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Na Żywiecczyźnie uczniowie nie mają
na dojazd do szkoły !

Fatum zdaje się ciążyć nad - kosztującą blisko 34 miliony złotych - przebudową bielskiej Hulanki.
ajpierw trzeba było zmieniać
projekt całego przedsięwzięcia, bo pierwotne założenia
okazały się... zbyt kosztowne. Potem unieważniono wynik przetargu
mającego wyłonić wykonawcę inwestycji. Teraz konsorcjum, które
ma zbudować nowoczesne skrzyżowanie, nie wiadomo czemu, nie
spieszy się z pracą, którą wykonać
musi do 21 października 2004 roku.
A przykład ślimaczącego się niemiłosiernie niedawnego remontu pla-

cu Chrobrego dowodzi, że poślizg
sztandarowej miejskiej inwestycji
jest nad Białą możliwy. Czy tak będzie w przypadku Hulanki? Czym to
grozi? W tej sprawie władze BielskaBiałej, zaniepokojone stanem prac,
spotkały się w poniedziałek z przedstawicielami wykonawcy inwestycji.
Co ustalono? Czyt. str. 3

wielu rodzinach z Żywiecczyzny dochód na osobę wynosi od zera
do pięćdziesięciu złotych miesięcznie! W tak dramatycznej sytuacji
znalazło się między innymi siedemdziesięciu uczniów żywieckiego
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Nie dziwi, że nie mają na
dojazd do szkoły... Czy mogą liczyć na pomoc? Czyt. str. 12

Urząd wiedział, nie powiedział...

Kontrowersyjna inwestycja
w Czechowicach

Hala sportowo-widowiskowa w
centrum miasta to doskonała inwestycja - twierdzą zwolennicy pomysłu. Koszt zakupu gruntów ma wynieść trzy miliony złotych. Drugie tyle
ma kosztować wyburzanie budynków i rekultywacja terenu dawnej fabryki Apollo, gdzie hala ma stanąć.
Czechowic na taką inwestycję nie
stać - alarmują przeciwnicy. Są w
mniejszości. Czyt. str. 5

acek Krywult to prezydent, który kocha sport i zna się na nim
jak żaden z poprzedników!
Gospodarz Bielska chciałby mieć w
swoim mieście mistrzynie kraju w
siatkówce, silną drugoligową piłkę
nożną, siatkarską serię A mężczyzn i
pierwszoligowy zespół lekkoatletów.
Prezydent, choć zna na pamięć historię bielskiego boksu, nie wierzy w
jego odrodzenie. Wierzy za to w swoich urzędników, którzy mają pomóc
klubowym działaczom, choć niektórzy z nich tej akurat wiary prezydenta
nie podzielają... Na str. 37 prezydent
Jacek Krywult „ustawia” bielski sport,
któremu w międzyczasie przybyły trzy
mistrzynie Europy w siatkówce i cała
ekipa siatkarzy w serii A.

- Na tablicy przy wjeździe do Bielska i na parkomacie w centrum przeczytałem, że opłata za parkowanie
pobierana jest od dziewiątej. Z
kolei parkingowa skasowała
mnie już o siódmej! Na potwierdzenie swych racji
wyjęła inny regulamin z...
torebki! - denerwuje się
mieszkaniec CzechowicDziedzic, który przed
paroma dniami
zaparkował
auto w
pobliżu
bielskiego targowiska. Kto odpowiada za ten
bałagan? Czyt. str. 3

Jak żywiecki browar piwo warzy

FOTO: ARTUR KASPRZYKOWSKI

Haracz między ślubem a weselem

Zdjęcie z lewej jest z telewizji. Zdjęcie z prawej jest z życia. Oba ilustrują jedno
i to samo. Wodę, z której robione jest żywieckie piwo... Dok. na str. 9

Stoją szpalerem. - Jakie drobne? Flaszka albo
na flaszkę - mówią.
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ystarczy kawał
sznura i „brama”
jest gotowa. Watahom wcale nie przeszkadza,
że nie znają młodej pary ani
że w wytartych spodniach
nie pasują do weselnych
gości. W biały dzień w najlepsze rozwija się pod kościołami żebractwo, coraz
bardziej przypominające
rozbójnicze wymuszenia.
Co na to policja i straż miejska? Czyt. str. 4

WYDAWNICTWO „PRASA BESKIDZKA”
poszukuje
GRAFIKA KOMPUTEROWEGO
ze znajomością programów: Photoshop,
CorelDraw, PageMaker.
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.: 8123577,
8125878 lub e−mail: kronika@kronika.beskidzka.pl
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89 do zwolnienia, 40 do przyjęcia

Będzie gorąca jesień ?
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● Larwy pszczół w pasiekach gminy wadowickiej zaatakowała groźna choroba - zgnilec amerykański.
Wojewoda małopolski uznał za zagrożone wadowickie osiedle nr 2
oraz Jaroszowice, Kleczę Górną,
Kleczę Dolną i Babicę. Do 17 października pszczelarzom nie wolno
m.in. przewozić i sprzedawać
pszczół oraz organizować ich wystaw.
● Po półrocznym okresie pełnienia
obowiązków brygadier Antoni Okólski otrzymał nominację na komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Wadowicach.
● Pokazem filmu „Piraci z Karaibów
- Klątwa czarnej perły” zainaugurowało działalność wadowickie kino
Centrum.
● XXV Bieg Szewców odbył się w
Chełmku. Na kilkukilometrową trasę wyruszyło 123 zawodników z województw małopolskiego i śląskiego.
● Na stadionie MOSiR w Oświęcimiu bawiono się podczas festynu
integracyjnego zorganizowanego
przez miejscowe Koło Powiatowe
Polskiego Związku Niewidomych.
Były m.in. wyścigi w workach oraz
konkurs obierania jabłek w goglach
na oczach.
● W ramach poczdamskiego programu Polsko-Niemiecka Wymiana
Młodzieży w szkole w Kleczy Dolnej gościła grupa uczniów z Prignitz
w Brandenburgii.
● W Oświęcimiu odbyła się inauguracja działalności, istniejącego
siódmy rok, Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
● Ekipa karetki reanimacyjnej
oświęcimskiego Pogotowia Ratunkowego zwyciężyła w II Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym w kategorii załóg „erki”. W
skład zwycięskiego zespołu wchodzili: Grzegorz Górecki, Marcin Andrzejczak, Andrzej Dziędziel i Piotr
Gabryś. (boa)

O problemach przędzalni czesankowej Weldoro w Bielsku-Białej pisaliśmy przed kilkoma miesiącami. W zakładzie działo się źle, a wszystko, co dotyczyło firmy,
otaczała mgła tajemnicy. Teraz pojawiły się nowe wątki. Szefowie firmy unikają jak ognia kontaktów z prasą.
Tymczasem zrozpaczona załoga twierdzi, iż najprawdopodobniej już niedługo prawie wszystkie zatrudnione
w firmie osoby znajdą się na bruku! I to w sytuacji, gdy
z drugiej strony kierownictwo zakładu deklaruje chęć
przyjęcia nowych pracowników!
roblemy Weldoro rozpoczęły się mniej więcej półtora
roku temu. Związani od lat
z firmą ludzie kojarzą je z przeprowadzoną pospiesznie prywatyzacją. W latach dziewięćdziesiątych,
gdy upadał bielski przemysł włókienniczy, przędzalnia Weldoro nie
dość, iż przetrwała, to jeszcze radziła sobie coraz lepiej. Zakład
przeniósł się do nowej siedziby, istniały bowiem przesłanki, iż dla
Weldoro rozpoczynają się przysłowiowe tłuste lata. Wszystko za
sprawą współpracy z angielską firmą włókienniczą Bulmer Ilumb.
Pod koniec 2001 Ministerstwo
Skarbu sprzedało pospiesznie
Weldoro, jednak nie zainteresowanym nabyciem spółki Anglikom,
lecz nie znanej w branży włókienniczej polskiej firmie. Okoliczności
towarzyszące tej prywatyzacji były
na tyle tajemnicze, iż sprawę badała - na wniosek działających w
zakładzie związków zawodowych Najwyższa Izba Kontroli.
Zainteresowanie NIK nie zmieniło jednak faktu, iż „odrzuceni” Anglicy przestali zamawiać w Weldoro przędzę. W wyniku tego - twierdzą zatrudnieni - od kilku miesięcy
zakład nic nie produkuje. Do niedawna pracownicy, po podpisaniu
listy obecności, rozchodzili się do
domów. Teraz muszą przez osiem
godzin przebywać w zakładzie, nudząc się lub wykonując wymyślane na siłę - jak twierdzą - prace porządkowe. Do czasu, gdy w miarę
regularnie wypłacano im - w gruncie rzeczy głodowe - pensje, jakoś
to znosili. Pracodawca przestał jednak regularnie płacić pracownikom.
Wielu nie ma nawet pieniędzy na
bilet autobusowy, potrzebny, aby
do pracy dojechać.
Jednocześnie głośno mówi się
w zakładzie o tym, iż przygotowywane są listy osób przewidzianych
do zwolnienia. Z informacji uzyskanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy wynika, że Weldoro już kilka miesięcy temu poinformowało
urząd, iż zamierza zwolnić 85 z
niespełna 120 zatrudnionych. Jednak w sierpniu tego roku dyrekcja
Weldoro poinformowała PUP, że...
poszukuje 40 nowych pracowników. Co ciekawe, chodzi o osoby
o specjalnościach nieprzydatnych
w obecnej strukturze firmy (mają
być między innymi zatrudnione w
nieistniejącej czesalni i farbiarni).
Osoby te powinny jednocześnie
posiadać bardzo wysokie kwalifikacje (poszukiwany jest między innymi mistrz dobrze znający język
angielski oraz dodatkowo drugi
język obcy).
Nowy dyrektor Weldoro Piotr
Pałka wyraźnie zdenerwowany odmówił „KB” udzielenia jakichkolwiek informacji na temat zakładu
przez telefon, ograniczając się jedynie do zdawkowego stwierdzenia, iż chodzi o restrukturyzację.
Ostatecznie zgodził się odpowiedzieć na pytania, jeśli skierujemy
je na piśmie.

Na żadne z naszych pytań wysłanych do Weldoro dyrektor nie
zechciał nam jednak udzielić odpowiedzi. Ograniczył się jedynie do
zdawkowego i nic nie wyjaśniającego stwierdzenia iż: sytuacja Weldoro nie jest tak zła jak ją przedstawiają osoby nieprzychylnie nastawione do spółki, co więcej, z podpisanych na okres trzech lat kontraktów wynika, że ma bardzo dobre perspektywy działania i rozwoju - czytamy w nadesłanej do redakcji odpowiedzi.
Tymczasem pracownicy nie
mają pojęcia, kiedy skończy się ich
koszmar. Z jednej strony już ponad
pół roku - bez jakiegokolwiek odzewu - w Sądzie Gospodarczym leży
złożony przez załogę wniosek o
ogłoszenie upadłości firmy i ustanowienie syndyka (zakład zalega pracownikom z wypłatą wynikających
z umowy zbiorowej premii). Z drugiej strony od lutego nie ma rozstrzygnięcia w sprawie toczącej się przed
Sądem Pracy, gdzie również zdesperowani pracownicy złożyli pozwy
o wypłatę przez firmę zaległych im
należności. Cały czas jednak, z winy
pozwanego, rozprawy są odraczane. Przedstawiciele spółki Weldoro
albo nie stawiają się w sądzie, albo
są przez właściciela odwoływani w
ostatniej chwili, zaś nowym pełnomocnikom sąd daje czas na zapoznanie się ze sprawą.
Z pewnością wiele na temat
„mrocznej” strony wydarzeń rozgrywających się w Weldoro wyjaśniłoby ujawnienie przez prokuraturę
szczegółów śledztwa, jakie od kilku miesięcy prowadzi ona wraz z
Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa dotyczy między innymi działalności spółki
Weldoro. Na razie jednak - zasłaniając się dobrem dochodzenia prokuratura odmawia udzielania jakichkolwiek informacji w tej sprawie.
★★★
29 września do działających w
Weldoro związków zawodowych
wpłynęło oficjalne zawiadomienie
dyrekcji firmy o zamiarze zwolnienia 89 pracowników. (map)

iagnoza obecnej sytuacji,
przedstawiona przez delegatów z całego kraju jest
taka sama, jaką my przedstawiliśmy na podbeskidzkim zjeździe jest tragicznie. Jeśli związki zawodowe nie zareagują na różnego rodzaju patologie, to coraz częściej
będziemy mieli do czynienia z niekontrolowanymi wybuchami społecznego gniewu - powiedział „Kronice” Marcin Tyrna, szef podbe-

skutecznych działań zmierzających
do ograniczenia bezrobocia, działań osłonowych dla osób tracących
pracę (w tym zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych) oraz działań
zmierzających do zaprzestania
szykanowania z powodu przynależności związkowej.
Delegaci zobowiązali krajowe
władze „Solidarności” do wykorzystania wszelkich środków, by wymusić realizację tych celów. - W
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● Dyrektorzy szkół podstawowych
i gimnazjalnych z pięciu gmin powiatu żywieckiego szkolili się w
bielskiej delegaturze Kuratorium
Oświaty. Tematyka szkolenia obejmowała między innymi profilaktykę
uzależnień od narkotyków i środków psychotropowych.
● Najlepszym gospodarstwem
agroturystycznym w województwie
śląskim zostało uznane gospodarstwo „Promyczek” Heleny i Stanisława Małyszów z Brennej.
● Beskidzka Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorczości obchodziła 25lecie działalności.
● Personel oddziałów położniczych
bielskiego Szpitala Ogólnego i
Szpitala Wojewódzkiego został
przeszkolony w pobieraniu krwi pępowinowej. Robiony z niej koncentrat z komórkami macierzystymi
może być użyty przy leczeniu wielu groźnych chorób.
● Euroregion Beskidy wystawił swe
stoiska na XI Międzynarodowych
Targach Turystycznych w Warszawie. W ramach jednego stoiska
promowały się polskie, czeskie i
słowackie gminy.
● Radni Skoczowa poręczyli Fabryce Kapeluszy Polkap kredyt w
wysokości 200 tys. zł na zakup surowca do produkcji. Ma być spłacony najpóźniej w przyszłym roku.
● Dziewięćdziesiąte urodziny obchodził w Ustroniu profesor Jan
Szczepański, socjolog, profesor
Uniwersytetu Łódzkiego.
● 105 lat obchodziła Katarzyna
Krutak z Ciśca. Urodziła się 26
września 1898 roku.
● 20-letni mieszkaniec Śląska
wszedł dla żartu na maszt antenowy w Zwardoniu. Gdy był na szczycie, okazało się, że nie potrafi zejść
z 13-metrowej konstrukcji. Musieli
mu pomóc żywieccy strażacy. (f)

W Stalowej Woli podbeskidzcy związkowcy nie ograniczyli się do
dyskusji, ale wyszli na ulice.
skidzkiej „Solidarności” po zakończeniu krajowego zjazdu tego
związku zawodowego.
Zjazd odbył się 26 i 27 września w Stalowej Woli. Wybór tego
miejsca na związkowe obrady nie
był przypadkowy. Zatrudnienie w
Hucie Stalowa Wola, największym
zakładzie w regionie, jest systematycznie redukowane, a sam zakład
walczy o przetrwanie. Dlatego swojego pobytu w tym mieście związkowcy nie ograniczyli jedynie do
dyskusji, ale także wyszli na stalowowolskie ulice, by zamanifestować swą solidarność z hutnikami.
W najważniejszej zjazdowej
uchwale „Solidarność” określiła
swe podstawowe żądania skierowane do rządu: bezwzględnej
ochrony wypłaty wynagrodzeń,

trakcie obrad widać było radykalizacje nastrojów. Już wkrótce we
wszystkich zakładach w Polsce rozpocznie się związkowa konsultacja
na temat form krajowej akcji protestacyjnej. Delegaci mówili nawet o
strajku generalnym, ale to nie jest
realne. Mamy jednak do dyspozycji różne inne formy protestu - mówi
Marcin Tyrna, który w trakcie zjazdu przewodniczył jedenastoosobowej grupie delegatów z Podbeskidzia.
Na zjeździe nie zapadły żadne
decyzje co do przyszłych granic
regionów. Na razie nie jest więc
zagrożone istnienie podbeskidzkiej
„Solidarności”. Ten temat będzie
omawiany na następnym, statutowym zjeździe. Ma się on odbyć w
maju przyszłego roku. (ak)

Chętnych nie brakuje

Wiele wskazuje na to, iż do Iraku wyjadą również żołnierze z bielskiej jednostki.
ak wyjaśnił nam Grzegorz
Pelczarski, oficer prasowy
w 18 Batalionie DesantowoSzturmowym, zarówno szczegóły
tej operacji, jak i dotyczące jej wytyczne nie są jeszcze znane. Wiadomo jedynie (mówi się o tym od
kilku miesięcy), że w drugiej zmianie polskich wojsk w Iraku, która ma
rozpocząć służbę pod koniec stycz-

W sali Sejmu Śląskiego, mieszczącej się w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
organizuje I Forum Kobiet Województwa Śląskiego. Na które to
zaprosił naczelnego „Kroniki”...
Naczelny już się pakuje, bo wyobraża sobie Bóg wie co. W
końcu oprócz pełnej sali Kobiet Województwa Śląskiego będzie
dodatkowo pięć prelegentek, modelki, happening, napoje i uwaga: niespodzianki. Niestety, przewidziano również część dyskusyjną... (pw)

nia przyszłego roku, swój kontyngent wystawi również 6 Brygada Desantowo-Szturmowa, w skład której
wchodzi właśnie bielski batalion.
Jest więc wielce prawdopodobne,
że trzon tych sił będą stanowić stacjonujące na Leszczynach czerwone berety, zwłaszcza iż jednostka
ta ma doświadczenie w tego typu
służbie. Ilu żołnierzy z Bielska pojedzie do Iraku na razie nie wiadomo - żadne rozkazy w tej sprawie
do jednostki jeszcze nie dotarły.
Grzegorz Pelczarski przyznał jednak, że prawdopodobnie będzie to
oddział liczący od 300 do 400 żołnierzy.
Na razie spadochroniarze odbywają intensywne ćwiczenia wojskowe, szkolą się również w ośrodku
ONZ w Kielcach, z zakresu podstawowej wiedzy o Iraku i panujących
tam zwyczajów. Jak poinformowano nas w jednostce, żołnierze nie
są jeszcze szczepieni czy wyposażani w „pustynny” sprzęt, czyli bezpośrednio przygotowywani do odbycia irackiej służby. Z informacji uzyskanych w jednostce wynika również, iż nie będzie problemów ze
sformowaniem grupy wyjazdowej.
Większość żołnierzy jest bowiem
zainteresowana uczestnictwem w
tej operacji. (map)

Dyżury dziennikarzy: BIELSKO (ul. Dubois 4, tel. 812-58-78, 812-35-77) - od poniedziałku do czwartku godz. 9.00 - 15.00, piątek - 9.00 - 14.00. ŻYWIEC
(Agencja Nieruchomości "Dacza", ul. Kościuszki 4, tel. 861-55-88) - czwartek godz. 14.00 - 15.30. CZECHOWICE-DZIEDZICE (Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42, tel. 215-32-85) - środa godz. 14.00 - 15.00. OŚWIĘCIM ("Walor", ul. Łukasiewicza 4 p. 10, tel. 842-57-22) - wtorek godz. 10.00 - 11.30.
WADOWICE (ul. Mickiewicza 3, tel. 873-80-54) - środa godz. 10.00 - 13.00. SUCHA BESKIDZKA (ul. Rynek 10, tel. 874-17-56) - środa godz. 10.00-13.00. Dyżury
biur ogłoszeń - czyt. strona przedostatnia i kolumny ogłoszeniowe.
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Urząd wiedział, nie powiedział...

Przebudowie Hulanki - gdzie powstać ma nowoczesne, dwupoziomowe skrzyżowanie z aleją gen.Andersa - już od dawna towarzyszą kłopoty. Najpierw - za około pół miliona złotych - przygotowano tak horrendalnie drogi projekt tej inwestycji, że trzeba było z niego zrezygnować i zrobić inny, tańszy. Potem zaskakujące
zakończenie przyniósł przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Wybór dokonany
przez miasto został unieważniony, a ostatecznym zwycięzcą przetargowej batalii
okazał się podmiot, którego ofertę początkowo oceniono dopiero jako trzecią
pod względem atrakcyjności!

●
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do wykonawcy pretensje o to, że
rozpoczęto je z opóźnieniem - mówi
Wojciech Waluś, dyrektor MZD.
- Sporo czasu zmarnowano na samym początku inwestycji i nie kryję, że ten fakt nas niepokoi. Tym bardziej, że wkrótce zmienią się - jak
dotąd bardzo dogodne - warunki atmosferyczne. Mieliśmy nadzieję, że
wykonawca szybko podejmie prace
i wtedy dziś można by już obserwować nie roboty przygotowawcze, a
prace nad zasadniczą częścią inwestycji. Co prawda umowa chroni
nas, grożąc wykonawcy karami za
każdy dzień zwłoki w terminowym
wykonaniu inwestycji, ale to nas nie
satysfakcjonuje. Dlatego zaplanowaliśmy spotkanie z władzami konsorcjum przebudowującego Hulankę - powiedział „Kronice” Henryk
Juszczyk, zastępca prezydenta
Bielska-Białej. Do spotkania doszło
w poniedziałek, a szefostwo ratusza
twierdzi, że jest po nim uspokojone. - Przedstawiciele konsorcjum
zapewnili nas, że termin zakończenia prac zostanie dotrzymany.
Ustaliliśmy także, iż w tym roku wykonane zostaną prace nie za ponad sześć milionów złotych, jak początkowo chciał wykonawca, a za
ponad dziewięć milionów. Wykonawca poprosił nas także o pewne
korekty, które umożliwią mu prowadzenie prac także przy ujemnych
temperaturach i myślę, że miasto
zgodzi się na nie - mówi wiceprezydent Juszczyk. Dodaje, że ratusz
daje wiarę zapewnieniom wyko-

nawcy między innymi dlatego, że
jest to znany w kraju realizator wielu poważnych inwestycji drogowych, a nie przysłowiowa firma kogucik.
Z wyjaśnień, jakie przedstawiciele wykonawcy złożyli władzom
Bielska-Białej wynika, że powodem
opóźnień przy rozpoczęciu prac
były dodatkowe badania geologiczne, przeprowadzone przez budowlane konsorcjum, mające lepiej
przygotować realizację inwestycji.
- Wykonawca zapewnia nas, że
zdąży w terminie i nie ma na razie
podstaw, by uważać, że będzie inaczej - mówi Wojciech Waluś.
Prezydent Jacek Krywult także
wierzy budowalnemu konsorcjum i
nie wyklucza, że skończy ono prace nawet przed ustalonym terminem. Przypomnijmy jednak, że
gmina Bielsko-Biała bardzo długo
wierzyła też w to, że dotrzymany
zostanie termin zakończenia przebudowy placu Bolesława Chrobrego. Mimo to, ta znacznie mniej
kosztowna i mniej skomplikowana
inwestycja, zakończyła się z gigantycznym poślizgiem...
★★★
Nadal nie są znane dokładne
plany nowej organizacji ruchu na
przebudowywanej Hulance. Ratusz
twierdzi, że wprowadzane są tam
liczne korekty i być może dopiero
pod koniec przyszłego tygodnia będzie wiadomo, jak będziemy jeździć
przez rozkopaną Hulankę.

parkowanie. Napisano, że za
pierwszą godzinę opłata wynosi
1,50 złotych, za następne 2 złote,
a tymczasem klienci płacą złotówkę za pierwsze pół godziny i 2 złote
za godzinę (i następne).
Nowy regulamin posiadają...
wyłącznie parkingowi, mimo że
wszystkie zmiany zostały zatwierdzone przez Henryka Juszczyka, zastępcę prezydenta miasta, już 1 sierpnia. Informowaniem kierowców o zmianach zajmować się miało Gospodarstwo
Pomocnicze przy UM. 29 września, w dwa miesiące od wprowadzenia nowego regulaminu (!),
Andrzej Chowaniec zapewniał,
że zostanie on wydrukowany i
nalepiony na parkomatach.
Tymczasem od 1 października obowiązuje... nowy grafik
godzin pracy niektórych parkingów. Przed 9.00 trzeba będzie
płacić między innymi za parkowanie w okolicy Pierwszego
Urzędu Skarbowego. A na parkingach w pobliżu targowiska od
7.00 do 15.00. (efa)

Cieszyn: powstaje ośrodek
biznesowo − kulturalny

SŁAWOMIR HOROWSKI

Radny broni Izby (cd.)

ajmund Pollak, radny
Sejmiku Województwa
Śląskiego, który zaangażował się w obronę likwidowanej
Izby Celnej w Cieszynie, nie daje
za wygraną. Pollak zdobył dokumenty, z których - jego zdaniem
- jasno wynika, że decyzja o likwidacji placówki nie jest jeszcze
przesądzona. - To dalej tylko koncepcja, z której Ministerstwo Finansów powinno się jeszcze wycofać - uważa Pollak.
Kilka dni temu Rajmund Pollak wystąpił w tej sprawie do Włodzimierza Wołczewa, powołanego przez ministerstwo pełnomocnika do spraw połączenia Izb Celnych w Cieszynie i Katowicach i
zarazem szefa przeznaczonej do
likwidacji cieszyńskiej placówki.
Odpowiedź, którą Pollak otrzymał
25 września, jest zdaniem radnego jednoznaczna: Informuję
Pana, że w chwili obecnej nie ma

- Chcieliśmy sprawdzić, czy
zmiana godzin czasu pracy na
newralgicznych parkingach zwiększy rotację samochodów, a tym
samym przyniesie lepsze efekty finansowe. Zmiany okazały się pozytywne - mówi Andrzej Chowaniec, kierownik zespołu osób pracujących na parkingach w Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.
Zgodnie z regulaminem dostępnym na parkomatach, płatne
parkingi obsługiwane przez Gospodarstwo Pomocnicze, są
czynne od 9.00 do 18.00 (od poniedziałku do piątku, w soboty do 13.00). Według regulaminu,
którymi dysponują pracownicy
Gospodarstwa Pomocniczego,
są czynne godzinę krócej - od
9.00 do 17.00 (i do 13.00 w soboty), jednak za wyjątkiem parkingów przy ul. Lompy, Cieszyńskiej,
Sikorskiego i placu św. Mikołaja.
Te są czynne od 6.00 do 14.00!
W dotychczasowych regulaminach na parkomatach podano też
inne niż w rzeczywistości opłaty za

formalnej decyzji (w rozumieniu
prawa administracyjnego) o połączeniu Izby Celnej w Katowicach z Izbą Celną w Cieszynie wyjaśnia w piśmie do radnego
Włodzimierz Wołczew, precyzując, że likwidacja Izby Celnej, czy
Urzędu Celnego musi się odbyć
w drodze rozporządzenia ministra finansów. Wołczew podkreśla jednak, że na razie - w jego
osobie - powołano pełnomocnika, którego zadaniem jest właśnie przygotowanie przyszłej likwidacji cieszyńskiej Izby Celnej.
Zdaniem radnego Pollaka,
walka o Izbę Celną w Cieszynie
jeszcze się nie skończyła. Innego zdania jest Ministerstwo Finansów. Jak już informowaliśmy, Robert Kwaśniak, szef Służby Celnej w randze podsekretarza stanu MF oznajmił, że decyzja o likwidacji cieszyńskiej placówki jest
ostateczna i nieodwołalna... (łup)

Przed kilkoma dniami ruszyły prace budowlane przy mającym powstać w Cieszynie ośrodku biznesowo - kulturalnym Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości. Część
pieniędzy na inwestycję pochodzić będzie z unijnej kasy.
zamiarach i planach władz
miasta związanych z tą inwestycją pisaliśmy w ciągu minionych dwóch lat kilkakrotnie. Przypomnijmy jedynie, iż pomysł stworzenia w Cieszynie nowoczesnego centrum, w którym
siedzibę znalazłyby zarówno placówki kulturalne, w tym galerie i
pracownie artystyczne, jak i przedstawicielstwa firm i organizacji pozarządowych, narodził się przed
kilku laty. Do dzisiaj bowiem miasto nie dysponuje obiektem mogącym spełniać takie zadanie. To natomiast, iż istnienie takiego ośrodka jest dla miasta potrzebą chwili,
nie budziło wątpliwości gospodarzy Cieszyna.
Zamysł był taki, iż na potrzeby ośrodka zaadaptowane zostaną, wymagające już od wielu lat
generalnego remontu, nie w pełni wykorzystane pomieszczenia
cieszyńskiego zamku oraz wybudowany specjalnie w tym celu na
zamkowym wzgórzu pawilon. Pawilon ma stanąć w miejscu, gdzie

niegdyś istniała przyzamkowa
oranżeria i wyglądem nawiązywać do tego, wyburzonego przed
laty, zabytkowego budynku.
Problemem były jedynie pieniądze, potrzebne na sfinansowanie
prac. Koszty inwestycji szacowano
bowiem wstępnie na kwotę kilkunastu milionów złotych, co przekraczało znacznie możliwości finansowe
Cieszyna. Stąd też władze miasta
przygotowały przed ponad trzema
laty projekt modernizacji i rozbudowy zamku i przedstawiły go Komisji
Europejskiej. W cieszyńskim ratuszu nie ukrywają, że pozyskanie
unijnych pieniędzy nie było łatwe i
wymagało wielu starań. Dość długo trwało zanim projekt doczekał
się pozytywnej akceptacji ze strony
Unii Europejskiej. Ostatecznie jednak wszystko skończyło się po myśli pomysłodawców i większość pieniędzy potrzebnych na sfinansowanie inwestycji - całkowity jej koszt
wyniesie około 2,3 miliona euro - pochodzić będzie właśnie z unijnej
kasy. (map)
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reszcie, w pierwszych
dniach sierpnia, Miejski
Zarząd Dróg w BielskuBiałej podpisał z konsorcjum Budimex Dromex SA oraz Dromex
Cieszyn SA umowę na przebudowę Hulanki. Konsorcjum otrzymało 450 dni na realizację tego zadania, a termin ten upłynie 21 października 2004 roku.
Termin rozpoczęcia prac zaplanowano na 18 sierpnia. Choć
pogoda była doskonała, wykonawca nie spieszył się jednak z rozpoczynaniem robót. Budowlańcy dopiero niedawno zjawili się w rejonie Hulanki, ale pracować zaczęli
na obrzeżach skrzyżowania, sam
zbieg dróg pozostawiając w nienaruszonym stanie. Ślimacze tempo
prac przy Hulance dziwi tym bardziej, że pieniądze na tę inwestycję pochodzą z kredytu udzielonego gminie przez Europejski Bank
Inwestycyjny, który wyznacza dokładne terminy, w których należy
przedstawiać rachunki za wykonane roboty.
Już raz - z powodu niezrealizowania przez poprzednie władze
miasta wykupów pod zachodnią
obwodnicę miasta, której Hulanka
ma być częścią - ekipa obecnie
rządząca miastem musiała negocjować z EBI wydłużenie tych terminów. Czy tym razem - jeżeli dojdzie do poślizgu robót prowadzonych na Hulance - znów będzie
trzeba zmieniać terminy ustalone
z EBI? Czy w takim przypadku nie
grożą gminie sankcje finansowe?
Tomasz Ficoń, rzecznik bielskiego ratusza twierdzi, że gmina
nie boi się takiego scenariusza.
- Terminy ustalone z EBI zostały
na początku tego roku tak wydłużone, że władze miasta nie przypuszczają, aby nie udało się ich
dotrzymać - mówi rzecznik ratusza.
- Teraz prowadzone są prace przygotowawcze do tej inwestycji. Nie
można przecież zaczynać głębokich wykopów i prac ziemnych w
sytuacji, gdy na przykład biegnie
tam czynny jeszcze gazociąg. To
normalne, że takie przygotowawcze prace muszą być wykonane
jako pierwsze. Można jedynie mieć
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Haracz miêdzy œlubem a weselem

Zdaniem bielskich kupców zagraniczne sieci handlowe, po
zbudowaniu w Bielsku-Białej kilku hipermarketów, szykują się
do zadania rodzimej przedsiębiorczości kolejnego ciosu. Ma
nim być budowa supermarketów w rejonie bielskich osiedli
mieszkaniowych. Kupcy liczą, że ratusz nie zostawi ich samych wobec potężnych, zagranicznych rywali. Myślą też o
budowie w stolicy Podbeskidzia nowoczesnej hali targowej.

Kupcy (znowu) w ratuszu
Już powiedzieli sobie „tak”, założyli obrączki, przebrzmiał marsz weselny. Wydawać by się
mogło, że opuszczając kościół mogą już myśleć tylko o weselu. Wcześniej jednak czeka ich
niezbyt miła niespodzianka. To tak zwane „bramy”, stawiane przez żądnych pieniędzy wyrostków. - Ten głupi, chamski zwyczaj rozplenia się coraz bardziej i zaczyna zakrawać na
bandytyzm w biały dzień - mówi mężczyzna, który w ostatnim czasie uczestniczył w kilku
bielskich ślubach i za każdym razem musiał słono opłacać się blokującym drogę smykom.

KAWAŁ SZNURA
Wystarczy kawał sznura, linka
holownicza pożyczona z bagażnika ojca lub nawet kilka związanych
ze sobą wstążek po kwiatach i...
weselna brama jest gotowa. Niemal
każdej soboty pod bielskimi kościołami czatują grupki bardzo młodych ludzi z takimi właśnie akcesoriami. Wzorują się zapewne na
oglądanych w telewizji blokadach
dróg - zastawiają uliczki prowadzące spod kościołów i nie tylko sznurami, ale także własnym ciałem zatrzymują weselne orszaki. Nie
przeszkadza im, że nie znają młodej pary ani też to, że w spranych
bluzach, wytartych spodniach i
czapkach bejsbolówkach nie pasują do weselnych gości. Kierowcom
zatrzymanych samochodów otwarcie mówią czego chcą - pieniędzy
albo wódki. - To koszmar, który
może popsuć człowiekowi całe wesele. Już gdy dojeżdżaliśmy do

poprzedniej kadencji samorządu bielscy handlowcy, protestując przeciwko planom
budowy hipermarketów, nie tylko zabierali głos na sesjach Rady Miejskiej
Bielska-Białej, ale także manifestowali pod ratuszem niezadowolenie wobec
zbyt liberalnej - ich zdaniem - polityki
lokalnych władz w stosunku do zagra-

Rozpinają sznur i czekają. Czasem w jedną sobotę oskubują sześć,
siedem ślubów.

