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Kłopoty bielskiej
obwodnicy wschodniej
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Nad bielską elektrociepłownią zebrały się ciemne chmury. Jeśli zostanie zlikwidowa-
na, bielszczanie dostaną mocno po kieszeni.

Bielsko: rury za sto milionów i wielkie kopanie Kompromitacja przy polsko−słowackiej granicy
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Polacy nie pierwszy już raz „popisali” się przy współpracy ze Słowakami.
Nasi południowi sąsiedzi wybudowali piękną i szeroką drogę asfaltową do przej-
ścia turystycznego na Przełęczy Graniczne w przysiółku Bór w Zwardoniu.
Tymczasem od polskiej strony do granicy wiedzie tam wąski, kamienisty i błot-
nisty dukt. Słowem - kompromitacja. Dok. na str. 3

Ponadpółtoramiesięczna Ola Krzyżowska z Sopotni Wiel-
kiej (powiat żywiecki) ma bardzo rzadką wadę układu kostne-
go. To choroba genetyczna, na którą cierpi tylko kilkanaście
dzieci na świecie! Mała, bezbronna Ola nie może sama oddy-
chać ani jeść. Leży podłączona do aparatury w Szpitalu Po-
wiatowym w Żywcu. Gdyby jej rodzice zebrali 17 tysięcy zło-
tych na podobną aparaturę, Ola mogłaby leżeć w domu, w oto-
czeniu najbliższych. Niestety, jej rodziców nie stać na taki wy-
datek. Czy znajdą się osoby, które pomogą? Czyt. str. 8

FO
TO

: 
P

A
W

EŁ
 S

ZC
ZO

TK
A

TYGODNIK ● 2 LISTOPADA 2006
ROK L ● NR 44 (2597)
BIELSKO−BIAŁA ● 2,50 ZŁ (w tym 7% VAT)
www.kronika.beskidzka.pl
ISSN 0867−0897 ● Indeks 362867

ubiegłym tygodniu Skoczów obie-
gła hiobowa wieść. W listopadzie
wypowiedzenie pracy może otrzy-

mać aż połowa ze 142-osobowej załogi
Garbarni Skotan. - Planowane zwolnie-
nie 70 osób oznacza upadłość zakładu -
alarmuje Czesław Chrapek, przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” oraz przewodniczący Rady
Pracowników Skotanu. Dok. na str. 8

Skoczów:
niepokój w Skotanie

ojawił się bardzo
realny pomysł li-
kwidacji bielskiej

elektrociepłowni. Bez
jej wielkich kominów
panorama miasta pre-
zentować się będzie z
pewnością znacznie
lepiej. Ale dla bielsz-
czan może to ozna-
czać dużą dziurę w
portfelach. Najpierw
trzeba bowiem będzie
wyłożyć gigantyczne
pieniądze na nową
cieplną magistralę, a
potem przyjdzie płacić
więcej za ogrzewanie.
Rachunki mogą sko-
czyć nawet o... sto
procent! Dok. na str. 5

Granica polsko-słowacka na Prze-
łęczy Graniczne w Zwardoniu. Sze-
roka, asfaltowa droga od strony
słowackiej.

Sopotnia Wielka: dramat półtoramiesięcznego dziecka

Mała Ola nie potrafi sama oddychać i musi być cały czas
podłączona do aparatury.

A tak
wygląda przygraniczna

„droga” od strony polskiej.
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TYDZIEÑ NA

PODBESKIDZIU

Do chemicznego skażenia atmosfery doszło niedawno
na Słowacji w Novej Bystricy. To zaledwie kilka kilome-
trów od Soblówki i Rycerki Górnej - podbeskidzkich wsi!
Czy mogło dojść do skażenia i naszych wiosek? Czy
polskie służby kryzysowe wiedziały o takim zagrożeniu?

Czy Rycerka Górna i Soblówka były
zagrożone ?

wybuchu doszło 18 paź-
dziernika około 20.30.
Nastąpił on w budyn-

kach przy zaporze jeziora Nova By-
strica. Do atmosfery przedostał się
chlorek sodu. Wielu mieszkańców
miało problemy z oddychaniem, a
dodatkowo chlor w powietrzu draż-
nił ich oczy. Miejscowe władze na-
tychmiast zaapelowały do mieszkań-
ców, aby pozamykali okna i drzwi.
Nie zapadła decyzja o ewakuacji, ale
część mieszkańców z najbliższej
okolicy poproszono, aby spędzili noc
w dalszych zakątkach wsi, na przy-
kład u krewnych. Alert został odwo-
łany następnego dnia o 6.00 rano.
Do szpitala w słowackiej Czadcy tra-
fiły dwie osoby - pracownicy zapory.
Pozostali mieszkańcy nie ucierpieli.

Niepokojące jest to, że wybuch
zdarzył się w odległości około 5,5
kilometra od granicy z Polską, nie-
daleko podbeskidzkich wiosek Ry-
cerki Górnej i Soblówki. Czy mo-
gło tam dotrzeć słowackie skaże-
nie? Według słowackich służb było
to niemożliwe ze względu na niskie
ciśnienie. Przez to opary chloru nie
zdołały pokonać granicznych gór-
skich wzniesień.

Pozostaje pytanie, czy o wszyst-
kim wiedziały polskie służby zarzą-
dzania kryzysowego? Od kilkunastu

miesięcy władze powiatowe Żywiec-
czyzny chwalą się, że ściśle współ-
pracują ze słowackimi służbami kry-
zysowymi. Zapowiadano także za-
montowanie wspólnego systemu
ostrzegającego o zagrożeniach po-
wodziowych i skażeniach chemicz-
nych. Tymczasem Józef Pietraszko,
zastępca komendanta powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Żyw-
cu, przyznaje, że o wybuchu w No-
vej Bystricy nikt w żywieckiej jedno-
stce nie wiedział.

- Dowiaduję się o tym od dzien-
nikarza „Kroniki”. Strona słowacka
nie przesłała nam żadnych informa-
cji o takim zdarzeniu. Trudno mi
powiedzieć z czego to mogło wyni-
kać. Może Słowacy uznali, że nie
trzeba nas powiadomić, bo nie było
zagrożenia dla polskiej strony. Jed-
nak dobrze byłoby wiedzieć o takich
zagrożeniach - mówi Pietraszko.

Dodajmy, że również 18 paź-
dziernika na stokach Wielkiej Raczy
po stronie słowackiej wybuchł wielki
pożar lasu, z którym strażacy wal-
czyli aż trzy dni! Pożarem ogarnię-
tych było aż 28 tysięcy metrów kwa-
dratowych lasu! Działo się to w od-
ległości około 2 - 3 kilometrów od
polskich granic. I w tym przypadku
żywieccy strażacy nie otrzymali żad-
nych informacji na ten temat. (ps)

W ubiegłym tygodniu żegnaliśmy trzy odważne kobiety, dwie bielsz-
czanki i żywczankę, które postanowiły uczcić swoje 50. urodziny w dość
nietypowy sposób. Wyruszyły bowiem z tej okazji w Himalaje, na trekking
wokół ośmiotysięcznika Annapurna. W trakcie trwającej ponad trzy tygo-
dnie górskiej przygody mają w planie wspiąć się na wysokość ponad 5
tysięcy metrów. Wyjeżdżając obiecały, że swoimi spostrzeżeniami z naj-
wyższych gór świata na gorąco dzielić się będą z czytelnikami „Kroniki”.
Pierwsza relacja, jaka już w kilka dni po wyjeździe z kraju do nas dotarła
była lakoniczna, lecz pełna optymizmu: Pierwsze „schody” za nami, jeste-
śmy w Katmandu. Himalaje przed nami. Pozwolenia załatwione. 1 listopa-
da, wyruszamy w trasę. (map)

Nowy azyl dla bezdomnych zwierząt w Bielsku-Białej miał
być gotowy do końca października. Ale fatum ciążące nad
tą inwestycją jest tak silne, że przeprowadzka bezpań-
skich psów i kotów nastąpi z poślizgiem. Kolejnym...

Psi skandal (cd.)

rzypomnijmy. Najpierw
bielski ratusz długo nie
mógł znaleźć odpowied-

niej lokalizacji dla nowego schro-
niska, a Fundacja Rozwoju Mia-
sta Bielska-Białej (która miała
przenieść azyl w zamian za wy-
dzierżawienie jej intratnego gmin-
nego terenu) robiła co mogła, aby
uniknąć wywiązania się ze swe-
go obowiązku. Wreszcie, po dłu-
gich poszukiwaniach, znaleziono
odpowiedni teren (na pograniczu
Lipnika i Hałcnowa, w sąsiedztwie
nieczynnego wysypiska śmieci), a
na obietnice fundacji machnięto
ręką i zarezerwowano w gminnym
budżecie pieniądze na budowę
schroniska. Ale nad azylem fatum
wisiało nadal, bo przetarg mają-
cy wyłonić wykonawcę tej inwesty-
cji zakończył się... fiaskiem! W
efekcie nie udało się zrealizować
postanowienia sądu, który - w wy-
niku procesu, jaki miastu wytoczyli
sąsiedzi obecnego schroniska -
orzekł, że nowe schronisko ma

powstać do końca 2005 roku.
Wreszcie wykonawcę znaleziono
i budowa ruszyła.

Zgodnie z zawartą z budow-
laną firmą umową, końcem wrze-
śnia nowe schronisko miało być
gotowe. Ale latem tempo prac
mocno „siadło” i wrześniowego
terminu nie udało się dotrzymać.
Ratusz nie robił jednak z tego tra-
gedii, bo - zgodnie z kolejną de-
cyzją sądu - schronisko miało być
przeniesione do końca paździer-
nika. Ale październikowego termi-
nu również nie udało się dotrzy-
mać!

Ponieważ w ostatnich dniach
października do wykonania zosta-
ło jeszcze sporo drobnych prac,
przeprowadzkę bezpańskich
psów i kotów postanowiono prze-
łożyć na początek listopada. Jed-
nocześnie ratusz deklaruje, że od
wykonawcy tej inwestycji będzie
się domagał przewidzianych w
umowie kar za niedotrzymanie
terminu zakończenia prac. (hos)

Korupcja w cieniu Temidy (cd.)

prowadzonym przez biel-
ską Prokuraturę Okręgową
śledztwie, związanym z ko-

rupcją w bielskim wymiarze sprawie-
dliwości, wciąż nie można przedsta-
wić zarzutów zamieszanej w spra-
wę prokurator i sędziemu, których
przed odpowiedzialnością karną
chronią zawodowe immunitety.

Sędzia Grzegorz W. miał w la-
tach 2002 - 2004 kierować zorgani-
zowaną grupą przestępczą i w za-
mian za łapówki wydawać korzyst-
ne wyroki oraz uchylać areszty. W
ubiegłym tygodniu o ewentualnym
uchyleniu jego immunitetu sędziow-
skiego miał zadecydować sąd dys-
cyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym
w Katowicach. Do posiedzenia nie
doszło, bo sędzia W. nie stawił się w

sądzie. Dzień wcześniej poinformo-
wał, że ze względu na stan zdrowia
nie będzie mógł przybyć na rozpra-
wę do Katowic. Z przedłożonej są-
dowi dyscyplinarnemu opinii lekar-
skiej - wystawionej przez sądowego
biegłego z dziedziny psychiatrii - wy-
nika, że popadł w depresję i musi się
leczyć. Sąd zapowiedział zweryfiko-
wanie tej opinii i wyznaczył kolejny
termin posiedzenia w sprawie Grze-
gorza W. na początek grudnia.

W dalszym ciągu nie doszło też
do posiedzenia prokuratorskiego
sądu dyscyplinarnego w sprawie
Jolanty W. (żony Grzegorza W.) z
bielskiej Prokuratury Rejonowej,
wobec której istnieje podejrzenie
dopuszczenia się przestępstwa
płatnej protekcji. (ban)

atalia o pozyskiwanie
klientów do funduszy eme-
rytalnych ukazuje swoje

drugie dno. Do żywieckiej proku-
ratury wpłynęło niedawno zawiado-
mienie o wykorzystaniu cudzych
danych osobowych do umów z jed-
nym z funduszy.

Organy ścigania zostały powia-
domione przez nauczycieli ze
szkoły w Pietrzykowicach. Chodzi-
ło o to, że ich dane osobowe zo-
stały użyte w umowach z fundu-
szem emerytalnym, z którym oni
takich umów nie zawierali. Prowa-

Fikcyjne umowy, czyli...

- Celem Forum było znalezie-
nie odpowiedzi na pytania zwią-
zane z potencjałem i barierami
rozwoju, przed którymi stoją firmy
z regionu Podbeskidzia. Przedsta-
wiciele biznesu zaprezentowali
swoje dotychczasowe osiągnięcia
oraz wdrożone rozwiązania inno-
wacyjne. Przedstawiono również
potrzeby i oczekiwania przedsię-
biorców wobec lokalnego otocze-
nia. Głównym celem regionalnej
współpracy jest jeszcze lepsze
wykorzystanie gospodarczego i
intelektualnego potencjału. Spo-
sobem na to jest utworzenie „za-

Gospodarcze szanse Podbeskidzia

głębia edukacyjnego” na Podbe-
skidziu, kształcącego kadry dla
miejscowych przedsiębiorstw.
Ścisła współpraca biznesu z edu-
kacją oraz z lokalnym samorzą-
dem powinna stać się motorem
napędowym zmian i rozwoju re-
gionu - mówi Katarzyna Konarska,
sekretarz Bielskiej Loży BCC.

Wnioski oraz postulaty związa-
ne z realizacją konkretnych dzia-
łań progospodarczych zostały prze-
kazane lokalnym władzom, a biel-
ska BCC zadeklarowała swój ak-
tywny udział w innowacyjnych po-
czynaniach. (ban)

dzone postępowanie ma na celu
ustalenie osób, które zdobyły po-
ufne dane i bezprawnie się nimi po-
służyły. Prokuratura nie wyklucza,
że sprawa może mieć związek z
wyłudzeniem pieniędzy z fundu-
szu. W ostatnich latach prowadzo-
no na Podbeskidziu szereg postę-
powań karnych przeciwko akwizy-
torom poszczególnych towarzystw,
którzy dla własnej korzyści mająt-
kowej fałszowali umowy, wpisując
do nich tzw. martwe dusze, albo
bezprawnie wykorzystywali cudze
dane osobowe. (ban)

Podbeskidzie ma wszelkie dane, aby umocnić swą silną po-
zycję w krajowym biznesie. Nowe możliwości stwarza po-
głębienie współpracy pomiędzy miejscowymi przedsiębior-
cami, placówkami edukacyjnymi oraz lokalnym samorzą-
dem - uznano podczas niedawnego Regionalnego Forum
Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, którego głównym or-
ganizatorem była Bielska Loża Business Centre Club.

● Na lotnisku bielskiego aeroklu-
bu odrestaurowano starą wycią-
garkę. Urządzenie służy do uno-
szenia szybowca w powietrze bez
użycia samolotu. Szacuje się, że
dzięki użyciu wyciągarki w ciągu
roku będzie około tysiąca startów
samolotów mniej niż obecnie. Tym
samym zmniejszy się hałas, na
który narzekają mieszkańcy oko-
licznych dzielnic.
● Cztery czerwone volkswageny
busy dostosowane do przewoże-
nia osób niepełnosprawnych ko-
rzystających z wózków inwalidz-
kich otrzymał Miejski Zakład Ko-
munikacyjny w Bielsku-Białej. Bu-
sami będą dowożone do szkół nie-
pełnosprawne dzieci.
● O konsekwencjach zażywania
narkotyków i innych zagrożeniach,
na jakie narażone są dzieci i mło-
dzież mówiono podczas semina-
rium inaugurującym akcję „Potra-
fię mówić NIE”. W spotkaniu, któ-
re odbyło się w Bielsku-Białej
uczestniczyli dyrektorzy i pedago-
dzy ze szkół podstawowych i
przedszkoli z powiatów bielskiego,
cieszyńskiego i żywieckiego. Se-
minarium przygotowała Fundacja
Bezpieczne Dzieci, prowadzona
przez policyjne małżeństwo Ga-
brielę i Roberta Sochów.
● Żołnierze z bielskiego 18. Ba-
talionu Desantowo-Szturmowego
powrócili z ćwiczeń na poligonie
w Trzciancu koło Przemyśla. Biel-
ska jednostka przygotowywana
jest do udziału w ewentualnej mi-
sji w Afganistanie.
● W bacówce na Hali Boraczej w
ciągu kilkunastu dni powstał naj-
większy w świecie oscypek. Baca
Adam Gruszka z juhasem Józe-
fem Żyrkiem zrobili go ze 150 l
mleka. Waży 7,3 kg. Akcję wymy-
ślili muzycy z Folk-rockowej Ka-
peli Pieczarków.
● Podbeskidzie odwiedził znany
japoński fryzjer - stylista Naoki
Yoshihara.
● Sto lat ukończył Stanisław Gry-
gierzec z Bestwinki. (zn)

● Maria Janusz, anestezjolog z
Katowic, od ubiegłego tygodnia
pełni obowiązki dyrektora Mało-
polskiego Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia. W latach
2000-2002 pracowała w Śląskiej
Kasie Chorych, którą kierował An-
drzej Sośnierz, obecny szef NFZ.
● Towarzystwo Miłośników Andry-
chowa w liście otwartym do bur-
mistrza i Rady Miejskiej zaprote-
stowało przeciwko prowadzonej w
parku miejskim wycince drzew.
● W Wadowickim Centrum Kultu-
ry odbył się finał konkursu o tytuł
mistrza ortografii powiatu wadowic-
kiego. Wśród uczniów szkół pod-
stawowych zwyciężyła Julia Karcz
z Zespołu Szkół Publicznych nr 3
w Wadowicach, a gimnazjalnym
„Mistrzem Ortografii 2006” został
Piotr Góralczyk z Tomic.
● W Izbie Regionalnej w Andry-
chowie otwarto wystawę zatytuło-
waną „Sztuka zza krat”. Autorami
prezentowanych na wystawie prac
są więźniowe Zakładu Karnego w
Wadowicach.
● Wadowickie Centrum Kultury
otrzymało z Fundacji im. L. Kro-
nenberga ponad 16 tysięcy zło-
tych na warsztaty artystyczne dla
laureatów festiwalu artystycznego
„Talenty”, który odbędzie się pod
koniec listopada.
● W Wadowicach padła główna
wygrana w Dużym Lotku. Ponad
dziewięć milionów złotych trafiło
do szczęśliwca, który na kupon
wydał... 2 złote.
● W wyższych partiach Babiej
Góry spadło około 2 centymetrów
śniegu. Szadź przybieliła wiele in-
nych beskidzkich szczytów. (dh)
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początku lat dziewięć-
dziesiątych rozpoczę-
ła się polsko-słowacka

współpraca gmin przygranicznych.
To wówczas zaczęły się starania o
wybudowanie drogowych przejść w
Zwardoniu, Korbielowie i Glince. Dwa
pierwsze otwarto w 1995 roku.

Przejście w Glince było dla Pola-
ków wielką kompromitacją. Słowacy
już w 1998 roku mieli gotowe budyn-
ki granicznej placówki i doprowadzili
tam szeroką, asfaltową drogę. Z ko-
lei po polskiej stronie do przejścia
wiodła jedynie wąska, leśna dróżka.
Dopiero po wielu perypetiach polski
odcinek drogi wybudowano i przej-
ście otwarto w styczniu 2001 roku.

Kolejną kompromitację mamy
teraz na Przełęczy Graniczne. Spra-
wa sięga 1999 roku, gdy władze sło-
wackiej gminy Oszczadnica zapro-
ponowały, aby w Zwardoniu, na
Przełęczy Graniczne, utworzyć
przejście turystyczne. W niedługim
czasie Miloslav Šulgan, starosta
Oszczadnicy (odpowiednik polskie-
go wójta) zaproponował Polakom,
aby od obu stron doprowadzić do
granicy drogę i dzięki temu stworzyć
nowe przejście dla samochodów
osobowych. Skróciłoby to znacznie
jazdę autem z Bielska-Białej do nie-

zwykle popularnych wyciągów w
Oszczadnicy. Ponad półtora roku
temu wydawało się, że wszystko
zmierza w dobrym kierunku.

Władze Rajczy dostały unijne
dofinansowanie na przebudowę
drogi od Soli Słanic do Zwardonia
Boru. O unijną kasę zaczęła sta-
rać się także gmina Oszczadnica.
Tymczasem gmina Rajcza kilka
miesięcy temu skończyła przebu-
dowę drogi około kilometra przed
granicą! Dlaczego?

Okazało się, że to gminni wło-
darze z Rajczy wycofali się z planu
„dociągnięcia” drogi do granicy. - Na-
stępne kilkaset metrów tej drogi na-
leży do Nadleśnictwa Ujsoły. Drogi
nie ma na mapie i gmina musiałaby
się starać, poprzez Ministerstwo
Ochrony Środowiska, o zgodę na
wycięcie leśnych drzew na tym te-
renie. To wiązałoby się z ogromny-
mi kosztami. Kawałek dalej trzeba
by wybudować most nad potokiem i

niewielkim obniżeniem terenu. Do-
datkowo musielibyśmy wykupić
grunty pod drogę od prywatnych
właścicieli. Gdy szacunkowo obliczy-
liśmy koszty tego wszystkiego, wy-
szło nam kilka milionów złotych. Zre-
zygnowaliśmy więc z tego przedsię-
wzięcia, bo nas teraz na to nie stać.
Może kiedyś, za kilka lat? - mówił
kilka miesięcy temu wójt gminy Raj-
cza Adam Iwanek.

Sęk w tym, że Słowacy z po-
mysłu się nie wycofali, a wprost
przeciwnie, podeszli do sprawy
bardzo poważnie. Kilkanaście dni
temu zakończyli przebudowę 3,5-
kilometrowego odcinka drogi od
strony Oszczadnicy i dodatkowo
zrobili 800 metrów zupełnie no-
wej jezdni o szerokości ponad
sześciu metrów! Ta inwestycja,
współfinansowana przez Unię
Europejską, kosztowała 40 milio-
nów słowackich koron (około 4,4
miliona złotych).

Mieszkańcy przysiółka Bór w
Zwardoniu są zdumieni całą sytu-
acją. - Sąsiad mówił mi, że Słowa-
cy mają drogę do samej granicy, a
po naszej stronie jest trawa, a dalej
błoto i kamienie. Nie chciałem w to
uwierzyć. Dlatego poszedłem zoba-
czyć to na własne oczy. A gdy to
zobaczyłem, to przez dziesięć mi-
nut stałem tak zdumiony, że nie mo-
głem wykrztusić z siebie słowa! To
wstyd dla Polski! - mówi jeden z
mieszkańców przysiółka Bór w
Zwardoniu, dodając, że tuż przy
granicy po polskiej stronie jest kil-
kanaście domów, więc droga tym
bardziej by się przydała.

Pozostaje pytanie jak teraz z
tego wybrnąć?  - O tym, że nie zro-
bimy tej drogi do granicy poinformo-
waliśmy Słowaków jeszcze nim za-
częli przygotowywać dokumentację
budowy. Zatem doskonale wiedzie-
li, że my mamy problemy z „docią-
gnięciem” swojego odcinka drogi.
Poinformowaliśmy ich także, że
może minąć jeszcze kilka lat nim uda
nam się ją dobudować. Wówczas
stwierdzili, że i tak swój odcinek wy-
budują - mówi wójt Iwanek. Ozna-
cza to, że przejście na Przełęczy
Graniczne długo jeszcze będzie słu-
żyć tylko pieszym turystom.

PAWEŁ SZCZOTKA

Kompromitacja przy
polsko−słowackiej granicy
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27 października uroczyście oddano do użytku płytę bielskiego Rynku. Centralny plac
dawnego, średniowiecznego Bielska, błyszczy teraz jak nigdy wcześniej.

Bielsko: finisz remontu

ynek podupadł w czasach
PRL-u, gdy zwano to miej-
sce placem ZWM. Dawny

plac targowy Bielska stał się mek-
ką meneli, pijaków i narkomanów,
a otaczające Rynek kamienice,
nieremontowane całe dziesięcio-
lecia, przedstawiały obraz nędzy
i rozpaczy.

Pomysł przywrócenia starów-
ce dawnej świetności zrodził się
wkrótce po reaktywacji bielskiej
samorządności, a więc we wcze-
snych latach dziewięćdziesiątych.
Ratusz - korzystając między inny-
mi z zagranicznych wzorów - przy-
gotował plan rewitalizacji starów-
ki, czyli przywrócenia tej części
miasta do życia.

Realizację pomysłu rozpoczę-
to od modernizacji placu przed
bielską katedrą. Wzbudziło to
wśród mieszkańców Bielska-Bia-
łej wiele krytycznych uwag. Po
pierwsze, krytykowano to, jak
zmodernizowano ten plac, który -
nie czarujmy się - piękny obecnie
nie jest. Po drugie, wytykano ra-
tuszowi, że wielki remont rozpo-
czął się akurat pod katedrą, choć

Rynek wyglądał dużo gorzej. Gdy
samorząd w końcu wziął się za
remont Rynku, skończyło się... ka-
tastrofą budowlaną. Pod koniec
1998 roku w zachodniej pierzei ru-
nęła rewitalizowana kamienica. To
na całe cztery lata zahamowało
remont starówki.

Dopiero ekipa obecnie rządzą-
ca miastem zaczęła zmieniać ob-
licze dawnego placu ZWM. Odbu-
dowano zawaloną kamienicę i
wyremontowano zachodnią pie-
rzeję Rynku, przywracając istnie-
jące tam pierwotnie, a później za-
murowane podcienia. A potem
udało się zdobyć ponad sześć
milionów złotych unijnej dotacji na
remont głównej płyty Rynku. Inwe-
stycja ta kosztowała łącznie blisko
11,5 mln zł. Nie tylko przywróco-
no to miejsce do dawnej świetno-
ści, ale także zmodernizowano i
rozbudowano sieć uzbrojenia biel-
skiej starówki. Dziś na Rynku, tak
jak w przeszłości, znów stoi po-
sąg Neptuna i pomnik świętego
Jana Nepomucena, który chronić
ma miasto przed pożarami. Oba
monumenty wyrzeźbili Barbara i

Tłum chętnych stanął na Podbeskidziu do walki o man-
dat radnego śląskiego sejmiku. Na jedno miejsce jest
aż... 19 kandydatów!

tworzy dwóch bielszczan, ustronia-
nin oraz mieszkańcy Katowic i Sie-
mianowic Śląskich.

rawie sześćset osób ubie-
ga się o fotele radnych
Sejmiku Samorządowego

Województwa Małopolskiego.
Oznacza to, że na jedno miejsce
przypada ponad 15 kandydatów.
W tym gronie jest niezbyt wielu,
bo tylko 54 mieszkańców małopol-
skiej części Podbeskidzia.

Spośród mieszkańców Podbe-
skidzia najliczniej do rządzenia
województwem przymierzają się
przedstawiciele powiatu oświę-
cimskiego. Na listach wszystkich
ugrupowań jest ich dwudziestu
dziewięciu. Co ciekawe, aż ośmiu
stara się o mandat radnego woje-
wódzkiego poza macierzystym
okręgiem (Oświęcim tworzy okręg
z powiatami chrzanowskim i olku-
skim) - siedmiu w wadowicko -
susko - myślenickim, a jeden w
krakowsko - miechowskim.

Dziewiętnastu kandydatów do
sejmiku małopolskiego pochodzi z
powiatu wadowickiego, natomiast
zaledwie siedmiu z powiatu suskie-
go. Ciekawostką jest to, że z list
Partii Emerytów i Rencistów startu-
ją dziewiętnastolatek i kilku trzydzie-
stoparolatków. Są to osoby wysta-
wione wprawdzie w okręgach pod-
beskidzkich, ale mieszkające w in-
nych rejonach województwa mało-
polskiego.

Najstarszym kandydatem z
Podbeskidzia do sejmiku małopol-
skiego jest reprezentujący Polskie
Stronnictwo Ludowe 78-letni Hen-
ryk Huczek z Polanki Wielkiej. Z
kolei najmłodszą osobą startującą
w wyborach wojewódzkich jest
przedstawicielka Samoobrony - 23-
letnia Iwona Kubińska z Wysokiej
koło Wadowic. O mandat radnego
ubiega się pochodzący z Makowa
Podhalańskiego wicemarszałek
województwa małopolskiego, a
przed laty wiceburmistrz tego mia-
sta i bielski kurator oświaty Andrzej
Sasuła.

Do życia samorządowego pró-
buje wrócić były burmistrz Suchej
Beskidzkiej Ryszard Listwan, ale
na liście PiS zajmuje odległe miej-
sce. O mandat radnego wojewódz-
kiego ubiegają się również wójt
Lanckorony Zofia Oszacka, bur-
mistrz Zatora Zbigniew Biernat, wi-
ceburmistrz Kęt Anna Gacek - Bil-
czewska, a także były prezydent
Oświęcimia Andrzej Telka, który
zasiadał już w sejmikowych ła-
wach. Do sejmiku kandyduje też
przewodniczący wadowickiej Rady
Miejskiej Jerzy Ochman. Rządze-
niem województwem w małym
stopniu są zainteresowane kobie-
ty. Z Podbeskidzia wystartowało
ich tylko osiem. (hos, dyr)

Wiesław Arminajtisowie. Prócz
tego można tam podziwiać pięk-
ną fontannę i relikty bielskiej hi-
storii w postaci sędziwej studni i
fundamentów miejskiej wagi. Moż-
na też usiąść wygodnie na ławce
i odpocząć w świetle stylowych
latarń oraz spacerować po wresz-
cie równym bruku. Nowy wystrój
placu zaprojektowany został przez
pracownię architektoniczną Nova
z Gliwic, a przebudowę podziem-
nej infrastruktury przygotowało
bielskie biuro projektowe Śląsk.

Ale pierwsze godziny funkcjo-
nowania Rynku w nowej szacie
ujawniły też pewne wykonawcze
niedociągnięcia. Ciężka szyba
osłaniająca starą historyczną
studnię zaparowuje od wewnątrz
i w efekcie nic przez nią nie wi-
dać. A ładna makieta autorstwa
bielskiego plastyka Jacka Gra-
bowskiego prezentująca Rynek
jest zbyt podatna na ataki złodziei.
Już kilka godzin po uroczystym
oddaniu wyremontowanego placu
do użytku, z makiety zniknęły fi-
gurki Neptuna i świętego Jana Ne-
pomucena. (hos)

Na odnowiony Rynek powrócił pomnik
świętego Jana Nepomucena - patrona
chroniącego przed pożarami.

Neptun zwany przez dawnych bielszczan Jurkiem z widel-
cem stoi teraz w środku fontanny.

Jedną z atrakcji odnowionego Rynku jest możliwość
zobaczenia fragmentów dawnych budynków.

Na dawnym placu targowym jest także mały mostek,
przerzucony nad potokiem płynącym z fontanny.

Pokrywa chroniąca dawną miejską studnię wyma-
ga poprawki.

Złodzieje potrzebowali tylko kilku godzin, aby
ukraść z makiety Rynku figurki świętego Jana Ne-
pomucena i Neptuna.
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okręgu wyborczym nu-
mer 1, obejmującym Biel-
sko-Białą oraz powiaty

bielski, cieszyński i żywiecki, do ob-
sadzenia jest siedem miejsc w
Sejmiku Województwa Śląskiego.
Do walki o te siedem mandatów
stanęło dwanaście komitetów, któ-
re łącznie zgłosiły 133 kandydatów.
Wypada więc dokładnie 19 chęt-
nych na jedno miejsce. Najstarszy
kandydat to Zygmunt Chrostek z
Bytomia. Ma 74 lata i startuje z li-
sty Komitetu Wyborczego Konfe-
deracja - Godność i Praca. Z kolei
najmłodszy kandydat ma lat 20.
Jest nim Adrian Więcławek z Biel-
ska-Białej, który o mandat woje-
wódzkiego radnego ubiega się z
listy Komitetu Wyborczego Polska
Partia Pracy. Wśród ponad stu
kandydatów na radnych sejmiku
jest dwóch, którzy jednocześnie
walczyć będą o fotel prezydenta
Bielska-Białej. Są to Henryk Urban
z Prawa i Sprawiedliwości i Raj-
mund Pollak, radny wojewódzki mi-
jającej kadencji, startujący pod
sztandarem Ligi Polskich Rodzin.

Do sejmiku chcą się także do-
stać inne osoby, które już w tym sa-
morządzie zasiadały. Na przykład
Alfred Brudny z Dębowca i Karol Sta-
sica z Żywca (obaj z listy Koalicyj-
nego Komitetu Wyborczego
SLD+SdPl+PD+UP Lewica i Demo-
kraci). Na liście PSL-u między inny-
mi znaleźliśmy Mariana Ormańca z
Gilowic, byłego wicewojewodę ślą-
skiego, a na liście PO Andrzeja Geo-
rga z Ustronia, byłego starostę cie-
szyńskiego.

Wśród kandydatów do śląskie-
go sejmiku są osoby z bardzo róż-
nych środowisk zawodowych, na
przykład trener siatkarski Wiktor
Krebok z Bielska-Białej i Karol
Węglarzy z Cieszyna - szef badaw-
czo-naukowego ośrodka rolnicze-
go w Grodźcu Śląskim (obaj na li-
ście PO). Środowisko pedagogicz-
ne reprezentują między innymi
bielszczanki Renata Rosowska z
Towarzystwa Szkolnego im. Miko-
łaja Reja i Ewa Madoń - rektor Biel-
skiej Wyższej Szkoły Biznesu i In-
formatyki im. J. Tyszkiewicza.
Pierwsza z nich startuje z listy zjed-
noczonej lewicy, druga z listy PO.

Osoby nieznane szerszej opi-
nii publicznej, ale za to mające
znane nazwiska znaleźliśmy na li-
ście Polskiej Partii Pracy. Otwiera
ją Iwona Małysz z Katowic, a na
dziesiątym miejscu jest na tej liście
Tadeusz Krywult z Wilamowic. Z
kolei Dariusz Małysz z Brennej
startuje z listy Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Obrona Narodu Pol-
skiego. Pięciu kandydatów w biel-
skim okręgu wyborczym zgłosił do
sejmiku województwa śląskiego
nieaktywny dotąd na Podbeskidziu
Ruch Autonomii Śląska. Tę piątkę

W piątek, 27 października, oficjalnie otwarto tunel pod skocz-
nią narciarską budowaną w Wiśle Malince. Ma 70 metrów długo-
ści i 7 metrów szerokości. Został oddany do użytku z... rocznym
opóźnieniem.

Tunel usprawni ruch na trasie Szczyrk - Wisła. Do piątku kie-
rowcy musieli korzystać z objazdu po betonowych płytach, bar-
dzo uciążliwego zarówno dla zmotoryzowanych mieszkańców
tego rejonu, jak i turystów. (luki)

Wisła Malinka: tunel pod skocznią
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lektrociepłownia leżąca w
Bielsku-Białej poniżej uli-
cy Żywieckiej powstała

pod koniec lat pięćdziesiątych
dwudziestego wieku po
to, aby uporządkować i
zracjonalizować gospo-
darkę energetyczną
miasta. Do użytku od-
dano ją w roku 1960.
Dzięki nowej elektrocie-
płowni można było zbu-
rzyć około stu pięćdzie-
sięciu fabrycznych ko-
minów zakładowych ko-
tłowni, zlikwidować kil-
kadziesiąt małych, lo-
kalnych kotłowni oraz
kilkadziesiąt tysięcy do-
mowych pieców. Miasto
nie tylko wypiękniało,
ale i czystsze stało się
jego powietrze. Dziś
dwa wysokie kominy
bielskiej elektrociepłow-
ni (mierzące 160 i 120
metrów) stanowią wi-
doczny z daleka, cha-
rakterystyczny element
bielskiego krajobrazu.
Ale urządzenia do wytwarzania
ciepła są tam już mocno wysłu-
żone.

Z końcem roku 2010 upłynie
okres ich technicznej przydatno-
ści do dalszej eksploatacji. Przed
Południowym Koncernem Ener-
getycznym (w sk ład którego
wchodzi bielska elektrociepłow-
nia) stanął więc problem zainwe-
stowania sporych pieniędzy nie-
zbędnych do kupienia urządzeń,
które będą produkować ciepło dla
Bielska-Białej po roku 2010. Spe-
cjaliści z PKE uznali, że najlep-
szym rozwiązaniem dla ich kon-
cernu będzie... likwidacja bielskiej
elekrociepłowni!

CZECHOWICKI
WARIANT

Ciepło dla miasta miałaby wy-
twarzać położona na terenie Cze-
chowic-Dziedzic elektrociepłow-
nia Bielsko-Północ. Powstała ona
w połowie lat siedemdziesiątych,

jako odpowiedź na cieplne potrze-
by Fabryki Samochodów Małoli-
trażowych oraz planowanych w
mieście nowych osiedli mieszka-
niowych. Obecnie zapewnia cie-

pło dla Czechowic-Dziedzic oraz
wspólnie z elektrociepłownią biel-
ską zasila sieć ciepłowniczą Biel-
ska-Białej. Dla PKE skoncentro-
wanie urządzeń wytwarzających
ciepło tylko w czechowickiej elek-
trociepłowni oznaczałoby wymier-
ną korzyść w postaci dużej, bo
wynoszącej nawet kilkanaście mi-
lionów złotych rocznie, redukcji
kosztów. Stąd też brak zapału
koncernu do inwestowania w mo-

dernizację bielskiej elektrocie-
płowni i plan jej likwidacji.

Przeciwko temu pomysłowi
stanowczo zaprotestowała gmina
Bielsko-Biała oraz komunalna
spółka Therma, która zajmuje się
dostarczaniem ciepła do bielskich
mieszkań i firm. Zdaniem ratusza
i Thermy należy kupić nowe kotły
do bielskiej elektrociepłowni i na-
dal właśnie z tego źródła zapew-
niać ciepło większości bielszczan.

LIKWIDACJA
TO  TRAGEDIA

Prezydent Bielska-Białej Jacek
Krywult nie kryje, że jego zdaniem
likwidacja bielskiej elektrociepłow-
ni oznaczałaby dla miasta tragedię.
- Trzeba by zbudować nową sieć
przesyłającą ciepło z elektrocie-
płowni w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Ta inwestycja spadłaby na
barki miasta, a jej koszt szacowa-
ny jest na ponad sto milionów zło-
tych! - mówi Jacek Krywult. Dodaje
on, że oprócz gigantycznych nakła-
dów budowa nowej sieci cieplnej
oznaczałaby także rozkopanie
znacznej części miasta i wielkie
utrudnienia w codziennym życiu.

Zdaniem szefa ratusza likwi-
dacja bielskiej elektrociepłowni i
produkcja ciepła dla miasta wy-
łącznie w Czechowicach-Dziedzi-
cach w konsekwencji przyniosła-
by dla bielszczan bardzo wysoką
- może nawet o sto procent! - pod-
wyżkę cen za ogrzewanie. Prezy-
dent Bielska-Białej zabiegał więc
usilnie o to, aby PKE zmienił swój
likwidacyjny plan.
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Bielsko: rury za sto milionów i wielkie kopanie
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W wyborach samorządowych repre-
zentuje Podbeskidzie, Śląsk Cieszyński
i  Ziemię Żywiecką. 56 lat, żonaty, dwo-
je dzieci. Z regionem związany więzami
rodzinnymi i kulturowymi.

Południowa część województwa ślą-
skiego jest mi bardzo bliska, tu się uro-
dziłem, kształciłem i pracuję zawodowo.
Będąc radnym II kadencji Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego poznałem problemy
miast, powiatów i gmin naszego regionu.
Czy to w Jeleśni, Zebrzydowicach, Ko-
zach lub Ustroniu, są to przede wszyst-
kim sprawy finansów, a w zasadzie ich
braku. To bowiem finanse kreują rozwój
w dziedzinie infrastruktury, oświaty, kul-
tury i zdrowia, wypoczynku, ochrony śro-
dowiska - obszarów wiejskich oraz sze-
roko pojętego bezpieczeństwa itp. A na-
stępstwem tego jest powstawanie nowych
miejsc pracy za godziwą płacę, czego tak
bardzo oczekujemy, by zatrzymać emigra-
cję zarobkową.

Lata 2007-2013 dają Polsce nowe
wyzwanie, bowiem na ten okres Polska
otrzyma 60 mld euro z funduszy UE. Od
nas tylko będzie zależeć na ile skorzy-
stamy z tej szansy, jak będziemy konse-
kwentni w działaniu i z jaką determina-
cją podejdziemy do tematu, by te środki
wykorzystać.

Część dotacji z UE - 16 mld euro -
została już rozdysponowana. Wojewódz-
two śląskie, którego nasz region jest czę-
ścią, zostało znowu pokrzywdzone. Po-
trzeby województwa zostały wycenione
poniżej uzasadnionych potrzeb i wkładu
do dochodu narodowego. W algorytmie
podziału środków w skali kraju dla Ślą-
ska przyjęto najgorszy wariant, jest to
około 1,2 mld zł mniej niż oczekiwali-

śmy. Co za te środki można by było zro-
bić? Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by
sobie odpowiedzieć na to pytanie...

Odpowiedź na pytanie jak traktowa-
ne są nasze inwestycje i potrzeby, daje
nam choćby przykład lokalny. Chodzi o
przesunięcie przez władze centralne w
Narodowym Planie realizacji budowy
drogi ekspresowej S-1 na odcinku Biel-
sko-Biała - Kosztowy II z lat 2007-2013
na lata po 2013, co jest niezrozumieniem
naszych potrzeb. Droga DK1 z Katowic
do Bielska, już obecnie bardzo zatłoczo-
na, za dwa lata będzie nieprzejezdna. Jak
w takim wypadku mamy kreować rozwój
regionu (przemysłowy, turystyczny,
transgraniczny, lotniczy)? Musimy przy-
wrócić termin realizacji tej inwestycji.
Nie ma innej alternatywy dla Bielska-
Białej, Żywca, Cieszyna.

Śląsk, na którego barkach przez dzie-
sięciolecia leżał ciężar utrzymania rozwo-
ju ekonomicznego i cywilizacyjnego Pol-
ski, czuje się jak zwykle dyskryminowa-
ny, wręcz oszukany! To w naszym regio-
nie powstały największe zniszczenia na
skutek skażeń poprzemysłowych i eksplo-
atacyjnych. Rozumiemy potrzebę budowy
państwa o zrównoważonym dobrobycie i
solidarności międzyregionalnej, lecz my
też oczekujemy takiego traktowania i bę-
dziemy się domagać głośno szacunku dla
nas i naszej ziemi.

Komitet Wyborczy Wyborców
Obrona Narodu Polskiego, którego je-
stem przedstawicielem, jest orędowni-
kiem wzajemnego zrozumienia, a jako
ugrupowanie nieupolitycznione możemy
w tym względzie być spoiwem „nie musu
a konsensusu” co dla mieszkańców woj.
śląskiego jest wielką nadzieją.

KANDYDAT DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
KWW OBRONA
NARODU POLSKIEGO
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Antoni Waleczek w otoczeniu
wnuków: Angeliki, Roksany,
Antosia i Maksymiliana.
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Z tej samej listy z poz. 12
kandyduje ekonomistka

Bożena Gleńsk.

W poniedziałek, 23 paździer-
nika, w bielskim ratuszu odbyło
się spotkanie władz miasta z sze-
fostwem PKE. Choć ostateczna
decyzja jeszcze nie zapadła, wie-
le wskazuje na to, że energetycz-
ny koncern - jak informuje Jacek
Krywult - najprawdopodobniej
wycofa się z likwidacyjnych pla-
nów i zamiast zamknąć bielską
elektrociepłownię, radykalnie ją
zmodernizuje.

Dzień później, 24 październi-
ka, na sesji Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej pojawił się punkt doty-
czący uchwalenia „Planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe na obsza-
rze gminy Bielsko-Biała”. Za tą po-
ważnie brzmiącą nazwą kryła się
między innymi akceptacja ratusza
dla nowych inwestycji w bielskiej
elektrociepłowni. Prezydent Kry-
wult był przekonany, że coś, co
uważa on za swój wielki sukces,
czyli nakłonienie energetycznego
koncernu do odstąpienia od likwi-
dacyjnych planów, spotka się z
gremialną akceptacją radnych.
Ale stało się inaczej. Kilku rajców
dość chłodno odniosło się do po-
mysłu utrzymania w mieście elek-
trociepłowni.

REFERENDUM ?
Artur Sternicki i Janusz Okrze-

sik podkreślali, że przesłanki eko-
nomiczne to jedno, a kwestie eko-
logiczne to drugie. A z ekologicz-
nego punktu widzenia obecność
niemal w centrum miasta elektro-
ciepłowni to nic dobrego. Okrze-

●  ●  ●  ●  ●  OGŁOSZENIE ●  ●  ●  ●  ●  OGŁOSZENIE ●  ●  ●  ●  ●  OGŁOSZENIE ●  ●  ●  ●  ●  OGŁOSZENIE

sik dowodził, że dalsze istnienie
elektrociepłowni, choć oparte o
racjonalne przesłanki ekonomicz-
ne, to nic innego jak zostawienie
architektonicznego i ekologiczne-
go wrzodu na ciele miasta.

Jacek Krywult replikował, że
kotły, które mają być zamontowa-
ne w bielskiej elektrociepłowni,
będą spełniać wszystkie ekolo-
giczne normy i będą w pełni bez-
pieczne. Szef ratusza argumen-
tował też, że w centrach innych
europejskich miast funkcjonują
spalarnie odpadów, a nawet elek-
trownie atomowe, więc larum wsz-
częte z powodu istnienia bielskiej
elektrociepłowni jest przesadzo-
ne. Z kolei radna Bożena Kotkow-
ska chciała, aby w tej sprawie zor-
ganizować referendum. Wtedy to
nie władze miasta i radni, a wszy-
scy bielszczanie podjęliby decy-
zję, czy elektrociepłownia ma
zniknąć, czy zostać.

Jacek Krywult oświadczy ł
wówczas, że w takich sprawach
należy opierać się na zdaniu fa-
chowców, a nie robić referendum.
- Jak jest pożar, to nie robi się re-
ferendum, ale strażak pędzi go
gasić, bo się na tym zna. Lekarz
leczy chorego, a nie robi referen-
dum, bo to on wie, jak walczyć z
chorobą. I w tym przypadku jest
tak samo - mówił Jacek Krywult.
Najwyraźniej przekonał zdecydo-
waną większość radnych, bo po-
parli oni ciepłowniczy plan ratu-
sza. Przeciw temu projektowi nie
głosował nikt, a jedynie kilku raj-
ców wstrzymało się od głosu.
Tekst i foto: SŁAWOMIR HOROWSKI
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Jeden z bielskich radnych ciekawym pomysłem zakoń-
czył czteroletnią kadencję. Zaproponował mianowicie,
aby tam gdzie powstać miał aquapark zbudować - głów-
nie za unijne pieniądze - dziecięcy park rozrywki z wyko-
rzystaniem symbolu Bielska-Białej, jakim są Bolek i Lo-
lek. Wzorowany na Disneylandzie Bolkoland miałby być
oryginalną, turystyczną atrakcją miasta.

ziecięce parki rozrywki,
takie jak na przykład Di-
sneyland we Francji czy

Efteling w Holandii, każdego
dnia przyciągają tysiące amato-
rów zabawy. Oczywiście głównie
dzieci. Z tych wzorców skorzy-
stać chce Janusz Okrzesik, biel-
ski radny dobiegającej końca ka-
dencji. Jego zdaniem to właśnie
dzieci w dużej mierze decydują
dziś o tym, gdzie rodziny wybie-
rają się na wypoczynek. I dlate-
go dziecięcy park rozrywki był-
by według Janusza Okrzesika
idealnym pomysłem na to, aby
do Bielska-Białej przyciągnąć
tłumy gości. - Aby osiągnąć suk-
ces w tej branży, trzeba być ory-
ginalnym. Nowe wyciągi narciar-
skie z pewnością są potrzebne i
należy je budować, ale w ten
sposób nie przebijemy oferty
tych miejscowości, które z racji
swego położenia oferują narcia-
rzom dużo lepsze warunki niż
nasze miasto - mówi Janusz
Okrzesik, który uważa, że taką
oryginalną propozycją mógłby
być dziecięcy park rozrywki, wy-
korzystujący znaną w kraju i
świecie bielsko-bialską markę,
czyli Bolka i Lolka. Oprócz pary
urwisów park mógłby korzystać

również ze wsparcia innych bo-
haterów kreskówek.

Zdaniem byłego bielskiego
radnego plan budowy Bolkolandu
- jak roboczo nazywa on swój pro-
jekt - należy wpisać do tych tury-
stycznych projektów, na które pie-
niądze miasto będzie chciało zdo-
być z tej transzy unijnych pienię-
dzy, które dostępne będą w latach
2007-2013.

Jako potencjalne miejsce bu-
dowy Bolkolandu Janusz Okrze-
sik wskazuje na przykład teren,
na którym powstać miał aqua-
park. - Jeśli to będzie niemożliwe,
można oczywiście ulokować tę in-
westycję w innym miejscu - mówi
Janusz Okrzesik.

- To na pewno ciekawy po-
mysł, który warto rozważyć. Ale
jeśli chodzi o teren, na którym
stanąć miał aquapark, to przy-
pominam, że nie jest on własno-
ścią miasta, lecz spółki, która
park wodny miała zbudować, a
gmina ma w tej spółce tylko je-
den procent udziałów - mówi
prezydent Bielska-Białej Jacek
Krywult.

Roman Nehrebecki, kolega
Okrzesika z Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej i syn współtwórcy fil-
mów o dwójce animowanych
urwisów, całym sercem popiera
ten projekt. - Deklaruję daleko
idącą pomoc zarówno w uzyska-
niu zgody na wykorzystanie sze-
roko rozumianych praw autor-
skich, jak i w pozyskaniu zna-
czących inwestorów dla tego po-
mysłu - mówi Roman Nehrebec-
ki. (hos)

Czy tam gdzie powstać miał aquapark, wyrośnie dziecięcy park
rozrywki?

Bielska obwodnica wschodnia: protesty nie słabną

ubiegłym tygodniu mini-
ster transportu polecił
ogłosić przetarg na reali-

zację pierwszego odcinka wschod-
niej obwodnicy Bielska-Białej. Jak
informowaliśmy pod koniec waka-
cji, inwestor - Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad - ma
pieniądze zarówno na rozpoczęcie
prac na pierwszym odcinku, jak i na
kontynuację wykupu gruntów pod
obwodnicę na jej kolejnych odcin-
kach. Wykupy - po latach zwłoki -
już są prowadzone, a mają się za-
kończyć w drugim kwartale przy-
szłego roku. Nie poddają się jed-
nak przeciwnicy obwodnicy, którzy
ślą kolejne odwołania i skargi...

Start inwestycji możliwy jest
dzięki temu, że równocześnie z pie-
niędzmi pojawiła się nowa decyzja
lokalizacyjna. Wydana w lutym tego
roku przez wojewodę śląskiego z ry-
gorem natychmiastowej wykonalno-
ści, została zaskarżona przez pro-
testujących od dawna przeciwko
budowie obwodnicy mieszkańców
Straconki, Lipnika oraz Mikuszowic
Krakowskich i Śląskich. 31 sierpnia
rozpatrujący sprawę minister bu-
downictwa utrzymał decyzję lokali-
zacyjną w mocy. Protestujący miesz-
kańcy czterech dzielnic, które prze-
tnie obwodnica będąca częścią dro-
gi ekspresowej Bielsko-Żywiec-
Zwardoń, nie składają jednak broni.

DECYZJA
W SĄDZIE
8 października decyzję ministra

mieszkańcy zaskarżyli do Sądu Ad-
ministracyjnego w Warszawie. Zde-
terminowani przeciwnicy obwodni-
cy zapowiadają, że wykorzystają
wszystkie przewidziane prawem
możliwości odwoławcze od nie-
chcianej inwestycji. Tymczasem ry-
gor natychmiastowej wykonalności
wydanej przez wojewodę, a utrzy-
manej przez ministra budownictwa
decyzji lokalizacyjnej sprawia, że
wykupy mogą się toczyć bez ocze-
kiwania na sądowe rozstrzygnięcia.

Zaplanowana jeszcze w epoce
gierkowskiej inwestycja dobitnie po-
kazuje, że „obiecanego wiele się
zmieści”. Ostateczne daty rozpoczę-
cia i zakończenia budowy obwodni-
cy wschodniej ustanawiano i zmie-
niano nie raz. Sam proces wykupu
gruntów pod przyszłą ekspresówkę
trwa już kilkanaście lat. To, jak się
ślimaczy i do jakich dramatycznych
sytuacji doprowadził ludzi żyjących
na walizkach, pisaliśmy wielokrotnie.

MILIONY  DO  WYDANIA
JUŻ  TERAZ
Deklaracje o prawdziwym star-

cie inwestycji składane obecnie -
jak zapewnia inwestor - różnią się
od tych sprzed lat. Mają bowiem
pokrycie w środkach finansowych
oraz dokumentacji. Pod koniec
wakacji informowaliśmy, że mini-
ster transportu przeznaczył 30 mi-
lionów złotych z Krajowego Fundu-
szu Drogowego na wykup gruntów
pod obwodnicę. Pieniądze te mają
zostać wydane jeszcze w tym roku.
Jerzy Widzyk, pełnomocnik prezy-
denta Bielska-Białej do spraw bu-
dowy dróg ekspresowych, zapew-
niał wówczas, że wykupy ruszą na
dniach. I ruszyły...

- Wykupy gruntów trwają i będą
kontynuowane po 1 stycznia 2007
roku. Decyzję w tej sprawie podjął
osobiście minister transportu Jerzy
Polaczek. Żadnych przerw już nie
będzie. W drugim kwartale przy-
szłego roku sprawa wykupu grun-
tów ma być ostatecznie zrealizowa-
na, co pozwoli inwestorowi na ubie-
ganie się o wydanie pozwolenia bu-
dowlanego na realizację kolejnych
odcinków obwodnicy. Bo realizacja

pierwszego rusza już niebawem -
powiedział „Kronice” Jerzy Widzyk.
- W ubiegłym tygodniu rozmawia-
łem z ministrem Polaczkiem, który
polecił ogłoszenie przetargu na re-
alizację pierwszego, 3-kilometrowe-
go odcinka obwodnicy od węzła
Warszawska do węzła Rosta.

BĘDZIE
PRZETARG
Ten fragment inwestycji, która

będzie polegała na przebudowie
biegnącej tam dwupasmówki i do-
stosowaniu do parametrów drogi
ekspresowej, nie wymaga wykupu
gruntów. Rozpoczęcie tej części in-
westycji zbiegło się w czasie z wy-
kupami gruntów na kolejnych odcin-
kach, choć środki na budowę zna-
leziono w zupełnie innej puli. Do
Bielska-Białej trafi - na ten konkret-
ny cel - 90 milionów złotych zaosz-
czędzonych podczas budowy kolej-
nego odcinka autostrady A-4.

Przetarg na pierwszy odcinek
obwodnicy i kontynuacja wykupów
na kolejnych odcinkach nie zbiły
jednak z tropu protestujących prze-
ciwko budowie obwodnicy miesz-
kańców czterech bielskich dzielnic.
Zapowiadają twardą walkę z eks-
presówką, która - ich zdaniem -
zrujnuje życie bliższym i dalszym
sąsiadom drogi. Nie składają bro-
ni, choć - jak podkreślają - walka
jest coraz bardziej nierówna. Ich
zdaniem inwestor, dzięki decyzji lo-
kalizacyjnej z rygorem natychmia-
stowej wykonalności - choć niepra-
womocnej - działa metodą faktów
dokonanych. Niekorzystnym dla
siebie rozstrzygnięciem ministra bu-
downictwa się nie przejmują. Jak
mówią - nie mogło być inne. Liczą
na niezawisły sąd. Dlatego 8 paź-
dziernika zaskarżyli decyzję mini-
stra budownictwa do Sądu Admini-
stracyjnego. Są przekonani, że sąd
podzieli ich punkt widzenia i jeśli nie
w całości, to przynajmniej w części
uchyli decyzję lokalizacyjną woje-
wody.