Weselni goście różnie sobie radzą z takimi natrętami. Jedni płacą
haracz, inni próbują negocjować lub
straszyć. Są tacy, którzy zamykają
szczelnie okna lub przegazowują
silnik w samochodzie, by spłoszyć
napastników. Zwykle jest to bezskuteczne. Młodzi „bramkarze” nie

mają skrupułów i obaw. - Co nam
zrobią? Jeszcze nikt nie rozjechał
tego, który robi stójkę. Zwykle
stawiamy tam najmłodszego. Nikt
nas też nie pobił, bo to przecież
wstyd przed krewniakami tłuc dzieciaka. Spieszą się na weselisko,
więc niech i nam dadzą trochę radości - powiedział nam chłopak z
liną w ręku, którego spotkaliśmy
pod bielską katedrą. Nie podał imienia, ale chwali się, że mieszka w
pobliżu, w dobrej dzielnicy. - Tu są
trzy kościoły obok siebie. Czasem
w jedną sobotę oskubujemy nawet
sześć, siedem ślubów, a w każdym
jedzie nawet po kilkadziesiąt wozów
- mówi z satysfakcją.
Ile z tego ma? - W dobre soboty każdy nawet i dwie stówki zbierze - chwali się. Wraz z nim bramę
trzymają czterej podobni mu chłopcy. Nie mają więcej niż czternaście,
piętnaście lat. Są jednak najstarsi,
więc bez dyskusji stają pierwsi. Za
nimi ustawiają się kolejne „bramy”.
Bywa, że każdy weselnik musi minąć i sześć sznurków!
Obserwowaliśmy wrześniowe
śluby w bielskich kościołach. Najgorzej jest w Aleksandrowicach. Tam
liczne bramki ustawiane są zarówno przed, jak i po uroczystościach
ślubnych. Wyrostkom obca jest jakakolwiek finezja. Biorą sznurki i
bezceremonialnie stają na ulicach.
Przepuszczają tylko tych, których
strój wskazuje, że nie są weselnymi
gośćmi. Każdy inny musi zapłacić.
Gdy ostatni goście znikną w kościele, siadają na krawężnikach, liczą
pieniądze, piją piwo i palą papierosy, obficie plując na chodniki. Gdy
przypadkiem pojawia się w okolicy
straż miejska lub policja, chowają się
za samochody weselników wciskając pod nie swe sznurki. Tylko na
chwilę...
Tekst i foto: ARTUR KASPRZYKOWSKI

nicznych sieci handlowych. Petycje,
przemówienia i wiece nic jednak nie
dały. Hipermarkety, mimo kupieckich
protestów, powstały.
23 września bielscy kupcy ponownie zjawili się w ratuszu, tym razem,
aby ostrzec obecne władze miasta
przed złymi skutkami, jakie - ich zdaniem - może przynieść powstanie na
bielskich osiedlach supermarketów
wchodzących w skład zagranicznych
sieci handlowych. Zdaniem zabierającej na sesji głos Marii Kręciny (która
mówiła w imieniu dwóch bielskich sieci handlowych: Detal-Lewiatan i Euro
Sklep) zagraniczne sieci handlowe, po
zbudowaniu w Bielsku-Białej kilku hipermarketów, teraz postanowiły opanować handel na osiedlach mieszkaniowych. W tym celu - według przedstawicielki kupców - zagraniczne sieci starają się o kolejne zezwolenia budowlane, właśnie w tych rejonach miasta. Bielscy handlowcy są takim pomysłom przeciwni. - To nie jest bunt
sklepikarzy, ale walka o miejsca pracy i podatki, jakie bielskie firmy handlowe płacą do miejskiej kasy - mówiła Maria Kręcina. Nie kryła ona przy
tej okazji, że bielscy handlowcy mieli
nadzieję na skuteczność silnego lobby kupiecko-rzemieślniczego w obecnej bielskiej radzie, ale nadzieje te
gasną. W tej sytuacji kupcy zaapelowali do władz miasta nie tylko o powstrzymanie ekspansji supermarketów wchodzących w skład zagranicz-

okaźny zastrzyk finansowy
może w przyszłym roku zasilić dwie duże inwestycje drogowe na Podbeskidziu. Chodzi o budowę drogi ekspresowej Bielsko-Biała - Zwardoń (wraz ze wschodnią obwodnicą stolicy Podbeskidzia) i Bielsko-Biała - Cieszyn. Jak informuje
Jerzy Widzyk, pełnomocnik prezydenta Bielska-Białej do spraw inwestycji drogowych - z państwowej i
unijnej kasy może na ten cel trafić
łącznie blisko pół miliarda złotych.
- Na drodze Bielsko-Biała Zwardoń prace trwają obecnie w
dwóch miejscach - od granicy państwa do platformy odpraw celnych
i przy samej platformie - mówi Je-

rzy Widzyk. Wyjaśnia, że prace na
trzecim odcinku - obwodnicy Żywca
- nie ruszyły dotąd z powodu trudności z przejęciem gruntów, należących
do jednej z państwowych agencji.
Rozpoczęto już także prace przy
drodze Bielsko-Biała - Cieszyn, a na
dwóch kolejnych odcinkach tej inwestycji trwają przygotowania do rozpoczęcia robót.
Jednocześnie pełnomocnik ratusza do spraw inwestycji drogowych
informuje, że w projekcie budżetu
państwa na rok 2004 obie ważne dla
Podbeskidzia drogi zostały uwzględnione. Na drogę Bielsko-Biała - Zwardoń przewidziano w państwowej kasie wstępnie około 85 milionów zł, a

na drogę Bielsko-Biała - Cieszyn
około 190 milionów zł. - Wniosek
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Katowic w sprawie unijnych funduszy dla wschodniej obwodnicy Bielska-Białej (która ma stanowić fragment drogi łączącej Katowice ze Zwardoniem przyp.hos) jest w ostatniej fazie
opracowywania przez rząd. Najpóźniej na początku października powinien on trafić do Komisji Europejskiej - mówi Jerzy Widzyk, który
uważa, że wniosek ten może w
przyszłym roku zaowocować sumą
około 40 milionów euro (ponad 170
milionów zł), pochodzących z funduszy i kredytów unijnych. (hos)

najlepsze rozwija się weselne żebractwo, coraz bardziej przypominające zwykły bandytyzm i rozbójnicze wymuszanie.
- Mało brakowało, a spóźniłbym
się na swój własny ślub. Samochód,
którym jechałem, zatrzymała grupka wyrostków. Dwóch stanęło przed
maską samochodu, a ten, który

Gdy pojawia się straż miejska chowają się za samochody. Tylko
na chwilę...
kościoła spiesząc się na ślub, natknęliśmy się na kilkunastu smyków, na oko z ostatniej klasy podstawówki lub z gimnazjum - opowiada mężczyzna, który na początku września jechał na ślub kuzyna
w kościele w bielskich Aleksandrowicach. - Pierwszą „bramę” trzymały wyrostki z chustkami na twarzach
i liną holowniczą w dłoniach. Ten,
który podszedł do samochodu uderzał wymownie o dłoń pokaźnym
hakiem tej linki. „Bawcie się dobrze
i nam dajcie się zabawić” - powiedział. Spieszyłem się, więc dałem
piątkę. Później były jeszcze trzy
sznury i podobne słowa. Najbardziej zdenerwowało mnie to, że te
same dzieciaki zatrzymywały nas,
gdy po ślubie jechaliśmy do domu
weselnego. Na swój ślub chyba
wynajmę firmę ochroniarską.

PROBOSZCZ
NEGOCJATOR
Inny bielszczanin z kolei uczestniczył w ślubie w kościele Świętej
Trójcy, tuż obok bielskiego sądu i
prokuratury. Wjechał na kościelny
dziedziniec i po godzinie nie mógł
się stamtąd wydostać. - Rozpięli
sznur na bramie i stanęli szpalerem. Widziałem, że próbował negocjować z nimi proboszcz, ale najwyraźniej bez efektu. Każdy musiał się opłacić. Miałem ochotę
pogonić tych gówniarzy, ale nie
wypadało. Zapłaciłem raz i drugi,
a zrugałem jedynie małe dziewczynki z ostatniej bramki. One
zresztą były najmniej winne, bo
przynajmniej trzymały jakiegoś
badyla w ręku i próbowały recytować powinszowania - opowiada.
Takie historie zna każdy, kto
choć raz miał okazję uczestniczyć
ostatnio w ślubnych uroczystościach w Bielsku. W biały dzień w

nych sieci handlowych na bielskie osiedla, ale także o zorganizowanie specjalnej sesji, poświęconej wyłącznie
problemom handlu.
Zdaniem prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta kupcy swoje uwagi
powinni kierować raczej do parlamentu, a nie do samorządu. - To nie my
stanowimy prawo, a parlament, i to pod

podszedł do kierowcy miał na twarzy chustkę. Powiedział „dużo dobrego” i wyciągnął czapkę. Chyba
usłyszał, jak zapytałem kolegi, czy
ma jakieś drobne, bo wrzasnął:
„Jakie drobne? Flaszkę albo na
flaszkę!”. Co miałem zrobić? Bić
się w ślubnym garniturze czy zawrócić? Zapłaciłem im i to samo
zrobiłem na trzech kolejnych bramkach - opowiada mężczyzna, który
brał ślub w Aleksandrowicach w
sierpniu tego roku.

GROŹBY I STRASZENIE

Prace przy budowie supermarketu na osiedlu Karpackim idą pełną parą.
jego adresem powinna być skierowana większość państwa uwag. Prawo
jest bowiem takie, że jeśli inwestor
spełnia wszystkie formalne wymogi, a
planowany przez niego sklep nie przekracza dwóch tysięcy metrów powierzchni, to my musimy wydać mu
pozwolenie na budowę czy to się nam
podoba, czy nie. Nie można od nas
wymagać, iż będziemy łamać prawo.
Nie można też oczekiwać, że wbrew
prawu będziemy dyskryminować inwestorów zagranicznych. Jeżeli wszystkie wymogi są spełnione, to odpowiednie pozwolenie musi zostać wydane,
bez względu na to, czy inwestorem jest
rodzimy przedsiębiorca, czy zagraniczna sieć handlowa - wyjaśniał podczas
sesji Jacek Krywult.
Jak poinformował „Kronikę” Stanisław Rostkowski, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
obecnie tylko jeden inwestor ma pozwolenie na budowę supermarketu
na bielskim osiedlu. Jest nim prywatna osoba, która już rozpoczęła prace budowlane przy pętli autobusowej
na osiedlu Karpackim. Nieoficjalnie
wiadomo, że będzie to sklep zagranicznej sieci handlowej.
Pozostałe przymiarki do budowy
na bielskich osiedlach supermarketów (osiedle Karpackie, sąsiedztwo
osiedla Grunwaldzkiego, osiedle
Polskich Skrzydeł) jak na razie nie
zaowocowały jeszcze pozwoleniami
na budowę. Większość z nich jest
zresztą dopiero na starcie procedury formalnoprawnej, umożliwiającej
postawienie sklepu i trudno ocenić,
czy plany te rzeczywiście nabiorą realnych kształtów. Mimo to do sesji
poświęconej sprawom bielskiego
handlu najprawdopodobniej dojdzie
jeszcze w listopadzie.
Jan Kanik, bielski radny i szef Stowarzyszenia Kupiec Beskidzki pytany
przez „Kronikę” czy aktualny jest jeszcze plan budowy przez bielskich kupców rodzimego hipermarketu odpowiedział: - Przy takiej liczbie hipermarketów jaka już jest w Bielsku, budowa
przez nas kolejnego byłaby szaleństwem. Rezygnacja z planów budowy
rodzimego hipermarketu nie oznacza
jednak, że bielscy kupcy zamierzają
biernie przyglądać się poczynaniom
zagranicznej konkurencji. Planują bowiem budowę nowoczesnej hali targowej. O szczegółach tej inwestycji na razie nie chcą jednak rozmawiać.
Tekst i foto: S£AWOMIR
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O zdrowotno - prawnych problemach bielszczanina Ryszarda Kupisza pisaliśmy w październiku ubiegłego roku.
Zainteresowany twierdzi, iż obecnie sprawa ma też wątek... kryminalny. Uważa, iż lekarze dopuścili się fałszerstwa szpitalnych dokumentów!

Pacjent oskarża
Halę sportowo-widowiskową chce budować w Czechowicach-Dziedzicach Marek
Dopierała, przewodniczący Rady Miasta i Gminy. Zdaniem przewodniczącego oraz
popierającej go większości radnych hala z przylegającym centrum handlowym
powinna powstać na terenie upadłej fabryki rowerów Apollo. - Czechowic-Dziedzic nie stać obecnie na taką inwestycję - mówią wprost przeciwnicy pomysłu.
- To ścisłe centrum miasta, doskonały teren pod tego typu inwestycję - twierdzi Dopierała. Ale teren gmina musi dopiero kupić od
syndyka Apollo. Ze wstępnych szacunków wynika, że koszt zakupu
3,5 hektara gruntów sięgnie trzech
milionów złotych. Drugie tyle może
kosztować wyburzanie budynków i
rekultywacja terenu dawnej fabryki. Dlatego sceptycznie do propozycji Dopierały odnosi się burmistrz
Czechowic-Dziedzic Jan Berger.
Popierający go radni twierdzą, że
wydawanie milionów złotych najpierw na kupno gruntu, a następnie na budowę hali, to nieporozumienie.

PODUPADŁY
SPORT
- Czechowice-Dziedzice potrzebują hali sportowo-widowiskowej. W
mieście od lat brakuje obiektu, który mógłby się stać swego rodzaju
centrum sportowo-rekreacyjno-kul-

są doskonałe warunki komunikacyjne - bliskość dworców PKP i autobusowego, uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i bezpośredni kontakt z parkiem miejskim. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tak
atrakcyjny teren pozostał poza wpływem samorządu. A jeśli nie kupi go
gmina, to syndyk rozparceluje i
sprzeda go po kawałku, przypadkowym inwestorom, na których działania i inwestycje będziemy mieli
bardzo ograniczony wpływ. Po prostu nie możemy na to pozwolić - argumentuje gorący zwolennik kupna
terenów po Apollo przez gminę, wiceprzewodniczący czechowickiej
rady Jacek Niedźwiedzki. - Przez
dwanaście lat władze gminy prowadziły zachowawczą politykę inwestycyjną. Przez cały ten czas w Czechowicach-Dziedzicach powstały
zaledwie trzy nowe obiekty. Rola
gminy nie może się sprowadzać do
asfaltowania dróg i budowy kolektorów. To oczywiście są potrzebne

Mówiąc o „wspaniałej lokalizacji”
trzeba pamiętać o bliskim sąsiedztwie rafinerii... - dodaje radny Stanisław Wojciech, znający Apollo bardzo dobrze, jako wieloletni pracownik i ostatni dyrektor upadłej fabryki
rowerów. - Wydanie pieniędzy na
ten teren to ogromne ryzyko.
Sam burmistrz Berger twierdzi,
iż zgadza się, że posiadanie terenu w centrum miasta jest atrakcyjne dla gminy. Podkreśla jednak, że
należy pamiętać o kosztach,
zwłaszcza tych związanych z wyburzeniami budynków. Od pierwszego dnia po kupieniu terenu zaczną się kolejne koszty, na przykład
związane z zatrudnieniem ochrony.
- Czy gminę stać na wkładanie milionów w taką inwestycję? - pyta
burmistrz Berger.

PRZEGŁOSOWANY
POMYSŁ
Popierająca Dopierałę większość radnych już dała odpo-

Teren Apollo jest atrakcyjnie położony. Jego rekultywacja będzie jednak bardzo kosztowna.
turalnym. Nie mówmy, że taki obiekt
jest niepotrzebny, bo czechowicki
sport podupadł. Budujmy go po to,
żeby był bazą dla rozwoju klubów
sportowych i miejscem, w którym
wolny czas mogą spędzać młodzi
mieszkańcy naszej gminy. Takie
hale są w Żorach, Pszczynie i nie
stoją puste. Zajęte są od wczesnych
godzin rannych do późnych godzin
wieczornych. Korzystają z nich szkoły, kluby sportowe i mieszkańcy mówi Marek Dopierała. - Przeciwnicy inwestycji mówą o ogromnych
kosztach budowy i utrzymania takiego obiektu. Tymczasem hala w Żorach kosztowała dziewięć milionów
złotych. Jej roczne funkcjonowanie
kosztuje zaś gminę dwieście tysięcy. My na działania przeciwalkoholowe wydajemy rocznie siedemset
tysięcy, a tak naprawdę naszej młodzieży niczego nie oferujemy. Czechowice stać na taką inwestycję,
choć rzeczywiście trzeba odwagi i
wyobraźni, żeby podjąć decyzję o jej
rozpoczęciu. Tym bardziej, że są
możliwości jej sfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W przypadku tego typu inwestycji mogą one nawet przekraczać
osiemdziesiąt procent kosztów.
Trzeba tylko podjąć decyzję i wykorzystać możliwość zdobycia tych
pieniędzy.

ATRAKCYJNY
TEREN
Dopierała przyznaje, że sama
budowa hali i związanej z nią infrastruktury to na razie koncepcje.
Trzeba zacząć od przygotowania
terenu, na którym miałaby być zrealizowana. Takim zaś miejscem,
zdaniem przewodniczącego i popierających go radnych, jest właśnie teren po upadłej fabryce rowerów Apollo. - To jest ścisłe centrum
miasta, obszar o szczególnej atrakcyjności inwestycyjnej. Jego atutem

inwestycje, ale nie mogą być jedynymi...

KOSZTOWNA
WIZJA
Budowa hali widowiskowosportowej, a zwłaszcza inwestowanie gminnych milionów w teren po
upadłym zakładzie, ma jednak w
Czechowicach również przeciwników i to poważnych, bo skupionych
wokół burmistrza Jana Bergera.
- Podjęcie brzemiennej dla budżetu gminy decyzji o kupnie nieruchomości po fabryce rowerów Apollo
powinno być poparte analizą finansową. Takich decyzji nie można podejmować na podstawie lakonicznej opinii, że warto, że to potrzebny gminie teren - uważa radny Damian Żelazny. - Trzeba w tym
wszystkim uwzględnić sprawy priorytetowe dla gminy. Obecnie rozpoczętych jest wiele inwestycji, takich jak zadaszenie lodowiska, czy
dom socjalny.
Zdaniem radnego Stanisława
Kopcia, trzeba się zastanowić,
czy gminę w ogóle stać na zakup
nieruchomości po Apollo. Hala
sportowa będzie kosztować, a nie
będzie przynosić zysków. Przy takiej inwestycji - zdaniem radnego
- w budżecie gminy może zabraknąć środków na zadania własne,
na przykład z zakresu pomocy
społecznej. Obawy radnego Kopcia są tym większe, że nie da się
ustalić ile naprawdę będzie kosztowała rekultywacja poprzemysłowych terenów. Przeciwnicy inwestycji szacują, że na pewno sięgnie ceny zakupu, czyli trzech milionów złotych.
- Dwa hektary to tereny po galwanizerni. Ich rekultywacja będzie
szczególnie kosztowna. Wzdłuż całego zakładu biegnie linia wysokiego napięcia, której przełożenie będzie również bardzo kosztowne.

wiedź na to pytanie, przegłosowując uchwałę zobowiązującą
burmistrza do nabycia nieruchomości po Apollo, która obecnie
stanowi własność skarbu państwa, zarządzaną przez syndyka.
- Burmistrz podjął zalecone przez
radę działania na rzecz kupna
terenów Apollo. Czekamy teraz na
odpowiedź sędziego prowadzącego sprawę upadłości fabryki rowerów. Nie powinno być żadnych
trudności ze strony syndyka. Dla
niego sprzedanie całości to załatwienie problemu. Być może uda
nam się przy okazji odzyskać
część pieniędzy, które Apollo zalegało gminie nie płacąc podatków od nieruchomości. Szacujemy, że jest szansa na pomniejszenie w ten sposób ceny zakupu terenu o jakieś czterysta do
pięciuset tysięcy złotych - dodaje Dopierała.
Tekst i foto: ŁUKASZ PIĄTEK

szystko po to, aby oddalić od
siebie winę za popełnione
błędy - mówi nasz czytelnik.
Ryszard Kupisz trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej latem
2001 roku. Jak wyjaśnia, chodziło o
nieskomplikowany zabieg urologiczny.
Pojawiły się jednak niespodziewane
komplikacje. Stwierdzono bowiem u
niego posocznicę (sepsę). W stanie
ciężkim przeniesiono go na oddział intensywnej terapii, gdzie przez kilka dni
jego życie wisiało na włosku. - Gdy teraz to analizuję, to dochodzę do wniosku, iż moje ocalenie należy rozpatrywać w kategoriach cudu - wyjaśnia Kupisz, dodając, że mało który z zarażonych wychodzi z sepsy żywy, zwłaszcza gdy choroba ma tak ostry - jak w
jego przypadku - przebieg.

WRAK
CZŁOWIEKA
Skończyło się na tym, iż pobyt w
szpitalu przedłużył się z planowanych
kilku dni do kilku miesięcy. - Byłem w
miarę zdrowym i sprawnym fizycznie
pięćdziesięcioletnim mężczyzną - tłumaczy. - Po powrocie ze szpitala pozostał ze mnie wrak człowieka.
Za obecny stan zdrowia oraz piekło, które przeszedł w szpitalu, obwinia właśnie tę placówkę. Uważa bowiem, iż właśnie w szpitalu został zarażony sepsą. Już w ubiegłym roku
wystąpił do sądu z powództwa cywilnego o odszkodowanie. Proces trwa
do dzisiaj. Jednak w jego trakcie wyszły na jaw dodatkowe okoliczności,
które zdaniem Kupisza rzucają nowe
światło na całą sprawę. - Długo nie
mogłem się doprosić - chociaż pacjentom przysługuje takie prawo odpisu szpitalnych dokumentów, stanowiących tak zwaną historię choroby - wyjaśnia. - Raz dyrekcja szpitala
udostępniła mi te dokumenty, lecz jedynie do wglądu.

LEKARSKA
FAŁSZYWKA ?
Dopiero w trakcie procesu sądowego, na polecenie sędziego, dokumenty te trafiły do sądu. Zainteresowany otrzymał wtedy ich uwiarygodnione kopie. - Po wnikliwej analizie
dokumentacji (stos liczący kilkadziesiąt stron przeróżnych nie uporządkowanych dokumentów i luźnych kartek) doszedłem do wniosku, iż coś jest
nie tak - wyjaśnia Kupisz. - W mojej
opinii sfałszowano bowiem ostatnią
stronę historii mojej choroby z oddziału urologii oraz tak zwany wywiad epidemiologiczny, dotyczący pacjenta, a
sporządzony przez personel szpitala
w sierpniu ubiegłego roku - tłumaczy
wyjaśniając, iż chodzi między innymi
o sfałszowanie w tych dokumentach
jego podpisów oraz zmianę ich merytorycznej zawartości. Poza tym już

w sądzie wyszło na jaw, iż nie można
ustalić kto tak naprawdę sporządził
historię choroby. Widnieje pod nią co
prawda pieczątka jednego z lekarzy,
pracującego w oddziale urologii, lecz
zaprzeczył on przed sądem, iż „parafka” to jego podpis.
- Sprawa wydała mi się na tyle
poważna, że powiadomiłem o niej
prokuraturę. Uważam bowiem, iż
zmian w dokumentach dokonano
tylko po to, aby na wypadek mojej
śmierci - a niewiele brakowało - odpowiedzialność za nią nie spadła
na oddział urologiczny - tłumaczy
ze łzami w oczach Ryszard Kupisz.
- Po prostu robiono wszystko, aby
stworzyć wrażenie, iż zakażenie
bakteriami wywołującymi sepsę
miało miejsce nie na terenie tego
oddziału, lecz jeszcze przed tym jak
do szpitala trafiłem - mówi.

OD PROKURATURY
DO PROKURATURY
W czerwcu tego roku prokuratura
odmówiła jednak wszczęcia dochodzenia w tej sprawie, z powodu - jak
to wyjaśniono w uzasadnieniu - braku
danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenia popełnienia przestępstwa.
- Nie mogłem przejść obok tego faktu
obojętnie. Uważam bowiem, że chodzi nie tylko o moją osobę, lecz o to,
aby już nigdy coś takiego nie mogło
mieć w szpitalu miejsca. Złożyłem w
związku z tym zażalenie na decyzję
Prokuratury Rejonowej.
Upór pacjenta okazał się owocny. W połowie sierpnia prokuratura
podjęła bowiem decyzję o uwzględnieniu zażalenia i poleciła wszcząć w
tej sprawie postępowanie wyjaśniające (...) istotnie zachodzi konieczność przesłuchania lekarzy, pod adresem których pokrzywdzony kieruje
swoje zarzuty - czytamy w prokuratorskim uzasadnieniu.
Ryszard Batycki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
nie chciał na razie komentować tej
sprawy. Stwierdził, iż należy z tym
poczekać do czasu zakończenia
śledztwa i wydania prawomocnego
wyroku. Nie ukrywał jednak, że nawet nie miał możliwości zapoznania
się z „podejrzanymi” dokumentami.
- Cała oryginalna dokumentacja została bowiem przekazana do sądu
(cywilnego) zanim jeszcze padło podejrzenie, iż dokonano fałszerstwa.
Dyrektor Batycki w prywatnej rozmowie przyznał jednak, iż jeśli faktycznie okazałoby się, iż jakiś lekarz sfałszował dokumentację medyczną,
czyn ten uznać należałoby za wyjątkowo haniebny i odrażający, a lekarz,
który się tego dopuścił powinien ponieść surowe konsekwencje, zarówno karne, jak i służbowe, z zakazem
wykonywania zawodu włącznie.

MARCIN PŁUŻEK

Pięć i pół miliona

aległości w podatku od nieruchomości, zwłaszcza od
zakładów i firm, zawsze
były problemem czechowickiego
budżetu gminy. Podobnie jest i w
tym roku. Podatkowe zaległości
wobec gminy to obecnie ponad
pięć i pół miliona złotych!
Wśród dłużników prym wiodą
firmy, które zalegają już gminie
łącznie blisko pięć milionów złotych. Na czele utrzymuje się stale
Fabryka Rowerów Apollo w upadłości, której podatkowe zaległości wobec gminy sięgają trzech milionów złotych. Dalej jest PKP z bli-

sko milionem długu i Walcownia
Metali Dziedzice, z zaległościami
przekraczającymi sześćset tysięcy
złotych. Na dalszych miejscach, z
zaległościami przekraczającymi
dwieście tysięcy złotych, są KWK
Silesia, Sztuka Beskidzka Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego oraz Dom
Mody Elegancja w upadłości.
Znacznie mniejsze są zaległości podatkowe wobec budżetu osób
fizycznych, które łącznie przekraczają sześćset tysięcy złotych.
Osobny, ale również poważny
problem czechowickiej kasy, to

zaległości czynszowe w należących do gminy lokalach mieszkalnych i użytkowych. Łącznie suma
nieopłaconych czynszów przekracza już siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych. Dwie trzecie tej kwoty to zaległości w opłatach czynszowych za mieszkania. Blisko połowa niepłacących czynszu z 460
najemców lokali mieszkalnych, zalega z kwotami do 200 złotych. Kolejne sto osób ma dług między 200
a 500 złotych. W najgorszej sytuacji pozostaje 180 osób, których
zaległości czynszowe przekroczyły już pół tysiąca złotych. (łup)
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Od kilku lat produkcja dla potrzeb górnictwa w Fabryce Maszyn i Urządzeń Omag w Brzezince koło
Oświęcimia zeszła na drugi plan. Obecnie firma w znacznym stopniu przestawiła się na produkcję
części do samochodów dla największych europejskich koncernów motoryzacyjnych oraz zespołów
jezdnych i przyczep samochodowych. Gdyby Omag pozostał tylko przy produkcji dla górnictwa, dzisiaj
mógłby już w ogóle nie istnieć!

Ratunkowy podzia³
miejskiej spó³ki (cd.)

Omag: partner wielkich koncernów

niczych, w tym kombajnów ścianowych.
W latach siedemdziesiątych, czyli w
okresie najbardziej
sprzyjającym polskiemu górnictwu,
zatrudnienie w zakładzie wzrosło do
ponad pięciuset
osób. W tym czasie
Omag był monopolistą w tej branży na
rynkach krajów socjalistycznych.
Produkcja wyłącznie dla górnictwa trwała praktyczW firmie pracuje 105 osób.
nie do końca lat
osiemdziesiątych. czoną odpowiedzialnością. Zmiany
Wówczas to w kraju i przekształcenia pociągnęły za
rozpoczęła
się sobą zwolnienia. Z 320-osobowej
transformacja go- załogi dzisiaj w Omagu zatrudnioPrezes Tadeusz Dziędziel mówi, że zakład uraspodarki i kierownic- nych jest 105 pracowników.
towała współpraca z motoryzacyjnymi gigantami.
two Omagu zaczęło
Dodatkowym kłopotem firmy był
przygotowywać się rynek zbytu. Kryzys w górnictwie i
owodem takiej zmiany jest do opracowania programu restruk- likwidacja kopalń, czyli potencjalnych odbiorców, spowodowały, że
fakt, że restrukturyzacja i li- turyzacyjnego.
- Pojawiły się wówczas obawy, w latach dziewięćdziesiątych firma
kwidacja kopalń spowodowała znaczny spadek zamówień ze że potrzeby górnictwa zmniejszą się traciła klientów, którzy na dodatek
strony górnictwa. Firma Omag nie i to o połowę. Zaczęliśmy zatem zalegali z płatnościami. Zdecydowapoprzestaje jednak na przemyśle przygotowywać się do tych wielkich no, że Omag wejdzie ze swoją ofermotoryzacyjnym i aby utrzymać się zmian. Wielu mówiło nam, że się tą na rynek motoryzacyjny. Aktualna rynku świadczy również usługi mylimy, bo górnictwo zawsze bę- nie firma jest poddostawcą części
w zakresie obróbki skrawaniem, ob- dzie w dobrej kondycji, ale czas zamiennych przeznaczonych dla
róbki cieplno-chemicznej, spawania
oraz malowania proszkowego.
Produkcję urządzeń i maszyn
do przemysłu wydobywczego w zakładach Omag rozpoczęto w roku
1954 i była ona w całości skierowana na polski rynek górniczy. Jednak
tradycje fabryki sięgają jeszcze roku
1929, kiedy to na terenie dzisiejszych zakładów, spółka czeskomorawsko-polska rozpoczęła montaż samochodów marki OświęcimPraga. Samochody były bardzo wysoko cenione nie tylko na rynku polskim, ale i europejskim. Warto
wspomnieć, że autem takim jeździł
m.in. Jan Kiepura, śpiewak światowej sławy. Produkcja samochodów
trwała jednak tylko trzy lata.
Tereny fabryki odżyły ponownie
dopiero w latach pięćdziesiątych,
Precyzja i dokładność to dewiza Omagu.
kiedy w ocalałych zabudowaniach
zaczęła działać Wytwórnia Części pokazał coś innego - mówi Tade- takich gigantów motoryzacyjnych
Zamiennych Maszyn Górniczych. usz Dziędziel, prezes zarządu spół- jak Volkswagen, Volvo, Mercedes
czy BMW.
Potem zmieniono nazwę na Fabry- ki.
Rozpoczęto zatem przekształJednym z najgorszych okresów
kę Maszyn i Urządzeń Omag.
W latach pięćdziesiątych zakład cenia. Do 1993 roku Omag był w historii firmy była końcówka lat
specjalizował się w produkcji wiert- przedsiębiorstwem państwowym. W dziewięćdziesiątych. Szczególnie
nic, urządzeń dźwignicowych oraz tymże roku został sprywatyzowany duże straty notowano w 1999 roku.
części zamiennych do maszyn gór- i przekształcony w spółkę z ograni- Lata 2001 i 2002 były już znacznie

Okrê¿na droga do akcji

Gmina Bielsko-Biała chce przejąć kontrolę nad spółką Beskidzki Hurt Towarowy, prowadzącą giełdę towarową w Wapienicy. Zdaniem ratusza należy zmienić sposób funkcjonowania tego podmiotu gospodarczego, w który wpompowano już sporo publicznego grosza.
półkę Beskidzki Hurt Towarowy (potocznie nazywaną
Beskidzką Giełdą Towarową)
powołano do życia jeszcze w okresie istnienia województwa bielskiego. Prowadzona przez nią giełda towarowa początkowo funkcjonowała
w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej (w sąsiedztwie tak zwanego
okrąglaka), a z czasem przeniosła
się na obrzeża miasta, do Wapienicy, gdzie funkcjonuje do dziś. Od lat
można usłyszeć głosy, że giełda nie
spełnia pierwotnych założeń i pokładanych w niej nadziei. Zamiast być

prężnym, regionalnym centrum handlu hurtowego, w znacznej mierze
stała się miejscem drobnych zakupów detalicznych.
Ratusz, kierowany przez prezydenta Jacka Krywulta, najwyraźniej
chłodno ocenia dotychczasowy dorobek i sposób funkcjonowania giełdy, bo postanowił zmienić jej oblicze. - Giełdę należy ożywić. Przecież pierwotnie, między innymi z
uwagi na jej nadgraniczne położenie, zakładano, że giełda znacznie
podniesie prestiż miasta i przynosić
będzie pokaźne zyski. Niestety,

obecnie ani pierwszy cel, ani drugi
nie są spełniane - mówi Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Dodaje, że miasto, chcąc zmienić oblicze giełdy, musi najpierw
przejąć kontrolę nad spółką Beskidzki Hurt Towarowy. A to zadanie nie jest takie proste. Gmina ma
bowiem zbyt mało udziałów w spółce, aby w pełni ją kontrolować. Sytuacja uległaby zmianie, gdyby samorządowi udało się przejąć pokaźny pakiet akcji BHT, który teraz jest
w rękach skarbu państwa, najwięk-

23 września prezydent
Bielska-Białej Jacek Krywult bez trudu przekonał
radnych do zgody na restrukturyzację miejskiej
spółki ZIAD.