NADAL CHCĄ
TUNELU
- My nie jesteśmy przeciwnika-

mi dróg i ruchu samochodów w tak
dużych miastach jak Bielsko-Biała.
Nie walczymy z obwodnicą, tylko z
koncepcją poprowadzenia drogi.
Od początku domagaliśmy się,
żeby ten tranzyt do przejścia gra-
nicznego ze Słowacją - bo to nie
będzie żadna obwodnica dla bielsz-
czan - został poprowadzony tune-
lami pod stokiem Łysej, Przegibka
i Czupla. Rozwiązanie tunelowe
pozwoliłoby oszczędzić dzielnice,
które ma przeciąć ruchliwa droga, i
uchronić przed degradacją wiele

cennych ekologicznie terenów.
Rozwiązanie tunelowe skreślono od
razu, na początku. Przypięto mu
łatkę „kosztownego” i „nierealnego”.
Faktycznego i rzetelnego porówna-
nia kosztów tunelowej i naziemnej
wersji obwodnicy nie przeprowa-
dzono nigdy - mówi Janusz Jarem-
ko, który złożył swój podpis na skar-
dze do Sądu Administracyjnego
wraz z ponad setką mieszkańców
czterech bielskich dzielnic. - Bę-
dziemy walczyć do końca. Ta dro-
ga zrujnuje życie nas i naszych
dzieci. A forowana jest wbrew
mieszkańcom. Zamiast konsultacji
społecznych posłużono się rygorem
natychmiastowej wykonalności.

ARSENAŁ
ODWOŁAŃ
Protestujący podkreślają, że mają

jeszcze w zanadrzu spory arsenał
odwoławczy. Jeśli nawet Sąd Admi-
nistracyjny utrzyma decyzję lokaliza-
cyjną w mocy, to będą się odwoływać
od decyzji o oddziaływaniu na środo-
wisko, która też musi poprzedzić wy-
danie pozwolenia na budowę. Tak jak
w przypadku decyzji lokalizacyjnej
mogą się odwołać najpierw do mini-
stra, a następnie zaskarżyć nieko-
rzystne dla siebie rozstrzygnięcie do
Sądu Administracyjnego. - Bez pra-
womocnej decyzji lokalizacyjnej i śro-
dowiskowej oraz z konfliktem spo-
łecznym, czego dowodem są odwo-
łania i skargi mieszkańców, inwestor
nie ma szans na środki z funduszu
spójności Unii Europejskiej. A bez
pieniędzy z UE nie ma mowy o ta-
kiej inwestycji jak budowa obwodni-
cy - dodają protestujący mieszkań-
cy, których zdaniem z dzieleniem
skóry na niedźwiedziu należy się
jeszcze wstrzymać.

ROBIMY
SWOJE
Tymi zapowiedziami nie bar-

dzo przejmuje się inwestor.
- My robimy swoje i będziemy

to robić nadal. Decyzja lokalizacyj-
na utrzymała się u ministra i jestem
przekonany, że utrzyma ją również
Sąd Administracyjny. Nie ma powo-
dów, by było inaczej, bo - naszym
zdaniem - wszystkie zgłaszane
przez lata zastrzeżenia mieszkań-
ców, zostały w niej ujęte. Oczywi-
ście poza całkowitą zmianą koncep-
cji z naziemnej na tunelową - do-
daje Jerzy Widzyk. - Wąska grupa
ludzi nie może storpedować budo-
wy obwodnicy, na którą czekają
mieszkańcy zakorkowanej stolicy
Podbeskidzia oraz turyści z całego
kraju, którym przez Bielsko-Białą
przychodzi przejeżdżać.

ŁUKASZ PIĄTEK

karga mężczyzny, który
kiedyś był pracownikiem
MOPS-u, zgodnie z obo-

wiązującą w ratuszu procedurą tra-
fiła najpierw pod lupę Komisji Re-
wizyjnej. Skarga miała dwa aspek-
ty. Pierwszy dotyczył kwestii pra-
cowniczych i relacji między auto-
rem skargi a dyrektorem ośrodka.
Ekspracownik skarżył się na byłe-
go szefa. Tą kwestią radni z Ko-
misji Rewizyjnej postanowili się nie

zajmować, z uwagi na fakt, iż wer-
dykt w tej sprawie wydać ma wkrót-
ce sąd pracy. I to on, a nie Rada
Miejska - zdaniem Komisji Rewi-
zyjnej - jest organem kompetent-
nym do ferowania wyroków w tej
sprawie.

Ale autor skargi miał zastrze-
żenia nie tylko pracowniczej natu-
ry. Jego zdaniem w bielskim
MOPS-ie dochodzi do nieprawidło-
ści przy udzielaniu pomocy oso-

bom niepełnosprawnym. Nieprawi-
dłowości te dotyczyć mają między
innymi organizacji, które korzysta-
jąc z publicznych pieniędzy takim
osobom pomagają. Kiedy Komisja
Rewizyjna tej sprawie zaczęła się
dokładnie przyglądać, okazało się,
że podobnych skarg było więcej i
prezydent Bielska-Białej zarządził
kontrolę w podległej mu placówce
pomocowej. Kontrola stwierdziła,
że część tych nieprawidłowości się
potwierdziła. Szef ratusza nakazał
więc je usunąć.

W tej sytuacji 24 października
Rada Miejska Bielska-Białej - na
wniosek Komisji Rewizyjnej - część
skargi byłego pracownika MOPS-u
na dyrektora tej placówki uznała za
zasadną. Radni nie kryli przy tym,
że jest to z ich strony jedynie za-
bieg formalny, gdyż już wcześniej,
w wyniku działań szefa ratusza,
nieprawidłowości w MOPS-ie zo-
stały usunięte. (hos)

Nieprawidłowości w bielskim MOPS−ie

Były pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bielsku-Białej poskarżył się na dyrektora tej placówki biel-
skim radnym. Ci część jego zastrzeżeń uznali za całkowi-
cie uzasadnione.
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Jaworze: rozmowa o małych i wielkich pieniądzach

Upływająca kadencja samorządu w Jaworzu zaczęła się od lokalnej wojny. Wójt gminy
znalazł się pod tak ciężkim ostrzałem, że wydawało się, iż dni jego urzędowania są
policzone. Tymczasem stało się inaczej. Do Jaworza wrócił spokój, a szef gminy kiero-
wał samorządem przez całe cztery lata. Z wójtem Jaworza Zdzisławem Bylokiem o lo-
kalnej wojnie na górze, małych i wielkich pieniądzach oraz o planach olbrzymiej wręcz
inwestycji rozmawia Sławomir Horowski.

- Początek kadencji był w Ja-
worzu nieustannym niemal ata-
kiem na pana ze strony małej,
ale silnej grupki oponentów.
Wydawało się wręcz, że Urząd
Gminy Jaworze to gniazdo wy-
stępku i korupcji. Ale z czasem
lokalna wojna na górze komplet-
nie ucichła. Czyżby spacyfiko-
wał pan swoich wrogów? A
może kupił pan ich za stanowi-
ska lub intratne umowy?

- Nikogo nie spacyfikowałem,
ani tym bardziej nie kupiłem. Choć
przyznaję, że atak na mnie był na-
prawdę potężny. Tylko dzięki silnej
psychice oraz dużej odporności na
stres wytrwałem i nie złożyłem re-
zygnacji z funkcji wójta. Siły doda-
wało mi to, że wiedziałem, iż ataki
moich przeciwników mijają się z
prawdą, a w Jaworzu - wbrew ich
sugestiom - nie ma żadnych afer.
Problem brał się z tego, że ludzie,
którzy mnie szkalowali, byli na mnie
wściekli za to, iż odciąłem ich od
wpływu na to, co się w gminie dzie-

je. Mimo nagonki na mnie, robiłem
więc swoje, czyli przekonywałem
radnych oraz mieszkańców Jawo-
rza do własnej koncepcji rozwoju
naszej gminy. Mój upór najwyraź-
niej przyniósł dobry efekt, bo do Ja-
worza wrócił spokój, na co wielu
mieszkańców z utęsknieniem cze-
kało. A z czasem wyszło też na jaw
kim byli ludzie, którzy mnie atako-
wali. Na przykład jeden z nich ma
dziś problemy z wymiarem sprawie-
dliwości, drugiemu na licytację wy-
stawiono część majątku...

- W tej kadencji gmina za mi-
lion złotych sprzedała spółce
Aqua swoją sieć kanalizacyjną.
Pan był wielkim orędownikiem
tego posunięcia. Tymczasem
padały w Jaworzu głosy, że moż-
na było kanalizację sprzedać
dużo drożej - nawet za dwa, albo
i trzy miliony. Czyżby więc jawo-
rzański samorząd z wójtem na
czele zrobił prezent Aquie i
machnął ręką na duże pieniądze,
tak potrzebne w gminnej kasie?

- To prawda, że można było ka-
nalizację sprzedać drożej. Ale na-
szym celem nie było zasilenie w
ten sposób budżetu gminy dodat-
kowymi pieniędzmi. Chodziło o coś
dużo ważniejszego. I to się udało,
bo dzięki tej transakcji ceny ście-
ków spadły o połowę. Dziś miesz-
kańcy Jaworza za metr sześcien-
ny ścieków płacą 2,8 złotego, a
gdybyśmy sprzedali kanalizację
drożej, to płaciliby grubo ponad
pięć złotych. Niska cena ścieków
to nie tylko wymierna korzyść dla
tych mieszkańców gminy, których
domy już są podłączone do kana-
lizacji. To także podstawa do pla-
nowania dalszej rozbudowy kana-
lizacji. Dziś, przy niskich cenach
ludzie chcą podłączać domy do
kanalizacji. Gdyby ceny były wyso-
kie, amatorów podłączeń byłoby
niewielu i ścieki po staremu trafia-
łyby do gruntu. A uregulowanie
gospodarki ściekowej w gminie to
bardzo ważne zadanie. Zarówno z
uwagi na zdrowie mieszkańców,

Wszystkich naszych pełnoletnich czytelników - w tym euroentuzjastów, jak również euroscep-
tyków - zapraszamy do udziału w konkursie „Z Kroniką do Brukseli!”. Począwszy od poprzed-
niego numeru, w kolejnych sześciu wydaniach „Kroniki” zamieszczamy informacje o Brukse-
li, Parlamencie Europejskim i związkach Podbeskidzia z Unią. Dołączamy do nich kupon  wraz
z pytaniem konkursowym. Zapraszamy też do napisania opinii i przemyśleń na wskazany przez
nas unijny temat. Zestawy wszystkich kuponów wraz z pisemnymi odpowiedziami, które zo-
staną dostarczone do redakcji „Kroniki Beskidzkiej” (43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4)
do 8 grudnia oceni jury, a  rozstrzygnięcie konkursu zapadnie przed Bożym Narodzeniem.
Zwycięzcy dostaną pod choinkę superatrakcyjny prezent - wycieczkę do Brukseli. O to, by
zobaczyli na własne oczy  jak  funkcjonuje wielka machina Parlamentu Europejskiego,  zadba
patronująca naszemu konkursowi bielska eurodeputowana Małgorzata Handzlik.

Konkurs pod patronatem europosłanki

ieduży Plac Luksemburski
położony jest z dala od  ob-
leganego przez turystów

centrum  Brukseli. Dominują tu stu-
letnie kamienice. W kafejkach eme-
ryci leniwie sączą piwo, słuchając
przygrywającego im na akordeonie
ulicznego grajka. Ta senna atmos-
fera nie jest magnesem dla turystów,
a jednak jeden za drugim zjeżdżają
tu autokary z całej niemal Europy.
Celem wysypujących się z nich lu-
dzi nie jest wszakże sam plac, lecz
rozpościerający się tuż za nim kom-
pleks monumentalnych szarobłękit-
nych gmachów z betonu i szkła. To
jedna z siedzib Parlamentu Europej-
skiego (druga znajduje się w Stras-
burgu). Na co dzień pracuje tam 732
posłów z 25 krajów. Reprezentują
455 milionów obywateli. Jest to więc
największy wielonarodowościowy
parlament na świecie. Doliczając
asystentów posłów i innych urzęd-

ników, tłumaczy oraz pracowników
służb pomocniczych, w Parlamencie
Europejskim pracuje blisko 10 tysię-
cy osób. Jest to więc miasto w mie-
ście. Aby do niego wejść, trzeba
mieć identyfikator - przepustkę i - ze
względów bezpieczeństwa - poddać
się szczegółowej kontroli. Przecho-
dzi się przez bramki prześwietlają-
ce bagaż, jak na lotniskach. Obowią-
zek ten dotyczy wszystkich wcho-
dzących, zarówno turystów, jak i eu-
rodeputowanych.

Wystrój  przestronnych wnętrz
jest dość ascetyczny, ale eleganc-
ki. Jedynie główne korytarze ozdo-
bione są efektowną metaloplastyką.
Część dachu jest przeszklona. Pa-
dające tamtędy światło dodaje lek-
kości nowoczesnej architekturze
ogromnego gmachu.

Polscy europarlamentarzyści są
tu od ponad dwóch lat. Jest ich 54, w
tym troje z Podbeskidzia: Małgorza-

ta Handzlik, Grażyna Staniszewska i
Jan Olbrycht. Polaków ulokowano na
piątym piętrze, podobnie jak repre-
zentantów innych państw niedawno
przyjętych do Unii. Każdy z posłów
ma do dyspozycji gabinet i sąsiadu-
jący z nim pokój asystentów. W tym
„pakiecie” jest też łazienka z natry-
skiem, bardzo przydatna, bo spędza-
ją tu często więcej niż osiem godzin.
Biura asystentów zawalone są doku-
mentami, w uporządkowanych gabi-
netach posłów dominują dekoracyj-
ne akcenty z ich małych ojczyzn. Na
przykład Małgorzata Handzlik ozdo-
biła ściany między innymi akwarela-
mi bielskiego plastyka Lecha Helwi-
ga i kapeluszami górali z Milówki, a
na półkach ustawiła rzeźby ludowych
beskidzkich twórców.

Pracuje się oczywiście nie tylko
w gabinecie. Kameralne robocze
spotkania i narady organizowane są
w salce  konferencyjnej, zlokalizowa-
nej na końcu długiego korytarza. Na
trzecim piętrze jest sala przeznaczo-
na na minisesje i posiedzenia parla-
mentarnych komisji. Obrady są tłu-
maczone na 20 języków, w tym pol-
ski, więc nie siedzi się tu jak na tu-
reckim kazaniu, ale bez znajomości
angielskiego lub francuskiego poseł
nie odegra większej roli. - Znajomość

drugiego języka jest niezbędna, bo
tłumaczone są wystąpienia, ale dys-
kusje, riposty, polemiczne wymiany
zdań już nie - mówi Małgorzata
Handzlik. - Poza tym mówiąc tylko po
polsku nie można  uczestniczyć swo-
bodnie w spotkaniach  kuluarowych,
podczas których sonduje się i wstęp-
nie uzgadnia wiele spraw przed ich
oficjalnym zaprezentowaniem.

Najważniejszym forum, na któ-
rym zapadają uzgodnione wcześniej
decyzje, jest wielka sala posiedzeń
plenarnych, często pokazywana w
relacjach telewizyjnych (sesje plenar-
ne można śledzić w Internecie).

Obrady i spotkania są stresujące
i wyczerpujące. Trzeba więc coś
zjeść. W tym celu z europarlamentu
nie trzeba „wyskakiwać” na miasto. Na
miejscu jest bowiem restauracja i
przestronny bar, w którym przy prze-
kąsce poseł może się też oficjalnie
spotkać z lobbystą lub dziennikarzem.

Pełni wrażeń turyści opuszczają
europarlament po południu, zahacza-
jąc na koniec o sklep z pamiątkami.
Jak woda idą garnuszki z gwiaździstym
emblematem Unii. Eurodeputowani

wychodzą z gmachu zwykle dużo póź-
niej. Wracają  do starej Brukseli  tylko
na nocleg - w hotelu lub wynajętym
mieszkaniu. O to każdy z eurodeputo-
wanych musi zatroszczyć się samo-
dzielnie. Nie ma tu bowiem - jak w pol-
skim parlamencie - hotelu sejmowe-
go. Małgorzata Handzlik wybrała wy-
najęcie mieszkania. - Okazało się to
dla mnie koniecznością i najlepszym
rozwiązaniem, ponieważ w Parlamen-
cie Europejskim „normą” jest praca do
późnych godzin wieczornych. Z reguły
wychodzimy z biur, narad, czy głoso-
wań około 23.00. A potem trzeba się
jeszcze przygotować do kolejnych spo-
tkań, które rozpoczynają się następne-
go dnia z samego rana. Mieszkanie
daje mi komfort większy niż hotel.
Mogę w nim spokojnie pracować i od-
poczywać - mówi Małgorzata Handz-
lik. - Brukselskie mieszkanie to również
namiastka mojego bielskiego domu.
Tak je urządziłam, by córki, które mnie
tutaj czasem odwiedzają, czuły się jak
u siebie. To po prostu mój sposób na
tęsknotę i rozłąkę, która od ponad
dwóch lat stała się częścią życia mo-
ich najbliższych.
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jak i na uzdrowiskowe aspiracje
Jaworza.

- Skoro mowa o planach od-
budowy uzdrowiska, to muszę
zapytać o plan budowy w Jawo-
rzu zespołu wypoczynkowo-re-
kreacyjno-zdrowotnego w opar-
ciu o ciepłe źródła. Pan, człowiek
przedkładający małe i praktyczne
działania ponad ambitne, ale mało
realne megaplany, jest gorącym
zwolennikiem tego pomysłu.
Tymczasem koszt tej inwestycji
to blisko sto milionów złotych, a
budżet Jaworza to zaledwie oko-
ło dziesięciu milionów. Wygląda
na to, że rusza pan z motyką na
słońce. A może to jedynie przed-
wyborcza gra - wmówić miesz-
kańcom Jaworza, że ich gmina
rozkwitnie dzięki inwestycji, któ-
ra tak naprawdę przypomina pi-
sanie patykiem po wodzie?

- Głęboko wierzę w to, że cie-
płe źródła są dla Jaworza wielką
szansą na rozwój i nie zgadzam się
z opinią, iż plan ich wykorzystania
jest pisany na wodzie. Mamy bo-
wiem w ręku dwa bardzo istotne
atuty. Po pierwsze, gmina jest wła-
ścicielem terenów, na których ten
leczniczo-wypoczynkowy zakład
mógłby powstać. Po drugie, w Ja-
worzu są gotowe odwierty, które
mogą być eksploatowane. Takie
odwierty to olbrzymi, bo idący w
ciężkie miliony wydatek, a my już
je mamy. Oczywiście, gdyby to
gmina miała ponieść finansowy cię-
żar planowanej inwestycji - której
szacunkowy koszt wynosi 84 milio-
ny złotych - to byłaby to mrzonka.
Ale to nie gmina będzie budować
ten zespół, lecz inwestorzy. Samo-
rząd jedynie musi wszystko przygo-

tować pod względem organizacyj-
nym i może powalczyć o unijne
wsparcie dla tej inwestycji. Zapew-
niam, że są poważni inwestorzy za-
interesowani tym projektem. Wiem,
że to trudne zadanie, ale świado-
mie podejmuję to ryzyko. Ryzyko
osobiste, bo jeśli zamiar się nie
uda, ludzie mnie wyśmieją. Ale je-
śli pomysł wypali, to będzie dla na-
szej gminy olbrzymia szansa na
rozwój. Przyniesie bowiem zarów-
no pieniądze dla gminnej kasy, jak
i nowe miejsca pracy.

- Skoro tak mocno wierzy
pan w powodzenie tej inwesty-
cji, to dlaczego sprzeciwiał się
pan innemu dużemu projekto-
wi? Myślę oczywiście o budowie
w Jaworzu wielkiej hali widowi-
skowo-sportowej na kilka tysię-
cy ludzi. Może przeszkadzało
jedynie to, iż pomysłodawcami
budowy hali byli między innymi
ludzie, którzy pana atakowali?

- Nie oceniam pomysłów inwe-
stycyjnych kierując się tym, kto je
zgłosił, a tym, co ich realizacja
oznaczać ma dla gminy. Zespół
leczniczo-wypoczynkowy oparty o
ciepłe źródła to dla Jaworza same
plusy. Tymczasem gigantyczna
hala widowiskowo-sportowa byłaby
dla gminy jedynie kamieniem u szyi.
Bo nie czarujmy się, tak wielka hala
nie jest w naszej gminie potrzebna
i siłą rzeczy świeciłaby pustkami. A
projekt tego przedsięwzięcia był tak
sprytnie pomyślany, że to na barki
gminy spadłyby koszty utrzymywa-
nia wielkiego i zbędnego obiektu.
Sprzeciwiając się tej inwestycji
chroniłem więc gminne finanse i
gminny grunt, na którym hala mia-
ła stanąć.

Główne korytarze super-
nowoczesnych gmachów
Parlamentu Europejskiego
zdobi abstrakcyjna metalo-
plastyka, natomiast w ga-
binecie Małgorzaty Handz-
lik dominuje sztuka be-
skidzka.

Odpowiedz na pytania: 1. Kiedy Polska została człon-
kiem Unii Europejskiej (podaj dzień, miesiąc i rok)?
2. Które państwa mają być wkrótce przyjęte do Unii?
Napisz czy i jakie działania polskich europarlamenta-
rzystów wzbudziły twoje zainteresowanie.
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- Naszym zdaniem istnieją inne
możliwości poprawy wyniku ekono-
micznego zakładu niż masowe
zwolnienia. Tym bardziej, że zatrud-
niony w Skoczowie pełnomocnik do
spraw restrukturyzacji restruktury-
zował już garbarnię w Brzegu, i
efekt jest taki, że w Brzegu nie ma
garbarni - mówi Chrapek.

Sytuacją pracowników Skotanu
zaniepokojone są również władze
Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność”. Krzysztof Chudzik, wi-
ceprzewodniczący Zarządu Regio-
nu, przypomina, że w Skotanie w
ostatnich latach nie było „różowo”,
a związkowców - o czym „Kronika”
pisała - szykanowano. - Wiemy, że
teraz istnieje tam groźba zwolnień
na dużą skalę. Sprawa jest poważ-
na, dlatego nie zostawimy komisji
zakładowej samej sobie i na pew-
no udzielimy jej wszechstronnej po-
mocy prawnej i eksperckiej - mówi
wiceprzewodniczący Chudzik.

Z kolei Czesław Chrapek prze-
konuje, że decyzja właścicieli gar-
barni jest tym bardziej niezrozu-
miała, iż za rządów obecnego pre-
zesa Skotan osiągnął dodatni wy-
nik finansowy.

- Polskie garbarstwo zaczęło
się podnosić, gdy Chińczycy zosta-

li zablokowani przez unijne cła.
Dziś zamówień jest coraz więcej i
widzimy przed spółką perspekty-
wy. Niestety, redukcja zatrudnie-
nia doprowadzi firmę do upadku,
ponieważ pozostali pracownicy nie
będą w stanie podołać wymaga-
niom produkcji - uważa Chrapek.

Z opinią związkowca nie zga-
dza się Andrzej Łatka, prezes Gar-
barni Skotan. Jego zdaniem w kra-
ju działa dziś wiele garbarni, które
zatrudniają 60-80 osób i sprzeda-
ją towary za podobną kwotę, co
Skotan. Prezes przypomina też, że
przez trzy lata z rzędu skoczow-
ska firma przynosiła straty.

- Z powodu konkurencji tanich
wyrobów z Chin cała branża jest
w dołku. Żadna z dawnych, du-
żych, państwowych garbarni nie
wytrzymała konkurencji. Skotan
jest ostatnią, w której nie było
jeszcze syndyka. Mimo kłopotów
nasza pozycja na rynku jest do-
bra. Nadal mamy spore szanse,
ale rozkładają nas koszty pracy i
to jest jeden z powodów planowa-
nych zwolnień - mówi Łatka.

Dodaje on, że garbarnia roz-
poczęła restrukturyzację na po-
czątku roku. W rezultacie firmie
udało się zmniejszyć straty, a we

wrześniu Skotan wyszedł na zero.
Mimo to koszty pracy nadal stano-
wią aż 60 procent wszystkich wy-
datków spółki poza zakupem su-
rowca. - Przy takich obciążeniach
nasza firma nie jest w stanie kon-
kurować z innymi, zwłaszcza
mniejszymi garbarniami - stwier-
dza Łatka.

20 października prezes spo-
tkał się ze związkowcami. Stro-
ny umówiły się na kolejne spo-
tkanie, na którym przedstawiony
zostanie szczegółowy harmono-
gram zwolnień.

- Zaprezentujemy także per-
spektywy funkcjonowania przed-
siębiorstwa w 2007 roku. W tej
chwili trwa bowiem negocjowanie
przyszłorocznych kontraktów i
ostateczna lista zwalnianych w
dużej mierze będzie zależała od
wyników tych rozmów. Osobiście
liczę, że pracy nie straci połowa
załogi. Być może będzie to tylko
25 osób - mówi Andrzej Łatka. (wk)

- Nasza córeczka nie potrafi
sama oddychać, ani nawet jeść,
bo nie ma wykształconego od-
ruchu ssania i nie posiada pod-
niebienia. Jej maleńkie rączki i
nóżki są karłowate i bezwładne.
Ola od urodzenia nie była jesz-
cze w domu. Przebywa w szpi-
talach. Obecnie leży, podłączo-
na do aparatury, w oddziale
dziecięcym żywieckiego szpita-
la. To właśnie dzięki aparaturze
medycznej trzyma się jeszcze
przy życiu - mówią zrozpaczeni
rodzice Oli - Magdalena i Bog-
dan Krzyżowscy.

Do czasu aż nie rozwinie się
lepiej jej układ oddechowy, nie
można przeprowadzić żadnego
zabiegu. Lekarze chcą ją skiero-
wać do hospicjum w Mysłowicach.
- Możliwe jest też, abyśmy zabra-
li naszą Olę do domu. Jednak
musimy mieć specjalną aparatu-
rę. Potrzebny jest pulsoksymetr,
który będzie kontrolował tętno i
oddech Oli, a także ssak, kon-
centrator tlenowy i poduszki bez-
dechowe. To wszystko kosztuje
około 17 tysięcy złotych. To dla
nas ogromny wydatek, bo na
utrzymanie rodziny pracuje tyl-

ko mąż, i to dorywczo. Mamy
jednak nadzieję, że dzięki ofiar-
ności innych może pojawić się
cień nadziei na to, abyśmy na-
szą kochaną córeczkę mogli
mieć wreszcie w domu i otoczyć
ją troskliwą opieką - mówią Mag-
dalena i Bogdan Krzyżowscy.

Teraz oboje rodzice czuwają
na zmianę przy Oli przez całą
dobę w żywieckim szpitalu. To
jednak wiąże się z kosztami do-
jazdu z Sopotni Wielkiej do Żyw-
ca i opłatami za nocleg (siedem
złotych za dobę). - Chcielibyśmy,
aby Ola była jak najszybciej w
domu, zwłaszcza przed zimą. Zro-
bimy wszystko, aby ją uratować.
Już wiemy co to znaczy stracić
dziecko. Półtora roku temu urodzi-
łam chłopczyka, który zmarł po
godzinie. Potem przeszłam spe-
cjalistyczne badania czy mogę
mieć kolejne dziecko. Wyniki wy-
kazały, że nic nie stoi na przeszko-
dzie. Jednak już w czasie ciąży
okazało się, że dziecko urodzi się
z wadami wrodzonymi. Lekarze
nie dawali Oli szans na przeżycie.
Na szczęście się pomylili - doda-
je Magdalena Krzyżowska, próbu-
jąc tłumić łzy. (ps)

oszło o to, że w dwóch
miejskich domach kultury
opozycyjne wobec Jacka

Krywulta komitety wyborcze - So-
lidarne Miasto i PiS - wynajęły sale
na przedwyborcze spotkania.
Choć sale wynajęto odpłatnie, sze-
fowe domów kultury zostały przez
zwierzchnika upomniane, że tak
robić nie należy, bo miejskie pla-
cówki od polityki mają się trzymać
z daleka. Opozycja z komitetów,
które wynajęły miejskie sale, ude-
rzyła na alarm, twierdząc, że obec-
ny szef ratusza chce zakneblować
usta swoim przeciwnikom i unie-
możliwić im kontakt z wyborcami.
Zdaniem przedstawicieli komite-
tów rywalizujących z Jackiem Kry-
wultem to nic innego jak narusza-
nie zasad demokracji.

Bielskie władze są tym atakiem
zaskoczone. - Zdaniem władz Biel-
ska-Białej miejskie placówki, takie
jak szkoły czy domy kultury, powin-
ny być apolityczne. A organizowa-
nie takich spotkań może zrodzić
wrażenie, że konkretny dom kul-
tury angażuje się w politykę, bo
ludzie najczęściej nie wiedzą, iż
salę jedynie wynajęto. W Bielsku-
Białej jest pod dostatkiem niezwią-
zanych z miastem miejsc, w któ-
rych z powodzeniem można orga-
nizować przedwyborcze spotkania.
Zasady apolityczności miejskich
placówek trzyma się też prezydent
Jacek Krywult, który swoje spotka-
nie zorganizował w sali Pod Orłem
- mówi Tomasz Ficoń, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej. (hos)

Już po raz XIX w Żywcu Moszczanicy odbędzie się Historyczny Zlot
Odzyskania Niepodległości - Szlakami Józefa Piłsudskiego. Rozpocz-
nie się w sobotę, 4 listopada, o 8.45. Uczestnicy wyruszą pieszo sprzed
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu Sporyszu. Trasa, licząca
około ośmiu kilometrów, prowadzi do żywieckiej dzielnicy Moszczanica
przez Koleby i Rychwałd. Na metę zlotu wybrano Zespół Szkół Rolni-
czych w Żywcu Moszczanicy, gdzie odbędą się konkursy: pieśni patrio-
tycznej, plastyczny i krajoznawczo-historyczny. (ps)

Dodatkowa unijna kasa dla Śląska i Małopolski

Rząd chce przyznać dodatkowo 600 milionów euro pięciu województwom, któ-
re pokrzywdzono przy podziale unijnych dotacji planowanych na lata 2007-2013.
Wśród tych województw są śląskie i małopolskie. Czy to oznacza, że i Podbe-
skidziu kapnie więcej unijnego grosza?

ilka miesięcy temu rząd
zdecydował o podziale bli-
sko 60 miliardów euro unij-

nej dotacji w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013. Dla województwa
śląskiego zaplanowano przydział
1 596 500 000 euro (później
zmniejszono kwotę do 1 570 400
000 euro), a dla małopolskiego
- 1 091 300 000 euro (później zwięk-
szono kwotę do 1 147 000 000
euro). Za jedno z głównych kryte-
riów przyjęto liczbę mieszkańców.
Ale w przypadku województw ślą-
skiego i małopolskiego zastosowa-
no nieco inne wyliczenia, a to dla-
tego, iż uznano oba województwa
za zbyt bogate!

Samorządowcy zaprotesto-
wali. Stwierdzili, że jest to moc-
no krzywdzące, bo oba woje-
wództwa powinny dostać po 300
milionów euro więcej. W przeli-
czeniu planowanej unijnej dota-
cji na jednego mieszkańca w
województwie śląskim wypadło
po 339,30 euro na głowę, a w ma-
łopolskim po 334,90 euro. Tym-
czasem na przykład dla woje-
wództwa świę tokrzyskiego
wskaźnik wyniósł  565,80 euro,
a dla warmińsko-mazurskiego aż
726,50 euro!

W połowie października rząd
stwierdził, że pięć województw, w
tym śląskie i małopolskie, otrzy-

ma dodatkowo 600 milionów euro
do podziału. Nie zadecydowano
jeszcze ile dokładnie dostaną oba
województwa.

Władze samorządowe woje-
wództw śląskiego i małopolskie-
go wstępnie podzieliły już unijne
pieniądze, które rząd pierwotnie
rozdzielił. Dla Podbeskidzia nie
wygląda to zbyt różowo. W woje-
wództwie śląskim wyznaczono 14
kluczowych spraw, na które z ca-
łej kwoty przeznaczona ma zostać
pierwsza transza w wysokości
376 mln euro. Na tej liście jest tyl-
ko jedno zadanie z Podbeskidzia
- rozwój infrastruktury turystycz-
nej, na co miałoby zostać prze-
znaczone 40 mln euro.

Dodatkowo w ładze woje-
wódzkie zaplanowały podział ko-
lejnej transzy pieniędzy - ponad
252 mln euro - pomiędzy cztery
subregiony. Dla Bielska-Białej
oraz powiatów bielskiego, cie-
szyńskiego i żywieckiego utwo-
rzony został jeden subregion po-
łudniowy. Tu mamy zapewnione
38,7 milionów euro. W sumie
Podbeskidzie ma zaklepane 78,7
mln euro (z ogólnej kwoty 628
160 000 euro, która została już
zaplanowana), z czego dla Bielska-
Białej planowane jest 20,9 mln, a
dla powiatów bielskiego - 17,6 mln,
cieszyńskiego - 21,6 mln i ży-
wieckiego - 18,7 mln.

Pieniądze z obu transz miały-
by być przeznaczone na rozwój
bazy turystycznej i drogowej. Jed-
nak pod względem przeliczenia
tych kwot na jednego mieszkańca
subregion południowy plasuje się
w województwie śląskim na...
ostatnim miejscu! Dlaczego? O
takich wyliczeniach decydowała
liczba mieszkańców i wskaźnik
bezrobocia. Tam, gdzie bezrobo-
cie jest mniejsze, zaplanowano
nieco mniej unijnych pieniędzy.
Wynika zatem z tego, że Podbe-
skidzie to najbogatszy subregion
w województwie śląskim! Jednak
marne to pocieszenie.

Marszałek śląski Michał Czar-
ski zapewnia, że do tej pory zapla-
nowano rozdysponowanie dopie-
ro 40 procent pieniędzy i Podbe-
skidzie ma jeszcze szansę na uzy-
skanie dotacji z pozostałych 60
procent. W województwie małopol-
skim na liście projektów kluczo-
wych również zaplanowano 14 za-
dań na kwotę 257 mln euro. Pla-
nuje się między innymi budowę ob-
wodnicy Zembrzyc (powiat suski)
i rozwój Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Tak więc na małopolską część
Podbeskidzia przeznaczy się nie-
spełna 9 mln euro. To zdecydowa-
nie gorszy wynik niż w części Pod-
beskidzia, która przynależy do wo-
jewództwa śląskiego. (ps)

Ola urodziła się w żywieckim szpitalu 18 września. Ma za-
ledwie 37 centymetrów wzrostu, waży tylko 1,9 kg. Ale nie
to jest najgorsze. Stwierdzono u niej bardzo rzadką wadę
układu kostnego - atelosteogenesis typ II, a także zabu-
rzenia oddechowe.

Historyczny zlot w Żywcu Moszczanicy

W Bielsku-Białej doszło do pierwszego przedwyborcze-
go zgrzytu. Opozycja zarzuciła ekipie rządzącej miastem,
że chce swoim przeciwnikom zakneblować usta. Ratusz
zapewnia, że to nieprawda.

W skoczowskim Skotanie szykują zwolnienia

Skoczowski Skotan to jedna z największych polskich garbarni, szczycąca się 140-letnią
tradycją. Zdaniem związkowców kłopoty firmy rozpoczęły się w 2000 roku, po przejęciu
zakładu przez jednego z dużych inwestorów giełdowych. Spółka zatrudniała wówczas 265
osób, przynosiła około 5 mln zł zysku rocznie i posiadała około 14 mln zł tak zwanych
wolnych środków. Od tego czasu zaprzestano jednak inwestycji, wypowiadano pracę naj-
lepszym fachowcom, rezygnowano z eksportu, a przede wszystkim nie zachowano ele-
mentarnych zasad nadzoru. - Można nawet odnieść wrażenie, że organy spółki celowo
podejmowały decyzje znamionujące działania na jej szkodę - stwierdza Czesław Chrapek i
dodaje, że podobne znamiona posiada także obecny projekt zwolnienia połowy załogi.

Dramat półtoramiesięcznego dziecka
(Dok. ze str. 1)
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Stypendyści z Bielska-Białej z prezydentem miasta Jackiem Krywultem.

Stypendyści z powiatu bielskiego.

Stypendia dla najlepszych

roczystość z udziałem przedstawicieli Kura-
torium Oświaty, nauczycieli oraz władz samo-
rządowych odbyła się w hali sportowej Zespołu

Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej. Stypen-
dia prezesa Rady Ministrów dla uczniów wybijających
się w nauce przyznawane są od 10 lat. Aby stypen-
dium takie otrzymać, trzeba naprawdę wiele z siebie
dać. Dostają je bowiem jedynie uczniowie, którzy po-
siadają najwyższą średnią ocen w całej szkole, a śred-
nia ta musi być wystarczająca, aby uczeń otrzymał
świadectwo z wyróżnieniem.

Stypendium mogą dostać również uczniowie,
którzy co prawda średnią ocen mają nieco niższą
(przynajmniej dobrą) lecz są wybitni w jakiejś dzie-
dzinie nauki czy sporcie. Są to więc najczęściej
laureaci olimpiad i „szóstkowicze” z jakiegoś
przedmiotu.

O tym, że niełatwo tym kryteriom sprostać, naj-
lepiej świadczy fakt, iż w tym roku aż w 15 szko-

91 uczniów szkół średnich z czterech powiatów byłego województwa bielskiego (biel-
ski grodzki i ziemski, cieszyński oraz żywiecki) oraz z powiatu pszczyńskiego odebrało
niedawno stypendia prezesa Rady Ministrów.

łach z terenu nadzorowanego przez bielską dele-
gaturę Kuratorium Oświaty w Katowicach nie wyło-
niono kandydatów do nagrody. Po prostu nikt z
uczniów w tych szkołach nie spełniał warunków, aby
o stypendium prezesa Rady Ministrów się ubiegać.

Przyznanie stypendium oznacza, że uzdolnio-
ny uczeń otrzymywać będzie co miesiąc 258 zło-
tych (netto). Największą, bo blisko 30-osobową gru-
pę wśród nagrodzonych stanowili uczniowie biel-
skich szkół. Sporo, bo aż 19 uczniów to osoby uczą-
ce się w szkołach powiatu żywieckiego, nieco mniej
- 18 osób pochodziło z powiatu cieszyńskiego, dzie-
więć zaś to uczniowie szkół powiatu bielskiego
ziemskiego.

W trakcie uroczystości wręczono również dzie-
więciu osobom stypendia ufundowane przez mini-
stra edukacji narodowej. Otrzymują je uczniowie, któ-
rzy w minionym roku szkolnym wyróżnili się wyjąt-
kowymi osiągnięciami. (map)
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Malownicze położenie i wspaniałe warunki do wypoczynku i sportu przyciągają tu-
rystów. W efekcie w liczącym 5,7 tysiąca mieszkańców Szczyrku, gości przez więk-
szą część roku bywa więcej od nich. Przy okazji podsumowania minionej kadencji
samorządowej rozmawiamy o tym z burmistrzem miasta Czesławem Markiem.

Gdy gości jest więcej niż mieszkańców

- Co należy robić, aby wszy-
scy przybysze byli z pobytu w
Szczyrku zadowoleni?

- Teoretycznie recepta wyda-
je się prosta i oczywista. Trzeba
po prostu dbać o interesy zarów-
no mieszkańców, jak i turystów. W
praktyce jednak nie jest to łatwe.
Co tu dużo mówić, przy sięgają-
cym 11 milionów złotych budże-
cie, z czego połowa idzie na
oświatę, nie wszyscy mogą otrzy-
mać to, czego oczekują. Nie po-
winno być natomiast najmniej-
szych wątpliwości, że turystyka
stanowi podstawowe źródło do-
chodów naszych mieszkańców.
We wspólnym interesie leży, aby
jak najwięcej gości do Szczyrku
przyjeżdżało i aby byli z pobytu
zadowoleni.

- Chyba tak jest, bo gołym
okiem widać jak popularność
Szczyrku w kraju i za granicą
rośnie. Szkoda tylko, że miej-
scowi nie zawsze potrafią się ze
sobą w ważnych sprawach po-
rozumieć, o czym w ciągu mi-
nionych czterech lat można
było się niestety przekonać.

- Nie ukrywam, że miniona
kadencja samorządu była trudna.
Wynikało to z wielu naturalnych
przyczyn. Po raz pierwszy burmi-
strza wybrano w wyborach bezpo-
średnich. Znacznie zwiększyły się
jego kompetencje, co zmieniło
dotychczasowe reguły współpra-
cy z radnymi. Z tego powodu w
szczyrkowskim samorządzie nie

brakowało zawirowań. W połowie
kadencji, po rezygnacji części rad-
nych, trzeba było nawet przepro-
wadzić wybory uzupełniające. Był
to jednak moment przełomowy w
naszym mieście, który skonsolido-
wał samorząd i mieszkańców, a
przede wszystkim pozwolił nadro-
bić spowodowane wcześniejszy-
mi kłótniami zaległości i sporo rze-
czy udało nam się zrobić.

- A konkretnie...
- Wymienię to, co każdy obiek-

tywny obserwator może na co
dzień zauważyć. W ciągu czterech
lat udało się całkowicie wymienić
nawierzchnię głównej arterii w mie-
ście - od granicy z Buczkowicami
do Białego Krzyża - wybudować
przy niej nowe chodniki i  ustawić
bariery energochłonne w miej-
scach niebezpiecznych. General-
ne remonty przeszły również dwie
ważne gminne ulice - Spacerowa i
Wrzosowa - a także szereg dróg
wiodących do położonych w gó-
rach przysiółków. W mieście przy-
było oświetlonych traktów oraz po-
jawiły się przy nich lokalne drogo-
wskazy. Został wyremontowany
ośrodek zdrowia i położony przy
nim parking. Zakończyliśmy rozbu-
dowę i zagospodarowanie amfite-
atru Pod Skalitem, gdzie powstało
zaplecze oraz trybuna dla widow-
ni. Na ukończeniu jest piętnaście
mieszkań socjalnych. Po wprowa-
dzeniu do nich lokatorów będzie
można wyburzyć sypiące się stare
obiekty komunalne w rejonie Ska-

litego i na ich miejscu rozpocząć
budowę kompleksu skoczni nar-
ciarskich. Nie zapominamy też o
zadaniach z zakresu ochrony śro-
dowiska. Przystąpiliśmy do progra-
mu ograniczania niskiej emisji i
usuwania azbestu. W tym roku
miasto podpisało umowę na roz-
budowę miejskiej kanalizacji. To
olbrzymie przedsięwzięcie, jego
koszty sięgają 9 milionów złotych.

- Zupełnie nieźle, tylko skąd
na to wszystko pieniędze, chy-
ba nie z miejskiej kasy?

- Oczywiście jesteśmy realista-
mi i wiemy, że przy skromnym bu-
dżecie miejskim trzeba szukać
wsparcia finansowego z innych
źródeł. Od krajowych gestorów
zdobywaliśmy między innymi pie-
niądze na drogi. Natomiast wspo-
mniana inwestycja kanalizacyjna
zostanie zasilona kwotą 6 milionów
300 tysięcy złotych ze środków Unii
Europejskiej. Zdobywanie unijnych
środków nie jest proste, ale sobie
radzimy. Najlepszy dowód, że pod
względem wielkości unijnych dota-
cji, Szczyrk jest na pierwszym miej-
scu wśród gmin powiatu bielskie-
go. Będzie jeszcze lepiej, bo nie-
dawno Urząd Marszałkowski zaak-
ceptował gigantyczny projekt na
rozwój infrastruktury turystycznej w
subregionie bielskim, który pochło-
nie 48 milionów euro, z czego około
7 milionów euro zostanie zainwe-
stowane w Szczyrku. Liczymy, że
dzięki temu przedsięwzięciu po-
wstanie u nas wreszcie nowocze-

sna baza narciarska. Bardzo nam
na tym zależy, tym bardziej, że
Szczyrk będzie za dwa lata gospo-
darzem Mistrzostw Świata Junio-
rów w Narciarstwie Klasycznym, a
rok później IX Zimowego Olimpij-
skiego Festiwalu Młodzieży Euro-
py Śląsk - Beskidy 2009.

- Nakreślone plany znajdą
zwolenników nie tylko w
Szczyrku.

- Właśnie o to chodzi. Wiosną
2003 roku zaproponowałem strate-
gię rozwoju miasta. Uwzględnia ona
zarówno potrzeby mieszkańców,
jak i turystów. Ową strategię reali-
zujemy tak, aby nie kolidować z hi-
storycznymi i kulturowymi uwarun-
kowaniami naszej miejscowości, a
jednocześnie doprowadzić tutaj do
gospodarczego rozwoju. Dzięki
uchwaleniu nowoczesnego planu
zagospodarowania miasta mamy w
tej materii duże możliwości. Przede

wszystkim można teraz śmiało in-
westować, co dotychczas nie za-
wsze było możliwe. Między innymi
rozpoczynamy zagospodarowywa-
nie centrum miasta i bulwarów nad
Żylicą. Dotąd pomysłów na ten te-
mat było wiele, ale nic z nich nie
wynikało. W minionej kadencji
ogłosiliśmy konkurs architektonicz-
ny, wybraliśmy najlepszą koncep-
cję i obecnie realizowany jest pro-
jekt na pierwszą część tego przed-
sięwzięcia. Dodam jeszcze, że
coraz lepiej potrafimy promować
naszą miejscowość, a wyspecjali-
zowana w tym jednostka - Miejski
Ośrodek Kultury, Promocji i Infor-
macji - dzięki krajowym i zagranicz-
nym kontaktom zjednuje Szczyrko-
wi sojuszników. Również nasza
oferta kulturalna i rekreacyjna przy-
ciąga coraz więcej naszych miesz-
kańców, jak i gości.

Burmistrz Czesław Marek (z prawej) wraz z Sabiną Bugaj, dyrekto-
rem MOKPiI w towarzystwie burmistrza Nowego Jorku Michaela
Bloomberga podczas Zgromadzenia Europejskich Komitetów Olim-
pijskich w Dubrowniku.
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DOCHODOWY
INTERES

Sposoby na nielegalne prze-
kroczenie polsko-czeskiej grani-
cy są różne. Niektórzy czynią to
na własną rękę, ale zdecydowa-
na większość korzysta z pomocy
pośredników. To oczywiste, bo
większość nielegalnych emigran-
tów czuje się zagubiona i bezrad-
na w obcym kraju. Tymczasem
kurierzy potrafią ich bezbłędnie
odszukać i zaoferować swoje
usługi w dotarciu do krainy ma-
rzeń, jaką dla wielu wschodnich
nacji jest Zachód. Nawet do prze-
bywających legalnie w Polsce
Czeczenów, którym udzielamy
azylu politycznego, docierają po-
średnicy mamiący ich korzyścia-
mi płynącymi z dalszej podróży.
Podobne zabiegi czynione są tak-
że poza granicami naszego kra-
ju przez międzynarodowe gangi,
dla których przemyt ludzi jest wy-
jątkowo dochodowym interesem.
Takie grupy mają rozbudowaną
strukturę, a ich członkowie wyko-
nują ściśle określone zadania. Są
w nich tzw. naganiacze, przewoź-
nicy, kurierzy, ochroniarze i kie-
rujący całością bossowie.

W zależności od miejsca w
gangsterskiej hierarchii na prze-
mycie zarabia się od kilkudziesię-
ciu do ponad trzech tysięcy euro
od osoby. Takie stawki zachęca-
ją wielu do przestępczej działal-
ności i dlatego ruch w interesie
nie maleje od kilku lat. Tylko w
tym roku Śląska Straż Graniczna
rozbiła w naszym regionie dzie-
więć przemytniczych grup, a
przed cieszyńskim sądem toczy
się kilka procesów przeciwko or-
ganizatorom takich wypraw.

GANGI
 Z  RÓŻNYCH  STRON

W sierpniu wpłynął do sądu
kolejny akt oskarżenia przeciwko
dużej grupie przestępczej. - Było
w niej dziewięciu Polaków, któ-
rzy zorganizowali siatkę przerzu-
tową dla obywateli Ukrainy. Naj-
pierw dowożono ich pod polsko -
czeską granicę, potem w okolicy

Lesznej Górnej przeprowadzano
nielegalnie na drugą stronę. Tam
byli odbierani i przewożeni pod
granicę z Austrią, którą pokony-
wali w podobny jak poprzednio
sposób. Państwem docelowym
tej eskapady były Włochy - mówi
Barbara Drzastwa, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej w
Bielsku-Białej.

Pod nadzorem tej prokuratu-
ry toczy się obecnie gigantyczne
śledztwo przeciwko zorganizowa-
nej grupie przestępczej, złożonej
z obywateli Litwy. Zarzuca się im,
że pomiędzy 2002 a 2004 rokiem
przerzucili, głównie do Austrii i
Włoch, ponad trzysta osób zza
naszych wschodnich rubieży. Cu-
dzoziemcy do Polski wjeżdżali le-
galnie, ale kolejne granice poko-
nywali wbrew prawu. - Wszystko
zaczęło się od zatrzymania na
przejściu w Cieszynie Boguszowi-
cach litewskiego kierowcy TIR-a.
W jego pojeździe znaleziono
ukrytą grupę obywateli ukraiń-
skich. Osoby umieszczono w czę-
ści transportowej auta, której za-
mknięcie zabezpieczone było nie-
naruszonymi plombami. Mecha-
nizm działania był typowy dla
tego typu przestępstw. Grupa
składała się z kilkunastu osób,
spełniających ściśle określone
role. Najniżej w hierarchii stali
kierowcy TIR-ów, zatrudnieni w
legalnych firmach przewozo-
wych. Ich zadaniem było prze-
wożenie emigrantów przez gra-
nice od Polski do Włoch. Towa-
rzyszyła im eskorta, a wcześniej
inne osoby dowoziły ich w okre-
ślone miejsca odbioru. Gang wy-
korzystywał także w swym pro-
cederze przerobione paszporty,
w które wyposażał emigrantów.
Obecnie sześciu członków gru-
py przebywa w areszcie, a sze-
ściu pozostałych jest poszukiwa-
na listami gończymi - przedsta-
wia śledcze poczynania proku-
rator Piotr Borgieł.

WSPÓŁCZEŚNI
 NIEWOLNICY

Jest regułą, że do aresztów
na czas śledztwa trafiają przede
wszystkim organizatorzy przemy-

tu. Stosowana wobec nich odpo-
wiedzialność karna jest znacznie
surowsza niż wobec osób prze-
rzucanych przez granicę. Ci cu-
dzoziemcy odpowiadają najczę-
ściej za nielegalne przekroczenie
polskiej granicy, co po kodekso-
wych zmianach nie jest już prze-
stępstwem, ale wykroczeniem.
Zatrzymani zazwyczaj dobrowol-
nie poddają się karze. Skazywa-
ni są na kary pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu, a następ-
nie wydalani z Polski. Prokurato-
rzy i pogranicznicy zgodnie pod-
kreślają, że przemycanie ludzi
przez granicę niejednokrotnie za-
graża ich zdrowiu, a nawet życiu.
- Wiele razy po otwarciu TIR-a
musieliśmy najpierw wzywać po-
moc medyczną dla ukrytych tam
ludzi. Warunki ich przewożenia
urągały wszelkim zasadom bez-
pieczeństwa. Członkowie jednej
z takich grup przez kilka godzin
przebywali w chłodni. Odkryliśmy
też ludzi w skrytce pośród beli
drewna, gdzie przy każdym ha-
mowaniu mogło dojść do masa-
kry. Zatrzymana została kobieta
w bardzo zaawansowanej ciąży,
przewożona w tragicznych wa-
runkach sanitarnych. Są też prze-
mycane małe dzieci, dla których
taka podróż jest katorgą. Orga-
nizatorzy przemytniczych akcji
nie przejmują się ich losem. Im
zależy jedynie, aby jak najwięcej
ludzi nielegalnie wywieźć i zain-
kasować za to pieniądze - mówi
major Grzegorz Klejnowski,
rzecznik Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej. - Chcemy
wszystkim unaocznić, że ten pro-
ceder stanowi wielkie zagrożenie
dla emigrantów - dodaje proku-
rator Barbara Drzastwa. -  Jest
to zwykle swoisty handel ludźmi,
gdyż często dostarcza się ich do
obozów pracy. O tym w jaki spo-
sób one funkcjonują mogliśmy się
przekonać, gdy niedawno ujaw-
niono, co we Włoszech przeży-
wali nasi obywatele, mimo że
posiadali unijne paszporty. Emi-
granci ze Wschodu ich nie mają
przez co ich los może być jesz-
cze gorszy.
Tekst i foto: DARIUSZ BANDOŁA

Nielegalnie przez granicę

Pogranicznicy i prokuratorzy ścigają organizatorów przemytu emigrantów. Mówią o tym rzecznicy pra-
sowi: Barbara Drzastwa z bielskiej Prokuratury Okręgowej i Grzegorz Klejnowski z ŚOSG.

Przez beskidzki odcinek południowej granicy Polski wiedzie międzynarodowy szlak
przemytniczy, którym przerzuca się nie towary, lecz ludzi. W większości są to go-
ście ze Wschodu - Ukraińcy, Wietnamczycy i Czeczeńcy - pragnący w zarobko-
wych celach wyjechać poprzez Polskę na Zachód. Tylko w tym roku funkcjonariu-
sze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już ponad czterystu cudzo-
ziemców nielegalnie przekraczających granicę, a cieszyńska Prokuratura Rejono-
wa wszczęła dziesięć postępowań przeciwko organizatorom tego procederu.

uryści zmierzający na Le-
skowiec w kilku miejscach
mogą natknąć się na za-

skakujący widok. Są tam drzewa,
na których widnieje wielki zielony
napis „prywatne”. Nie bardzo wia-
domo, co było intencją autora na-
pisu. Czy nie chce on, by w pobli-
żu zbierano grzyby lub borówki?
A może intruzami są dla niego
przechodzący tamtędy turyści?
Poza tym takie malowanie drzew
wygląda na kolejną - po przybija-
niu ogłoszeń oraz wycinaniu w
korze wyznań miłosnych i innych
napisów - formę okaleczania bez-
bronnych drzew... (tel)

Prywatny las i...
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Komis był przykrywką

Bielscy policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową, w któ-
rej - pod przykrywką legalnego komisu - handlowano częścia-
mi z kradzionych samochodów. W zabudowaniach gospodar-
czych przy ulicy Żółwiowej w Bielsku-Białej policjanci zna-
leźli części pochodzące z dziesiątków samochodów skradzio-
nych w ostatnich miesiącach na terenie województw śląskie-
go i małopolskiego. Samych silników było tam ponad 80.

ślad przestępczej szaj-
ki, parającej się kra-
dzieżą aut na części,

policjanci trafili na początku roku.
Ustalono, że właściciel jednego z
bielskich komisów, położonego
przy ulicy Niepodległości, pod
przykrywką legalnej działalności
handluje kradzionymi częściami
samochodowymi. Ustalono, że do
wynajmowanych przez niego po-
mieszczeń gospodarczych przy
ulicy Żółwiowej zwożone są samo-
chody kradzione na terenie woje-
wództw śląskiego i małopolskiego.
Tam pojazdy te paserzy demon-
towali na części. Wartościowe ele-
menty - silniki, skrzynie biegów,
fotele i inne akcesoria trafiały do
komisu. Pozostałe - takie jak po-
cięte karoserie, sprzedawane były
do punktów skupu złomu.  Pozo-
stałości - plastiki, gąbki i tym po-
dobne odpadki, po prostu palono.