lepsze. W 2001 roku fabryka uruchomiła produkcję przyczep samowyładowczych do wywozu gruzu,
śmieci oraz materiałów budowlanych. Części na rynek motoryzacyjny i przyczepy na tyle zdominowały
produkcję w firmie, że na potrzeby
górnictwa w 2002 roku wytwarzano
jedynie 38 procent towarów. Głównie wiertnice, ale także urządzenia
do mechanizacji prac pomocniczych i transportowych. Sporo produktów, bo 32 procent, jest eksportowanych do Niemiec, Norwegii,
Szwecji, Danii, Czech, Hiszpanii i
Rumunii. Tam firma jest wysoko cenionym partnerem.
Jednak i na rynku krajowym
Omag z powodzeniem konkuruje z
firmami zachodnimi w produkcji zespołów jezdnych do przyczep samochodowych. Aktualnie spółka,
która w lipcu obchodziła dziesięciolecie istnienia, należy do 62 udziałowców, z czego pięciu posiada 56
procent akcji. Istotną rolę odgrywa
fakt, że we wrześniu 1999 roku firma Omag uzyskała certyfikat ISO
9001. Dwa lata później została laureatem Małopolskiego Konkursu
Jakości.
- Wszystkie te przedsięwzięcia
mają służyć polepszeniu obsługi
klienta. Staramy się prowadzić kompleksową obsługę: od pomysłu, poprzez opracowanie projektu wyrobu, oprzyrządowania i narzędzi, aż
po wykonanie próbnych i gotowych
serii wyrobów. Naszym celem na
najbliższe lata jest utrzymanie dotychczasowych odbiorców i zdobywanie nowych. Przy tym wszystkim
staramy się pracować nad obniżeniem kosztów własnych - mówi prezes Dziędziel.
Tekst i foto: PAWE£ SZCZOTKA
szego udziałowca spółki. Ponieważ
jednak BHT jest spółką o znaczeniu regionalnym, a nie lokalnym, komunalizacja państwowych udziałów
na rzecz gminy jest prawnie niemożliwa. Państwowe akcje może w tym
przypadku przejąć jedynie samorząd wojewódzki.
Dlatego też 23 września bielscy
radni przyjęli uchwałę, zgodnie z
którą samorząd wyraża zgodę na
nieodpłatne przejęcie od Zarządu
Województwa Śląskiego blisko
czterech tysięcy akcji spółki BHT.
Ratusz informuje, że rozmawiał już
w tej sprawie z samorządem wojewódzkim i ma zapewnienie jego
władz, że w przypadku przekazania
przez skarb państwa akcji BHT dla
województwa śląskiego, akcje te
trafią następnie w ręce gminy Bielsko-Biała.
Co zmieni się na giełdzie, kiedy jej los zależeć będzie od miasta? Tego ratusz na razie nie zdradza. - Zmiany z pewnością będą,
ale dziś jeszcze za wcześnie o nich
mówić. Najpierw gmina musi przejąć ten pakiet akcji i kontrolę nad
spółką - mówi Tomasz Ficoń. (hos)

lan ratusza - o którym informowaliśmy 18 września - przewiduje wydzielenie ze ZIAD-u
następujących sektorów: targowowystawienniczego, hotelowo-gastronomicznego i rekreacyjno-sportowoturystycznego. Pierwszy z nich zajmować się ma organizacją imprez
targowych i wystawienniczych w Bielsku-Białej oraz zbudować w tym celu
nowoczesną halę wystawową. Drugi
sektor zająć się ma hotelarstwem i
gastronomią (w oparciu między innymi o hotel działający na terenie ZIADu), a trzeci zagospodarowaniem turystycznym rejonu Szyndzielni, Dębowca i Klimczoka.
Każdy z sektorów ma być restrukturyzowany oddzielnie i być może inaczej. Na przykład ratusz skłania się do
sprzedania części hotelowo-gastronomicznej, a do celów targowo-wystawienniczych nie wyklucza utworzenia
spółki wspólnie z prywatnym inwestorem (lub inwestorami). - Teraz ZIAD
co miesiąc generuje około siedemdziesięciu tysięcy złotych strat. Podział
spółki na sektory daje nadzieję na to,
że straty przestaną powstawać - argumentował Jacek Krywult dodając,
że plan poprzedniej Rady Miejskiej
Bielska-Białej, która chciała sprywatyzować ZIAD w całości, nie wypalił,
gdyż nie znaleźli się chętni na inwestowanie w całą spółkę.
Radni nie mieli zastrzeżeń do planu podziału miejskiej spółki na trzy
sektory, ale chcieli się dowiedzieć jak
zostanie rozwiązana sprawa 15 procent akcji ZIAD-u, które przed laty zapewniono pracownikom firmy za darmo, w momencie prywatyzacji przedsiębiorstwa. Radni byli zdania, że
darmowe akcje dla pracowników powinny obejmować jedynie ten majątek firmy, który wojewoda przekazał
gminie w chwili komunalizacji państwowego przedsiębiorstwa. Rajcy
uważali, że nie można dopuścić do
sytuacji, w której darmowe udziały
obejmą także tę część majątku spółki, którą już po komunalizacji gmina
Bielsko-Biała do niej wniosła. A był
to majątek niebagatelny, gdyż samorząd oddał swojej firmie hektary
atrakcyjnej ziemi i kolejkę gondolową na Szyndzielnię.
Prezydent Jacek Krywult chłodno odniósł się do pomysłu oddania
części akcji spółki za darmo jej pracownikom. Szef ratusza był bowiem
zdania, że po pierwsze, trudno będzie w spółce wydzielić majątek oddany przez wojewodę od przekazanego przez gminę, a po drugie, nie
będzie to prywatyzacja całej spółki,
a trzy odrębne, różne w sposobie restrukturyzacje.
Radny Jerzy Balon jest jednak
zdania, że część akcji ZIAD-u trafi za
darmo do pracowników tej firmy. Kiedy tworzono spółkę ZIAD, czyli
wkrótce po komunalizacji tego przedsiębiorstwa, dokładnie opisano majątek spółki, sporządzono listę pracowników, którym przysługiwać będą
darmowe akcje oraz ustalono liczbę
akcji, które przy prywatyzacji trafią do
pracowników. Wiadomo więc dokładnie jakiego majątku dotyczyć mają
darmowe akcje i kto jest do nich
uprawniony - mówi Balon. - Teraz
Rada Miejska, która podejmować
będzie wszystkie decyzje dotyczące
zmian własnościowych w ZIAD-ie
bądź w jego sektorach, polegające na
przykład na sprzedaży majątku lub
podwyższeniu kapitału przez wejście
inwestora, będzie też mogła zapewnić pracownikom tej spółki pakiet darmowych udziałów. Może to mieć charakter cząstkowy i wyglądać przykładowo tak, że przy sprzedaży części
hotelowo-gastronomicznej darmowe
udziały w tym wydzielonym podmiocie otrzymają ci pracownicy, którzy do
niego trafią. A pracownicy innych sektorów ZIAD-u otrzymają udziały przy
prywatyzacji ich sektorów - mówi Jerzy Balon. (hos)
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● Przegrany przetarg ● Naprawy nie będzie ?

Niedługo trwała radość w andrychowskiej Wytwórni Silników Wysokoprężnych Andoria SA po przyznanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu pożyczce 18,3 mln zł i poręczeniu kredytowym w kwocie 9 milionów złotych. Sąd Rejonowy w Krakowie odrzucił bowiem wniosek kierownictwa firmy o wszczęcie postępowania naprawczego.
Na ostatniej sesji cieszyńskiej Rady Powiatu wiele uwagi radni poświęcili sprawom związanym z funkcjonowaniem Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu. Powodem dyskusji był raport, jaki sporządziła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, badająca działalność
dyrektorki ośrodka Jadwigi Cesarz oraz treść jej wyjaśnień, przesłanych na ręce radnych.
rzypomnijmy: od kilku miesięcy w pogórskim PDPS
panowała dziwna sytuacja.
Zatrudnione w ośrodku osoby twierdziły - zazwyczaj anonimowo - iż
nowa dyrektorka zastrasza pracowników, stosuje wobec nich praktyki
mobbingu, działa niegospodarnie,
uprawia prywatę itp. Tymczasem
Cesarz wyjaśniała, że w kierowanym przez nią domu pomocy nic takiego nie ma miejsca. Sytuacja tam
panująca jest w jak najlepszym porządku, zaś całe zamieszanie, to
efekt działalności bliżej nieokreślonej grupy osób, których jedynym
celem jest usunięcie niewygodnego dla nich - z jakiegoś powodu dyrektora.
Wiosną atmosfera w ośrodku
na tyle „zgęstniała”, że zdaniem
wielu pracowników zachodziła obawa, iż może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pensjonariuszek (obawy te okazały się - jak pokazała
przyszłość - uzasadnione). Stąd też
po raz pierwszy w tej sprawie wypowiedziały się wtedy oficjalnie
działające w ośrodku związki zawodowe. Skierowały do władz powiatu listę zarzutów, jakie do tej pory
tylko anonimowo wysuwali pracownicy. Sprawą zajął się wtedy zarówno starosta, jak i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Efektem kontroli
przeprowadzonych w PDPS był raport, stawiający w niezbyt korzystnym świetle dyrektorkę ośrodka.
Kontrolerzy potwierdzili bowiem
wiele spośród zarzutów wysuwanych przez personel placówki, między innymi ujawnili, iż faktycznie
pracownicy czują się zastraszani,
a atmosfera w miejscu pracy jest
zła. Zaś zdaniem aż 65 procent ankietowanych przez Komisję Rewizyjną pracowników uznało, że jedynym sposobem poprawy tej atmosfery jest zmiana dotychczasowej dyrekcji ośrodka.
Z wynikami kontroli oraz tezami zawartymi w raporcie pokontrolnym nie zgadza się jednak dyrektorka, czemu dała wyraz w odwołaniu, jakie skierowała na ręce radnych. Najkrócej mówiąc Jadwiga
Cesarz twierdzi, iż kontrola została przeprowadzona nieprofesjonalnie i tendencyjnie, co dyskredytuje
poczynione przez kontrolerów usta●
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lenia. Poza tym przedstawiła swoich pracowników w jak najgorszych
barwach, jako osoby nieuczciwe,
dążące do jej zguby, zaś za całe
zło obwiniła związki zawodowe, które jej zdaniem po raz kolejny bez
powodu chcą odwołać dyrektora
placówki (z ustaleń komisji wynika
jednak, iż w historii PDPS tylko raz
odwołano na wniosek związków
jednego z poprzednich dyrektorów,
zaś aktywną uczestniczką tej inicjatywy była wtedy działająca w związkach zawodowych... obecna dyrektorka).
Jednocześnie Jadwiga Cesarz
zasugerowała, iż Rada Powiatu, zanim wypowie się w tej sprawie, powinna powołać mediatora, który wyjaśniłby w sposób polubowny
wszelkie nieporozumienia powstałe na linii dyrekcja - pracownicy.
Radni jednogłośnie odrzucili jednak
treść całego odwołania dyrektorki
ośrodka, w tym propozycję powołania mediatora. Jednocześnie również jednogłośnie - przyjęli treść
sporządzonej w starostwie odpowiedzi dla związków zawodowych,
w której potwierdzają wiele wysuniętych przez związki zarzutów.
Starosta Witold Dzierżawski
przyznał, że w najbliższych dniach
sprawą Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu zajmie się Zarząd Powiatu. Starosta
nie ukrywał, że w świetle podjętych
przez radnych uchwał również Zarząd Powiatu podejmie w tej sprawie zdecydowane kroki. Stąd też jak wyjaśnił - bardzo poważnie będzie brana pod uwagę możliwość
zwolnienia ze stanowiska obecnej
dyrektorki ośrodka. (map)

decyzja wymiaru sprawiedliwości uniemożliwia rozmowy z wierzycielami o częściowym umorzeniu
stumilionowego długu. Reszta
miała być zamieniona na akcje dla
banków i firm, którym Andoria zalega z płatnościami. W tej sytuacji
wytwórni silników grozi upadłość i
w rezultacie większe niż się spodziewano zwolnienia.
Przypomnijmy, iż w tym roku
zwolnienia obejmują blisko trzysta
osób, a na 2004 przewidziano redukcję około pięciuset miejsc pracy. Jak dowiedzieliśmy się jednak
od pełnomocnika Zarządu Andorii ds. Restrukturyzacji Tadeusza

Woźniaka, firma wystąpiła z zażaleniem do krakowskiego Sądu
Okręgowego na postanowienie
sądu niższej instancji. Okazało się
bowiem, że Sąd Rejonowy m.in.
dopatrzył się braku dokumentu,
który został dostarczony, jednak
nie jako osobny materiał, lecz element „Planu restrukturyzacji WSW
Andoria SA”. Obecnie więc kierownictwo andrychowskiej fabryki
z trwogą czeka na werdykt z Sądu
Okręgowego.
To jednak nie koniec kłopotów.
Syndyk masy upadłościowej
Daewoo Motor Polska w Lublinie
ogłosił wyniki przetargu na prawo
do produkcji samochodu dostaw-

W Jawiszowicach

W ubiegły czwartek, robotnicy wykonujący prace ziemne
na terenie Powiatowego Zespołu nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach natrafili na kilka kości, które - jak przypuszczali - mogły stanowić część ludzkiego szkieletu.
rzybyły na miejsce lekarz
pogotowia potwierdził, że
są to kości ludzkie (łokciowa, piszczelowa, ramieniowa i fragment miednicy), które w miejscu
znalezienia leżały od dłuższego
czasu. Policjanci powiadomili prokuraturę i Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Krakowie.
Ponieważ wśród kości nie było
czaszki, archeolodzy nie byli w stanie określić ich wieku. - W oparciu
o strukturę wykopów stwierdzili, iż
kości musiały zostać przywiezione
wraz z ziemią na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, podczas prac
budowlanych na terenie obecnej
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szkoły - powiedział „Kronice” podkomisarz Zbigniew Żwawa z Komisariatu Policji w Brzeszczach. - Wykluczyliśmy, by znalezisko było
związane z przestępstwem. Śledztwo zostanie umorzone.
We wtorek kości zostały pochowane na jednym z cmentarzy
w Brzeszczach. (efa)

czego lublin-3 oraz terenowego
honkera. Do tej pory pojazdy te
produkowała w Lublinie andrychowska spółka Andoria - Mot,
montując w tych autach silniki dieslowskie z Andorii. Andrychowianie przegrali przetarg, a zwycięzcą okazało się międzynarodowe
konsorcjum ITA z siedzibą w Londynie, tyle że - jak poinformował
nas rzecznik prasowy Andorii-Mot
Leszek Targosz - głównymi udziałowcami są tam Rosjanie z firmy
Chimex. Przebili oni ofertę andrychowian o 500 tysięcy dolarów i
muszą zapłacić syndykowi za prawa do produkcji aut 4,5 mln złotych.
Jak zapowiada rzecznik, kierownictwo Andorii-Mot odwoła się
do sądu od decyzji komisji przetargowej. Uprawomocnienie się
decyzji przetargowej oznaczałoby
zwolnienia trzystu sześćdziesięciu
osób w zakładzie lubelskim. Mało
tego, odczułaby to znacząco także WSW Andoria SA, dostarczająca do lublinów-3 i honkerów około dwóch i pół tysiąca jednostek
napędowych rocznie. Nic bowiem
nie wskazuje na to, że ITA zechce
kupować andrychowskie silniki
wysokoprężne.
Leszek Targosz przyznał „Kronice”, że w Andorii-Mot przygotowano program awaryjny. Rzecznik nie zaprzecza, iż chodzi o plany uruchomienia montażu aut innej marki oraz pomocy WSW
Andoria w modernizacji silnika
(4CT 90) do samochodów dostawczych. Dodajmy jeszcze, iż Andoria-Mot w swoim andrychowskim
zakładzie produkuje agregaty prądotwórcze i różne akcesoria. (dyr)
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
„STRZECHA” w Bielsku-Białej
przy ul. Osuchowskiego 4, tel. 829-79-55, 812-60-29

ogłasza nieograniczony przetarg pisemnych ofert
na pierwszeństwo ustanowienia
spółdzielczego własnościowego prawa do niżej wymienionych
lokali mieszkalnych:
1. ul. Słowackiego 28C/35 39,8 m2 parter
os. Dolne Przedmieście
cena wyw. 970,− zł m2
wadium 3.800,00
2. ul. I Armii W.P. 2/92
54,1 m2 IX piętro os. Wojska Polskiego
2
cena wyw. 1.010,− zł m
wadium 5.500,00
3. ul. Podchorążych 11/7
44,0 m2 parter
os. Wojska Polskiego
cena wyw. 870,−zł m2
wadium 3.800,00
4. ul. Trzech Diament. 4/13★ 71,8 m2 II piętro os. Polskich Skrzydeł
cena wyw. 980,− zł m2
wadium 7.000,00
★
dodatkowo 6,8 m2 powierzchni na wynajem
Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2003 r. o godzinie 11.00

OGŁOSZENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”
w Bielsku−Białej, ul. Jutrzenki 22, tel. 829−05−77,78

ogłasza przetarg w formie konkursu ofert na najem lokalu handlowo−użytkowego o pow. 261,45 m2
w pawilonie przy ul. Żywieckiej 89.

9238/300902

Lokal znajduje się na I piętrze i składa się z n/w pomieszczeń:
− sala sprzedaży wraz z bufetem
− zaplecza (5 pomieszczeń) i sanitariaty
− piwnice
Oferta winna zawierać: nazwę podmiotu, miejsce siedziby lub zamieszkania, rodzaj proponowanej działalności, zaświadczenie o prowadzonej działalności.
Zawartość oferty określa § 5 regulaminu przetargowego do uzyskania w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni. Oferta winna być
złożona w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na najem lokalu przy ul. Żywieckiej 89”. Termin
składania ofert do dnia 9.10.2003 r. w Sekretariacie Spółdzielni. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wys. 3000 zł w Kasie
Spółdzielni najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu składania ofert do godz. 14.00.
W przypadku przyjęcia oferty wadium podlega zarachowaniu na poczet opłaty czynszowej. Uczestnik, którego oferta została przyjęta i rezygnuje z
podpisania umowy traci wpłacone wadium.
Warunkiem podpisania umowy najmu jest wpłacenie kaucji w kwocie 10 000 tys. zł, która jest zabezpieczeniem w wypadku niepokrycia przez najemcę
roszczeń finansowych wobec Spółdzielni, mogących wyniknąć w trakcie trwania najmu lub jego ustania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2003 r., godz. 9.00.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni.
Wszelkich informacji udziela Dział GZM, tel. 829−05−77,78 wew. 115, p. Jarosław Lach.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty nie związane z działalnością „dyskotekowo−rozrywkową”.

Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić n\w warunki:
- złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni do
dnia 13.10.2003 r., do godziny 10.00,
- w ofercie należy podać proponowaną cenę za l m2 cyfrą i słownie,
- w kasie Spółdzielni należy wpłacić wadium do dnia 13.10.2003 r., do godziny 10.00.
Warunkiem spisania umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wpłacenie zaoferowanej wartości mieszkania w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu, w
przeciwnym razie wpłacone wadium staje się własnością Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
Wygrywający przetarg winien stać się członkiem Spółdzielni (złożyć deklarację członkowską, wnieść wpisowe i udział).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub
w części bez podania przyczyny.
Szczegółowy tryb przetargu określa „Regulamin przeprowadzania
przetargu...”
znajdujący się do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, a także możliwości obejrzenia oferowanych mieszkań można uzyskać telefonicznie w Dziale Członkowskim Spółdzielni lub w Administracjach Spółdzielni:
- Administracja Nr 1, ul.Sobieskiego 103 - nr tel. 812-58-01 i 811-56-23,
pozycja nr 1
- Administracja Nr 2, ul. Stawowa 29 - nr tel. 815-70-20 i 818-28-59,
9123/300903
pozycje nr 2, 3 i 4.
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Wyjątkowo tłuste były dla bielskiego rynku medialnego lata dziewięćdziesiąte. Do tradycyjnych tytułów prasowych, ukazujących się w BielskuBiałej, dołączyły wtedy nowe gazety, które zaczęto wydawać w stolicy Podbeskidzia oraz prasa ogólnopolska i krakowska. Dynamicznie rozwijał się
też bielski rynek radiowy i telewizyjny. To już jednak odległa przeszłość. Bielskie media przeszły gwałtowne odchudzanie. Kilka redakcji i prasowych oddziałów zamknięto, stopniała liczba bielskich dziennikarzy. Dlaczego rynek mediów w stolicy Podbeskidzia tak bardzo się skurczył?
Jedną ze zmian towarzyszącym przekształceniom ustrojowym był w Bielsku-Białej wyjątkowo dynamiczny rozwój lokalnych
mediów. Dotyczył on zarówno
prasy, jak i radia oraz telewizji.

Brak forsy i... wojewody

ROZWÓJ I MIZERIA

cy także „Dziennik Zachodni”. Nowy
właściciel najwyraźniej uznał, że nie
ma sensu, aby dwa należące do
niego dzienniki miały podobny charakter. Dlatego zdecydowano, że
„TŚ” będzie ogólnowojewódzką
gazetą nastawioną głównie na sensacje i ciekawostki, a „DZ” będzie
się koncentrował na sprawach lokalnych. Przy takim podziale ról, los
dużego, bielskiego oddziału „TŚ”
był przesądzony - mówi Stanisław
Mol, były szef bielskiego oddziału
„TŚ”. - To, że kilka innych gazet zlikwidowało swoje bielskie oddziały
oceniam jako wynik zbyt małych
zysków osiąganych przez nie w
naszym regionie oraz oszczędności wprowadzanych przez większość redakcji prasowych w kraju.

WYSYP PO MONOPOLU

Rynek radiowy i telewizyjny
startował w Bielsku-Białej kilkanaście lat temu niemal od zera. Publiczna telewizja z Katowic i publiczne katowickie radio miały bowiem na nim monopol. Złamało go
jako pierwsze Radio Delta. Z czasem dołączyło do niego Radio
Bielsko. W Bielsku-Białej utworzono także mały oddział RMF FM, a
dziennikarz Radia Zet był przed
laty częstym gościem na bielskich
konferencjach prasowych. Dziś
Delta wchodzi w skład dużej grupy medialnej, stała się radiem
muzycznym (rockowym), a wiadomości z miasta i regionu jest na jej
falach mniej niż dawniej. Po cof-

W szpitalach Podbeskidzia

Czy ilość łóżek szpitalnych w beskidzkiej części województwa śląskiego - obejmującej powiaty cieszyński, bielski, żywiecki i bielski grodzki - jest odpowiednia w stosunku do
ilości mieszkańców w naszym regionie? Odpowiedź na to
pytanie dał raport opracowany przez specjalny zespół do
spraw uporządkowania bazy łóżkowej, który omówiono
podczas ostatniej sesji żywieckiej Rady Powiatu.
skład zespołu powołanego przez starostę bielskiego weszli przedstawiciele czterech powiatów - bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i
bielskiego grodzkiego - samorządu wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem
jego działalności było ustalenie
faktycznej wielkości bazy łóżkowej lecznictwa zamkniętego na
Podbeskidziu. - Z wcześniejszych
danych Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wynikało, że
nasz region posiada nadmierną
ilość łóżek szpitalnych w stosunku do ilości mieszkańców i zarejestrowanych tutaj pacjentów.
Poczynione ustalenia zweryfikowały tamte informacje i ukazały
faktyczny obraz lecznictwa medycznego. Okazało się, że wskaźnik bazy leczniczej dla Podbeskidzia wynosi 46,5 łóżek na dziesięć

tysięcy mieszkańców i jest dużo
mniejszy niż dla pozostałej części
województwa śląskiego, który
zbliża się do 59 łóżek - mówi Radosław Piwowarczyk, dyrektor
Wydziału Zdrowia w żywieckim
starostwie, uczestniczący w pracach zespołu.
Opracowanie wskazuje, że w
regionie niektóre specjalizacje
medyczne - m.in. ginekologia i
pediatria - są nadmiernie rozbudowane w stosunku do istniejących potrzeb. Dalszego rozwoju
wymaga natomiast baza internistyczna. W Żywcu niezbędne jest,
na przykład, powstanie oddziału
neurologii. Powiatowi radni, w
podjętej uchwale, zatwierdzili
przedstawione w raporcie propozycje uporządkowania bazy lecznictwa zamkniętego na Podbeskidziu, w części dotyczącej Żywiecczyzny. (ban)
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nięciu przez Krajową
Radę Radiofonii i Telewizji zgody na rozszczepianie programu dla RMF FM,
stacja ta zlikwidowała swój
bielski oddział. „Zetka” pojawia się w Bielsku-Białej
jedynie od święta, a wraz
z likwidacją województwa
bielskiego z fal publicznego Radia Katowice zniknął
cykliczny blok informacji
lokalnych, poświęconych
wyłącznie sprawom Podbeskidzia.
Na bielskim rynku telewizyjnym zmiana ustrojowa zaowocowała - nie licząc okazjonalnych wizyt
tropiących afery dziennikarzy TVN i Polsatu - pojawieniem się dwóch telewizji
kablowych - Bielsatu i Vectry. Obie zaproponowały
bielszczanom krótkie bloki
wiadomości lokalnych. Z
czasem jednak Bielsat zre- Tak wyglądał ostatni numer „Dziennika Bezygnował z filmowych wia- skidzkiego”, pierwszego od zakończenia
domości o mieście. Telewi- wojny dziennika wydawanego w Bielskuzja Katowice, która jeszcze Białej. Jego upadek zdawał się zapowiadać
kilka lat temu często gości- nadejście chudych lat dla bielskich mediów.
ła w Bielsku-Białej, od
chwili likwidacji województwa biel- Pszczółka, były redaktor naczelny
skiego pojawia się nad Białą rzad- Radia Delta mówi o tym krótko:
ko. - Imprezy o charakterze woje- - Zdecydował płytki rynek reklamowódzkim budziły w redakcji katowic- wy. Wydawało się, że Bielsko-Biakiej telewizji spore zainteresowanie, ła to bogate miasto z dużą liczbą
a imprezy powiatowe, których w reklamodawców. Rzeczywistość
skali nowego województwa jest bar- okazała się jednak inna.
Tomasz Ficoń jest zdania, że
dzo dużo, takiego zainteresowania
już nie budzą. Mają bowiem mniej- zanik bielskich mediów to w duszą rangę i są dla telewizji znacz- żej mierze wynik ogólnokrajowej
nie mniej atrakcyjne. Stąd też w recesji gospodarczej, która dotprzeszłości wojewoda bielski był dla knęła także tę branżę. - Trudno
katowickiej telewizji magnesem, się dziwić, że przy ciężkiej sytuktórego teraz brakuje - mówi To- acji finansowej redakcje chcą zdomasz Ficoń, były dziennikarz kato- bywać informacje i materiały prawickiej telewizji, a obecnie rzecz- sowe jak najmniejszym kosztem.
nik prasowy Urzędu Miejskiego w Stąd też zamykanie niektórych
Bielsku-Białej.
oddziałów czy redukcje etatów
dziennikarskich - twierdzi rzeczDLACZEGO TAK ŹLE ? nik bielskiego ratusza.
Alina Macher, były rzecznik
Dlaczego bielski rynek medialny przeszedł w ostatnich latach tak prasowy ostatnich wojewodów
gwałtowne odchudzenie? Radek bielskich, a obecnie specjalista od

Jak kwiatek do ko¿ucha

O remoncie placu Chrobrego w Bielsku-Białej pisaliśmy wielokrotnie. Ta przeciągająca
się i kontrowersyjna inwestycja wzbudzała bowiem wśród bielszczan ogromne emocje. Jak się okazuje - wzbudza je nadal.

FOTO: MARCIN PŁUŻEK

Do jedynego periodyku, mającego macierzystą redakcję w Bielsku-Białej, czyli „Kroniki Beskidzkiej” dołączyły dwa nowe bielskie
wydawnictwa. Pierwszym z nich
był tygodnik „Gazeta Prowincjonalna”. Drugim - późniejszy „Dziennik Beskidzki”. Do „Trybuny Śląskiej” i „Dziennika Zachodniego”, czyli gazet wydawanych w
innym mieście, ale mających swe
oddziały w Bielsku-Białej dołączyły kolejne tytuły. Bielskie oddziały
uruchomiły „Gazeta Wyborcza”,
„Super Express”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska” i „Czas”.
Żywot nowych bielskich tytułów
był jednak krótki, gdyż oba przetrwały zaledwie po kilka lat. Podobny los spotkał wiele bielskich oddziałów gazet wydawanych w innych miastach. Próżno dziś bowiem szukać w Bielsku oddziału
„Czasu”, „Super Expressu”, „Dziennika Polskiego” czy „Gazety Krakowskiej”. Gwałtownie odchudzone
zostały bielskie oddziały „Trybuny
Śląskiej” i „Gazety Wyborczej”.
Jeszcze kilka lat temu w obu tych
tytułach było bardzo dużo lokalnych
informacji z Bielska-Białej i Podbeskidzia, a ich bielskie oddziały zatrudniały łącznie kilkunastu dziennikarzy. Dziś informacji z Podbeskidzia jest tam mniej, a w obu tych
oddziałach pracuje łącznie zaledwie kilku dziennikarzy.
- Gwałtowne odchudzenie bielskiego oddziału „Trybuny Śląskiej”,
który w szczytowym okresie zatrudniał dziesięć osób, miało - moim
zdaniem - jedną przyczynę. Zmienił się właściciel tej gazety, którym
został koncern prasowy posiadają-

spraw promocji w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej uważa,
że duży wpływ na taką sytuację
miała likwidacja województwa
bielskiego. - Niestety, bardzo wyraźnie widać zubożenie bielskiego rynku medialnego. Chociażby
po różnicy w liczbie dziennikarzy,
którzy kiedyś przychodzili do
Urzędu Wojewódzkiego, a teraz
przychodzą do Starostwa Powiatowego. W Urzędzie Wojewódzkim, oprócz licznej reprezentacji
mediów bielskich i gazet wydawanych w Katowicach, ale mających
oddziały w Bielsku-Białej, częstymi gośćmi byli także dziennikarze
prasy krakowskiej, mającej w Bielsku-Białej swoje oddziały, dziennikarze z mediów ogólnopolskich
i ukazujących się w innych regionach kraju, a także zagraniczni
dziennikarze akredytowani w Polsce. Teraz starostwo odwiedza
nieporównywalnie mniejsza liczba
dziennikarzy - mówi Alina Macher.
- Wiąże się to głównie z utratą
przez Bielsko-Białą statusu wojewódzkiej stolicy, a w efekcie
mniejszą rangą miasta i mniejszym terenem, jaki skupia ono
wokół siebie. Kiedyś, gdy coś ciekawego działo się na przykład w
Oświęcimiu, Kalwarii Zebrzydowskiej czy Cieszynie, w instytucjach
czy placówkach podległych wojewodzie lub związanych z wojewódzką administracją, to dziennikarze z oczywistych powodów o
informację, opinię lub komentarz
w danej sprawie prosili wojewodę bielskiego. Dziś informacji w
takich sprawach szukają już w Katowicach lub Krakowie.
Janusz Okrzesik, były redaktor naczelny „Gazety Prowincjonalnej” widzi trzy powody odchudzenia bielskiego rynku mediów.
Pierwszy to słabość ekonomiczna miasta i regionu, a co za tym
idzie mała liczba reklamodawców.
Drugi to docierająca także do Bielska-Białej światowa tendencja
koncentracji mediów i wchłaniania
lokalnej prasy, radia i telewizji
przez duże sieci i koncerny medialne. - Ale gwoździem do trumny rozwoju bielskich mediów była
niewątpliwie likwidacja województwa bielskiego. Widać bowiem
wyraźnie, że struktury administracyjne mocno przekładają się na
strukturę mediów. Brak województwa sprawia, że zainteresowanie mediów danym miastem
słabnie - mówi Janusz Okrzesik.
S£AWOMIR HOROWSKI

Najwyraźniej nikomu z miejskich
decydentów mocno odstający od
reszty wygląd starych znaków drogowych nie przeszkadza?

zczególnie wiele komentarzy wywołał koszt przebudowy placu. Wydano ponad trzy miliony złotych z miejskiej
kasy, aby zmienić wygląd w gruncie rzeczy nieźle prezentującego
się - w porównaniu z innymi zaniedbanymi bielskimi ulicami i placami - fragmentu miasta. Decyzja
jednak zapadła i na tzw. „pigalaku” pojawiły się granitowe płyty,
błyszczące w słońcu metalowe
balustrady, nowe latarnie itp.
Plac oddano do użytku co
prawda już kilka miesięcy temu,
lecz okazuje się, że nadal wzbudza on wśród bielszczan emocje. Tym razem chodzi o przyległą do placu ulicę Wzgórze,
której fragment również wyremontowano w trakcie prowadzonych w obrębie placu Chrobrego robót. Wyłożono ją wtedy,

podobnie jak biegnące wzdłuż
niej chodniki, nowym, nieźle prezentującym się brukiem, ustawiono nowe latarnie oraz metalowe słupki uniemożliwiające samochodom wjazd na przeznaczone dla pieszych trotuary. Zapomniano jednak o pewnym
szczególe: starych znakach drogowych zamontowanych tam od
lat na... obskurnych, mocno już
pochylonych słupach. Wygląda
dość komicznie, w zderzeniu z
elegancką, wręcz wypieszczoną,
nową formą architektoniczną placu, że pożałowano kilku złotych
- w porównaniu z gigantycznymi
nakładami, jakie przebudowa
placu pochłonęła - i nie wymieniono na nowe lub chociażby nie
wyprostowano i nie odmalowano
zamontowanych tam znaków
drogowych. (map)
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Lipowa kontra piwny magnat

Jak żywiecki browar piwo warzy

Bardzo dotkliwie odczuli mieszkańcy gminy Lipowa brak opadów i w konsekwencji suszę, która przez kilkanaście tygodni panowała na Podbeskidziu.
Brak wody ponownie wywołał temat potrzeby budowy wodociągów. W lipowskim Urzędzie Gminy mówią, że plany i pieniądze są już od dawna. Problem
polega na tym, że na Leśniance nie można wybudować ujęcia, bo wyłączne
zezwolenie wodno-prawne na korzystanie z rzeki ma żywiecki browar.