- Organizator tego przestępcze-
go procederu, a zarazem właściciel
komisu, 28-letni bielszczanin, został
zatrzymany 26 października pod
zarzutem paserstwa. Zarówno w
komisie przy ulicy Niepodległości,
jak i w wynajmowanych pomiesz-
czeniach przy ulicy Żółwiowej poli-
cjanci odnaleźli ponad 80 silników
samochodowych niewiadomego
pochodzenia, pocięte już karoserie
kilkudziesięciu pojazdów pochodzą-

cych z kradzieży. W tym volkswa-
gena passata o wartości 75 tysięcy
złotych skradzionego w Częstocho-
wie, volkswagena bora o wartości
60 tysięcy złotych skradzionego w
Rudzie Śląskiej. Zabezpieczono też
zapakowane w folię i przygotowa-
ne do wywiezienia do komisu fote-
le samochodowe, a także pocięte
na kawałki tablice rejestracyjne  -
powiedziała „Kronice” Elwira Ju-
rasz, rzecznik prasowy bielskiej
policji. - Wartość zabezpieczonego
mienia wstępnie wyceniono na
kwotę blisko 200 tysięcy złotych.

27 października bielscy policjan-
ci zlikwidowali kolejną dziuplę nale-
żącą do zatrzymanego dzień wcze-
śniej właściciela komisu z lewymi
częściami samochodowymi. W ga-
rażu przy ulicy Szybowcowej znale-
ziono skodę octavię, skradzioną kil-
ka miesięcy temu w Bielsku-Białej.
To auto było jeszcze w całości.

Policjanci szacują, że na prze-
stępczym procederze 28-latek
mógł zarobić około 100 tysięcy
złotych. Za pasterstwo grozi mu
pięć lat więzienia. Aktualnie poli-
cjanci dążą do zatrzymania osób
powiązanych z paserem. Ktoś
przecież kradł samochody i spro-
wadzał je do Bielska-Białej. Cały
sztab ludzi musiał być też zatrud-
niony przy demontażu pojazdów.

Tekst i foto: ŁUKASZ PIĄTEK
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Z  MATKĄ  W  SĄDZIE
Mieszkanie, które zajmują

Anna R. i jej dzieci jest niewiel-
kie. Gdy je dostała, wydawało się,
że wszystko będzie już w porząd-
ku. Za sobą miała bowiem trudne
przejścia. Najpierw mieszkała z
matką w jednym z bloków spółdziel-
czych w Bielsku-Białej, w lokalu
własnościowym. Musiała się jednak
wyprowadzić. Stało się tak, bo... jej
matka wystąpiła o to do sądu. Anna
R. nie ukrywa, że ciężko było im do-
gadać się razem pod jednym da-
chem, jednak trudno jej pogodzić
się z tym, że rodzicielka uciekła się
do takich metod. Sprawę w sądzie
ciężko przeżyła. - Musiałam udo-
wadniać, że się nad matką nie znę-

z osób wyszła na strych, gdzie pod-
łoga musiała być mocno uszkodzo-
na. Popatrzyliśmy w górę - sufit się
wygiął, no a później spadł... i na-
szym oczom ukazał się dziurawy
dach - opowiada Anna. - Admini-
stratorzy przydzielili nam inne
mieszkanie. Obiecano zwrot kosz-
tów tych prac, które już zdążono
wykonać w tym feralnym lokalu. Do
dziś nie doczekałam się pieniędzy.

UBIKACJA  NA  ZEWNĄTRZ
Kolejne mieszkanie było bardzo

małe dla czwórki osób. Miało 27 me-
trów kwadratowych powierzchni użyt-
kowej, z tego mieszkalnej było 13,5.
Dostęp do wody był na korytarzu, a
ubikacja na zewnątrz budynku. Jak
z dziećmi żyć w takich warunkach?

kwadratowych. Zastawione jest
meblami. Choć luksusu brak, wszę-
dzie schludnie. Gdy się rok temu
wprowadzili, było już po remoncie.
Do komfortowych nie należało -
składało się z kuchni i pokoju. Ła-
zienka była bardzo mała, bez wan-
ny i nawet bez miejsca na nią. W
kuchni i pokoju były piece na wę-
giel.  Anna nie narzekała i nie cze-
kała aż ktoś coś zrobi, tylko na wła-
sną rękę wykonała szybko kilka
ulepszeń - wszystko na swój koszt.
- Przesunęłam nieco jedną ścianę,
żeby zrobić trochę więcej miejsca
w łazience. Dzięki temu zmieściła
się tam wanna - bardzo mała co
prawda, ale już jest lepiej niż było.
Jak mieliśmy tu mieszkać - gdzie
się kąpać? W zlewie? W misce?
Żyjemy w XXI wieku - mówi Anna.

Nad wanną zamontowała boj-
ler elektryczny. W kuchni zlikwido-
wała piec na węgiel, bo zajmował
dużo miejsca i zamontowała ku-
chenkę gazową. A jeden wielki po-
kój przedzieliła ścianką tak, by po-
wstały dwa mniejsze. Jeden ogrze-
wany nadal przez piec, drugi przez
grzejnik elektryczny. Dzięki temu
mieszka się trochę wygodniej.

EKSPANSJA  GRZYBA
- Grzyb pojawił się już w zeszłym

roku jesienią. Zaczął się rozprze-
strzeniać po ścianach od dołu. Jest
już w łazience, kuchni i pokoju. Na
ścianach i pod podłogą. Idzie też od
góry. W administracji powiedzieli  mi,
że to moja wina, bo nie wietrzę,  bo
nie ogrzewam dostatecznie, co jest
nieprawdą, bo aż tu za gorąco. Za-
rzucają też, że wprowadziłam zmia-
ny. Dziwne, że pleśń pojawiła się tuż
po moich pracach. Nawet gdyby sta-
ło się to z ich powodu, to czy mogło-
by to nastąpić w ciągu tak krótkiego
czasu? To był początek jesieni -
mówi Anna R. Wskazuje na uszko-
dzone mury budynku od zewnątrz,
dziury w starym tynku i zastanawia
się, czy to aby nie stąd ten grzyb.

Budynek, w którym mieszka
Anna, jest administrowany przez Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej w
Bielsku-Białej. Zdaniem przedstawi-
cieli ZGM grzyb wynika z zaniedba-
nia lokatorki: nieogrzewanych kuch-
ni i pokoju oraz braku wentylacji w
łazience. W piśmie, jakie administra-
torzy do niej skierowali, wskazują na
konieczność przywrócenia stanu
pierwotnego, czyli... zamontowania
z powrotem pieca węglowego. - Gdy
przekazywaliśmy mieszkanie pani
Annie, było po remoncie, w dobrym
stanie, bez śladu grzyba. Mieszka-
nie jest niewietrzone i niedogrzane,
stąd grzyb. Lokatorka nie uzyskała
wymaganej zgody na wprowadzenie
ulepszeń. Rozdzieliła ścianką jeden
pokój, przez co piec, który go ogrze-
wał, został w jednym pomieszcze-
niu, a drugie jest teraz bez ogrze-
wania. Podobnie kuchnia, więc nie
dziwne, że grzyb się pojawił. Jeden
piec, który został  na całe mieszka-
nie, nie ogrzeje go dostatecznie.
Lokal trzeba przede wszystkim do-
brze ogrzać i osuszyć - twierdzi Ja-
dwiga Malarz, kierownik ADM nr 5
w Bielsku-Białej. Twierdzi też, że
grzyb nie jest efektem zaniedbań na
ścianach budynku od zewnątrz ani
uszkodzonych tynków.

Tekst i foto:     ELŻBIETA PIZNAL
★) Personalia zmienione

hodzi o odcinek Białej rów-
noległy do ulicy Sempo-
łowskiej,  położony nieda-

leko mostu na ulicy PCK. Miejsce
to, chociaż położone w centrum,
można uznać za odludne. Brze-
giem rzeki nie biegnie bowiem w
tym rejonie żadna droga, a jedy-
nie mało uczęszczana wijąca się
wśród krzaków ścieżka. Amatorzy
tanich trunków pitych na świeżym
powietrzu urządzili tam sobie nie-

służbie buty i mundury „ bojowe”,
łatwiej im penetrować chaszcze i
zarośla.

Jednocześnie komendant
stwierdził, że rejon centrum mia-
sta nie jest szczególnie „patolo-
gicznym” miejscem. Stwierdził, że
do straży nie docierają sygnały,
aby działo się tam coś złego. Za-
pewnił równocześnie, że strażni-
cy będą częściej odwiedzać to
miejsce. - Aby nasze interwencje

Pod nosem strażników miejskich

Eksmisja, zawalony strop i...

Anna R.★★★★★) mieszka z trójką dzieci w zagrzybionym mieszkaniu od około roku. Pro-
blem zgłosiła już dawno w  administracji. - Tam powiedziano mi, że sama doprowa-
dziłam lokal do takiego stanu. Ja jestem winna? - dziwi się  kobieta. - Przecież tu są
stare mury, zniszczone z zewnątrz, a sufity tak słabe, że ledwie się karnisze trzymają...
Szans na zamianę lokalu nie ma. Z jednego została już wraz z rodziną wyrzucona. W
drugim zawalił się strop. Trzecie szczęśliwie zamieniła, ale doczekała się grzyba.

Widoczne na zdjęciu stosy pustych butelek i wszelkich
innych odpadków to nie obrazki z wysypiska śmieci. Tak
wygląda brzeg Białej w samym centrum stolicy Podbe-
skidzia. Są to pozostałości libacji, które - jak twierdzą
okoliczni mieszkańcy - bardzo często odbywają się w
porastających w tym miejscu brzeg rzeki chaszczach i
zaroślach.

złe „gniazdko”. - Zgłaszałem stra-
ży miejskiej, aby zajęła się tym pro-
blemem, a zwłaszcza osobami
nadużywającymi nad Białą alkoho-
lu. Strażnicy mogliby również zmu-
sić właściciela terenu, aby upo-
rządkował go ze śmieci. Moja in-
terwencja nie przyniosła - niestety
- skutku - twierdzi zaniepokojony
mieszkaniec miasta (dane do wia-
domości redakcji).

Ci, którzy znają Bielsko, wie-
dzą, że blisko miejsca, gdzie od-
bywają się libacje, ma siedzibę
straż miejska. Stąd codziennie tuż
obok opisywanego miejsca prze-
chodzą patrole wracające do bazy.
Czyżby strażnikom nie chciało się
zajrzeć w krzaki?

Komendant  straży miejskiej w
Bielsku-Białej Andrzej Grzegorzek
zapewnia, że jego ludzie spraw-
dzają również i takie miejsca jak
to nad Białą i reagują w sytuacjach,
gdy spożywany jest tam alkohol.
Świadczy o tym najlepiej - zdaniem
komendanta - liczba mandatów,
jaką co roku funkcjonariusze wy-
stawiają za tego typu wykroczenia.
- Ostatnio kontrolowaliśmy na
przykład brzegi Wapieniczanki.
Docierały do nas sygnały, że i tam
organizowane były libacje na świe-
żym powietrzu - mówi komendant
Grzegorzek dodając, że obecnie,
gdy część funkcjonariuszy nosi na

były skuteczne, byłoby dobrze,
aby ci, którzy widzą, że nad Białą
odbywa się jakaś libacja, zgłaszali
to od razu dyżurnemu strażniko-
wi - mówi Andrzej Grzegorzek.

A co ze „śmietnikiem”, w jaki
zostały zamienione brzegi rzeki?
Sprawa nie jest prosta. Pół bie-
dy, gdy śmieci leżą na terenie na-
leżącym do gminy. Wtedy - za-
pewnił nas komendant - wystar-
czy jeden telefon do służb po-
rządkowych, a zostaną uprząt-
nięte. Gorzej, gdy leżą na tere-
nie prywatnym. Wtedy strażnicy
muszą najpierw ustalić do kogo
teren należy i kto w związku z tym
śmieci musi uprzątnąć. - Bywa,
że dotarcie do takiej osoby zaj-
muje wiele dni, a zdarza się na-
wet, że jest to zadanie niewyko-
nalne - mówi Andrzej Grzegorzek
wyjaśniając, że bywa, iż właści-
ciel zaśmieconego terenu miesz-
ka w innym mieście, a nawet in-
nym kraju lub też sprawy własno-
ściowe danej działki są nieuregu-
lowane przez spadkobierców nie-
żyjącego już właściciela.

Co prawda z nieruchomości
takich śmieci usuwane są w koń-
cu  przez gminę na koszt podat-
ników, to jednak, aby do tego do-
szło straż miejska musi najpierw
przeprowadzić postępowanie wy-
jaśniające. (map)
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Pleśń pełznie szybko po ścianach mieszkania.

Stosy pustych butelek świadczą o wielokrotnych libacjach.

Gdzie robić pranie, gdzie się myć?
Anna wystąpiła z prośbą do prezy-
denta o zamianę lokalu na inny i inny
otrzymała - właśnie ten obecny.

Anna stara się nie narzekać na
swój los, choć pieniędzy nie ma
dużo. Pracuje na pół etatu jako
manikiurzystka w  jednym z salo-
nów kosmetycznych. Dzieci wycho-
wuje sama, bo mąż odszedł. - Trze-
ba sobie jakoś radzić i nie dawać
się biedzie. Najgorzej się załamać
- mówi. Dzieci chodzą do szkoły.
Córka niedawno zaczęła studia.
Siedzi nad książkami. Towarzyszy
jej bura kotka.

Mieszkanie, które wszyscy zaj-
mują, ma ponad trzydzieści metrów
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W moim boksie jest tro-
chę miejsca, aby rozprosto-
wać kości, ale lepiej było-
by sobie pobiegać po
otwartej przestrzeni - tak
pewnie marzy sobie kunde-
lek Milek, podopieczny ży-
wieckiego schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
Może ktoś będzie chciał
chodzić z nim na długie
spacery?

Przypominamy, że ży-
wieckie schronisko mieści
się przy ulicy Świętokrzyskiej, jest czynne od poniedziałku do piątku od
7.30 do 15.30, a w soboty i niedziele od 8.00 do 12.00. Kto chciałby
pomóc zwierzętom może dokonać wpłaty na konto PKO Bank Polski nr
77102013900000670201554120. (ban)

całam i tego dowiodłam, ale cóż...
Ja nie miałam żadnych praw wła-
sności do mieszkania. Dostałam
wyrok eksmisji, ale z prawem do lo-
kalu - opowiada Anna R.

Od tej pory zaczęły się schody,
mimo że miała dobre chęci do tego,
by jakoś sobie życie ułożyć. Nawet
bez własnego  mieszkania. Pierw-
szy lokal, jaki przydzielono Annie,
wymagał odnowienia. Nie miała nic
przeciwko, bo nawet chciała dostać
mieszkanie do remontu, więc szyb-
ko wzięła się do roboty. Należało
zbić tynki ze ścian i to właśnie
przedsięwzięła. Jak to się stało, że
przy tym zawalił się strop? - Jedna
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Przy współpracy z komputerem

Kolumna - zamieszczana tak-
że w Internecie: www.kronika.be-
skidzka.pl - dofinansowywana jest
ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

Podbeskidzcy ornitolodzy zaobserwowali, że przy-
było czapli białych. Całe chmary tych ptaków gro-
madzą się nad stawami w poszukiwaniu ryb. Ich
zgrupowania liczą po kilkaset osobników, co do

tej pory się nie zdarzało.

Piękne, gdy stroszą pióra

iedyś czaple białe spotyka-
ło się bardzo rzadko. W po-
łowie lat osiemdziesiątych

naliczono ich zaledwie dziesięć w
całym kraju. - Na Podbeskidziu w
tym czasie raz zaobserwowano ich
osiem i to było wielkie wydarzenie
w świecie ornitologów. Tymczasem
dziś na terenie Polski jest ich aż ty-
siąc, a więc kilkadziesiąt razy wię-
cej - mówi Jan Król, podbeskidzki
ornitolog. - W wiekach poprzednich
często polowano na tę czaplę z
uwagi na jej białe, piękne pióra, któ-
rych chętnie używano do przyozda-
biania strojów. To spowodowało
znaczny spadek liczebności i wiel-
ką płochliwość tego ptaka, która
właściwie pozostała do dzisiaj. Po-
dobnie było zresztą z czaplą nadob-
ną, której pióra nazywane rajerami
też często były w użyciu.

Czaple białe zwykły się groma-
dzić nad stawami, głównie w oko-
licach Brzeszcz i Zatora. Tworzą
też skupiska nad Jeziorem Go-
czałkowickim. Tam w przedostat-
nią niedzielę października zaob-
serwowano około stu osobników.
Podobnie było nad stawami w Li-
gocie. - Natomiast w Adolfinie,
przysiółku Grojca, pojawiło się aż
360 tych ptaków -  mówi Stanisław

Gacek, podbeskidzki ornitolog,
który prowadził obserwacje. Tłum-
ne stada czapli tylko odwiedzają
Podbeskidzie. Ptaki te jeszcze
tutaj nie gniazdują. W Polsce mają
tylko jedno miejsce lęgowe - w
środkowej Polsce.

Czaple, które zaobserwowali
ornitolodzy, najprawdopodobniej
przybyły do Polski z Węgier. Z na-
staniem pierwszych chłodów wy-
biorą się na południe Europy. Tym-
czasem teraz, w czasie spuszcza-
nia wody ze stawów, całe chmary
pojawiają się  w pobliżu w nadziei
na ryby, konkurując tym samym z
rybakami. Drobne ryby, które moż-
na dosyć łatwo złapać, stanowią
główny pokarm tych ptaków.
Oprócz tego żywią się owadami,
płazami i skorupiakami, a także
drobnymi zwierzętami lądowymi.

Czapla biała jest ptakiem pokaź-
nej wielkości. Długość jej ciała do-
chodzi do jednego metra, a rozpię-
tość skrzydeł do 190 centymetrów.
Ma - jak sama nazwa wskazuje -
białe upierzenie, a jedną z cech jej
wyglądu jest długa wygięta szyja.
- Wielkie stada robią wrażenie na
obserwatorach. Bardzo efektownie
czapla wygląda też w czasie stro-
szenia piór - mówi Król. (ep)

Jak kontrolować czystość wody? Można „zatrudnić” małże. Są dobrymi stróża-
mi. Szybko wysyłają informacje i dobrze współpracują z komputerem... Brzmi
to jak bajka, ale bajką nie jest. To metoda monitoringu jakości wody wykorzy-
stywana przez spółki wodociągowe w Oświęcimiu i Andrychowie.

ałże słodkowodne dobrze
sprawdzają się jako kon-
trolerzy. Jak to możliwe?

Tajemnica tego procesu tkwi w ich
biologii. Oprócz tego wykorzystu-
je się zdobycze elektroniki. Małże
są bardzo wrażliwe na zanieczysz-
czenia chemiczne. Do życia po-
trzebują bardzo czystej wody. Gdy
jej stan się pogorszy, w geście
obronnym zamykają skorupki. Tę
właściwość wykorzystuje się w
systemie kontrolowania jakości
wody. Wodociągi w Oświęcimiu i
Andrychowie jako jedne z nielicz-
nych w kraju zakupiły go od firmy
z Poznania.

MUSZLA  Z  SENSOREM
Na system biomonitoringu

składają się: akwarium przepły-
wowe, sterownik i komputer. Mał-
że umieszcza się w stalowym
akwarium wypełnionym wodą i
odpowiednio „wyposaża”.  Woda
pochodzi ze źródeł ujęć wody pit-
nej. W przypadku Oświęcimia jest
to Soła, a w Andrychowie - Wie-
przówka i Targaniczanka. Musz-
le małży złożone są z dwóch czę-
ści. Jedną przytwierdza się do po-
stumentu, który połączony jest z
sondą i czujnikiem. Na drugiej po-
łówce mocuje się za pomocą
sprężyny bardzo lekki sensor.
Kiedy małżowina jest otwarta,
sensor jest oddalony od czujnika,
natomiast w razie jej zamknięcia
czujnik reaguje i sonda wysyła
sygnał.

Sterownik odbiera sygnały z
sondy, analizuje dane i przetwa-
rza je na postać cyfrową. Z kolei
udostępnione i przetworzone infor-
macje biegną do komputera, któ-
ry wizualizuje dane, archiwizuje i
tworzy raporty. W razie zamknię-
cia skorupek komputer wysyła sy-
gnały dźwiękowe i świetlne.

- W ten sposób kontrolujemy
wodę pod kątem jej ewentualne-
go skażenia chemicznego. Akwa-
rium z małżami wysyła informację
o jakości wody co pięć  sekund.
Gdyby nastąpiło zatrucie Soły
substancjami chemicznymi, wie-
dzielibyśmy o tym błyskawicznie.
Taka informacja pozwala na pod-

jęcie szybkiego przeciwdziałania.
Dodam, że małże przebywają w
zupełnie „surowej” wodzie, to zna-
czy nieuzdatnionej, dokładnie ta-
kiej, która płynie w rzece. Małże
nie „informują” natomiast o biolo-
gicznej czystości wody - mówi
Stanisław Wójcik, wiceprezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Oświęcimiu. Doda-
je on, że małże nie są narażone
na uśmiercenie w razie zatrucia
wody, gdyż w zamkniętych sko-
rupach mogą długo przetrwać.
Natomiast posiadanie biomonito-
ringu zwiększa mieszkańcom
Oświęcimia bezpieczeństwo ko-
rzystania z wody.

Do kontroli potrzebnych jest
osiem małży. „Pracują” trzy mie-
siące, a później wracają do domu,
czyli w naturalne środowisko, a
ich miejsce zajmują nowe. Trzy
miesiące to zgodnie z testami
optymalny czas, w którym małże
mogą żyć w akwarium bez dokar-
miania. Przebywają w nieuzdat-
nionej wodzie zawierającej dużo
substancji mineralnych i organicz-
nych, więc jedzenia im nie braku-
je. Małże muszą pochodzić z czy-
stych zbiorników. Po odłowieniu
są selekcjonowane pod wzglę-
dem wielkości, wieku i kondycji.
Muszą też przeżyć dwutygo-
dniowy czas aklimatyzacji w labo-
ratorium.

TANI  SYSTEM
Autorzy patentu uznali, że po-

trzeba ośmiu osobników, by na
podstawie ich zachowania osta-
tecznie ocenić stan wody. -  Mał-
że, tak jak stworzenia żywe, nie
zawsze zachowują się przewidy-
walnie - chodzą spać, odpoczywa-
ją i w tym czasie mogą zamknąć
skorupę. By ocenę stanu czysto-
ści wody uznać za wiarygodną,
bierze się pod uwagę reakcję
większości -  sześciu z ośmiu mał-
ży - wyjaśnia Wójcik.

System jest tani, twierdzą jego
użytkownicy. W oświęcimskich
wodociągach wypróbowano go
dwa lata temu. Ponad dwa lata
wykorzystuje się biomonitoring w
Andrychowie. - Kosztował około

pięćdziesięciu tysięcy złotych.
Utrzymanie, czyli zakup nowych
małży to ponad siedem tysięcy
rocznie. Nie jest to dużo zważyw-
szy na fakt, jak bardzo poprawia
się bezpieczeństwo ponad  trzy-
dziestu tysięcy osób korzystają-
cych z wody. Wiadomo, że do rzeki
na przestrzeni kilku kilometrów
może się przedostać niejedno za-
nieczyszczenie. Jeśli jest to sub-
stancja chemiczna, informacje
mamy natychmiast i można szyb-
ko przeciwdziałać odcinając do-
pływ wody do zbiornika - mówi
Janusz Mrzygłód, prezes Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w An-
drychowie. Dodaje, że biomonito-
ring przydał się w czasie zeszło-
rocznej powodzi, kiedy wezbrała
Targaniczanka. Zachowanie mał-
ży utwierdzało w przekonaniu, że
woda nie jest zanieczyszczona
chemicznie. Nowy system pozwa-
la zaoszczędzić na wykonywaniu
badań chemicznych. - Te sporo
kosztują, a teraz nie są koniecz-
ne. Wodę natomiast regularnie
bada się pod kątem zanieczysz-
czeń biologicznych. Przeprowadza
się też badania fizykochemiczne.
Sprawdza się jej mętność, zawar-
tość żelaza, amoniaku, fosforanów
- mówi Stanisław Wójcik. Z badań
chemicznych nie zrezygnowano w
Andrychowie, ale wykonuje się je
znacznie rzadziej.

BEZ  STRESU
Wykorzystywanie organizmów

żywych jako wskaźników zanie-
czyszczenia środowiska nazywa
się fachowo metodą bioindykacji.
Informacje o środowisku mogą
pochodzić od ryb, glonów, skoru-
piaków (w tym małży) i bakterii.
Wykorzystanie małży jest pod wie-
loma względami wygodne: są
dość duże, a w środowisku natu-
ralnym prowadzą przeważnie
osiadły tryb życia przyczepiając
się do skał, kamieni, glonów lub
grzebiąc w pod łożu, więc w
akwarium mogą  pozostawać
przyklejone do postumentów nie
przeżywając - zdaniem specjali-
stów - stresu.

ELŻBIETA PIZNAL

Konkurs dla pomysłowych

Blisko pół tysiąca prac napłynęło na konkurs „Człowiek i
środowisko”, adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej z
powiatu bielskiego. Odbywał się po raz trzeci. Zorganizo-
wało go Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

Laureaci konkursu na spotkaniu z jego organizatorami.

Można było startować w kate-
gorii plastycznej, fotograficznej
bądź literackiej. Praca miała ob-
razować wpływ ludzi na środowi-
sko naturalne. Uczestnicy konkur-
su wykazali się dużą pomysłowo-
ścią w doborze technik: przy wy-
konywaniu prac wykorzystywali
akwarele, plastelinę, a nawet ko-

ronki. W kategorii literackiej zna-
lazły się pomysłowe wywiady.
Uczniowie pokazali, że sporo wie-
dzą o lokalnych problemach zwią-
zanych z ochroną przyrody - ko-
nieczności segregacji odpadów
czy pladze wyrastających jak
grzyby po deszczu dzikich wysy-
pisk śmieci. Pokazali również po-
zytywne relacje człowieka i natu-
ry, bo wśród prac znalazło się wie-
le takich, które prezentowały pięk-
no górskiej natury. Nie brakło rów-
nież humoru, o czym świadczy
plakat z hasłem „Straciłeś cel-
ność” komentujący widok śmieci
poza koszem.

W kategorii plastycznej spo-
śród uczniów szkół podstawowych
I miejsce zajęła Justyna Englert z
SP w Bestwinie, II Grzegorz Kaste-
lik z SP w Kalnej, III Magdalena
Sternat z SP w Wilamowicach.
Spośród młodzieży gimnazjalnej
I nagrodę zdobyli ex aequo Adrian
Olearczyk z Gimnazjum w Bystrej i
Michał Adamiec z Gimnazjum w
Bestwince, III - Aneta Chłopczyk z
Gimnazjum w Bestwinie. Za najlep-

sze fotografie zostali nagrodzeni:
Paweł Polok z SP w Rudzicy (I miej-
sce), Magdalena Świerkot z SP nr 2
w Czechowicach-Dziedzicach (II miej-
sce), Aleksandra Brzóska z SP
nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach
(III miejsce). Spośród uczniów
gimnazjów I miejsce zajęła
Agnieszka Ziaja z Gimnazjum w
Jasienicy, II Marta Byrska z Gim-
nazjum w Bestwinie, III Joanna Zie-
miańska z Gimnazjum w Bystrej.

W kategorii literackiej spośród
szkół podstawowych I miejsce za-
jęła Patrycja Kielak z SP w Kalnej,
II Anna Grabowska z SP w Wilko-
wicach, III Justyna Męcnarowska z
SP w Rudzicy. Nagrodzeni gimna-
zjaliści to: Beata Kubica z Gimna-
zjum  w Bystrej (I miejsce), Mag-
dalena  Nowakowska z Gimnazjum
w Bestwince (II miejsce), Lucyna
Laszczak z Gimnazjum w Porąbce
(III miejsce). (ep)

Czapla biała jest chroniona.



2 XI 2006 I www.kronika.beskidzka.pl 13●  ●  ●  ●  ●  NIE TYLKO DLA PAŃ ●  ●  ●  ●  ●  NIE TYLKO DLA PAŃ ●  ●  ●  ●  ●  NIE TYLKO DLA PAŃ ●  ●  ●  ●  ●  NIE TYLKO DLA PAŃ ●  ●  ●  ●  ●  NIE TYLKO DLA PAŃ ●  ●  ●  ●  ●  NIE TYLKO DLA PAŃ ●●●●●

FO
TO

: 
EL

ŻB
IE

TA
 P

IZ
N

AL

Nogi to ważna część ciała, a gdy pojawią się pajączki na
skórze, obrzęki  bądź, co gorsza, żylaki, wtedy wiele ko-
biet żegna się z noszeniem spódnicy ukrywając defekt.
To jednak przede wszystkim problem zdrowotny. Co ro-
bić, by nie dopuścić do jego wystąpienia i oszczędzić
sobie cierpienia? - O nogi należy odpowiednio dbać, ale
ich uroda to nie tylko kwestia zewnętrznej pielęgnacji -
regularnej depilacji, masażu, stosowania balsamów
odżywczych. Piękne nogi to przede wszystkim nogi zdro-
we i o tym nie wolno zapominać - mówi Grażyna Majdak,
dyplomowana kosmetyczka z Podbeskidzia.

Jak dbać o nogi ?

zycznej, noszenie niewłaściwego
obuwia. Ryzyko zachorowania
zwiększa się, jeżeli schorzenie
występuje w rodzinie. Poza tym
uosabia do niego ciąża, przyjmo-
wanie leków hormonalnych i me-
nopauza.

W leczeniu stosuje się najczę-
ściej łączenie kilku metod. Zale-
ca się więc częste unoszenie nóg
na wysokość 10-15 cm (metoda
elewacji), tak zwane leczenie uci-
skowe - noszenie rajstop ucisko-
wych, bandażowanie nóg, stoso-
wanie rękawów do masażu oraz
przyjmowanie leków  poprawiają-
cych napięcie naczyń żylnych.

Żylaki można usuwać też me-
todą skleroterapii. Jest to zabieg
polegający na wprowadzeniu do
światła żyły odpowiedniego leku.
W konsekwencji jego działania
następuje obrzęk i zamknięcie
naczynia, jego zarośnięcie i z
czasem wchłonięcie żylaka. De-
cyzję o zabiegu podejmuje le-
karz, gdyż są przypadki chorobo-
we, w których metoda ta okazuje
się nieskuteczna. Żylaki można
też usuwać metodą chirurgiczną.

Odpowiedni tryb życia ma
duże znaczenie w profilaktyce
choroby. - Zanim problem nas
dotknie, przyjrzyjmy się na co
narażone są nasze nogi: w jakich
warunkach pracujemy, jak spę-
dzamy wolny czas i czy w na-
szym życiu jest miejsce na czyn-
ny wypoczynek. Reszta to spra-
wa pielęgnacji - mówi Grażyna
Majdak.

Kondycję  nóg poprawiają co-
dzienne spacery. Jeśli praca prze-
biega cały czas w pozycji stoją-
cej czy siedzącej warto zadbać o
rozruszanie mięśni nóg, a prostym
sposobem jest podnoszenie i
opuszczanie stóp. Dobroczynne
są takie formy aktywności fizycz-
nej jak jazda na rowerze, marsz,
biegi, pływanie i joga.

Lepiej jeśli osoby z tendencją
do żylaków  czy rozszerzonych
naczynek będą unikać gorących
kąpieli. Po letniej można zaharto-
wać nogi chłodną wodą z prysz-
nica, zaczynając od stóp i stop-
niowo kierując strumień w górę,
w stronę serca. Nie powinny też
narażać nóg na długotrwałe pro-
mieniowanie słoneczne ani depi-
lować ich gorącym woskiem.
Trzeba też dbać o prawidłową
wagę, a w czasie przyjmowania
leków hormonalnych szczególnie
zwracać uwagę na stan żył. (ep)

bjawy, które mogą sygna-
lizować  początek poważ-
nego problemu zdrowotne-

go, bywają lekceważone, a należą
do nich uczucie ciężkości i zmęcze-
nia nóg, skurcze, drętwienie i mro-
wienie łydek (zwłaszcza w nocy),
obrzęki - np. po długiej podróży
samochodem czy też tak
zwane pajączki, czyli

przeświecające przez skórę roz-
szerzone naczynka krwionośne,
barwy sino-niebieskawej, które
mogą pojawić się w okolicy kostek,
na udach i podudziach. Wiele osób
dolegliwości te tłumaczy zmęcze-
niem i bierze za problemy przej-
ściowe. Może to być  jednak wstęp-
ne stadium choroby, a często
pierwszą osobą, która to sygnali-
zuje, jest kosmetyczka, zawodowo
wyczulona na wygląd skóry.

Jeśli więc objawy dają się we
znaki i przedłużają, dobrze zasię-
gnąć porady lekarza, bo może się
okazać, że ich źródłem jest nie-
wydolność żylna - schorzenie bę-
dące skutkiem zaburzonego od-
pływu krwi z nóg. Gdy choroba się
rozwija, dochodzi do uszkodzenia
naczyń żylnych, a w  konsekwen-
cji obrzęków, żylaków i owrzodzeń
podudzi. Nogi bolą, a chorobę wi-
dać na pierwszy rzut oka.

Na niewydolność żylną bar-
dziej niż mężczyźni narażone są
kobiety. Choroba rozwija się naj-
częściej w trzeciej dekadzie życia,
ale pojawia się też u osób mło-
dych. Dodatkowymi czynnikami
predysponującymi do jej wystą-
pienia są: otyłość, praca związa-
na z długotrwałym przebywaniem
w nieruchomej pozycji (siedzącej
lub stojącej), brak aktywności fi-

Kilka rad na jesień

Jakie fryzury będą modne jesienią? Jak zadbać o włosy,
gdy w czasie chłodów znajdą się pod czapką i fryzura
będzie narażona na nadmierne wygładzenie, czyli nielu-
biane przez panie „przyklapnięcie”?

głowie dominują w tym
sezonie raczej ciepłe
kolory: odcienie brązu,

miodu i słońca. - Ciągle nosi się pa-
semka, a długość włosów wybiera
się raczej dowolnie. Na topie są też
mocne strzępienia i pazurki oraz
cieniowanie - mówi  Anna Bednar-
czyk, pracownica jednego z biel-
skich salonów fryzjerskich. - Kon-
kurencją dla kręconych włosów cią-
gle są proste. Wygładzone, wypro-
stowane cieszą się niezmienną po-
pularnością wśród pań.

Aby włosy były zawsze ładne,
należy o nie odpowiednio zadbać.
W tym przypadku wymagana jest
regularność - uczulają fryzjerzy. Za-
biegi podejmowane tuż przed wiel-
kim wyjściem, świętami czy sylwe-
strem nie dadzą dobrego efektu, je-
śli w ciągu całego roku włosy były
zaniedbane. Fryzjerzy przypomina-
ją, że koniecznie należy zadbać o
włosy przede wszystkim od we-

wnątrz, a więc przez odpowiednią
dietę i przyjmowanie witamin. Na
kondycję włosów wpływa nawet tryb
życia. Nie sprzyjają im zmęczenie
i życie w stresie. Osłabiają choro-
by. Zastosowanie odżywek i masek
bez uwzględnienia tych czynników
nie przyniesie oczekiwanych rezul-
tatów. Trzeba też pamiętać, że naj-
ważniejsze to zadbać o cebulki wło-
sa. Jeśli ulegną zniszczeniu, włos
się nie odrodzi.

- Po lecie najlepiej podciąć
zniszczone końcówki i zastosować
maski regenerujące. W przypadku
suchych, zniszczonych włosów do-
brze sprawdza się gotowane siemię
lniane, które można zarówno nakła-
dać na włosy, jak i pić. Znakomicie
zadziała też maska z żółtek z do-
datkiem miodu i soku z cytryny.
Jednak tego ostatniego składnika
nie zaleca się w przypadku włosów
farbowanych, bo mogą stracić ko-
lor. Nie należy też przesadzać z

odżywkami, bo nadmiar szkodzi. W
sklepie można kupić gotowe maski.
Gdy nakładamy je na głowę, nale-
ży przestrzegać czasu podanego
na opakowaniu i lepiej go nie wy-
dłużać. Domowe powinny być na
włosach od 15 minut do godziny -
mówi Anna Bednarczyk.

FO
TO

: 
R

EN
AT

A 
H

ER
N

AS

Masaż na leczniczym materacu trwa około 18 minut, a jego działanie równa się godzinnej
pracy masażysty. Zdaniem lekarzy jest dobry na schorzenia związane z zaburzeniami
narządów ruchu i krążenia, a także w przypadku nadciśnienia lub zbyt niskiego ciśnie-
nia, obstrukcji, bezsenności, zmęczenia, bólu szyi i mięśni.

Materac składa się z trzech
części masujących i odpinanego
zagłówka, a całość obszyta jest
materiałem skóropodobnym. Ma-
sażowi można się poddawać w
pozycji leżącej, półleżącej lub sie-
dzącej. Materac jest połączony z
zasilaczem sieciowym i  pilotem,
który służy do sterowania: można
dobierać odpowiedni program ma-
sażu i regulować jego natężenie.
Działa na ciało mechanicznie, de-
likatnymi uderzeniami wprawiają-

cymi tkanki w rytmiczne, pulsują-
ce drżenie. - Powoduje rozluźnie-
nie i rozładowanie nadmiernych
naprężeń mięśni i pourazowych
przykurczów. Wzmacnia też ścia-
ny naczyń krwionośnych i ułatwia
wchłanianie substancji odżyw-
czych przez tkanki. Materac jest
wpisany w rejestr urządzeń me-
dycznych i zalecany przez lekarzy
jako środek wspomagający reha-
bilitację czy też do zwykłego re-
laksu - mówi Joanna Bienioszek

z jednego z bielskich ga-
binetów oferujących tego
typu masaże.

Decyzję o zabiegu
najlepiej jednak skonsul-
tować z lekarzem, są też
bowiem przeciwwskazania,
do których należą między innymi:
stany zapalne i alergiczne skóry,
zmiany na skórze, zapalenia wę-
złów chłonnych, zakrzepy żylne, tęt-
niaki czy zaawansowana miażdży-
ca naczyń obwodowych. (ep)

esienna pogoda okazała się
w tym sezonie zaskakująca:
w ciągu dnia panowały tem-

peratury typowe dla lata. Nawet pod
koniec października, gdy przeważ-
nie bywa już chłodno, słupek rtęci
przekraczał dwadzieścia stopni.
Natomiast ranki i wieczory były bar-
dzo zimne. Czy takie wahania tem-
peratury mają wpływ na zdrowie?

Organizm ma swój rytm. Zmia-
ny w przyrodzie czy klimacie powo-
dują jego zakłócenie. Lekarze
ostrzegają: nietypowa, bardzo sło-
neczna pogoda w październiku czy
listopadzie z jednej strony jest ko-
rzystna dla zdrowia, ale jesienne
słońce może być też bardzo zdra-
dliwe. Pozytywny może być fakt, że

jest więcej światła słonecznego.
- Ma ono korzystne działanie na
układ nerwowy. Przez stymulację
nerwów wzrokowych pobudzana
jest szyszynka - gruczoł, który wy-
dziela melatoninę, nazywaną też
hormonem szczęścia. Reguluje on
dobową rytmikę organizmu, gwa-
rantuje prawidłowe funkcjonowanie
mózgu w dzień i w nocy. Działa
uspokajająco, ale też pobudzająco.
Dzięki słonecznej pogodzie może-
my więc czuć się lepiej. Jednak
mimo to i tak w przychodni pojawi-
ło się wielu pacjentów z bólami mię-
śni i przeziębieniem. W wielu przy-
padkach było to spowodowane
wychłodzeniem organizmu. Ludzie
zapominają, że jesienne słońce

bywa zdradliwe - mówi Grzegorz
Zaporowski, jeden z bielskich leka-
rzy rodzinnych.

Skoki temperatur powodują
dyskomfort, ale nie są niebezpiecz-
ne dla zdrowia. Szkodliwe mogły-
by być, gdyby się wiązały z gwał-
townymi zmianami poziomu wilgot-
ności w powietrzu (jak to jest w
przypadku klimatyzacji), bo na te
organizm może źle reagować.

Wahania słupka rtęci nie odbija-
ją się więc na stanie zdrowia, jednak
pod warunkiem, że pamięta się o za-
bezpieczeniu przed chłodem. - Mniej
odpornym, którzy mają na sobie cien-
kie ubranie, wystarczy, że w czasie
spaceru po mieście w nasłonecznio-
nych ciepłych miejscach wejdą w
cień, gdzie jest znacznie niższa tem-
peratura. Wtedy bardzo łatwo o wy-
chłodzenie ciała, a co się z tym wią-
że zapalenie mięśni czy przeziębie-
nie. Nie należy więc zbytnio ufać je-
siennemu słońcu. Trzeba pamiętać
o odpowiednim ubiorze - mówi Grze-
gorz Zaporowski. (ep)

Proste włosy są ciągle modne
- przekonuje Monika Chłop-
czyk z Kóz.

Na co uważać ?
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Byli funkcjonariusze przed sądem

Piotr M., były funkcjonariusz policji w Bielsku-Białej i Andrychowie, ze służby już wyle-
ciał, a wkrótce będzie też za swoje czyny odpowiadał przed sądem. Bielska prokuratu-
ra oskarża go o przyjęcie łapówki oraz działanie na szkodę interesu publicznego przez
przekroczenie swoich uprawnień.

popełnienia pierwszego
z zarzucanych prze-
stępstw doszło przed

czterema laty, podczas prowadzo-
nego wówczas dochodzenia prze-
ciwko kierowcy, który kierował sa-
mochodem w stanie nietrzeźwym.
Funkcjonariusz przesłuchał wów-
czas G.K. w charakterze podejrza-
nego, dokumentując jego wyja-
śnienia w protokole. Wkrótce jed-
nak tamten dokument zniknął z akt
sprawy, której nie nadano też dal-
szego biegu, a sprawcy zwrócono
zatrzymane prawo jazdy. Jak usta-
lono w śledztwie, owych nieprawi-
dłowości dopuścił się Piotr M., któ-
ry najwyraźniej dał się przekupić
wręczoną mu łapówką w kwocie co
najmniej dziewięciuset złotych.

Jak się okazało, policjant miał na
sumieniu także przestępstwa prze-
ciwko wiarygodności dokumentów.
Przed kilkoma miesiącami, w trak-
cie przeszukania jego mieszkania,

znaleziono tam usunięte z różnych
akt postępowania karnego doku-
menty, którymi policjant nie miał pra-
wa wyłącznie rozporządzać. Zarzu-
cono mu, że jako funkcjonariusz
publiczny przekroczył swoje upraw-
nienia i wbrew ciążącemu na nim
obowiązkowi nie nadał kilku spra-
wom służbowego biegu.

Kolejnym oskarżonym o prze-
kroczenie swoich uprawnień jest
były funkcjonariusz straży wię-
ziennej z Bielska-Białej. Ów kla-
wisz najwyraźniej miał słabość do
jednego z aresztantów, któremu
świadczył niedozwolone usługi.

W trakcie nadzorowanego
przez bielską prokuraturę śledztwa
wyszło na jaw, że Krzysztof M. w
2002 roku dostarczał i odbierał od
przebywającego wówczas w
areszcie S.Ł. nieregulaminową ko-
respondencję w postaci grypsów.
To nie były jedyne świadczone
„grzeczności”, bo funkcjonariusz,

spełniając prośby aresztowanego
mężczyzny, przynosił mu do celi
niedozwolone substancje wzmac-
niające dla kulturystów. Ustalono
też, że co najmniej raz otrzymał za
to gratyfikację w wysokości pięć-
dziesięciu złotych.

W lecie 2004 roku Krzysztof M.
zaspokoił ciekawość S.Ł. informując
go w której celi przebywa jego zna-
jomy i w jaki sposób można się z nim
spotkać na więziennym specernia-
ku. Zdaniem prokuratury przekaza-
nie owej wiadomości mogło utrud-
nić postępowanie karne prowadzo-
ne przez wymiar sprawiedliwości.

Jakby tego wszystkiego było
mało, Krzysztof M. naraził się też
stróżom prawa, bo prowadził samo-
chód będąc nietrzeźwy. Do wykry-
cia tego występku doszło w czerw-
cu, gdy policjanci z Centralnego
Biura Śledczego zatrzymywali by-
łego już klawisza w związku z jego
więzienną działalnością. (ban)

Dziewiętnastoletni absolwent bielskiej szkoły zawodowej
pierwszą swą pracę rozpoczął w niewielkiej firmie usługo-
wo-budowlanej. Fatalnie trafił, bo jej 40-letni szef wykazał
zgoła pozazawodowe zainteresowanie swoim praktykantem.

Molestował pracownika

szystko zaczęło się od
wspólnego picia wódki. W
trakcie spotkania pryncy-

pał zaczął w wyuzdany sposób
całować i obłapiać młodego pra-
cownika. Sprzeciw napastowane-
go chłopaka na nic się nie zdał,
bo lubieżnik użył przemocy, aby
zmusić go do aktu seksualnego.
Nazajutrz kajał się i przepraszał,
tłumacząc swoje zachowanie
nadmiarem wypitego alkoholu.
Mówił, że ma przecież żonę, dzie-
ci i nie wie co w niego wstąpiło.

Młody człowiek, chcąc za-
chować pracę, uznał sprawę za
zamkniętą i nikomu o zdarzeniu
nie powiedział. Niestety, wkrót-
ce znów się przekonał, że jego

szef nie ma zamiaru zrezygnować
z molestowania i dziewiętnastola-
tek jeszcze dwukrotnie został prze-
mocą doprowadzony do poddania
się tak zwanej innej czynności sek-
sualnej. Po tym wszystkim szef,
grożąc mu pobiciem, wymusił na
nim milczenie. Dopiero po roku
chłopak zdecydował się o wszyst-
kim powiadomić organy ścigania.

Prowadzone w tej sprawie pod
nadzorem bielskiej prokuratury
śledztwo doprowadziło do oskarże-
nia lubieżnika. Przed sądem będzie
odpowiadał za przestępstwa prze-
ciwko wolności seksualnej i bez-
prawne groźby. Za zarzucane czy-
ny grozi kara od dwóch do dwuna-
stu lat pozbawienia wolności. (ban)

Dyrektor cieszyńskiej szkoły nie ukrywała zdziwienia, gdy w
maju tego roku otrzymała pismo od firmy ubezpieczeniowej,
informujące o nieścisłościach w ewidencjonowaniu składek
na uczniowskie ubezpieczenie. To był wyraźny sygnał, aby
dokładnie sprawdzić szkolne finanse. Okazało się, że sporą
kwotę zawłaszczyła sobie szkolna sekretarka.

obowiązków Sabiny B.
należało prowadzenie
sekretariatu, a także

zbieranie uczniowskich składek na
ubezpieczenie oraz wpłat na szkol-
ne organizacje. W związku ze swoją
pracą sekretarka miała swobodny
dostęp do sejfu i szkolnych pieczę-
ci. Śledztwo cieszyńskiej prokura-
tury wykazało, że wykorzystywała
to na własny użytek. Sabina B. sys-
tematycznie podbierała dla siebie
powierzone jej pieniądze. Zagarnę-
ła między innymi 13 tysięcy z wpłat
na komitet rodzicielski, 1,7 tysiąca
złotych należących do szkolnego
stowarzyszenia i blisko 11 tysięcy
opłat ubezpieczeniowych.

Aby ukryć ten fakt skierowała do
ubezpieczyciela pismo na opieczę-
towanym szkolnym blankiecie, w
którym podrobiła podpis dyrektora.
W owej fałszywce prosiła firmę, aby
z rozliczeniem polisy ubezpiecznio-
wej wstrzymała się do końca roku.
Po tej korespondencji adresat skon-
taktował się ze szkołą, co w efekcie
doprowadziło do ujawnienia prze-
stępczych kombinacji sekretarki.

W śledztwie Sabina B. przyzna-
ła się do przywłaszczenia powierzo-
nych jej szkolnych pieniędzy. Poda-
ła też, że uczyniła tak, bo miała kło-
poty finansowe. Za zarzucane prze-
stępstwo grozi kara do pięciu lat po-
zbawienia wolności. (ban)

ie przypuszczałem, że wier-
tarka, którą mi zaoferowa-
no, pochodziła z kradzieży

- wyjaśniał w bielskiej prokuraturze
Jan G. Oskarżyciel nie miał jednak
wątpliwości, że na podstawie towa-
rzyszących transakcji okoliczności
mężczyzna powinien był co naj-
mniej przypuszczać, że oferowany
mu towar został zdobyty w drodze
przestępstwa.

To miała być wyjątkowa oka-
zja. Tadeusz T. chciał się pozbyć
wiertarki renomowanej firmy za za-
ledwie pięćdziesiąt złotych. Choć
w sklepie takie samo urządzenie
kosztuje ośmiokrotnie drożej, na-
bywca wolał nie wnikać dlaczego
zaoferowano mu superzniżkę. W
ten sposób nie dość, że nabytek
został mu przez wymiar sprawie-
dliwości zarekwirowany, to w do-
datku będzie odpowiadał przed
sądem za paserstwo. (ban)

Ponoć budził zaufanie. Grzeczny, z uśmiechem na twa-
rzy, opowiadał o wielkim świecie. Kto mógł się spodzie-
wać, że taki gość nie zapłaci za siebie rachunku, a w
dodatku na koszt firmy ugości jeszcze innych.

Budził zaufanie, ale

hotelu w Szczyrku 42-letni
Dariusz K. zjawił się jesie-
nią ubiegłego

roku. Zamówił apartament
na pięć dni, zapewniając,
że zapłaci przy wyjeździe.
Nie było podstaw, by mu
nie wierzyć, bo zostawił w
recepcji swój dowód oso-
bisty. Poza tym miał niena-
ganne maniery i siłę prze-
konywania. Nikt więc nie
podejrzewał podstępu,
gdy sympatyczny gość
zarezerwował jeszcze
jeden apartament dla
swoich przyjaciół.
Koledzy przyjechali,
spędzili w hotelu
upojny weekend i
wyjechali bez zapła-
cenia rachunku. Dariusz
K. zapewniał, że również za nich
pokryje wszelkie należności. Nieste-
ty, w dniu planowanego wyjazdu,

To się nie opłaca

chyłkiem opuścił swój pokój i prze-
padł jak kamień w wodę.

Próby skontaktowania się z
niesolidnym gościem skoń-
czyły się fiaskiem i pokrzyw-
dzony właściciel hotelu po-

wiadomił o wszystkim po-
licję. Ta ustaliła, że po-

dejrzany nie pierw-
szy raz wywinął po-
dobny numer, a
obecnie przebywa w

areszcie na Śląsku,
zatrzymany za prze-
stępstwo przeciwko
mieniu. To jednak w

niczym nie prze-
szkadzało, aby
oskarżyć go
również o wy-
łudzenie usłu-
gi hotelowej.
Niedawno akt

oskarżenia w tej sprawie wpłynął
do bielskiego sądu. (ban)

Z uczniowskich składek

Znieważyli radziecki cmentarz

Zbliża się sądowy finał chuligańskiej rozróby, do której doszło w kwietniu w Żywcu.
Zdewastowano wówczas miejscowy cmentarz żołnierzy radzieckich poległych podczas
II wojny światowej.

aktu wandalizmu do-
szło pod osłoną nocy.
Połamanych i uszko-

dzonych zostało 28 kamiennych
płyt nagrobkowych. Na ocalałych
wymalowano sprayem faszystow-
skie znaki i napisy. Sprawców
szybko wykryto. Okazało się nimi
pięciu żywieckich nastolatków. Jak
ustalono, młodzieńcy owego wie-
czoru pili alkohol. W trakcie liba-
cji zrodził się pomysł, aby zdewa-

stować cmentarz. Sprawcy twier-
dzą, że nie uczynili tego z pobu-
dek ideologicznych. - To była na-
sza głupota spowodowana nad-
miarem wypitego alkoholu - twier-
dzili zgodnie w trakcie śledztwa.

Szkody wyrządzone prze-
stępczym czynem sięgają jede-
nastu tysięcy złotych. Pieniądze
na ich usunięcie wyłożył żywiec-
ki magistrat. Trzem pełnoletnim
sprawcom prokuratura zarzuci-

ła znieważenie miejsca publicz-
nego utworzonego w celu upa-
miętnienia śmierci czerwonoar-
mistów. Odpowiedzą również za
zniszczenie cudzego mienia.
Grozi za to kara ograniczenia
wolności albo grzywna. Dwoma
najmłodszymi członkami grupy
zajął się sąd dla nieletnich. Sąd
zadecyduje również o zwróce-
niu miastu wyłożonych pienię-
dzy. (ban)

Naruszał mir domowy

ężczyznę, który wtargnął do
mieszkania zupełnie ob-
cych ludzi i upierał się, że

jest u siebie w domu zatrzymali w
ubiegłym tygodniu bielscy policjan-
ci. Okazało się, że intruz nęka wła-
ścicieli mieszkania od dłuższego
czasu. Zawsze po pijanemu...

W środę, 25 października, poli-
cjanci postawili 59-letniemu bielszcza-
ninowi zarzut naruszenia miru domo-
wego w mieszkaniu przy ulicy Lenar-
towicza w Bielsku-Białej. Poprzednie-
go dnia około 14.00 policjanci wezwa-
ni zostali tam na interwencję. - Nie-
trzeźwy mężczyzna dostał się do
środka. Twierdząc, że tam mieszka,
nie chciał wyjść. Był do tego stopnia
przekonany o swoich racjach, że
próbował wmówić funkcjonariuszom,

iż jego dokumenty znajdują się w
szafce, a konkretnie... w barku -
mówi Elwira Jurasz, rzecznik praso-
wy bielskiej policji. - Obecna na miej-
scu właścicielka mieszkania stwier-
dziła, że zna intruza, bowiem od oko-
ło trzech tygodni zakłócał jej spokój,
dobijając się do drzwi i twierdząc, że
mieszkanie stanowi jego własność.
Za każdym razem był nietrzeźwy.
Tak też było i ostatnim razem. Ba-
danie alkomatem wykazało, że 59-
latek miał we krwi prawie 2 promile
alkoholu. Przewieziono go do izby
wytrzeźwień.

Przed Sądem Rejonowym w Biel-
sku-Białej odpowie za wdarcie się do
cudzego mieszkania, za co grozi mu
grzywna, kara ograniczenia wolności,
a nawet rok więzienia. (łup)
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Międzybrodzie Bialskie: dzieci w ciasnocie

Nieprawidłowości w gminie
Radziechowy−Wieprz

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
przeprowadzili kompleksową kontrolę finansów Urzędu
Gminy w Radziechowach-Wieprzu. Dotyczyła ona okresu od
1 stycznia 2002 do 28 marca 2006 roku. Kontrolerzy doszu-
kali się kilku nieprawidłowości.

IO wychwyciła, że gminni
urzędnicy nie zapłacili w ter-
minie ponad 8 tysięcy złotych

za oświetlenie uliczne. Rachunek za-
płacono po miesiącu, przez co doli-
czono  blisko 80 zł odsetek. Inspek-
torzy RIO wytknęli także urzędnikom,
że nie chciało się im dokładnie spraw-
dzić deklaracji podatku od nierucho-
mości. Dlatego wielkość nieruchomo-
ści jednego z mieszkańców różniła
się w deklaracji od tej z dokumenta-
cji. Naliczono mu o blisko 3,5 tysiąca
złotych niższy podatek za 2002 rok.

Dopiero 2 listopada, z dwumie-
sięcznym opóźnieniem, zostanie
otwarte nowe przedszkole w Między-
brodziu Bialskim (gmina Czernichów).
To, że na łamach „Kroniki” poruszali-
śmy problemy dotyczące poślizgu w
remoncie, nie podoba się jednemu z
gminnych radnych.

O opóźnieniach w remoncie bu-
dynku, do którego ma się prze-

nieść przedszkole, pisaliśmy
pod koniec sierpnia, bazu-
jąc na informacjach udzie-
lonych nam przez wicewój-
ta gminy Czernichów, Maria-
na Stąpora. W październiku
do naszej redakcji napisał
oburzony radny Józef Szla-
gor, mieszkaniec Między-
brodzia Bialskiego. Uważa,
że nasze informacje były nie-
rzetelne! Radny Szlagor
podkreśla, że jest członkiem
Rady Gminy i dokładnie zna
zagadnienia związane z in-

Tak w połowie października wyglądała
jedna z sal przedszkolnych w Międzybro-
dziu Bialskim. Według radnego Józefa
Szlagora taka ciasnota to żaden problem!
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wanaście par małżeńskich
z gminy Świnna, na Żywiec-
czyźnie, obchodziło ostat-

nio jubileusz 50-lecia wspólnego
życia. Jubilaci otrzymali pamiątko-
we odznaczenia, dyplomy, kwiaty i
drobne upominki. To wyjątkowe
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W gminie Świnna

święto obchodzili: Aniela i Stefan Ga-
łuszkowie, Stanisława i Stanisław Ka-
chelowie, Adela i Julian Stokłosowie,
Józefa i Tomasz Szewczykowie, Ma-
ria i Edward Wrzeszczowie (wszyscy
ze Świnnej), Joanna i Stefan Michul-
cowie (z Pewli Małej), Karolina i Woj-

ciech Janikowie, Czesława i Józef
Olszowscy, Helena i Czesław
Ścieszkowie, Helena i Adolf Skórza-
kowie (wszyscy z Pewli Ślemień-
skiej), Łucja i Józef Żakowie (z Przy-
łękowa) oraz Czesława i Czesław
Koziełowie (z Trzebini). (ps)

westycjami. Twierdzi, że  władze
gminne nie traktują oświaty po ma-
coszemu, a na dowód tego załączył
siedmiostronicową informację wójta
Andrzeja Grobelnego o gminnych do-
konaniach w tej kadencji. Taką samą
informację zamieszczono w Interne-
cie, jest też rozprowadzana wśród
mieszkańców. Szkoda, że dla niektó-
rych dziennikarzy ciekawszym tema-
tem jest stosunkowo małe niepowo-
dzenie w dotrzymaniu terminu odda-
nia do użytku przedszkola, natomiast
duże osiągnięcia opisane w informa-
cji nie zasługują na żadną uwagę -
napisał radny Szlagor.

Przez to „stosunkowo małe nie-
powodzenie” dzieci z Międzybrodzia
Bialskiego od dwóch miesięcy muszą
się gnieść w niewielkich pomieszcze-
niach. Zmieni się to dopiero po 4 li-
stopada, gdy uroczyście otwarte zo-
stanie nowe przedszkole. Oczywi-
ście, o ile znowu nie pojawią się ja-
kieś „małe niepowodzenia”... (ps)

Z kolei w latach 2002 - 2004 pewne-
mu przedsiębiorcy zaniżono podatek
o ponad 6,3 tys. zł.

RIO zarzuciła także urzędnikom,
że nie wezwali do złożenia deklara-
cji podatkowej w latach 2003 - 2004
placówek oświatowych i Ochotni-
czych Straży Pożarnych z Bystrej,
Wieprza i Juszczyny. Co prawda są
one zwolnione od podatku, ale de-
klaracje muszą złożyć.

Poza tym urzędnicy nie wyegze-
kwowali od prywatnego przedsiębior-
cy 710 złotych opłaty za wydzierżawie-

nie pomieszczeń w budynku „Agro-
nomówki” za sierpień 2003 roku. Kon-
trolerzy RIO stwierdzili, że gminni
urzędnicy albo nie wysyłali wezwań
do zapłacenia zaległego podatku,
albo wysyłali je znacznie po czasie.

Nieprawidłowo przeprowadzono
także przetarg na zakup używanego
samochodu strażackiego. Powinien
on zostać unieważniony, bo dostaw-
cy nie mieli kompletnych dokumen-
tów. Inspektorzy RIO dopatrzyli się
także nieprawidłowości przy powoła-
niu przez Radę Gminy, w sierpniu
2003 roku, kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego. Nie posiadał on wówczas
wyższego wykształcenia, co jest usta-
wowo wymagane. Kierownik spełnił
ten wymóg dopiero w marcu 2005
roku, gdy uzyskał licencjat.

Z kolei w latach 2002 - 2003
Urząd Gminy wpłacał do swojego
Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych pieniądze po terminie, w
dodatku mniej niż należało. Dopiero
od 2004 roku pieniądze przekazywa-
ne są zgodnie z przepisami. Kontro-
lerzy z RIO wytknęli również, że wy-
płacanie pracownikom Urzędu Gmi-
ny ryczałtów za samochody odbywa-
ło się na podstawie ich niekomplet-
nych oświadczeń. W latach 2004 i
2005 gminni urzędnicy nie przygo-
towali też wykazu gminnych nieru-
chomości przeznaczonych do sprze-
daży, co jest ustawowo wymagane.

Po przeprowadzonej kontroli
RIO zaleciła, aby wójt lepiej spraw-
dzał i kontrolował swoich pracow-
ników, a w kilku przypadkach za-
stanowił się, czy nie powinni pod-
nieść oni swych kwalifikacji. (ps)

● ● ● ● ● WYBORY ● ● ● ● ● OGŁOSZENIE ● ● ● ● ● WYBORY ● ● ● ● ● OGŁOSZENIE ● ● ● ● ● WYBORY



I 2 XI 2006www.kronika.beskidzka.pl16

DYŻUR DZIENNIKARSKI W OŚWIĘCIMIU (Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, tel. 033-842-25-75) wtorek godz. 10.00-11.30

●  ●  ●  ●  ●  REKLAMA ●  ●  ●  ●  ●  REKLAMA ●  ●  ●  ●  ●  REKLAMA ●  ●  ●  ●  ●  REKLAMA ●  ●  ●  ●  ●  REKLAMA

Broszkowice: mieszkańcy się boją,
a urzędnicy są bezradni

sprawę marszałkowi małopol-
skiemu Januszowi Sepiołowi.
- Niestety, marszałek daje lako-
niczne odpowiedzi. A przecież
temat nielegalnego wydobycia
żwiru z Wisły w tych okolicach
wcale nie jest nowy. Już półtora
roku temu na spotkaniu w Chełm-
ku prosiłem marszałka Sepioła,
aby w jakiś sposób ukrócić kra-
dzież żwiru. Niestety, marszałek
o tym „zapomniał!

Z kolei Marian Jankowski, po-
wiatowy inspektor nadzoru bu-
dowlanego w Oświęcimiu, zapew-
nia, że nie pozostaje bezczynny.
Obecnie inspekcja budowlana
prowadzi tzw. procedurę zalega-
lizowania i albo budowane funda-
menty zostaną rozebrane, albo in-
westor dopełni wszystkich formal-
ności. Głównie poprzez wniesie-
nie opłaty za zalegalizowanie. (ps)
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Tej tajemniczej budowy obawiają się mieszkańcy Broszkowic.
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W programie wyznaczono 22
zadania, które mają zwiększyć
bezpieczeństwo mieszkańców,
głównie poprzez zapobieganie
przestępczości. Jednym z zadań
jest szybki przepływ informacji o
przestępczości nieletnich pomię-

dzy policją, sądem, prokuraturą i
placówkami oświatowymi.

Inne z zadań zakłada wysła-
nie większej liczby policjantów na
patrole, zwłaszcza w godzinach
wieczornych i nocnych. Policjanci
mieliby współpracować ze strażą

miejską, strażą ochrony kolei,
strażą rybacką i firmami ochro-
niarskimi. Planuje się również
ukrócić kradzieże kieszonkowe.
Co ciekawe, jednym z zapropono-
wanych rozwiązań jest... zwięk-
szenie ulicznego oświetlenia w
miejscach, gdzie przechodzi spo-
ro osób i notuje się dużą  liczbę
przestępstw.

Program został przesłany do
zaakceptowania gminnym samo-
rządom. - Może on pomóc w zwal-
czaniu wszelkiego rodzaju patolo-
gii. Oczywiście pod warunkiem, że
będzie konsekwentnie i rzetelnie
realizowany przez służby, straże,
ale również na przykład szkoły czy
samorządy lokalne - mówi staro-
sta oświęcimski Józef Kała. (ps)

Zwalczanie patologii w powiecie

Władze powiatu oświęcimskiego przygotowały „Powia-
towy program zapobiegania przestępczości oraz ochro-
ny bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na
lata 2006-2007”. Ma on pomóc w zwalczaniu patologii.

Sporo emocji wśród mieszkańców Kęt wywołuje wycinka 34 drzew w centrum mia-
sta. Kęccy samorządowcy zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą. Dodają, że w
zamian posadzono nowe drzewa.

iosną tego roku gminne
władze rozpoczęły cykl
spotkań z mieszkańca-

mi Kęt w sprawie tak
zwanej rewitalizacji ziele-
ni na Rynku. Po wielu
dyskusjach samorządow-
cy zgłosili projekt „prze-
budowy” zieleni do mało-
polskiego wojewódzkie-
go konserwatora zabyt-
ków w Krakowie. Ten, po
przeanalizowaniu projek-
tu, dał zgodę na rozpo-
częcie zmian. Z założeń
projektu wynikało, że aż
34 drzewa okalające
Rynek są chore i muszą
zostać wycięte. Pod ko-
niec września rozpoczęła
się wycinka. Gdy zaczęło
ubywać drzew, część
mieszkańców podniosła alarm.

- Nie wyobrażam sobie, aby
na Rynku nie było zieleni. To taki

przyjemny skwer w upalne dni.
Co teraz władze chcą nam w za-
mian zafundować? Ułożenie ko-

lorowej kostki brukowej? To bę-
dzie bez sensu! - mówi jeden z
mieszkańców Kęt.

Tomasz Nikiel, inspektor do
spraw mediów w Urzędzie Gmi-
ny w Kętach, uspokaja, że cały

projekt prowadzony jest
pod nadzorem fachow-
ców-przyrodników.

- Drzewa, które zo-
stały ścięte były chore,
zniszczone i przero-
śnięte. W ich miejscu
posadzonych zostało
35 nowych drzew. To
klony kuliste o wysoko-
ści oko ło 3 metrów.
Korony tych drzew zo-
stały tak genetycznie
ukształtowane, że nie
będą przysłaniać oko-
l icznych kamienic  -
mówi Nikiel.

Dodajmy, że wycin-
ka drzew kosztowała sa-

morządowców około 10 tysięcy
złotych, a posadzenie nowych 15
tysięcy złotych. (ps)
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Kęty: kontrowersyjna wymiana zieleni

Na kęckim Rynku ścięto stare drzewa i posa-
dzono nowe. Nie wszystkim kęczanom podoba
się taka zmiana.

W Oświęcimiu dobiegła końca
przeprowadzka Starostwa Powiato-
wego. Urzędnicy przenieśli się z
budynków przy ulicy Jagiełły 31 i
Kościelnej 6 do gmachu przy ulicy
Wyspiańskiego 10. Z tego powodu
do poniedziałku, 6 listopada, nie-
czynny będzie Wydział Komunika-
cji i Transportu.
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Do tej pory poszczególne wy-
działy starostwa były rozlokowane
w różnych budynkach i aby załatwić
kilka spraw, trzeba było się zdrowo
nabiegać. Władze powiatowe zde-
cydowały, by przenieść wszystkie
wydziały do jednego gmachu. Wy-
bór padł na budynek byłego hotelu
robotniczego przy ulicy Wyspiań-
skiego, gdzie mieści się Powiatowy
Urząd Pracy. Ostatnie wydziały tra-
fiły do nowego budynku przed 1 li-
stopada. Przeprowadzka spowodo-
wała, że na kilka dni trzeba było za-
mknąć Wydział Komunikacji i Trans-
portu. Związane jest to z przenie-
sieniem i zainstalowaniem syste-
mów komputerowych.

Ryszard Tabaka, rzecznik praso-
wy oświęcimskiego starostwa, poin-
formował, że po opuszczeniu przez
powiat budynku przy ul. Jagiełły prze-
jęło go Ministerstwo Sprawiedliwości.
Po remontach przeniesie się tam z
ciasnej siedziby przy ul. Piłsudskie-
go Prokuratura Rejonowa. (ps)

Przeprowadzka powiatowych urzędników

- W budynku przy ulicy Jagiełły
już nie załatwi się powiatowych
spraw - mówi Ryszard Tabaka.

ilka tygodni temu na tzw.
międzywale na Wiśle w
Broszkowicach koło mostu

jedna z prywatnych firm zaczęła
prace budowlane. Koparka wydo-
bywała żwir z dna Wisły, a kilka-
dziesiąt metrów dalej, przy brze-
gu, zaczęto robić fundamenty.
Okoliczni mieszkańcy próbowali
dowiedzieć się, co też ma tam po-
wstać. Gdy okazało się, że gmin-
ne władze nic o tym nie wiedzą,
mocno zaniepokoili się tajemniczy-
mi pracami. Zaczęli się obawiać,
że może zostać naruszone koryto
rzeki i przy większym poziomie
wody Wisła wyleje i przełamie wały.

W międzyczasie sprawą za-
jął się wójt gminy Oświęcim An-
drzej Bibrzycki. Ustalił, że prowa-
dząca prace firma nie ma żadne-
go pozwolenia budowlanego. O
wyjaśnienie sprawy poproszono
administratora rzeki, czyli Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej
z Krakowa. Jego dyrekcja stwier-
dziła, że firma wykonuje prace
budowlane na swojej działce, ale
bez jakichkolwiek pozwoleń i
uzgodnień. Wówczas mieszkań-
cy Broszkowic wysłali petycję z
prośbą o interwencję do wojewo-
dy małopolskiego Macieja Klimy.
Ten przyznał, że w poprzednich
latach wydano pozwolenie bu-
dowlane, ale dla zupełnie innej fir-
my. Firma, która obecnie wyko-
nuje tam prace, nie ma pozwole-
nia. O sprawie poinformowano
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Oświęcimiu oraz
policję. Ta ostatnia nakazała
wstrzymanie prac do czasu wy-
jaśnienia sprawy. Zajęła się nią
oświęcimska prokuratura. Dodat-
kowo poinformowano też o
wszystkim Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu i Małopolski Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych (odpowiada za stan wałów).

- I co z tego, skoro prace na-
dal trwają, a żadna instytucja nie
potrafi wyegzekwować prawa! -
mówi Andrzej Telka, radny Sej-
miku Województwa Małopolskie-
go dodając, że osobiście zgłaszał

Baraki w KL Birkenau

W Broszkowicach (wiejska gmina Oświęcim) jedna z pry-
watnych firm prowadzi nielegalne - jak ustalono - prace
budowlane przy wałach na Wiśle. A wszystko to - do-
słownie - w świetle jupiterów! Bo jak inaczej nazwać fakt,
że wie już o tym policja, starosta oświęcimski, inspekcja
budowlana, marszałek małopolski, wojewoda małopol-
ski oraz dyrekcje zarządzające rzekami i melioracjami!

Konserwacja murowanych baraków
rozpocząć się ma na wiosnę.

W byłym obozie
koncentracyjnym Au-
schwitz II-Birkenau wy-
łączono ze zwiedzania
dziesięć murowanych
baraków. Przygotowy-
wane są one do kon-
serwacji.

Baraki znajdują
się na tak zwanym od-
cinku BIa i BIb. Co
prawda ich konserwa-
cja ma się rozpocząć
dopiero na wiosnę, ale
już teraz trzeba je
przygotować do prac.
Mają one zostać sfi-
nansowane z własnego budże-
tu muzeum.

Rafał Pióro, kierownik dzia-
łu konserwatorskiego Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birke-
nau mówi, że decyzja o konser-

wacji zapadła po przeprowadzo-
nych kilka tygodni temu bada-
niach. - Wykazały one, że bara-
ki jej wymagają, zwłaszcza po
minionej mroźnej i śnieżnej zi-
mie - mówi Pióro. (ps)
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często o wiele mniej pieniędzy, niż
teatr potrzebował. Mimo to trupa się
nie poddawała i grała zarówno w
Bielsku, jak i w Cieszynie (pomysł
wyjazdów do innych miast, takich
jak Ustroń, Wisła czy Pszczyna
spalił na panewce z powodu trud-
ności finansowych i transporto-
wych). Spektakle w Bielsku były dla
teatru bardziej opłacalne, bo wy-
ższe nad Białą były ceny biletów.
Ale był też pewien kłopot.

STRONNICZA  PRASA ?
Otóż państwowy teatr musiał

toczyć boje o bielskiego widza z
lokalną konkurencją. Była nią Sek-
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BITWA  O  TEATR
Teatralny gmach w Bielsku po-

wstał pod koniec dziewiętnastego
wieku i był wzorowany na miejskich
teatrach Wiednia i Budapesztu. In-
westycję sfinansowano ze składek
miejscowych Niemców i funduszy
miasta Bielska. Ponieważ był to czas
nasilonej germanizacji i sporów pol-
sko-niemieckich, publicznie zade-
klarowano, że polskie słowo z tej te-
atralnej sceny nigdy nie padnie.

W odrodzonej po I wojnie świa-
towej II Rzeczpospolitej doszło w
Bielsku do bitwy o teatr. Polacy do-
magali się prawa do wystawiania
własnych przedstawień. I wygrali,
bo najpierw jeden dzień w tygo-
dniu, a potem aż trzy dni w tygo-
dniu wystawiano w teatrze sztuki
po polsku. Grali w nich miejscowi
amatorzy oraz zawodowcy z War-
szawy czy Krakowa.

Po II wojnie światowej gorącym
orędownikiem utworzenia w Bielsku
oraz w Cieszynie zawodowego ze-
społu teatralnego był Stanisław
Kwaskowski. Przed wojną grał on
w różnych teatrach pod kierunkiem
takich znakomitości jak Juliusz
Osterwa czy Stefan Jaracz. W cza-
sie wojny bił się z Niemcami w kam-
panii wrześniowej i powstaniu war-
szawskim. W 1945 roku zaczął pra-
cę w Teatrze imienia Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach, z
którym gościł na deskach sceny cie-
szyńskiej. Teatr Polski w Cieszynie
i Bielsku (jak oficjalnie nazywał się

nowy zawodowy teatr) był pierwszą
placówką, którą kierował. Po odej-
ściu z Bielska szefował jeszcze te-
atrami w Gdańsku i Warszawie.
Zmarł w listopadzie 1986 roku, czyli
dwadzieścia lat temu.

ZIMNO  I  GŁODNO
Początkowo ustalono, że głów-

ną siedzibą teatru będzie Cieszyn.
Ale nad Olzą były kłopoty ze zna-
lezieniem dla artystów i persolne-
lu technicznego mieszkań, więc
wkrótce uznano, że teatr zadomo-
wi się jednak w Bielsku. Dodajmy,
że nad Białą na trupę nie czekały
salony, a niewyremontowane i nie-
urządzone mieszkania, położone
głównie w rejonie kolejowego
dworca.

Co gorsza, trudności mieszka-
niowe stanowiły jedynie kroplę w
morzu licznych przeciwności losu.
Ponieważ zdarzały się kłopoty z
kartkami na żywność, jedzenie
trzeba było czasami kupować po
czarnorynkowych, czyli bardzo wy-
sokich, cenach. Drogi był też wę-
giel, więc bywało, że na próbach
artyści marzli.

Najgorszy był jednak brak te-
atralnego wyposażenia. W Cieszy-
nie większość kostiumów i dekora-
cji została po czeskiej stronie mia-
sta. A to, co ocalało w polskim Cie-
szynie, bez ceregieli zabrał Teatr
Wojska Polskiego. Kłopotów rodzą-
cemu się teatrowi nie szczędziło też
Ministerstwo Kultury i Sztuki, dając

cja Dramatyczna Domu Kultury w
Bielsku, która używała też nazwy
Teatr Miejski Miasta Bielska. Sek-
cja była trupą amatorską, ale
wspieraną przez miejskie władze.
Dlatego też, gdy podpisywano z
Teatrem Polskim umowę na wyna-
jem teatralnego gmachu, ustalono,
że kiedy zawodowi aktorzy nie
będą z tej sceny korzystać, będzie
ona udostępniana amatorom. Ci
także mieli artystyczne ambicje i
robili co mogli, aby na swoje spek-
takle ściągnąć maksymalnie licz-
ną widownię. Tym bardziej, że
ceny biletów na występy amatorów
były porównywalne z wejściówka-
mi na sztuki zawodowców.

Zdaniem dyrektora Kwaskow-
skiego o uczciwej, artystycznej kon-
kurencji w tym przypadku nie moż-
na było mówić. Po pierwsze dlate-
go, że Sekcja Dramatyczna - w od-
różnieniu od Teatru Polskiego - mo-
gła się koncentrować na repertu-
arze mało ambitnym, za to przycią-
gającym dużą liczbę widzów. Po
drugie, jednym z aktorów-amatorów
był dziennikarz, więc miała zapew-
nione wsparcie prasy. Po trzecie,
członkom sekcji działalność arty-
styczna przynosiła też pieniądze.
Wreszcie po czwarte, nawet w przy-
padku klapy scenicznej Teatrowi
Miejskiemu nie groziła finansowa
katastrofa, gdyż jego aktorzy na ży-
cie zarabiali wszak gdzieś indziej.

Dyrektor zawodowej trupy słał
więc do Ministerstwa Kultury i Sztu-
ki pisma ze skargami na sekcję, w
których postulował dokładną kontro-
lę konkurencji. W tym kontrolę finan-
sową. Dowodził, że sekcja w prak-
tyce działa jak zawodowy teatr, a do
tego wymagana jest ministerialna
koncesja, której amatorzy oczywi-
ście nie mają. Dyrektorskie donosy
nie spowodowały jednak likwidacji
teatralnej konkurencji, gdyż Sekcja
Dramatyczna funkcjonowała nadal.
Tekst i foto: SŁAWOMIR HOROWSKI

Nocna prohibicja
Ze zdumieniem usłysza-
łem o pomyśle ministra
zdrowia, który zamierza

ponoć wprowadzić w Polsce noc-
ną prohibicję. Wydawało mi się, że
czasy odgórnie zarządzanej go-
spodarki planowej dawno już mi-
nęły. Tymczasem wszystko wska-
zuje na to, iż ministrowi od zdro-
wia wydaje się nadal, że żyje w
czasach PRL-u. Nie chodzi mi o
to, aby promować picie alkoholu.
Sam trunków nie nadużywam, lecz
przecież sprzedaż tego typu pro-
duktów jest taką samą działalno-
ścią handlową jak każda inna.
Czemu więc ci, którzy alkohol
sprzedają (wykupując dodatkowo
koncesję na prowadzenie tego
typu działalności) mają być teraz
odgórnie jednym „ukazem” mini-
stra ograniczani w swoich gospo-
darczych poczynaniach. Abstrak-
cyjnym pojęciem  „dobra ogółu”
można wytłumaczyć niejedną nie-
dorzeczność. Znamy to aż za do-
brze z lat minionych. Teraz ktoś
próbuje wracać do tego typu prak-
tyk. Skoro mamy kapitalizm i wol-
ny rynek, nie można przecież ni-
komu zabraniać tego, co nie jest
prawem zakazane. Sprzedaż alko-
holu jest Polsce legalnym zaję-
ciem. Nie ma natomiast logiczne-
go powodu, aby uznać, że tego co
w dzień jest legalne, w nocy robić
się nie powinno. Wiem, że władza
wiele może, ale nie dajmy się tak
bardzo zgłuptaczyć. Chyba że za-
mierzamy promować w gospoda-
ce „szarą strefę” - trzeźwo myślą-
cy czytelnik z Kóz

Przed wojną w gmachu bielskiego teatru Polacy toczyli boje z Niem-
cami. Po wojnie doszło tam z kolei do starcia zawodowców z ama-
torami.

Zawodowcy kontra amatorzy

Teatr Polski w Bielsku-Białej na starcie swej działalności zmagał się z groźną choć amatorską konkurencją, która
działała pod szyldem Teatru Miejskiego. Dyrektor zawodowej trupy tak bardzo obawiał się rywala, że postanowił
napisać na niego donos do Ministerstwa Kultury i Sztuki. Między innymi radził rządowym urzędnikom, aby pod
lupę wzięli finanse jego konkurenta.

Tekst oparto na artykule Andrzeja Linerta
„Stanisława Kwaskowskiego materiały do dzie-
jów Teatru Polskiego Cieszyn-Bielsko” za-
mieszczonym w „Bielsko-bialskich studiach
muzealnych cz.II”.

Bielska plaga egipska
Rozumiem, że remont
drogi musi oznaczać kor-
ki i utrudnienia w ruchu,

ale w Bielsku-Białej zaczyna to
przypominać egipską plagę. Nie-
dawno od dworca kolejowego do
granicy z Bystrą jechałem... go-
dzinę! Mógłbym to jeszcze zro-
zumieć gdyby nie to, że na re-
montowanych - czyli wyłączo-
nych z ruchu - pasach jezdni nie-
mal nic się nie działo! Czyli, że
my, kierowcy cierpimy, a budow-
lańcy albo mają wolne albo prze-
rzucono ich na inną budowę, któ-
rą ich firma powinna zakończyć
już dawno temu. Aż boję się my-
śleć, co będzie, jak zacznie się
remont ulic w ścisłym centrum
miasta. Wtedy czekają nas kor-
ki-giganty - bielszczanin

Nie wygasili mandatu (cd.)
To co zdarzyło się przy
okazji próby odebrania
mandatu radnemu Wie-

sławowi Setli z Rady Miejskiej
Żywca trudno nazwać inaczej jak
kompromitacją wojewody śląskie-
go. Najpierw wojewoda oświad-
cza, że Setla już od dawna nie
powinien być radnym, a potem
zdanie zmienia, bo okazało się, że
nie znał wszystkich dokumentów.

Boję się, że tak samo wygląda
większość afer rozdmuchiwanych
obecnie przez politycznych moco-
dawców naszego wojewody, czy-
li przez polityków PiS. Najpierw są
oskarżenia i głośno stawiane za-
rzuty, a potem będzie wycofywa-
nie się ze wszystkiego rakiem i po
cichu - czytelnik z Żywca

Haracz przy ZUS-ie?
Jestem zbulwersowany
sprawą parkowania obok
budynku Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych przy ulicy
Czechowickiej w Bielsku-Białej.
Wszyscy klienci ZUS-u zmusze-
ni są do korzystania z płatnego
parkingu. Najbardziej w tym
wszystkim denerwujące jest to,
że tego parkingu nie „prowadzi”
ZUS, ale jakaś prywatna osoba!
W ten sposób obywatel zatrzy-
mując samochód i załatwiając
sprawy w urzędzie w piętnaście
minut, zostawia u prywaciarza
dwa złote, bo tyle kosztuje postój
za godzinę. Ile dziennie jest ta-
kich osób? Na pewno co najmniej
kilkadziesiąt. Łatwo zatem poli-
czyć, ile może ich być w skali
miesiąca! To całkiem niezły za-
robek! Bulwersuje mnie to, bo z
jakiej racji mamy płacić taki ha-
racz  osobie prywatnej? Myślę, że

to ZUS powinien wygospodaro-
wać miejsca parkingowe przed
swoim budynkiem - mieszkaniec
Bielska-Białej

Afera na szynach? (cd.)
Dobrze, że poruszyli-
ście sprawę remontu li-
nii kolejowej z Bielska

do Zwardonia. Od kilku lat co-
dziennie dojeżdżam na tej trasie
do pracy i z roku na rok wydłuża
się czas podróży. A podobno od
grudnia ma być jeszcze gorzej!
Nie ukrywam, że poraziły mnie
sumy, które wydawane są na au-
tomatykę sterowania ruchem
kolejowym. Za takie grube milio-
ny rzeczywiście można by było
wyremontować spory odcinek
torów.

Poraziła mnie także sprawa
milionów złotych, które dosłow-
nie „topione” są w tych szynach.
Co gorsza jakoś nikt nad tym nie
ma kontroli! Wcale nie przeko-
nała mnie odpowiedź władz ko-
lejowych, z której wynika, że
wszystko robione jest z głową i
według planu. No, bo skoro za-
powiadają, że dopiero za kilka
lat ma być generalna przebudo-
wa torów od Bielska do Zwardo-
nia, to po co już teraz zakładają
jakąś automatykę? Przecież lo-

giczny wydaje się fakt, że jak
będą ściągać stare szyny, to
trzeba będzie także zdjąć mon-
towane teraz całe urządzenia!
Przecież to podwójna robota i
jeszcze większe koszty! A może
właśnie o to chodzi w tej spra-
wie? - czytelnik z Rajczy

Szokujące dane (cd.)
Cieszę się, że „Kronika”
niedawno poruszy ła
problem przerostów ka-

drowych w niektórych bielskich
spółdzielniach mieszkaniowych.
Szczególnie poruszył mnie fakt,
że Beskidzka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa zatrudnia aż pięciu pra-
cowników od działalności spo-
łeczno-wychowawczej i kultural-
nej. Wiadomo, iż idą na to pie-
niądze z opłat czynszowych, czyli
kieszeni mieszkańców. Władze
spółdzielni szczycą się prowa-
dzoną na terenie osiedla działal-
nością kulturalną. Nie przeczę,
że jest ona potrzebna, ale prze-
cież na terenie miasta nie braku-
je placówek kulturalnych, które
oferują bardzo różne zajęcia i do
nich można wysyłać dzieci. A pie-
niądze, które łoży się na osiedlu
na krzewienie kultury, można by
spożytkować na remont zanie-
dbanych, obskurnych klatek
schodowych - do wielu nieraz aż
strach i wstyd wejść, bo w oczy
kłują brudne ściany, stare scho-
dy i odklejające się z podłogi płyt-
ki pcv. Utrzymywanie bloków w
schludnym stanie to chyba też
sprawa kultury - mieszkaniec
Osiedla Beskidzkiego
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KACZKA  Z  JABŁKAMI
Składniki: duża kaczka, 8 jabłek, majeranek, sól, olej.
Sposób przyrządzenia: kaczkę natrzeć solą, majerankiem, na-

kłuć widelcem, zostawić w chłodnym miejscu na 2 godziny. Jabłka
obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w ćwiartki. Następnie wło-
żyć je do środka tuszy. Tuszę spiąć wykałaczką, włożyć do brytfan-
ny, polać olejem i wstawić do piekarnika. Piec około 2 godzin, co
chwilę polewając sosem z pieczenia.

Upieczoną kaczkę owinąć w folię. Po 10 minutach wyjąć jabłka, kacz-
kę pokroić na porcje i ułożyć na ogrzanym półmisku. Danie  podawać z
pieczonymi ziemniakami i czerwoną kapustą oraz kompotem.

Dziś przepisem na kacz-
kę z jabłkami dzieli się z czy-
telnikami „Kroniki” Irena Mi-
kler z Jaworza Średniego,
przewodnicząca miejscowe-
go Koła Gospodyń Wiejskich.

Podbeskidzkie gospo-
dynie nie tylko od świę-
ta gotują według sta-
rych sprawdzonych re-
ceptur, przekazywa-
nych z pokolenia na po-
kolenie. Zapewniamy,
że regionalne jadło jest
bardzo smaczne i nie-
koniecznie musi zrujno-
wać kieszeń. Zaprasza-
my więc do gotowania
z „Kroniką”, zgodnie z
przepisami i poradami
doświadczonych go-
spodyń z Podbeskidzia.
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To wbrew przepisom

ymczasem - jak sygnalizują
nam czytelnicy - coraz czę-
ściej można spotkać na skle-

powych półkach produkty, które ceną
w sposób widoczny i jednoznaczny
oznaczone nie są. Kod kreskowy, w
którym zawarta jest również informa-
cja o cenie produktu, nie jest bowiem
w myśl przepisów oznaczeniem wy-
starczającym. Każdy produkt powi-
nien oprócz kodu posiadać bądź to
indywidualną metkę, bądź zbiorczą
wywieszkę umieszczoną na regale,
wieszaku czy opakowaniu zbior-
czym, z której w sposób jednoznacz-
ny można odczytać ile produkt ten
kosztuje.

Ustawodawca co prawda zobo-
wiązał właścicieli sklepów wielko-
powierzchniowych do tego, aby na
każde 400 metrów kwadratowych
powierzchni sklepu przypadał jeden

ogólnodostępny czytnik kodów kre-
skowych, jednak obecność takich
czytników nie zwalnia sprzedawcy
z oznaczania towarów informacja-
mi o cenach. Brak takich oznaczeń
jest natomiast wykroczeniem, za
które grozi kara grzywny.

Jak poinformowano „Kronikę” w
bielskim oddziale Inspekcji Handlo-
wej, to czy towary są faktycznie
oznaczane w sposób czytelny infor-
macją o cenie jest także przedmio-
tem kontroli prowadzonych przez
inspektorów w podbeskidzkich pla-
cówkach handlowych. Pracownicy
inspekcji nie potwierdzają jednak,
aby brak oznaczeń cenowych urósł
do rangi problemu. Większość
sprzedawców - twierdzą - stosuje się
do zapisów prawa i umieszcza na
sprzedawanych przez siebie towa-
rach cenowe oznaczenia. (map)

W niektórych podbeskidzkich składach brakuje węgla grube-
go, czyli kostki i orzecha. A ten właśnie węgiel najchętniej
kupują klienci indywidualni.

Brakuje grubego

- Węgiel sortymentu grubego
stanowi tylko 10 procent wydoby-
cia kopalń - mówi Zbigniew Ma-
dej, rzecznik prasowy Kompanii
Węglowej. - W sezonie grzew-
czym zapotrzebowanie na węgiel
wzrasta lawinowo i tak jest co
roku. Latem ceny węgla są niższe,
by zachęcić klientów do wcze-
śniejszego zakupu.

W niektórych kopalniach na
załadunek węgla trzeba czekać
nawet kilka dni. W ubiegłym tygo-
dniu na kostkę w KWK Jankowice
trzeba było czekać 48 godzin, na
orzech - 24 godziny. Orzech z
KWK Piast 1 można było kupić po
odstaniu 47 godzin, miał - po 85
godzinach. Czas załadunku orze-
cha w KWK Marcel wynosił 50 go-
dzin. 72 godziny czekano w kolej-
ce po orzech i kostkę w KWK Zie-
mowit, 2 godziny - po groszek. W
KWK Pokój trzeba było odstać

128 godzin po kostkę i 96 godzin
- po orzech.

Co ciekawe, w niektórych ko-
palniach nie było kolejek. - Kolej-
ki tworzą się w kopalniach wydo-
bywających najlepszy, najbardziej
kaloryczny węgiel, który klienci
najchętniej kupują - mówią sprze-
dawcy ze składów opałowych. Tyl-
ko nieliczne, największe składy,
mają duży wybór gatunków węgla.
- W węgiel trzeba zainwestować,
a to, kiedy zostanie sprzedany,
zależy głównie od pogody. Moż-
na czekać nawet do połowy grud-
nia - mówi jeden z mniejszych
sprzedawców. Na stanie ma wy-
łącznie węgiel groszek, a na gru-
by zbiera zamówienia z dwutygo-
dniowym terminem dostawy.

Ceny węgla w składach są po-
dobne. Groszek kosztuje 370-
380 zł za tonę, orzech 440-480 zł,
muł 120-290 zł. (efa)

rzedstawiciele handlowi kil-
kakrotnie kontaktowali się z
jedną z naszych czytelni-

czek, abonentką Telekomunikacji
Polskiej, proponując jej dodatkowe
usługi telefoniczne innego operato-
ra. Mimo iż kobieta za każdym ra-
zem odmawiała, akwizytorzy nie od-
puścili. Pewnego dnia zjawili się pod
jej nieobecność...

- Akwizytor, opowiadając mężo-
wi jak to tanio będziemy dzwonić,
namówił go do zawarcia umowy. Mój
mąż nie jest właścicielem telefonu.
Telefon jest zarejestrowany na mnie.
Jak akwizytor poradził sobie z pro-
blemem? Po prostu poprosił męża,
by podpisał umowę moim imieniem i
nazwiskiem! - mówi oburzona kobie-
ta. - Nie wiem czy usługi tej firmy są
tańsze czy droższe i nie chcę wie-

ajbardziej rozchwytywa-
nym na Podbeskidziu wa-
rzywem była w ostatnich

dniach... dynia. Duże, pomarańczo-
we dynie, z których można było
przygotować ozdoby halloweeno-
we, kosztowały 10 zł.

Na straganach zaczynają się
już jesienne ceny. - Niższych cen
owoców i warzyw już na pewno nie
będzie. Klienci narzekają, że w tym
roku to tak naprawdę nie było ty-
powego, letniego sezonu, z tanimi
owocami i warzywami. Tymczasem
niektóre artykuły już zaczynają dro-
żeć - mówi ekspedientka w jednym
z bielskich sklepów warzywniczych.

Ogórki spod osłon kosztują na-
wet 5,50 zł za kg, ogórki gruntowe
są tańsze o kilkadziesiąt groszy.

Bo akwizytor namówił...

dzieć. Jestem zbulwersowana. Uwa-
żam, że zostałam oszukana!

Skontaktowaliśmy się z opera-
torem, którego akwizytor zawarł
umowę z mężem czytelniczki. - To
mąż tej pani dopuścił się fałszer-
stwa, które jest przestępstwem -
stwierdził rzecznik prasowy opera-
tora, dodając, że handlowcy mają
przy sobie druk „oświadczenia mał-
żonków”. Wystarczy go tylko wypeł-
nić. - Poza tym, do dziesięciu dni
od podpisania umowy klient ma pra-
wo od niej odstąpić.

Irena Krzanowska, rzecznik
konsumentów w Starostwie Powia-
towym w Bielsku-Białej dostrzega
także drugą stronę medalu: - Dla-
czego przedstawiciel handlowy
przyjął podpis osoby nieuprawnio-
nej? Do podpisywania aneksów do

umów czy składania zleceń i dys-
pozycji ma prawo wyłącznie abo-
nent, właściciel telefonu. Przedsta-
wiciel wie o tym na pewno lepiej od
klienta...

Zbigniew Drohobycki, szef biu-
ra prasowego TP w Katowicach
mówi, że podobnych przypadków -
podpisania umowy przez osobę nie-
uprawnioną - było więcej. TP nie
posiada bazy wzorów podpisów
abonentów, nie jest więc w stanie
wychwycić takich spraw. Gdyby mąż
abonentki podpisał umowę swoim
imieniem, nie będąc właścicielem
telefonu, sprawa byłaby wyjaśniana.

Czytelniczka jest oburzona. - Akwi-
zytor wiedział co robi. Przecież nie
wystąpię przeciwko mężowi! Podpi-
sał umowę w dobrej wierze - mówi
kobieta. (efa)

Początek jesiennych cen

Od 4 zł trzeba zapłacić za kg po-
midorów. Sałata masłowa kosztu-
je 1,80-2 zł, lodowa - 2,50-3 zł.

Utrzymują się wysokie ceny
owoców. Gruszki kosztują 4,50-6 zł
za kg, ładne jabłka - od 2,20 zł za
kg. Cena śliwek wynosi 4 zł za kg,
truskawek - 7 zł za opakowanie
500 g. Duże orzechy włoskie sprze-
dawane są po 10-14 zł za kg, śred-
niej wielkości można dostać na tar-
gowiskach od 6 zł za kg. Orzechy
laskowe kosztują od 10 zł za kg,
łuskane - nawet cztery razy drożej.

Brokuły można kupić po 2-
2,50 zł za sztukę, podobnie jak i
kalafior. Cebula kosztuje 1,80-2,50
zł za kg, fasola szparagowa - 4-6
zł za kg. Cena ziemniaków wynosi
średnio 1,30 zł za kg. (efa)
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Sprzedawcy mają obowiązek oznaczać metkami z ceną
wszystkie oferowane przez siebie towary. Tak przynaj-
mniej wynika z zapisów ustawy o cenach.

● Sejm ratyfikował polsko-bry-
tyjską umowę o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania.
● We wrześniu, według Głów-
nego Urzędu Statystycznego,
stopa bezrobocia wynios ła
15,2 proc. i była o 0,3 proc. niż-
sza w porównaniu do sierpnia.
● Od 2007 roku importerzy sa-
mochodów będą płacić niższą
akcyzę, a zależeć ona będzie
od pojemności silnika.
● Europejski Bank Inwestycyj-
ny udzieli 300 mln euro kredy-
tu na finansowanie projektu bu-
dowy autostrad w Polsce.
● W pierwszym półroczu To-
warzystwa Funduszy Inwesty-
cyjnych zwiększyły swój zysk
netto ze 103,6 mln zł do 241,1
mln zł. To ponaddwukrotny
wzrost w skali roku - podał
Główny Urząd Statystyczny.
● W najbliższych dwóch latach
Polacy będą płacić podatki
według dotychczasowych sta-
wek, czyli 19, 30 i 40 proc. W
2009 roku stawki mają być niż-
sze i wynieść 18 i 32 proc. -
wynika ze znowelizowanej
ustawy o PIT.
● Wydawanie interpretacji pra-
wa podatkowego przez mini-
stra finansów, co zapisano w
nowelizacji ordynacji podat-
kowej, ma zapewnić ich jed-
nolitość. Opłata za wniosek o
wydanie interpretacji wyniesie
75 zł.
● Nie udzielając informacji
konsumentom o rzeczywi-
stym oprocentowaniu kredytu
Euro Bank naruszył prawo -
uznał Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. W re-
klamie bank nie podawał bo-
wiem rzeczywistej stopy opro-
centowania, wielokrotnie wy-
ższej. Od decyzji bankowi
przys ługuje odwo łanie do
Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. (efa)

- Polskie Towarzystwo Ubezpie-
czeń zakończyło operację sprowa-
dzenia do Polski klientów upadłego
biura turystycznego Open Travel.
Do kraju wróciły z nami 1064 osoby
- poinformowała „Kronikę” Violetta
Grońska, rzecznik prasowy PTU.

PTU sprowadziło turystów z
Palermo, wysp Kos i Rodos, Salo-
nik, Malagi, Girony, a także z Do-
minikany. Zorganizowanie powro-
tu turystów do Polski kosztuje 1,8
mln zł. Koszty pokryje PTU oraz
inne towarzystwa ubezpieczenio-
we, które udzieliły BP Open Travel
gwarancji finansowych.

Jak dotąd 1800 osób - spośród
tych, które z powodu utraty płynno-
ści przez BP Open Travel nie wyje-
chały na opłacone wcześniej wy-
cieczki - złożyło wnioski o wypłatę
odszkodowań.

- Zgodnie z zapisami gwarancji
udzielonej przez PTU, roszczenia
wynikające z gwarancji dla BP
Open Travel można zgłaszać do 31
stycznia 2008 roku - mówi Violetta

Upadek giganta (cd.)

Grońska. Dopiero wtedy będzie
można ustalić sumę wszystkich
roszczeń, określić ich kwotę oraz
rozpocząć procedurę wypłacania
pieniędzy. - Podjęliśmy, na wezwa-
nie marszałka województwa kujaw-
sko-pomorskiego, kroki zmierzają-
ce do skrócenia terminu rozpoczę-
cia wypłaty pieniędzy. Aby było to
możliwe, musimy posiadać dane
klientów, z którymi umowy na usługi
turystyczne między 1 sierpnia a 28
września 2006 roku zawar ły
wszystkie podmioty sprzedające
wycieczki BP Open Travel. Tylko
to pozwoli ustalić liczbę poszkodo-
wanych oraz wysokość roszczeń.
Dopóki liczby te nie będą ustalo-
ne, nie będzie można określić, w
jakiej wysokości zostaną wypłaca-
ne odszkodowania.

W sprawie roszczeń z gwaran-
cji BP Open Travel można się kon-
taktować z filią PTU w Radomiu, od
poniedziałku do piątku między 8.00
a 16.00, tel. (48) 3624188 i (48)
3853039. (efa)
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Nie odpuszczajmy sobie tych wyborów !

Listopadowe spotkania

● ● ● ● ● 6 listopada (poniedziałek), 11.00 - zebranie
przewodniczących KZ (tzw. RKO) - siedziba Za-
rządu Regionu;

● ● ● ● ● 12 listopada (niedziela), 17.00 - msza w in-
tencji Ojczyzny i „Solidarności” - katedra pw.
św. Mikołaja;

● ● ● ● ● 20 listopada (poniedziałek), 9.00 - posiedze-
nie Zarządu Regionu Podbeskidzie - siedziba ZR.

„Za niezłomność, stanowczość i odwagę w
solidarnościowych działaniach, dążących do
przemian społecznych i ustrojowych, które
pozwoliły następnym pokoleniom żyć w
wolności, prawdzie i pokoju”.

Dyplomy z takim tekstem otrzymali wszyscy goście,
zaproszeni 20 października do siedziby Zarządu Regio-
nu na spotkanie, zorganizowane przez Międzyzakłado-
wą Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Bielsku-Białej. Byli to działacze oświa-
towej „Solidarności” z dawnych lat, głównie z 1980 roku
i czasu wychodzenia z podziemia na przełomie 1988 i
1989 roku. - Zaprosiliśmy nasze koleżanki i kolegów, by
publicznie przypomnieć ich zasługi i podziękować za
ofiarną służbę dla naszego związku. Wiele z tych osób za
pracę dla „Solidarności” spotkało się z szykanami, a na-
wet utratą wolności - mówi Jadwiga Utecht-Nolbrzak,
przewodnicząca komisji. Dodaje, że to spotkanie było
zwieńczeniem oświatowych obchodów 25-lecia powsta-
nia „Solidarności”.

Na zaproszenie odpowiedziało blisko 30 osób.
Szczególnie gorąco powitana została pierwsza przewod-
nicząca oświatowej „Solidarności” z 1980 roku, Teresa
Klisz (na zdjęciu - po lewej - przyjmuje gratulacje od
Jadwigi Utecht-Nolbrzak).

- Cieszę się, że idąc do przodu nie zapominamy o
naszych korzeniach, o poprzednikach, którzy w niezwy-
kle trudnych czasach budowali zręby naszego związku -
powiedział w trakcie spotkania przewodniczący podbe-
skidzkiej „Solidarności” Marcin Tyrna.

Za niezłomność i odwagę

Stanowisko z 23 października 2006 roku w sprawie udziału w wyborach samorządowych
Mając świadomość, iż na szczeblu samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich rozstrzyga się wiele

spraw, związanych z gospodarką mieniem, rynkiem pracy, strategią rozwoju regionalnego i priorytetowymi inwesty-
cjami, zasilanymi z funduszy unijnych, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” wzywa wszystkich człon-
ków i sympatyków do wzięcia udziału w wyborach samorządowych 12 listopada 2006 roku i oddania swych głosów
na kandydatów, będących członkami naszego związku.

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
O wyborach czytaj też na str. II − III

W tle kolejnych partyjnych sporów, pochłaniających
elity polityczne i media, w dziesiątkach przedsiębiorstw
łamane są podstawowe prawa pracownicze i związkowe.
Przykładem są metody rodem ze stanu wojennego, sto-
sowane wobec pracowników próbujących założyć zwią-
zek zawodowy w gdańskim Media Markt i sieci sklepów
spożywczych Lidl.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zde-
cydowaną dezaprobatę wobec takiej sytuacji. Potępiamy
łamanie przez pracodawców Konwencji MOP nr 87 i 98,
które ratyfikował polski rząd.

Wzywamy pracodawców do zaprzestania stosowa-
nia represji wobec pracowników, którzy chcą organi-
zować się w „Solidarności”. Wyzysk pracowników na
pewno nie przyniesie rozwoju kraju i poszczególnych
firm. Nasz Związek chce partnerstwa i dialogu, ale nie

zawaha się użyć wszystkich statutowych środków w
obronie godności każdego pracownika.

Wzywamy rząd i parlament, aby tworzyli mechani-
zmy prawne, w ramach których przestrzeganie praw
pracowniczych będzie normą i które zapewnią skutecz-
ne przestrzeganie przez pracodawców konstytucyjne-
go prawa pracowników do zrzeszania się w związki
zawodowe.

Deklarujemy pełną współpracę w działaniach, których
efektem będzie przywrócenie partnerskich relacji między
pracodawcą i pracownikiem. Apelujemy do pracowników
o podjęcie trudu zrzeszenia się w NSZZ „Solidarność”.
Razem możemy skuteczniej bronić naszych praw.

/Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
nr 12/06 z 11 października 2006 roku w sprawie łamania
praw pracowniczych/

Pracownicy bielskich spółek Fiat Auto Poland i Fiat-GM
Powertrain, wspomagani przez związkowców z innych zakła-
dów pracy, protestowali 4 października przed bramą FAP w
Bielsku-Białej domagając się podniesienia płacy minimalnej i
godnych warunków pracy we wszystkich zakładach Fiata.

Pikieta rozpoczynała się w chwili, gdy pierwsza zmiana
kończyła pracę. Ale na pozostanie z protestującymi zdecydo-
wało się zaledwie około stu pracowników. Ci, którzy odcho-
dzili spod bramy zakładu, podkreślali,
że się boją.

- To protest skierowany do Zarządu
Fiata, GM-Powertrain i pozostałych spół-
ek przeciwko zaniżonym wynagrodzeniom
- mówiła Wanda Stróżyk, przewodniczą-
ca MOZ  NSZZ „Solidarność” w Fiacie.
- Domagamy się podniesienia płacy mi-
nimalnej oraz poszanowania praw pra-
cowniczych i godności osobistej. Sprze-
ciwiamy się wszelkiego rodzaju dyskry-
minacji i mobbingowi pracowników.

Związkowcy domagają się podnie-
sienia minimalnej płacy gwarantowanej
do poziomu 1700 zł brutto, wprowadze-
nia jasnych zasad polityki płacowej i
przeszeregowań indywidualnych. - Żą-
damy ustalenia regulaminu przyznawa-
nia nagród oraz zawarcia umowy społecznej, jaką jest układ
zbiorowy pracy dla pracowników GM-Powertrain. Układu nie
ma w tej spółce od 2000 roku. Nie ma też woli ze strony zarzą-
dzających do jego zawarcia. Odbywające się do tej pory roz-
mowy były pozorowane - podkreślała przewodnicząca.

Wanda Stróżyk zwróciła się do zarządzających spółkami gru-
py Fiata, by dbali nie tylko o jakość swoich produktów, ale i o
zatrudnionych w nich pracowników. Uczestniczący w pikiecie
przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Marcin Tyrna
zwrócił uwagę na fakt, że duże zakłady, takie jak Fiat, uzyskują

potężne dochody dzięki zaangażowaniu zatrudnionych pracow-
ników i dlatego powinny dzielić się z nimi zyskami. - Wzrost
PKB brutto musi przełożyć się na nasze kieszenie - podkreślał
Marcin Tyrna i zwrócił się do zarządów spółek Fiata o podjęcie
negocjacji z załogą. Z kolei wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej „Solidarności”, Ryszard Drabek zaapelował do pracowni-
ków, by nie bali się upominać o swoje prawa. - Pracodawca
wprowadził w Polsce kapitalizm na poziomie dziewiętnastego

wieku. Pracownikom mówi się tylko:
Macie słuchać i wykonywać polecenia,
bo nad wami jest bat. Nie możemy tego
tolerować. W swoim rodzinnym kraju
pracodawca, taki jak Fiat, nie pozwo-
liłby sobie na podobne traktowanie pra-
cowników - mówił Ryszard Drabek. W
swym wystąpieniu przestrzegł również,
że jeżeli pracownicze problemy nie zo-
staną rozwiązane przy stole negocjacyj-
nym, to „rozwiąże je ulica”.

W trakcie pikiety związkowcy
przypominali, że pracownicy spółek
Fiata już nie pierwszy raz zmuszeni
zostali do zorganizowania manifestacji
w obronie swoich praw, a ubiegłorocz-
ne akcje protestacyjne zapobiegły
wprowadzeniu niekorzystnych 18- i 20-

zmianowych systemów pracy. - Częściowo zrealizowane zo-
stały również nasze postulaty dotyczące podwyżek płac i do-
datków za pracę w porze nocnej - przypominała Wanda Stró-
żyk i zwróciła się do pracowników spółek Fiata, by nie bali się
organizować i przystępować do „Solidarności”. - Solidarność
sprzeciwia się wszelkim patologiom. W naszych akcjach byli-
śmy i będziemy w miejscach zagrożeń, by wspólnie ze wszystki-
mi pracownikami upominać się o prawo do pracy, godziwej
płacy i bezpiecznej pracy - mówiła przewodnicząca. (sis)

O sytuacji w Fiacie piszemy także na str. IV

Nie bójcie się organizować...
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Ciąg dalszy na str. III

Kandydaci do Sejmiku
Województwa Śląskiego

JAN KAWULOK - Cieszyn (lista nr 4, miejsce nr 4),
mgr inż. automatyk, lat 48, żonaty,  dwoje dorosłych
dzieci, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
ANDRZEJ LITYŃSKI - Bielsko-Biała (lista nr 2,
miejsce nr 10). Lat 55, w „Solidarności” od 1980 roku.
Pracownik Fiat GM Powertrain, członek Międzyza-
kładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidar-
ność” Fiat Auto Poland i Zarządu Regionu Podbeski-
dzie NSZZ „S”.
RAJMUND POLLAK - Bielsko-Biała (lista nr 2,
miejsce nr 1). Wiceprzewodniczący Międzyzakłado-
wej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
Fiat Auto Poland, członek Zarządu Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „S” i radny Sejmiku Województwa
Śląskiego w mijającej kadencji. „Doświadczenia z
ostatnich czterech lat pozwolą mi na większą sku-
teczność. W Sejmiku trzeba pokazać, że ma się za
sobą wyborców, których reprezentuję poprzez wska-
zywanie na konkretne problemy”.

Kandydaci do Sejmiku
Województwa Małopolskiego

ANDRZEJ SASUŁA (lista nr 4, miejsce nr 2). Fi-
zyk, lat 49, żonaty, dwoje dzieci, mieszkaniec Mako-
wa Podhalańskiego. W samorządzie od 1990 roku:
dwukrotnie radny i wiceburmistrz Makowa Podha-
lańskiego, bielski kurator oświaty, dwukrotnie radny
i wicemarszałek województwa małopolskiego. „Do-
brze poznałem ludzi i województwo”.