(Dok. ze str. 1)

- To jest piwo - zachwyca się w telewizyjnej reklamie facet przy barze, trzymając szklankę ze znakiem
firmowym żywieckiego piwa. - Ciekawe jak oni to
robią? - zastanawia się jego kompan od kufla. I najmądrzejszy z nich, barman, objaśnia: - to kwestia
górskiej wody. I właśnie owa górska woda ilustruje
kwestię wypowiadaną przez barmana. No, samą
wodę, nawet bez piwa, już chciałoby się pić.

emat braku wody w gmi- w Leśniance. - Występujemy o tencyjnego w Ostrem Zimniku.
nie Lipowa znany jest już dostęp do nadmiaru spływającej Naszym zdaniem załatwiłoby to
od kilkunastu lat. Na po- wody, bo przecież browar wszyst- problem wody i dla browaru i dla
czątku lat dziewięćdziesiątych kiego nie wykorzystuje. To na- całej gminy. Wszystko jednak zarozpoczęto przygotowania do bu- prawdę palący problem, który do- leży teraz od rozprawy wodnoidok rzeczki, czy raczej nie inna faktycznie trafia do prodowy sieci wodociągowej.
prawnej i decyzji jaką popotoku Leśnianka, z dukcji. Jednak nie jest już tylko
Wstępnie uzgodniono, że
dejmie starosta żywiecki.
którego żywiecki bro- problemem piwnych smakoszy,
woda będzie pobierana z
Rozstrzygnięcie ma nawar w rzeczywistości czerpie że reklama ta jest - naszym zdaujęcia na Leśniance, z
stąpić w pierwszej połowodę, już tak nie zachęca do niem - sprzeczna z obowiązująktórej żywiecki browar powie października - twiersięgnięcia po piwo i delektowa- cym prawem. I w przeciwieństwie
bierał wodę dla własnych
dzi Zuziak.
nia się nim. Można więc śmiało do wielu reklam np. cudotwórpotrzeb. Gmina Lipowa
Na razie Starostwo
zaryzykować twierdzenie, że re- czych wręcz proszków do prania
starała się o pozwolenie
Powiatowe w Żywcu przeklamujący swoje piwo browar najgorszych nawet plam, czy
na stworzenie ujęć na Lesłało całą dokumentację
jest na bakier z przepisami do- przeciwbólowych tabletek, które
śniance już w 1996 roku.
do Regionalnego Zarzątyczącymi reklamy, a dokładniej nie mają sobie równych, tu miraJednak to browar uzyskał
du Gospodarki Wodnej w
z ustawą o zwalczaniu nieuczci- że i mamienie klientów widać
pozwolenie wodno-prawKrakowie, który wyda opine na wyłączne użytkonię. Dopiero, gdy trafi ona
wej konkurencji, według której gołym okiem. (tem)
wanie rzeki. I to na dziedo starosty, zostanie wyPs. Obok w tekście o probleczynem nieuczciwej konkurensięć lat. Ówczesny wojedana ostateczna decyzja.
cji jest „reklama wprowadzająca mach, zgoła innej natury, jakie
woda bielski obiecał jedMimo umieszczonych
klienta w błąd i mogąca przez to mają z żywieckim browarem
Takich ujęć zrobionych przez mieszkańców jest na Lenak, że Lipowa będzie śniance kilkanaście.
przy Leśniance tabliczek
wpłynąć na jego decyzję co do mieszkańcy gminy Lipowa,
miała szansę utworzenia
informujących, że jest to
przez którą Leśnianka przepłynabycia towaru lub usługi”.
swoich ujęć. - Tak się niestety nie tyczy ponad siedemdziesięciu teren ochronny dla ujęć browaTo problem piwoszów, że wa. Na pewno woleliby, aby brostało, a gdy zlikwidowano woje- procent mieszkańców naszej gmi- ru, miejscowi na własne ryzyko
jedną górską wodę - może alpej- war czerpał wodę nie ze „zwywództwo bielskie, nasza sprawa ny. Na razie kłopot z wodą mają robią „swoje” ujęcia.
ską, może tatrzańską - daje im kłego” strumienia, a z tego rew ogóle zeszła na dalszy plan. Na rozwiązany jedynie mieszkańcy
się dla zachęty oglądać, a zupeł- klamowego.
Tekst i foto: PAWEŁ SZCZOTKA
nasze prośby otrzymywaliśmy od- Siennej i Słotwiny. Gorzej jest jedpowiedzi, że browar ma zezwole- nak w Lipowej i Leśnej, a już zunie do 2006 roku i w tym czasie pełnie tragicznie w Ostrem i Twarpraktycznie nic nie da się zrobić - dorzeczce. W sumie na budowę
mówi Wojciech Zuziak, wójt gmi- wodociągów czeka ponad siedem
i pół tysiąca mieszkańców - tłuny Lipowa.
Mimo tego w Lipowej wciąż maczy wójt Zuziak.
Mówi on, że browar zgadza
próbowano rozwiązać sprawę
wody. Browar jednak wciąż się na zbudowanie ujęcia dla
przedstawiał opracowania, z któ- gminy, ale mogłoby ono powstać
rych wynikało, że wody jest co- poniżej ujęcia żywieckich zakłaraz mniej i nie ma szans, aby star- dów. - Nie jest to dla nas dobre
czyło jej dla zakładów i mieszkań- rozwiązanie. Wówczas musielibyW ubiegłym tygodniu pierwsze z pięcioraczków, które przyszły na świat
ców. Sprawa z roku na rok sta- śmy pompować wodę w górę, bo
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, zostało wypisane do domu. Rowała się coraz głośniejsza i w różnica poziomów wynosi do stu
dzinne Kęty z radością powitały najsilniejszą z pociech Edyty i Wojciecha
sierpniu rozpoczęła się tak zwa- dwudziestu metrów. Nie dość, że
na rozprawa wodno-prawna, w to kosztowne rozwiązanie techSzwajców - Brygidę.
której wyniku ma zostać podjęta niczne, to znacznie wpłynęłoby na
decyzja w sprawie umożliwienia cenę wody. My z kolei chcemy zaPozostałe rodzeństwo na który obowiązki rodzicielskie musi
rzypomnijmy: małopolskie
gminie korzystania z części wody proponować budowę zbiornika repięcioraczki przyszły na wypisanie ze szpitala będzie łączyć z pracą zawodową.
W innej sytuacji znajduje się
świat 28 czerwca, jako musiało poczekać nieco dłużej.
wcześniaki. Niestety, jedna z Nikola wymaga jeszcze bowiem mama dzieci -Edyta, która po zajdziewczynek z powodu wady wro- wspomagania oddechu. Nato- ściu w ciążę została zwolniona z
dzonej zmarła w kilkanaście go- miast u Eryka kilka dni temu pracy. - Zresztą i tak nie miaładzin po porodzie. O pozostałe wykryto zakażenie groźną bak- bym gdzie wrócić, gdyż właścidzieci lekarze i pielęgniarki rozpo- terią. - Życiu dzieci nic nie za- cielka zlikwidowała zakład fryzjerczęli długą walkę, gdyż urodziły się graża, choć cały czas musimy ski, w którym pracowałam. JeOd 4 do 11 października, w ramach Światowego Tygodnia Zwiebardzo małe, na granicy przeży- być czujni - uspokaja prof. Lau- stem więc na urlopie wychowawrząt, w Bielsku-Białej odbędą się dni otwarte schroniska dla bezczym - mówi nie tracąc dobrego
walności. Ich walka zmierza jed- terbach.
domnych zwierząt, przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Azyl można
nak do szczęśliwego zakończenia.
w tych dniach odwiedzać od 9.00 do 17.00, a organizatorzy dni
Ze szpitala wypisana została
otwartych - którymi są kierownictwo schroniska i Towarzystwo
najsilniejsza z rodzeństwa - BryOpieki nad Zwierzętami - zaplanowali między innymi zwiedzanie
gida. Dziewczynka waży już poschroniska, konkursy rysunkowe dla dzieci i kiermasz artykułów
nad dwa kilogramy i chociaż jest
zoologicznych.
to dużo mniej, aniżeli w przypadPrócz tego w ramach Tygodnia Opieki nad Zwierzętami w Bielku innych zdrowych noworodków,
sku-Białej zaplanowano także akcję informacyjną na temat opieki
to i tak sporo przybrała na wadze.
nad zwierzętami. W wielu częściach miasta pojawić się mają do- Brygida od początku była najbartyczące jej plakaty. Przy tej okazji bielski oddział TOnZ dziękuje
dziej ruchliwa i sprawiała najwięosobom dokarmiającym bezdomne koty na terenie miasta oraz
cej „kłopotów” - mówi Edyta
ludziom, którzy nie przechodzą biernie obok wypadków złego trakSzwajca. Stan zdrowia Brygidy
towania zwierząt, lecz informują o tym TOnZ. W tym roku takich
powoli przestaje niepokoić także
zgłoszeń było już około stu. (hos)
prof. Ryszarda Lauterbacha, kierownika Kliniki Neonatologii, gdzie
pozostaje pozostała trójka.
- Dziecko oddycha samodzielnie
i jest karmione przez mamę. Jego
rozwój przebiega prawidłowo - informuje Ryszard Lauterbach.
en młody, ośmiomiesięczny
Przed opuszczaniem krakowskiebulterier, jak na przedstawigo szpitala Brygida przeszła jeszciela silnej i odważnej rasy
cze badania, związane z mogącą
przystało, budzi wśród innych czwowystąpić u wcześniaków retinopaEdyta Szwajca stara się nie opuszczać Brygidy ani na chwilę.
ronogów zrozumiały respekt. Jest
tią, która grozi utratą wzroku. Nie
jednak nie tylko sprawny fizycznie
Przywiezienie do domu Brygi- humoru mama najsłynniejszych
wykazały nic, co mogłoby budzić
oraz silny, ale i smutny, gdyż jego
obawy, tym niemniej za miesiąc dy sprawiło rodzicom wiele rado- na Podbeskidziu noworodków.
właściciel, z uwagi na zmianę sytuSąsiedzi cały czas dopytują
ści, ale stało się także przyczyną
zostaną powtórzone.
acji życiowej, musiał się z nim rozPoprawie ulega również stan jeszcze większych kłopotów. Do- o stan ich zdrowia. Z pomocą
stać. Na nowego opiekuna czeka
zdrowia pozostałych dzieci. W tychczas dzieci były w jednym pospieszyło Starostwo Powiatowięc z nadzieją w bielskim schroninajlepszej kondycji jest Kacper, miejscu. Teraz rodzice muszą być we w Oświęcimiu, które zakusku dla bezdomnych zwierząt przy
który być może jeszcze w paź- zarówno w domu, jak i w Krako- piło kocyki, kołderki i inne eleulicy Kazimierza Wielkiego. (hos)
dzierniku także pojedzie do domu. wie. - Jest ciężko. Cały czas ktoś menty wyprawki. Ponadto firma
Osoby pragnące finansowo wesChłopiec waży ponad 1,5 kilogra- musi być przy Brygidzie, a i do Nutricia zobowiązała się do zaprzeć podopiecznych bielskiego azyma i nie sprawia problemów. Po- Krakowa trzeba jeździć. Pomoc kupu przez rok pokarmu dla
lu mogą to uczynić dokonując wpłat
dobnie jak siostra pozytywnie pielęgniarki nieco ułatwia nam dzieci.
na konto PKO B.P. S.A. o/Bielskożycie - mówi Wojciech Szwajca, Tekst i foto: WOJCIECH CIOMBOROWSKI
przeszedł badania okulistyczne.
Biała nr 97-10201390-1051228601.

FOTO: SŁAWOMIR HOROWSKI

Kęty: Brygida waży już ponad dwa kilogramy
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Wkrótce na Hali Miziowej

Sytuacja w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej powoli wraca do normy po tym, jak blisko dwa tygodnie temu prezydent miasta zawiesił dyrektora tej firmy.
- Możemy nareszcie normalnie pracować, bez ciągłego stresu - mówi Jerzy Zeman, szef
zakładowej „Solidarności”.

Wypowiedzenie po zawieszeniu

tej firmy pozostały okazałe sińce.
Prezydent tego samego dnia zawiesił dyrektora w wykonywaniu
wszelkich funkcji na terenie MZK.
Obecnie obowiązki dyrektorskie pełni Władysław Pyś, pracownik MZK z dwudziestoletnim
stażem, ostatnio kierujący stacją
obsługi tego zakładu. - Od razu
ustaliliśmy, że będę na tym stanowisku tylko do czasu wyjaśnienia tamtego incydentu i znalezienia nowego dyrektora. Przyjąłem
te obowiązki, by zapewnić zakładowi normalne funkcjonowanie.
Oczywiście, nie ma żadnej możliwości poluzowania dyscypliny w
firmie, bo na to na pewno się nie
zgodzę - powiedział „Kronice”
Władysław Pyś.
O tym, że jego działania przynoszą pierwsze efekty, świadczą
opinie związkowców. - Sytuacja
wraca do normalności. Nareszcie
da się spokojnie pracować. Zaraz
po odejściu Dariusza Krausa zawiesiliśmy trwającą od grudnia
ubiegłego roku akcję protestacyjną. Teraz czekamy na przedstawienie nam wyników kontroli zakładu oraz ostatecznych decyzji

prezydenta co do dyrektora firmy
- mówi Jerzy Zeman.
W bielskim ratuszu nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że prezydent
miasta Jacek Krywult już podjął
decyzję o wręczeniu Dariuszowi
Krausowi wypowiedzenia. - Mamy
nadzieję, że będzie to dyscyplinarka, a nie honorowe odejście z
sowitą odprawą, bo to byłby kolejny skandal - komentują te informacje związkowcy z MZK.
Na razie nie wiadomo, kiedy
zostanie upubliczniony raport po
kontroli w MZK. Również w zakładzie wszyscy czekają na pokontrolne wnioski i zalecenia. - Protokół pokontrolny jest wciąż na
biurku prezydenta - powiedział
nam Tomasz Ficoń, rzecznik bielskiego magistratu. Nie wiadomo
też, czy Dariusz Kraus, przebywający obecnie na urlopie, stanie
przed sądem oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej
swej pracownicy. Może się to stać
jedynie na podstawie prywatnego
oskarżenia, a na razie poturbowana księgowa wciąż przebywa na
zwolnieniu lekarskim.
ARTUR KASPRZYKOWSKI

Ratownicy nie zawiedli

Prawdopodobnie 11 października otworzy swoje podwoje
nowe schronisko na Hali Miziowej pod Pilskiem, położone
330 m n.p.m. Obiekt zostanie oddany do użytku po ponad
trzynastu latach od rozpoczęcia budowy i będzie najnowocześniejszym schroniskiem górskim w całych Beskidach.
szystko jest gotowe. Czekamy już tylko na końcowy odbiór przez sanepid i
straż pożarną. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, to 11 października mogą
wejść do środka pierwsi goście powiedział „Kronice” Jerzy Kalarus, dyrektor nowosądeckiej spółki Karpaty, prowadzącej schroniska górskie w Beskidach i Tatrach.

pokoje, kilkunastomiejscowe sale
zbiorcze, jak i luksusowe apartamenty. W zależności od standardu ceny za noclegi będą się kształtować od 10 do ponad 300 złotych.
Jak na obiekt PTTK-owski przystało, członkom turystycznego stowarzyszenia będą przysługiwały statutowe ulgi. Turyści przebywający
w schronisku będą mogli korzystać

FOTO: DARIUSZ BANDOŁA

wiązki zawodowe od wielu miesięcy domagały się
odwołania Dariusza Krausa z funkcji dyrektora bielskiego
MZK, zarzucając mu niegospodarność, działanie na szkodę firmy oraz zastraszanie pracowników. Prezydent Bielska-Białej
(MZK jest firmą miejską) zapowiedział, że podejmie odpowiednie kroki dopiero po zakończeniu
prac specjalnej komisji, która
miała zbadać zarzuty stawiane
dyrektorowi. Trwało to długo transparenty, mówiące o proteście załogi, zdążyły mocno wyblaknąć. W końcu powstał pokontrolny raport. Jest on wciąż
utajniony, ale o tym, że ustalenia
kontrolerów są niekorzystne dla
dyrektora Krausa, świadczy fakt,
że odmówił on podpisania tego
dokumentu prosząc o czas, potrzebny na ustosunkowanie się
do jego treści.
Było to dokładnie dwa tygodnie
temu. Następnego dnia w sekretariacie MZK doszło (o czym już
informowaliśmy) do szarpaniny.
Po spotkaniu z Dariuszem Krausem na rękach głównej księgowej

Nowe schronisko na Hali Miziowej ma być najnowocześniejsze w
Beskidach.

ają powody do radości ratownicy z Beskidzkiego
Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Mimo
upalnego lata na strzeżonych
akwenach wodnych nie utonął żaden człowiek - mówi Zbigniew Wydrych, członek zarządu. W całym
sezonie ratownicy przeprowadzili
blisko 300 poważnych akcji. Ratowali głównie nierozważnych użytkowników sprzętu pływającego.
Nie obeszło się jednak bez tragedii. W jeden z lipcowych dni, o
szóstej rano, ratownicy zostali zawiadomieni przez przypadkowych
świadków o utonięciu człowieka.
Podjęto natychmiastową akcję i po
przeszukaniu dna wydobyto poszkodowanego, którego z oznakami życia przekazano lekarzom.
Niestety, zbyt długo przebywał on
pod wodą i po dwóch dniach zmarł
w żywieckim szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. W sierpniu, w nieznanych okolicznościach, w okolicy dawnego ośrodka Merilana utonął kolejny mężczyzna. 13 września 2003 roku
przy brzegu Jeziora Żywieckiego
znaleziono łódź ze sprzętem wędkarskim. Wszystko wskazywało na
to, że mieszkaniec Żywca podczas
wędkowania wypadł z łodzi i utonął. Przypuszczenia te potwierdziły się. Zwłoki - o czym informowaliśmy - odnaleziono 17 września.
- Przyczyną wszystkich wypadków
był alkohol i lekkomyślność poszkodowanych. Z wodą nie ma
żartów. Należy korzystać z kąpieli
w miejscach do tego wyznaczonych i w czasie pracy ratowników.
Wypływanie na jezioro w nocy lub
bladym świtem zawsze niesie z
sobą ryzyko. Nie ma bowiem fizycznych ani technicznych możliwości, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo osobom kąpiącym się,
zwłaszcza jeżeli weźmie się pod
uwagę olbrzymią powierzchnię
Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego - podkreśla Wydrych.

Beskidzkie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe liczy blisko
600 członków. W jego skład wchodzą oddziały rejonowe z BielskaBiałej i Żywca. Mimo likwidacji
województwa bielskiego w strukturach beskidzkiego WOPR pozostali ratownicy z Kęt, Andrychowa,
Wadowic i Suchej Beskidzkiej.
Ratownicy sezon rozpoczęli już
w maju, patrolując w pogodne dni
oraz weekendy Jezioro Żywieckie
i Międzybrodzkie. Od połowy
czerwca do końca wakacji na obu
akwenach, przez całą dobę, dyżurowały czteroosobowe drużyny ratownicze, wyposażone w szybkie
łodzie motorowe i duże szalupy
patrolowe z silnikami. Ratownicy
wyposażeni zostali w radiostacje

UKF, dzięki czemu posiadali stałą
łączność. Przez cały sezon z ratownikami ściśle współpracowała policja. Komenda Powiatowa Policji w
Żywcu utrzymywała na Jeziorze Żywieckim stały posterunek wodny,
wyposażony w wysokiej klasy łódź
motorową, natomiast Komenda
Powiatowa Policji w Bielsku-Białej,
w pogodne dni i weekendy, wysyłała nad Jezioro Międzybrodzkie
grupę interwencyjno-patrolową,
wyposażoną w łódź patrolową i samochód terenowy.
Dzięki dotacjom władz samorządowych ratownicy nie narzekali w
tym sezonie na brak pieniędzy na
benzynę, a „Morze Żywieckie” uważane jest za jeden z najbezpieczniejszych akwenów w Polsce. (jb)

Obiekt rodził się w bólach, bo
wciąż brakowało na niego pieniędzy. Ogromne koszty związane
były z realizacją zaostrzonych
wymagań budowlanych i ekologicznych. Ostatecznie całość pochłonęła ponad pięć milionów złotych, z czego piątą część wydano
na trzykilometrowy kolektor, sprowadzający ścieki do gminnej
oczyszczalni w Jeleśni. Obiekt
posiada elektryczną instalację
grzewczą oraz piece opalane
drewnem, wodę mają podgrzewać kolektory słoneczne. - Zrobiliśmy wszystko, aby nie szkodził
środowisku - zapewnia dyrektor
Kalarus.
Ogólnodostępne schronisko,
zamieniające się zimą w stację
narciarską, dysponuje 85 miejscami noclegowymi. Do wyboru są
zarówno niewielkie 1 - 4 osobowe

Pomoc za ma³a czy zmarnowana ?

ieszkańcy bielskiej dzielnicy
Komorowice uważają, iż miejskie służby niemal nie pamiętają o Józefie C★) - miejscowym bezdomnym. Zdaniem pracowników opieki społecznej jest zupełnie inaczej.
Józefa C. zna wielu mieszkańców Komorowic, gdyż z zawodu jest
murarzem i przyczynił się do powstania sporej liczby domów w tej części
Bielska-Białej. Lata, kiedy kielnią zarabiał na życie dawno już jednak minęły. Pokręcone życiowe losy sprawiły, że pozostał bez pracy i dachu
nad głową. Żył ze zbierania złomu, a
mieszkał na stacji kolejowej BielskoBiała Wschód. Kiedy przed paru laty
kolejarze zaczęli zdecydowanie
przeganiać bezdomnych ze stacyjnych budynków, spał na ławce. Dzięki wsparciu jednego z komorowickich
radnych znalazł się dla niego kąt pusta przybudówka przy jednym z
komunalnych budynków. Podstawowe meble zaoferowali mieszkańcy
Komorowic.

Rok temu Józef C. miał poważny wypadek. Gdy pchał wózek ze złomem, został potrącony przez samochód. Od tego czasu porusza się o
kulach, co utrudnia mu zbieranie złomu. Niedawno odnowiono dom, do
którego przylega przybudówka zamieszkana przez Józefa C., ale samej przybudówki nie odremontowano. W Komorowicach krążą na ten
temat różne opinie. Według jednej
przybudówka ma być burzona, według drugiej wynajęta pod działalność
gospodarczą, a według trzeciej odnowiona, ale nie wiadomo kiedy.
Tak czy inaczej pozostawienie
przybudówki w obecnym - fatalnym stanie bardzo zaniepokoiło niektórych mieszkańców dzielnicy, którzy
podejrzewają, że może to być wstęp
do pozbycia się stamtąd bezdomnego. - Staramy się temu człowiekowi
w miarę możliwości pomagać, ale
sądzę, że administrator budynku i
bielska pomoc społeczna powinny
dla niego robić znacznie więcej niż

dotąd. On na przykład nie ma podłączonego prądu. Podejrzewam, że tylko dlatego, iż administracja boi się,
że nie będzie płacił rachunków. Pomoc społeczna wspiera go przysyłając opiekunkę, która przynosi mu
obiady z kuchni Brata Alberta. Ale to
chyba o wiele za mało - mówi, pragnący zachować anonimowość, jeden z sąsiadów Józefa C.
Jan Jordanek, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, nie zgadza się
z krytyką pod adresem pomocy społecznej. - Ten mężczyzna od kilku lat
jest naszym klientem i na bieżąco jest
mu świadczona pomoc. Ma on między innymi przyznaną pomoc opiekunki, która nie tylko przynosi mu obiady
z kuchni Brata Alberta, ale także pomaga mu w domu. Bywa jednak, że
opiekunka nie zastaje tego mężczyzny,
bo on wtedy właśnie gdzieś wychodzi.
Niedawno MOPS przyznał mu kilkusetzłotowy zasiłek celowy. Niestety,
ale w tym przypadku występuje poważ-

z baru szybkiej obsługi, restauracji, kawiarenki, a w sezonie letnim
z ogródka z grillem. Jeśli będą
mieli własne wiktuały czeka na
nich turystyczna kuchnia. Mogą
też zrobić zakupy w niewielkim
sklepiku, spotkać się w dostosowanej do takich okoliczności sali,
wysuszyć mokre ubrania w specjalnej suszarni. Zimą działać będzie serwis narciarski, wypożyczalnia i przechowalnia sprzętu.
Co się stanie z dotychczasowym, starym schroniskiem na Hali
Miziowej? Przez najbliższą zimę
będzie jeszcze czynne. Później
zakończy działalność jako schronisko, a być może pomieści ośrodek edukacji i muzeum turystyki
górskiej. To jednak zależeć będzie głównie od stanu obiektu i
analizy czy jego remont będzie
opłacalny. (ban)
ny problem alkoholowy i jeżeli ta osoba nie podejmie leczenia, to środki z
pomocy społecznej będą zwyczajnie
marnowane i zamiast na leki czy żywność wydawane będą na alkohol mówi Jan Jordanek.
Jacek Żabiński, rzecznik prasowy
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Bielsku-Białej nie kryje, że przybudówka, w której mieszka Józef C. kiedyś
przestanie istnieć. - To był kiedyś lokal użytkowy, ale ponieważ nie było
chętnych na jego wynajęcie, zgodzono się, aby zamieszkał tam bezdomny. Liczymy się jednak z tym, że kiedyś tę przybudówkę będzie trzeba
wyburzyć. To jednak dopiero kwestia
przyszłości. Na razie żadne kroki w tym
kierunku nie są podejmowane, nikt też
nie występował o żadne decyzje umożliwiające rozbiórkę. Kiedyś chciano
mieszkającemu tam mężczyźnie pomóc, ale warunkiem było jego zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie
Pracy. Niestety, nie zrobił tego - mówi
rzecznik ZGM. Dodaje on, że Józef C.
złożył podanie o przydział miejskiego
mieszkania, a specjalna komisja przydzielająca komunalne lokale zajmować się będzie jego wnioskiem w ostatnim kwartale roku. (hos)
★)
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Lada dzień - mimo dotychczasowej mizerii - żywiecki
PKS uruchomi kolejne kursy autobusowe na trasie
Żywiec - Bielsko.

PKS-y w ofensywie
Salve Sidus Polonorum, kantata o świętym Wojciechu na wielki chór mieszany,
dwa fortepiany, organy i zespół instrumentów perkusyjnych - monumentalne
dzieło Henryka Mikołaja Góreckiego zabrzmi 2 października, o 18.00, w aleksandrowickim kościele św. Maksymiliana Kolbego na inaugurację VIII Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej. Koncert będzie połączony z uroczystością wręczenia wielkiemu kompozytorowi tytułu Honorowego Obywatela BielskaBiałej, który właśnie w tym mieście zdecydował się obchodzić jubileusz 70-lecia urodzin.

Henryk Mikołaj Górecki od początku patronuje bielskiemu festiwalowi, ale obecny - ze względu na jubileusz Mistrza - jest bezprecedensowym wydarzeniem arytystycznym. O
ten honor zabiegało wiele scen, ale
Henryk Mikołaj Górecki wybrał Bielsko. Zawsze podkreślał, że tutaj
wspaniale się czuje - ceni wyrobioną
artystycznie publiczność i świetnych
organizatorów. W tym roku gmina
Bielsko i Bielskie Centrum Kultury dołożyły szczególnych starań, aby jubileusz kompozytora miał godną tego
wydarzenia rangę i oprawę.
Henryk Mikołaj Górecki jest bowiem wyjątkową postacią światowej
muzyki współczesnej. Jego twórczość święci triumfy od lat sześćdziesiątych poprzedniego stulecia. Muzyka, którą tworzy Górecki łączy ze
sobą skrajną awangardę, melodykę
sakralną i rozbudowaną instrumentalistykę. Kompozytor jest laureatem
prestiżowych nagród, między innymi,
paryskiej Międzynarodowej Trybuny
Kompozytorów UNESCO i Warszawskiej Jesieni, posiada doktoraty h.c.
polskich, amerykańskich i kanadyjskich uczelni muzycznych. Jako twórca muzyki poważnej odniósł bezprecedensowy sukces komercyjny, gdy
na początku lat dziewięćdziesiątych,
III Symfonia (Pieśni żałosne na sopran i orkiestrę) jego autorstwa, w wy-

konywaniu Dawn Upshaw i London
Sinfonietty, znalazła się na szczycie
brytyjskiej listy bestsellerów muzyki
klasycznej i przez kilka miesięcy królowała na rynku płytowym.

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
Podczas bielskiego festiwalu publiczność będzie mogła usłyszeć
dzieła Góreckiego z różnych okresów
jego twórczości. Po inauguracyjnym
koncercie w kościele św. Maksymiliana Kolbego, festiwal przeniesie się
do sali koncertowej Bielskiego Centrum Kultury. W piątek, 3 października, Henryk Mikołaj Górecki osobiście
poprowadzi Bielską Orkiestrę Festiwalową. Partie fortepianowe zagra
jego córka - Anna Górecka - a na
skrzypcach Krzysztof Bąkowski. Ci
sami artyści będą nazajutrz (sobota,
4 października) towarzyszyć Orkiestrze Filharmonii Śląskiej, która w finałowym koncercie zatytułowanym
„Moje 70 lat”, zaprezentuje retrospektywny repertuar wybrany przez Góreckiego specjalnie na bielski festiwal.
W programie jest, między innymi,
Concerto notturno na skrzypce i orkiestrę kameralną oraz Koncert fortepianowy.

EDUKOWANIE MŁODYCH
Tradycyjnie już, podczas festiwalu, nie zabraknie koncertu edukacyjnego dla uczniów szkół mu-

zycznych z Podbeskidzia. Muzyczne spotkanie odbędzie się, 3 października o 8.00. Jego ukoronowaniem będzie finał konkursu wiedzy
o Henryku Mikołaju Góreckim oraz
występ Bielskiej Orkiestry Kameralnej i Orkiestry Symfonicznej Liceum
Muzycznego w Bielsku-Białej.
Mecenasami tegorocznego festiwalu są: Ministerstwo Kultury, BPH
PBK SA, Fiat-GM Powertrain, Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego i Gmina Bielsko-Biała. Wśród
patronów medialnych - obok Telewizji Polskiej SA, II Programu Polskiego Radia, „Polityki” - jest „Kronika Beskidzka”, a kierownictwo artystyczne
sprawuje Witold Szulakowski. - Mam
nadzieję, że tegoroczny festiwal właściwie uhonoruje swego patrona, a
miłośnicy muzyki będą usatysfakcjonowani możliwością obcowania z
twórczością tego niezwykłego kompozytora - mówi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej.
Dla naszych czytelników mamy
bezpłatne wejściówki na koncert
inauguracyjny. Otrzyma je piętnaście osób, które jako pierwsze zgłoszą się do redakcji z aktualnym numerem „Kroniki Beskidzkiej” i wymienią trzech kompozytorów, których muzyka gościła w poprzednich
latach na bielskim festiwalu. (Wejściówki będą wydawane imiennie,
należy więc posiadać dowód tożsamości). (ban)

erminy odjazdów autobusów - chociaż linia nie jest
jeszcze uruchomiona umieszczono już w rozkładzie jazdy. Czyżby więc, zamiast łączenia
się podbeskidzkich publicznych
przewoźników (o czym było w
ostatnim czasie głośno) rozpoczęli
oni między sobą walkę?
Pasażerowie podróżujący na
trasie Bielsko-Żywiec już od pewnego czasu obserwują, iż bielski
przewoźnik obsługujący również
to połączenie wysyła na tę lokalną linię nowoczesne, komfortowe
wozy, niczym nie przypominające
autobusów kojarzących się do tej
pory z taborem wykorzystywanym
przez PKS-y na większości tras.
Co więcej, nie dość, że autobus
jest luksusowy, to jeszcze cena za
bilet bardzo przystępna.
Waldemar Samsel, zarządzający żywieckim PKS-em demen-

Co więcej, czynione są przygotowania do otwarcia tras międzynarodowych. Na razie jednak
- jak nam powiedziano - bardziej
na zasadach czarterowych.
Wszystko po to, aby wśród potencjalnych klientów wykreować pozytywny obraz firmy, kojarzącej
się do tej pory ze zdezelowanymi, zatłoczonymi autobusami oraz
z niezbyt miłą obsługą.
Zastępca dyrektora bielskiego PKS-u Marek Małacha także
przyznaje, iż jego firma stara się
odzyskać zaufanie klientów, stąd
wiele wprowadzanych obecnie
innowacji. Między innymi uzależnienie cen biletów nie tylko od
długości trasy, lecz również od
rentowności połączenia. Dlatego
tam, gdzie „obłożenie” jest większe, ceny są niższe i na odwrót.
Poza tym magnesem, mającym
przyciągnąć pasażerów, jest mię-
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Wyzbierane dla pieniêdzy ?
Komfortowe wozy niczym nie przypominają rozklekotanych autobusów wykorzystywanych do tej pory przez PKS-y.