BIELSKO−BIAŁA
Kandydaci do Rady Miejskiej

ANDRZEJ GACEK (okręg wyborczy nr 1, lista nr 4,
miejsce nr 1). 54 lata, wykształcenie wyższe, pracow-
nik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Bosmal, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” i
członek Zarządu Regionu Podbeskidzie i Prezydium
Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego
NSZZ „S”, prezes Parafialno-Szkolnego Klubu Spor-
towego Biała i członek Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w parafii Opatrzności Bożej. Radny Rady
Miejskiej w latach 1998-2002.
ELŻBIETA GACEK (okręg wyborczy nr 5, lista nr 4,
miejsce nr 3). 53 lata, mężatka, trzech synów. Wielo-
letnia dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Armii Krajowej na os. Beskidzkim, obecnie dyrektor
Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
JAN GAJEWSKI (okręg wyborczy nr 3, lista nr 4,
miejsce nr 1). 63 lata, żonaty, dwoje dzieci. Pracow-
nik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Bielsku-Białej. Działacz „Solidarności” od 1980 roku,
represjonowany w latach stanu wojennego. Radny
Rady Miejskiej w latach 1990-94.
PIOTR GOŁĄB (okręg wyborczy nr 3, lista nr 4,
miejsce nr 4). 43 lata, żonaty, dwoje dzieci. Przewod-
niczący Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ
„Solidarność” w Bielsku-Białej, członek Prezydium
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,
koordynator Działu Rozwoju Związku.
PIOTR GÓRNY (okręg wyborczy nr 1, lista nr 19,
miejsce nr 6). 45 lat, wykształcenie wyższe, żonaty,
troje dzieci. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w
Finnveden Polska, delegat na Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ „S”. Jako radny chciałby zająć się roz-
wiązywaniem problemów społecznych w rozwijają-
cym się gospodarczo mieście i tworzyć w nim nowe,
trwałe miejsca pracy.
MAREK GRACZ (okręg wyborczy nr 2, lista nr 4,
miejsce nr 3). Menadżer sportu w Bielsko-Bialskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji, działacz społeczny i
związkowy, członek Prezydium Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

MARTA KAZANECKA (okręg wyborczy nr 2, li-
sta nr 4, miejsce nr 6). Absolwentka Wydziału Peda-
gogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomo-
wych studiów promocji zdrowia oraz organizacji i
zarządzania w oświacie. Nauczycielka w Szkole Pod-
stawowej nr 1, członek Europejskiej Unii Kobiet, pre-
zes zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczy-
cieli „Edukacja Jutra”, członek władz oświatowej „So-
lidarności” w Bielsku-Białej.
JERZY LACH (okręg wyborczy nr 3, lista nr 4,
miejsce nr 7). 43 lata, nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej. W
przyszłej Radzie Miejskiej chciałby zajmować się
sprawami oświaty, sportu i kultury oraz kwestiami
sensownego zagospodarowania przestrzennego mia-
sta, by tworzyć miejsca zarówno pod zabudowę jak
i tereny rekreacyjne.
JADWIGA UTECHT-NOLBRZAK (okręg wy-
borczy nr 4, lista nr 4, miejsce nr 4). Mgr inżynier
budownictwa, nauczyciel Zespołu Szkół Budowla-
nych, przewodnicząca oświatowej „Solidarności” w
Bielsku-Białej, członek Komisji Ochrony Pracy przy
Państwowej Inspekcji Pracy oraz ławnik w bielskim
Sądzie Pracy. „Jako radna będę pracować dla dobra
naszego miasta i dla Ciebie. Moje priorytety to
oświata, wychowanie młodzieży i budownictwo
mieszkaniowe”.

POWIAT BIELSKI
Kandydaci do rad gmin

Czechowice−Dziedzice
JAN MATL - lat 51, mieszkaniec Czechowic-Dzie-
dzic, pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Miej-
skiej, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność”.
Wilkowice
BOGUSŁAW JAKUBIEC - pracuje jako egzami-
nator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej. Działacz „Solidarności”.

Kandydaci do Rady Powiatu
KRZYSZTOF KWAŚNY - (okręg nr 3, lista nr 17,
miejsce nr 6). Mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, lat
44, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Żonaty, jed-
no dziecko. Od 1981 roku pracownik KWK „Sile-
sia”. Do „Solidarności” należy od 1981 roku, obec-
nie członek Komisji Zakładowej i Zarządu Regionu
Podbeskidzie. Radny powiatowy w latach 1998-2002.

POWIAT CIESZYŃSKI
Kandydaci do rad gmin

Cieszyn
MAŁGORZATA LEŚNIK (okręg wyborczy nr 3,
lista nr 4, miejsce nr 3). Zastępca przewodniczącego
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
PIOTR ZASTAWNIK (okręg wyborczy nr 2, lista
nr 4, miejsce nr 5). 47 lat, żonaty, jedno dziecko, kie-
rownik Pracowni Informatyki w Szpitalu Śląskim w
Cieszynie, wykładowca akademicki (Politechnika
Śląska), członek NSZZ „Solidarność”.
Dębowiec
BRONISŁAW BRUDNY - mieszkaniec Łączki,
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Promot Ciepłownia Skoczów, członek Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej.
Skoczów
EUGENIUSZ HUBCZYK (okręg nr 3, lista nr 24,
miejsce nr 1). Zamieszkały w Ochabach, lat 43. Prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” w GT Poland Sko-
czów, przewodniczący Rady Rodziców przy Zespo-
le Szkół w Ochabach, członek OSP.

Poniżej publikujemy wykaz osób kandydujących w najbliższych wyborach samo−
rządowych, którym udzieliły poparcia macierzyste organizacje zakładowe NSZZ
„Solidarność” oraz Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”● (06.10) W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w

Warszawie związkowcy i pracodawcy z Trójstronnej Komisji
spotkali się z szefami partii politycznych. Na zaproszenie
związkowców i pracodawców do Centrum przybyli szefowie
partii politycznych, zasiadających w parlamencie: Jarosław
Kaczyński, Andrzej Lepper, Wojciech Olejniczak, Roman
Giertych i Waldemar Pawlak. Nie przybył Donald Tusk.

Szefowie organizacji pracodawców i związków zawodo-
wych przedstawili swoją krytyczną ocenę sytuacji w kraju,
uniemożliwiającej rozwiązywanie nabrzmiałych problemów
społecznych i źle służącej rozwojowi Polski. W dyskusji pod-
noszono kwestie potrzeby rozładowywania napięć politycz-
nych i wspólnego przystąpienia do dialogu w ramach nowej
umowy społecznej. Premier Jarosław Kaczyński zadeklaro-
wał, że będzie osobiście kierował zespołem rządowym, który
ma wypracować razem z partnerami związkowymi i przedsię-
biorcami porozumienie w ramach Umowy. Chęć współdzia-
łania w tym zakresie wyrazili obecni przywódcy partyjni.
Uczestnicy spotkania uzgodnili także, że będą spotykać się
minimum raz na pół roku lub w sytuacjach nadzwyczajnych.

Szef NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek stwierdził, że
dialog społeczny w Polsce pozostawia wiele do życzenia, jed-
nak na spotkaniu padła deklaracja dobrej woli ze strony poli-
tyków. - Zamiast igrzysk politycznych trzeba się zająć bieżą-
cymi problemami społecznymi - podkreślił Śniadek.

● (08.10) W kościele św. Brygidy w Gdańsku otwarta zo-
stała wystawa „Solidarność - siła jedności”, poświęcona dzie-
jom związku od momentu powstania do czasów współczesnych.
Ekspozycja rozpoczyna się fotografiami strajkowymi z Gdyni,
Gdańska, Szczecina i Jastrzębia. Przedstawia też okres niele-
galnej „Solidarności” z fotografiami obrazującymi wprowadze-
nie stanu wojennego. Wystawę kończą fotografie, obrazujące
działanie związku w nowych realiach. To przede wszystkim
obrona prawa pracy, miejsc pracy, prawa do wynagrodzenia,
działalność sportowa i kulturalna związku. Ekspozycję wzbo-
gacają najciekawsze i najbardziej znane plakaty z kraju i zagra-
nicy. Wystawa prezentowana będzie do 30 listopada.

● (11.10) W Gdańsku odbyło się pierwsze po XX Krajo-
wym Zjeździe Delegatów NSZZ „S” posiedzenie Komisji
Krajowej, w trakcie którego wybrano prezydium i zespoły
robocze związku. Do prezydium weszli: Maciej Jankowski,
Jerzy Langer, Stefan Kubowicz, Zbigniew Kruszyński, Józef
Mozolewski, Marian Król, Waldemar Krenc, Janusz Łaznow-
ski, Jacek Smagowicz, Andrzej Konecki, Bogdan Kubiak i
Krzysztof Dośla. W tej grupie osiem osób to członkowie pre-
zydium z ubiegłej kadencji.

Komisja Krajowa powołała również dziewięć zespołów
stałych (do spraw prawa pracy, polityki społecznej, polityki
gospodarczej, przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju dialogu
społecznego, polityki zagranicznej, edukacji związkowej, roz-
woju związku oraz informacji, komunikacji wewnętrznej i
promocji) i trzy zespoły zadaniowe: do spraw negocjacji eme-
rytur pomostowych, przyjęcia standardów regionów i sekre-
tariatów branżowych oraz kart rabatowych.

● (16.10) Ukazało się kolejne wydanie książki „Praca,
Godność i Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II. Spotkania
z Solidarnością”. W książce znajdują się m.in. zapis słów kie-
rowanych przez Jana Pawła II do ludzi pracy i „Solidarności”
na przestrzeni całego pontyfikatu oraz interesujące analizy
pracy, godności i solidarności w nauczaniu Jana Pawła II. Są
tam również wystąpienia i homilie Ojca Świętego ze spotka-
nia z pierwszą delegacją „Solidarności” (styczeń 1981), z okre-
su stanu wojennego (1982-1983), wystąpienia na sesji MOP z
programem solidarności dla świata (1982), a także homilia z
gdańskiej Zaspy (1987) i spotkania z pielgrzymkami związku
do Watykanu w 1996 i 2003 roku. Książkę wydał Pomorski
Instytut Demokratyczny.

● (17.10) Ponad pięćset osób zebrało się pod Hutą Szkła
Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim. Protestowali prze-
ciw zwolnieniom pracowników w jednym z największych za-
kładów produkcyjnych w Kotlinie Kłodzkiej. „Zarząd do ro-
boty za 600 złotych” - takie okrzyki wznosili protestujący. Do
manifestujących nie wyszedł nikt z zarządu firmy. Przebieg
protestu skwapliwie natomiast rejestrowano kamerą z jedne-
go z okien biurowca.

Delegacja związkowców udała się do siedziby firmy, gdzie
złożyła petycję, w której protestujący domagają się wycofa-
nia zwolnień oraz stanowisko Regionu Dolny Śląsk, w któ-
rym podkreślono, że podejmie wszelkie działania dla ochrony
miejsc pracy i pomocy zwalnianym pracownikom.

● (17.10) W Warszawie przedstawiciele związków za-
wodowych i organizacji pracodawców spotkali się z kardyna-
łem Józefem Glempem, Prymasem Polski. Z wielkim zatro-
skaniem odnosimy się do napięć oraz języka oskarżeń i niena-
wiści, które dominują w polskiej polityce. Stanowią one, nie-
zależnie od kształtu koalicji rządowej, realne zagrożenie dla
przyszłości wspólnoty państwowej, w której żyjemy, pracuje-
my, płacimy podatki. Wytwarzają atmosferę lęku i zniechęce-
nia, obniżając gotowość całego społeczeństwa i poszczegól-
nych osób do działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia, wy-
ższych wynagrodzeń, podwyższania kwalifikacji oraz pozio-
mu dochodu narodowego. Nie odpowiadając na stojące przed
Polską wyzwania społeczne, gospodarcze i międzynarodowe,
tracimy czas i szanse rozwiązania najbardziej pilnych pro-
blemów - czytamy we wspólnym stanowisku.
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Ciąg dalszy ze str. II

LESZEK KRZEMPEK (okręg nr 1, lista nr 23,
miejsce nr 3). Mieszkaniec Skoczowa, lat 59. Czło-
nek NSZZ „Solidarność” Promot Ciepłownia Sko-
czów. Radny w Skoczowie w II i III kadencji, pre-
zes skoczowskiego oddziału Polskiego Związku
Wędkarskiego.
Ustroń
TERESA CHOLEWA (lista nr 4, miejsce nr 1). Kie-
rownik do spraw żywienia Śląskiego Szpitala Reu-
matologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu, działacz
NSZZ „Solidarność”.

Kandydaci do Rady Powiatu
CZESŁAW CHRAPEK (okręg wyborczy nr 6, li-
sta nr 2, miejsce nr 2). Mieszkaniec Brennej, 48 lat,
żonaty, czworo dzieci. Mechanik maszyn, pracow-
nik Garbarni Skotan, przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” i Podregionu Skoczów,
członek Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”.
LESZEK CZAKON (okręg wyborczy nr 5, lista nr 2,
miejsce nr 7). Mieszkaniec Skoczowa, lat 60, technik
mechanik, emeryt. Członek NSZZ „Solidarność”.
Radny Rady Miejskiej w Skoczowie w latach 1998-
2002 i członek Zarządu Miasta i Gminy Skoczów.
ALFRED HOLISZ (okręg wyborczy nr 1, lista nr 4,
miejsce nr 3). Mieszkaniec Cieszyna, lat 64, żonaty,
jedno dziecko. Mgr fizyki, kierownik Pracowni Me-
dycyny Nuklearnej Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Cieszynie, przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność”, przewodniczący „S”
Podregionu Cieszyn i członek Prezydium Zarządu Re-
gionu Podbeskidzie NSZZ „S”, w latach 1998-2002
radny powiatowy.
ANDRZEJ KĄDZIELA (okręg wyborczy nr 1, li-
sta nr 4, miejsce nr 5). Mieszkaniec Cieszyna, lat 55,
żonaty,  jedno dziecko, inż. elektryk zatrudniony w
Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
JAN KOWALSKI (okręg wyborczy nr 5, lista nr 2,
miejsce nr 5). Mieszkaniec Skoczowa, lat 43, żonaty,
troje dzieci. Technik mechanik, pracownik Kuźni Pol-
ska w Skoczowie, działacz NSZZ „Solidarność”.

POWIAT OŚWIĘCIMSKI
Kandydaci do rad gmin

Oświęcim
ANDRZEJ DZIĘDZIEL (okręg nr 1, lista nr 23,
miejsce nr 12). Od dwóch kadencji pełni społecznie
funkcję przewodniczącego Rady Osiedla Zasole.
Działacz NSZZ „Solidarność”, w okresie stanu wo-
jennego więziony za działalność związkową. Uwa-
ża, że o rozwoju miasta Oświęcim powinni decydo-
wać sami jego mieszkańcy.
STANISŁAW JAROSZ (okręg nr 3, lista nr 23, miej-
sce nr 2). Rodowity oświęcimianin, lat 53, żonaty,
dwóch synów. Absolwent Politechniki Krakowskiej,
właściciel przedsiębiorstwa „Sprzętex”, w którym za-
trudnia obecnie 25 osób. Wieloletni działacz „Soli-
darności”, członek Komisji Rewizyjnej NSZZ „S” w
Firmie Chemicznej Dwory SA.
GRAŻYNA PIECHOWICZ (okręg nr 1, lista nr 23,
miejsce nr 9). Mieszkanka osiedla Zasole, mężatka,
dwoje dzieci. Zawodowo pracuje na kierowniczym
stanowisku w Ruch SA, a społecznie od dziesięciu
lat działa jako wiceprzewodnicząca w zarządzie Rady
Osiedla Zasole. Członek NSZZ „Solidarność”.

Kandydaci do Rady Powiatu
JÓZEF GOLONKA (lista nr 17, miejsce nr 2).
Mieszkaniec Bulowic, żonaty, trzech synów, bezpar-
tyjny. Od 1980 roku członek Zarządu Regionu Pod-
beskidzie NSZZ „Solidarność” jako reprezentant
ZML Kęty, od 1989 roku przewodniczący „Solidar-
ności” w ZML (obecnie Grupa Kęty SA), radny gmi-
ny Kęty w latach 1994-98, radny i przewodniczący
rady powiatu oświęcimskiego w latach 1998-2006.
BOGUSŁAW HATŁAS (okręg nr 1, lista nr 17,
miejsce nr 2). Koordynator w Firmie Chemicznej
Dwory SA, członek zarządu Międzyzakładowej Ko-

misji Związkowej NSZZ „Solidarność”. Radny po-
wiatu oświęcimskiego I kadencji. Od ośmiu lat czło-
nek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. św.
Maksymiliana w Oświęcimiu.
GRAŻYNA KIEK-JEZIERSKA (okręg nr 1, lista
nr 17, miejsce nr 14). Wykształcenie wyższe - mgr
inżynier budownictwa. Pracuje jako inspektor gospo-
darki przestrzennej i nieruchomości w Urzędzie Miej-
skim w Oświęcimiu. Członek Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy UM w Oświęcimiu.

POWIAT SUSKI
Kandydaci do rad gmin

Budzów
ZOFIA HANKUS - wykształcenie średnie ekono-
miczne, lat 46, mieszkanka Palczy. Księgowa w Nad-
leśnictwie Sucha Beskidzka, członek Prezydium Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Stryszawa
RYSZARD HADKA - lat 55, mieszkaniec Strysza-
wy. Od 25 lat leśniczy leśnictwa Stryszawa, przez
trzy kadencje radny Rady Gminy Stryszawa, od 1998
roku przewodniczący Rady Gminy.
Sucha Beskidzka
JANUSZ SPANNBAUER (okręg wyborczy nr 4) -
rodowity mieszkaniec Suchej Beskidzkiej, lat 54, żo-
naty, troje dzieci. Absolwent Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność” od
1980 roku. Posiada doświadczenie administracyjne -
pracował m.in. w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Po-
wiatowym w Suchej Beskidzkiej. Od 1990 roku jest
dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Be-
skidzkiej. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej.
Zawoja
URSZULA DYRCZ - lat 45, mężatka, troje dzieci.
Kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej w
Babiogórskim Parku Narodowym, członek NSZZ
„Solidarność”, od 2002 roku pełni funkcję skarbnika
Komisji Zakładowej.
BOGDAN KIDOŃ - lat 46, leśniczy, członek NSZZ
„Solidarność” w Babiogórskim Parku Narodowym,
do 1998 roku wiceprzewodniczący Komisji Zakła-
dowej. Radny i członek Zarządu Gminy Zawoja w
latach 1998-2002.
STANISŁAW SZAFRANIEC - lat 45, żonaty, tro-
je dzieci. Absolwent Wydziału Leśnego Akademii
Rolniczej w Krakowie. Pracownik Babiogórskiego
Parku Narodowego, od 1989 roku członek NSZZ „So-
lidarność”.

Kandydaci do Rady Powiatu
GRZEGORZ MACIEJ BASIURA - lat 41, miesz-
kaniec Suchej Beskidzkiej, inżynier leśnik, inżynier
nadzoru w Nadleśnictwie Sucha Beskidzka, wiceprze-
wodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnic-
twa NSZZ „Solidarność”.
KRZYSZTOF CHUDZIK (okręg nr 2, lista nr 18,
miejsce nr 3). Absolwent Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie, mieszkaniec Makowa Podhalańskie-
go. Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Pod-
beskidzie NSZZ „Solidarność”. Radny Makowa Pod-
halańskiego w latach 1990-98, radny powiatowy w la-
tach 1998-2002. „Wiem, że rozpoczęta 25 lat temu
budowa państwa solidarnego wymaga aktywności rów-
nież w samorządzie. Deklaruję efektywne działanie na
rzecz mieszkańców mojej gminy i mojego powiatu”.
MACIEJ MAŻUL - lat 43, mieszkaniec Zawoi, prze-
wodnik beskidzki. Od 1998 roku przewodniczący „So-
lidarności” w Babiogórskim Parku Narodowym, czło-
nek Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Zasobów Natu-
ralnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „S”,
delegat gminy Zawoja w Stowarzyszeniu Gmin Ba-
biogórskich, radny gminy Zawoja w latach 1998-2002.
ANDRZEJ SIKORA (lista nr 4, miejsce nr 3). Miesz-
kaniec Stryszawy, przewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Osłonek Biał-
kowych. Radny powiatowy w latach 1998 - 2002.

Po spotkaniu Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” powiedział, że spory polityczne spychają na dalszy
plan sprawy społeczne i gospodarcze. - Najpilniejsza teraz
jest sprawa emerytur pomostowych oraz działania, które za-
pobiegną odpływowi z Polski wykwalifikowanych pracowni-
ków i emigracji zarobkowej, która za chwilę zaowocuje bra-
kiem tych pracowników na rynku pracy i stanie się barierą
rozwoju Polski - dodał Śniadek.

● (19.10) W 22. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu
odprawiona została uroczysta msza święta, którą koncelebro-
wał prymas Polski kard. Józef Glemp w intencji szybkiej be-
atyfikacji ks. Jerzego. Na mszy obecna była matka zamordo-
wanego kapłana - Marianna Popiełuszko - oraz najbliższa ro-
dzina. Uczestniczyli także przedstawiciele parlamentu, rządu,
NSZZ „Solidarność” z całej Polski oraz władz samorządowych.

Po uroczystościach na grobie ks. Popiełuszki zapalono
znicze, złożono wieńce i kwiaty.

● (23.10) Ulicami Lublina przeszła jedna z największych
w ostatnich latach manifestacji w regionie. Ponad 2000 osób
protestowało w obronie kopalni węgla w Bogdance. Oprócz
górników przybyli związkowcy ze wszystkich stron wojewódz-
twa. Przy dźwiękach wyjących syren i huku petard manifesta-
cja udała się pod Urząd Wojewódzki. Tam Komitet Protesta-
cyjny na ręce wojewody lubelskiego złożył petycję do pre-
miera Jarosława Kaczyńskiego.

LW Bogdanka SA jest najlepszą kopalnią w Polsce. Jej
zysk netto w 2005 roku wyniósł 72 mln zł. Na ponad 3000
pracowników około 1500 należy do „Solidarności”. Plany in-
westycyjne zakładają budowę dwóch kolejnych szybów i za-
trudnienie około tysiąca pracowników.

Załoga Bogdanki protestuje przeciwko przygotowanemu
przez obecny rząd „Programowi dla Elektroenergetyki”, któ-
ry ma być odpowiedzią na otwarcie w przyszłym roku pol-
skiego rynku energetycznego. W koncepcji tej powraca się do
pomysłu SLD połączenia Bogdanki z Elektrownią Kozienice
i z ENEA SA.

- Stworzenie holdingu w proponowanej przez rząd formie
spowoduje, że nastąpi zatrzymanie rozwoju kopalni, ośrodek
decyzyjny zostanie wyprowadzony z regionu, nastąpi transfer
zysków lubelskiej firmy do bogatszych części kraju, ustaną
zobowiązania na rzecz samorządów lokalnych oraz zmniejszy
się zaangażowanie w działalność społeczną - mówi Alfred
Bondyra, szef „Solidarności” w Bogdance.

● (26.10) Sąd Rejonowy w Legnicy wydał wyrok w spra-
wie o wynagrodzenie za udział w ustnych egzaminach matu-
ralnych z powództwa siedmiu nauczycieli licealnych, człon-
ków „Solidarności”, przeciwko swoim pracodawcom.

Pełnomocnik nauczycieli argumentował, że udział w eg-
zaminach ustnych jest zajęciem, a w związku z przekrocze-
niem tygodniowej liczby godzin obowiązującego wymiaru
zajęć nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe. Dodatkowo podnosił fakt, że nauczyciele
przystępując do pracy byli przekonani, że otrzymają tak jak w
latach poprzednich wynagrodzenie jak za godziny ponadwy-
miarowe. Tymczasem Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
(OKE) we Wrocławiu po wykonanej pracy zaproponowała
nauczycielom stawkę godzinową o połowę mniejszą.

Nauczyciele tych umów nie podpisali i dochodzili swoich
należności. Dyrektorzy szkół w zasadzie nie kwestionowali,
że praca nauczycieli przy egzaminach miała charakter zajęć
dydaktycznych, ale twierdzili, że stroną pozwu powinna być
OKE. Ponadto tłumaczyli się brakiem środków na wynagro-
dzenia. Uważali również, że wydając nauczycielom polece-
nie uczestniczenia w egzaminach nie działali jako pracodaw-
cy, ale jako przedstawiciele OKE.

Sąd Rejonowy uznał, że nauczycielom należy się za wy-
konaną pracę godne wynagrodzenie, tj. takie, jakie przysłu-
guje za godziny ponadwymiarowe i zasądził na ich rzecz od-
powiednie kwoty w zależności od liczby przepracowanych go-
dzin (od 127 zł do 2872 zł).

Sąd uznał, że zgodnie z kodeksem pracy pracodawcą dla
nauczycieli jest szkoła i strony łączy stosunek pracy. Sąd zwró-
cił również uwagę, powołując się na orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego, że brak środków finansowych na wypłatę nie uspra-
wiedliwia odmowę wypłaty wynagrodzenia. W swoim ustnym
uzasadnieniu sąd podkreślił także, że przepisy dotyczące wy-
nagrodzenia nauczycieli są bardzo niespójne.

● (27.10) Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
przeprowadzi ogólnokrajową akcję ulotkową skierowaną prze-
ciwko dalszej degradacji kolejowych przewozów regionalnych.

Kolejarze nie zgadzają się na kolejne likwidacje połączeń
regionalnych, które, według ich informacji, może zawierać
wprowadzany w grudniu nowy rozkład jazdy. Jak mówią, może
zniknąć nawet 30 proc. połączeń. W ulotkach i plakatach pa-
sażerowie zostaną poinformowani, jaki jest faktyczny stan
przewozów regionalnych i kto odpowiada za ich likwidację.

Zdaniem związkowców z SKK, dalsze likwidowanie po-
łączeń kolejowych skutkować będzie odcięciem prowincji re-
gionów od centrów decyzyjnych, brakiem dojazdów kolejo-
wych oraz wzrostem bezrobocia. Planowana akcja prowadzo-
na będzie wieloetapowo, aż do uzyskania pewności, że samo-
rządy zaprzestaną rujnowania narodowego przewoźnika ko-
lejowego. Związkowcy zapowiadają, że o jej kolejnych eta-
pach będą informować z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Widziane od środka

Minęło 100 dni rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ocena tego okre−
su, jak zawsze, bywa różna. Prawem opozycji jest krytyka rządzących, ale
to, co cała Polska usłyszała od liderów Platformy Obywatelskiej i SLD,
było żenujące.  Ani jednego konstruktywnego zarzutu, tylko stek oskarżeń
i hasło: za wszelką cenę należy odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od wła−
dzy. Ponoć psujemy państwo i zagrożona jest w Polsce demokracja. Do−
nald Tusk nawet próbował wciągnąć do tego naszych obywateli, organizu−
jąc manifestacje w Warszawie. Wszyscy widzieliśmy, z jakim skutkiem.

Nie pomogły media, które w sposób bezpreceden-
sowy zaangażowały się po stronie opozycji. Polskie spo-
łeczeństwo ma swój rozum i nie dało się zwieść pustej
demagogii PO, SLD i PSL.

Odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z polityką
medialną, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Trudno się temu dziwić, gdy dowiadujemy się o związ-
kach służb specjalnych z mediami i widzimy strach przed
ujawnieniem agentów wśród dziennikarzy. Mam nadzie-
ję, że w najbliższym czasie Sejm przyjmie ustawę, która
ten problem rozwiąże - prezydent Lech Kaczyński zło-
żył stosowny projekt i wkrótce, w czasie głosowania, po-
znamy prawdziwe intencje partii politycznych.

Warto przy ocenie tych stu dni podać kilka faktów,
które zaprzeczają tezie głoszonej codziennie  przez Tu-
ska, Olejniczaka i innych, że Polsce grozi katastrofa.
Bezrobocie spadło do 15,2 procent, co oznacza, że w ciągu

roku zmniejszyło się o 4 procent. W tym czasie przybyło
prawie 150 tysięcy nowych miejsc pracy, a z rejestrów
ubyło ponad 400 tysięcy bezrobotnych. I jeszcze jeden z
najważniejszych wskaźników: wzrost PKB wyniósł 5,5
procent i był o 3 procent wyższy niż rok temu. Mamy
jedną z najniższych stopę inflacyjną na poziomie 1,4 pro-
cent. Tylko te wskaźniki dowodzą, że przemysł, budow-
nictwo, handel i usługi są w dobrej kondycji, a prognozy
na przyszły rok też są obiecujące. To nie znaczy, że mo-
żemy być spokojni i nie widzimy, jak trudna jest przed
nami droga, aby dalej utrzymywać wysokie tempo roz-
woju, obniżać bezrobocie i zatrzymać fale wyjazdów
młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu pracy i lep-
szych zarobków. Te sprawy, najbardziej istotne dla więk-
szości Polaków, powinny być najważniejsze dla wszyst-
kich polityków. Jeżeli opozycja nie chce się tymi spra-
wami zajmować, to przynajmniej niech nie przeszkadza.

Dla rządu najważniejszym projektem jest ustawa bu-
dżetowa, w której przewidziano między innymi duże na-
kłady na cele społeczne - ponad 21 miliardów złotych, z
których 18 miliardów zostanie przeznaczone na pomoc
materialną dla osób najuboższych i ich rodzin, prawie
700 milionów na pomoc materialną dla uczniów i dodat-
kowo miliard złotych na podwyżki dla nauczycieli. Na
polską wieś resort rolnictwa przeznacza ponad 10 mi-
liardów złotych, nie licząc ogromnych środków pomo-
cowych i dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. Również
nakłady na służbę zdrowia wzrosną prawie o sześć mi-
liardów złotych, z których 1,2 miliarda zostanie przezna-
czone na ratownictwo medyczne, a 4,5 miliarda na pod-
wyżki dla pracowników służby zdrowia. Są to najwyż-
sze podwyżki od co najmniej kilkunastu lat!

Znacznie wzrosną środki na obronę narodową (o 2,6
miliarda złotych) i bezpieczeństwo publiczne (o 1,6 mi-
liarda). Przy tych wszystkich wydatkach premier - mimo
dużych nacisków koalicjantów - utrzymał deficyt, czyli
tak zwaną kotwicę budżetową, na bezpiecznym dla fi-
nansów państwa poziomie 30 miliardów złotych.

Te przykłady najlepiej świadczą o tym, że jest to
budżet nie tylko realny, ale też będący gwarancją reali-
zacji przez rząd Jarosława Kaczyńskiego programu „So-
lidarne państwo”.

STANISŁAW SZWED

„Solidarność” w Fiacie

O prywatyzacji FSM−u, obecnej sytuacji w Fiacie oraz działaniach „Solidarności” z RAJMUNDEM
POLLAKIEM, wiceprzewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidar−
ność” Fiat Auto Poland i członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie, rozmawia Beata Czernecka.

- Na początku października „Solidarność” po raz ko-
lejny zorganizowała pikietę przed siedzibą Fiata Auto Po-
land. Oznacza to, że wasz spór z pracodawcą wciąż trwa.
Czy ktoś potrafi jeszcze powiedzieć, kiedy się on zaczął?

- Trzeba powiedzieć, że praktycznie trwa on - choć z róż-
nym nasileniem - od samego początku powstania spółki, a
więc od 1993 roku. To wówczas, podczas prywatyzacji Fa-
bryki Samochodów Małolitrażowych, doszło do pierwszego,
bardzo poważnego naruszenia praw pracowniczych. W umo-
wie, podpisanej przez przedstawicieli rządu z Fiatem, nie tyl-
ko rażąco zaniżono wartość zakładu, ale również pozbawio-
no ponad 25 tysięcy pracowników prawa do akcji powstają-
cej spółki. To nie są moje wymysły. Takie wnioski zawarte
są w protokole Najwyższej Izby Kontroli z 1996 roku. Jest
tam jasne stwierdzenie, że przy przekształcaniu FSM doszło
do rażących naruszeń obowiązujących przepisów.

- Wini pan za to Fiata, czy polskich decydentów?
- Na pewno Fiat dyktował warunki umowy, ale nie chcę

mówić, kto jest winny. Tym powinny się zająć odpowiednie
instytucje. Jako radny Sejmiku Województwa Śląskiego zwró-
ciłem się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i władz
sejmu o powołanie specjalnej komisji, która dokładnie przyj-
rzałaby się sprawie prywatyzacji FSM. Dopiero to pozwoli mó-
wić o winie, a równocześnie - w co wierzę - przywróci pra-
cownikom odebrane im prawo do darmowych akcji.

- Czyli źle było już na starcie?
- Sprawa umowy prywatyzacyjnej może być symbolem,

tego, co dzieje się także dziś: dla włoskiego właściciela liczy
się tylko własny interes i maksymalny zysk. Odczuwamy to -
jako związkowcy, a przede wszystkim jako pracownicy - bar-
dzo dotkliwie. Do tego pracodawca nie ułatwia, delikatnie
mówiąc, pracy związkowej.

- To znaczy?
- Już sam podział dawnego FSM na szereg spółek znacz-

nie skomplikował naszą pracę, bo także związek został po-
dzielony. W pewnym momencie dyrekcja zaczęła twierdzić,
że „Solidarność” nie ma zdolności układowej. Naszą odpo-
wiedzią było utworzenie Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej, która teraz obejmuje swym zasięgiem aż 17 spół-
ek Grupy Fiata, znajdujących się nie tylko w Bielsku-Białej i
Tychach, ale nawet Płocku czy Warszawie.

- Przeżyliście dramat zwolnień grupowych...
- Tak, to było w 2001 roku. Wypowiedzenia dostało po-

nad tysiąc osób! W tej ogromnej rzeszy ludzi było wielu
członków naszego związku. Obowiązkiem „Solidarności”
było sprzeciwienie się tym zwolnieniom. Niestety, w naszej
akcji protestacyjnej byliśmy osamotnieni. Tak więc praco-
dawca mógł bez większych problemów zwolnić pracowni-
ków. Tak samo bez przeszkód Fiat wyprowadził, najpierw z
Bielska-Białej, a potem Tychów, linię montażu samocho-
dów. Fiat siena zaczął być montowany w Turcji kosztem
naszych miejsc pracy.

- Ale potem powstały jednak w Bielsku-Białej nowe
miejsca pracy...

- Tak, powstała spółka Fiat GM Powertrain, która rozpo-
częła produkcję silników. Znalazło tam zatrudnienie ponad
tysiąc osób. Jednak nie jest to żadna zasługa Fiata. Spółka
powstała, bo Włochom opłacało się ją ulokować właśnie tu,
na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, utworzonej mię-
dzy innymi dzięki usilnym staraniom naszych parlamentarzy-
stów z „Solidarności”. Tak więc to nie dobra wola pracodaw-
cy, ale polskiego rządu, który zgodził się dać wiele preferen-
cji inwestorowi.

- Wróćmy do sporów fiatowskiej „Solidarności”. Czy
wasze nieustanne szarpanie się z pracodawcą przynosi ja-
kiekolwiek efekty?

- Nie można tego nazywać szarpaniem się. „Solidarność”
ma obowiązek występować w obronie praw pracowniczych,
w obronie warunków pracy i płacy. Tak więc nie jest to szar-
panie, ale realizacja naszej statutowej powinności. Wiemy,
że dyrekcja Fiata chętnie przedstawia nas jako rozrabiaków,
ale jest to taktyka tego pracodawcy, by dzielić ludzi.

- Wróćmy do efektów waszych działań...
- W ubiegłym roku odmówiliśmy zaakceptowania planów

zmiany systemu pracy i te zamiary nie zostały zrealizowane.
Gdyby taki system został wprowadzony, to mielibyśmy obo-
wiązkową, bez żadnych dodatków pracę w soboty, a w niektó-
rych przypadkach nawet w niedziele. Uważamy, że byłby to
powrót do feudalizmu. Nawet chłop pańszczyźniany miał wol-
ną niedzielę! A wolne soboty były jednym z sierpniowych po-
stulatów w 1980 roku i zostały zagwarantowane w Porozu-
mieniach Gdańskich. „Solidarność” nie może teraz wyrzekać
się swoich korzeni! Dlatego teraz, gdy pracodawca znowu za-
czyna mówić o wprowadzeniu nowego systemu pracy, już
ostrzegamy, że nie będzie na to naszej zgody. Wykorzystamy
wszelkie statutowe możliwości, by sprzeciwić się tym planom.

- Już w ubiegłym roku pracodawca groził, że taka po-
stawa związkowców może doprowadzić do przeniesienia
produkcji z Polski do Indii czy innego, równie odległego
od nas kraju...

- Tak, to element wspomnianej już taktyki dzielenia lu-
dzi. Media donosiły, że „Solidarność” blokuje powstawanie
nowych miejsc pracy, a może nawet zablokować inwestycje
w Bielsku-Białej. To nieprawda. Mówienie o przeniesieniu
produkcji było zwykłym straszakiem. Przyznali to nawet
przedstawiciele General Motors, którzy jasno, narażając się
dyrekcji Fiata, stwierdzili, że nie ma mowy o wyprowadze-
niu produkcji z Polski, bo ani Hindusi, ani Chińczycy nie są
w stanie utrzymać tak doskonałej jakości wyrobów, jak to ma
miejsce u nas. Naszym wielkim kapitałem jest bowiem wy-
kształcona, wyspecjalizowana załoga. Poza tym ludzie, któ-
rzy straszą przeniesieniem produkcji, zapominają, że produkty
z Indii czy Chin wracające do Europy byłyby obłożone po-
tężnymi opłatami - unijnym cłem i różnego rodzaju podatka-
mi, a w Polsce jeszcze akcyzą. To nikomu by się nie opłaciło.

Kolejnym mitem jest też, że blokujemy powstawanie
miejsc pracy. Jest dokładnie odwrotnie: w Powertrain, gdzie
dyrekcji nie udało się wprowadzić nowego, krzywdzącego

ludzi systemu pracy, zaczęto przyjmować nowych pracowni-
ków. O to nam chodziło: przewodnicząca „Solidarności” Fiata,
Wanda Stróżyk, wielokrotnie przekonywała, że nie należy
wydłużać czasu pracy, ale zwiększać zatrudnienie. Tak się
też stało!

- A co z płacami? Czy faktycznie chcecie zarabiać tak,
jak wasi koledzy z Turynu?

- Oczywiście, że chcemy, bo kto by nie chciał! Ale jeste-
śmy realistami i wbrew temu, co w sensacyjnym tonie podają
media, nie domagamy się aż takich płac. Chcemy jednak, by
pracownicy Fiata w Polsce byli należycie wynagradzani za
swą pracę, bo wywiązują się doskonale ze swych obowiąz-
ków, co skutkuje najwyższą jakością produktów w całym kon-
cernie, ale nie przekłada się, niestety, na ich zarobki. Tak samo
nie ma tu przełożenia między gigantycznymi zyskami, jakie
osiąga Fiat w Polsce a płacami. Dlatego już w ubiegłym roku
nie podpisaliśmy porozumienia w sprawie proponowanych
przez dyrekcję zbyt małych podwyżek. Nie zablokowaliśmy
ich, a nasz upór sprawił, że pracownicy dodatkowo dostali
wyjątkowo wysokie premie świąteczne.

- Teraz po raz kolejny domagacie się sporych podwy-
żek. Czy są to realne żądania?

- Zacznę od tego, że „Solidarność” Fiata Auto Poland ni-
gdy nie stawiała żądań nierealnych. Jestem pełen podziwu i
uznania dla przewodniczącej naszego związku, Wandy Stró-
żyk, za jej niesamowitą intuicję, jeśli chodzi o taktykę na-
szych działań. Dzięki temu udawały się nam rzeczy pozornie
nierealne, jak choćby zablokowanie wspomnianych zmian sys-
temu pracy. Także teraz nasze żądania podwyżek płac są moż-
liwe do spełnienia. Nie domagamy się zrównania płac do po-
ziomu zarobków w Turynie, ale minimalnego choćby zmniej-
szenia dzielącej nas przepaści. Chcemy podwyższenia mini-
malnej płacy gwarantowanej z obecnego poziomu około 1200
złotych do 1700 złotych.

- I to są faktycznie realne żądania?
- Tak, bo wynikają z analizy wyników ekonomicznych.

Dla koncernu jest to minimalne uszczuplenie zysków, ja-
kie ma dzięki doskonałej pracy polskich pracowników.
Poza tym nie twierdzimy, że takie podwyżki mają zostać
wprowadzone natychmiast w pełnym wymiarze, ale chce-
my, by pracodawca podjął rzeczowe rozmowy, jak dojść
do tego poziomu. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na
jeszcze jedną sprawę. Podwyżki w Fiat Auto Poland nie są
sprawą wyłącznie pracowników naszych spółek. Po pierw-
sze: wyższe zarobki tak wielkiej grupy ludzi pozwolą roz-
ruszać koniunkturę całego regionu, a więc wpłyną na sy-
tuację ekonomiczną innych podmiotów gospodarczych i
powstawanie nowych miejsc pracy. Po drugie: od dawna
pracodawcy z innych firm bacznie przyglądają się temu,
co dzieje się u tak wielkiego pracodawcy, jakim jest Fiat.
W momencie podwyżek płac poprawia się wizerunek tego
pracodawcy, a wiele innych firm skłonnych jest podjąć po-
dobne decyzje w stosunku do własnych pracowników. Tak
więc to wszystkim wyjdzie na dobre. A jeśli nadal nasze
płace będą dławione na rażąco niskim poziomie, to dalej
postępować będzie obecny proces ucieczki młodych ludzi
na Zachód - tam ceny są porównywalne do naszych, ale
zarobki kilkakrotnie wyższe.
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●●●●● BIELSKO-BIAŁA, Agencja Re-
klamowa „Kroniki Beskidzkiej”, ul.
Dubois 4, tel./fax: 033-812-28-10.
Biuro Ogłoszeń tel./fax 033-822-
76-37, czynne pn.-pt. 8.00-16.00

●●●●● CIESZYN, redakcja „Głosu Zie-
mi Cieszyńskiej”, ul. ks. Świeże-
go 8, tel. 033-8520-332, 033-
8521-100, 033-8512-221, fax
033-8525-544, czynne pn.-pt.
8.00-16.00

●●●●● ANDRYCHÓW, Euro-Capital,
ul. Rynek 30, tel. 033-875-19-87,
czynne pn.-pt. 9.00-16.00, ul.
Wolfa 10, tel. 033-875-93-23
czynne pn.-pt. 9.00-17.00

●●●●● CZECHOWICE-DZIEDZICE,
„Martex”, ul.  Moniuszki 5, tel.
032-215-80-80, czynne  pn.-pt.
9.00-17.00, sob. 9.00-13.00

●●●●● CZECHOWICE-DZIEDZICE,
Miejski Dom Kultury, ul. Nie-
podległości 42, tel./fax: 032- 215-
31-59, tel.: 032-215-32-85, czyn-
ne  pn.-pt. 8.00-14.00

●●●●● JELEŚNIA, „Honesta”, ul. J.Ka-
zimierza 6, tel. 033-863-60-75,
czynne  pn.-pt. 8.00-16.00, sob.
8.00-12.00

●●●●● MILÓWKA, „AS” Pośrednictwo
Ubezpieczeniowe i Finansowe,
ul. Jana Kazimierza 78a, tel.
033-863-24-67, czynne  pn.-pt.
9.00-16.00, sob. 9.00-11.30

●●●●● OŚWIĘCIM, „Walor” s.c., ul. Łu-
kasiewicza 4 (I piętro, pok.10),
tel./fax 033-842-57-22, czynne
pn.-pt. 8.00-15.00

●●●●● RAJCZA, „Martex”, ul. Ujsolska 1,
tel. 033-864-34-45, czynne pn.-pt.
8.00-18.00, sob. 9.00-13.00

●●●●● SKOCZÓW, ul. Ustrońska 23
(ubezpieczenia), tel. 033-853-
38-91, czynne pn.-sob. 10.30-
18.00; ul. Kościelna, sklep „Pi-
colo” Wanda Morcinek, ul. Mały
Rynek 1, Biuro Podróży „Dro-
mas” tel. 033-853-44-90

●●●●● SUCHA BESKIDZKA, redakcja
„Kroniki”, ul. Rynek 10, tel./fax:
033-874-17-56, czynne  pn.-pt.
8.00-16.00

●●●●● USTROŃ, ul. A. Brody 21 (przy
targowisku). Firma Handlowo-
Usługowa „Capri”, czynne  pn.-
pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00,
tel. 033-854-13-57, 0697444419

●●●●● WADOWICE, redakcja „Kroni-
ki”, ul. Mickiewicza 3, tel./fax
033-873-80-54, czynne  pn.-pt.
8.00-16.00

●●●●● WĘGIERSKA GÓRKA, „Aseku-
racja”, ul. Zielona 49, tel. 033-
864-04-21, pn.-pt. od 8.00-11.00,
15.00-17.00

●●●●● WISŁA, ul. 1 Maja 40, „Klucznik”,
czynne  pn.-pt. 9.00-16.00, tel.
033-855-24-01, 033-855-16-27

●●●●● ŻYWIEC, Agencja Nieruchomości
„Dacza”, ul. Kościuszki 4, tel./fax
033-861-55-88, czynne pn.-pt.
8.00-16.00, sob. 9.00-13.00, Biu-
ro turystyczno-przewozowe „Be-
skid-Trans”, ul. Dworcowa 52,
tel. 033-861-30-20, czynne pn.-
pt. 8.00-16.00, sob. 9.30-13.00

03-ZL.513

03-zl.710
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Prezydent Miasta Bielska-Białej
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości
będących własnością Gminy Bielsko-Biała:

Lp. Opis i oznaczenie Pow. Przeznaczenie Cena wywoławcza Wadium
nieruchomości w m2 nieruchomości nieruchomości w zł w zł

1. ul. T. Regera zabudowa             85.918,00 8.500,00
dz. 39/172 Kw 46384 1292 usługowo-
gm. kat. Wapienica produkcyjna

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość obciążona jest służebnościami drogowymi wpisanymi w dziale III Kw 46384.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

2. ul. Drukarzy 3 tereny            80.000,00 8.000,00
(budynek mieszkalny) 228 mieszkalnictwa
pgr 861/27 Kw 27984
gm. kat. Bielsko Górne
Przedmieście

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Budynek znajduje się w ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej.

3. ul. Piotrkowska budowa budynku             20.212,00 2.000,00
pgr 1070/307 326 mieszkalnego
Kw 100919 w zabudowie
gm. kat. Lipnik bliźniaczej

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr UA 7331-1/65/04/AD z 04.03.2004 r. dla budowy bu-
dynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

41885/271006

1. Przetargi odbędą się 07 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 w sali nr 111 (I piętro) w gmachu Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6.

2. Wadium należy wpłacić nie później niż do 01 grudnia 2006 r. przelewem na konto: Urząd Miejski
w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 05 1060 0076 0000 3300 0002 0839 BPH S.A. Od-
dział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w
wyżej podanym terminie.

3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.

4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

5. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży
nieruchomości.

6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
7. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, plac Ratuszowy 6 (Biuro Obsługi Interesan-

ta - parter, stanowisko nr 4, tel. 033-4971-806) lub tel. 033-4971-613.
8. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
9. Adres internetowy: http://www.um.bielsko.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko−Własnościowa
„Podgórska” w Bielsku−Białej,
ul. Aleksandrowicka 8,
tel./fax (033) 496−02−71/496−02−77

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie docieplenia metodą lekko-mokrą z wcześniejszą
rozbiórką i utylizacją płyt acekolowych oraz robotami towarzy-
szącymi dwóch budynków 3-piętrowych przy ulicy Orchidei 11
i Orchidei 13 w Bielsku-Białej.
Specyfikację zawierającą szczegółowe informacje dotyczące wa-
runków i zakresu robót można nabyć w cenie 50,00 zł netto na
każdy budynek oddzielnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Aleksan-
drowickiej 8 w Bielsku-Białej (Sekretariat) od dnia 06.11.2006 r.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretaria-
cie Spółdzielni do dnia 15.11.2006 r. do godz. 14.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości po 6.000,00 zł brutto za każdy budynek.
Wpłaty należy dokonywać na konto Spółdzielni PKO BP Biel-
sko-Biała Nr 68 1020 1390 0000 6402 0018 1685, a potwier-
dzenie przelewu załączyć do oferty przed jej otwarciem.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

41778/251006

Agencja Reklamowa  „Kroniki Beskidzkiej”
43−300 Bielsko−Biała, ul. Dubois 4,    tel./fax: (033) 812−28−10

oferuje: ■ ogłoszenia w „Kronice Beskidzkiej” ■  skuteczną reklamę wyborczą  ■
najtańsze na Podbeskidziu wrzutki
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1 słowo w trybie zwykłym − 1,30 zł + VAT; 1 słowo w trybie ekspresowym − 1,95 zł + VAT
wytłuszczenie ogłoszenia − dopłata 30 groszy do każdego słowa; nekrologi i kondolencje − 1 zł + VAT/cm2

Powtórzenie ogłoszenia drobnego w Internecie − już od 2,00 zł + VAT, www.ogloszenia.kronika.beskidzka.pl

BRYKIET DRZEWNY do ko-
minków i pieców, pakowany
w worki 40 kg w postaci
walca lub kostki. „DREW-
KOM”, tel. 032/2156380, 033/
8168189, 0601495794.

41251/061006

DACHÓWKA ceramiczna
czesko − austriackiej firmy
„Tondach”, atrakcyjna
cena. Skład Fabryczny „CE−
RAMPOL”, Kęty, Jana Kan−
tego 32d, tel. 033/8455725,
033/8455021. Zapewniamy
transport, rozładunek.

41823/251006

DREWNO OPAŁOWE, buk,
brzoza, iglaste. Dowóz gra−
tis, „DREW−KOM”, tel. 033/
8168189, 032/2156380,
0601495794.

41250/061006

DREWNO kominkowe, bu−
kowe, sprzedam, Brenna,
tel. 0608011597.

03-zl. 224

ELEMENTY kute, tel. 033/
8149979.

41141/041006

GARAŻE, bramy, tel. 032/
2644119, 693252593.

41838/251006

GARAŻE blaszane, bramy, tel.
032/4344343, 0504050764.

34812/230806

JAJKA - produkcja, sprzedaż
do sklepów, hurtowni, piekar-
ni, cukierni, tel. 0603804510.

39607/220806

KUPIĘ suche trociny, wilgotność
15%, tel. 604329035.

41629/191006

SIATKA OGRODZENIOWA,
panele ogrodzeniowe, bra−
my, podmurówki − montaż.
NAJNIŻSZE CENY! Kęty, tel.
033/8457761, 0603583727.

41272/091006

SIATKI OGRODZENIOWE
ocynkowane powlekane,
twarde, grube w różnych
kolorach, przęsła ogrodze−
niowe, bramy, słupki, akce−
soria. Czechowice−Dziedzice,
tel. 032/2152897, 2143882.

38139/300606

SIATKI OGRODZENIOWE
(wszystkie rodzaje, grube), słup-
ki, bramy + osprzęt. „IGIELIT”,
Bielsko-Biała, Ceramiczna 5B,
tel. 033/8103546, 0601891224.

41011/290906

STYROPIAN - systemy do-
ciepleń, poleca producent,
transport gratis. Zaborze k.
Chybia, tel. 033/8520224.

36192/200406

www.bet-bruk.pl, tel. 0609500500.
41920/271006

WORKI PAPIEROWE do wszyst-
kich typów odkurzaczy DOMAR
Bielsko-Biała, ul. Gen. Kustronia 4,
tel. 033/8140117.

180-20/g

ALARMY, blokady, autora−
dio. Bielsko−Biała, Sobie−
skiego 179A, tel. 033/
8118440.

37175/261006

A. AUTO-ZŁOM, kasacja po-
jazdów (upoważnienie wojewo-
dy), sprzedaż części. Bielsko-
Bia ła, Jeża 11, „KONFEX”,
(przecznica Legionów), tel.
033/8116220.

41811/251006

AUTOBUS, mikrobusy - wyna-
jem, tel. 0608588488.

37979/260606

AUTOGAZ - montaż, naprawy,
regulacje. Tel. 033/8123372.

41839/251006

AUTO−GAZ, haki holowni−
cze, bagażniki, Bielsko−Bia−
ła, Sobieskiego 179A, tel.
033/8118440.

37176/261006

AUTOSKUP - wszystkie marki,
tel. 0601555581.

39686/250806

A U T O W Y P O Ż Y C Z A L N I A
„ABBA”- nowe: Fiat, Seat, Ford.
Bielsko-Biała, Brodzińskiego, tel.
033/8118944, 0507104620.

41632/191006

AUTOWYPOŻYCZALNIA, busy,
osobowe. Bielsko-Biała, Biblio-
teczna 38, tel. 033/8210646,
0602111062.

41931/271006

AUTOWYPOŻYCZALNIA „DOL-
LAR”, promocyjne ceny, nowe
samochody. Bielsko-Biała, tel.
033/8229833, 0602552099.

41894/271006

CC SPORTING 1,1 1995r.
przebieg 56 tys. km, z salo−
nu, garażowany, pełne wy−
posażenie, tel. 505977780.

41899/271006

CITROEN, PEUGEOT, RE-
NAULT - zawieszenie, osprzęt
silnika, elementy blacharki, inne
- nowe, używane. Czechowice-
Dziedzice, Rzeczna 34, tel.
0602667569, 032/2156956 - 58.
Moż l iwość wysy łki, cbcbiel-
sko@wizja.net, www.auto.cze-
sci.net

41618/191006

HAKI, EUROHAKI, TÜV. TOMET,
Ruda Śląska, tel. 032/2482075.

32861/201205

OPONY nowe i bieżniko−
wane, Bielsko−Biała, More−
lowa 9, tel. 033/8217810.

41583/171006

OPLA VECTRĘ 2.0, 1989, gaz,
sprzedam, 2.000 zł, tel. 032/
4692586, wieczorem.

37190/261006

SKODA, auto-części. Bielsko-
Biała, Konopnickiej 27, tel. 033/
8119413.

40515/180906

SPRZEDAM samochód
ciężarowy renault mesin−
ger  1995,  stan dobry,
cena 6.500 netto,  te l .
0504117809.

36999/231006

TŁUMIKI, katalizatory, złącza.
Własny magazyn. Najtaniej. Biel-
sko-Biała/Wapienica - Jaworze,
Graniczna 297, tel. 033/8172913.

38274/060706

BIELSKO, ul. Kamienicka -
sprzedam DZIAŁKĘ 9,5 ara z
garażem, cena 75 tys., tel. 033/
8151818, 0602551247.

41934/271006

BIELSKO - wynajmę lub sprze-
dam pod działalność gospodar-
czą DZIAŁKĘ 20 arów z zabu-
dowaniem przy ul. Żywieckiej
naprzeciw stacji benzynowej,
tel. 033/8151818, 0602551247.

41933/271006

BIELSKO-BIAŁA pod Szyn-
dzielnią - sprzedam lub wynaj-
mę LUKSUSOWĄ WILLĘ, tel.
004369981538519.

41142/041006

KAMESZNICA - widokowa dział-
ka budowlana, w pobliżu media,
740 m kw., tel. 0508396125.

36947/201006

KUPIĘ grunt rolny, łąki, pola, nie-
użytki od właściciela, bez pośred-
ników, Wisła, Istebna, Koniaków,
Brenna, tel. 032/2717878.

37634/080606

SPRZEDAM działkę 5 arów z
połową domu do remontu. Cena
175 tys. Bielsko-Biała - Kamieni-
ca. Informacja pod numerem
033/8162808.

41765/241006
STRYSZAWA -  dom z  ba l i
145 m kw., 45 arów, widokowa.
Nieruchomości, Wadowice, ul.
Podgórska 16, tel. 033/8233791.
www.madej.net.pl

76/11/10/06

BIELSKO - sprzedam PO-
MIESZCZENIA biurowe 50,
100, 150 m kw. bez kaucji i bez
prowizji, tel. 033/8151818,
0602551247.

41936/271006

BIELSKO-BIAłA, Matejki - lokal
użytkowy 95 m kw. + plac do wy-
najęcia, tel. 513997482.

41549/161006

LOKALE BIUROWE do wyna−
jęcia w centrum Bielska−Bia−
łej, (I, III, IV piętro). Tel. 033/
8126339, 033/8122589.

40432/130906

LOKUM - wynajem lokali biuro-
wych, handlowych, us ługo-
wych, magazynowych, bez
kaucji i bez prowizji, Bielsko-
Bia ła, tel. 033/8151818,
0602551247.

41935/271006

SKOCZÓW, sprzedam M-6 w
bloku, 79 m kw., czwarte piętro,
tel. 0508396125.

36946/201006

SPRZEDAM 2 mieszkania
35 i 118 m kw. położone
obok siebie, elegancka, ci−
cha dzielnica centrum Biel−
ska−Białej, stare budownic−
two, po generalnym remon−
cie, wysoki standard, tel.
602592248.

41792/251006

ŻYWIEC, centrum. LOKAL, 11
pok. 280 m kw. sprzedam, tel.
0601885348.