Większości dzieci jesień kojarzy się z porą robienia kasztanowych ludzików. Nie trzeba
bowiem wielkich umiejętności, aby samodzielnie z zapałek oraz kasztanów zmajstrować sympatycznego zwierzaka czy człowieczka. Okazuje się jednak, iż w tym roku wcale nie tak łatwo zgromadzić potrzebne do tej zabawy kasztany.
rzekonywał nas o tym pewien mieszkaniec BielskaBiałej, który wybrał się ze
swoją kilkuletnią pociechą do parku,
położonego za bielskim ratuszem po
kasztany. Okazało się - ku rozpaczy
malca - iż blisko godzinne poszukiwania przyniosły wyjątkowo mizerny efekt. Zbieraczom udało się znaleźć tylko... trzy kasztany. Podobnie
było i w innym miejskim parku skwerze, gdzie tradycyjnie od lat
dzieci zbierały kasztany. Skąd ten
nieurodzaj?
Podejrzenie padło na szrotówka
kasztanowcowiaczka. Szkodnik ten
bowiem sprawia, iż kasztanowcom
już w środku lata usychają liście. Tadeusz Janucha, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej i
Ochrony Środowiska twierdzi jednak,
iż atak szkodników nie miał większego wpływu na tegoroczne „plony”
kasztanowców. Zwłaszcza iż podjęte przez miasto działania zapobiegawcze, w postaci szczepień drzew,
przyniosły widoczne, pozytywne efekty. Zdaniem naczelnika bielskie kasztanowce miały tyle samo owoców, co
w latach poprzednich. Jeśli natomiast
trudno je znaleźć pod drzewami, to
znaczy, iż jeszcze nie spadły lub zostały wyzbierane. Zwłaszcza iż kasztany (podobnie jak żołędzie) - skupowane są ponoć przez leśników jako
karma dla leśnych zwierząt. Stąd też
stały się one przedmiotem zainteresowania nie tylko amatorów kasztanowych ludzików, lecz również tych,
którzy zbierają je dla pieniędzy.
Zaprzecza temu jednak stanowczo Hubert Kobarski, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Bielsko.
- Nie skupujemy żadnych kasztanów

- wyjaśnił dodając, iż leśnicy zbierają
jedynie, i to we własnym zakresie,
żołędzie potrzebne do „produkcji” rozsady dębów. Zasugerował jednak, iż
niewykluczone, że skupem kasztanów mogą być zainteresowane koła
łowieckie.
Michał Jordan, szef bielskiego
okręgu Polskiego Związku Łowieckiego z pewnym dystansem i w kategoriach żartu skomentował pogłoskę, iż
za sprawą znikających kasztanów z
bielskich skwerów i parków stoją myśliwi. Przyznał bowiem, iż faktycznie
koła łowieckie skupują niewielkie ilości tych owoców, lecz chodzi o marginalne wielkości. - Kupujemy głównie siano, kukurydzę, ziemniaki - tłupora grupa poborowych może
obecnie przejść do rezerwy
bez konieczności odbywania
zasadniczej służby wojskowej. Spotkania z armią mogą także uniknąć
absolwenci wyższych uczelni.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, tegoroczni absolwenci szkół wyższych, przeznaczeni do odbycia przeszkolenia
wojskowego, mogą trafić do rezerwy
bez poznawania tajników wojskowości. Zasada to dotyczy także absolwentów wyższych uczelni z lat poprzednich. Aby stać się rezerwistą
wystarczy jedynie do końca roku odwiedzić odpowiednią Wojskową Komendę Uzupełnień.
Z szansy przejścia do rezerwy
skorzystać mogą nie tylko absolwenci wyższych uczelni, ale także spore
grono poborowych, przeznaczonych
do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Szef MON zdecydował, że rezerwistami bez pobytu w koszarach

maczy Jordan, dodając, iż kasztany i
żołędzie stanowią tylko niewielką
część pokarmu, jaki w czasie zimy
myśliwi wykładają dla zwierząt w leśnych paśnikach. Co więcej, cena
jaką rzekomo można otrzymać za kilogram kasztanów (35 groszy) - jego
zdaniem - jest mocno przesadzona.
Stwierdził bowiem, iż w rzeczywistości nie jest ona wyższa niż 10 groszy
za kilogram.
Gdzie się więc podziały kasztany? - Podobno pomagają na reumatyzm - zasugerował Michał Jordan.
- Stąd też bardzo wiele osób - nie
tylko dzieci - zbiera je, aby potem
umieścić pod łóżkiem w lnianym woreczku. (map)

tuje spekulacje, jakoby bielski i
żywiecki PKS ostro konkurowały
pomiędzy sobą o klientów. Przyznał jednak, iż jego firma stara się
coraz bardziej uatrakcyjnić swoją
ofertę. Stąd też pomysł uruchomienia, głównie z myślą o narciarzach i turystach, nowych linii z
Korbielowa przez Żywiec do Bielska oraz analogicznej zaczynającej się w Lasie. - Musimy mieć na
to zgodę naszego organu założycielskiego (marszałka województwa śląskiego - przyp. map.). Stąd
pewne opóźnienie w ich uruchomieniu, w stosunku do tego co
znalazło się już w rozkładzie jazdy - tłumaczy Samsel dodając, iż
zgoda taka zostanie lada dzień
wydana. Poza tym przyznał, iż
żywiecki PKS wzbogacił się o nowoczesny tabor i już niedługo luksusowe autobusy pojawią się na
obsługiwanych przez niego trasach, także tych lokalnych.

dzy innymi jakość usług, widoczna między innymi w ciągłym podnoszeniu oferowanego komfortu
podróżowania. Nowoczesne luksusowe autobusy coraz częściej
obsługują również krótsze linie
lokalne. - Przeważnie wozy te
wyjeżdżają na te trasy w ramach
„luzu”. Ten do Żywca obsługuje
bowiem w pierwszym rzędzie trasę do Krakowa - tłumaczy Marek
Małacha dodając, iż dyrekcja
bielskiego PKS miała pewne obawy przed skierowaniem na lokalne połączenia nowych komfortowych, wartych milion złotych, pojazdów. Praktyka pokazała jednak, iż jak na razie obawy te były
bezpodstawne. Pasażerowie najwyraźniej docenili starania firmy
o poprawienie komfortu ich podróżowania i jak do tej pory nie
było drastycznych przypadków
dewastacji nowoczesnego taboru. (map)

Szansa na rezerwê

zostać mogą poborowi, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej lub wykształcenie podstawowe zdobyli z dwuletnim
(lub większym) opóźnieniem, absolwenci szkół specjalnych i osoby skazane za
przestępstwa, którym wymierzono karę
pozbawienia wolności powyżej roku.
Rezerwistami stać się mogą także
ci poborowi, którzy posiadają na wyłącznym utrzymaniu żonę, dzieci, rodziców
lub osoby, względem których obciąża
ich obowiązek alimentacyjny, a łączny
dochód miesięczny osób na utrzymaniu poborowego jest niższy od minimalnego wynagrodzenia.
Przepis ten nie dotyczy osób, które
świadczenia alimentacyjne ponoszą nie
w wyniku decyzji sądu, a w efekcie umo-

wy. Do rezerwy trafić mogą również ci
poborowi, których ojciec lub brat w czasie odbywania czynnej służby wojskowej uległ wypadkowi, w wyniku którego
poniósł śmierć lub został uznany za inwalidę wojskowego.
Poborowi, którzy spełniają któreś
z wymienionych kryteriów, ale złożyli
już wnioski o zastępczą służbę wojskową lub zostali do niej skierowani,
nie mogą liczyć na przeniesienie do
rezerwy.
Poborowi mogący skorzystać z decyzji szefa MON powinni do końca roku
odwiedzić odpowiednią WKU, gdyż ministerialne rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia. - Dla wielu młodych
ludzi rozporządzenie Ministra Obrony

Narodowej to duża szansa. Będąc
poborowymi i mając nieuregulowany
stosunek do służby wojskowej mają
bowiem trudności ze znalezieniem
pracy ponieważ na pracodawcach, w
przypadku powołania ich pracownika do służby wojskowej, ciąży szereg obowiązków. Nic więc dziwnego,
że pracodawcy wybierają pracowników, którzy stosunek do służby wojskowej mają już uregulowany. Także banki nie chcą udzielać kredytów
osobom z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, gdyż w
przypadku powołania ich do armii, zawiesza się spłatę ich zobowiązania mówi major Adam Rudawski z WKU
w Bielsku-Białej. (hos)
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Lepiej dla zwierząt i pracowników

Żywiecczyźnie nieśmiało, ale coraz częściej, zaczyna się mówić o biedzie obejmującej coraz
więcej mieszkańców powiatu.
Stale rosnące bezrobocie, którego skali nikt na dobrą sprawę nie
potrafi określić, powoduje, że
spora grupa żyje na skraju nędzy. Radny powiatowy, Jacek
Seweryn, bije na alarm, że aż 25
procent uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych na Żywiecczyźnie
pochodzi z rodzin, gdzie dochód
na jednego członka rodziny wynosi poniżej trzystu złotych brutto miesięcznie!
- Coraz częściej dochodzą
do mnie sygnały, że wielu
uczniów, którzy dojeżdżają do
szkoły w Żywcu, nie stać na zakup biletu miesięcznego. Problem nie jest nowy, ale wciąż
bardzo wstydliwy. Dwa lata temu
władze powiatowe po raz pierwszy przeprowadziły specjalną
ankietę na temat sytuacji materialnej uczniów z jedenastu szkół
ponadgimnazjalnych w Żywcu,
Milówce i Węgierskiej Górce.
Okazało się, że w całym powiecie jest aż 1816 uczniów, w rodzinach których dochód na jednego członka jest niższy niż trzysta złotych brutto. Najbardziej
przerażające było to, że w przedziale dochodowym od zera do
pięćdziesięciu złotych brutto mieściło się aż stu trzydziestu jeden
uczniów! - podkreśla Seweryn.
Kolejna ankieta została
przeprowadzona w grudniu
2002 roku. Tym razem 1771
uczniów pochodziło z rodzin,
których dochód na osobę nie
przekraczał trzystu złotych brutto, ale w najniższym przedziale
znalazły się już 164 osoby, w
tym aż siedemdziesiąt z żywieckiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Poważna sytuacja była także w Zespole Szkół Mechanicznych w
Węgierskiej Górce, gdzie, jak
wynikało z ankiet, w najniższym
przedziale znalazło się 39
uczniów.
- Wkrótce znane mają być
kolejne dane statystyczne, zebrane przez żywieckie staro-

stwo. Temat jest naprawdę bardzo
poważny i władze powiatowe powinny podejść do niego jako jednego z
najpilniejszych. Co prawda co roku
w budżecie powiatowym przewidziane są pieniądze na stypendia socjalne, ale to wciąż za mało. W akcję
powinny włączyć się także gminne
samorządy, bo przypuszczam, że w
szkołach podstawowych i gimnazjach jest również tragiczna sytuacja. Coś na ten temat wiem, bo
uczę w jednym z żywieckich gimnazjów - dodaje Seweryn.
Stanisław Kucharczyk, rzecznik
prasowy żywieckiego starostwa,
mówi, że ten problem znany jest władzom powiatowym. - Stąd też w budżecie co roku zabezpieczana jest
kwota na stypendia dla najuboższych uczniów. Jednak co roku ich
przybywa, a nasz budżet jest coraz
mniejszy - dodaje Kucharczyk. (ps)

Za przejazdy MZK

odczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Żywcu samorządową debatę na temat ulg
przy opłatach za przejazdy miejskimi autobusami zdominowała kwestia, czy dzieci pracowników MZK
powinny mieć prawo do bezpłatnych
przejazdów.
Do przyznania bezpłatnych
przejazdów dzieciom pracowników
przekonywał radnych Leszek Kamiński, prezes Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego. Jego zdaniem
taki przywilej wynika z historycznych
tradycji i nie ma wpływu na wynik finansowy firmy. Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się również
związkowcy z MZK.
Część radnych miała odmienny
pogląd na tę sprawę. - Chodzi o zasadę. Nie możemy czynić wyjątków,
bo w ślad za tym finansowych przywilejów domagaliby się także członkowie rodzin pracowników innych

W Lipowej i Sopotni Wielkiej

Wkrótce w Lipowej rozpocznie działalność azyl dla
samotnej matki z dzieckiem, a w Sopotni Wielkiej pogotowie rodzinne. To pierwsze tego typu instytucje
na Żywiecczyźnie.
potrzebie powołania tego
typu placówek mówi się
już od kilku lat. Na przeszkodzie, zdaniem władz powiatowych, stał jednak cały czas brak
pieniędzy. Teraz ma się to zmienić, ale będzie to bardziej zasługa prywatnych osób niż powiatowych władz.
Pierwszy tzw. azyl dla samotnej matki z dzieckiem w Lipowej,
uruchomiony zostanie przez fundację „Zuzia” z Jastrzębia-Zdro-

arunki bytowe w mieszczącym się od trzynastu
lat w prowizorycznym,
wykonanym z drewna obiekcie
przy ulicy Świętokrzyskiej, są fatalne. Na niewielkiej powierzchni tłoczy się tam obecnie ponad
80 psów i 50 kotów, którymi na
co dzień opiekuje się trójka pracowników. Boksy dla zwierząt są
małe i nieocieplone, brakuje wybiegu i odizolowanego miejsca
dla kotów. Również pomieszczenia gospodarcze, to podszyta
wiatrem ruina. W minionych latach pracownicy schroniska robili
wszystko, aby uchronić obiekt
przed całkowitą degradacją.
Choć miasto od dawna nosi się
z zamiarem przeniesienia azylu
w nowe miejsce, z powodu braku pieniędzy, tak szybko się na
to nie zanosi. W tej sytuacji trzeba było zabrać się za remont starego obiektu i dostosować go do
ustalonych ministerialnym rozporządzeniem warunków.
- Zgodnie z przepisami powstanie u nas wyodrębnione
pomieszczenie do zabiegów weterynaryjnych, siedem nowych

ju, która kilkanaście tygodni temu
otrzymała od żywieckiego starostwa budynek. Obok samotnych
matek i ich dzieci będzie przyjmować także osoby, które znajdą się
w sytuacji kryzysowej.
Z kolei w Sopotni Wielkiej małżeństwo z Opolszczyzny kończy
przygotowania do uruchomienia
pogotowia rodzinnego. Dzieci
będą w nim przebywać do czasu
unormowania się ich sytuacji życiowej. (ps)

miejskich spółek - mówił radny
Wojciech Kucia. Ostatecznie przy równej ilości głosów, 7 „za”
i 7 „przeciw” - wniosek nie przeszedł i dzieci pracowników MZK
będą mogły korzystać jedynie z
ulg na ogólnych zasadach.
Obecnie jednorazowy bilet autobusowy kosztuje dwa złote, a
ulgowy dla uczniów - 1,3 zł.
W przyjętej przez samorząd
uchwale ustalono również, że
oprócz osób ustawowo uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów miejskimi
autobusami (parlamentarzyści,
uczniowie szkół specjalnych i
ich opiekunowie, inwalidzi wojenni i wojskowi), w Żywcu mogą
korzystać z tego przywileju także: dzieci do lat 4; inwalidzi z I
grupą i ich przewodnicy; umundurowani funkcjonariusze policji, żandarmerii i straży miejskiej; osoby, które ukończyły 75
lat oraz pracownicy żywieckiego MZK. Ten przepis zacznie
obowiązywać od nowego roku.
Pracownicy MZK mają nadzieję, że do tego czasu radni
miejscy zmienią jeszcze swoje
stanowisko i umożliwią ich dzieciom bezpłatne przejazdy. (ban)
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Na Żywiecczyźnie uczniowie
nie mają na dojazd do szkoły !

W żywieckim schronisku dla bezdomnych zwierząt trwają prace remontowe, mające
dostosować obiekt do wymaganych przepisami warunków weterynaryjnych. - Skorzystają na tym nie tylko zwierzęta, ale i nasi pracownicy, którzy w końcu doczekają się
pomieszczenia socjalnego - mówi Irena Majdak-Paradowska, kierownik schroniska.

W schronisku powstają nowe boksy dla psów.

boksów dla psów, w tym cztery
przeznaczone na kwarantannę.
Powiększyliśmy również i gruntownie odnowiliśmy kociarnię.
Udało nam się także wyremontować kuchnię i pomieszczenie socjalne dla pracowników. Dotychczasowe prace pochłonęły niespełna dziesięć tysięcy złotych.
Prowadziliśmy je we własnym zakresie, w bardzo oszczędny sposób - mówi Irena Majdak-Paradowska.

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor zapewnia, że miasto nie zrezygnowało z planów przeniesienia schroniska dla zwierząt w inne
miejsce. Prawdopodobnie będzie
to jednak nowy, budowany od
podstaw obiekt, gdyż adaptacja
starych, zdewastowanych budynków na Kabatach - gdzie początkowo planowano przeniesienie okazała się z ekonomicznych i
funkcjonalnych względów niecelowa. (ban)

Koszarawa: kto zechce trupa ? (cd.)

Wciąż nie wiadomo, jakie będą losy starej, zrujnowanej szkoły w Koszarawie-Cichej.
sprawie pisaliśmy na poOstatnio sprawa szkoły stanęła
czątku stycznia. Przypo- na sesji Rady Gminy w Koszarawie.
mnijmy: w zdewastowanym Radni dość dociekliwie pytali wójta
drewnianym budynku starej szkoły o losy ruiny. - Co zrobić, kiedy nie
młodzież nie uczy się już od blisko ma chętnych? Cena została oszadwudziestu lat. Trzy lata temu bu- cowana przez rzeczoznawcę. Wydadynek, należący do skarbu pań- je mi się, że wycenił ruinę zbyt wystwa, został przejęty przez
gminę. W ubiegłym roku
mieszkańcy chcieli na
miejscu szkoły zbudować
kaplicę. Wójt gminy Koszarawa, Władysław
Puda, wyraził zgodę, ale
ksiądz proboszcz Adam
Stopa wstrzymał się z pomysłem, kiedy okazało
się, że ruina, chociaż nie
jest zabytkiem, podlega
ochronie konserwatora, ze
Kupców nie ma, a szkoła się wali.
względu na drewniany
charakter zabudowy.
soko. Można wziąć kolejnego rzePo kilku tygodniach wójt zde- czoznawcę, jednak to kosztuje, a
cydował o sprzedaży zdewastowa- mało prawdopodobnym jest, aby
nej szkoły. Ogłoszono przetarg, a rzeczoznawca zweryfikował innego
cena wywoławcza wynosiła sto ty- rzeczoznawcę. Czas mija, a ruina
sięcy złotych. Jednak nie znalazł nadal straszy. We wsi ludzie narzesię żaden chętny. Gmina ogłosiła kają, psioczą i mówią, że chyba jedrugi przetarg, tym razem obniża- dynym rozwiązaniem byłoby, żeby
jąc cenę o połowę, ale również nie samoistnie do końca się zawaliła
- mówi wójt Puda. (ps)
było chętnych.
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Czy ożyją brzegi Jeziora Międzybrodzkiego ?

Wójt gminy Czernichów, Andrzej Grobelny, chce w najbliższych tygodniach zlecić
projekt zagospodarowania obrzeży Jeziora Międzybrodzkiego.
kilku lat mówi się, że nasza gmina to potęga turystyczna. Niestety,
ostatni sezon wykazał duże braki
w naszej infrastrukturze turystycznej. Nie chodzi o pensjonaty czy
też kwatery, ale o słabe zagospo-

darowanie brzegów jeziora, szczególnie w Międzybrodziu Żywieckim.
Dlatego myślimy o przygotowaniu
opracowania, w którym znalazłyby
się inwentaryzacje geodezyjne, fotograficzne i własnościowe. To opracowanie powinno nam wskazać, jak

DYŻUR DZIENNIKARSKI W ŻYWCU (Agencja Nieruchomości „Dacza”, ul. Kościuszki 4, tel. 861-55-88) czwartek godz. 14.00 - 15.30

zagospodarowywać brzegi. Szacujemy, że takie opracowanie
może kosztować nawet do trzystu
tysięcy złotych. To będzie dopiero początek rozległego zadania,
które będziemy realizować etapami - mówi wójt Grobelny. (ps)
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Utrudnienia dla mieszkañców Brzezinki

Od 4 do 11 października w cjonowania schroniska. - Jednym
schronisku dla bezdomnych zwie- z głównych celów listów jest znarząt w Oświęcimiu przy ulicy Ka- lezienie prawdziwych przyjaciół dla
mieniec trwać będą „Dni otwarte”. lokatorów schroniska - poinformoOd 11.00 do 17.00 będzie można wano nas w Referacie Ochrony
zwiedzić schronisko, wspomóc fi- Środowiska. (ps)
nansowo jego działalność, a co najważniejsze zabrać stamtąd czworonoga. Organizatorami dni są:
Referat Ochrony
Środowiska Urzędu
Miasta w Oświęcimiu, Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami oraz Zakład
Usług Komunalnych.
Akcja została poprzedzona kolporta- Zaopiekuj się mną - proszą w listach
żem dwóch listów do
bezdomne czworonogi.
„Przyjaciół zwierząt z
kraju i ze świata”. ZaTelefon schroniska: (0-33)
wierają one między innymi opisy
obecnych mieszkańców schroni- 843 12 01. Nr konta: BPH PBK
ska wraz z ich fotografiami oraz SA Oddział Oświęcim 10601129ogólną informacją na temat funk- 320000631496.
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przed wygaśnięciem ważności
starego. Jednak w ubiegłym roku,
na jednej z sesji, odrzucili kilka
zarzutów, jakie do planu wnieśli
mieszkańcy Zasola. Ci zaskarżyli
uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uwzględnił
odwołanie i ją uchylił. W Brzeszczach podjęto w związku z tym
decyzję o powtórnym wyłożeniu
projektu planu, uwzględniającego
już większość zarzutów mieszkańców z Zasola.
- Z powodu braku nowego
planu przestrzennego procedura
wydawania pozwoleń budowla-

Walające się kartony, papierki, puste butelki po wódce, plastikowe butelki po sokach, resztki papierosów i wyrwane kosze na śmieci
- to obraz placu zabaw na zielonym skwerku obok ulicy Tetmajera w
Chełmku. (ps)

Rządowego. W przyszłym roku planujemy dokończenie remontu mówi Andrzej Biebrzycki, wójt gminy Oświęcim.
Jak się okazuje, tegoroczny remont wisiał na włosku. Kiedy znalazły się pieniądze, nie było chętnych
do wykonania prac. Gmina musiała
unieważnić dwa przetargi, bo zgłosiło się za mało oferentów. Ostatecznie wójt Biebrzycki zwrócił się
do Urzędu Zamówień Publicznych
o zezwolenie na wyznaczenie wy-

Z Brzeszcz i Che³mka

konawcy z tzw. wolnej ręki.
- Wkrótce zakończymy negocjacje i podpisana zostanie umowa.
Chcemy, aby pierwszy etap remontu potrwał najpóźniej do połowy grudnia. W tym czasie kładka będzie zamknięta. Mieszkańców czekają więc utrudnienia.
Rozmawiamy z oświęcimskim
MZK, aby zwiększył częstotliwość kursowania linii nr 17 do
Harmęż przez Brzezinkę. Wiem,
że wielu mieszkańców będzie
miało pretensję o utrudnienia,
ale mamy do wyboru albo pomęczyć się kilka miesięcy, albo
czekać aż się kładka zawali
- mówi wójt Biebrzycki. (ps)

W Kêtach
adni z Brzeszcz i Chełmka
coraz częściej dopytują się
o możliwość uruchomienia
w ich gminach punktu przyjęć dla
bezrobotnych, którzy muszą raz w
miesiącu zgłaszać się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęci-

W gminie Brzeszcze

adni miejscy z Brzeszcz
przyjęli w połowie września
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brzeszcze.
Oznacza to, że mieszkańcy będą
mogli już wkrótce bez większych
przeszkód starać się o pozwolenia budowlane. Oczywiście, o ile
uwag do studium nie wniesie wojewoda małopolski.
Dotychczasowy stary plan
przestrzennego zagospodarowania gminy przestał obowiązywać
pod koniec ubiegłego roku. Radni mieli przyjąć nowy plan jeszcze
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koło 140-metrowa kładka nie
była remontowana od końca
lat osiemdziesiątych. Teraz
jej stan jest wprost katastrofalny i
zdaniem fachowców zagraża bezpieczeństwu przechodzących.
Remont kładki odwlekał się, bo
problemem był brak pieniędzy, a
także to kto ma ją remontować, czy
samorządy, czy też kolej. Teraz do
remontu przymierza się Urząd Gminy w Oświęcimiu.
- Chcemy remontować kładkę,
bo to przecież mieszkańcy gminy
wiejskiej korzystają z niej najwięcej.
Niestety, koszt całości remontu wynosi około siedmiuset tysięcy złotych. Z powodu tak wysokich nakładów musieliśmy podzielić go na dwa
etapy. W tym roku wykonane zostaną prace remontowe w najbardziej
zniszczonej części. Przeznaczymy
na to czterysta tysięcy złotych. Pieniądze będą pochodzić z Oświęcimskiego Strategicznego Programu

nych przedłużyła się. Zainteresowani otrzymywali je na podstawie
decyzji wojewody małopolskiego.
Aby sprawę ułatwić zdecydowaliśmy się na sporządzenie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
które umożliwia sprawniejsze wydawanie takich pozwoleń. Obecnie na rozpatrzenie czeka już dziesięć wniosków. Nowy plan zagospodarowania w optymistycznym
wariancie uda nam się uchwalić
do końca stycznia przyszłego roku
- mówi Beata Szydło, burmistrz
Brzeszcz. (ps)
Oświęcimiu rozpoczął
się generalny remont
ulicy Dąbrowskiego,
jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Planuje
się, że potrwa on do połowy listopada. Zmodernizowany ma
zostać 650-metrowy odcinek
od ulicy Mayzla do Chopina.
Prace mają kosztować około
550 tysięcy złotych i finansowane będą z Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego.
Remont rozpoczął się od
przebudowy chodników. Potem ekipa wejdzie na jezdnię i
rozpocznie remont instalacji
podziemnych. - Wówczas
mogą pojawić się trudności dla
kierowców, bo ruch będzie się
odbywał jednym pasem jezdni. Kolejne, większe utrudnienia, będą czekać kierowców
pod koniec października, kiedy ulica może zostać na kilka
dni zamknięta, bo kładziona
będzie nowa nawierzchnia mówi Józef Kała, starosta
oświęcimski. (ps)

miu, by potwierdzić pozostawanie
bez pracy.
Obecnie w powiecie oświęcimskim działa jedynie filia PUP
w Kętach. Zdaniem radnych z
Brzeszcz i Chełmka problem jest
bardzo poważny, bo bezrobotni
nie mają pieniędzy nawet na
podróż.
- Rzeczywiście to poważny
problem. Jak wynika z naszych
danych, w Brzeszczach jest około tysiąca takich osób, a w Chełmku ponad osiemset. Jednak uruchomienie filii wiąże się z kosztami. Trzeba dodatkowo zatrudnić po dwie osoby w każdym
punkcie, aby mogły się kontaktować z oświęcimskim PUP-em
oraz wymieniać dokumentację.
Prawdopodobnie jednak od
stycznia takie filie nie będą już
potrzebne. Wiąże się to z projektem ustawy o promocji zatrudnienia. Zakłada się, że obsługa osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostanie przekazana Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej. Mogłoby się zatem okazać, gdybyśmy uruchomili takie
punkty, że działałyby jedynie
dwa, trzy miesiące - mówi Wiesława Drabek-Polek, kierownik
PUP w Oświęcimiu. (ps)

Kilka dni temu Muzeum im.
Aleksandra Kłosińskiego w Kętach wzbogaciło się o odremontowane piętro. W ten sposób zyskało dwie duże sale ekspozycyjne oraz zaplecze administracyjno-biurowe. Remont kosztował
ponad 300 tysięcy złotych.
Kęckie muzeum powstało w
1977 roku. Do tej pory zgromadzono tam ponad 2300 eksponatów, wiele cennych dokumentów i
fotografii. Kilka lat temu wszystkie
zostały przekazane na własność
Muzeum Okręgowemu w BielskuBiałej, a kęcka placówka ma je u
siebie na zasadzie użyczenia.
Teraz, aby z powrotem przejąć
eksponaty, konieczne jest utworzenie samodzielnej instytucji muzealnej. Urząd Gminy w Kętach
czyni starania, aby od 1 stycznia
2004 roku muzeum było placówką samodzielną. Obecnie funkcjonuje ono jako jednostka podległa
kęckiemu Domowi Kultury. (ps)

W centrum Oœwiêcimia

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

Dni otwarte schroniska dla zwierz¹t

Najpóźniej do połowy grudnia ma potrwać remont stalowej kładki dla pieszych nad torami na
terenie dworca kolejowego w Oświęcimiu. Już teraz wiadomo, że mieszkańców Brzezinki,
którzy korzystają z niej najczęściej, czekają spore utrudnienia.

Remont ulicy Dąbrowskiego rozpoczął się od przebudowy chodników.

DYŻUR DZIENNIKARSKI W OŚWIĘCIMIU („Walor”, ul. Łukasiewicza 4 p.10, tel. 842-57-22) wtorek godz. 10.00-11.30
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Proboszcz z Zawoi nie podejrzewał nic złego, gdy ktoś mocno zapukał do drzwi jego plebanii. Gospodyni proboszcza, słysząc głos organisty, bez obaw uchyliła wrota domu. Wtedy do wnętrza wpadli
uzbrojeni zbójnicy. Jak zakończyła się ta niespodziewana i dramatyczna wizyta leśnych rabusiów?

Warszawiacy zamiast Niemców

Rabusie na plebaniach

rzed wiekami beskidzcy
księża mieli częsty kontakt
ze zbójnikami. Plebanie i
kościoły były bowiem wiele razy celem zbójeckich ataków. Kiedy natomiast bandytów ujęto i skazano na
śmierć, ksiądz ich spowiadał, a czasami także odprowadzał na miejsce
stracenia.

ORGANISTA
WSPÓLNIKIEM ?
Wyjątkowo mocno splotły się życiowe ścieżki beskidzkiego księdza
z Zawoi z bandą zbójnickiego harnasia Jerzego Fiodora, zwanego
Proćpakiem. Rabuś ten - który grasował ze swoją bandą w Beskidach
pod koniec osiemnastego wieku,
czyli już w okresie zaborów - pochodził z Kamesznicy. Matecznikiem, w
którym czuł się bezpiecznie i gdzie
rozpoczął przestępczą drogę, były
jego strony rodzinne wraz z pobliską Rajczą i Rycerką. Kiedy jednak
z czasem zbój Proćpak nabrał wiary we własne siły, a jego banda urosła liczebnie, poszerzył obszar działania. Zbójnicy kierowani przez Fiodora zaczęli więc także łupić ludzi
w okolicy Szczyrku i Wisły, w rejonie Babiej Góry, a nawet docierać
pod Lanckoronę i Kalwarię Zebrzydowską.
Pod królową Beskidów zbójecką
bandę wiódł przypuszczalnie pochodzący z tamtych stron (dokładnie ze
wsi Skawica, leżącej niedaleko Zawoi) rabuś Chowaniak. Niewykluczone, że to właśnie on namówił swoich
kamratów do obrabowania zawojskiego proboszcza. Plan zbójeckiej akcji
był wyjątkowo misterny. Najpierw rabusie podeszli pod dom organisty i
oświadczyli, że pewien chory potrzebuje duchowej opieki. Kiedy organista wyszedł z domu, aby zawiadomić
księdza o czekającym na niego chorym człowieku, wpadł w ręce zbójów.
Ci przy pomocy pistoletów sterroryzowali speca od organów i zmusili do
współudziału w napaści na plebanię.
Przerażony organista zapukał do
drzwi mieszkania proboszcza i głośno
się przedstawił. Gospodyni proboszcza bez obaw otworzyła wtedy drzwi
plebanii nie wiedząc, że otwiera je
przed zbójnikami. Chwilę potem kobieta została zamknięta w wielkiej
drewnianej kadzi, stojącej w sieni budynku. Wkrótce potem jej los podzielił proboszcz z Zawoi, który wcześniej

musiał jednak wydać rabusiom posiadaną przez siebie gotówkę. Wieko kadzi kryjącej dwie osoby bandyci obciążyli tak, aby więźniowie nie mogli
się uwolnić, dzięki czemu wieść o
napadzie nie powinna rozejść się zbyt
szybko. Z tego samego powodu uprowadzili ze sobą organistę, którego
uwolnili dopiero daleko za wsią.
Dla organisty na tym się jednak
przygoda ze zbójnikami Proćpaka
nie zakończyła. Gdy banda wpadła

w ręce wymiaru sprawiedliwości,
zbóje oświadczyli, że organista... był
ich wspólnikiem! W efekcie także
jego skazano na śmierć. Spowiadający go przed wykonaniem kary proboszcz z Jeleśni bardzo przejął się
tym, że niewinny człowiek głową zapłaci za niepopełnioną zbrodnię, ale
prośby księdza skierowane do
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości pozostały bez echa. Organistę uratowały dopiero wyrzuty sumienia dwóch zbójników, którzy oświadczyli, że oskarżenie tego człowieka
było fałszywe.

SIEKIERY I CUD
Dramatyczne spotkanie z bandą
zbójnickiego hetmana Józefa Baczyńskiego miał przed wiekami proboszcz z Inwałdu. Banda zaatakowała go w nocy. Ci rabusie nie bawili się w przemyślne fortele, lecz siekierami porąbali drzwi broniące im
dostępu do plebanii. Następnie przerażonego księdza wraz z organistą
zaprowadzono do miejscowego kościoła. Tam proboszcz musiał wskazać miejsce, w którym trzymał pieniądze. Ale wtedy zdarzyć się miał
prawdziwy cud. Baczyński nic nie

zabrał ze świątyni, gdyż wpłynąć na
niego miał znany z cudownej mocy
inwałdzki obraz Matki Bożej.

POLOWANIE
NA RANNEGO
Ale w przeszłości bywało i tak,
że beskidzcy księża pomagali beskidzkim zbójnikom. Taka historia
zdarzyła się pod koniec siedemnastego wieku w Rychwałdzie. U miejscowego księdza Andrzeja Plucińskiego ranną od postrzału rękę wyleczyć postanowił zbójnik Malcher
Talik z Gilowic. Coś widocznie łączyło rychwałdzkiego plebana z gilowickim zbójnikiem, bo nie tylko udzielił
mu on gościny, ale także próbował
wykurować. Jakby tego było mało,
proboszcz Pluciński starał się również nakłonić panów Żywiecczyzny
do darowania zbójnikowi jego dawnych win. Sztuka ta się jednak nie
udała, a co gorsza, o kryjówce Talika dowiedział się żywiecki podstarości. Wysłał on do Rychwałdu silny
oddział, który otrzymał rozkaz ujęcia
rabusia. Ten jednak został ostrzeżony o grożącym mu niebezpieczeństwie i przez dzwonnicę i dach kościoła zdołał zbiec do wnętrza świątyni. Ludzie podstarościego nie
chcieli szturmować kościoła, więc
poprosili proboszcza Plucińskiego,
aby wydał im przestępcę. Pleban
miał jednak inny plan. Odmówił wydania zbiega, którego zamknął w zakrystii, a sam ruszył do Krakowa prosić kościelne władze, aby udzieliły
Talikowi azylu na terenie świątyni.
Kiedy jednak wyszło na jaw, że zbój
z Gilowic łupił też kościoły i plebanie, biskupia kuria nie okazała mu
litości. Drzwi rychwałdzkiej zakrystii
otwarto więc przed stróżami prawa,
którzy ujęli rabusia. Za popełnione
przestępstwa Malcher Talik został
okrutnie stracony.
Słynny beskidzki harnaś Sebastian Bury duchownym zawdzięczał
natomiast skrócenie poprzedzającego śmierć wielkiego bólu. Zgodnie z tradycją zbójnicki hetman został żywcem powieszony na haku,
na którym wisząc cierpiał wielkie
męki. Obecni przy egzekucji księża
ulitowali się nad nim i poprosili o
skrócenie mu bólu. Prośba została
wysłuchana, a kat uśmiercił skazańca strzelająć do niego.

SŁAWOMIR HOROWSKI

Echo to nie Goniec

Były szef gminnej rady w Jaworzu uważa, że ekipa obecnie rządząca gminą łamie dotychczasową otwartość samorządowej gazetki na różne poglądy i cenzuruje teksty dla
siebie niewygodne. Wójt Jaworza replikuje, że w gminie potrzebny jest informator o
tym, co się w niej dzieje, a nie kolejna gazeta z kontrowersyjnymi i budzącymi emocje
tekstami.
iele zamieszania - o czym
już pisaliśmy - wywołała
niedawno w Jaworzu, wydawana przez miejscowe Stowarzyszenie Obywatelskie gazetka „Goniec w Jaworzu”. Po pierwsze, sierpniowy numer pisma ostro zaatakował miejscowych działaczy SLD i
wójta, a po drugie nikt nie chciał się
przyznać do jego wydania. W efekcie sprawą zajęła się prokuratura.
Ale w Jaworzu emocje budzi nie tylko to, co dzieje się wokół „Gońca”,
ale także to, co dotyczy samorządowego pisma „Echo Jaworza”.
Zdaniem byłego przewodniczącego Rady Gminy w Jaworzu, w
gminnej gazetce obecne władze cenzurują teksty. - W poprzedniej kadencji samorządu był moim zdaniem bar-

dzo dobry zwyczaj, polegający na
tym, że w wydawanej w znacznej części za gminne pieniądze gazecie
„Echo Jaworza” publikowano każdy

nienaruszona - mówi Andrzej Pilch,
przewodniczący Rady Gminy Jaworze poprzedniej kadencji. Dodaje ze
smutkiem, że obecnie ta dobra tra-

O to między innymi chciał były szef gminnej rady w Jaworzu zapytać na
łamach samorządowej gazety:
◆ Dlaczego ostatnie wybory tak bardzo upolityczniły gminny samorząd?
◆ Kiedy odnowiony niedawno jaworzański amfiteatr zacznie wreszcie żyć i
służyć mieszkańcom?
◆ Co z wyborczą obietnicą walki z korupcją?
◆ Dlaczego gminne władze nie współpracują z mieszkańcami Jaworza?

tekst napisany na temat problemów
Jaworza przez dowolną osobę, jeżeli
tylko spełniał on wymogi prawa prasowego. W efekcie w „Echu Jaworza”
pojawiały się też teksty krytyczne wobec byłych władz gminy czy byłych
radnych. Iskrzyło po tych publikacjach
mocno, ale mimo to reguła pozostała

dycja samorządowej gazetki została
zniszczona. - Skierowałem do „Echa
Jaworza” tekst mojego autorstwa, w
którym zawarłem dwanaście pytań w
sprawach moim zdaniem dla naszej
gminy bardzo ważnych. Nie doczekałem się jednak jego publikacji. Z czasem doszły do mnie informacje, że to

Zimą 1945 roku, tuż po zajęciu przez Armię
Czerwoną, Bielsko i Biała liczyły razem
pięć razy mniej mieszkańców niż przed
wojną. Większość miejscowych Niemców
bowiem uciekła, Żydzi zostali wymordowani, a wielu Polaków zginęło bądź zostało wysiedlonych.
Demograficzne rany szybko się jednak zabliźniły.
rzed wybuchem II wojny
światowej w Bielsku
mieszkało około 33 tysięcy mieszkańców, a w sąsiedniej
Białej ponad 29 tysięcy. Ludność
obu miast liczyła więc łącznie ponad 62 tysiące osób. Hitlerowska
okupacja oznaczała jednak znaczne zmiany demograficzne nad
Białą. Żydów wywieziono do obozów koncentracyjnych i wymordowano. Podobny los spotkał też
wielu Polaków. Wielu innych Polaków musiało opuścić swe domy
i uciekać w nieznane. Choć na ich
miejsce napływali do Bielska i Białej niemieccy osadnicy, w okresie
okupacji oba miasta (połączone w
jeden organizm miejski) liczyły
mniej mieszkańców niż przed wojną. Kiedy pod Beskidy zaczęli zbliżać się Rosjanie, zdecydowana
większość bielskich i bialskich
Niemców wzięła nogi za pas i
uciekła w głąb III Rzeszy. W efekcie po wyzwoleniu spod hitlerowskiej okupacji obecna stolica Pod-

beskidzia liczyła zaledwie około
12 tysięcy mieszkańców!
Duża liczba pustych poniemieckich mieszkań ściągnęła
jednak do dawnego grodu sukienników liczne rzesze nowych
mieszkańców. Oprócz dawnych
bielszczan i bialan wracających
do swoich domów, nad Białą
przybyli liczni zabużanie z przedwojennych terenów polskich zajętych przez ZSRR oraz warszawiacy ze zburzonej przez hitlerowców stolicy. W Bielsku i Białej osiedliło się też wielu mieszkańców okolicznych wiosek, którzy pracowali w miejscowych
zakładach przemysłowych i
chcieli uniknąć uciążliwych dojazdów do pracy. W efekcie w lutym 1946 roku w obu miastach
było już ponad 45 tysięcy mieszkańców. (hos)
Tekst oparto na danych statystycznych zawartych w pracy „Bielsko-Biała.
Zarys rozwoju miasta i powiatu” opracowanej przez Henryka Rechowicza.

To była zbrodnia przeciw ludzkości !

kcję wysiedleńczą ludności
Żywiecczyzny, pod kryptonimem „Saybusch Action”,
rozpoczęli Niemcy we wrześniu
1940 roku. W ciągu dwóch lat wywieziono do Generalnej Guberni
ponad 18 tysięcy mieszkańców z
40 miejscowości.
Represyjna wobec miejscowej
ludności akcja miała na celu, jak głosiła niemiecka propaganda, „oczyszczenie terenów przyłączonych do III
Rzeszy z elementów narodowościowo obcych”. Mieszkańcy z dnia na
obecne władze Jaworza zdecydowały, aby tego tekstu nie publikować.
Wielka szkoda, że w samorządowym
piśmie, na które oprócz pieniędzy reklamodawców wydaje się przecież
także publiczne środki, pojawiła się
cenzura i drukuje się tam wyłącznie
teksty wygodne dla władzy. Szkoda,
że władze gminy nie chcą rozmawiać
o problemach Jaworza, bo bez tego
trudno je będzie rozwiązać - uważa
były szef jaworzańskiej rady.
Wójt Jaworza Zdzisław Bylok
nie kryje, że był przeciwny publikowaniu w gminnej gazecie tekstu
Andrzeja Pilcha. - Uznaliśmy, że
tekst ten wywoła wiele kontrowersji, emocji i różnych reakcji, a tego
na łamach „Echa Jaworza” chcemy
uniknąć. Pragniemy bowiem, aby
tak jak ma to miejsce w wielu okolicznych gminach, nasza samorządowa gazeta była pismem informacyjnym. To ma być zbiór informacji
o tym, co dzieje się w kulturze,
sporcie i innych dziedzinach gminnego życia, a nie pismo pełne kontrowersyjnych treści - nieważne czy
przychylnych władzy, czy też nieprzychylnych - i trybuna do głoszenia
takich czy innych poglądów. Takich
pism w Jaworzu jest już dość - mówi
Zdzisław Bylok, dodając, że nie
chce, aby „Echo Jaworza” stało się
drugim „Gońcem w Jaworzu”. (hos)

dzień dowiadywali się, że mają opuścić swoje domy i gospodarstwa.
Oprócz odzieży i skromnego prowiantu zabroniono im zabierać z
sobą jakiegokolwiek dobytku. W
zamian otrzymywali jedynie dwudziestozłotową „rekompensatę” za
pozostawiony majątek. Ich nieruchomości zajmowali sprowadzani na
Żywiecczyznę niemieccy koloniści.
O deportowanych nikt się nie troszczył. W obskurnych wagonach kolejowych wywożono ich na tereny
ówczesnej Generalnej Guberni,
głównie w rejon kielecki i rzeszowski. Aby przetrwać, musieli radzić
sobie sami. W nowym miejscu nie
było to łatwe, tym bardziej, że Niemcy informowali miejscową ludność,
że przywiezieni są przestępcami.
Mieszkali w najgorszych warunkach,
nieustannie przymierali głodem.
Wielu wywiezionych nie przeżyło zsyłki. Tragedia Żywiecczyzny
przez długi okres pozostawała w
zapomnieniu i poza dotkniętymi nią
ludźmi niewielu o niej wiedziało.
Od kilku lat czynione są starania,
aby ofiary deportacji zostały objęte odszkodowaniami za krzywdy
wojenne, a najmłodsi deportowani zostali objęci zapowiadaną ustawą o dzieciach wojny.
Przed trzema laty postępowanie w sprawie „Saybusch Action”
wszczęto w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Wyniki
dotychczasowych ustaleń przedstawiono podczas niedawnej konferencji w Katowicach. Prokuratorzy z IPN nie mają wątpliwości, że
hitlerowskie deportacje z Żywiecczyzny były zbrodniami przeciwko
ludzkości. Winni tamtej tragedii już
nie żyją i dlatego śledztwo zostanie umorzone. Stanowisko komisji
śledczej otwiera jednak drogę do
przyznania zadośćuczynienia materialnego dla ofiar żywieckich wysiedleń. (ban)
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● BIELSKO-BIAŁA, redakcja
„Kroniki Beskidzkiej”, ul. Dubois 4, tel./fax 822-76-37, tel. 81258-78, 812-35-77, czynne od
poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00
● CIESZYN, redakcja "Głosu Ziemi Cieszyńskiej", ul. ks. Świeżego 8, tel. 8520-332, 8521100, 8512-221, fax 8525-544,
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
● CZECHOWICE-DZIEDZICE,
Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42, tel./fax: (032) 21531-59, tel.: 215-32-85, czynne
od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-14.00
● OŚWIĘCIM, "Walor" s.c., ul. Łukasiewicza 4 (I piętro, pok.10),
tel./fax 842-57-22, czynne od
poniedziałku do piątku w godz.
8.00-15.00
● SKOCZÓW, ul. Ustrońska 23
(ubezpieczenia), tel. 853-3891, czynne od poniedziałku do
soboty w godz. 10.30-18.00

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
w Bielsku−Białej przy ul. Morskie Oko 23
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ul. Morskie Oko 25/47 o powierzchni 33,55 m2 (1 pokój), 1 piętro, wartość wywoławcza lokalu 34.700 zł, tj.
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1.034 zł za m2, wadium w wysokości 1.735zł.
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ul. Morskie Oko 21/1 o powierzchni 63,91 m2 (3 pokoje), parter, wartość wywoławcza 66.800,00 zł, tj. 1.046 zł
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za m2− wadium w wysokości 3.340zł.
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Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 23.10.2003r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z napisem „PRZETARG”.
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Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz oferowaną cenę wyrażoną cyframi i słownie.
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Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 27.10.2003r. do godz.10.00. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27.10.2003r.
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Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi następnego dnia w godzinach pracy Spółdzielni.
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Warunkiem spisania umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest wpłacenie oferowanej ceny w terminie
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10 dni od dnia przetargu, w przeciwnym razie wpłacone wadium staje się własnością Spółdzielni. Remont należy przeprowadzić we
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własnym zakresie i na własny koszt. Mieszkania zostaną udostępnione do obejrzenia w dniu 16.10.2003r. w godz. od 11.00 do 14.00.
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Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
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Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego mieszkania można uzyskać telefonicznie w Dziale Organizacyjno−Członkowskim Spół−
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dzielni − telefony: 816−22−36 i 816−22−78.
8990/250903
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Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa

● SUCHA BESKIDZKA, redakcja
„Kroniki”, ul. Rynek 10, czynne
od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-16.00
● WADOWICE, redakcja „Kroniki”, ul. Mickiewicza 3, tel./fax
873-80-54, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.0016.00; Agencja Promocyjna
SC, ul. Wojtyłów 19, tel. 82-34822, czynne od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00

8929/230903

● ŻYWIEC, Agencja Nieruchomości "Dacza", ul. Kościuszki 4, tel./
fax 861-55-88, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-16.00, soboty 9.00-13.00
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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
WYŻŁY niemieckie, szorstkowłose, 5-cio miesięczne, szczeniaki
rodowodowe, tel. 032/4300077.
A. ZNICZE, wkłady, lam−
piony − największy wy−
bór. Konkurencyjne ceny.
Sprzedaż hurtowa, deta−
liczna. SKLEP FIRMOWY
„RAFEX”, Bielsko−Biała,
Tenisowa 4 (Cygański
Las), tel. 8147960.
9166/290903

8920/230903

GARAŻE blaszane. Tel. 032/
4344343.
103/412

SOLARIUM Ergoline 50/3/160W
z klimatyzacją, sterownikiem oraz
kabiną - sprzedam, 0601589707.
103/518

AGD - pralki, lodówki, inne - promocje, Bielsko-Biała, Trakcyjna 29,
tel. 033/8193960.

MASZYNĘ ofsetową B-2, produkcji radzieckiej OM-4 sprzedam.
Tel. 8515047.

8741/170903

01/09/26

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

PUSTAKI max − promocja!
288x188x188 − 1,71 brutto,
288x188x220 − 1,86 brutto.
Transport i rozładunek gra−
tis. Tel. 032/4473007,
0502120901.

9029/250903

DREWNO opałowe, buk, brzoza - iglaste - promocja, dowóz
gratis. Nowość na naszym rynku! Brykiet drzewny. FHU
„DREW-KOM”, tel. 8168189,
0601495794.

8780/180903

DRZEWKA, krzewy owocowe.
Szkółka, Bielsko-Biała, Krakowska 465 (Lipnik Kopiec), tel.
033/8214437, 033/8142647.
8831/190903

GARAŻE blaszane, tel. 032/
2644119,
tel.033/8104721;
0694758758.
6844/180703

IGLAKI, byliny - jesienna promocja, rabaty do 50%. BielskoBiała, Kochanowskiego 47
(boczna Karpackiej).
8948/240903

JAJKA - produkcja, sprzedaż do
sklepów,
hurtowni,
tel.
0603804510.
7477/080803

MIG-MAG, urządzenia i artykuły
spawalnicze, autonarzędzia,
kompresory, urządzenia wentylacyjne, Bielsko. Młyńska 5, tel.
8125713.
8453/080903

SIATKI ogrodzeniowe (wszystkie
rodzaje, grube), słupki, bramy +
osprzęt. „IGIELIT”, Bielsko, Ceramiczna 5B, tel. 033/8103546,
0601891224.
8996/250903

SPRZEDAM przyczepę campingową (przystawka, ubikacja, lodówka), 2500 zł. Porąbka - Bukowiec, Babiogórska 5.
8494/090903

STYROPIAN - promocja (certyfikat), materiały do dociepleń, poleca producent
P.P.RADOPRZEM, niskie
ceny, tani transport. Zaborze
k/Chybia, tel. 033/8561250.
7597/130803

SZAFKI ubraniowe nowe lub używane kupię, tel. 8456061,
8456063, 8456064 w.35.
8931/230903

ŚWIERK srebrny, sosny, tuje,
jałowce, migdałowiec, liguster,
forsycja, jaśmin, wiśnie japońskie, jabłonie rajskie, tel.
033/8214437, 033/8142647.
8832/190903

www.bet-bruk.pl
9080/260903

8746/170903

CZĘŚCI używane: renault, peugeot, citroen. Bielsko-Biała, al.
Gen. Andersa.”EUROFRANCE”,
tel. 8216820; 0602313812;
0604213056; www.eurofrance.pl

AGENCJA „FORUM” −
domy, mieszkania, grunty,
hale, magazyny, lokale użyt−
kowe. Bielsko, Cechowa 20,
tel. 8228394, 8228051.
9041/250903

AGENCJA „REAL” − partner
SYSTEMU OFEROWANIA
NIERUCHOMOŚCI. Mieszka−
nia, domy, lokale, działki.
Kupno, sprzedaż, wynajem.
Bielsko−Biała, Nad Niprem 6,
tel. 033/8124155; www.re−
al.bielsko.pl

9088/260903

9002/250903

FORD TRANSIT, grudzień 1999r.
sprzedam, tel. 0602460374, 033/
8454586.

BIELSKO-BIAŁA, Grażyńskiego działkę 11-arową wraz z zabudową
magazynowo- biurową ok. 250 m
kw. - sprzedam, tel.0602268689.

8993/250903

SKODA - ABC twojego samochodu, kompleksowa obsługa warsztatów, tel. 033/8126141.

9149/290903

BIELSKO-BIAŁA, osiedle Polskich Skrzydeł - sprzedam teren 10a pod budowę, po okazyjnej cenie, tel. 0602187967,
033/8112461.

9049/250903

8684/160903

SPRZEDAM stemple metalowe
nowe 20 szt. Tel. 8670830,
0602298781.

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

9108/260903

SKODA serwis, części, Biel−
sko−Biała, Prosta 21, tel.
033/8140998; www.auto−
master.bls.pl

SPRZEDAM działki budowlane w
Kozach - 22 i 42 ary (częściowo
ogrodzone), tel. 8116105.

9090/260903

SPRZEDAM działkę budowlaną
1600 m kw, lub mniejszą, uzbrojoną. Bielsko-Biała, Kasztelańska
(dzielnica Straconki), tel. 081/
5276660; 0605602551.

DREWNO opałowe, dowóz gratis,
Bielsko-Biała, okolica, tel.
0502071965.
9175/290903

8559/110903

DREWNO opałowe do kominków. Bielsko, Szczyrk, Żywiec transport gratis, tel. 033/
8276171; 0502639940.

CITROEN, peugeot, renault - zawieszenie, osprzęt silnika, elementy blacharki, inne- nowe, używane. Czechowice-Dziedzice,
Rzeczna 34, tel. 0602667569,
032/2156956 - 58. Możliwość
wysyłki, cbcbielsko@wizja.net,
www.auto.czesci.net

A. AUTO-ZŁOM, kasacja pojazdów (upoważnienie wojewody), sprzedaż części. Bielsko-Biała, „KONFEX”, Jeża
11 (przecznica Legionów),
tel. 033/8116220.
9129/260903

AUTOBUS, mikrobusy - wynajem, tel. 8186935, 0608588488.
6183/270603

AUTO-GAZ, autoryzowany serwis montażu instalacji gazowych LPG - naprawy, regulacje.
Raty, tel. 033/8118440.
8653/150903

AUTOGAZ - montaż, naprawy,
regulacje. Tel. 033/8123372.
zl. 14

AUTOGAZ, instalacje, raty, części zamienne, tel. 8151123.
8953/240903

AUTOSKUP samochodów za
gotówkę, wszystkie marki, również z zastawem bankowym,
tel. 033/8435258, 0609688211.
6100/260603

AUTOWYPOŻYCZALNIA
„JATOREX”, duży wybór, niskie ceny!!! Tel. 8164044,
0602552099.
9112/260903

AUTOWYPOŻYCZALNIA
„ABAKUS”, seicenta, una, lanosy. Promocyjne ceny!!! Tel.
8229833, 0602552072.
9113/260903

AUTOWYPOŻYCZALNIA, Bielsko-Biała, Biblioteczna 38, tel.
033/8210646, 0602111062.
8555/110903

AUTOWYPOŻYCZALNIA „JOKER” - punta, cordoby, inne, Bielsko-Biała, Brodzińskiego 6, tel.
8118944, 0507104620.
8958/240903

AUTOWYPOŻYCZALNIA.
Nowe samochody osobowe!!!
Niskie ceny!! Bez limitu kilometrów! „MIKSA”, tel. 033/
8221384, 0602454607.
8915/230903

8816/190903

TŁUMIKI, katalizatory, złącza elastyczne. Bielsko-Biała/Wapienica
- Jaworze, Graniczna 297, tel.
033/8172913.
4429/090503

AUTO-SKUP, powypadkowe,
całe, niesprawne technicznie.
Gotówka do ręki. Pomoc
drogowa. Tel. 032/4744436,
0693611050.
103/507

TŁUMIKI SERWIS, sprzedaż,
magazyn 2000 pozycji, naj−
lepsze ceny, tel. 8584657,
8547069.
103/494

TOYOTĘ corollę 1,4, 1998 sprzedam. Tel. 0503413774.
07/09/22

AUTOALARMY − blokady,
immobilisery, centralne
zamki, elektryczne szyby,
radioodtwarzacze MP3, gło−
śniki, anteny, odstraszacze
kun. AUTOFAN, Cieszyńska
305, tel./fax 8182971,
www.autofan.bielsko.pl
33/17

ALARMY, blokady, auto-radio.
Bielsko-Biała, Warszawska 24,
tel. 4965825.
103/zl. 157

SAMOCHODOWE instalacje gazowe, haki holownicze, bagażniki, Bielsko-Biała, Warszawska 24,
tel. 4965825.
103/zl. 157

LIGHT TUNING - zmieniamy
podświetlenie konsol samochodowych, przełączników, paneli
radiowych itp. CHIP TUNING
silników benz. i diesla, korygowanie liczników elektronicznych
oraz montaż zamków centralnych i alarmów samochodowych. Tel. 0606639531.
2/29/09/03/W

9011/250903

8628/120903

9153/290903

WILKOWICE - działka budowlana
7,5a sprzedam, tel. 012/6589645.

9014/250903

DO WYNAJĘCIA pokój + kuchnia, umeblowane, Bielsko-Biała,
tel. 8107424.
9067/260903

ZAMIENIĘ mieszkanie komfortowe 60 m kw. na małe, może być
z piecem, ewentualnie wynajmę,
tel. 033/4964119, rano.
8941/230903

SPRZEDAM M-4 koło Cieszyna
65 m kw., tel. 8562425.
103/519

POSZUKUJEMY pokoju do wynajęcia dla 2 studentów w BielskuBiałej (okolice os. Polskich Skrzydeł). Tel. 0606286454, 8513940.
03-zl. 343

8894/220903

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI Wadowice, Podgórska 16, tel. 033/8233791; http://
republika.pl/ma_dej/
74/44

JELEŚNIA - centrum - działka
budowlana, tel. 033/8623437.
8417/050903

JORDANÓW - sprzedam atrakcyjne mieszkanie M-3 plus garaż.
Tel. 018/2674561 wieczorem.
1/15/09/03/S

FIRMA „GREŃ” przyjmie do
sprzedaży działki budowlane, budynki mieszkalne i gospodarstwa
rolne, tel. 8536571, 600185892.
103/517

GÓRKI Małe - sprzedam całoroczny, komfortowy dom drewniany nad Brennicą. Działka 10 a ogrodzona. Powierzchnia całkowita 255 m kw. - użytkowa 190 m
kw. Cena: 395 tys. zł. Tel. 033/
8558842, 609070107.
9156/290903

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
8193958, tel. 8123577,
8125878. Od projektu do
gotowego wyrobu − profe−
sjonalnie, terminowo!
KB/2002

ABSOLUTNIE największy
wybór wyrobów kutych dla
specjalistów i amatorów.
Centrum Zaopatrzenia Za−
kładów Kowalsko−Ślusar−
skich, Bielsko−Biała, ul. Pie−
karska 74, tel. 8124142.
9098/260903

ANTENOWE instalacje azart sat, montaż, serwis, tel. 033/
4975686, 0604705097.
8988/250903

BIELSKO, Cieszyńska - do wynajęcia mieszkania 75, 65 m kw. w
nowym budynku, tel. 8116105.
8626/120903

BIELSKO, Cieszyńska do wynajęcia pomieszczenia biurowe - 30,
130 i 150 m kw ( parking, telefon)
w nowym budynku, tel. 8116105.

ANTENY cyfrowe i RTV, domofony - tanio, tel. 0501038172.
8963/240903

ANTENY rtv, sat - montaż, tel.
0601483796.
8821/190903

BALUSTRADY, tel. 033/
8149979.

8627/120903

8167/010903

BIELSKO - do wynajęcia M-3, tel.
033/8150288.

BET−BRUK − bruk tradycyjny,
granitowy, ogrodzenia, kana−
lizacja, zakładanie ogrodów,
tel. 033/8100500, 8120000,
0609500500, 0609400500,
www.bet−bruk.pl

8995/250903

SPRZEDAM: Seicento VAN, poj.
1.1, 2001 r., i mercedes VAN
2000, faktura. Tel. 8551172.

BIELSKO - lokal do wynajęcia,
tel. 033/4972876.

103/zl. 143

BIELSKO - osiedle Grunwaldzkie
- do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, tel. 033/8143259.

AGENCJA „BESKID-INVEST” mieszkania, domy, działki, magazyny, hale, lokale: handlowe,
usługowe, biurowe. Bielsko-Biała,
1 Maja 18a, tel. 033/4966720;
0607053715.

BIELSKO-BIAŁA centrum do wynajęcia pomieszczenia
poprodukcyjne do adaptacji
na hurtownie, biura, itp. tel.
033/4970065.

6991/250703

9125/260903

BIELSKO-BIAŁA, 11 Listopada
- do wydzierżawienia 100 m kw.
na sklep lub lokal, tel.
0602187967, 033/8112461.

9079/260903

BET−BRUK, usługi transpor−
towe (dźwig samowyładow−
czy) piasek, węgiel, muł,
materiały na paletach, tel.
0609500500.
9083/260903

BAGAŻNIKI samochodowe,
boksy bagażowe, haki ho−
lownicze, blokady skrzyń,
znakowanie Somerw. SKAN−
DYNAWIA, Bystrzańska 29,
tel. 8141910, 8290886.

DOM z garażem do wynajęcia,
tel. 8155440.

BIELSKO-BIAŁA, centrum - lokal
handlowy 65 m kw. do wynajęcia,
tel. 033/8148205.

BIURO RACHUNKOWE „KONKRET”. Profesjonalna obsługa
księgowa, podatkowa, ZUS przekaz elektroniczny, BielskoBiała, Matejki 2/8, tel. 8221023,
0600130457.

9091/260903

8890/220903

8711/160903

8694/160903

9128/260903

9010/250903
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Mały Mistrz Miesiąca to łamigłówkowe konkursy dla dzieci. Aby mieć szansę na zdobycie pierwszego
miejsca, a także zaszczytnego tytułu Małego Mistrza Miesiąca, trzeba poprawnie rozwiązać wszystkie
zadania, które znajdą się w październikowych numerach „Kroniki Beskidzkiej”, a odpowiedzi przysłać do 10 listopada pod adresem redakcji („Kronika Beskidzka”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4), z
dopiskiem na kopercie „MMM”. Do odpowiedzi należy dołączyć komplet październikowych kuponów.
Komu nie uda się skompletować lub rozwiązać zadań z całego miesiąca, może dołączyć do zabawy w
dowolnym momencie - ma szansę na otrzymanie pamiątkowego upominku.
Opracowanie i ilustracje Renata Boratyńska

1 - drewniany szałas na halach, służący bacy w
okresie wypasu owiec; 2 - autobus turystyczny;
3 - w teatrze: ruchoma zasłona oddzielająca scenę od widowni; 4 - mężczyzna zajmujący się zawodowo strzyżeniem i czesaniem włosów; 5 - człowiek wypiekający pieczywo.
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● TVP 1 i 2 ● POLONIA ● KATOWICE ● KRAKÓW ● POLSAT ● TVN 7 ● TVN
● CT PRAGA ● NOVA ● RADIO BIELSKO ● RADIO KATOWICE ● RADIO CCM

Z Kr oniką za dar
mo !
darmo

Mają tylu samo zwolenników, co przeciwników. Rodzą skrajne uczucia od uwielbienia po nienawiść. Ich utwory należą do najczęściej ściąganych z internetowej sieci. Od 2 lat niezmiennie znajdują się w czołówce polskich artystów sprzedających najwięcej płyt. Obok zjawiska,
jakim jest „Ich Troje”, nie sposób przejść obojętnie.

Tercet pochodzi z Łodzi, a obecny skład
tworzą: Michał Wiśniewski, Jacek Łęgawa i Anna Świątczek, która w czerwcu
zastąpiła poprzednią wokalistkę
Justynę Majkowską. Swoją popularność zawdzięczają licznym koncertom, łatwo wpadającym w ucho
melodiom oraz barokowej oprawie
grupy, którą lider - Michał Wiśniewski - konsekwentnie wprowadza w
życie.
Największym sukcesem zespołu okazała się wydana w 2001
roku płyta „Ad.4”, która została
sprzedana w prawie milionowym
nakładzie. Razem z wydanym rok
później krążkiem „Po piąte, a
niech gadają” mają status diamentowych płyt. W 2003 roku ukazała
się kolejna płyta „The best of Ich
Troje”, która już uzyskała status
platynowej.
Dla wszystkich wielbicieli zespołu „Ich Troje” mamy niespodziankę! Na 20 osób, które jako
pierwsze zgłoszą się 3 października w siedzibie redakcji z aktualnym wydaniem „Kroniki Beskidzkiej” i prawidłowo odpowiedzą na
pytanie: jak nazywa się pierwsza
wokalistka tercetu? czekają bezpłatne, imienne (należy więc posiadać dowód tożsamości) wejściówki na koncert zespołu, który
odbędzie się 4 października w
Bielsku-Białej. (tur)
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Kawa czy herbata, w tym
Wiadomości: 6:05, 6:30,
7.00, 7.30
Wiadomości
Pogoda
Woronicza 17
Rupert − serial franc.
Budzik − program dla najmłod−
szych
Śpiewaj z nami
Cedric − serial franc.
Polskie lektury obowiązko−
we: Lalka − serial TVP
Ginące światy: Duchy Sula−
wezi − serial hiszp.
Wiadomości
Agrobiznes − rolniczy program
informacyjny
W zgodzie z Naturą − maga−
zyn
Klan − telenowela TVP
Wakacje z duchami − serial
TVP
Zawodowy list gończy − ma−
gazyn dla młodzieży
Laboratorium − magazyn
Ludzie wśród ludzi − maga−
zyn
Wiadomości
Wyprzedzić chorobę
My, Wy, Oni
Rower Błażeja − program dla
młodzieży
Moda na sukces − serial USA
Sportowy Express
Teleexpress
Gość Jedynki
Plebania − serial TVP
Na żywo − widowisko publicy−
styczne
Program publicystyczny
Wieczorynka: Misiowanki
Wiadomości
Sport
Pogoda
Pogoda dla kierowców
Agentka o stu twarzach − se−
rial USA
Sprawa dla reportera
Tygodnik polityczny Jedyn−
ki
Szerokie tory − reportaż
Monitor Wiadomości
Pegaz
Sytuacje rodzinne: Coś za
coś − film pol. (60 min.)

18.54 Pogoda
19.05 "Warszawo ma..." − koncert
pieśni i piosenek powstań−
czych
20.05 Fandango − film USA
21.35 "Warszawo ma...", cz. 2: War−
szawskie piosenki Staśka Wie−
lanka
22.00 Panorama
22.20 Sport−telegram
22.28 Pogoda
22.35 Stop reportaż
22.55 Zakręty losu: Przeprawa − dra−
mat USA
0.25 Nocny zabójca − film USA
1.15 Kryminalne zagadki Las Ve−
gas − serial kanad. (40 min.)

6.00 Kawa czy herbata, w tym
Wiadomości 6.05, 6.30, 7.00,
7.30
Wiadomości
Pogoda
Woronicza 17
Złotopolscy − telenowela TVP
Eurotel − magazyn
Zaczarowany ołówek
Program dla dzieci
Niebezpieczna Zatoka − serial
kanad.
8.00
8.12
8.15
8.25
8.45
9.00
9.05
9.35

10.00
10.05
10.20
11.00
11.05
11.35
12.00
12.10
12.40
13.10
14.30
15.00
15.10
15.35
16.00
16.25
17.00
17.15
17.20
17.35
18.05
18.30
19.15
19.30
19.59
20.06
20.09
20.10
20.35
21.20

Panorama
360 stopni dookoła ciała
Pani Jola zmienia swoje ży−
cie
Panorama
Linia specjalna
Ktokolwiek widział, ktokol−
wiek wie
Wiadomości
Polska karta
Magazyn olimpijski − Echa
stadionów
Złota Setka Teatru TV: Niech
sczezną artyści
Mistrzowie batuty: Jan Krenz
I Symfonia
Wiadomości
30 ton! Lista, lista − lista prze−
bojów
Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza − magazyn
Złotopolscy − telenowela TVP
Raj − magazyn katolicki
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki
Program dla dzieci
Niebezpieczna Zatoka − serial
kanad.
Sopot na bis: Skaldowie i
goście
Dobranocka: Niezwykłe przy−
gody pod wierzbami − serial
czeski
Wiadomości
Sport
Pogoda
Pogoda dla kierowców
Złotopolscy − telenowela TVP
Forum Polonijne
Złota Setka Teatru TV: Niech
sczezną artyści

22.40
23.00
23.20
23.23
23.30
0.20
0.40
1.15
1.30
1.57
2.02
2.04
2.10
2.35
3.20
4.40
5.35
5.50

6.50
7.15
7.30
7.45
8.00
8.30
8.45
9.00
9.30
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.30
17.50
18.00
18.20
18.30
18.45
18.45
18.50
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
20.50
21.15
21.30
21.40
21.45
21.55
22.00
22.15
22.30
22.45
22.55
23.05

6.50
7.15
7.30
7.45
7.55
8.00
8.30
8.45
9.00
9.30
16.00
16.20
16.25
16.30
16.45
17.00

TV II

17.30
17.50
17.58
18.00
18.20
18.30
18.45
19.00
19.20
19.25
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
20.50
21.15
21.30
21.40
21.45
21.57
22.00
22.02
22.15
22.30
22.45
22.55
23.05

Kurier, prognoza pogody
Kronika świętokrzyska
Pogoda
Kronika
Tematy dnia
Kurier kulturalny
Rekomendacje kulturalne
U siebie − magazyn mniejszo−
ści narodowych i grup etnicz−
nych w Polsce
Warto wiedzieć
Pogoda
Telezakupy
Rozmowa dnia
Telekurier
Kurier
Studio pogoda
Echa dnia
Eurotel
Kurier gospodarczy
Prognoza pogody
Kronika
Sport
Pogoda
Tematy dnia
Patrol Trójki
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Ojczym − film USA (95 min.)

14.20
14.45
15.15
15.45
16.10
16.30
17.30
17.55
18.30
19.00
19.10
20.10
21.05
21.30
21.45
22.45
23.45
0.00
0.15
0.30
2.00
4.30
5.30

13.35
13.50

6.00
6.45
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
10.30
11.15
12.15
12.45

Echa dnia
Telezakupy
Kurier, prognoza pogody
Aktualności + pogoda
Megazynek − magazyn kompu−
terowy
Kurier, prognoza pogody
Gość dnia
Transmisja posiedzenia Sej−
mu RP do godz. 16.00
Kurier − wersja graficzna co
godzinę do 15.30
Nasz reportaż
Aktualności + pogoda
Kurier, prognoza pogody
Rozmowa dnia
Najdłuższa podróż Józefa
Barana
Kurier, prognoza pogody
Wizytówki
Aktualności + pogoda
Wiadomości sportowe
Kurier kulturalny
Prognoza pogody
Kronika Miejska − Gliwice
Studio TV Katowice
Telezakupy
Rozmowa dnia
Telekurier
Kurier
Studio pogoda
Echa dnia
Eurotel
Kurier gospodarczy
Prognoza pogody
Aktualności + pogoda
Wiadomości sportowe
Porozmawiajmy
Patrol Trójki
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Ojczym − film USA (90 min.)