38700/200706

A. DRUKARNIA − wykonuje:
ulotki, foldery, broszury,
etykiety, plakaty, gazetki
reklamowe, teczki oferto−
we, formularze, papiery fir−
mowe, wizytówki itp. Biel−
sko−Biała, ul. Dubois 4, (w
budynku redakcji Kroniki
Beskidzkiej), tel./fax 033/
8193958, tel. 033/8123577,
033/8125878. Od projektu
do gotowego wyrobu − pro−
fesjonalnie, terminowo!

33102/291205

A. KOWALSTWO - produkcja
detali kutych do bram, krat,
balustrad. Sklep Firmowy, tel.
033/8124142.

41928/271006

ANTENY - montaż, tel. 033/
8107022, 0604836409.

41832/251006

ANTENY RTV, SAT - montaż, tel.
0601483796.

41589/181006

ANTENY SAT, RTV, cyfrowe
PLATFORMY - montaż, naprawy,
sprzedaż, tel. 507926427.

41574/171006

AUTOTRANSPORT kraj, zagrani-
ca, laweta, przewozy osób (lotni-
sko, inne). Tel. 0509940340.

41682/201006

AZBEST demontaż, utylizacja
docieplenia elewacji i poddasza,
tel. 033/8582018, 0509055051.

03-zl. 072

BALUSTRADY, tel. 033/
8149979.

41139/041006

BALUSTRADY, tel.
0606850590, 033/8455001.

40443/130906

BET−BRUK, brukarstwo. Bruk
granitowy, betonowy. Biel−
sko−Biała, Wapienicka 24, tel.
033/8100500, 0609500500,
0609500400, www.bet−
bruk.pl

41919/271006

BET−BRUK, usługi minikopar−
ką, koparką gąsienicową,
koparko − ładowarką, wodo−
ciągi, kanalizacja (zgrzewar−
ka), transport HDS, tel.
0609500500.

41924/271006

B I U R O  R A C H U N K O W E
„KONKRET”. Profesjonalna
obsługa, pełny zakres
usług, licencja MF. Bielsko−
Biała, Matejki 3/2, tel. 033/
8221023, 0600130457.

41667/201006

BLACHARSTWO, DEKAR-
STWO - krycie , naprawy, ma-
lowanie dachów, tel. 698798454.

41881/271006

BRAMY GARAŻOWE. Pro−
mocja, Hormann, Wiśniow−
ski. Tel. 0603993790, 033/
8210235.

41824/251006

BRAMY − szybko, tanio, tel.
033/8149979.

41140/041006

BRAMY, tel. 0606850590,
033/8455001.

40444/130906

BUDOWA DOMÓW, roboty
wykończeniowe, tel.
608401468.

41859/261006

CYKLINOWANIE, tel. 033/
8210833, 0602666246.

41848/261006

CYKLINOWANIE bezpyłowe, tel.
0692039230.

36307/021006

CYKLINOWANIE bezpyło−
we układanie − regenera−
cja. Parkiety, mozaiki,
panele drewniane, drew−
no egzotyczne, schody,
kleje, lakiery. Gwaran−
cja, terminowość, faktu−
ry VAT, sprzedaż ratalna
− „WIMAT”, tel. 033/
8730564, 033/8168352,
0602210039.

zl.75/6/10/06

CZYSZCZENIE dywanów, tel.
033/8631567.

40865/270906

CZYSZCZENIE dywanów, tapi-
cerki, Karcherem, tel. 033/
8453062.

41769/241006

CZYSZCZENIE dywanów, wykła-
dzin w domu klienta. SPRZĄTA-
NIE. Wystawiamy faktury VAT,
Bielsko, okolice, tel. 033/
8183960, 0609500400.

41925/271006

DROBNE roboty hydraulicz-
ne, kanalizacyjne - tanio!!!
Tel. 033/8174845.

41703/231006

E L E K T R O N A R Z Ę D Z I A :
sprzedaż, serwis, części.
Dealer Firmy Stihl. Bielsko−
Biała, Katowicka 19, tel.
033/8161259; Czechowice−
Dziedzice, ul. Traugutta 4,
tel. 032/7385606; Stara
Wieś, ul. Starowiejskich 20,
tel. 033/8456839.

41165/051006

ELEMENTY kute, bramy,
balustrady, kraty. Bielsko,
KONIOR, Żywiecka 351
(końcowy MZK Stalow−
nik), tel. 033/8149979,
0602335429.

41137/041006

FILMOWANIE, zdjęcia, makijaż,
tel. 0606340914.

41847/261006

FOLIE odblaskowe, antywłama-
niowe. Żmidziński, Bielsko-Biała,
Grunwaldzka 32, tel. 033/
8118039.

41808/251006

GRĘPLOWANIE wełny. Szy−
cie, sprzedaż kołder. Wełna,
pierze, puch. Tel. 033/
8152987.

41194/061006

INSTALACJE C.O., wod.-
kan., gaz, ogrzewania podło-
gowe, z miedzi, plastiku bez
lutowania. Tanio! Tel. 033/
8174845.

41704/231006

Sprzedam
2 DZIAŁKI

inwestycyjne po 2410 m2

w Rybarzowicach
przy trasie

Bielsko − Żywiec.
Kontakt

608−657−659 4
1
1

8
8

/0
5

1
0

0
6
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Wszystkim bliskim, przyjaciołom, znajomym
i sąsiadom, serdeczne podziękowania za serdeczną troskę,

wszelką pomoc i udział w ostatniej drodze

ś    p.

JÓZEFA PŁAUSZEWSKIEGO

składa
Żona z Rodziną

41738/231006

KOMINKI, wkłady, budowa, mon-
taż, rozprowadzanie ciepłego
powietrza. RATY. EURO KOMIN-
KI, Kozy, Bielska 66A, tel.
0668209853, www.eurokomin-
ki.blk.pl

41200/061006

KOMINKI, wkłady grzew−
cze, montaż, Cieszyn, ul.
Stalmacha 16. Tel. 033/
8580743.

36599/091006

KOMPUTEROWE POGO−
TOWIE, tel. 0602274051.

41829/251006

KRATY, tel. 033/8149979.
41138/041006

ŁAZIENKOWE PIECE gazo−
we, KOTŁY c.o., produkcji
Termet. Naprawy gwaran−
cyjne i pogwarancyjne. Tel.
033/8101351.

41259/061006

MALOWANIE, TAPETOWANIE,
tel. 033/8150578.

41285/091006

MALOWANIE, tapetowanie,
gładzie gipsowe, szybko,
solidnie, tel. 880029537,
033/8101825.

41570/171006

MALOWANIE dachów. Tel.
604824664.

200/18/2006

MINIKOPARKA, tel. 033/
8183963, 0603523485.

41871/261006

MYCIE okien, sprzątanie, tel.
033/8113609 lub 0607075669.

41415/111006

OCIEPLENIA elewacji, poddaszy,
płyty karton - gips, remonty, tel.
0606335795, 0501538590.

41950/271006

ODKURZACZE CENTRALNE.
DOMAR Bielsko-Biała, ul. Gen.
Kustronia 4, tel. 033/8140117.

180-22/g

OKNA PCV i DREWNIANE,
zestaw balkonowy już za
989 zł brutto wraz z monta-
żem. OKNOPLASTYKA, Biel-
sko-Biała, Mickiewicza 25,
tel. 033/8126468.

41812/251006

POKRYCIA DACHOWE papami
termozgrzewalnymi, gwarancja 10
lat, 24 zł m kw., więźby dachowe,
tel. 033/8582018, 0509055051.

03-zl.199

PROMOCJA 20% do końca grud-
nia na kompleksowe wykańcza-
nie wnętrz, tel. 606716695.

41720/231006

PRALKI automatyczne, naprawa,
Majewski, tel. 033/8141665,
0604135894.

41796/251006

PRALKI, LODÓWKI, ZMY−
WARKI − naprawa. Moskal
Maksymilian, tel. 033/
4985480, 0506019339.

41837/251006

PRZEPROWADZKI + EKIPA, kraj,
zagranica, pianina, fortepiany, tel.
033/4999929, 0504773666.

37882/210606

ROLETY, BRAMY, ŻALUZJE,
ALU−ŻAL, tel. 033/8124661,
0601950785.

41927/271006

ROLETY WEWNĘTRZNE, ZE-
WNĘTRZNE, markizy, moskitiery,
żaluzje, poziome, pionowe, mate-
riałowe, dachowe, bramy, osłony
świetlików, Żmidziński, Bielsko-
Biała, Grunwaldzka 32, tel. 033/
8118039.

41806/251006

SŁONECZNA, Bielsko-Bia ła,
Reja 18 - specjalizujemy się w
urządzaniu styp, ceny negocjo-
wane, tel. 0602630728.

41902/271006

STOLARSTWO - schody, balu-
strady, podłogi, ogrodzenia, bal-
kony, cyklinowanie, inne, tel. 033/
8213102, 0604329035.

41628/191006

SZYCIE FIRAN i ZASŁON.
Rolety rzymskie - produk-
cja, montaż. Żaluzje piono-
we.  Buczkowice,  u l .  Wi -
ś l ańska 633.  Te l .  033/
8177128. Bielsko-B., 033/
8158453, www.oknoroll.com

104/4/06

TELE-SERWIS, naprawy RTV,
specjalizacja zakładu: telewizory,
magnetowidy, komputery. Biel-
sko-Biała - dojazd bezpłatny,
gwarancja, tel. 033/4966499,
0602332446.

40979/290906

TYNKI gipsowe agregatem,
WYLEWKI mixokretem, tel.
033/8633301, 0601996583.

33396/100106

USŁUGI ogólnobudowlane: wod.-
kan. zewnętrzne, drogi, bruki, ro-
boty wykończeniowe, remonty,
tel. 503128944, 033/8671709.

41548/161006

USŁUGI transportowe, prze-
prowadzki kraj - zagranica, ta-
nio, tel. 033/8124665, kom.
0661969789.

41956/271006

WIĘŹBY, DESKI, tel. 033/
8639221.

33281/050106

W I Ę Ź B Y  d a c h o w e  o d
530 zł/m3. Tel. 033/8747776.

zl.75/9/10/06

WIĘŹBY dachowe i pokrycia, tel.
0602298382.

41724/231006

WIKTOR TV SERWIS, domowe
naprawy telewizorów, tel. 033/
8125492, 0505821567.

41853/261006

www.bet-bruk.pl, tel. 0609500500.
41922/271006

WYCINANIE, PRZYCINANIE
DRZEW (wysięgnik),  te l .
0889105419.

40801/250906

WYLEWKI AGREGATEM MI-
XOKRETEM. Bielsko-Biała,
Klubowa 48, tel. 033/8213225,
0601497274.

34685/280206

WYLEWKI mixokretem, tel.
0601996583.

33397/100106

WYNAJEM, SERWIS,
SPRZEDAŻ − ZAGĘSZ−
CZAREK, NAGRZEWNIC,
POMP, KOMPRESORÓW,
MŁOTÓW, innych ma−
szyn budowlanych. „AR−
MAX”, Bielsko−Biała,
Wyzwolenia 49, tel. 033/
8173333.

40638/200906

ŻALUZJE poziome, piono−
we, rolety wewnętrzne, ze−
wnętrzne. Montaż, napra−
wa. „ROLWEX”, tel. 033/
8194071, 0603742192.

41596/181006

ABY NAJTANIEJ WYPO-
CZĄĆ - PRZYJDŹ, ZA-
DZWOŃ! Wczasy, narty, ob-
jazdówki - cały świat. Bank
ofert last minute „GRACE”,
Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 18
(poniżej zamku), tel. 033/
8164071 do 74.

41249/061006

SŁOWACJA Udany sylwe−
ster! Zima aktywnie dla
zdrowia! W uzdrowiskach
gorące źródła − Bojnice,
Rajeckie T. od 1299 do−
jazd własny. B.P. FAMILY
TOUR, Rynek 7, Skoczów,
tel. 033/8530732, 033/
8531014.

03-zl. 09

A. BIMED, Bielsko-Biała, Krasiń-
skiego 24/7B. Badania okresowe,
wysokościowe, kierowców, orze-
czenia Sanepid, tel. 033/
8118774.

41784/251006

A. BIMED - ENDOKRYNOLOG,
USG, biopsje, tel. 033/8118774.

41785/251006

A. BIMED - GASTROENTERO-
LOG, choroby jamy brzusznej,
USG, tel. 033/8118774.

41787/251006

A. BIMED - GINEKOLOG, trójwy-
miarowe USG płodu (4D), tel.
033/8118774.

41789/251006

A. BIMED - laryngolog, neurolog,
chirurg naczyniowy, okulista, in-
ternista, pulmunolog, pediatra,
dermatolog (dorośli, dzieci), kar-
diolog, radiolog - USG, rehabili-
tant, tel. 033/8118774.

41786/251006

A. BIMED - PRACOWNIA
USŁUG PSYCHOLOGICZ-
NYCH - badanie psychologicz-
ne kierowców. Rejestracja: tel.
033/8118774.

41790/251006

A. BIMED - rehabilitacja wzroku,
tel. 033/8118774.

41791/251006

A. BIMED - UROLOG, USG, po-
rady, tel. 033/8118774.

41788/251006

ALERGOLOG - PEDIATRA,
lek. med. A. Szczerbowski -
konsultacje, testy, spirome-
tria. Rejestracja: 0602342804.

31940/211105

APARATY SŁUCHOWE - „AL-
TON”, Bielsko-Biała, Komorowic-
ka 36, tel. 033/8289845, (8.30 -
15.30). Dobór, sprzedaż, napra-
wy, regulacje, bezpłatne badanie
słuchu, wkładki douszne. Refun-
dacje wniosków NFZ.

40681/220906

BADANIA PSYCHOTECH-
NICZNE KIEROWCÓW, Pra-
cownia Badań Psychotechnicz-
nych TESTA, Bielsko-Biała,
Rzeźnicza 2, tel. 609403013,
033/4971211.

41457/121006

BADANIE WŁOSÓW, tel.
0601214388.

38263/050706

BCM - dr hab. n. medycznych
Marek Jasiński specjalista kardio-
chirurg Adiunkt II Kliniki Kardio-
chirurgii Katowice-Ochojec. Kon-
sultacje, kwalifikacje leczenia
operacyjnego: choroby wieńco-
wej, wad serca, tętniaków aorty.
Tel. 033/8157400.

41912/271006

BCM − REUMATOLOG. Wizy−
ty prywatne. Tel. 033/
8157400.

41929/271006

BCM. BADANIA MAMMOGRA-
FICZNE w ramach NFZ dla ko-
biet od 50 do 69 lat oraz ze skie-
rowaniem do Poradni Chorób
Piersi. Bielsko-Biała, Młodzieżo-
wa 21, tel. 033/8218300.

41913/271006

BCM. Odzyskaj zdrowie,
nadwagę zostaw u Nas.
Bielsko−Biała, tel. 033/
8157400.

41915/271006

BESKIDZKIE CENTRUM ME−
DYCZNE − konsultacje pro−
fesorskie z zakresu SCHO−
RZEŃ JELITA GRUBEGO
prof. dr hab. Jacek Starzew−
ski specjalista chirurg, Biel−
sko−Biała, Młodzieżowa 21,
tel. 033/8218300.

41914/271006

BESKIDZKIE CENTRUM ME-
DYCZNE - Laboratorium wykonu-
je pełny zakres badań laborato-
ryjnych (pobieramy również w
domu). Bielsko-Biała, Dąbrow-
skiego 3.

41916/271006

BESKIDZKIE CENTRUM ME-
DYCZNE - badania przepływów
naczyniowych, USG, UKG, holter,
gastroskopie. Diagnostyka radio-
logiczna. Bielsko-Biała, Dąbrow-
skiego 3, tel. 033/8157400.

41917/271006

CENTRUM Leczenia Lase−
rem i Chirurgii Plastycznej
z Ostrawy zaprasza: przy−
chodnia, Frysztacka 20,
Cieszyn. Konsultacje: śro−
da 15.30 − 18.30. Informa−
cja, rejestracja: 8 − 18, tel.
0602825163. Nowe oferty
odmładzające.

37169/251006

CZUJESZ się zmęczona(y), po-
trzebujesz nowej energii przyjdź
NOWOŚĆ - masaż na 4 ręce.
ATMA, Bielsko-Biała, Mickiewicza
4/1, tel. 0513715798.

41744/241006

ENDOKRYNOLOG − gineko−
log, lek. Urszula Olearczyk−
Nycz. Kęty, Rynek 17, Biel−
sko−Biała, Cechowa 16, tel.
0603073888.

41964/271006

GABINET GASTROLOGICZNY
- Alina Madejska. Porady, ga-
stroskopia, kolonoskopia, USG
jamy brzusznej. Rejestracja:
033/8227489, Bielsko-Bia ła,
Korna 7/8.

41298/091006

GABINET MASAŻU zaprasza
NOWOŚĆ - masaż na 4 ręce,
relaksacyjny, odchudzający, dre-
naż limfatyczny, okłady z glinki,
alg, czekolady, cynamonu, colla-
genu. ATMA, Bielsko-Biała, Mic-
kiewicza 46/1, tel. 513715798.

41745/241006

HERBALIFE - produkty, tel. 033/
8175055.

41878/261006

ŁUSZCZYCA, BIELACTWO, tel.
0601214388.

38264/050706

MASZ problem z zaparciami -
POLSKI BŁONNIK, ATMA, Biel-
sko-Biała, Mickiewicza 6/1, tel.
0513715798.

41746/241006

NAJNOWSZA metoda wygła-
dzania zmarszczek, tel. 033/
4988002.

41875/261006

PANOWIE preparaty, tel.
696380047.

38570/140706

PSYCHOLOG, PSYCHOTERA-
PEUTA - terapia, poradnictwo,
leczenie nerwic, depresji, tel.
508208995, 033/8146027 - wie-
czorem, anajbor@wp.pl

41761/241006

RENTGEN BIOMEDIX.
Rentgen ZĘBÓW − peł−
ny zakres. Minimalna
dawka promieniowania
− NAJNOWOCZEŚNIEJ−
SZY SPRZĘT. Czynne:
9.00 − 12.45, 13.15 −
19.00. Bielsko−Biała, ul.
Barl ickiego 15,  tel .
033/8165185.

33018/281205

RENTGEN, Lek. Radiolog
Janusz Fiałkowski.
ZDJĘCIA RTG: klatki
piersiowej, kręgosłupa,
stawów, inne, zębowe,
panoramiczne. Od ponie−
działku do piątku, 15.00
− 17.00, BIELSKO−BIAŁA,
BARLICKIEGO 13, tel.
0 3 3 / 8 1 4 5 3 5 7 ,
0602741245.

32907/211205

SIŁOWNIE, rowerki rehabilitacyj-
ne, atlasy, ławeczki - najlepsze
ceny i zdecydowanie największy
wybór. Hurtownia sportowa
BLANCA TRADE, Bielsko-Biała,
ul. Grażyńskiego 40. Tel. 033
4964064.

40051/040906

USTALANIE OJCOSTWA, tel.
0601214388.

38265/050706

ZABIEGI wyszczuplające w
kabinie SPA, Bielsko-Biała,
cena od 35 z ł. Tel. 033/
4988002.

41876/261006

ANGIELSKI - dojazd, tłumacze-
nia, tel. 0694512950.

41946/271006

BESKIDZKIE WOPR zaprasza
na SZKOLENIA z zakresu
BLS-AED - Podstawowych Za-
biegów Resuscytacyjnych i
Automatycznej Defibrylacji Ze-
wnętrznej. Informacji udziela
biuro Beskidzkiego WOPR,
43-300 B ie lsko-B ia ła,  u l .
1 Maja 47, tel. 033/8123786 w
godz. 8.00-13.00.

41949/271006

EKSTERN - LO w systemie eks-
ternistycznym (3 semestry + ma-
tura). Bielsko-Biała, Skoczów, Cie-
szyn, Kęty, Wadowice, Żywiec.
ZAPISY trwają. Tel. 0604273920,
0604493153, 033/8166565, 033/
8145444, www.ekstern.pl

41846/261006

KURS KSIĘGOWOŚCI małej firmy,
tel. 033/8220170, 0691981133,
www.oswiata.bls.pl

41910/271006
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KURS PRAWA JAZDY,
kat. A,B,C, Ośrodek
Szkolenia Kierowców
„STOP” inż. Józef Wie−
czorkowski, Bielsko−Bia−
ła, Kossak−Szczuckiej 19
(boczna Reja), tel. 033/
8157611, 0602687081,
www.stop.bls.pl Zapra−
szamy!

41659/201006

KURSY, www.oswiata.bls.pl tel.
033/8220170.

41911/271006

MATEMATYKA, FIZYKA, CHE-
MIA: korepetycje, egzaminy, tel.
033/8111844, 0500015829.

41713/231006

MATEMATYKA - korepetycje, tel.
033/8180312.

41566/171006

NAUKA JAZDY - KURSY -
Andrzej Gołąb, „INFOŚWIAT”,
Bielsko-Biała, Partyzantów 53,
tel. 033/8168455, 0600985867,
agolab@neostrada.pl

40807/260906

NAUKA JAZDY w OMNI−
BUS−ie. Jan Garlacz, Biel−
sko−Biała, Długa 50 (MZK)
biuro czynne od poniedział−
ku do piątku, 10.00 − 17.00,
tel. 033/4975500, 033/
8143779, 0602672024.

34006/020206

PIANINO, KEYBOARD - lekcje u
ucznia, tel. 033/8193016,
0502089480.

41413/111006

ABSOLWENTKĘ szkoły marke-
tingu i zarządzania zatrudnię na
pełny etat. Bielsko-Biała, tel. 033/
4704383.

41962/271006

ADAPTACJA pomieszczeń,
montaż płyt G-K, gładzie. Kom-
pleksowe wykańczanie wnętrz,
tel. 033/8637208, 602820426.

41719/231006

BESKIDZKIE CENTRUM ME-
DYCZNE w Bielsku-Białej, za-
trudni na pe łny etat PIELĘ-
GNIARKI anestezjologiczne, IN-
STRUMENTARIUSZKI oraz SA-
LOWĄ. CV proszę składać w re-
cepcji BCM, Bielsko-Biała, ul.
Młodzieżowa 21.

41289/091006

ELEKTROMECHANIKA lub
MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, tel. 033/8194499,
0600956303.

41407/111006

EUROCASH Bielsko−Biała
przyjmie do pracy: kasjer
− fakturzysta, magazynier.
Tel. 0507010416.

41855/261006

FIRMA „PRINCESS” za−
trudni krawcowe do szy−
cia bielizny damskiej. Tel.
033/8285870, 8123298.

41869/261006

FIRMA „ATAREX” w Międzyrze-
czu Górnym 340 zatrudni TŁU-
MACZA z dobrą znajomością
języka niemieckiego, zarówno
w mowie jak i w piśmie (znajo-
mość języka technicznego, ob-
sługa komputera). Warunki pra-
cy i płacy do uzgodnienia w sie-
dzibie firmy. Telefon: 033/
8183937, 033/8155702.

41777/251006

FIRMA poszukuje OSOBY do
prowadzenia domu wczasowe-
go w Ustroniu. Wymagane do-
świadczenie lub wykształcenie
kierunkowe (hotelarstwo). Ofer-
ty na: dako@dako.org.pl, tel.
032/2705102.

41955/271006

FIRMA FINANSOWA zatrudni
PRACOWNIKA BIUROWEGO w
Bielsku-Białej, wykształcenie śred-
nie, wyższe. Oferty: bankier-sys-
tem@wp.pl lub Bielsko-Biała War-
szawska 2, skrytka pocztowa 56.

41814/251006

FIRMA MEBLOWA zatrudni
STOLARZY, POMOCNIKÓW
STOLARZA oraz SPRZE−
DAWCĘ akcesorii meblo−
wych, Bielsko−Biała, Komo−
rowicka 35, tel. 033/
8124063.

41443/121006

FIRMA Ochroniarska zatrudni od
zaraz kobiety oraz mężczyzn do
ochrony obiektu w Bielsku-Białej,
tel. 033/8284426, 602301480.

41678/201006

FIRMA zatrudni ELEKTRYKÓW,
tel. 033/8113765, 7.00 - 16.00.

41882/271006

KELNER potrzebny - lub mło-
de osoby na to stanowisko
przyuczymy. Wiadomość re-
stauracja Nowy Świat Bielsko,
ul. 11-Listopada 25.

41687/231006

KRAWCOWE do pracy jed−
nozmianowej przyjmę, tel.
033/4990180, 606249904.

41755/241006

KRAWCOWĄ zatrudnię, tel.
033/8101695.

41355/101006

KIEROWNIKA zatrudni apteka
z pow. wadowick iego,  te l .
694408813.

41988/301006

LEGALNA praca w Czechach
na produkcji. Ubezpieczenie
socjalne i zdrowotne. Wyna−
grodzenie od 1300 PLN net−
to. Trenkwalder&Partner,
Bielsko−Biała, tel. 033/
8169300, 693100220.

41080/031006

LIDER na polskim rynku pralni
ekspresowych zatrudni dyna-
miczną osobę do pracy w jed-
nym ze swoich punktów w Biel-
sku-Białej. Zgłoszenia prosimy
przesłać na adres rekruta-
cja@5asec.pl z dopiskiem „Pral-
nia Bielsko-Biała” w temacie lub
na nr faksu 032/2733535.

41819/251006

HUTCHINSON POLAND sp. z o.o.
Zakład Żywiec 2, ul. Stolarska 23
Hutchinson Poland jest międzynarodową firmą,
należącą do koncernu Total posiadającą
ugruntowaną pozycję na rynku.

P R A C A
dla Operatora na Produkcji

Oczekiwania:
◆ Doświadczenie w  wykonywaniu pracy na produkcji przy obsłudze maszyn
◆ Dokładność w pracy, łatwość w przyswajaniu podstawowej wiedzy
◆ Wykształcenie techniczne mile widziane − nie konieczne
◆ Oferta dla kandydatów z okolic Żywca

Zadania:
◆ Obsługa maszyn: wulkanizacyjnych, pras, znakujących
◆ Wykonywanie pracy zgodnie z odbytymi szkoleniami i instrukcją pracy
◆ Autokontrola produktów
◆ Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ

Oferujemy:
◆ stałe i stabilne zatrudnienie
◆ bogaty pakiet socjalny (bony, paczki mikołajkowe, ubezpieczenie grupowe dla

pracowników)
◆ proces szkolenia przy wdrażaniu na nowym stanowisku pracy
◆ możliwość zdobycia uprawnień E−G/2

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Operatora prosimy o przesłanie pocztą
lub doręczenie osobiście swojego życiorysu na adres:

Hutchinson Poland Sp. z o.o. ul. Stolarska 23,
34−300 Żywiec Dział Personalny

e−mail: praca.rekturacja@hutchinson.com.pl  tel. 033/866 64 31
lub załączyć aplikację on line na stronie: www.hutchinson.com.pl

Zastrzegamy możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
Na aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.97 o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”
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MASZ minimum średnie, nie
masz pracy dzwoń: 033/
8165742, 501445777.

41442/121006

NOWO POWSTAJĄCE Centrum
Odnowy Biologicznej w Wiśle
przyjmie wykwalifikowane kosme-
tyczki. Kontakt tel.: 605595587.

41771/241006

OSOBĘ z grupą inwalidzką
do pracy na wykańczalni
przyjmę, tel. 033/4990180,
606249904.

41756/241006

OSOBY do ulicznej sprzedaży
prasy w Bielsku-Białej, praca
pon.- pt. od 6 do 12, wypłaty w
każdy piątek, tel. 502645622 lub
032/3530025.

41864/261006

POSZUKUJEMY osobę na sta-
nowisko konsultanta infolinii. Biel-
sko-Biała, tel. 033/4704383.

41959/271006

PRASOWACZKĘ zatrudnię.
Tel. 033/8101163.

41357/101006

PRACOWNIKA KROJOWNI
zatrudnię. Tel. 033/8100753.

41358/101006

PROJEKTANTA - SPRZEDAW-
CĘ zatrudni firma meblowa z
Bielska-Białej, tel. 0601896525.

41897/271006

WMW Sp. zo.o. zatrudni
KIEROWCÓW, transport
międzynarodowy. Wymaga−
nia: prawo jazdy C + świa−
dectwo kwalifikacyjne,
dyspozycyjność, okolice
Bielska−Białej. CV+ podanie
prosimy przesyłać: 43−378
Rybarzowice, Agrestowa
719, biuro@wmw−trans−
port.pl, tel. 0663871858.

41599/181006

WYDAWNICTWO zatrudni osoby
na stanowisko telemarketera.
Bielsko-Biała, tel. 033/4704383.

41961/271006

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCZYNIĘ
do sklepu spożywczego samoob-
sługowego w Komorowicach, tel.
033/8218908, 8.00 -14.00.

41827/251006

ANDRYCHÓW
mail: krwaan@praca.gov.pl,

telefon: (033) 875-26-22
adres: 34-120 Andrychów,

ul. Starowiejska 22a,
przyjmowanie stron od poniedziałku

do piątku od 7.30 do 14.30
● pracownik budowlany;
● monter instalacji wodociągo-
wych i kanalizacji;
● pielęgniarka;
● stolarz meblowy;
● szwaczka - wymagany staż;
● piekarz;
● magazynier - mile widziane
uprawnienia na wózki widłowe;
● stolarz budowlany;
● mechanik samochodów osobo-
wych;
● pracownik fizyczny;
● cukiernik;
● wykańczacz odlewów;
● brukarz - wymagany staż lub oso-
by do przyuczenia.

BIELSKO-BIAŁA
mail: kabi@pop.praca.gov.pl,

telefon: (033) 496-51-88
adres: 43-300 Bielsko-Biała,

ul. Partyzantów 55,
przyjmowanie stron od poniedziałku

do piątku od 8.00 do 14.00
● kucharz/pomoc kuchenna - wy-
magane wykształcenie gastrono-
miczne, znajomość pracy w kuchni,
dyspozycyjność i staż;
● pełnomocnik do spraw zarzą-
dzania systemem jakości - wyma-
gany staż i uregulowany stosunek do
służby wojskowej, mile widziana zna-
jomość języka angielskiego;
● pracownik pralni - praca przy ob-
słudze klienta, przyjmowaniu i praso-
waniu odzieży, obsłudze kasy fiskal-
nej i urządzeń pralniczych;
● magazynier/sprzedawca - wy-
magane uprawnienia na wózki wi-
dłowe i prawo jazdy, mile widziane
kategorii C;
● kierownik/specjalista do spraw
eksportu - wymagane wykształcenie
wyższe techniczne lub ekonomiczne,
biegła znajomość języka angielskie-
go, mile widziana znajomość języka
niemieckiego lub rosyjskiego, wska-
zany staż w dziale eksportu.

CIESZYN
mail: kaci@praca.gov.pl,
telefon: (033) 851-49-91

wew. 167 lub 120
adres: 43-400 Cieszyn,
ul. Kochanowskiego 8,

przyjmowanie stron od poniedziałku
do czwartku od 8.00 do 15.00,

w piątki od 8.00 do 14.00
● mechanik autobusów - wymaga-
ny staż;
● technik/inżynier operacji wdro-
żeniowych - wymagane wykształce-
nie minimum średnie techniczne (in-
formatyka, elektronika, automatyka),
umiejętność obsługi komputera oraz
znajomość podstaw zagadnień zwią-
zanych z instalacjami samochodowy-
mi, praca w Skoczowie;
● mechanik maszyn rolniczych -
wymagany staż, praca w Kończycach
Małych;
● nauczyciel przyrody - praca na
zastępstwo (około 4 miesięcy);
● inżynier budownictwa - wymaga-
na specjalność: instalacje sanitarne,
praca w Górkach Wielkich;
● nauczyciel przedszkola.

CZECHOWICE-DZIEDZICE
mail: kabicz@praca.gov.pl,

telefon: (032) 215-33-12
adres:

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Kopcia 1

przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 14.30

● operator wtryskarek - wymagane
wykształcenie zawodowe techniczne
(preferowane średnie), umiejętność
obsługi urządzeń mechanicznych i
komputera (Word, Excel), komunika-
tywność i sumienność. Dużym atutem
będą znajomość problematyki prze-
twórstwa tworzyw, budowy form wtry-
skowych, umiejętność obsługi przy-
rządów pomiarowych itp.

OŚWIĘCIM
mail: kros@praca.gov.pl,
telefon: (033) 842-57-71
adres: 32-600 Oświęcim,

ul. Wyspiańskiego 10,
przyjmowanie stron w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki od 7.30 do
15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00

● kierowcy - wymagane prawo jaz-
dy kategorii C, C+E, D;
● ślusarz, spawacz;
● fryzjer;
● pracownik remontowo-budow-
lany;
● krawcowa, szwaczka;

Wybrane oferty podbeskidzkich Powiatowych Urzędów Pracy

● szewc - istnieje możliwość przy-
uczenia, praca w Bestwinie;
● tapicer;
● mechanik samochodowy, elek-
tromechanik;
● stolarz, mistrz stolarstwa;
● tokarz, frezer;
● blacharz, dekarz, cieśla, płyt-
karz, gipsiarz, brukarz;
● piekarz, cukiernik;
● elektryk pojazdów samochodo-
wych ciężarowych - wymagane
uprawnienia, praca w Wadowicach;
● tłoczarz, zgrzewacz;
● operator koparki, dźwigu do 30
ton - wymagane uprawnienia;
● kominiarz;
● psycholog;
● farmaceuta;
● główna księgowa - wymagane
wykształcenie wyższe i 3 lata stażu
lub średnie i 6 lat stażu, księgowość
budżetowa, praca w Osieku;
● hydraulik - wymagany staż, pra-
ca w Przecieszynie.

SUCHA BESKIDZKA
mail: krsu@praca.gov.pl,
telefon: (033) 874-25-12

adres: 34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 31

przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00

● stolarz, pomocnik;
● stolarz maszynowy, lakiernik;
● murarz, tynkarz, brukarz, cieśla,
monter kanalizacji;
● robotnik drogowy, operatorzy
maszyn drogowych;
● kierowcy;
● mechanik samochodowy;
● ślusarz/narzędziowy - wykony-
wanie form wtryskowych, wykrojni-
ków i zagniataków;
● elektronik/operator maszyn ste-
rowanych numerycznie;
● technolog;
● galwanizer;
● ślusarz, spawacz, tokarz/frezer
w metalu;
● spawacz elektryczny i gazowy;
● elektromonter;
● operator wtryskarki;
● krawcowa, szwaczka;
● piekarz, cukiernik/pomoc pro-
dukcji, ciastkarz;
● kucharz, barman/sprzedawca;
● sprzedawcy;
● fakturzystka - praca w Ślemieniu;
● pracownik gospodarczy;
● pracownik ochrony - wymagana
licencja;
● rehabilitant, terapeuta zajęcio-
wy;
● hipoterapeuta;
● farmaceuta;
● palacz centralnego ogrzewania;
● fryzjer.

WADOWICE
mail: krwa@praca.gov.pl,
telefon: (033) 873-50-21,

 873-71-00
adres: 34-100 Wadowice,

ul. Mickiewicza 27,
przyjmowanie stron od poniedziałku

do piątku od 7.30 do 14.30
● cholewkarz - praca w Lanckoronie;
● elektryk/elektronik - praca w An-
drychowie;
● kierowca - wymagane wykształce-
nie budowlane i prawo jazdy katego-
rii C+E (T);
● monter instalacji wodociągo-
wych i kanalizacyjnych - wymaga-
na umiejętność spawania gazowego,
praca w Leńczach;
● pomocnik stolarza;
● piekarz - praca w Leńczach;
● sprzedawca - praca w Stryszowie;
● stolarze - praca w Izdebniku,
Lanckoronie, Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Barwałdzie Górnym;
● szewc - praca ręczna i maszyno-
wa w Stanisławiu Dolnym.

ŻYWIEC
mail: kazy@praca.gov.pl,

telefon: (033) 475-58-80 do 82
adres: 34-300 Żywiec,

ul. Łączna 28,
przyjmowanie stron od poniedziałku

do piątku od 7.30 do 13.30
● spawacz gazowy;
● sprzedawca;
● elektryk;
● dekarz, murarz/tynkarz;
● stolarz;
● kierowcy - wymagane prawo jaz-
dy kategorii C, C+E;
● krawcowa;
● fryzjerka;
● cukiernik;
● kucharz;
● pielęgniarka;
● monter wiązek;
● pracownik budowlany - do prac
wykończeniowych;
● recepcjonistka;
● ślusarz;
● tokarz;
● pomoc domowa.

ZATRUDNIMY BRUKARZY,
OPERATORA koparki, spycharki
oraz wózka wid łowego, KIE-
ROWCĘ kat. C,E, tel. 033/
8120000, 0609500500.

41926/271006

ZATRUDNIMY fryzjerów Jean
Louis David - szkolenia gratis, tel.
033/8191719.

41976/301006

ZNASZ i umiesz pracować w
multimarketingu? Przyłącz się do
nas. 0609974838, od 9.00 -
11.00.

37128/241006

DOMENY, hosting, strony inter-
netowe. www.globix.pl, tel.
0887364324.

41953/271006

KUPIĘ złoto. KUPIĘ srebro,
tel. 0600117576.

41822/251006

OTWORZĘ GABINET KOSME-
TYCZNY w centrum Bielska-Bia-
łej przy działającym salonie fry-
zjerskim, tel. 692841871.

41752/241006

„AMOREK” BIURO MATRYMO-
NIALNO - PARTNERSKIE z trady-
cjami. Bielsko-Biała, tel. 033/
8229833, 0604619026, www.amo-
rek.matrymonialne.bielsko.pl

41893/271006

BESKIDZKIE BIURO MATRYMO-
NIALNE „POD ŻABAMI” z reno-
mą. Bielsko-Bia ła, tel. 033/
8164044, 0602525291, www.ma-
trymonialne.bielsko.pl.

41892/271006

A.A.A. ATRAKCYJNY KREDYT!
Nowa oferta, wyższe kwoty, bez
op łat wstępnych, bez zgody
współmałżonka, bez sprawdza-
nia w BIK, błyskawicznie, tel.
033/8166833, Bielsko-Bia ła,
Barlickiego 23.

42008/301006

A.A.A. Natychmiastowe
pożyczki, skup weksli wła−
snych od 20.000 zł. Mal−
czyk, tel. 0601332589.

41556/171006

A. CHWILÓWKI natych−
miast! Bez zaświadczeń o
dochodach do 500 zł.
„EURO−CASH”, tel. 032/
7384027, 0801807807
(koszt połączenia jeden im−
puls lokalny).

41688/231006

A. DRUKARNIA − wykonuje:
ulotki, foldery, broszury,
etykiety, plakaty, gazetki
reklamowe, teczki oferto−
we, formularze, papiery fir−
mowe, wizytówki itp. Biel−
sko−Biała, ul. Dubois 4, (w
budynku redakcji Kroniki
Beskidzkiej), tel./fax 033/
8193958, tel. 033/8123577,
033/8125878. Od projektu
do gotowego wyrobu − pro−
fesjonalnie, terminowo!

33103/291205

AGENCJA BANKOWA oferuje
bardzo tanie kredyty oddłuże-
niowe gotówkowe, hipoteczne,
bez poręczycieli, Bielsko-Biała,
Targowa 2/3, tel. 033/8164044.

41891/271006

AGENT zgłasza zagubienie poli-
sy nr 228362.

41958/271006

“Elitex” Spółka z o.o. − jest jednym
z największych dystrybutorów chemii

gospodarczej, kosmetyków i artykułów
higienicznych na południu Polski.

“Elitex” Spółka z o.o. − jest jednym
z największych dystrybutorów chemii

gospodarczej, kosmetyków i artykułów
higienicznych na południu Polski.
W związku z dynamicznym
rozwojem firma zatrudni:

Kierowców−magazynierów
Wykształcenie średnie

lub zawodowe Prawo jazdy kat.
“
B”

Dyspozycyjność

Wymagania: ◆
◆

◆

Przedstawicieli handlowych
Wymagania: Wykształcenie średnie

Prawo jazdy kat.
“B

”
Dyspozycyjność

◆
◆
◆ ◆ Doświadczenie
mile widziane

Magazynierów
Wymagania: Wykształcenie średnie
lub zawodowe Dyspozycyjność

◆
◆

Kierowników zmiany
Brygadzistów

Wykształcenie średnie
Doświadczenie zawodowe na

podobnym stanowisku Dyspozycyjność

Wymagania: ◆
◆

◆

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

“
Elitex” Spółka z o.o.

43−300 Bielsko−Biała
ul. Regera 109 4
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 28 października 2006 roku, po długiej chorobie zmarł

ś    p.

ANTONI GACEK
Twórca Firmy i Przewodniczący Rady Nadzorczej

ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.

Rodzinie składamy najgłębsze wyrazy współczucia

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.

42024/311006

28 października 2006 roku zmarł

śp.

ANTONI GACEK
Rodzinie oraz Najbliższym

składamy najgłębsze wyrazy współczucia

Zarząd i pracownicy
CERTECH Sp. z o.o.

42007/301006
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Projekt „DBAM O PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (www.wup-katowice.pl).

Doradztwo Gospodarcze „Konsultant”
mgr Wiktor Czulak

ZAPRASZAMY NA  BEZPŁATNE  SZKOLENIA
 W RAMACH PROJEKTU
 „DBAM O PRZYSZŁOŚĆ”

ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD,
PODNIEŚ KWALIFIKACJE!!!!

Szkolenia z zakresu:
- ochrony fizycznej osób i mienia na licen-
cję I i II stopnia
- kosmetologia (manicure-pedicure)

Projekt jest skierowany do osób zamiesz-
kujących:
- obszary wiejskie,
- miasta do 20 tys. mieszkańców,
- posiadające status  rolnika, domownika
lub zatrudnienie w rolnictwie.

Organizatorem szkolenia jest Wiktor Czulak
- lider projektu
 Zapisz się już teraz, liczba miejsc ograni-
czona!!!

Biuro Projektu:
43-346 Bielsko-Biała ul. Chochołowska 30
tel. 033 8196400, kom. 602 30 83 66,
0 506 623 900, 0 880 919 194
e-mail:biuro@konsultant.bielsko.pl
www.htpp://www.konsultant.bielsko.pl

BARDZO tanie kredyty hipo-
teczne, spłata kredytów, do-
wolny cel, tel. 033/8166102.

41890/271006

JEŻELI chcesz w swoim życiu
osiągnąć i mieć zdrowie i pienią-
dze, a przez to pomóc sobie i
innym zadzwoń: tel. 0887686181.

41860/261006

KREDYT gotówkowy, hipoteczny
HIT dla osób mających problemy
w BIK (windykacja, komornik) oraz
bez zaświadczeń o dochodach na
spłatę kredytów, dowolny cel, tel.
033/8166102, 033/8165765.

41887/271006

K R E D Y T  H I P O T E C Z N Y .
Śnisz o własnym domu? Pla-
nujesz generalny remont?
Potrzebujesz większej ilości
pieniędzy na dowolny cel?
Tel. 033/8169417.

41783/251006

KREDYT KONSOLIDACYJNY,
spłać z nami inne kredyty.
Tel. 033/8169417.

41781/251006

KREDYTY GOTÓWKOWE,
do 70.000. Tel. 033/8169417.

41782/251006

KREDYTY gotówkowe w zło-
tówkach, frankach do 8 lat.
Duże kwoty, do 150 tys. Biel-
sko-Biała, Ratuszowa 2/5, tel.
033/8166102, 033/8164044.

41889/271006

KREDYTY tanie hipoteczne
pod zastaw nieruchomości na
spłatę kredytów, zakup, budo-
wę, remont, dowolny cel. Niskie
oprocentowanie w złotych, fran-
kach. Do 40 lat, tel. 033/
8165765, 033/8229833.

41888/271006

KREDYTY dyskretnie i szybko,
gotówkowe, hipoteczne, konsolida-
cyjne, samochodowe (bez BIK-u).
Dojeżdżamy do klienta. Tel. 033/
4796070 lub 0510192061 od  9.00-
17.00.

36558/091006

LOMBARD − natychmiasto−
we pożyczki pod zastaw.
SKUP ZŁOTA. Bielsko−Bia−
ła, Łukowa 1, tel.  033/
8125889, Orkana 10A, tel.
033/8193452.

39252/070806

w w w . b e t - b r u k . p l ,  t e l .
0609500500.

41921/271006

AGENT ubezpieczeniowy
zgłasza zagubienie polis:
PK 16284617, Zielona
Karta PL/02/30373344, w/w
polisy zostają unieważ−
nione.

41965/271006

POŻYCZKI pod zastaw.
Lombard − Komis. Skup
złota.  Oprocentowanie
do negocjacji .  Bielsko−
Biała, Sukiennicza 8, tel.
0502022828 (9.00 − 17.00),
0338117893.

41805/251006

PRZEDŁUŻANIE i zagęszcza-
nie włosów, makijaż permanent-
ny, botox, restylane, fotoodm-
ładzanie, usuwanie owłosienia
na sta łe. METAMORFOZA,
tel. 033/8126068, Bielsko,
tel .  032/2014080 Katowice,
www.metamorfoza.com.pl

41483/131006

RUSZTOWANIA − wynajem,
sprzedaż, tel. 0502730093,
033/4973809

41803/251006

SPRZEDAM PASSATA kombi,
1995, tel. 033/8544155.

37278/301006

SPRZEDAM SUZUKI JIMNY 4x4,
2004; GOLFA IV 1.9TDI kombi,
2000; VW POLO 1.0, 2001;
HONDĘ CIVIC 1.5, 1992, tel.
0602706214.

37306/301006

ZESPÓŁ MUZYCZNY, tel.
607691207, www.ozajstband.pl

41625/191006
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„STRZECHA”
w Bielsku−Białej

ogłasza przetargi  nieograniczone
na docieplenie budynków przy ulicy Piastów Śląskich 16,
Trzech Diamentów 32, Zwierzyniecka 24, Skrzydlewskiego 15,
Skrzydlewskiego 5 zgodnie z posiadaną dokumentacją, ko-
lorystyką i pozwoleniem na budowę (do wglądu w Dziale Tech-
nicznym).
Specyfikację określającą warunki przetargu w cenie 30 zł na każ-
dy budynek można nabyć w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Osu-
chowskiego 4 pokój nr 21.
Oferty w zamkniętych kopertach z opisanym tematem przetargu
należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia
15.11.2006 r. do godziny 14-tej.
Otwarcie ofert na poszczególne budynki nastąpi w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ulicy Osuchowskiego 4 (sala narad).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie wpłacenie wadium
w wysokości:

- Piastów Śląskich 16 o godz. 8.30 wadium 5.000,-
- Trzech Diamentów 32 j.w. 8.45 j.w. 3.500,-
- Zwierzyniecka 24 j.w. 9.00 j.w. 7.000,-
- Skrzydlewskiego 15 j.w. 9.15 j.w. 6.000,-
- Skrzydlewskiego 5 j.w. 9.30 j.w. 12.000,-

gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.
Firma przegrywająca przetarg będzie mogła odebrać wpłacone
wadium w dniu rozstrzygnięcia przetargu, natomiast firmie wy-
grywającej przetarg wadium zostanie zatrzymane jako zabez-
pieczenie należytego wykonania robót na czas udzielonej gwa-
rancji, za wyjątkiem budynku przy ul. Trzech Diamentów 32, dla
którego wadium zostanie wypłacone po podpisaniu umowy.
Zawarcie umowy nastąpi do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przejścia na formę licytacyj-
ną, niegocjacyjną lub unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyny.

39717/280806

DZIAŁ OGŁOSZEŃ KRONIKI BESKIDZKIEJ
Bielsko−Biała, ul. Dubois 4, tel. tel. tel. tel. tel. 033−033−033−033−033−822−76−37822−76−37822−76−37822−76−37822−76−37

ogloszeniaogloszeniaogloszeniaogloszeniaogloszenia@@@@@kronika.beskidzka.plkronika.beskidzka.plkronika.beskidzka.plkronika.beskidzka.plkronika.beskidzka.pl
zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 − 16.00

Zapraszamy
na kolejne wydanie MOTO KRONIKI

w dniu 16 listopada
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bowego, później pracowa ł w
służbie patrolowo-interwencyj-
nej. Od niedawna jest dyżurnym
Komendy Powiatowej Policji w
Cieszynie.

Dodajmy, że czwarte miejsce w
białostockim finale zajął nadkomi-
sarz Jerzy Paś z Komendy Powia-
towej Policji w Wadowicach. (łup)

Śląska Straż Graniczna potrzebuje ludzi do pracy.
Jeszcze kilka lat temu taka informacja mogłaby wy-
dawać się mało prawdopodobna. A jednak...

Pół setki czeka

ak przyznaje rzecznik Ślą-
skiego Oddziału Straży
Granicznej Grzegorz Klej-

nowski na chętnych czeka obec-
nie 50 wolnych etatów. Tymcza-
sem chętnych zbyt wielu nie ma,
mimo że obecnie obowiązują nowe
- złagodzone nieco - kryteria oce-
ny wyników egzaminów kwalifika-
cyjnych do pracy w SG. Dotyczy
to zarówno wyników testów z wie-
dzy ogólnej, języka obcego, jak i...
sprawności fizycznej. Poza tym,
aby zdać egzamin sprawnościowy
należy jedynie zdobyć łącznie wy-
maganą liczbę punktów, a nie tak
jak dawniej zaliczyć każdą z egza-
minacyjnych konkurencji.

Kandydat na strażnika może li-
czyć na ciekawą, aczkolwiek od-
powiedzialną i nie zawsze spokoj-
ną  pracę. Również zarobki, jakie
oferuje SG,  wydają się w miarę
zachęcające. Na początek funk-
cjonariusz może liczyć na około
1200 złotych na rękę.

Aby ubiegać się o pracę w SG
należy posiadać obywatelstwo
polskie, legitymować się niepo-
szlakowaną opinią, nie być kara-
nym, korzystać z pełni praw pu-
blicznych, posiadać co najmniej
wykształcenie średnie oraz  ure-
gulowany stosunek do służby woj-
skowej. Trzeba także mieć pre-
dyspozycje psychiczne i fizyczne
do pełnienia tego typu służby oraz
być gotowym do podporządkowa-
nia się ostrej dyscyplinie.

Jak przyznał Grzegorz Klej-
nowski, ustawa o Straży Granicz-
nej nic nie mówi o wieku kandy-
data. Stąd o pracę może w prak-
tyce ubiegać się prawie każdy.
Oczywiście osoby nieco starsze
są zazwyczaj mniej sprawne fi-

zycznie niż ludzie  młodzi. Stąd
mogą mieć trudności z przebrnię-
ciem przez test sprawnościowy
czy badanie medyczne.

Nabór odbywa się dwuetapo-
wo. Pierwszy etap przeprowa-
dzany jest w Śląskim Oddziale
SG, gdzie kandydat na strażni-
ka jest „prześwietlany” pod ką-
tem jego przydatności do służby
w granicznej formacji. Drugi etap
to test pisemny z wiedzy ogólnej
oraz znajomości języka obcego
(angielski, niemiecki, rosyjski,
francuski lub ukraiński) oraz test
sprawności fizycznej. Poza tym
kandydat musi przejść w tym eta-
pie pozytywnie tak zwaną rozmo-
wę kwalifikacyjną.

Drugi etap naboru przeprowa-
dzany jest w jednym z ośrodków
szkoleniowych SG na terenie kra-
ju. Pożądane jest, by kandydaci po-
siadali prawo jazdy kategorii A i B
oraz udokumentowaną znajomość
języka obcego. Czas, jaki zazwy-
czaj upływa od złożenia stosownych
dokumentów w siedzibie Śląskiego
Oddziału Straży Granicznej do mo-
mentu, gdy osoba, która przebrnie
szczęśliwie przez kwalifikacje zało-
ży mundur wynosi zazwyczaj kilka
miesięcy. Więcej informacji na te-
mat służby oraz sposobu rekrutacji
można znaleźć na stronie interne-
towej www.strazgraniczna.pl.

Nabór do służby prowadzi rów-
nież Karpacki Oddział Straży Gra-
nicznej (ochraniający granicę ze
Słowacją), tam jednak - jak przyznał
rzecznik tamtejszego oddziału Ma-
rek Jarosiński - na brak chętnych
nie narzekają. Jedyne wakaty, jaki-
mi dysponuje, to kilka nie obsadzo-
nych jeszcze etatów na lotnisku w
podkrakowskich Balicach. (map)

Od wprowadzenia nowych za-
sad szkolenia i egzaminowania
przyszłych kierowców egzaminy
na najpopularniejsze prawo jazdy
- kategorii B - zalicza o wiele mniej
osób niż wcześniej. Tak jest w ca-
łym kraju, tak jest i na Podbeski-
dziu. Nic nie wskazuje na to, by
statystyki miały się poprawić, bo -
jak się okazuje - kursanci często
oblewają z powodu... zmęczenia
zbyt długim egzaminem! Resort
transportu pracuje tymczasem nad
kolejnymi zmianami, które jeszcze
bardziej wydłużą czas egzaminu...

Wielu przyszłych kierowców na
myśl o czekającym ich egzaminie
na prawo jazdy dostaje gęsiej skór-
ki. Nic dziwnego, skoro na dziesięć
osób przystępujących do egzami-
nu zdają go średnio trzy.

Zmiany w szkoleniu i egzami-
nowaniu przyszłych kierowców za-
częto wprowadzać w ubiegłym
roku. Zwiększono między innymi
minimalną liczbę godzin praktycz-
nej nauki jazdy z dwudziestu do
trzydziestu, a na placu manewro-
wym zrezygnowano z większości
zadań. Teraz kandydaci wykonują
je w mieście, w naturalnych warun-
kach. Wszystko to miało zaowoco-
wać lepszym przygotowaniem kur-
santów, a sam egzamin miał być ła-
twiejszy. Jednak nie jest. Zdawal-
ność spadła z już i tak niskich 40
procent do zaledwie 30. I tak jest
wszędzie, różnice w poszczegól-
nych ośrodkach są bardzo niewiel-
kie. W Bielsku-Białej zdawalność
wynosi 32 procent. Dlaczego?

WYDŁUŻONY
EGZAMIN
Wielu wini właśnie nowe prze-

pisy, w myśl których czas egzaminu
w ruchu miejskim wydłużono do
czterdziestu minut. W rzeczywisto-
ści egzamin może trwać dłużej (i
wielokrotnie tak właśnie jest), dopóki
egzaminowany nie wykona wszyst-
kich obowiązkowych manewrów.
Potwierdzają to egzaminatorzy.

- Egzamin, jak każdy inny, sam
w sobie jest stresujący. Wydłużenie
jego czasu jest dla wielu kandyda-
tów na kierowców zbyt wielkim ob-
ciążeniem - mówi Zygmunt Pyc, eg-
zaminator w WORD w Bielsku-Bia-
łej. - Większość błędów popełnia-
nych przez egzaminowanych zdarza
się w drugiej połowie egzaminu.
Ludzie są już zmęczeni, tracą zdol-
ność koncentracji. Nagle nie zauwa-

żają znaków, pieszych. Dochodzi do
interwencji egzaminatora, co jest
równoznaczne z oceną negatywną.

W przyszłym roku mają dojść
kolejne zmiany w przepisach, w
tym wprowadzenie do egzaminu
praktycznego jazdy na drogach
położonych poza obszarem zabu-
dowanym. Niektórzy już zrobili te-
sty, sprawdzając ile zajmie dojazd
do najbliższej takiej drogi z siedzi-
by WORD-u.

- 57 minut - mówi Zygmunt Pyc.
- A trzeba jeszcze doliczyć czas na
wykonanie wszystkich obowiązko-
wych manewrów...

Egzaminatorzy nie ukrywają:
jeśli do egzaminu zostanie wpro-
wadzone to zadanie, jego czas
znowu się wydłuży. Skoro ludzie
nie wytrzymują 40-minutowego
egzaminu, co będzie później?