7.30 Z pierwszej strony − serial
USA
8.00 Alf − serial USA
8.30 Tajemnice pocałunku − tele−
nowela meksyk.
9.20 Miłość i przeznaczenie − tele−
nowela meksyk.
10.15 Łamisłówka − teleturniej inte−
raktywny na żywo
11.00 Legendy Kung Fu − serial USA
11.55 Mała księżniczka − telenowe−
la meksyk.
12.45 Telesklep
14.30 Tejamnice pocałunku − teleno−
wela meksyk.
15.20 Miłość i przeznaczenie − tele−
nowela meksyk.
16.10 Zawód glina − serial USA
16.40 Alf − serial USA

Piosenka na życzenie
TV Market
Power Rangers
Tajemniczy rycerze
Piątka nieustraszonych
Bar 3
Idol 3
Bar 3
Awantura o kasę − teleturniej
Samo życie − serial pol.
Amor Latino − telenowela ar−
gent.
TV Market
Czułość i kłamstwa − serial
pol.
Power Rangers
Transformery
Rodzina zastępcza − serial pol.
Informacje
Interwencja
MacGyver
Hugo Express
Bar 3
Informacje + sport
Prognoza pogody
Gliniarz z dżungli 2
Bar 3
Samo życie − serial pol.
Studio Lotto
Idol − program rozrywkowy
Z archiwum X
Biznes informacje
Prognoza pogody
Graffiti
Eden
Aquaz Superchat na żywo
Magazyn redakcji
Pożegnanie

Echa dnia
Telezakupy − magazyn
Kurier, prognoza pogody
Kronika
Pogoda
Warszawa w filmie fabularnym
Kurier, prognoza pogody
Gość dnia
Transmisja posiedzenia Sej−
mu RP do godz. 16.00
Kurier − wersja graficzna co
godzinę do 15.30
Angielski bez tajemnic
Nowe miasto − retrospekcje
Warto wiedzieć
Kurier, prognoza pogody
Rozmowa dnia
Najdłuższa podróż Józefa
Barana − reportaż

Mistrzowie batuty: W. A. Mo−
zart Symfonia D−dur "Haffne−
rowska"
Panorama
Sport−telegram
Pogoda
Tygodnik polityczny Jedynki
Monitor Wiadomości
Szept prowincjonalny
Niezwykłe przygody pod
wierzbami − serial czeski
Wiadomości
Sport
Pogoda
Pogoda dla kierowców
Złotopolscy − telenowela TVP
Forum Polonijne
Złota Setka Teatru TV: Niech
sczezną artyści
Mistrzowie batuty: Jan Krenz
− H. Berlioz − Symfonia fan−
tastyczna
Monitor Wiadomości
Kurs dnia − magazyn ekono−
miczny (10 min.)

CZWARTEK ● 2 PAŹDZIERNIKA
6.00
8.00
8.12
8.15
8.30
8.55
9.20
9.35
10.05
11.25
12.00
12.10
12.25
12.45
13.35
14.05
14.20
14.40
15.00
15.10
15.35
16.00
16.25
16.50
17.00
17.20
17.35
18.05
18.40
19.00
19.30
19.59
20.06
20.09
20.20
21.10
21.45
22.35
23.05
23.20
23.50

7.05 Studio urody
7.15 Dwójka Dzieciom: 100 do−
brych uczynków
7.40 Dwójka Dzieciom: Plastusio−
wy pamiętnik
7.50 Dwójka Dzieciom: Dziwny
świat Kota Filemona
8.00 M jak miłość − serial TVP
8.50 Pytanie na śniadanie − ma−
gazyn (w tym Panorama 9.00,
10.00, Prognoza pogody 9.30)
10.25 Przystanek praca
10.40 Marian i Hela − kabaretowa te−
lenowela
11.35 Doktor Ewa − serial TVP
12.15 Kochaj mnie − telenowela TVP
12.40 Telezakupy
13.00 Panorama
13.15 Złotopolscy − telenowela TVP
13.40 Życie do poprawki − serial
USA
14.30 W krainie władcy smoków −
serial pol.−austral.−chiński
15.00 Błękitna planeta − serial ang.
16.00 Panorama
16.22 Pogoda
16.25 Porcelana w składzie słonia
− film pol.
17.15 Złoty interes − teleturniej
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
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Uwaga!
Prawdziwa miłość − telenowe−
la meksyk.
Telesklep
Córka przeznaczenia − teleno−
wela meksyk.
Ścieżki miłości − telenowela
meksyk.
Magiczny kamień
Tele Gra − teleturniej interak−
tywny na żywo
Telesklep
Rozmowy w toku
Na Wspólnej − serial pol.
Powrót do Edenu − serial USA
Magiczny kamień
Brzydula
Nikita − serial USA
Fakty, Pogoda
Córka przeznaczenia − teleno−
wela meksyk.
Ścieżki miłości − telenowela
meksyk.
Rozmowy w toku
TVN Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga!
Na Wspólnej − serial pol.
Prawdziwe historie: Co z cie−
bie za matka? − film USA
Cela
Fakty Wieczorne
Co za noc − magazyn
Kasia i Tomek − serial pol.
Druga twarz
Nic straconego − powtórki pro−
gramów

17.10 Gliniarze na motorach − se−
rial USA
18.10 Legendy Kung Fu − serial USA
19.10 Z pierwszej strony − serial
USA
Zawód glina − serial USA
Cień podejrzenia − film USA
Ścigany − serial USA
Czarny pas − film USA
Cień podejrzenia − film USA
(100 min.)
19.40
20.10
22.05
23.05
0.50

5.20
5.40
6.30
7.10
8.00
8.50
9.15
10.15
11.15
12.15
12.45
13.45
14.10
15.00
16.00
16.20
17.10
18.00
19.00
19.30
19.40
19.45
20.10
20.40
22.35
23.10
23.35
0.05
0.35
1.40

6.00 Poranek z CTV 8.30 Bajkowe
przedszkole 9.00 Wiadomości 9.05
Podróżomania 9.35 Rozmowy 10.00
Plantacja ziemniaczana 11.40 Decy−
dujące chwile 12.00 Wiadomości 12.10
Sama w domu 13.10 Talk Show 13.50
Rodzinne problemy 14.15 Przedwcze−
sna śmierć 15.15 Baśń 16.00 Wiado−
mości 16.05 Bajkowe przedszkole
16.35 Bolek i Lolek 16.45 Labirynt
17.15 Stop 17.20 AZ − quiz 17.45 Po−
goda 17.50 Wieści regionalne 18.10
Legenda Kung−Fu 19.00 Wieczorynka
19.15 Wydarzenia 19.40 Pogoda i
sport 20.00 Taggart − film USA 21.50
Spowiedź 22.10 Bez opakowania
22.40 Wydarzenia 23.10 Pogoda i
sport 23.20 Euro−wieści 23.30 U nas,
w Europie 0.00 Wszyscy ludzie burmi−
strza 0.25 Szaleję za tobą 0.45 Obiek−
tyw 1.15 Rozmowy 2.00 Publicystyka

6.00 Śniadanie z Novą 8.30 To jest
zabójstwo 9.30 Gliniarz i prokurator
11.05 Knots Landing 12.00 Zakocha−
na 12.55 Prawo do miłości 13.50
Gwiezdne wrota 14.50 Kachorra
15.40 Brzydula Betty16.40 Ryzykuj!
17.10 Z regionów 17.20 Gliniarz i pro−
kurator 18.15 Pogoda 18.20 M.A.S.H.
18.50 Teleturniej 19.30 Wiadomości
i sport 20.00 Milionerzy 20.55 Mlecz−
na droga 21.45 Kocioł 23.35 Punkt
Zero − film USA 1.20 Puma 2.10 Tele
zakupy 2.40 Kocioł 3.40 Pogaduszki
4.10 Lekarz z gór
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Wiadomości: 6.00 − 20.00, co go−
dzinę. Motoserwis: 6.45, 7.15,
7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 14.15, 15.15,
16.15
Wybrane audycje dla
słuchaczy od 10 do 100 lat
6.45 Sportowy Mix
8.45 Gość Radia Bielsko
9.20 Koncert Życzeń z kwiat−
kiem
Jarmark
Pod paragrafem
Informator kulturalny
Dzień reportera
Codzienna Lista Przebojów
Muzyczne marzenia
11.15
13.30
15.25
17.00
18.00
21.45

Szkoła bardzo wieczorowa
Just a moment − lekcje ję−
zyka angielskiego
Muzyczna noc z Radiem Ka−
towice
Kurier poranny
Kawa na ławę
Muzyka
Trójwymiarowa prognoza
pogody
Muzyka c.d.
Muzyka c.d.
Auto − Radio
Kurier południowy
Just a moment − lekcje ję−
zyka angielskiego
Ekspres
Masz prawo
Auto − Radio
Kurier popołudniowy
Dźwięk dobry
Just a moment − lekcje ję−
zyka angielskiego
Moje radio
Powieść
Notatnik Europejski − maga−
zyn
Wędrówki muzyczne
Studio kameralne
Moja muzyka
BBC retransmisje
Powieść
Wieczór muzyczny

Wiadomości przez całą dobę o
pełnych godzinach
0.10
1.30
1.35
7.00
7.40
8.40
9.15
9.40
10.15
10.30
12.00
12.45
13.07
14.15
15.07
16.00
16.11
18.05
18.10
18.50
19.06
20.05
20.30
21.15
22.00
22.50
23.05

Wizytówka dnia: co godzinę od
7.00 do 18.00
Wiadomości: co godzinę od
7.30 do 16.30
Piosenka dnia co godzinę: od
7.05 do 18.05.
6.45 Rozważania Biblijne
7.15 Dr Dobson dla rodziny
9.15 Przecieramy górskie szla−
ki − informacje GOPR
9.50 Trzymamy straż wzdłuż
plaż − informacje WOPR
10.50 Płyta tygodnia
12.10 Porady Gazety Prawnej
12.20 Studio Gazety Prawnej
18.10 Płyta tygodnia
19.15 Dr Dobson dla rodziny
(powt.)
19.30 − 20.30 Audycja „Po Prostu”
20.35 Reportaż Fundacji Głos
Ewangelii (powt.)
21.35 Rozważania Biblijne (powt.)
21.50 Fragment Nowego Testa−
mentu

TV XV

BIELSKO-B. Kino Studio: 2.10 17.30 i 20.00 „ Elling” (norw.);
3 - 8.10 17.30 i 20.00 „Barbershop” (USA). Uwaga: w każdą
niedzielę o 11.00 dla dzieci filmy z bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, a w każdy poniedziałek o 20.00 DKF „Kogucik”.
CIESZYN. Piast: 2.10. 16.00 i 18.00 „Stara Baśń” (pol.); 3 5.10. 16.00, 18.00 i 20.00 „Stara Baśń” (pol.); 22.00 „Życie
za życie” (USA); 6 - 8.10. 16.00 i 18.00 „Stara Baśń” (pol.); 6
- 8.10. 20.00 „Życie za życie” (USA).
CZECHOWICE-DZ. Świt: 2.10 15.30, 18.00 i 20.30 „Piraci z
Karaibów” (USA); 3 - 5.10 18.00 „Ciało” (pol.), 20.00 „Czas
Apokalipsy - powrót” (USA); 6.10 17.00 „Czas Apokalipsy powrót” (USA), 20.30 DKF „Ogród” (sł.,czes.,fr.); 7 - 8.10 18.00

KINOPLEX − Bielsko−Biała
wszystkie sale − Dolby stereo DIGITAL

2.10 - „25 godzina” (USA) 18.00; „American Pie - Wesele”
(USA) 12.00, 14.00, 17.00, 20.30; „Balzac i mała Chinka” (chin.franc.) 20.30; „Bruce wszechmogący” (USA) 15.00; „Ciało”
(pol.) 17.00; „Ciśnienie” (USA) 13.00, 19.00, 21.00; „Daleko
od nieba” (USA-franc.) 14.45, 19.00, 21.15; „Hero” (honghong.)
16.00; „Małolaty u taty” (USA) 9.45, 11.45, 13.45, 15.45, 17.45;
„Piraci z Karaibów - Klątwa czarnej perły” (USA) 9.30, 12.15,
17.45; „Prosiaczek i przyjaciele” (USA) 11.30; „Przystanek Woodstock” (pol.) 15.00; „Sindbad - legenda siedmiu mórz” (USA)
11.00; „Stara Baśń - Kiedy słońce było Bogiem” (pol.) 9.00,
11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; „Teściowie” (USA) 12.45,
19.30, 21.30; „Włoska robota” (15 USA godz. 11.30, 13.45,
16.00, 18.15, 20.30.
3.10 - „American Pie - Wesele” (USA) 11.15, 16.00, 20.45,
22.45; „Ciśnienie” (USA) 14.00, 18.00, 22.30; „Daleko od nieba” (USA - franc.) 15.00, 20.45; „Do diabła z miłością” (USA)
16.00, 20.00; „Małolaty u taty” (USA) 9.45, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30; „Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2” (USA) 12.15,
14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15; „Piraci z Karaibów - Klątwa
czarnej perły” (USA) 10.30, 13.15, 18.00, 22.00; „Prosiaczek i
przyjaciele” (USA) 10.45; „Sindbad - legenda siedmiu mórz”
(USA) 12.15; „Stara Baśn - Kiedy słońce było Bogiem” (pol.)
9.00, 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; „Szkoła stewardess”
(USA) 13.15, 17.15, 21.15, 23.00; „Teściowie” (USA) 11.00,
19.15, 22.00; „Włoska robota” (USA) 13.00, 15.15, 17.30,
19.45; „Zróbmy sobie wnuka” (pol.) 19.00, 23.00 - pokazy przedpremierowe;
4.10 - „American Pie - Wesele” (USA) 11.15, 16.00, 20.45,
22.45; „Ciśnienie” (USA) 14.00, 18.00, 22.30; „Daleko od nieba” (USA-franc.) 15.00, 20.45; „Do diabła z miłością” (USA)
16.00, 20.00; „Małolaty u taty” (USA) 11.30, 13.30, 15.30, 17.30;
„Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2” (USA) 12.15, 14.15,
16.15, 18.15, 20.15, 22.15; „Piraci z Karaibów - Klątwa czarnej perły” (USA) 10.30, 13.15, 18.00, 22.00; „Prosiaczek i przyjaciele” (USA) 10.45; „Sindbad - legenda siedmiu mórz” (USA)
12.15; „Stara Baśn - Kiedy słońce było Bogiem” (pol.) 11.15,
13.30, 15.45, 18.00, 20.15; „Szkoła stewardess” (USA) 13.15,
17.15, 21.15, 23.00; „Teściowie” (USA) 11.00, 19.15, 22.00;
„Włoska robota” (USA) 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; „Zróbmy
sobie wnuka” (pol.) 19.00, 23.00 - pokazy przedpremierowe;
5.10 - „American Pie - Wesele” (USA) 11.15, 16.00, 20.45;
„Ciśnienie” (USA) 14.00, 18.00; „Daleko od nieba” (USA-franc.)
15.00, 20.45; „Do diabła z miłością” (USA) 16.00, 20.00; „Małolaty u taty” (USA) 11.30, 13.30, 15.30, 17.30; „Pewnego razu
w Meksyku: Desperado 2” (USA) 12.15, 14.15, 16.15, 18.15,
20.15; „Piraci z Karaibów - Klątwa czarnej perły” (USA) 10.30,
13.15, 18.00; „Prosiaczek i przyjaciele” (USA) 10.45; „Sindbad - legenda siedmiu mórz” (USA) 12.15; „Stara Baśn - Kiedy słońce było Bogiem” (pol.) 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15;
„Szkoła stewardess” (USA) 13.15, 17.15, 21.15; „Teściowie”
(USA) 11.00, 19.15; „Włoska robota” (USA) 13.00, 15.15,
17.30, 19.45; „Zróbmy sobie wnuka” (pol.) 19.00 - pokazy przedpremierowe;
6 - 8.10 - „American Pie - Wesele” (USA) 12.15, 16.30, 20.45;
„Ciśnienie” (USA) 14.00, 18.00; „Daleko od nieba” (USA-franc.).
14.15, 18.30; „Do diabła z miłością” (USA) 16.00, 20.00; „Małolaty u taty” (USA) 9.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30; „Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2” (USA) 12.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45; „Piraci z Karaibów - Klątwa czarnej perły” (USA)
11.00, 15.30, 20.00; „Prosiaczek i przyjaciele” (USA) 11.15;
„Sindbad - legenda siedmiu mórz” (USA) 12.15; „Stara Baśn Kiedy słońce było Bogiem” (pol.) 9.00, 11.15, 13.30, 15.45,
18.00, 20.15; „Szkoła stewardess” (USA) 13.45, 18.15, 21.15;
„Teściowie” (USA) 11.00, 19.15; „Włoska robota” (USA) 13.00,
15.15, 17.30, 19.45.
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„Ciało” (pol.), 20.00 „Czas Apokalipsy - powrót” (USA).
MILÓWKA. Tęcza: 4 - 5.10 16.00 i 18.00 "Nowożeńcy" (USA).
OŚWIĘCIM. Luna: 2.10 16.30 „Prosiaczek i przyjaciele”
(USA), 18.00 „Lara Croft Tomb Raider 2” (USA), 20.15 „Ciało” (pol.); 3 - 8.10 16.30 „Prosiaczek i przyjaciele” (USA); 18.00
i 20.00 „American Pie: Wesele” (USA). Kino gra w systemie
dolby stereo.
SKOCZÓW. Podhale: 3 - 4.10 18.00 „Pianista” (USA, ang.,
pol.); 5.10. 16.00 „Piraci z Karaibów” (USA).
ŻYWIEC. Janosik: 2.10 16.00, 18.30 i 3 - 8.10 17.00 „Piraci z
Karaibów” (USA); 3 - 8.10 17.00 „Piraci z Karaibów” (USA); 19.30
„Czas Apokalipsy” (USA). Kino gra w systemie dolby stereo.
Kierownictwa kin zastrzegają sobie prawo zmiany repertuaru i godzin wyświetlania filmów.

BIELSKO-B. Teatr Polski: 2.10 10.00 „Czarnoksiężnik z Krainy OZ”, 18.00 „Ulica Gagarina”; 4 - 5.10 18.00 „Szalone nożyczki”, 18.00 „ Proszę zrób mi dziecko”; 7.10 „Szewcy”.
Teatr Lalek Banialuka: 2.10 10.00 „Ach jak cudowna jest
Panama”; 3.10 9.00 i 11.00 „Pinokio”; 7.10 9.30, 11.30 i 8.10.
9.00 i 11.30 „Mr.Serooge”.

BIELSKO-B. Muzeum Okręgowe - Zamek Sułkowskich wtorki, soboty 10.00 - 15.00, środy, czwartki 10.00 - 18.00,
niedziele i święta 10.00 - 16.00, piątki 11.00 - 19.00, poniedziałki - nieczynne. Ekspozycja obejmuje galerię malarstwa i
grafiki od XIX wieku po współczesność, eksponaty archeologiczne i historyczne związane z Bielskiem. Wystawa stała: 1)
Historia Bielska-Białej XIX - XX wieku, 2) „Galeria malarstwa i
grafiki”. Dom Przyrodnika im. Stanisława Forysia - wtor.,
czw., niedz. 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 10.00 - 18.00, soboty 10.00 15.00, poniedziałki, niedziele i święta - nieczynne. Mieszkanie
i warsztat pracy bielskiego sukiennika w zrekonstruowanym
drewnianym budynku. Muzeum Techniki i Włókiennictwa wtorki, środy 9.00 - 15.00, czwartki 10.00 - 17.00, piątki 10.00
- 18.00, soboty 10.00 - 15.00, niedziele 10.00 - 16.00, poniedziałki - nieczynne. Ekspozycja w dawnej hali fabryki sukna:
maszyny włókiennicze, drukarskie i dawne pojazdy strażackie, ponadto sprzęty gospodarstwa domowego, maszyny do
pisania i szycia oraz stare radioodbiorniki.
BESTWINA. Muzeum im. ks. Zygmunta Bubaka - 9.00 13.00. Wystawa stała: Życie dawnej wsi pogranicza Śląska i
Małopolski.
BYSTRA Śląska. Muzeum im. Juliana Fałata - wt. 9.00 15.00; śr. i piąt. 8.00 - 16.30; czw. 9.30 - 17.30; sob. 8.30 16.30, niedz. 10.00 - 14.00, pon. - nieczynne.
CIESZYN. Galeria Muzeum - wt.-piąt. 10.00 - 17.00, sob.
10.00 - 15.00, niedz. 10.00 - 14.00. Muzeum Śląska Cieszyńskiego - wtor., czw., sob. 10.00 - 14.00, śr., piąt. 12.00 16.00, niedz. 11.00 - 15.00, pon. - nieczynne. Ekspozycja stała: „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur”, czasowa: „Prezentacja Oddziału Muzeum Cieszyńskiego”.
Wieża Piastowska - czynna codziennie - 9.30 - 17.00.
GÓRKI WIELKIE. Muzeum Zofii Kossak - pon., śr., czw.,
sob. 8.00 - 14.00, niedz. 8.00 - 13.30. Wnętrze domu pisarki,
jej warsztat pracy, meble, obrazy, pamiątkowe fotografie.
JAWORZE ŚREDNIE. Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka - Muzeum Fauny i Flory Morskiej - pn.-pt. w godzinach
pracy szkoły, w dni wolne po wcześniejszym uzgodnieniu.
MAKÓW PODHALAŃSKI. Biblioteka - Izba Regionalna - pon.,
śr. i piąt. 10.00-18.00, wt. - czw. 8.00-16.00, sob. 8.00 - 14.00.
MILÓWKA. Muzeum Gminne „Stara Chałupa” - wyposażenie wnętrza domu góralskiego z II poł. XIX w.
SKOCZÓW. Muzeum im. Gustawa Morcinka - wt., śr., czw.,
piąt. 9.00 - 15.00, sob., niedz. 10.00 - 14.00, pon. - nieczynne.
USTROŃ. Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa - wtor. 9.00 16.00, śr., czw. piąt. 9.00 - 14.00, pon. i niedz. - nieczynne.
WISŁA. Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego wtor., czw., piąt. 9.00 - 15.00, śr. 9.00 - 17.00, sob., niedz. 10.00
- 14.00, pon. - nieczynne. Kultura górali Beskidu Śląskiego.
ŻYWIEC. Muzeum - w dni powszednie 9.00-16.00, święta
10.00-14.00, poniedziałki i dni poświąteczne - nieczynne. Historia i tradycje Żywca. Stary Zamek - codziennie 9.00 - 20.00.
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22.00 Panorama
22.20 Sport − telegram
22.28 Pogoda
22.40 Kino Mocnych Wrażeń: Detek−
tyw Wilder − film USA
0.10 Yach Film
1.05 Krew z krwi, kość z kości − dra−
mat USA (125 min.)

Echa dnia
Telezakupy
Kurier, prognoza pogody
Aktualności + Pogoda
Magazyn beskidzki − program
redakcji bielskiej
Kurier, prognoza pogody
Gość dnia
Budapeszt wiecznie młody −
film belg.
Kurier, prognoza pogody
Nieustraszony − film USA
Kurier, prognoza pogody
Telekurier
Gość dnia

6.00 Kawa czy herbata, w tym Wia−
domości: 6.05, 6.30, 7.00, 7.30
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Woronicza 17
8.25 Klan − telenowela TVP
8.50 Eurotel − magazyn
9.00 Zaczarowany ołówek
9.10 Budzik
9.35 W krainie czarnoksiężnika Oza
10.00 Panorama
10.05 Plus minus − mag. ekonomiczny
10.30 Potrawy regionalne: Kindziu−
kas, kartacze i kiszka − reportaż
11.00 Panorama
11.05 Forum − program publicystyczny
11.50 Film animowany: Rola
12.00 Wiadomości
12.10 Wieści polonijne − magazyn
12.25 Co nam w duszy gra: Adio po−
midory
13.15 Bellissima − dramat pol.
14.20 Austriacki mistrz polskiej orto−
grafii − reportaż
15.00 Wiadomości
15.10 Wieczór z Jagielskim − talk show
16.00 Klan − telenowela TVP
16.25 Rewizja nadzwyczajna
17.00 Teleexpress
17.15 Sportowy Express
17.20 Gość Jedynki
17.35 Budzik
18.00 W krainie czarnoksiężnika Oza
18.20 Nie tylko dla komandosów
18.50 Irak 2003
19.00 Polonia Rendezvous: Nowy
Jork 2003 − reportaż
19.15 Dobranocka: Opowiadania Mu−
minków
19.30 Wiadomości
19.59 Sport
20.05 Pogoda
20.10 Klan − telenowela TVP
20.35 Być Polakiem: Serce Bałkań−
skie − reportaż
21.05 Bellissima − dramat pol.
22.10 Galowy Koncert Jubileuszowy
TV Polonia − Mazowsze
23.00 Panorama
23.20 Sport−telegram
23.24 Pogoda
23.30 Linia specjalna
23.55 Suplement
0.25 Monitor Wiadomości
0.40 Magazyn olimpijski − Echa sta−
dionów
1.15 Opowiadania Muminków
1.30 Wiadomości
1.57 Sport
2.02 Pogoda
2.10 Klan − telenowela TVP
2.35 Być Polakiem: Serce Bałkań−
skie − reportaż
3.05 Bellissima − dramat pol.
4.10 Studio Irak 2003
4.20 Galowy Koncert Jubileuszowy
TV Polonia − Mazowsze
5.10 Pamiętaj o mnie − koncert życzeń
5.35 Monitor Wiadomości (25 min.)

6.50
7.15
7.30
7.45
8.00
8.30
8.45
9.00
9.30
9.40
10.30
10.45
11.15

9.30
9.40
10.30
10.45
11.15
11.30
11.45
12.15
12.30
12.35
13.30
13.50
14.00
14.30
14.45
15.00
15.30
15.45
16.00
16.15
16.20
16.25
16.30
16.45
17.00
17.30
17.50
17.58
18.00
18.20
18.30
18.45
19.00
19.20
19.25
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
20.50
21.15
21.30
21.45

6.50
7.15
7.30
7.45
7.55
8.00
8.30
8.45
9.00

11.30
11.45
12.15
12.30
12.35
13.30
13.50
14.00
14.30
14.45
15.00
15.30
15.50
16.15
16.30
16.45
17.00
17.30
17.50
18.00
18.20
18.30
18.40
18.45
18.50
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
20.50
21.15
21.30
21.40
21.45
21.55
22.00
22.15
22.30
22.45
22.55
23.05
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6.00
8.00
8.12
8.15
8.30
9.00
9.25
9.45
10.10
11.00
11.10
11.30
12.00
12.10
12.20
12.25
12.45
13.10
14.00
14.40
15.00
15.10
15.35
16.00
16.25
16.50
17.00
17.20
17.40
18.10
18.50
19.00
19.30
19.59
20.05
20.20
22.00
22.25
23.00
23.20

Kawa czy herbata, w tym Wia−
domości: 6.05, 6.30, 7.00, 7.30
Wiadomości
Pogoda
Woronicza 17
Serial dla dzieci
Plastelinek i przyjaciele
Bajeczki Jedyneczki
Witaj, Franklin − serial kanad.
Nieustraszony − serial USA
Kiosk przy Wspólnej
360 stopni dookoła ciała: Stward−
nienie rozsiane − magazyn
Fauna i flora naszego organi−
zmu: Kolej na robaki − serial ka−
nad.
Wiadomości
Agrobiznes
Kontrasty − świat, ludzie, pie−
niądze
Samo życie − reportaż
Klan − telenowela TVP
Siódme niebo − serial USA
Program publicystyczny
Światowe dziedzictwo kultury:
Fontenay − klasztor ubogi − cykl
niem.
Wiadomości
Reportaż
Obserwator wojskowy − magazyn
poświęcony tematyce militarnej
Rower Błażeja − program dla mło−
dzieży
Moda na sukces − serial USA
Sportowy Express
Teleexpress
Gość Jedynki
Klan − telenowela TVP
Trzecia strona medalu
Studio Irak 2003
Wieczorynka: Mały Miś
Wiadomości
Sport
Pogoda
Okruchy życia: Kręte ścieżki −
thriller USA
Kryminalna Jedynka
Oblicza mediów − magazyn
Monitor Wiadomości
Seans na życzenie: Bill Dia−
mond − film franc.−szwajc.−niem.
(95 min.)

7.05 Studio urody
7.15 Dwójka Dzieciom: 100 dobrych
uczynków
7.40 Dwójka Dzieciom: Plastusiowy
pamiętnik
7.50 Dwójka Dzieciom: Dziwny świat
Kota Filemona
8.00 M jak miłość − serial TVP
8.50 Pytanie na śniadanie − magazyn
(w tym Panorama 9.00, 10.00,
Prognoza pogody 9.30)
10.25 Zobacz to... − program kulturalny
10.35 Herbatka u Tadka
11.25 Mroczny rycerz − serial ang.−no−
wozel.
12.15 Wielkie romanse 20 wieku:
Charles Bronson i Jill Ireland −
serial ang.
12.40 Telezakupy
13.00 Panorama
13.15 Złotopolscy − telenowela TVP
13.45 Życie do poprawki − serial USA
14.30 Yach Film
15.25 Wokół nas: Wspomnienia nie−
bieskiego mundurka
16.00 Panorama
16.23 Pogoda
16.30 Film dla niesłyszących: M jak
miłość − serial TVP
17.20 Jazda kulturalna − magazyn
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.54 Pogoda
19.05 Jeden z dziesięciu − teleturniej
19.35 Camerata − magazyn muzyczny
20.05 M jak miłość − serial TVP
20.55 Paragraf 148 − kara śmierci:
Wśród nocnej ciszy
21.25 Linia specjalna

5.20
5.40
6.30
7.10
8.00
8.50
9.15
10.15
11.15

Sport
Pogoda
Tematy dnia
To jest temat
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Oszustwo − film ang. (95 min.)

Uwaga!
Prawdziwa miłość − telenowela
meksyk.
Telesklep
Córka przeznaczenia − telenowe−
la meksyk.
Ścieżki miłości − telenowela
meksyk.
Magiczny kamień
Tele Gra − teleturniej
Telesklep
Rozmowy w toku

7.30 Z pierwszej strony − serial USA
8.00 Alf − serial USA
8.30 Tajemnice pocałunku − teleno−
wela meksyk.
9.25 Miłość i przeznaczenie − teleno−
wela meksyk.
10.15 Łamisłówka − teleturniej
11.00 Legendy Kung Fu − serial USA
12.00 Mała księżniczka − telenowela
meksyk.
12.45 Telesklep
14.30 Tajemnice pocałunku − teleno−
wela meksyk.
15.20 Miłość i przeznaczenie − teleno−
wela meksyk.
16.10 Zawód glina − serial USA
16.40 Alf − serial USA
17.10 Pamięć absolutna − serial USA
18.10 Legendy Kung Fu − serial USA
19.10 Z pierwszej strony − serial USA
19.40 Zawód glina − serial USA
20.10 Amistad − film USA
23.15 Gliniarze na motorach − serial
niem.
0.15 Kawaler do wzięcia − Extra
0.45 Zooman − film USA
2.35 Wojna Da Vinciego − film USA
(100 min.)

6.00 Piosenka na życzenie
6.45 TV Market
7.00 Power Rangers
7.30 Transformery
8.00 MacGayver
9.00 Bar 3
9.30 Słoneczny patrol 8
10.30 Bar 3
11.15 Awantura o kasę − teleturniej
12.10 Samo życie − serial pol.
12.45 Amor Latino − telenowela argent.
13.35 TV Market
13.50 Czułość i kłamstwa − serial pol.
14.20 Power Rangers
14.45 Dziwolągi
15.10 Najzabawniejsze zwierzęta
świata
15.45 Informacje
16.10 Interwencja
16.30 Piątka nieustraszonych
17.30 Hugo Express
17.55 Bar 3
18.30 Informacje + sport
19.00 Prognoza pogody
19.10 Awantura o kasę − teleturniej
20.10 Bar 3
21.05 Samo życie − serial pol.
21.30 Studio Lotto
21.45 Szalona rodzinka − film USA
23.55 Biznes informacje
0.15 Prognoza pogody
0.25 Graffiti
0.40 W samoobronie − film kanad.
2.25 Aquaz Superchat na żywo
4.30 Magazyn redakcji programów
religijnych
5.30 Pożegnanie

21.57
22.00
22.02
22.15
22.30
22.45
22.55
23.05

TV XIV

Kurier, prognoza pogody
Viva il Canto
Integracja
Kurier
Teologia ikon − film grecki
Kurier, prognoza pogody
Agrobiznes
Teleplotki
Kurier, prognoza pogody
Eurotel
Molly − film pol.
Kurier, prognoza pogody
Magazyn beskidzki
Aktualności + Pogoda
Kurier, prognoza pogody
Rozmowa dnia
Europa w zagrodzie
Kurier, prognoza pogody
Wizytówki
Aktualności + Pogoda
Wiadomości sportowe
Kurier kulturalny
Prognoza pogody
Kronika powiatu tarnogórskiego
Eurostrada
Telezakupy
Rozmowa dnia
Telekurier
Kurier
Studio pogoda
Echa dnia
Eurotel
Kurier gospodarczy
Prognoza pogody
Aktualności + Pogoda
Wiadomości sportowe
Porozmawiajmy
To jest temat
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Oszustwo − film ang. (85 min.)