- W ubiegłym roku, wiedząc o
wprowadzanych zmianach, w tym
wydłużeniu czasu egzaminów, za-
trudniliśmy więcej egzaminatorów
i dokupiliśmy samochodów - mówi
Tadeusz Kuś, dyrektor bielskiego
WORD-u. - Egzaminy odbywają
się także w soboty, bo egzamina-
torów brakuje. Nie wiem jak będą
wyglądać egzaminy, jeśli miałyby
trwać jeszcze dłużej. Już spora-
dycznie zdarza się przekroczenie
miesięcznego terminu oczekiwania
na egzamin.

ROSNĄ
KOSZTY
Kolejnymi zmianami najbardziej

mogą jednak denerwować się kur-
sanci. Kurs prawa jazdy kosztuje
średnio 1300 zł, egzamin praktycz-
ny - 112 zł, każda dodatkowa go-
dzina nauki jazdy - 35-45 zł. Po trzy-

Przyszli kierowcy - z powodu zmienionych przepisów - mają coraz
bardziej „pod górkę”.

Trudna droga do prawa jazdy

ieszyński policjant został
najlepszym dyżurnym w
Polsce. Młodszy aspirant

Krzysztof Chmiel wygrał zakończo-
ny 20 października ogólnopolski
finał III Otwartego Turnieju Służb
Dyżurnych, odbywający się w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w
Białymstoku.

Przez trzy dni policjanci
reprezentujący jednostki poli-
cji z całego kraju, którzy spo-
tkali się w białostockim garni-
zonie, walczyli o tytuł najlep-
szego dyżurnego polskiej po-
licji. W swoich zmaganiach
musieli przejść trzy konkuren-
cje: testy z szeroko rozumia-
nej wiedzy policyjnej, obsługę
symulowanych wydarzeń na
stanowisku kierowania oraz
obsługę środków łączności i infor-
matyki. Obok policjanta z Cieszy-
na miejsca „na pudle” wywalczyli
jego koledzy po fachu z Białej Pod-
laskiej i Opola.

Krzysztof Chmiel ma 33 lata,
jest żonaty, ma dwóch synów. W
policji pracuje od 1994 roku. Za-
czynał jako przewodnik psa służ-
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krotnym niezdaniu egzaminu obo-
wiązkowo trzeba przejść kolejne
szkolenie, co najmiej 5-godzinne.
To są kolejne koszty.

- Jeśli osoba jest dobrze przy-
gotowana, zdaje egzamin - mówią
egzaminatorzy. - Nam nie zależy na
tym, by oblewać ludzi. Wielu jednak
nie zdaje z powodu zbyt dużego
zmęczenia długim egzaminem. A
my skrócić egzaminu nie możemy...

SŁABE
PRZYGOTOWANIE
Niestety, nie brak też przypad-

ków, że kursanci nie są przygoto-
wani do egzaminu. Zdarza się, że
nie potrafią nawet znaleźć dźwigni
otwierającej maskę samochodu,
choć podniesienie maski - zgod-
nie z nowymi przepisami - jest czę-
ścią egzaminu praktycznego. Nie-
którzy nie wiedzą jak sprawdzić
czy działają światła stopu, a wy-
starczy poprosić o pomoc egzami-
natora... Czasem dochodzi do nie-
potrzebnych sytuacji stresowych,
bo na egzaminie nie pojawia się
instruktor, który obiecał kursanto-
wi, że będzie mu towarzyszył pod-
czas  egzaminu. Nie wszyscy kur-
sanci wiedzą, że w takim przypad-
ku muszą złożyć w biurze obsługi
pisemne oświadczenie, że rezy-
gnują z obecności instruktora na
egzaminie, bo w przeciwnym wy-
padku dostaną negatywną ocenę,
a egzamin nie zostanie przeprowa-
dzony. Załatwiają to w ostatniej
chwili, biegnąc do biura z placu
manewrowego.

Projekt ustawy o osobach kie-
rujących pojazdami jest dostępny
na stronie Ministerstwa Transpor-
tu: www.mt.gov.pl. (efa)
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Bielskiego dubletu na mistrzostwach
świata nie będzie...

Nie tego życzono sobie nad Sołą. Oświęcimscy hokeiści rundę zasadniczą ukończyli na
przedostatnim (dziewiątym) miejscu w tabeli.

Nie było kasy − był strajk !

ielskiego dubletu na siat-
karskich mistrzostwach
świata  nie będzie... Z re-

prezentacją siatkarek już przeby-
wają w Tokio zawodniczki BKS
Aluprof - Anna Podolec i Paulina
Maj. Nadzieje na to, że w męskim
mundialu (pierwsza połowa grud-
nia) zagra siatkarz z bielskim ro-
dowodem rozwiał pech. Kadro-
wicz, wychowanek BBTS-u Włók-
niarz, Grzegorz Pilarz (obecnie
rozgrywający Resovii) odniósł nie-
dawno kontuzję i przygotowania
kolegów do mistrzostw śledzi je-
dynie w mediach...

Złośliwość losu dosięgła biel-
skiego rozgrywającego podczas
Memoriału Zdzisława Ambrozia-
ka. - Skoczyłem do bloku i opa-
dając poczułem dotkliwy ból w
plecach. Lekarska diagnoza -
przepuklina międzykręgowa - nie
pozostawiała żadnych złudzeń co
do wykorzystania szansy, przed
jaką stałem... Wróciłem do Rze-
szowa, łykam tabletki - bo dodat-
kowo wykryto stan zapalny - i
ostrożnie się rehabilituję. Teraz
z wielkich planów pozostało już
tylko małe marzenie, by zdążyć
się wykurować przed ligą - mówi
z żalem w głosie.

Żałować ma czego, bo wbrew
powszechnej opinii jego akcje u
selekcjonera nie stały źle. - U
Raula Lozano jest tak, że o tym,
kto jedzie z reprezentacją na naj-
ważniejsze zawody decyduje for-
ma, jaką prezentuje w przed-
dzień wylotu na imprezę... To
stwarza równe szanse i daje
wszystkim wystarczającą moty-
wację, by się nie oszczędzać
podczas treningów. Potwierdza
to choćby sytuacja, jaka się wy-
tworzyła w kadrze na pozycji li-
bero. „Igła” (Krzysztof Ignaczak
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Pięć miesięcy przygotowań i marzeń o występie na mistrzostwach
świata przekreślił sportowy pech. Jedyną pociechą dla Grzegorza
Pilarza - jak otwarcie wyznał „Kronice” - jest to, że wreszcie może
spędzać więcej czasu z małżonką Katarzyną.

ecze w kolejnej fazie roz-
grywek (potrwa ona od
17 listopada aż do 4 lu-

tego) toczyć się będą w czteroze-
społowej grupie „podwyższonego
ryzyka”, którą oprócz nich tworzą:
KH Sanok, Naprzód Janów i KTH
Krynica. Dwie najsłabsze z tej
stawki drużyny skoczą sobie do
gardeł w barażowych meczach o
pozostanie w ekstralidze. Silniej-
szy duet wróci do gry z czołówką
i zagra w play offach o lokaty od
1 do 8. Czy Unia dołączy do tego
towarzystwa? - W kilku meczach
uciekły nam punkty, których „nie
mieliśmy” już prawa puścić, ale
nie zmienia to moim zdaniem fak-
tu, że awans do play off-u zaraz
po rundzie zasadniczej (lokata w
pierwszej szóstce - przyp. red.)
był poza naszym zasięgiem. Jeśli
ktoś przed rozpoczęciem sezonu
patrzył na szanse Unii przez ró-
żowe okulary tylko dlatego, że
większość naszych młodych klu-
bowych graczy miała odnotowa-
ne „w papierach” ubiegłoroczne
epizody w pierwszym zespole
Unii, to teraz jest rozczarowany.
Ja - nie. Ustępujemy silniejszym i
mamy kłopoty z „równymi sobie”
głównie przez zespołowe braki
taktyczne. Takie umiejętności

trzeba wyjeździć na ligowym lo-
dzie, nie da się ich posiąść poka-
zując się na nim od czasu do cza-
su w czwartej piątce  - ocenia trzeź-
wo kapitan Unii Oświęcim, Walde-
mar Klisiak, zaznaczając jedno-
cześnie, że... widzi Unię w pierw-
szej ósemce. - Sądzę, że zespół z
Sanoka pozostanie na ostatnim
miejscu, a my - bo dobrze nam się
z nimi gra - przeskoczymy w tabeli
janowian - prognozuje.

Stabilizacja formy oświęcimian
- jeszcze przed nimi. Względny
spokój finansowy - już mają.
Wreszcie wypłacono im przyzna-
ne przez miasto zaległe wrześnio-
we stypendia. Nie obyło się jednak
bez... strajkowego zgrzytu. Zanim
pieniądze wpłynęły na konta za-
wodników, w porze jednego z po-
rannych treningów (17 październi-
ka) tafla oświęcimskiego lodowi-
ska świeciła pustkami... (tom)

Jastrzębie / Kraków. Eliminacyj-
ne żarna do przyszłorocznych fi-
nałów mistrzostw Polski młodzi-
ków i juniorów w tenisie stołowym
zaczęły mielić. W Jastrzębiu (mło-
dzicy) i Krakowie (juniorzy) odby-
ły się pierwsze (z trzech zaplano-
wanych) Ogólnopolskie Turnieje
Klasyfikacyjne. Sześcioro podbe-
skidzian wymachało rakietkami
lokaty w górnej połówce tabeli
(miejsca do 1 do 32), które przy-
niosły im punkty w krajowym ran-
kingu oraz zagwarantowały udział
w drugim (przewidzianym na gru-
dzień) OTK-u. Jeśli i za niespeł-
na dwa miesiące poradzą sobie z
podobnym (bądź jeszcze lep-
szym!) skutkiem - awans do fina-
łowych turniejów MP będą mieli
praktycznie w kieszeni. Z grona
młodszych tenisistów stołowych
udaną premierę w OTK zanoto-
wali - Daria Dawiec (Cukrownik
Chybie), zajmując siódmą pozy-

cję i Wojciech Roj (BISTS Pol-
sport Bielsko-Biała) sklasyfikowa-
ny w grupie zawodników, którzy
uplasowali się na miejscach od 14
do 16. Wśród juniorów z rankin-
gowych zysków cieszyli się: Ka-
mil Michalik (lokata 5 - 8.) i Mate-
usz Zagajewski (13 - 16.; obaj -
BISTS Polsport Bielsko-Biała)
oraz Adrianna Paszanda (17 - 20.;
Cukrownik Chybie) i Marzena
Wolak (21. - 24.; Cieszko Cie-
szyn).
Łódź. Miał być nawet medal, a
zjadły je nerwy... Z mistrzostw Pol-
ski w układach zbiorowych dziew-
częta z bielskiego Stowarzysze-
nia Gimnastyki Artystycznej wró-
ciły na tarczy. Młodziczki (Natalia
Madej, Dagmara Bąk, Anna Ba-
lon, Julia Świerczek, Justyna Mu-
cha i Urszula Szpak) zajęły siód-
me miejsce na 12 startujących ze-
społów. Wyżej, bo na piątej pozy-
cji, lecz tylko w siedmiozespoło-

wej stawce, uplasowały się junior-
ki (Angelika Szerszeń, Zuzanna
Sokalska, Anita Polak, Aleksandra
Pryczek i Patrycja Romik). - Liczy-
łam na znacznie więcej. Za bar-
dzo chciały i pożarł je stres. Gu-
biły przyrządy, a przecież jeszcze
na ostatnim treningu przed wyjaz-
dem było tak pięknie... - wzdycha
z żalem trenerka gimnastyczek,
Anna Dusza.
Mysłowice / Wrocław. Zawod-
niczki i zawodnicy Gwardii Biel-
sko-Biała mieli dylemat. W tym sa-
mym czasie (21 - 22 październi-
ka) na Górnym Śląsku walczono
o medale mistrzostw Polski w
dżiu-dżitsu, a w stolicy Dolnego
Śląska - o punkty w indywidual-
no-drużynowej lidze dżudo. Dwie
śmiałe gwardzistki postanowiły
chwycić obie sroki za ogon! Po
zdobyciu - po raz piąty z rzędu -
mistrzostwa Polski w dżiu-dżitsu
Monika Dikow (na zdjęciu) na-
tychmiast wyjechała do Mysłowic,
zajmując wśród dżudoczek (kate-
goria wagowa do 55 kg) piąte
miejsce. W błyskawicznej eska-
padzie towarzyszyła jej Agniesz-
ka Chlipała - wicemistrzyni w dżiu
dżitsu i triumfatorka walk dżudo-
czek w kategorii wagowej do 75
kg. Z medalami z Mysłowic powró-
cili również: Michał Adamczyk

(złoto; do 77 kg), Marek Tyszecki
(srebro), Łukasz Wandor (brąz;
obaj - do 62 kg) i Jacek Siarkow-
ski (brąz; do 85 kg). Tylko na wro-
cławski bój nastawił się junior
Robert Wandor i zajmując drugie
miejsce (do 60 kg) stał się auto-
rem największej niespodzianki -
seniorskiej przecież - ligi. (tom)

ZAPRASZA
● Kryta pływalnia „Troclik” (Biel-
sko-Biała, ul. Sosnkowskiego 14) -
codziennie od 7.00 do 23.00. Aqua-
aerobik - poniedziałek i środa: od
21.30 do 22.20, sobota: 8.00-8.50.
Aerobik - poniedziałek i czwartek:
19.00, wtorek i piątek: 19.00. Step-
aerobik - poniedziałek i czwartek:
20.00, wtorek i piątek: 20.00.
● „Centrum Fitness” (Bielsko-
Biała, Bratków 16), codziennie od
17.00 do 21.00, a w poniedziałek,
środę i czwartek dodatkowo od
9.00 do 10.00.
● Ośrodek Sportowo-Rekreacyj-
ny „Victoria” (Bielsko-Biała, ul.
Bratków 16) Boisko wielofunkcyjne
- codziennie od 8.00 do zmroku.

Piłka nożna. 3
listopada, me-
cze o mistrzo-
stwo bielskiej
halowej ligi
szkół ponad-
gimnazjalnych
(hala sportowa

Zespołu Szkół Samochodowych i
Ogólnokształcących przy ul. Filaro-
wej): ZSSiO - LO im. S. Żeromskie-
go (16.00), Zespół Szkół Budowla-
nych - LO im. M. Reja (16.30), Ze-
spół Szkół Elektrycznych, Elektro-
nicznych i Mechanicznych - LO im.
M. Kopernika (17.00), Zespół Szkół
Ogrodniczych - LO im. KEN
(17.30), Zespół Szkół Ekonomicz-
nych - Zespół Szkół Gastronomicz-

nych i Handlowych (18.00), Prywat-
ne Liceum Ogólnokształcące - Biel-
ska Szkoła Przemysłowa (18.30),
LO im. A. Asnyka - Zespół Szkół im.
J. Tuwima (19.00). 4 listopada,
mecze o mistrzostwo IV ligi (14.00):
Koszarawa Żywiec - Start Mszana,
Metal Skałka Żabnica - Odra II
Wodzisław Śląski, Beskid Skoczów
- Polonia Łaziska oraz 5 listopada
(11.00): BKS Stal - Pasjonat Dan-
kowice. 4 listopada, mecze o mi-
strzostwo klasy okręgowej (14.00):
Drzewiarz Jasienica - TS Podbeski-
dzie II, Kuźnia Ustroń - Rekord Biel-
sko-Biała, Wilamowiczanka - LKS
Czaniec, MRKS Czechowice-Dzie-
dzice - Sokół Zabrzeg, Zapora Po-
rąbka - Morcinek Kaczyce, Czarni-

Góral Żywiec - Podhalanka Milów-
ka oraz 5 listopada (11.00): LKS
Bestwina - Cukrownik Chybie,
Orzeł Łękawica - Przełom Kaniów.
5 listopada, mecz o mistrzostwo
II ligi halowej (hala przy ul. Starto-
wej w Cygańskim Lesie): Rekord
Bielsko-Biała - Marex Chorzów
(18.00).  5 listopada, mecze o
mistrzostwo a klasy: GLKS Wilko-
wice - LKS Bestwinka (11.00) oraz
(13.30): Zapora Wapienica - Za-
mek Grodziec Śląski, LKS Mazań-
cowice - Centrum Ligota, Pionier
Pisarzowice - Spójnia Landek,
Sokół Buczkowice - Sokół Heczna-
rowice, Soła Kobiernice - Orzeł
Kozy; mecze: Metal Skałka II Żab-
nica - LKS Zarzecze, LKS Błękitni

- Delphi Jeleśnia, LKS Lipowa -
LKS Wieprz, LKS Łodygowice -
LKS Radziechowy, Świt Cięcina -
LKS Przyborów, Beskid Gilowice -
Soła Rajcza i LKS Jeleśnia - LKS
Leśna rozpoczną się o 14.00.
Siatkówka. 4 listopada, mecz o
mistrzostwo II ligi kobiet (18.00):
MKS Bielsko-Biała - SMS II So-
snowiec.
Tenis stołowy. 8 listopada, me-
cze o mistrzostwo III ligi mężczyzn
(18.00): Beskid Brenna - UKS The
Best Bestwinka, Lesznianka Lesz-
na Górna - LUKS Gilowice, Orzeł
Kozy - Anders II Żywiec, Orzeł Łę-
kawica - ULKS Ligota, LKS Pogó-
rze - BISTS Polsport II Bielsko-
Biała. (tom)

- przyp. red.) był przez cały czas
pewniakiem mediów na wyjazd,
a teraz po meczu towarzyskim z
Kubą „nagle” się okazało, że w
życiowej formie jest Piotr Gacek.
Absolutnie nie byłbym zdziwio-
ny, gdyby to właśnie on poje-
chał. A obaj - niby na doczepkę
- byliśmy w kadrze w podobnej
sytuacji... - dodaje niepocieszo-
ny Grzegorz Pilarz. (tom)

Po strajkowym sygnale - i wypłaceniu zaległej kasy - treningi Unii
odbywają się normalnie.
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iatkarski wieczór (28 paź-
dziernika) niespodzianek!
Najpierw bielski Siatkarz -

po dwu wcześniejszych porażkach w
kiepskim stylu - ograł aspirujący do
czołowych lokat gorzowski GTPS.
Kilkanaście minut po meczu rozeszła
się sensacyjna - ale prawdziwa - wia-
domość. Z zespołem rozstał się sło-
wacki trener Jarosław Vlk! Nazwisko
następcy - nieoficjalnie - znane było
też już niedługo po spotkaniu.

dyby mecz rozegrano przy
sztucznym świetle i w
obecności dziesięciu tysię-

cy widzów, byłoby to dopełnieniem
jego pierwszoligowego poziomu.
Pierwsza połowa na remis - ze
wskazaniem Podbeskidzia. Druga
- supremacja bielszczan i zasłużo-
ne zwycięstwo. Lider poległ w Biel-
sku-Białej, bo trener gospodarzy
przygotował supertaktykę, a ich
dwunastym zawodnikiem była fan-
tastyczna i obiektywna publicz-
ność. Taką laurkę na pomeczowej
sobotniej (28 października) konfe-
rencji prasowej wygłosił trener rzu-
conego nad Białą na kolana lide-
ra, Bogusław Baniak!

I nie była to kurtuazja. Trener
Krzysztof Tochel rzeczywiście ugo-
dził taktyką bydgoskich liderów w
najczulszy punkt. Trzech wysunię-
tych napastników i harujący za ich
plecami dwaj defensywni pomocni-
cy skutecznie utrudniali piłkarzom
Zawiszy przeprowadzanie akcji
środkiem boiska. Z realizacją szko-
leniowych wytycznych mieli jedynie
problem na samym początku me-
czu. Stracili nawet szybko bramkę
i... natychmiast „zaskoczyli”. Wnet

doszło do szaleńczej wymiany cio-
sów - przed przerwą padły jeszcze
cztery gole! Trzy z nich do bydgo-
skiej bramki. Powstrzymanie nieby-
wale ruchliwych i pomysłowo gra-
jących bielskich „napadziorów” - Jó-
zefowicza i Chrapka, sprawiało
obrońcom Zawiszy wielką trudność.

Przed piłkarzami Podbeskidzia
przedostatni jesienny bój. 4 listopa-
da zagrają w Krakowie z, posiada-
jącą tę samą ilość punktów, Kmitą
Zabierzów. Jeśli nastawienie psy-
chiczne po ostatnich ligowych wystę-
pach będzie miało wpływ na grę za-
wodników obu zespołów, to... jest
szansa na wyjazdowe zwycięstwo!
Podczas gdy Podbeskidzie rozpra-
wiało się z bydgoszczanami, gdań-
ska Lechia zdemolowała Kmitę 5:1...
II liga, 15 kolejka: TS Podbeski-
dzie - Zawisza Bydgoszcz 3:2
(3:2). Podbeskidzie: Merda - Cien-
ciała, Mouzie, Gorszkow, Górkie-
wicz - Butrym, Koman, Pater - Ko-
cur - Chrapek, Józefowicz. Gole dla
Podbeskidzia: Józefowicz 2 i Chra-
pek. Mimo niespodziewanej poraż-
ki w Bielsku-Białej zespół Zawiszy
(34 pkt) nie stracił fotela lidera, bo-
wiem do jeszcze większej sensacji
doszło w Janikowie, gdzie przed-
ostatnia w tabeli Unia rozgromiła wi-
celidera - Ruch Chorzów (32 pkt)
aż 4:0! Podbeskidzie (17 pkt) pod-
skoczyło na dziewiąte miejsce, ale
w dolnych rejonach tabeli nadal jest
niemiłosiernie ciasno. Opolska
Odra - pierwsza w grupie drużyn
(lokaty 11 - 14) zagrożonych bara-
żami o utrzymanie się w lidze ma
tylko punkt mniej, a wrocławski
Śląsk - pierwsza ekipa z towarzy-
stwa, nad którym wisi groźba auto-
matycznej degradacji (miejsca  15
- 18), uzbierał tylko dwa punkty
mniej od Podbeskidzia... (tom)

czwartoligowych konfron-
tacji na czoło wybija się
niedzielna (5 listopada)

potyczka w Bielsku-Białej. Za-
grają zespoły z dwóch biegunów
tabeli. Mierzący wciąż we włą-
czenie się do walki o pierwszą
lokatę BKS Stal podejmie skaza-
nego już raczej na spadek do
okręgówki dankowickiego Pasjo-
nata. Niby wynik powinien być
sprawą przesądzoną, ale po
pierwsze - będą to derby, które
ponoć zawsze rządzą się swo-
imi prawami, a po wtóre - napast-
nicy „stalowców” mają ostatnio
zadyszkę, a rozstrzelali się z
kolei „pasjonaci”...

W klasie okręgowej klasykiem
będzie zapewne sobotni bój w
Czechowicach-Dziedzicach,
gdzie wiceliderzy (MRKS) podej-
mą ekipę „po przejściach” -  So-
kół Zabrzeg. „Sokoły”, po wyśmie-
nitym początku rozgrywek (dzie-
więć zwycięstw) spuściły z tonu,
ale mecz z sąsiadem zza miedzy
zawsze potrafi dodatkowo zmobi-
lizować!

Jeśli w Pisarzowicach wciąż
jeszcze żyją nadzieją na dołą-
czenie do stawki, która na wio-
snę konkurować będzie o a-kla-
sowe mistrzostwo, to w niedzie-
lę nie pozostaje Pionierowi nic
innego, jak ograć będącego na
fali wicelidera - Spójnię Landek.
Będzie o to jednak bardzo trud-
no, bo goście zaciekle gonią w
tabeli wapienicką Zaporę i ani im
w głowie tracić „po drodze” punk-
ty. (tom)

wykonania zostały jeszcze tylko kosmetyczne zabiegi - mo-
dernizacja hali BKS-u zakończona. Obiekt otworzy swe po-
dwoje dla kibiców już za kilka dni!

Zapowiada się superatrakcyjny wieczór. Na 8 listopada (18.00) klubo-
wi działacze zaplanowali prezentację - mającej w swych szeregach pięć
nowych zawodniczek - drużyny BKS Aluprof. Będzie można również zoba-
czyć w jakiej zespół jest formie. Bielskie siatkarki rozegrają towarzyski mecz
z aktualnymi mistrzyniami kraju - Muszynianką! Początek siatkarskich emocji
- 18.00. Wstęp na pierwsze, od maja, spotkanie z drużyną - wolny. (tom)

Bielszczanin Wojciech Fejdych,
karateka z dwudziestoletnim za-
wodniczym doświadczeniem, po-
większył kolekcję trofeów o kolej-
ny laur. Podczas międzynarodo-
wych mistrzostw Polski, które
odbyły się (28 października) w
Dąbrowie Górniczej, zdobył brą-
zowy medal w kategorii wagowej
do 80 kilogramów.
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Podbeskidzie pokonało lidera !

IV liga, 14 kolejka: Pniówek Paw-
łowice Śląskie - Beskid Skoczów
1:1, Grunwald Ruda Śląska - BKS
Stal 0:0, Pasjonat Dankowice -
Skałka Żabnica 2:2, Odra II Wodzi-
sław Śląski - Koszarawa Żywiec 1:1.
Czołówka: 1. Energetyk ROW (33
pkt), 2. Koszarawa (30), 3. Przy-
szłość (26), 4. Odra II (25).
Klasa okręgowa, 14 kolejka: Pod-
halanka Milówka - Zapora Porąbka
0:0, Morcinek Kaczyce - MRKS
Czechowice-Dziedzice 0:3, Sokół
Zabrzeg - Wilamowiczanka 2:1,
LKS Czaniec - Kuźnia Ustroń 5:1,
Rekord Bielsko-Biała - LKS Bestwi-
na 1:1, Cukrownik Chybie - Drze-
wiarz Jasienica 0:2, TS Podbeski-
dzie II - Orzeł Łękawica 2:0, Prze-
łom Kaniów - Czarni-Góral Żywiec
1:2. Kolejność: 1. Czaniec (37), 2.
MRKS (34), 3. Bestwina (31), 4.
Zapora (30), 5. Sokół (28), 6. Drze-
wiarz (24), 7. Cukrownik (23),  8. Re-
kord (18), 9. Czarni-Góral (17), 10. -
11. Morcinek i TS Podbeskidzie II
(po 16), 12. Kuźnia (14), 13. Podha-
lanka (12), 14. Przełom (10), 15.
Orzeł (9), 16. Wilamowiczanka (4).

Klasa a. Podokręg Bielsko-Biała,
12 kolejka: Orzeł Kozy - Sokół Bucz-
kowice 2:2, Zamek Grodziec Śląski -
Soła Kobiernice 2:2, Sokół Heczna-
rowice - GLKS Wilkowice 1:0, Żar
Międzybrodzie Bialskie - Pionier Pi-
sarzowice 0:0, Spójnia Landek - LKS
Mazańcowice 9:1, Centrum Ligota -
Zapora Wapienica 2:5; LKS Bestwin-
ka - pauzowała. Czołówka: 1. Zapo-
ra (28), 2. Spójnia (27), 3. Żar (24),
4. Pionier (22), 5. Orzeł (21), 6. So-
kół Buczkowice (20). Podokręg Ży-
wiec, 12 kolejka: LKS Zarzecze -
LKS Jeleśnia 3:3, LKS Leśna - Be-
skid Gilowice 2:5, Soła Rajcza - Świt
Cięcina 0:3, LKS Przyborów - LKS
Radziechowy 0:0, LKS Łodygowice -
LKS Lipowa 1:1, LKS Wieprz - Błę-
kitni Żywiec 5:1, Delphi Jeleśnia -
Skałka Metal II Żabnica 2:3. Czo-
łówka (* - mecz mniej): 1. Metal
Skałka II (30), 2. LKS Wieprz (26), 3.
LKS Radziechowy* (25), 4. LKS Li-
powa (24), 5. Świt (21). Podokręg
Skoczów, 13 kolejka: LKS Kończy-
ce Małe - KS Wisła 2:1, LKS Haż-
lach - LKS Kończyce Wielkie 4:0,
Orzeł Zabłocie - Mieszko/Piast Cie-

szyn 0:3, Tempo Puńców - LKS Stru-
mień 4:1, Wyzwolenie Simoradz -
LKS Ochaby 3:1, Błyskawica Drogo-
myśl - Spójnia Zebrzydowice 0:1, Be-
skid Brenna - KS Nierodzim 0:0. Ta-
bela na zakończenie rundy jesiennej:

1.Strumień 30 30:17
2.Kończyce Małe 29 23:13
3.Tempo 28 47:14
4.Mieszko/Piast 25 33:13
5.Beskid 23 16:  6
6.Nierodzim 21 28:15
7.Hażlach 18 18:22
8.Drogomyśl 16 19:16
9.Ochaby 15 17:19

10.Wisła 14 23:21
11.Orzeł 13 20:34
12.Spójnia 11 14:42
13.Kończyce Wielkie 8 13:43
14.Wyzwolenie 7 12:38
Klasa b. Podokręg Żywiec, 11 ko-
lejka: LKS Bystra - LKS Rychwałd
0:1, LKS Trzebinia - LKS Pietrzyko-
wice 1:4, LKS Kocierz - LKS Cisiec
2:2, Soła Żywiec - LKS Słotwina 3:0,
LKS Czernichów - KS Kalna 3:1, LKS
Pewel Ślemieńska - Koszarawa Ba-
bia Góra 2:3. Prowadzi LKS Cisiec
(22) przed LKS-em Bystra (19). Pod-
okręg Skoczów, 11 kolejka: Olza
Pogwizdów - Lutnia Zamarski 1:1,
LKS Rudnik - Spójnia Górki Wielkie
0:0, KP Istebna - LKS Ogrodzona 1:1,

LKS Pruchna - LKS Wiślica 0:0, LKS
Pogórze - LKS Pielgrzymowice 7:2;
Zryw Bąków - pauzował. Tabela na
zakończenie rundy jesiennej:

1.Wiślica 23 28:15
2.Lutnia 19 25:18
3.Olza 19 20:14
4.Ogrodzona 17 22:15
5.Pogórze 16 25:21
6.Rudnik 13 14:13
7.Bąków 12 20:19
8.Istebna 9 19:24
9.Pruchna 9 8:16

10.Pielgrzymowice 8 17:28
11.Spójnia 8 11:23
II liga halowa, 5 kolejka: Rodakow-
ski Tychy - Rekord Bielsko-Biała 5:1
(2:0). Honorowego gola dla bielszczan
zdobył (przy prowadzeniu rywali 3:0)
Piotr Bubec. Rekord (9 pkt), pomimo
drugiej już porażki, nadal jest w czo-
łówce i dzieli lokaty od 1 do 5 (razem z
zespołami: WSB Chorzów, Upos Knu-
rów, Rodakowski i Gaszyńscy Kraków;
tyszanie mają rozegrany jeden mecz
mniej, a krakowianie aż dwukrotnie
przekładali swe spotkania).
Bielska liga halowa szkół ponad-
gimnazjalnych, 5 kolejka: Zespół
Szkół Samochodowych i Ogólno-
kształcących - Bielska Szkoła Prze-
mysłowa 4:0 (Zaitz 2, Wacławski,
Sowa), LO im. A. Asnyka - Zespół
Szkół Budowlanych 4:2 (Gala 2, Pro-

fic, Waliczek - Kocierz, Kępka), Ze-
spół Szkół im. J. Tuwima - Prywatne
Liceum Ogólnokształcące 0:3 (Bat-
ko 3), LO im. S. Żeromskiego - Ze-
spół Szkół Ekonomicznych 0:4 (Ka-
lamus 3, Mucha), Zespół Szkół
Gastronomicznych i Handlowych - Ze-
spół Szkół Ogrodniczych 3:1 (Wypchał
2, Staroń - Legieć), LO im. KEN - Ze-
spół Szkół Elektrycznych Elektronicz-
nych i Mechanicznych 1:0 (Borow-
ski), LO im. M. Kopernika - LO im.
M. Reja 6:2 (Przywara 3, Iskra, Mo-
krzycki, Smajek - Maśnica 2). Kolej-
ność: 1. - 2. LO im. A. Asnyka i LO
im. KEN (po 15 pkt), 3. ZSSiO (12),
4. - 5. ZSE i LO im. M. Kopernika (po
10), 6. ZSEEiM (9), 7. BSP (8), 8. - 9.
ZSGiH i LO im. S. Żeromskiego (po
6), 10. PLO (4), 11. ZS im. J. Tuwima
(3), 12. ZSB (2), 13. LO im. M. Reja
(1), 14. Zespół Szkół Ogrodniczych (0).

★ ★ ★
4 listopada w hali Rekordu Bielsko-
Biała odbędzie się II Memoriał Maria-
na Kozynackiego. W turniejowe szran-
ki staną reprezentacje okręgowych
związków piłki nożnej z Katowic, Kra-
kowa, Opola, Częstochowy i Bielska-
Białej, tworzone przez dwunastolet-
nich piłkarzy. Memoriałowe zawody ro-
zegrane zostaną systemem „każdy z
każdym”. Rozpoczęcie pierwszego
spotkania - 10.00. (tom)

Choć już coraz bliżej do końca jesiennego kopania, wy-
bór atrakcyjnie zapowiadających się spotkań - wciąż jest
spory.

Puchar Polski. Tylko seta stracił
zespół BKS Aluprof w pierwszym
eliminacyjnym turnieju o awans
do finału PP. W pierwszym swym
występie drużyna trenera Jacka
Skroka stoczyła bardzo zacięty
bój z mistrzyniami Polski - ekipą
Muszynianki. O wygranej decydo-
wały dramatyczne końcówki se-
tów, w których - co w minionym
sezonie było największym man-
kamentem siatkarek BKS-u - wię-
cej zimnej krwi zachowały bielsz-
czanki. W drugiej potyczce, z go-
spodyniami turnieju - drużyną
Stali Mielec, w miarę wyrównana
walka mia ła miejsce tylko w
pierwszym secie. Tabela i wyniki
spotkań:
 1. BKS Aluprof 4 6:1
 2. Muszynianka 3 4:3
 3. Stal Mielec 2 0:6
Muszynianka - BKS Aluprof 1:3
(20, -28, -25, -22), BKS Aluprof -
Stal Mielec 3:0 (22, 12, 19) i Stal
Mielec - Muszynianka 0:3 (-18, -
20, -22). Do rozegrania pozostały
jeszcze dwa turnieje eliminacyjne
- w Muszynie i Bielsku-Białej (10 -
12 listopada).

II liga kobiet, 3 kolejka: Cu-
krownik Chybie - Lesznianka
Leszna Górna 10:0, MOSiR Ty-
chy - Cieszko Cieszyn 0:10, KTS
Lędziny - JKTS II Jastrzębie 3:7,
LKS Bujaków - JKTS III 7:3. Ta-
bela:
1. Cukrownik 6 29 : 1
2. JKTS II 6 25 : 5
3. Lędziny 4 18 :12
4. Bujaków 4 17 :13
5. Cieszko 2 14 :16
6. Lesznianka 2 8 :22
7. JKTS III 0 5 :25
8. MOSiR Tychy 0 4 :26

II liga mężczyzn, 3 kolejka: Anders
Żywiec - Huragan Sosnowiec 9:1,
Dąb Gaszowice - BISTS Polsport
Bielsko-Biała 3:7, AKS Mikołów -
Naprzód Borucin 5:5, KTS Lędziny
- Przyszłość Rogów 9:1. Prowadzi
BISTS Polsport (6 pkt) przed KTS-
em i Dębem (po 4). Anders (2)
awansował na szóstą pozycję. (tom)

Wystawianie laurki Podbeskidziu, jego szkoleniowcowi (Krzysztof
Tochel - z lewej) i kibicom, trener Bogusław Baniak rozpoczął od
radosnego spostrzeżenia, że po raz pierwszy w ciągu 22 lat trener-
skiej kariery uczestniczy w konferencji prasowej, którą prowadzi...
kobieta (w  środku - dziennikarka Radio Bielsko, Magda Fritz)!

W hali jak malowanie...

Trener wygrał i... odszedł

Potwierdzone zostało dwa
dni później. Stara miłość nie
rdzewieje... Nowym trenerem
Siatkarza został były gracz biel-
skiej drużyny i jej menedżer -
Grzegorz Wagner!
I liga mężczyzn, 4 kolejka: Siat-
karz Original - GTPS Gorzów
3:1. Siatkarz: Fijałek, Michał
Gaca, Żmuda, Dziewit, Hunek,
Mariusz Gaca, Sufa (libero) oraz
Piekarczyk, Podgórski. (tom)

Od 30 października hokeiści Unii
Oświęcim mają nowego trenera.
Włodzimierza Urbańczyka zastąpił
Słowak Józef Contofalski.
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Na łamy „Kroniki” wróciła popularna niegdyś rubry-
ka „Nasze dzieci”. Prezentujemy w niej zdjęcia najmłod-
szych mieszkańców Podbeskidzia. Czekamy także na
zdjęcia nadsyłane przez czytelników (do publikacji ko-
nieczna jest pisemna zgoda rodziców dziecka).

Łukasz Nosidlak z Toporzyska skończył roczek.
Jest grzecznym, radosnym chłopcem. Uwielbia jedze-
nie, spacery oraz zabawy z rodzicami i dziadkami.

Fanom jazzu nie trzeba tego przypominać. Już za miesiąc, pomiędzy 30 listopada
a 2 grudnia, odbędzie się Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej. To jeden z najciekawszych
w naszej części Europy festiwali, prezentujący najwyższej klasy muzyków.

Program IV Jazzo-
wej Jesieni w Biel-
sku-Białej, przygo-
towany przez dy-

rektora artystycz-
nego Tomasza Stań-

kę, zapowiada się rewelacyjnie.
Nasz najsłynniejszy polski jazz-
man, zajmujący od lat niekwe-
stionowane miejsce w elicie
światowego jazzu, zaprosił do
Bielska-Białej artystów związa-
nych z ECM Records, jedną z
najbardziej prestiżowych firm fo-
nograficznych. Obok  Stańki i

muzyków jego kwartetu - Marci-
na Wasilewskiego, Sławomira
Kurkiewicza, Michała Miśkiewi-
cza - zagrają takie jazzowe sła-
wy jak: pianista Nik Bärtsch, per-
kusista Jack De Johnette i legen-
darny kontrabasista Gary Pe-
acock. Właśnie jego wspólny
koncert ze Stańką i Wasilewskim
będzie wydarzeniem artystycz-
nym, na które już ostrzą sobie
apetyty jazzowi fani. Nie mniej-
szą rangę będzie miał koncert
Quartetu Stańki, pierwszy w Pol-
sce, promujący ich najnowszą

Jak zwykle o tej porze w Bielsku

piątek, 27 października,
w Bielskim Centrum Kul-
tury odbyło się uroczyste

podsumowanie X Ogólnopolskie-
go i XXIV Wojewódzkiego Przeglą-
du Dziecięcej i Młodzieżowej Twór-
czości Literackiej Lipa 2006.

Jurorzy, pracujący od lat w
niezmienionym składzie (poeci

Tomasz Jastrun i Juliusz Wątro-
ba oraz publicysta i animator kul-
tury Jan Picheta), musieli w tym
roku przebrnąć przez lekturę 2077
tekstów poetyckich i prozator-
skich.  Ich autorami było 640 mło-
dych twórców - uczniów podsta-
wówek, gimnazjów i szkół śred-
nich z całej Polski.

Zgodnie z wieloletnią tradycją
Lipy, równorzędnymi laureatami
Przeglądu zostało dokładnie sto
osób, a nagrodą dla nich było opu-
blikowanie nadesłanych tekstów w
opasłej książce. Dla niemal wszyst-
kich jest to debiut literacki. - Cieszy
nas, że laureatami przeglądu są
autorzy z małych miast i wiosek, dla
których Lipa może być oknem na li-
teracki świat. Zawsze marzyliśmy o
tym, żeby podawać dłonie uzdolnio-
nym młodym ludziom, także tym
spoza ośrodków wielkomiejskich -
podkreśla Jan Picheta, pomysło-
dawca i od samego początku głów-
ny realizator Lipy. (ak)

640 uczestników i stu laureatów

Już w piątek, 3 listopada, w Domu Kultury w Hałc-
nowie zainaugurowane zostaną II Międzynarodo-
we Jesienne Spotkania Artystyczne „Talizman suk-
cesu”. Przez trzy następne dni swe taneczne i wo-

kalne umiejętności prezentować będzie w Bielsku-
Białej pół tysiąca młodych artystów z Rosji, Czech i Polski.

esień nie musi być smutną
porą roku. Mimo kapryśnej
aury można w tym czasie

zorganizować wesołe, barwne spo-
tkanie, które na długo zostanie w
pamięci jego uczestników. Przeko-
nują o tym organizatorzy bielskich
spotkań artystycznych. - Chcemy,
by nasze spotkanie było nie tylko
rywalizacją o nagrody, ale przede
wszystkim okazją do wzajemnego
poznania się, wymiany pomysłów i
doświadczeń. Każdy zespół ma
okazję pochwalić się tym, co umie,
a równocześnie zobaczyć, co po-
trafią inni. Dlatego przez trzy dni,
obok przesłuchań konkursowych,
odbywać się będą także warsztaty
artystyczne, otwarte dla wszystkich
zainteresowanych - podkreśla Kry-
styna Małecka, szefowa Domu Kul-
tury w Hałcnowie, pomysłodawczy-
ni i główna organizatorka „Talizma-
nu sukcesu”.

W pierwszej, ubiegłorocznej
edycji spotkań uczestniczyło osiem

zespołów z Rosji i 19 z Polski. Łącz-
nie blisko 500 osób. W tym roku do
Bielska-Białej przyjedzie podobna
liczba młodych artystów, ale znacz-
nie wzmocniona zostanie zagra-
niczna obsada. Organizatorzy spo-
dziewają się aż szesnastu grup z
różnych stron Rosji i z Czech. Łącz-
nie będzie to ponad dwustu mło-
dych artystów. Stronę polską repre-
zentować mają 22 zespoły, skupia-
jące łącznie blisko trzysta osób.
Przesłuchania konkursowe i warsz-
taty artystyczne odbywać się będą
w dwóch miejscach. Na scenie
Domu Kultury w Hałcnowie swe
umiejętności zaprezentują zespoły
taneczne i wokalne. Z kolei w Domu
Kultury w Kamienicy odbywać się
będą przesłuchania chórów.

Koncert galowy, podczas które-
go zaprezentowani zostaną laureaci
II Międzynarodowych Jesiennych
Spotkań Artystycznych, odbędzie
się w poniedziałek, 6 listopada, w
Domu Kultury w Hałcnowie. (ak)

Trzy dni z muzyką i tańcem

W Galerii Bielskiej BWA  można oglądać prace Jerzego
Wrońskiego, znanego między innymi ze współtworze-
nia awangardowej Grupy Nowohuckiej, która w latach
pięćdziesiątych zainaugurowała w Krakowie tak zwany
nurt malarstwa materii. Wystawa nosi tytuł „Kopciogra-
my”, a powstawała przy współudziale Jerzego Pustelni-
ka, cieszyńskiego fotografa.

opciogramy to technika
twórcza, w której główną
rolę odgrywają ogień, dym

i woda. Została wynaleziona przez
Jerzego Wrońskiego, a doszło do
tego w zaskakujący sposób. Arty-
sta, mieszkaniec Krakowa, zwią-
zany jest od lat z Podbeskidziem
poprzez pracę w cieszyńskiej filii
Uniwersytetu Śląskiego, ale na tym
jego związki się nie kończą. Gdy
przyjeżdżał tutaj do pracy, miesz-
kał w starej chacie pod szczytem
Krzywego w Beskidzie Śląskim.
Mówi, że to właśnie miejsce jest
bardzo ważne dla jego twórczości.
Tutaj ponad dwadzieścia lat temu
narodziły się kopciogramy. - Pew-
nej nocy stłukło się szkło od lam-
py naftowej. Jego fragment włoży-
łem do miednicy z wodą i położy-
łem nad płomień lampy. Zobaczy-

łem, że dzieje się coś niesamo-
witego: osadzający się na po-
wierzchni szkiełka dym „wędrował”
w dziwnych kierunkach, w efekcie
powstało coś, co przypomina ne-
gatyw fotograficzny - opowiada Je-
rzy Wroński.

Zafascynowany tymi możliwo-
ściami kontynuował doświadcze-
nia na cieszyńskiej uczelni w pra-
cowni sitodruku. Tak jest do dziś:
szkiełko z dymno-wodnym nalotem
wędruje do powiększalnika, a ob-
raz naświetla się na papierze świa-
tłoczułym i wielokrotnie powiększa.
W efekcie powstaje odbicie mikro-
świata, obraz stworzony przez
ogień, dym i wodę - tajemnicze
wzory, pęknięcia, rysy. Dziwne,
wydawa łoby się odrealnione,
kształty są jednak wiernym odwzo-
rowaniem fragmentu rzeczywiste-

go świata - dziełem natury, które-
mu artysta - jak sam twierdzi - tyl-
ko dopomógł.

Autor kopciogramów wskazu-
je na siły twórcze, jakie tkwią w
świecie fizyki, udowadniając swo-
imi pracami i obserwacjami, że
naturalne procesy do złudzenia
przypominają świadomą twór-
czość artysty.

Jerzy Wroński jest absolwen-
tem krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych, gdzie studiował w latach
1950-1956 na Wydziale Malar-
stwa. Pedagogiką artystyczną zaj-
mował się wiele lat i nie tylko w
Cieszynie, lecz także w Krakowie
i Lublinie. Unikalny cykl kopciogra-
mów realizuje od połowy lat osiem-
dziesiątych. (ep)

Płomień, który tworzy
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płytę „Lontano”, zbierającą do-
skonałe recenzje.

Z nabyciem biletów trzeba się
pośpieszyć, bo choć ich sprzedaż
w Bielskim Centrum Kultury ruszy-
ła z początkiem listopada, to chęt-
nych jest w tym roku wyjątkowo wie-
lu.  O festiwalu - nad którym „Kroni-
ka” od chwili jego narodzin sprawu-
je patronat medialny - będziemy
jeszcze szczegółowo informować
na naszych łamach. Pod koniec li-
stopada podamy też, w jaki sposób
będzie można otrzymać darmowe
wejściówki na koncerty. (ban)
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Aby ułatwić naszym czytelnikom orientację w bardzo szerokiej ofercie filmów
i książek, wyszukujemy - i przedstawiamy w tej rubryce - prawdziwe hity.

SREBRNA
NATALIA
8 listopada o 16.00 w

księgarni Świat Książki w
Bielsku-Białej (miesz-
czącej się przy ulicy 11
Listopada 40 - wejście od
ulicy Ratuszowej) odbę-
dzie się spotkanie z Kirą Gałczyńską, córką
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, poświę-
cone książce „Srebrna Natalia”. Kira Gałczyń-
ska pisze w niej o swojej matce, tworząc por-
tret niezwykłej kobiety, pochodzącej z rodu
gruzińskich książąt (wnuczka rosyjskiego rad-
cy stanu i córka korneta Gruzińskiego Pułku
Konnego, księcia Awaliszwili).

Jest to podróż tropem rodzinnych sekretów,
pełna barwnych opisów i opowieści o skom-
plikowanych stosunkach, łączących jej rodzi-
ców oraz o „wielkiej sztuce przebaczenia,
miłości i wiary”. Ta bogato ilustrowana kroni-
ka polsko-gruzińskiego rodu obejmuje niemal
cały XX wiek.

★
Odpowiedz na pytanie: w którym roku uro-

dził się Konstanty Ildefons Gałczyński?

HAWANA: MIASTO
UTRACONE
Andy Garcia jest jed-

nym z najbardziej uta-
lentowanych i wszech-
stronnych wspó łcze-
snych aktorów. W cza-
sie wieloletniej kariery
zagrał mnóstwo niezapomnianych ról w tak do-
skonałych filmach, jak: „Ojciec Chrzestny 3”
(Oscar), „Nietykalni”, „Wydział wewnętrzny”,
„Ocean’s Eleven”, czy ostatnio w filmie „Modi-
gliani” (był również producentem tego filmu).

Teraz Andy Garcia debiutuje jako reżyser, a
jego pierwsze filmowe dziecko nosi tytuł „Ha-
wana: miasto utracone”. Jest to pełna barw i
muzyki opowieść o Hawanie z czasów jej naj-
większej świetności, tuż przed dojściem do wła-
dzy Fidela Castro. W tym czasie miasto było
miejscem nieustannej zabawy, nocnych klubów
i muzyki przyciągającej towarzyską śmietankę
obu Ameryk. W filmie poza Andym Garcią za-
grali również Dustin Hoffman i Bill Murray.

★
Odpowiedz na pytanie: czy Andy Garcia

urodził się w Hawanie?

W żywieckim zamku zwiedzić można ciekawą wysta-
wę. Pokazuje ona jak brutalny był przed wiekami wy-
miar sprawiedliwości. Zasada ta - co prezentuje wy-
stawa - dotyczyła też żywieckiej Temidy.
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ystawa na parterze Stare-
go Zamku prezentuje na-
rzędzia tortur, jakich uży-

wano przed wiekami. Także na Ży-
wiecczyźnie. A są wśród nich urzą-
dzenia, które samym widokiem wy-
wołują gęsią skórkę. Bo jak spokoj-
nie patrzeć na piłę do przerzynania
ludzi na pół (pechowców takich wie-
szano do góry nogami, aby dopływ
krwi do mózgu jak najdłużej utrzy-
mał ich w świadomości i cięto od kro-
cza w głąb ciała) albo na sporych
rozmiarów kociołek do... gotowania
ludzi?! Równie wstrząsające wraże-
nie robi łoże do rozciągania skazań-
ców i walcowania ich wałkiem z
ostrymi kolcami, czy krzesło pełne
sterczących szpikulców.

Na wystawie prezentowany jest
także miecz katowski i narzędzia
służące do szarpania ciała na ka-
wałki. Są też dyby, w
które zakuwano prze-
stępców lżejszego ka-
libru.

Wystawę z pewno-
ścią warto polecić na-
uczycielom historii w
szkołach średnich. Lek-
cja takiej historii będzie
dużo więcej warta niż
ta, podczas której na
tablicy zostanie zapi-
sany rząd nazwisk i dat.
Dzięki wizycie w Sta-
rym Zamku uczniowie
na własne oczy przekonają się jak
nieludzkich metod używano w prze-
szłości, aby zdobyć obciążające ze-
znania. Sami więc mogą ocenić czy

w dawnych wiekach przyznanie się
do winy rzeczywiście musiało ozna-
czać, że ten kto je złożył, napraw-
dę był winny. (hos)

Dziesięciolecie działalności świętowało bielskie Stowarzyszenie Sztuka Teatr. Był wspomin-
kowy koncert w Teatrze Banialuka, a później wieczorno-nocne spotkanie w Piwnicy Zamkowej.

Dziesięciolecie bielskiego stowarzyszenia

aczęło się od teatru. Aktor
i reżyser Jerzy Batycki - ar-
tystyczny wolny strzelec -

doszedł do wniosku, że trzeba  roz-
ruszać skostniałe nieco bielskie ży-
cie teatralne. W marcu 1996 roku
przygotował prywatnie z bielskimi
aktorami adaptację „Balu w operze”
Juliana Tuwima. Spek-
takl grany był w Teatrze
Polskim, który udostęp-
nił salę. Odniósł suk-
ces. - Uwierzyliśmy, że
można działać nieza-
leżnie,  pozainstytucjo-
nalnie - wspomina Je-
rzy Batycki. Grupa za-
paleńców powo ła ła
Stowarzyszenie Sztuka
Teatr, które - poprzez
przygotowywanie na
własną rękę kolejnych
spektakli - miało inte-
grować środowisko
bielskich artystów. Batycki, wycho-
dząc z założenia, że teatr to synte-
za sztuk, szybko skupił wokół sie-
bie aktorów, plastyków, muzyków,
wokalistów,  literatów, filmowców,
a także znane nazwiska ze świata
polityki (głównie krąg ówczesnej
Unii Wolności) i wolnych zawodów.
Przyciągnął też biznesmenów, bez
których niewiele dałoby się zrobić.
Potrzebny był wszakże lokal, w któ-
rym można by się było spotykać.

Iwona Purzycka - dziś dyrektor
Muzeum w Bielsku-Białej, a wów-
czas kustosz w tej placówce - pod-
powiedziała, że idealne byłyby uro-
kliwe piwnice zamku Sułkowskich,
służące dotąd jako rupieciarnia i
skład węgla. Ówczesny dyrektor
muzeum Jerzy Polak zgodził się je
udostępnić i ekipa Batyckiego wzię-
ła się do pracy. Przepędzono my-
szy i szczury, odnowiono wnętrza,
urządzono bar i salę z minisceną.
Powstała Piwnica Zamkowa. Zaczę-
ły się regularne spotkania. Co pią-

tek były koncerty i jam sessions. Or-
ganizowano andrzejki, zabawy syl-
westrowe i inne okolicznościowe im-
prezy. Wzorowano się na najlep-
szych krajowych klubach i kabare-
tach, na czele z krakowską Piwnicą
pod Baranami. Zresztą jedną z im-
prez promujących  Stowarzyszenie

Sztuka Teatr był - w grudniu 1996
roku - koncert piwnicznych artystów
w Teatrze Polskim. Przyjechał moc-
no już schorowany Piotr Skrzynec-
ki. Żartował, że trzeba wykopać tu-
nel z Krakowa do Bielska, by nam
było do siebie bliżej. Wyprawa do
Bielska była jego ostatnią podróżą
przed wyprawą w zaświaty...

Sztuka Teatr firmowała kolejne
premiery. W pokazywanym w Ba-
nialuce spektaklu „Makbet. 12 ob-
razów” zagrali aktorzy bielscy oraz
ich koledzy ze Sceny Polskiej w
Czeskim Cieszynie. Z kolei aktor-
ka Ewa Czernek-Batycka, żona
prezesa stowarzyszenia, błysnęła
w monodramie „Jordan”. Mimo sce-
nicznych sukcesów, w stowarzy-
szeniu zaczęła dominować muzy-
ka. W Piwnicy Zamkowej objawiły
bądź rozwinęły swój talent woka-
listki Iwona Loranc, Beata Bednarz,
Beata Przybytek. Mocno związali
się z tym miejscem  świetni instru-
mentaliści, między innymi skrzypek

i klawiszowiec Krzysztof Maciejow-
ski, perkusista  Ryszard Balcer, ba-
sista Robert Szewczuga. A także
bracia Łukasz i Paweł Golcowie,
którzy startowali tam ze swoją Go-
lec uOrkiestrą.

Z tego muzykowania narodził
się  pomysł zorganizowania festi-

walu  promującego mło-
de talenty. Na okrasę
dodano krajowe gwiaz-
dy. Początki Bielskiej
Zadymki Jazzowej były
dość skromne, ale gdy
ściągnięto także pocho-
dzącą z bielskiej Stra-
conki światową gwiazdę
Urszulę Dudziak,  orga-
nizowana nieomal pry-
watnie przez grupę za-
paleńców impreza za-
częła liczyć się w skali
kraju. A gdy pozyskano
potężnego sponsora -

Grupę Lotos - zagrały na Zadymce
wielkie gwiazdy współczesnego
jazzu, między innymi grupa Yellow-
jackets, trębacz Roy Hargrove,
saksofonista Joe Lovano, legenda
jazzowej pianistyki Hank Jones (ar-
tyści ci oprócz normalnego hono-
rarium obdarowani zostali statuet-
kami Anioła Jazzowego wyrzeźbio-
nymi przez Lidię Sztwiertnię). Te-
raz więc jazzowy festiwal jest
sztandarowym produktem Stowa-
rzyszenia Sztuka Teatr.

Na koncercie w Banialuce, pod-
sumowującym dziesięciolecie dzia-
łalności, zebrali się członkowie,
sympatycy i sponsorzy stowarzy-
szenia. Symboliczny wymiar miała
też obecność trzech bielskich pre-
zydentów: aktualnego - Jacka Kry-
wulta oraz jego poprzedników
Bogdana Traczyka i Zbigniewa Le-
raczyka. Każdy z nich dbał, by Sto-
warzyszenie Sztuka Teatr miało
wsparcie ze strony władz miej-
skich. (zn)
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Osiemnastoletnia Katarzyna Tomica z Kończyc Małych in-
teresuje się muzyką i tańcem towarzyskim, przy czym najbar-
dziej pasjonują ją rytmy kubańskie. Zawodową przyszłość chcia-
łaby jednak związać nie z tańcem, a z resocjalizacją. Myśli rów-
nież o kursie fizjoterapeuty.
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Jerzy Batycki (z mikrofonem) i jego przyjaciele ze Sto-
warzyszenia Sztuka Teatr.

2 czytelników, którzy jako pierwsi dostarczą do redakcji (B-B, ul. Dubois 4) prawidłowe odpowiedzi na
pytania konkursowe zamieszczone pod tekstami, otrzyma atrakcyjne upominki. Odpowiedzi należy dostar-
czyć wraz z wyciętą okładką książki lub filmu. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden upominek.

Laureatami naszego konkursu z 12 października zostają: Bożena Wrona z Bielska-Białej (odp.: najsłyn-
niejszy czarodziej z książki J. K. Rowling to Harry Potter), która otrzymuje film VHS „Harry Potter i Czara
Ognia”, Mariusz Fabia z Kóz (odp.: anoreksja to brak łaknienia), który otrzymuje książkę „Kwiat Śniegu i
sekretny wachlarz”. Prezenty do odebrania w redakcji w terminie do miesiąca.
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KINOPLEX − Bielsko−Biała wszystkie sale − Dolby Stereo Digital

2 listopada w cyklu „Filmowa jesień”  Kinoplex prezen-
tować będzie francuski film „Odwaga miłości”. Nagra-

dzany przez Amerykańską Akademię Filmową Clau-
de Lelouch prezentuje w nim opowieść o uczuciach,
porywającej, lecz podstępnej miłości, o morderstwie,
samobójstwie, a także o roli przypadku i zbiegu oko-

liczności. Przeznaczenie ściga ulicznego śpiewaka,
złodziejkę perfum, sprzątaczkę, kelnerkę i rosyjskiego

biznesmena, a ich losy zderzają się w Paryżu w roku 1999 i trzy lata
później. To romantyczna komedia, która nie dla wszystkich bohaterów
zakończy się happy endem...

Dla czytelników „Kroniki” mamy dwie imienne podwójne  wejściówki
na film „Odwaga miłości”. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze zgło-
szą się 2 listopada o 15.00 w dziale marketingu naszej redakcji (III pię-
tro) z aktualnym numerem „Kroniki Beskidzkiej” oraz z dowodem tożsa-
mości i prawidłowo odpowiedzą na pytanie: jaki tytuł nosi najbardziej
znany film Leloucha z 1966 roku, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes i
Oscarem?

BIELSKO-BIAŁA. Teatr Polski:
3.11 11.00 „Kształt rzeczy”, 19.00
„Zła opinia”; 4.11 19.00 Korowód
wed ług Marka Grechuty; 5.11
19.00 „Dostojewski”.
Teatr Lalek Banialuka: 3.11 9.30
i 11.15 „Baśń o Rycerzu bez konia”;
5.11 11.00 „Baśń o Rycerzu bez ko-
nia”; 6.11 9.30 „Baśń o Rycerzu bez
konia”; 7 - 8.11 9.00 i 11.00 „Baśń
o Rycerzu bez konia”.
CIESZYN. Teatr im. A. Mickiewi-
cza: 7.11 9.00 i 11.30 „Historia żół-
tej ciżemki”; 8.11 18.00 Mumio z
programem „Lutownica, ale nie pi-
stoletowa tylko taka kolba”.

BIELSKO-BIAŁA. Studio: 2.11
17.30 i 20.00 „S@motność w sie-
ci” (pol.); 3 - 8.11 17.30 i 20.00
„Volver” (hiszp.); 6.11 20.00 DKF
Kogucik: „Salto”. Uwaga: w każdą
niedzielę o 11.00 dla dzieci filmy z
bielskiego Studia Filmów Rysun-
kowych.
CIESZYN. Piast: 2.11 18.00 „Kto
nigdy nie żył” (pol.), 20.00 „Jego
brat” (franc.); 3.11 17.15, 19.00 i
20.45 „Job, czyli ostatnia szara
komórka” (pol.), 22.30 „Zabójczy
numer” (USA); 4 - 5.11 14.30
„Harry Potter i kamień filozoficz-
ny” (USA), 17.15, 19.00 i 20.45
„Job, czyli ostatnia szara komór-
ka” (pol.), 22.30 „Zabójczy numer”
(USA);  6 - 8.11 15.15 „Zabójczy
numer” (USA), 17.15, 19.00 i
20.45 „Job, czyli ostatnia szara
komórka” (pol.).
CZECHOWICE-DZIEDZICE. Świt:
2 - 3.11 16.00 i 19.00 „Karol - Pa-
pież, który pozostał człowiekiem”
(wł.); 4 - 5.11 14.00, 17.00 i 20.00
„Karol - Papież, który pozostał czło-
wiekiem” (wł.); 6 - 7.11 16.00 i
19.00 „Karol - Papież, który pozo-
stał człowiekiem” (wł.); 8.11 18.00
„Karol - Papież, który pozostał czło-
wiekiem” (wł.).
OŚWIĘCIM. Luna: 2.11 14.15,
17.00 i 19.45 „Karol - Papież, który
pozostał człowiekiem” (wł.); 3 - 8.11
16.30 „Po rozum do mrówek”
(USA), 18.00 i 20.15 „World Trade
Center” (USA).
Kierownictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany repertuaru i godzin
wyświetlania filmów.

BIELSKO-BIAŁA. Muzeum - Za-
mek Sułkowskich - wtorki, soboty
10.00 - 15.00, środy, czwartki 9.00
- 17.00, piątki 10.00 - 18.00, nie-
dziele i święta 10.00 - 16.00, po-
niedziałki - nieczynne. Ekspozycja
stała: dzieje Bielska-Białej, a tak-
że pokój myśliwski, zbrojownia, ro-
kokowa sala koncertowa oraz po-
kój biedermeierowski.
Dom Przyrodnika im. Stanisła-
wa Forysia - wtorki, czwartki, nie-
dziele 10.00 - 13.00. Wystawa
najciekawszych ssaków, owadów
i ptaków.
Muzeum „Dom Tkacza” - wtorki
9.00 - 17.00, środy, piątki 9.00 -
15.00, czwartki 9.00 - 17.00, sobo-
ty 10.00 - 15.00, poniedziałki, nie-
dziele i święta - nieczynne. Rekon-
strukcja mieszkania i warsztatu su-
kienniczego mistrza cechowego z
przełomu XIX/XX w.
Muzeum Techniki i Włókiennic-
twa - wtorki, środy 9.00 - 15.00,
czwartki 10.00 - 17.00, piątki 9.00
- 17.00, soboty 10.00 - 15.00, nie-
dziele i święta 10.00 - 16.00, po-
niedziałki - nieczynne. Ekspozy-
cja w dawnej hali fabryki sukna:
maszyny włókiennicze, drukarskie
i dawne pojazdy strażackie, po-
nadto sprzęty gospodarstwa do-
mowego, maszyny do pisania i
szycia oraz stare radioodbiorniki;
140 lat straży pożarnej w Bielsku-
Białej.
BESTWINA. Muzeum im. ks. Zyg-
munta Bubaka - poniedziałki, wtor-
ki, środy, czwartki, piątki 9.00 -
13.00, niedziele 9.00 - 12.00. Eks-
pozycja stała: „Życie dawnej wsi po-
granicza Śląska i Małopolski”.
Galeria „Na prowincji” - ponie-
działki, wtorki, środy, czwartki, piąt-
ki 9.00 - 13.00, niedziele 9.00 -
12.00. Prace twórców pochodzą-
cych z Bestwiny: Piotra Kutryby,
Mieczysława Wilczka, Macieja
Magi, Ryszarda Kwaka, przygoto-
wane na II Powiatowy Zjazd Towa-
rzystw Regionalnych.
BYSTRA Śląska. Muzeum im. Ju-
liana Fałata - wtorki 9.00 - 15.00;
środy, czwartki, piątki 8.30 - 16.30;

soboty, niedziele 8.30 - 14.30, po-
niedziałki - nieczynne. Zabytkowa
willa, w której w latach 1910-1929
mieszkał Julian Fałat.
CIESZYN. Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego - wtorki, czwartki, so-
boty, niedziele 10.00 - 14.00, śro-
dy, piątki 12.00 - 16.00, poniedziałki
- nieczynne. Ekspozycja stała: „Na
skrzyżowaniu dziejów i kultur”.
Wieża Piastowska - czynna co-
dziennie - 10.00 - 17.00.
GÓRKI WIELKIE. Muzeum Zofii
Kossak - wtorki, czwartki, soboty
9.00 - 15.00, środy 9.00 - 16.00,
niedziele 10.00 - 14.00, poniedział-
ki, piątki - nieczynne. Wnętrze
domu pisarki, jej warsztat pracy,
meble, obrazy, pamiątkowe foto-
grafie.
JAWORZE ŚREDNIE. Gimnazjum
im. gen. Stanisława Maczka - Mu-
zeum Fauny i Flory Morskiej - po-
niedziałki, wtorki, środy, czwartki,
piątki w godzinach pracy szkoły, w
dni wolne po wcześniejszym
uzgodnieniu.
MAKÓW PODHALAŃSKI. Biblio-
teka - Izba Regionalna - ponie-
działki, środy, piątki 10.00 - 18.00,
wtorki, czwartki 8.00 - 16.00, soboty
8.00 - 14.00.
MILÓWKA. Muzeum Gminne
„Stara Chałupa” - wtorki, środy,
czwartki, piątki 9.00 - 14.00. Wy-
posażenie wnętrza domu góralskie-
go z II poł. XIX w.
OŚWIĘCIM. Oświęcimskie Cen-
trum Kultury - poniedziałki, wtor-
ki, środy, czwartki, piątki 10.00 -
14.00. Dokumenty historyczne i
zabytkowe przedmioty.
Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau - poniedziałki, wtorki, śro-
dy, czwartki, piątki, soboty, niedzie-
le 8.00 - 16.00.
SKOCZÓW. Muzeum im. Gusta-
wa Morcinka - wtorki, czwartki,
piątki 9.00 - 15.00, środy 9.00 -
17.00, soboty, niedziele 10.00 -
14.00, poniedziałki - nieczynne.
STRYSZÓW. Dwór w Stryszowie.
Oddział Zamku Królewskiego na
Wawelu - codziennie 9.00 - 16.00.
Ekspozycja stała: „Wyposażenie
dworu szlacheckiego przełomu XIX
- XX wieku”.
USTROŃ. Muzeum Hutnictwa i
Kuźnictwa - poniedziałki 9.00 -
14.00, wtorki 9.00 - 17.00, środy,
czwartki, piątki 9.00 - 14.00, sobo-
ty 9.00 - 13.00, niedziele 9.30 -
13.00.
WISŁA. Muzeum Beskidzkie im.
Andrzeja Podżorskiego - wtorki,
czwartki, piątki 9.00 - 15.00, środy
9.00 - 17.00, soboty, niedziele
10.00 - 14.00, poniedziałki - nie-
czynne. Kultura górali Beskidu Ślą-
skiego.
WADOWICE. Muzeum - Dom Ro-
dzinny Jana Pawła II - wtorki, śro-
dy, czwartki, piątki, soboty, niedzie-
le 9.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00, po-
niedziałki - nieczynne.
Muzeum Miejskie - poniedziałki,
wtorki, środy, czwartki, piątki 9.00
- 16.00, soboty 10.00 - 16.00. Eks-
pozycja stała: „Wadowice galicyj-
skie”, ekspozycja czasowa: „Szu-
kałem was, a teraz przyszliście do
mnie” - fotografie Agencji France
Presse.
ŻYWIEC. Muzeum - w dni powsze-
dnie 9.00 - 16.00, święta 10.00 -
14.00, poniedziałki i dni poświą-
teczne - nieczynne. Historia i tra-
dycje Żywca; „Czym jest architek-
tura wnętrz” - wystawa prac
Agnieszki Szóstakowskiej, ekspo-
zycja czasowa: wystawa prac Jana
Kazimierza Opalińskiego.
Stary Zamek - codziennie 9.00 -
20.00.

BIELSKO-BIAŁA. Teatr Polski:
3.11 17.00 uroczystość wręczenia
Nagrody im. Józefa Londzina.
Klub Rude Boy: 3.11 19.00 kon-
cert zespołów: Acid Drinkers, He-
avy Weather, Huge CCM; 4.11
19.00 koncert zespo łu: Indios
Bravos.
Książnica Beskidzka: 7.11 16.00
wykład Mariana Servatki, doradcy
prezydenta Republiki Słowackiej.
Szkoła Podstawowa nr 10 Towa-
rzystwa Szkolnego im. Reja: Wy-

stawa żywych gadów, płazów i bez-
kręgowców, pon. - pt. 9.00 - 18.00
weekendy 10.00 - 18.00. Czynna
do 17.11.
CZECHOWICE-DZIEDZICE. Świt.
8.11 16.00 „Najpiękniejsza jest mu-
zyka polska” - koncert z okazji Dnia
Niepodległości w wykonaniu arty-
stów scen łódzkich.
ŻYWIEC. Miejskie Centrum Kul-
tury: 8.11 17.00 „Prezentacje” -
przegląd zespołów artystycznych
działających przy MCK pod hono-
rowym patronatem Antoniego Szla-
gora - burmistrza miasta Żywca.

BIELSKO-BIAŁA. Ars Nova - Ga-
leria Rzeźby i Ceramiki - ponie-
działki, wtorki, środy, czwartki, piąt-
ki 9.00 - 17.00, soboty 9.00 - 13.00.
Ceramika, rzeźba, witraże.
DK Włókniarz - poniedziałki, wtor-
ki, środy, czwartki, piątki 8.00 -
16.00, soboty 9.00 - 15.00. „Kultu-
ry polskie - dokumentacja subiek-
tywna” - wystawa fotografii Witol-
da Jacykowa.
DK w Wapienicy: 19.10 17.00 wer-
nisaż wystawy Aliny Chałupnik-
Bednarskiej.
BIELSKO-BIAŁA. Galeria Biel-
ska BWA - wtorki, środy, czwart-
ki, piątki, soboty, niedziele 10.00
- 18.00. „ArtSpace” - wystawa
Marka Radke, „Obrazy malowane
płomieniem” - prezentacja kopcio-
gramów Jerzego Wrońskiego i Je-
rzego Pustelnika.  Kawiarnia
Bielskiej BWA: „Maski” - drzewo-
ryty Joanny Rupik (do 5.11), „Mar-
twa natura” - wystawa malarstwa
i rysunku Andrzeja Huniaka (od
6.11).
Galeria Fotografii B & B - wtorki,
środy, czwartki, piątki 10.00 -
18.00, soboty 9.00 - 15.00. Foto-
grafie Romualdasa Pożerskisa (Li-
twa). Wernisaż 3.11 o 18.00.
Galeria Fraktal - wtorki, środy,
czwartki, piątki, 14.00 - 21.00, so-
boty 12.00 - 21.00, niedziele
15.00 - 20.00, poniedziałki nie-
czynne. Stała ekspozycja malar-
stwa, grafiki, fotografii oraz sztu-
ki użytkowej.
Galeria Wzgórze - czynna non
stop. Ekspozycja stała: malarstwo
Wojciecha Gawora, grafika Pavla
Hlavatego, pastele Adeli Wiśniew-
skiej i malarstwo ze zbiorów Fran-
ciszka Kukioły; Iwona Fischer-Zu-
ziak - wystawa malarstwa.
Książnica Beskidzka - poniedział-
ki, wtorki, środy, piątki 8.00 - 19.00,
czwartki, soboty 9.00 - 15.00. „Wę-
gry 1956”, „Ptaki drapieżne Tatr”.

Ratusz (hol): „Polichromie Bielska-
Białej” - wystawa fotografii Mieczy-
sława Peterka.
CIESZYN. Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego - wtorki, czwartki, so-
boty, niedziele 10.00 - 14.00, śro-
dy, piątki 12.00 - 16.00, poniedziałki
- nieczynne. Ekspozycja stała: „Na
skrzyżowaniu dziejów i kultur”. Ga-
leria wystaw czasowych: „Cieszyn
przed stu laty - manewry cesarskie
1906”.
Książnica Cieszyńska - ponie-
działki, wtorki, środy, piątki 8.00 -
18.00, soboty 9.00 - 15.00. „Grani-
ce wytyczane słowami. Konflikty na
Śląsku Cieszyńskim w świetle lite-
ratury politycznej (1848-1947)”.
CIESZYN. Śląski Zamek Sztuki i
Przedsiębiorczości - wtorki, śro-
dy, czwartki, piątki, soboty, niedzie-
le 10.00 - 17.00. „Korzenie” wysta-
wa twórczości Edwarda Biszorskie-
go (do 5.11), „Muza... wystawa pla-
katu Szymona Parafiniaka” (od
7.11).
SUCHA BESKIDZKA. Miejski
Ośrodek Kultury - poniedziałki,
wtorki, środy, czwartki, piątki 8.00
- 16.00. Obrazy i pamiątki państwa
Weiss.
STRUMIEŃ. Ośrodek Kultury -
poniedziałki, wtorki, środy, czwart-
ki, piątki 9.00 - 16.00. Twórczość
Bronisławy Szczypki; wystawy po-
plenerowe I, II, III Strumieńskich
Spotkań z Paletą im. Emilii Michal-
skiej, wystawa Amatorskiej Grupy
Twórczej „Strumień”; Galeryjka
Rękodzieła Artystycznego: „Milu-
sie” - twórczość dziecięcej grupy
plastycznej; „Staromiejska wiosna”
- fotografie Mariusza Gruszki.
USTROŃ. Biuro Promocji i Wy-
staw Artystycznych - poniedział-
ki, wtorki, środy, czwartki, piątki
10.00 - 18.00. „Bohaterowie z lek-
tur szkolnych”; „Portret kobiety w
literaturze polskiej”.
ZAWOJA. Markowe Rówienki,
Skansen PTTK im. J. Żaka - po-
niedziałki, wtorki, środy, czwartki,
piątki 8.00 - 16.00. „Tradycyjne bu-
downictwo Babiogórców”.
ŻYWIEC. Stary Zamek - ponie-
działki, wtorki, środy, czwartki, piąt-
ki 9.00 - 17.00, soboty, niedziele
10.00 - 17.00. Ekspozycja stała:
„Historia i tradycja miasta Żywca i
kultura ludowa Żywiecczyzny”,
„Konfessaty czyli sądy, wyroki i tor-
tury w Żywcu”, ekspozycja czaso-
wa: „Rzeźby i medale” - wystawa
prac Stanisława Sikory, „Żywiecki
ośrodek zabawkarski” - wystawa z
cyklu tradycje twórcze Żywiecczy-
zny, „Na horyzoncie” - wystawa
prac Agnieszki Zoń.

2.11 - „9 kompania”  (ros.-ukrain.)  14.15, 21.15; „Diabeł ubiera się u
Prady” (USA) 12.00, 16.45, 19.00; „Infiltracja” (USA) 12.15, 15.00,
17.45, 20.30; „Karol - Papież, który pozostał człowiekiem” (wł.-pol.)
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30; „Ludzkie dzieci”  (USA)
14.00, 16.15, 20.45; „Odwaga miłości” (franc.) 18.30; „Sezon na mi-
sia” (USA) 10.45, 12.30, 14.15, 16.00, 17.45, 19.30, 21.15; „Statyści”
(pol.)  11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30; „World Trade Center” (USA)
11.30, 21.00.
3 - 4.11 - „Diabeł ubiera się u Prady” (USA) 10.45, 16.45, 22.30;
„Infiltracja” (USA) 10.30, 15.15, 18.00, 20.45; „Job, czyli ostatnia
szara komórka” (pol.) 11.00, 12.45, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30; „Karol - Papież, który pozostał człowiekiem” (wł.-pol.)  10.30,
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30; „Ludzkie dzieci” (USA)
17.00, 19.15, 21.30; „Pułapka” (USA) 13.00, 15.00, 21.00, 23.00;
„Sezon na misia” (USA) 10.45, 12.30, 14.15, 16.00, 17.45; „Staty-
ści” (pol.) 12.15, 14.30, 19.00, 21.15; „Zostańmy przyjaciółmi” (USA-
kanad.) 13.15, 19.30, 21.30.
5-8.11 - „Diabeł ubiera się u Prady” (USA) 10.45, 16.45; „Infiltracja”
(USA) 10.30, 15.15, 18.00, 20.45; „Job, czyli ostatnia szara komór-
ka” (pol.) 11.00, 12.45, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; „Karol - Papież,
który pozostał człowiekiem”  (wł.-pol.) 10.30, 12.00, 13.30, 15.00,
16.30, 18.00, 19.30; „Ludzkie dzieci” (USA) 17.00, 19.15, 21.30;
„Pułapka” (USA) 13.00, 15.00, 21.00; „Sezon na misia” (USA) 10.45,
12.30, 14.15, 16.00, 17.45; „Statyści” (pol.) 12.15, 14.30, 19.00,
21.15; „Zostańmy przyjaciółmi” (USA-kanad.) 13.15, 19.30, 21.30.

Giełda samochodowa w niedzielę, 29 październi-
ka, ceny w tysiącach złotych: fiat cinquecento 700
1994 r. - 3,2, fiat uno: 1999 r. - 6,8; polonez 1997 r.
- 2,8; ford escort: 1997 r. - 6,9, ford fiesta 1994 r. -
3,9; opel calibra 1991 r. - 5,4, opel astra: 1996 r. -
8,9, 1994 r. - 8,7, opel kadett 1986 r. - 2,9; vw golf:
1997 r. - 10,9, 1996 r. - 9,9, 1992 r. - 6, 1988 r. -

3,6, vw passat: 1997 r. - 15,5, 1995 r. - 12,2, vw polo: 1995 r. -
11,5; renault megane 1997 r. - 13,9; peugeot 205 1989 r. - 1,8,
peugeot 306 2001 r. - 18,3, peugeot 307 2003 r. - 32; skoda felicja:
1996 r. - 6,4; seat ibiza 1993 r. - 6,4; audi 80 1992 r. - 11,5; mazda
323 1992 r. - 6,5; mercedes S320 1996 r. - 35,9, mercedes 126SE
1984 r. - 8,5; honda civic 1994 r. - 7,6; daewoo tico 1998 r. - 5,4,
daewoo matiz 1999 r. - 7,4; rover 200 1999 r. - 6,2. (ef)
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●●●●● POLICJA 997
●●●●● POGOTOWIE 999
●●●●● STRAŻ POŻARNA 998
●●●●● NUMER RATUNKOWY 112

W najbliższych dniach skoncentruj
uwagę na nowych obowiązkach zawo-
dowych. Jeśli zaczniesz rozpraszać i
trwonić energię, będziesz miał kłopoty
z realizacją planów. Będziesz teraz
miał skłonność do trwonienia pieniędzy
i rozrzutności, więc wybieraj się na za-
kupy w bardziej rozważnym towarzy-
stwie. Tym bardziej, że spodziewana
podwyżka może cię teraz ominąć i będą
ci potrzebne oszczędności.

W tym tygodniu odczujesz ożywie-
nie i będziesz tryskać energią. Wzrost
tempa życia sprawi, że czas będzie ci
upływał bardzo szybko. Bierz to pod uwa-
gę i nie przyjmuj dodatkowych zleceń.

Pewne sytuacje wyzwolą w tobie agre-
sywne zachowania, więc możesz ostro
poróżnić się z otoczeniem. Stawianie
spraw na ostrzu noża może zniechęcić
do ciebie nawet najbliższych przyjaciół.

Atmosfera nadchodzących dni bę-
dzie sprzyjać pracy umysłowej i reali-
zacji dalekosiężnych planów. Nie bę-
dziesz miał kłopotów z koncentracją i
rozwiązywaniem trudnych zadań, więc
nie zmarnuj szansy na dokonanie cze-
goś wartościowego. Wszystko będzie
sprzyjać oderwaniu się od codzienno-
ści i spokojnemu przemyśleniu harmo-
nogramu działań. Nie trać czasu na
przekonywanie innych do swoich racji.

Tydzień zapowiada się pracowicie,
ale i twórczo. Pozytywna aura będzie
sprzyjać działaniom, które wymagają
ścisłej współpracy z innymi. W środku
tygodnia czekają cię spotkania z inte-
resującymi ludźmi. Nie jest wykluczo-
ne, że rozmowy z nimi natchną cię no-
wymi pomysłami. Jeśli ulegniesz uro-
kowi pewnej osoby, czekają cię naj-
pierw miłe, potem raczej przykre nie-
spodzianki.

Jesteś już blisko rozstrzygnięcia
jakiegoś męczącego, długotrwałego
sporu, gdyż zdecydujesz się wreszcie
na kompromisowe rozwiązania. Ten
fakt poprawi twoje nie najlepsze rela-
cje z otoczeniem, które od dawna cze-
ka na rozsądne decyzje. Nie jest wy-
kluczone, że będziesz zmuszony zacią-
gnąć niewielką pożyczkę, gdyż przed
tobą nieprzewidziane, ale też niezbęd-
ne wydatki.

Najbliższe dni będziesz spędzał
głównie w gronie rodzinnym. Ponow-
nie zaczniesz przeżywać jakieś minio-
ne zdarzenia i oddawać się nie zawsze
miłym wspomnieniom. Rób to jednak z
umiarem, gdyż możesz niepotrzebnie
rozjątrzyć zabliźnione rany. Pamiętaj
też, iż twoi bliscy mogą nie mieć ocho-
ty na rozpamiętywanie przeszłości.
Unikaj wciągania innych w swoje pry-
watne sprawy.

W trakcie załatwiania spraw, które
teraz potraktujesz priorytetowo, zacho-
wuj się ze szczególną ostrożnością.
Możesz bowiem znaleźć się w sytuacji
bardzo dla siebie niekorzystnej i popeł-
nić wiele błędów. Nie muszą to być ra-
żące uchybienia, ale wybrnięcie z nich
zajmie ci potem sporo czasu. Unikaj
zwłaszcza szybkich, z pozoru korzyst-
nych transakcji finansowych i pospiesz-
nego podpisywania umów.

W najbliższym otoczeniu ktoś będzie
potrzebował twojej pomocy i opieki. Sy-
tuacja ta może zniweczyć twoje plany i
skazać cię na ciągłą improwizację. Po-
czujesz się zabiegany i zaaferowany, co

może się negatywnie odbić nawet na ru-
tynowych działaniach. Pod koniec tygo-
dnia wygospodaruj czas na solidny wy-
poczynek i pozbierane myśli, bo nadgor-
liwość całkowicie cię wyczerpie.

W nadchodzącym tygodniu zaczną
cię cieszyć drobne przyjemności, któ-
rymi zazwyczaj gardzisz. Zwrócisz
wreszcie uwagę na pozytywne gesty
wykonywane w twoim kierunku, a co
ważniejsze - zaczniesz je odwzajem-
niać. W środku tygodnia możesz ze-
tknąć się z cudzą agresją i nieopano-
waniem, ale odpłacanie tą samą mo-
netą może doprowadzić tylko do nie-
potrzebnej eskalacji błahego konfliktu.

Na początku tygodnia zabraknie ci
refleksu i pomysłowości, a okoliczno-
ści będą wymagały od ciebie dobrej
orientacji w nowych sytuacjach i mą-
drych reakcji. Korzystną propozycję
zawodową warto przedyskutować w
zaufanym gronie. Swoich racji powinie-
neś bronić z większym umiarem, gdyż
emocje nie przydają im wiarygodności.
Dyskusje z przełożonymi mogą się te-
raz dla ciebie źle skończyć.

Znajdziesz teraz alibi, aby oderwać
się od codziennych obowiązków i za-
inwestować w siebie. Bez wahania zaj-
mij się działaniami, które sprawiają ci
przyjemność, choć nie przynoszą wy-
miernych korzyści. Twoje finanse są w
niezłym stanie, więc możesz sobie po-
zwolić na więcej niż zwykle. Zawodo-
we projekty zyskają akceptację współ-
pracowników, ale warto je jeszcze do-
pracować.

Niechęć do pracy i wewnętrzny
marazm zaczniesz teraz maskować
robieniem dobrego wrażenia. Wokół
ciebie będzie sporo hałasu i krzątani-
ny, bo będziesz wszystko robił „na po-
kaz”. Pamiętaj jednak, że zastępowa-
nie czynów słowami jest bardzo krót-
kowzroczną polityką. Niebawem za-
czniesz borykać się z zaległościami w
pracy, ale teraz nawet ta oczywistość
nie zmieni twojego postępowania.

● ● ● ● ● REKLAMA ● ● ● ● ● REKLAMA

AUDYCJE
RADIA BIELSKO

Serwis informacyjny: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 6.00 − 20.00 co godzinę 6.30, 7.30, 8.30
Motomagazyn: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15
Kursy walut: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 8.20; Kronika Beskidzka w Radiu Bielsko: czwartek 8.30

PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK
     6.00 − 10.00 Chce się słuchać, chce się wstać
   6.10 i 9.30 Dzieciaki na fali
   6.45 i 7.45 Sportowy mix

8.45 Gość Radia Bielsko
9.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
9.45 Satyrycja

  10.00 − 14.00 Słuchaj, bo przegapisz
10.45 Płyta tygodnia

  11.15 − 11.45 Jarmark

12.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
  14.00 − 18.00 Na drugą część dnia
14.30 Giełda pracy
15.30 Serwis kulturalny
16.45 Płyta tygodnia

  18.00 − 21.00 Radio Randka
  21.00 − 23.00 Muzyczne marzenia

SOBOTA
    9.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
  10.15 − 11.00 Motomagazyn

11.15 − 11.45 Motojarmark
12.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
18.00 − 22.00 Baw się z Radiem Bielsko

NIEDZIELA
7.00 Muzyczne kalendarium

  8.00 − 12.00 Lista przebojów z myszką
  9.00 − 9.30 Radioranek − Tatralandia

9.30 Sportowe Beskidy
14.20 7 dni − regionalne wydarzenia tygodnia
15.30 Świat przyrody32
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BIELSKO-BIAŁA: INFORMACJA
PKP tel. 9436; PKS tel. 0 300 300
132 (dla sieci TP SA), *720 81 32
(dla sieci komórkowych); MZK tel.
033/814 34 09; turystyczne przewo-
zy międzynarodowe tel. 033/816 27
00; turystyczna tel. 033/819 00 50,
033/819 00 60 (pon.-pt. 8.00-18.00);
gospodarcza tel. 9471.
Pomoc drogowa BSPD, ul. Stojałow-
skiego 46, tel. 9638.
Taksówki Plus Radio Taxi tel. 9629,
033/811 11 11; Mega Taxi tel. 9624,
033/818 88 88, 9626; Hit Radio Taxi tel.
9622, 033/821 21 21; MPT Radio Taxi
tel. 9191; Lux Taxi tel. 9620, 033/815
11 15; bagażówki 033/812 31 03.
Przewóz niepełnosprawnych tel. 033/
814 34 09 (całą dobę).
POGOTOWIA ratunkowe ul. E. Plater
14, tel. 033/815 90 45 do 46; psycho-
logiczne tel. 9288; gazowe tel. 992;
wodne tel. 994; ciepłownicze tel. 993;
energetyczne tel. 991; elektryczne tel.
033/497 30 15, 0-501480941.
TELEFONY ZAUFANIA Katolicki tel.
033/812 26 67 (codziennie 16.00-
21.00); Chrześcijański Samarytanin
tel. 033/814 21 92 (niedziele, wtorki,
czwartki 18.00-22.00); Anonimowych
Alkoholików tel. 033/822 82 40 (co-
dziennie 16.00-20.00); Policyjny tel.
033/814 25 25; Onkologiczny tel. 033/
810 01 10 (codziennie 18.00-20.00).
TELEFONY INTERWENCYJNE Ośro-
dek Interwencji Kryzysowej ul. ks.
Brzóski 3, tel. 988, 033/814 62 21 (całą
dobę); Zielona Linia (HIV/AIDS) tel.
022/621 33 67; Informacja o AIDS tel.
033/822 82 11 (czwartki 17.00-20.00).
ZWIERZĘTA weterynaryjny dyżur ca-
łodobowy tel. 0-695772442; TOnZ tel.
033/812 63 16; Schronisko ul. Kazi-
mierza Wielkiego 8, tel. 033/814 18 18.
POLICJA ul. Rychlińskiego 17, tel. 033/
812 12 00. STRAŻ MIEJSKA ul. Kołłą-
taja 10, tel. 033/822 81 14.
STRAŻ POŻARNA ul. Grunwaldzka
20A, tel. 033/811 38 44.

★
CZECHOWICE-DZIEDZICE: INFOR-
MACJA PKP tel. 032/215 49 40; MPK
032/215 43 13; POGOTOWIA ratunko-
we ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 032/215 20
00; gazowe tel. 992; wodno-kanaliza-
cyjne tel. 032/215 37 17; ciepłowni-
cze tel. 032/215 43 40; energetyczne
tel. 991. POSTERUNEK ZAMIEJ-
SCOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ ul. Barlickiego (budynek
OSP), tel. 032/215 31 16.
ZWIERZĘTA dyżury lecznic: 2 - 4.11 Kli-
nika Weterynaryjna „Orka” Orlik, Ka-
nia Spółka Jawna, Czechowice-Dzie-
dzice, Mazańcowicka 36, tel. 032/215 34
39, 032/215 95 68, 0-603092506, 0-
603397203; 5 - 8.11 lek. wet. Andrzej
Froń, Janowice, Pszczelarska 105,
tel. 032/215 74 55.
POLICJA ul. Łukasiewicza 4, tel. 032/
215 29 37.
STRAŻ MIEJSKA ul. Niepodległości 42,
tel. 032/215 54 92.
STRAŻ POŻARNA ul. Barlickiego 24,
tel. 032/215 31 16; OSP ul. Barlickie-
go 24, tel. 032/215 29 90.

★
OŚWIĘCIM: INFORMACJA PKP tel.
9436; PKS tel. 033/842 25 61; MZK tel.
033/843 15 42;
POGOTOWIA ratunkowe ul. Wysokie
Brzegi 2, tel. 033/842 22 72; wodno-
kanalizacyjne tel. 033/843 28 14;
ciepłownicze tel. 033/842 22 45;
energetyczne tel. 991.
POLICJA ul. Wyspiańskiego 2, tel. 033/
842 40 31.
STRAŻ MIEJSKA ul. Władysława Ja-
giełły 23, tel. 986.
STRAŻ POŻARNA ul. Zaborska 17, tel.
033/842 38 40.

★
SZCZYRK: POGOTOWIA ratunkowe
ul. Zdrowia 1, tel. 033/817 89 99; GOPR
ul. Dębowa 2, tel. 033/817 89 86; ener-
getyczne ul. Willowa 14, tel. 033/817
89 91; wodno-kanalizacyjne ul. My-
śliwska 168, tel. 033/817 89 94.
POLICJA ul. Beskidzka 99, tel. 033/817
82 65.
STRAŻ POŻARNA ul. Myśliwska 42,
tel. 033/817 89 98.

★
ŻYWIEC: INFORMACJA PKP tel.
9436; PKS tel. 033/861 28 43. Taksówki
Tele Taxi, tel. 033/861 61 61.
POGOTOWIA ratunkowe ul. Żerom-
skiego 7, tel. 033/860 22 55; energetycz-
ne ul. Wesoła 69, tel. 033/861 04 84.
POLICJA ul. Piłsudskiego 52, tel. 033/
860 42 00.
STRAŻ MIEJSKA ul. Sienkiewicza, tel.
033/861 39 29.
STRAŻ POŻARNA ul. Objazdowa 2,
tel. 033/860 22 11.

BIELSKO-BIAŁA: Czynna całą dobę:
Apteka „Klimczok”, Cyniarska 11, tel.
033/812 48 66. Apteki dyżurne: 2.11
Matusiaka 3, tel. 033/812 41 44.
BRZESZCZE: 2 - 3.11 „Arnika”, Sło-
wackiego 4, tel. 032/211 12 68; 3 - 8.11
„Sigma”, Piłsudskiego 13a, tel. 032/
211 10 80.
CIESZYN: 2.11 Bobrecka 27, tel. 033/
858 27 65; 3.11 Bielska 8, tel. 033/
852 13 45; 4.11 Filasiewicza 3, tel.
033/852 51 02; 5.11 Wyższa Brama
27, tel. 033/852 53 25; 6.11 Głęboka
62, tel. 033/852 13 63; 7.11 Górna 20,
tel. 033/857 88 16; 8.11 Szybińskie-
go 1, tel. 033/851 35 54.
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 2 - 4.11
„Ojca Pio”, Jagiellońska 13, tel. 032/
215 37 25; 4 - 8.11 „Hygieja”, Trau-
gutta 18a, tel. 032/215 56 26.
OŚWIĘCIM: 2.11 „Rol”, Wyzwolenia 1,
tel. 033/843 17 13; 3 -  8.11 „Delfin”,
Nideckiego 24a, tel. 033/844 35 34.
SKOCZÓW: 2.11 „Pod Hygieją”, Tar-
gowa  23, tel. 033/853 25 72; 3 - 5.11
„Adagos”, al. Jana Pawła II, tel. 033/
853 25 57; 6 - 7.11 „Eskulap”, Mickie-
wicza 7, tel. 033/853 32 52; 8.11 „Na
Górnym Borze”, G. Morcinka 10, tel.
033/853 35 00.
SZCZYRK: 5.11 „Pod Starą Pocztą”,
Beskidzka 16, tel. 033/829 93 50.
USTROŃ: 2 - 3.11 „Elba”, Cieszyń-
ska 2, tel. 033/854 21 02; 4 - 6.11 „My-
śliwska”, Skoczowska 111, tel. 033/
854 24 89; 7 - 8.11 „Centrum”, Da-
szyńskiego 8, tel. 033/854 57 76.
ŻYWIEC: 2 - 3.11 „Tesco”, Legio-
nów 45, tel. 033/861 43 39; 3 - 8.11
„Remedium”, Słonki 24, tel. 033/861
13 95.

BIELSKO-BIAŁA Ogólny ul. Wy-
spiańskiego 21, tel. 033/812 20 45;
ul. E. Plater 17, tel. 033/815 70 11;
Onkologiczny ul. Wyzwolenia 18, tel.
033/816 40 61; Pediatryczny ul. So-
bieskiego 83, tel. 033/812 50 04; Wo-
jewódzki ul. Armii Krajowej 101, tel.
033/810 01 43; Bystra Specjalistycz-
ny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Fałata 2, tel. 033/499 18 00; Wil-
kowice Kolejowy ul. Żywiecka 19, tel.
033/812 20 20.
Ostry dyżur chirurgiczny: 2.11 Szpi-
tal Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły,
ul. Wyspiańskiego 21, tel. 033/827 25
00, 033/827 25 43; 3.11 Beskidzkie
Centrum Onkologii im. Jana Pawła II,
ul. Wyzwolenia 18, tel. 033/816 44 85;
4 i 5.11 Szpital Wojewódzki, ul. Armii
Krajowej 101, tel. 033/810 20 00, 033/
810 20 02, 033/810 01 43, 033/810
01 45; 6.11 Szpital Ogólny im. dr Ed-
munda Wojtyły, ul. Wyspiańskiego 21,
tel. 033/827 25 00, 033/827 25 43;
7.11 Beskidzkie Centrum Onkologii
im. Jana Pawła II, ul. Wyzwolenia 18,
tel. 033/816 44 85; 8.11 Szpital Wo-
jewódzki, ul. Armii Krajowej 101, tel.
033/810 20 00, 033/810 20 02, 033/
810 01 43, 033/810 01 45.
Stały dyżur całodobowy: oddziały
chirurgii ortopedyczno-urazowej, uro-
logii, laryngologii, neurochirurgii, oku-
listyki, kardiologii, gastroenterologii i
wewnętrzny Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej.
Pomoc doraźna chirurgiczna i ura-
zowa: w dni powszednie od 15.00 do
7.00, w dni wolne od pracy i święta -
całą dobę - Bielskie Pogotowie Ra-
tunkowe, tel. 033/815 90 45 lub 46
przy ul. E. Plater 13. Punkt zastrzy-
kowy: niedziele i święta od 8.00 do
19.00 - Pogotowie Ratunkowe w Biel-
sku przy ul. E. Plater 13. Dyżur sto-
matologiczny: soboty od 8.00 do
12.00 - NZOZ „Victodent”, Bielsko-
Biała, ul. Poniatowskiego 28, tel. 033/
814 50 94.
CIESZYN. Szpital nr 2 ul. Katowic-
ka 1, tel. 033/852 05 46.
OŚWIĘCIM. Szpital Miejski ul. Wy-
sokie Brzegi 4, tel. 033/844 82 00.
WADOWICE. Szpital im. Jana Paw-
ła II ul. Karmelicka 12, tel. 033/872
12 00.
ŻYWIEC. Szpital Powiatowy ul.
Sienkiewicza 52, tel. 033/861 40 31.
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Rubryka redagowana na podstawie
bieżących informacji policyjnych.

CZWARTEK, 26 PAŹDZIERNIKA
● Włamywacze wdarli się do domku
letniskowego przy ulicy Polnej w Po-
rąbce. Nieproszeni goście połakomili
się na sprzęt rtv oraz drobne przed-
mioty. Straty oszacowano wstępnie na
tysiąc złotych.
● Cztery palety pełne papierosów, o
wartości... 300 tysięcy złotych, wykra-
dziono z magazynu-hurtowni przy uli-
cy Regera w Bielsku-Białej.

PIĄTEK, 27 PAŹDZIERNIKA
● Do zderzenia dwóch fiatów - punto i
cinquecento - doszło na ulicy Dworco-
wej w Oświęcimiu. Sprawczynią zde-
rzenia była 52-letnia oświęcimianka,
która siedząc za kierownicą mniejsze-
go z samochodów nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu. W wyniku wypad-
ku ranni zostali kierowca oraz pasa-
żer punto.
● Kosiarka spalinowa i lampa o łącz-
nej wartości czterystu złotych stały się
własnością złodzieja, który włamał się
do budynku gospodarczego przy ulicy
Turystycznej w Szczyrku.

SOBOTA, 28 PAŹDZIERNIKA
● Przed jednym z barów w Grodźcu
19-latek wspólnie z trzema innymi
sprawcami napadł na 21-letniego męż-
czyznę i pobił go. Mężczyzna trafił do
szpitala z rozciętym łukiem brwiowym
i złamanym nosem. Policja poszukuje
pozostałych sprawców napaści i usta-
la jej motywy i okoliczności.
● Złodzieje włamali się do budynku
przy ulicy Wodnej w Bielsku-Białej. Ni-
czego nie ukradli, ale spowodowane
włamaniem straty oszacowano na
sześćset złotych.

NIEDZIELA, 29 PAŹDZIERNIKA
● Dwaj Litwini z Kowna przejechali kil-
kaset kilometrów, a wpadli z kontra-
bandą pod Cieszynem na drodze do-
jazdowej do przejścia granicznego. W
prowadzonych przez nich samocho-
dach - zatrzymanych jeden po drugim
- celnicy z lotnego patrolu znaleźli bli-
sko dziesięć tysięcy papierosów bez
polskich znaków akcyzy. Tytoniowa
kontrabanda miała trafić przez Czechy
na Zachód.
● O szczęściu może mówić właściciel
fiata seicento, zaparkowanego przy uli-
cy Morskie Oko w Bielsku-Białej. Zło-
dziej dostał się w nocy do jego po-
jazdu, usunął blokadę kierownicy i
próbował zapalić silnik. Nie odjechał
jednak. Niewykluczone, że ktoś go
spłoszył.
PONIEDZIAŁEK, 30 PAŹDZIERNIKA
● Do trzech bardzo groźnie wygląda-
jących wypadków doszło po południu,
w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut,
w Bielsku-Białej i okolicy. Na ulicy Cie-
szyńskiej, koło Figloparku, prowadzą-
ca toyotę yaris 43-letnia kobieta potrą-
ciła 16-latka. Chłopak - jak wstępnie
ustalono - wybiegł na jezdnię zza au-
tobusu. Na szczęście wyszedł z wy-
padku jedynie z drobnymi potłuczenia-
mi. Z kolei w kolizji, do której doszło
na Hulance, uczestniczyła karetka po-
gotowia. I w tym przypadku obyło się
bez ofiar. Niegroźnych obrażeń ciała
doznał sanitariusz. Najgorzej wyglą-
dał wypadek, do którego doszło w
Świętoszówce. Prowadzący ciężaro-
we mitsubishi 52-latek najechał na tył
jadącego przed nim mercedesa. 25-
letni kierowca osobówki wyszedł z wy-
padku bez szwanku. Sprawca wypad-
ku - kierowca ciężarówki - trafił do
szpitala ze złamaniami oraz wstrzą-
śnieniem mózgu.
● W Żywcu dwaj nieznani sprawcy na-
padli na 78-letniego mieszkańca tego
miasta. Bandyci przewrócili go i zra-
bowali mu saszetkę, w której miał do-
kumenty i 70 złotych.
● Prawie dwa i pół promila alkoholu
we krwi miał 20-letni kierowca astry,
który wjechał do rowu na ulicy Głów-
nej w Osieku.

WTOREK, 31 PAŹDZIERNIKA
● Na ulicy Zofii Kossak w Skoczowie
patrol policji zatrzymał pijanego kie-
rowcę golfa. 34-latek miał ponad dwa
promile alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
● Złodzieje grasowali w Szpitalu Wo-
jewódzkim w Bielsku-Białej. Z sali cho-
rych oraz z otwartego pokoju pielę-
gniarek zginęły w sumie trzy portfele z
dokumentami i pieniędzmi.
● Grzejnik padł łupem rabusia, który
włamał się do budynku przy ulicy Sło-
wackiego w Czechowicach-Dziedzi-
cach.
● Na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i
Krakowskiej w Bielsku-Białej zjeżdża-
jącą z góry ciężarówka staranowała kil-
ka samochodów. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało. (łup)

Kolejnego narkotykowego dilera zatrzymała policja 26 paź-
dziernika po północy na ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej.
20-latek wpadł niemal na własne życzenie. Został zatrzy-
many do kontroli drogowej, a pełną narkotyków hondą
jechał po pijanemu.

Szkolni koledzy dręczyli 16-letniego bielszczanina, który pod
koniec września popełnił samobójstwo, wieszając się na
strychu w swoim domu - wynika z przesłuchań świadków
oraz samych młodzieńców. Prowadząca sprawę bielska
policja zastrzega, że na tym etapie śledztwa jest stanow-
czo zbyt wcześnie, żeby stawiać komukolwiek zarzuty zwią-
zane ze śmiercią 16-latka. O tym, że syn został zaszczuty
przez kolegów i dlatego targnął się na własne życie, prze-
konana jest jego matka.

Gnębili go – twierdzi świadek

tragedii, do której doszło
28 września w jednym z
budynków przy ulicy Po-

lnej w Bielsku-Białej, „Kronika”
informowała już przed trzema ty-
godniami. Przypomnijmy, że cia-
ło 16-latka znaleźli około 4.40 ro-
dzice chłopca. Wezwani na miej-
sce policjanci wstępnie wyklu-
czyl i  udzia ł  osób trzecich w
śmierci chłopca. Już na miejscu
zdarzenia us łyszeli od matki
chłopca, że syn targnął się na ży-
cie, bo znęcali się nad nim jego
szkolni koledzy.

Sprawa - o czym pisaliśmy -
od początku była bardzo niejasna.
Do bielskiego gimnazjum dla do-
rosłych przy ulicy Lompy, 16-latek
- sam sprawiający spore proble-
my wychowawcze - chodził od nie-
spełna tygodnia. Z powodu cho-
roby był w szkole zaledwie trzy
dni. Rzekomych oprawców znał
jednak wcześniej, z kursu zawo-
dowego, w którym uczestniczył
podczas wakacji. Dziś wiadomo,
że nieporozumienia między rówie-
śnikami zaczęły się już wówczas.
Zgromadzone przez policję infor-
macje wskazują, że zarzuty matki
tragicznie zmarłego chłopca nie
są wyssane z palca.

Ze wstępnych ustaleń śledz-
twa wynika, że chłopcy - 16-la-
tek i obwiniani o jego śmierć dwaj
rówieśnicy - poznali się podczas
kursu w Środowiskowym Hufcu
Pracy. Tam dochodziło między
nimi do napięć i sporów. Zaczę-
ło się od tego, że 16-latek miał
oblać rówieśników wodą mineral-
ną. Wywiązała się sprzeczka, ale
- jak zeznał szef hufca, u które-
go chłopcy byli „na dywaniku” -
do żadnych rękoczynów między
nastolatkami nie doszło. Chłop-
cy mieli się nawet pogodzić, po-
dać sobie ręce i oświadczyć, że
sprawa między nimi jest zała-
twiona. Jak się wkrótce miało
okazać, nie była...

- Pod koniec września 16-la-
tek zmienił szkołę i zaczął chodzić
do gimnazjum dla dorosłych przy
Lompy. W równoleg łej klasie

uczyli się również dwaj młodzień-
cy, których poznał na kursie w
hufcu. Obaj 16-latkowie przyzna-
ją, że doszło do incydentu, w któ-
rym „nowy” - w ich obecności - pił
wodę z kałuży. Twierdzą, że nie
zmuszali go do tego - mówi Elwi-
ra Jurasz, rzecznik prasowy biel-
skiej policji. - Młodzieńcy utrzy-
mują, że „nowy”, chcąc po niepo-
rozumieniach z kursu wkupić się
w ich łaski, sam miał zapropono-
wać, że napije się wody z kałuży
pełnej petów. Oni - jak twierdzą -
mieli tylko przystać na tę propo-
zycję. Tej wersji nie potwierdził
jednak przesłuchiwany  w tej
sprawie świadek.

Z informacji, które policjanci
uzyskali od jednego ze świadków
- też ucznia tego gimnazjum - wy-
nika, że dwaj 16-latkowie doku-
czali rówieśnikowi niemal na każ-
dej przerwie. Głównie były to
utarczki słowne. Młodzieniec, któ-
ry był świadkiem incydentu z ka-
łużą twierdzi, że „nowy” został
zmuszony do zanurzenia w niej
twarzy i picia brudnej wody. Mało
tego, chłopak nagrał to zdarzenie
przy pomocy telefonu komórko-
wego z kamerą. Film - jak zeznał
- skasował jednak zaraz po tym.
„Doradzili” mu to koledzy...

- Telefon wraz z kartą sim zo-
stał przez nas zabezpieczony.
Próbą odzyskania skasowanego
filmu zajmą się fachowcy. Może
to być jednak trudne - dodaje El-
wira Jurasz. - Na razie groma-
dzimy materiał dowodowy. Ca-
łość zostanie następnie przesła-
na do prokuratury, która podej-
mie decyzję co do dalszego losu
16-latków. Odrębną kwestią po-
zostaje ustalenie związku przy-
czynowo-skutkowego między
zachowaniem się 16-latków wo-
bec rówieśnika, a jego tragicz-
ną śmiercią.

16-latkowie mogą odpowiadać
tylko przed Sądem Rodzinnym i
Dla Nieletnich. W najgorszym wy-
padku grozi im umieszczenie w
zakładzie poprawczym.

ŁUKASZ PIĄTEK

adanie kierowcy al-
komatem wykazało
prawie promil alko-

holu w wydychanym po-
wietrzu. Podczas prze-
glądania zawartości baga-
żu 18-letniej pasażerki,
policjanci odnaleźli 2 ta-
bletki ecstasy za-
pakowane w fo-
liowy woreczek.
W tej sytuacji po-
licjanci postanowi-
li przeszukać samo-
chód. W reklamówce
ukrytej w hondzie odna-
leźli przygotowane do
sprzedaży narkotyki: prze-
szło 100 porcji konsump-
cyjnych marihuany o łącz-
nej wadze 136 gramów, a
także 15 gramów haszyszu. Za-
równo kierowca, jak i trójka pasa-
żerów hondy trafili do policyjnego
aresztu. Pojazd odholowano na
policyjny parking, gdzie jeszcze raz
przeszukał go pies przeszkolony
do wykrywania narkotyków.

20-latkowi postawiono zarzut
udostępnienia środków odurzają-
cych - także osobom małoletnim -
w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowych oraz posiadania znacz-

nych ilości narkotyków i kierowa-
nia pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści. Sąd Rejonowy w Bielsku-Bia-
łej - na wniosek policji i prokura-
tury - aresztował go na trzy mie-
siące. Samochód, który służył do
popełniania przestępstw został
zabezpieczony i najprawdopodob-
niej orzeczony zostanie jego prze-
padek. Zarzut posiadania narko-
tyków postawiono 18-letniej pasa-
żerce hondy. (łup)

Przeszukanie hondy w obecności 20-let-
niego kierowcy (w kajdankach).

W ostatnich tygodniach mnożą się policyjne doniesie-
nia o kolejnych pijanych rodzicach i dziadkach opieku-
jących się dziećmi.

Plaga pijanych rodziców

początku ubiegłego ty-
godnia - o czym pisali-
śmy - bielscy policjan-

ci zatrzymali 50-letniego dziadka,
który zostawiwszy na ulicy wózek
z 3-miesięczną wnuczką, poszedł
szukać złomu. Mężczyzna miał
promil alkoholu we krwi.

W czwartek, 26 października
około 20.00, policja zatrzymała w
Ligocie kompletnie pijaną matkę,
która „opiekowała” się 3-mie-
sięcznym synkiem... 18-latka mia-
ła we krwi blisko dwa promile al-
koholu, co w przypadku kobiety w
tak młodym wieku oznacza stan
upojenia alkoholowego. Dziecko

przewiezione zostało przez we-
zwaną na miejsce załogę pogo-
towia ratunkowego do bielskie-
go Szpitala Pediatrycznego. Mat-
ka trafiła do policyjnego aresztu.
27 października przedstawiono
jej zarzut narażenia syna na nie-
bezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia. To przestępstwo, za
które grozi 5 lat pozbawienia
wolności.

O dalszym losie zatrzymanej
zadecyduje prokurator rejonowy w
Pszczynie. Policjanci wnioskują o
zastosowanie wobec niej dozoru
policyjnego oraz ograniczenie
praw rodzicielskich. (łup)

kolejnej rozprawie pro-
wadzonego przez Sąd
Okręgowy w Bielsku-Bia-

łej procesu Ryszarda Niemczyka,
w roli świadka znów pojawił się
jego bliski kompan z gangster-
skich czasów, Ryszard B. pseu-
donim Ricardo. Skazany już pra-
womocnym wyrokiem na 25 lat
więzienia za zabójstwo Pershinga,
jeszcze raz stwierdził, że z tamtą
zbrodnią nie miał nic wspólnego.

Proces Rzeźnika (cd.)

Ryszard B. wciąż liczy na
uchylenie skazującego wyroku i
wznowienie tamtego procesu.
Obecnie prowadzone jest prze-
ciwko niemu postępowanie karne
o współudział w zabójstwie Mar-
ka Papały, byłego komendanta
głównego policji. Z tych powodów
występując w roli świadka w pro-
cesie Niemczyka, nadal korzysta
z przysługujących mu praw i od-
mawia składania zeznań i odpo-

wiadania na zadawane mu pyta-
nia, aby nie zdradzać swojej linii
obrony. Konsekwentnie twierdzi,
że obie sprawy mają ze sobą
związek, a on został w nie wma-
nipulowany. Jego zdaniem obcią-
żające go zeznania świadków ko-
ronnych były tendencyjne i nie-
prawdziwe. Podobne wyjaśnienia
na temat obu koronnych składał
już wcześniej przed sądem Ry-
szard Niemczyk. (ban)
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