Echa dnia
Telezakupy
Kurier, prognoza pogody
Kronika
Pogoda
Europa w zagrodzie − magazyn
Kurier, prognoza pogody
Gość dnia
Budapeszt wiecznie młody − film
belg.
Kurier, prognoza pogody
Nieustraszony − film USA
Kurier, prognoza pogody
Telekurier
Gość dnia
Kurier, prognoza pogody
Viva il Canto
Integracja − magazyn
Kurier
Teologia ikon
Kurier, prognoza pogody
Agrobiznes
Teleplotki
Kurier, prognoza pogody
Eurotel
Molly − film pol.
Kurier, prognoza pogody
Regiony kultury
Na rynku pracy (powt.)
Nowe miasto − retrospekcje
Warto wiedzieć
Pogoda
Kurier, prognoza pogody
Rozmowa dnia
Europa w zagrodzie − magazyn
Kurier, prognoza pogody
Kronika świętokrzyska
Pogoda
Kronika
Tematy dnia
Kurier kulturalny
Rola
Załatwmy to razem
Warto wiedzieć
Pogoda
Telezakupy
Rozmowa dnia
Telekurier
Kurier
Studio pogoda
Echa dnia
Eurotel
Kurier gospodarczy
Kronika

12.15
12.45
13.45
14.10
15.00
16.00
16.20
17.10
18.00
19.00
19.30
19.40
19.45
20.10
20.40
22.00
23.05
23.30
0.00
0.30
1.35

6.00
8.30
8.40
8.45
9.00
9.05
9.30
10.00
11.20
11.35
12.00
12.10
13.05
13.20
13.45
14.45
15.10
15.35
16.00
16.05
16.35
17.05
17.20
17.45
17.50
18.10
19.00
19.15
19.45
20.00
20.40
21.40
22.05
22.25
22.50
23.05
23.55
0.20
0.25
0.55
2.15
2.55

6.00
8.30
9.30
11.15
12.10
13.00
14.45
15.40
16.40
17.20
18.15
18.25
18.55
19.30
20.00
20.35
22.35
23.10
0.20
2.00
2.25
3.00
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Na Wspólnej − serial pol.
Powrót do Edenu − serial USA
Magiczny kamień
Brzydula
Nikita − serial USA
Fakty, Pogoda
Córka przeznaczenia − teleno−
wela meksyk.
Prawdziwa miłość − telenowela
meksyk.
Rozmowy w toku
TVN Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga!
Na Wspólnej − serial pol.
Kawaler do wzięcia − program
rozrywkowy
Druga twarz − program rozryw−
kowy
Fakty Wieczorne
Twoja droga do gwiazd − Trening
Cela
Siłacze
Nic straconego

Poranek z CTV
Poranek dla dzieci
Przyśpiewki
Kosteczki
Wiadomości
Ten nasz czeski charakter
Co wy na to?
Katarzyna − komedia tv
Kalendarium
Porady prawne
Wiadomości
Kolory życia
Pod lupą
Tematy dnia
Ewolucja − serial dok.
Kamera podróżników
Simpsonowie
Obok ekranu
Wiadomości
Bajkowe przedszkole
Meduza
Opuszczone zwierzątka
AZ − quiz
Pogoda
Wieści regionalne
Baśń
Wieczorynka
Wydarzenia
Pogoda i sport
Talk Show
Przedwczesna śmierć
Na tropie
Decydujące zdarzenia
Wydarzenia
Pogoda i sport
Szpital Presidio
Media
Tele−zakupy
Country Express
Kamera podróżników
Świat motoryzacji
Golf

Śniadanie z Novą
To jest zabójstwo
Złoty człowiek − komedia czeska
Knots Landing
Zakochana
Prawo do miłości
Ochroniarze
Kachorra
Ryzykuj!
Gliniarz i prokurator
Pogoda
MASH
Teleturniej
Dziennik i sport
Wideoscenki
Siostra w akcji − film USA
Problemy obywateli
Kto przetrwa?
Nieswoja córka − film USA
Tele−zakupy
Problemy obywateli
Tele Tele
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Wiadomości: 6.00 − 20.00, co
godzinę.
Motoserwis: 6.45, 7.15, 7.45,
8.15, 8.45, 9.15, 14.15, 15.15,
16.15
Wybrane audycje dla
słuchaczy od 10 do 100 lat
6.45 Sportowy Mix
8.45 Gość Radia Bielsko
9.20 Koncert Życzeń z kwiat−
kiem
Jarmark
Pod paragrafem
Informator kulturalny
Dzień reportera
Codzienna Lista Przebojów
Muzyczne marzenia
11.15
13.30
15.25
17.00
18.00
21.45

Szkoła bardzo wieczorowa
Just a moment − lekcja języ−
ka angielskiego
Muzyczna noc
Kurier poranny
Kawa na ławę
Muzyka
Trójwymiarowa prognoza
pogody
Muzyka c.d.
Muzyka c.d.
Kurier południowy
Just a moment − lekcja języ−
ka angielskiego
Ekspres
Trzy kwadranse z reporta−
żem
Auto−radio
Kurier popołudniowy
Dźwięk dobry
Just a moment − lekcja języ−
ka angielskiego
Powieść
Informacje sportowe
Gdzieś obok nas
Bywalec kulturalny
Moja muzyka
BBC retransmisje
Powieść
Wieczór muzyczny

Wiadomości przez całą dobę o
pełnych godzinach
0.10
1.30
1.35
7.00
7.40
8.40
9.15
9.40
10.15
12.00
12.45
13.07
14.15
15.07
16.00
16.11
18.05
18.50
19.03
20.05
20.30
21.15
22.00
22.50
23.05

Wizytówka dnia: co godzinę od
7.00 do 18.00
Wiadomości: co godzinę od
7.30 do 16.30
Piosenka dnia co godzinę: od
7.05 do 18.05.
6.45 Rozważania Biblijne
7.15 Dr Dobson dla rodziny
9.15 Przecieramy górskie szla−
ki − informacje GOPR
9.50 Trzymamy straż wzdłuż
plaż − informacje WOPR
10.50 Płyta tygodnia
12.10 Porady Gazety Prawnej
12.20 Studio Gazety Prawnej
18.10 Płyta tygodnia
19.15 Dr Dobson dla rodziny
(powt.)
19.30 − 20.30 Audycja „Po Prostu”
20.35 Reportaż Fundacji Głos
Ewangelii (powt.)
21.35 Rozważania Biblijne (powt.)
21.50 Fragment Nowego Testa−
mentu

TV III

Lubisz niezależność i zmiany, ale
nie bardzo umiesz sobie z tym radzić.
Jeśli chcesz przebrnąć przez trudne dni,
musisz działać odważnie i bezkompromisowo. Pewne przedsięwzięcia zdołasz sfinalizować, ale na zbyt wiele nie
licz. Na brak gotówki nie będziesz narzekać, ale to cię nie zadowoli. Nie zapominaj o potrzebach swych najbliższych. Zwracaj więcej uwagi na drobne
sprawy, które w tych dniach mogą okazać się decydujące. Życiowe cele nie
powinny ci przesłaniać szczegółów.

W tych dniach twoje sprawy mogą
znaleźć rozwiązanie, ale pod warunkiem, że z optymizmem spojrzysz na
świat. Tkwiące w tobie możliwości są
większe niż sobie wyobrażasz, ale
musisz w nie uwierzyć. Sukces osiągniesz tylko drobnymi krokami. Nie
wydawaj zbyt wiele pieniędzy na zachcianki, bo możesz tego gorzko pożałować. W ważnych dla ciebie sprawach twardo obstawaj przy swoim zdaniu. Pod żadnym pozorem nie zachowuj się jak chorągiewka na wietrze.

W najbliższym tygodniu będziesz
musiał godzić własne interesy z wymaganiami, jakie będzie ci stawiać otoczenie. Nic ci łatwo nie przyjdzie, więc nastaw się na pokonywanie rozmaitych
przeszkód. Ważną sprawę załatwisz
tylko wkładając w swe działania maksimum wysiłku. Pewne okoliczności będą
ci sprzyjać, ale nie w każdym zakresie.
Ryzykanckie posunięcia i lekkomyślność wpędzą cię w tarapaty. Nastaw się
raczej na gruntownie przemyślane decyzje, a nie na spekulacje.

Nie zdecydujesz się spocząć na
laurach, ale też cele, jakie chcesz osiągnąć powinny być realistyczne. Powinieneś teraz zapanować trochę nad
swymi ambicjami. Nie zatrzymuj się w
pół drogi, choć będą cię do tego skłaniać nieżyczliwi ludzie. W sprawach
nowych inwestycji posłuchaj rad wypróbowanych przyjaciół, gdyż ktoś może ci
pomóc podjąć sensowną decyzję. Na
poparcie wpływowych osób nie ma co
liczyć. Możesz natomiast brać pod uwagę sprzyjające ci szczęście.

W tym tygodniu będziesz wyjątkowo zapracowany. Nie znajdziesz
czasu ani dla siebie, ani dla rodziny.
Zaczniesz wreszcie doceniać każdą
wolną chwilę. Poznasz interesujących ludzi, ale nie wiąż z nimi wiel-

kich nadziei. Będziesz miał szansę
umocnienia swej pozycji zawodowej
i zostaniesz w pożądany dla siebie
sposób doceniony. W sprawach prywatnych nie ma co liczyć na znaczące zmiany. W kontaktach z najbliższymi kieruj się roztropnością i wyrozumiałością.

Tylko stanowczość i wytrwałość
doprowadzą cię w tych dniach do upragnionego celu. To, czego nie udało się
sfinalizować wcześniej, może dokonać
się teraz. Musisz jednak trwać przy powziętych zamiarach i nie tracić rezonu
w stosownych sytuacjach. Nad nowymi

inwestycjami finansowymi poważnie się
zastanów. W drugiej połowie tygodnia
sprawy zaczną się znacznie lepiej układać, ale musisz uważać, by nie stracić
żadnej szansy, na rozpoczęcie własnej
gry o dużą stawkę.

Efekty pewnych twoich działań
mogą okazać się w tych dniach zaskakujące. Nie jest wykluczone, że odkryjesz w sobie nowe talenty i możliwości.
Jeśli zdecydujesz się na ryzykowne kroki, z pewnością ci się opłacą. Unikaj jednak lekkomyślnych postaw, bo będą
one zapowiedzią późniejszych niepowodzeń. Pamiętaj też, iż wokół siebie
lepiej mieć sprzymierzeńców niż zdeklarowanych wrogów. Do dobrego samopoczucia niewątpliwie przyczyni się
poprawa sytuacji finansowej.

W nadchodzącym tygodniu powinieneś twardo stąpać po ziemi, bo nie
będzie łatwo. Masz przed sobą parę
poważnych sporów i nieporozumień.
Z dokonywanych teraz wyborów nie
wyjdziesz bez szwanku. Gospodaruj
pieniędzmi w taki sposób, aby nie popaść w długi, gdyż trudno ci będzie
potem z nich wybrnąć. Podczas załatwiania istotnych spraw pojawią się
niespodziewane przeszkody. Obietnic
wiadomej osoby nie traktuj poważnie,
bo nie zostaną one spełnione.

Pora zacząć pewne rzeczy od
nowa. To, co wcześniej ci się nie
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udało, ma szanse teraz się zrealizować. Musisz się nad wszystkim dobrze zastanowić bez obaw o ewentualne straty, bo one cię akurat nie
czekają. Zastanów się tylko nad tym,
jak wyjść z pewnych sytuacji z honorem. Podejmowanie pochopnych
decyzji może narazić cię na śmieszność, więc uważaj, aby nie przeholować. W dokonywaniu trafnych wyborów może ci dopomóc najbliższe
otoczenie.

Twoje ambitne plany mogą w tych
dniach pokrzyżować zazdrośnicy. Nie
ma więc powodów, abyś ze swoimi

zamierzeniami miał się obnosić i
wszystkim o nich komunikować. W
nadchodzących dniach będą ci sprzyjać szczęśliwe zbiegi okoliczności,
więc nie przegap okazji, aby je wykorzystać. Sprawy z pozoru przegrane mogą się teraz okazać banalnie
proste. Musisz jednak innych przekonać do swoich racji. Wyjaśnij też
współpracownikom wszystkie nieporozumienia.

Poświęć trochę czasu na zastanowienie się, czy właściwie postępujesz. Nie upieraj się przy własnym
zdaniu, lecz spokojnie wysłuchaj racji innych. Jeśli potrzebujesz pomocy, nie obawiaj się o nią poprosić
swego najbliższego otoczenia. Ważne, abyś w tym tygodniu potrafił sobie zaplanować pracę, bo od tego
wiele będzie zależało. Masz obok siebie kilka złośliwych osób, które skorzystają z każdej okazji, aby ci dokuczyć. W sprawach prywatnych nie
będzie znaczących zmian.

W najbliższych dniach nie będziesz narzekał na brak pracy, ale też
przyniesie ci ona wyjątkową satysfakcję. Będziesz miał szansę wkorzystania swoich nowych umiejętności, co
przyniesie ci cenne doświadczenia.
Pewne plany spalą na panewce, ale
być może nie jest to najlepszy czas
na ich realizację. Zła wola innych
osób też zrobi swoje, ale nie ma żadnych powodów, żebyś się załamywał.
Najważniejsze, żebyś jasno określił
cele, które w najbliższej przyszłości
chcesz osiągnąć.
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8.00
8.12
8.15
8.25
8.50

9.00
9.30
10.00
10.05
11.00
11.05

12.00
12.10
12.55
13.10
14.00
15.00
15.10
15.35
16.00
16.25
17.00
17.15
17.20
17.35
18.05
19.00
19.15
19.30
19.59
20.05
20.10
20.35
20.55
21.10

Zaczarowany ołówek
Trzy dni aby wygrać − serial
franc.−pol.
Panorama
Dzieje kultury polskiej:
Rzeczpospolita szlachecka −
Srebrny wiek − film dok.
Panorama
Tygodnik polityczny Jedyn−
ki
Film animowany: Impresje
− Wariacje na temat Witka−
cego
Wiadomości
Forum Polonijne
Hity satelity
Matki, żony i kochanki − se−
rial TVP
Eurofolk Sanok 2003: Hay−
damaky
Wiadomości
Gorący temat: Powrót Mu−
siała − serial TVP
Sopot 2003 na bis: Skaldo−
wie i goście
Złotopolscy − telenowela TVP
Szept prowincjonalny
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki
Trzy dnia aby wygrać − serial
franc.−pol.
Eurofolk Sanok 2003: Hay−
damaky
Wieści polonijne
Dobranocka: Miś Uszatek
Wiadomości
Sport
Pogoda
Złotopolscy − telenowela TVP
Mówi się...
Hity satelity − propozycje pro−
gramowe TV Polonia na nad−
chodzący tydzień
Matki, żony i kochanki − se−
rial TVP
Szept prowincjonalny
Gorący temat − serial TVP
Panorama
Sport−telegram
6.50
7.15
7.30
7.45
7.55
8.00
8.30
8.45
9.00
9.30
16.00
17.00
17.30
17.50
17.58
18.00
18.20

TV IV

Echa dnia
Telezakupy
Kurier, prognoza pogody
Kronika
Pogoda
Małe ojczyzny
Kurier, prognoza pogody
Gość dnia
Transmisja posiedzenia Sej−
mu RP do 16.00
Kurier − wersja graficzna co
godz. do 15.30
Msza święta dla chorych
Targi sztuki ludowej
Kurier, prognoza pogody
Kronika świętokrzyska
Pogoda
Kronika
Tematy dnia

6.30 Transmisja mszy świętej
7.30 Kurier, prognoza pogody
7.45 Aktualności + pogoda
8.00 Uwaga weekend − czyli kultu−
ralny niezbędnik weekendowy
8.30 Kurier, prognoza pogody
8.45 Gość dnia
9.00 Transmisja posiedzenia sej−
mu do 16.00
9.30 Kurier − wersja graficzna co
godz. do 15.30
16.00 Trójka tam była
16.15 Aktualności + Pogoda
16.30 Kurier, prognoza pogody
16.45 Rozmowa dnia
17.00 Targi sztuki ludowej
17.30 Kurier, prognoza pogody
17.50 Wizytówki
18.00 Aktualności + pogoda
18.20 Wiadomości sportowe
18.30 Kurier kulturalny
18.40 Prognoza pogody
18.45 Magazyn kulturalny
19.15 Muzyka u nas
19.30 Telezakupy
19.45 Rozmowa dnia
20.00 Telekurier
20.30 Kurier
20.45 Studio pogoda
20.50 Echa dnia
21.15 Eurotel
21.30 Kurier gospodarczy
21.40 Prognoza pogody
21.45 Aktualności + pogoda
21.55 Wiadomości sportowe
22.00 Ludzie i sprawy − magazyn re−
porterski TV Katowice
22.15 To jest temat
22.30 Kurier
22.45 Kurier sportowy
22.55 Studio pogoda
23.05 Wagina na stole operacyj−
nym − film ang.
23.55 Kawalerskie życie na obczyź−
nie − film pol. (105 min.)

23.23 Pogoda
23.30 Porozmawiajmy
0.30 Monitor Wiadomości
0.50 Sopot 2003 na bis: Skaldo−
wie i goście
1.15 Miś Uszatek
1.30 Wiadomości
1.57 Sport
2.02 Pogoda
2.10 Złotopolscy − telenowela TVP
2.35 Wieści polonijne
2.50 Hity satelity − propozycje pro−
gramowe TV Polonia na nad−
chodzący tydzień
3.05 Mówi się...
3.25 Matki, żony i kochanki − se−
rial TVP
4.15 Eurofolk Sanok 2003: Hayda−
maky
5.05 Gorący temat − serial TVP
5.35 Monitor Wiadomości
5.50 Kurs dnia − magazyn ekono−
miczny (10 min.)
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11.50

22.00 Panorama
22.20 Sport−telegram
22.28 Pogoda
22.40 Babski wieczór: Jak upolo−
wać mężczyznę, czyli seks
w wielkim mieście − serial
USA
23.15 Babski wieczór: Wyrzucony
na brzeg − dramat ang.
1.05 Kierunek Punkt Zero − dramat
USA

6.00 Kawa czy herbata, w tym
Wiadomości: 6.05, 6.30, 7.00,
7.30
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Woronicza 17
8.30 Słoń Beniamin − serial niem.
8.55 Jedyneczka
9.25 Bajeczki Jedyneczki
9.35 Kocie bajki − serial franc.
10.05 Przygody pana Michała − se−
rial pol.
10.35 Mamo, tato − pomóżcie − ma−
gazyn
11.00 Gorbaczow. Po upadku im−
perium
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes − rolniczy program
informacyjny
12.20 Wielkie sprzątanie
12.45 Leksykon kinomana: Pancer−
nik Patiomkin
14.15 W krainie wielkich puszcz
14.35 Telewizyjny przewodnik po
kraju: Para w Polskę, Gi−
życko
15.00 Wiadomości
15.10 Bezpieczna Jedynka
15.55 Raj − magazyn
16.25 Moda na sukces − serial USA
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.30 Plebania − serial TVP
18.00 Randka w ciemno − zabawa
quizowa
18.40 Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
19.10 Wieczorynka: Dziwny świat
Kota Filemona
19.30 Wiadomości
19.59 Sport
20.05 Pogoda
20.20 Obrona zamku − film USA
22.15 Męska rzecz...: Draka w
Bronksie − komedia kanad.
23.50 Monitor Wiadomości
0.05 Męska rzecz...: Przeklęte uli−
ce − film USA
1.40 Sekrety Weroniki − serial USA
(20 min.)

22.00
22.30
23.00
23.20

6.00 Kawa czy herbata, w tym
Wiadomości: 6.05, 6.30, 7.00,
7.30
Wiadomości
Pogoda
Woronicza 17
Złotopolscy − telenowela TVP
Eurotel − magazyn

7.05 Studio urody
7.15 Dwójka Dzieciom: 100 do−
brych uczynków
7.40 Dwójka dzieciom: Plastusio−
wy pamiętnik
7.50 Dwójka dzieciom: Dziwny
świat Kota Filemona
8.00 M jak miłość − serial TVP
8.50 Pytanie na śniadanie − ma−
gazyn (w tym Panorama 9.00,
10.00, Prognoza pogody 9.30)
10.45 Święta wojna − serial TVP
11.10 Co przyniesie życie, ost. − se−
rial wł.
12.40 Telezakupy
13.00 Panorama
13.15 Złotopolscy − telenowela TVP
13.40 Życie do poprawki − serial
USA
14.30 Wideoteka Dorosłego Czło−
wieka
14.55 Zmiennicy − serial TVP
16.00 Panorama
16.22 Pogoda
16.25 Złotopolscy − telenowela TVP
17.20 Wyznania budowlańców − se−
rial ang.
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.54 Pogoda
19.05 Dla mnie bomba! Kabareto−
wa Liga Dwójki, Półfinał 1
20.00 Zobacz to... − program kultu−
ralny
20.10 Śpiewające Fortepiany − tele−
turniej muzyczny

18.30 Kurier kulturalny
18.45 E−cafe Europa
19.00 Konkurs współczesnej mu−
zyki kameralnej − reportaż
19.20 Warto wiedzieć
19.25 Pogoda
19.30 Telezakupy
19.45 Rozmowa dnia
20.00 Telekurier
20.30 Kurier
20.45 Studio pogoda
20.50 Echa dnia
21.15 Eurotel
21.30 Kurier gospodarczy
21.40 Prognoza pogody
21.45 Kronika
21.57 Sport
22.00 Pogoda
22.02 Tematy dnia
22.15 To jest temat − reportaż
22.30 Kurier
22.45 Kurier sportowy
22.55 Studio pogoda
23.05 Wagina na stole operacyj−
nym − film ang.
23.55 Kawalerskie życie na obczyź−
nie − film pol. (100 min.)

Z pierwszej strony − serial USA
Alf − serial USA
Tajemnice pocałunku − tele−
nowela meksyk.
Miłość i przeznaczenie − te−
lenowela meksyk.
Łamisłówka − teleturniej inte−
raktywny na żywo
Legendy Kunf Fu − serial USA
Mała księżniczka − telenowe−
la meksyk.
Telesklep
Tajemnice pocałunku − tele−
nowela meksyk.
Miłość i przeznaczenie − te−
lenowela meksyk.
Zawód glina − serial USA
Alf − serial USA
Ścigany − serial USA
Legendy Kunf Fu − serial USA

6.00 Piosenka na życzenie
6.45 TV Market
7.00 Power Rangers
7.30 Transformery
8.00 MacGyver
9.00 Bar 3
9.30 Boston Public 2
10.30 Bar 3
11.15 Rosyjska ruletka
12.15 Samo życie − serial pol.
12.45 Amor Latino − telenowela ar−
gent.
13.35 TV Market
13.50 Czułość i kłamstwa − serial
pol.
14.20 Power Rangers
14.45 Tajemniczy rycerze
15.15 Świat według Kiepskich − se−
rial pol.
15.45 Informacje
16.10 Interwencja
16.30 Piątka nieustraszonych
17.30 Hugo Express
17.55 Bar 3
18.30 Informacje + sport
19.00 Prognoza pogody
19.10 Awantura o kasę
20.10 Bar 3
21.05 Czego się boją faceci?
21.30 Studio Lotto
21.50 Gwiezdne wojny: Imperium
kontratakuje − film USA
0.20 Informacje
0.30 Puls − biznes i giełda
0.45 Prognoza pogody
0.55 Graffiti
1.10 Nauczyciel namiętności −
Playboy
2.50 Aquaz Superchat na żywo
5.00 Pożegnanie

7.30
8.00
8.30
9.20
10.15
11.00
11.55
12.45
14.30
15.20
16.10
16.40
17.10
18.10
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19.10 Z pierwszej strony − serial USA
19.40 Zawód glina − serial USA
20.10 Mary i Tim − film USA
22.05 Na granicy światów − serial
USA
23.05 Koszmar z ulicy Wiązów −
horror USA
0.55 Ktoś na ciebie czeka − film
USA
2.35 Na granicy światów − serial
USA (55 min.)

5.20 Uwaga!
5.40 Prawdziwa miłość − telenowe−
la meksyk.
6.30 Telesklep
7.10 Córka przeznaczenia − tele−
nowela meksyk.
8.00 Ścieżki miłości − telenowela
meksyk.
8.50 Magiczny kamień
9.15 Tele gra − teleturniej interak−
tywny na żywo
10.15 Telesklep
11.15 Rozmowy w toku
12.15 Na Wspólnej − serial pol.
12.45 Powrót do Edenu − serial USA
13.45 Twoja droga do gwiazd − Tre−
ning
14.10 Brzydula
15.00 Nikita − serial USA
16.00 Fakty, Pogoda
16.20 Córka przeznaczenia − teleno−
wela meksyk.
17.10 Prawdziwa miłość − telenowe−
la meksyk.
18.00 Rozmowy w toku
19.00 TVN Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga!
20.10 Na Wspólnej − serial pol.
20.40 Superkino: Mission: Impos−
sible II − film USA−niem.
23.10 Egzekutorzy − film kanad.−
USA
1.00 Nic straconego − powtórki pro−
gramów

6.00 Poranek z CTV 8.30 Bajeczki
9.00 Wiadomości 9.05 Bez opako−
wania 9.35 Moda 10.00 Durango −
film USA 11.40 Diagnoza 12.00
Wiadomości 12.10 Oczarowanie
13.10 Baśń 14.05 Przygody krymi−
nalistyki 15.00 Nasza wieś 15.25
Dechovki 16.00 Wiadomości 16.05
Parker Lewis 16.30 Droga w górę
17.20 AZ − quiz 17.45 Pogoda
17.50 Wieści regionalne 18.10 Ki−
nobox 18.35 Wideoscenki 19.00
Wieczorynka 19.15 Wydarzenia
19.40 Pogoda i sport 20.00 Hanu−
man − film franc. 21.35 Film o fil−
mie 21.50 Wydarzenia 22.00 Pogo−
da i sport 22.10 Inspektor Rebus
0.00 Ostatnia kolacja − film USA
1.30 Droga w górę 2.10 Jazzowe
podium 2.45 Moda

6.00 Śniadanie z Novą 8.30 To jest
z a b ó j s t w o 9 . 2 5 K a p i t a n 11 . 1 0
Knots Landing 12.00 Zakochana
12.50 Prawo do miłości 1 3 . 4 5
Gwiezdne wrota 14.35 Kachorra
15.35 Brzydula Betty 16.40 Ryzy−
kuj! 17.15 Z regionu 17.25 Gliniarz
i prokurator 18.15 Pogoda 18.25
M.A.S.H. 18.55 Teleturniej 19.30
Wiadomości i sport 20.00 Gospo−
da − progr. rozrywkowy 20.35 Pu−
łapka na rodziców − komedia USA
23.05 Trach! 23.35 Piórko − erotic
show 0.25 Red Rock West − film
USA 2.05 Tele−zakupy 2.40 Trach!
3.25 Lekarz z gór
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Wiadomości: 6.00 − 20.00, co
godzinę.
Motoserwis: 6.45, 7.15, 7.45,
8.15, 8.45, 9.15, 14.15, 15.15,
16.15
Wybrane audycje dla
słuchaczy od 10 do 100 lat
6.45 Sportowy Mix
8.45 Gość Radia Bielsko
9.20 Koncert Życzeń z kwiat−
kiem
11.15 Jarmark
13.30 Pod paragrafem
15.25 Informator kulturalny
17.00 Dzień reportera
18.00 Codzienna Lista Przebo−
jów
21.45 Muzyczne marzenia

Wiadomości przez całą dobę o
pełnych godzinach
0.10 Szkoła bardzo wieczorowa
1.30 Just a moment − lekcja ję−
zyka angielskiego
1.35 Muzyczna noc z Radiem
Katowice
7.00 Kurier poranny
7.40 Kawa na ławę
8.10 Muzyka
9.15 Trójwymiarowa prognoza
pogody
9.40 Muzyka c.d.
10.30 Auto−Radio
12.00 Kurier południowy
12.45 Just a moment − lekcja ję−
zyka angielskiego
14.10 Magazyn Medyczny Kry−
styny Bochenek
15.07 Auto−radio
16.00 Kurier popołudniowy
16.11 Dźwięk dobry
18.05 Just a moment − lekcja ję−
zyka angielskiego
18.11 Moje radio
18.50 Powieść
19.07 WuZetka − Wieczór z kom−
puterem
22.00 BBC retransmisje
23.05 Wieczór muzyczny

Wizytówka dnia: co godzinę od
7.00 do 18.00
Wiadomości: co godzinę od
7.30 do 16.30
Piosenka dnia co godzinę: od
7.05 do 18.05.
6.45 Rozważania Biblijne
7.15 Dr Dobson dla rodziny
9.15 Przecieramy górskie szla−
ki − informacje GOPR
9.50 Trzymamy straż wzdłuż
plaż − informacje WOPR
10.50 Płyta tygodnia
12.10 Porady Gazety Prawnej
12.20 Studio Gazety Prawnej
18.10 Płyta tygodnia
19.15 Dr Dobson dla rodziny
(powt.)
19.30 − 20.30 Audycja „Po Pro−
stu”
20.35 Reportaż Fundacji Głos
Ewangelii (powt.)
21.35 Rozważania Biblijne (powt.)
21.50 Fragment Nowego Testa−
mentu
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BIELSKO-BIAŁA. INFORMACJA: PKP tel. 9436; PKS tel.
812 28 25; MPK tel. 814 34 09; Informacja turystyczna
tel. 819 00 50, 819 00 60 (od pon. do piątku 8.00-18.00);
Centrum Informacji Przewozów Międzynarodowych tel.
816 27 00; Beskidzkie Stowarzyszenie Pomocy Drogowych (całą dobę), Bielsko-B., ul. Stojałowskiego 46, tel.
9638. PLUS RADIO TAXI (całą dobę), tel. 9629; 811 11 11;
MEGA TAXI 96-24; 8188888; 96-26; HIT RADIO TAXI 9622;
821 21 21; MPT Radio TAXI 919; LUX TAXI 9620; 815 11
15; postój bagażówek tel. 812 31 03 Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej: tel. 988; 814 62 21, BielskoBiała, ks. Brzóski 3, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu.
PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Bielsko-Biała, tel. 814 34 09 (czynny całą dobę). CAŁODOBOWE POGOTOWIE ELEKTRYCZNE - „Jurgen” 033/497 30 15,
0501480941; STRAŻ MIEJSKA: Bielsko-Biała, Kołłątaja 10,
tel. 822 81 14 (czynny całą dobę). Biuro Informacji Gospodarczej: tel. (033) 9471. Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Bielsku-Białej, tel. 812 63 16. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, ul. Kazimierza Wielkiego 8, tel. 814 18 18. Telefon poradniowo-informacyjny na temat HIV/AIDS „Zielona Linia” Warszawa, 022/621 33 67, pod którym lekarze i wolontariusze
odpowiadają na wszelkie pytania. Tel. informacyjny AIDS:
822 82 11; w czwartki (17.00-20.00); TELEFONY ZAUFANIA: Katolicki 812 26 67 (czynny codziennie, od 16.0021.00); Chrześcijański „Samarytanin” 814 21 92 (czynny:
niedz., wtor., czw., od 18.00 do 22.00); Anonimowych
Alkoholików 822 82 40 (codziennie od 16.00 do 20.00);
Policyjny 812 40 41 wew. 752; Pogotowie Psychologiczne tel. 988 (czynne całą dobę); Szpital Ogólny (Wyspiańskiego 21), tel. 812 20 45; Szpital Onkologiczny (Wyzwolenia 18), tel. 816 40 61; Szpital Pediatryczny (Sobieskiego 83), tel. 812 50 04; Szpital Ogólny (E. Plater
17), tel. 815 70 11; Szpital Ogólny w Bielsku-Białej (Widok 5), tel. 812 43 10; Szpital Wojewódzki (Armii Krajowej 101), tel. 810 01 43; Bystra Śl. (Fałata 2), tel. 817 18
00. ONKOLOGIA - telefon zaufania 810 01 10 czynny codziennie (18.00 do 20.00). POGOTOWIA: Bielskie Pogotowie Ratunkowe, E. Plater 14, tel. 815 90 45, 46; gazowe 992; wodne 994; ciepłownicze 993; energetyczne 991.
CIESZYN: Szpital nr 2, ul. Katowicka 13, tel. 852 05 46,
Szpital Śląski, ul. Bielska 4, tel. 851 25 12. Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii, tel. 851 56 68; Centrum Pomocy Rodzinie, ul. ks. Janusza 3, tel. 852 24 12; Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ul. Bóżnicza 7, tel.
851 14 38, dyżur w biurze Stowarzyszenia - czwartki 15.00
- 17.00; Klub Abstynentów, ul. Błogocka 30A, tel. 852 40
00 - dyżur codziennie (15.00 - 21.00).
CZECHOWICE-DZIEDZICE: Informacja PKP, tel. 032/215
49 40; MPK, tel. 032/215 43 13; Pogotowie ciepłownicze,
tel. 032/215 43 40; Straż Miejska, tel. 032/215 54 92; Ochotnicza Straż Pożarna, tel. 032/215 29 90; Pogotowie energetyczne, tel. 991. Czechowice-Dziedzice. Lecznica dla
Zwierząt, pełniąca dyżur po godzinach przyjęć w nagłych
wypadkach: 2 - 5.10 lek. wet. Arkadiusz Maroszek, Kaniów,
Batalionów Chłopskich 64, tel. 032/215 73 75; 0601508010;
6 - 8.10 lek. wet. Witold Księżopolski, Czechowice-Dziedzice, Jeżynowa 3, tel. 032/214 37 87; 0601447746.
OŚWIĘCIM: Informacja PKP, tel. 9436; Informacja MZK
dyspozytor, tel. 842 24 40, centrala: 843 15 42; Szpital, ul.
Wysokie Brzegi 3, tel. 842 20 11; Straż Pożarna, tel. 843
25 85, Pogotowie Ratunkowe, tel. 842 22 72; Pogotowie
Energetyczne, tel. 842 35 35.
SZCZYRK: CENTRALNA STACJA RATUNKOWA GOPR Szczyrk, Dębowa 2, tel. alarmowy 985; 817 89 86, naczelnik 812 36 11, tel. informacyjny 817 85 36 (czynny całą dobę).
ŻYWIEC: Informacja PKP, tel. 861 36 71, Informacja MZK,
tel. 861 26 66, Pogotowie Ratunkowe, tel. 861 38 05; Pogotowie Energetyczne, tel. 861 21 21; Straż Pożarna,
tel. 861 28 88; Szpital, ul. Sienkiewicza 50, tel. 861 40 31.

BIELSKO-B. Ostry dyżur: 4/5.10 Szpital Onkologiczny im.
Jana Pawła II, ul. Wyzwolenia 18, tel. 816 40 61.
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W dni robocze dyżur chirurgiczny pełnią wszystkie oddziały chirurgiczne. Ponadto Szpital Wojewódzki BielskoBiała, al. Armii Krajowej 101, tel. 810 20 00 pełni stałe
dyżury całodobowe: chirurgii ortopedyczno-urazowej, ginekologii i położnictwa, urologii, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, kardiologii, gastroenterologii i wewnętrzny.
Pomoc doraźna chirurgiczna i urazowa udzielana jest w
Bielskim Pogotowiu Ratunkowym, tel. 815 90 45 lub 46
przy E. Plater 13, w dni powszednie od 15.00 do 7.00, w
dni wolne od pracy i święta - całą dobę. Punkt zastrzykowy czynny w niedzielę i święta w budynku Pogotowia
Ratunkowego w Bielsku przy E. Plater 13 od 8.00 do
19.00. Dyżur stomatologiczny we wszystkie soboty w
nagłych przypadkach w NZOZ „Victodent” 8.00 - 12.00
Bielsko-Biała, Poniatowskiego 28, tel. 814 50 94.

BIELSKO-BIAŁA: czynna całą dobę: Apteka „Klimczok”,
Cyniarska 11, tel. 812 48 66. Apteki dyżurne: 2 - 3.10
Stojałowskiego 55, tel. 812 21 91; 3 - 8.10 Spółdzielców
50, tel. 818 23 45. Apteka „Pod Białym Orłem", pl. Wojska Polskiego 17 od pon. do piąt. 7.00 - 21.00, sob. 8.00
- 17.00, tel. 812 45 47. CIESZYN: dyżur pełnią - 2.10
Głęboka 62, tel. 852 13 63; 3.10 Górna 20, tel. 857 88
16; 4.10. Szybińskiego 1, tel. 851 35 54; 5.10 pl. Londzina 1, tel. 852 02 67; 6.10 Rynek 6, tel. 857 92 50; 7.10
Kamienna 3, tel. 852 49 84; 8.10 Mennicza 20, tel. 857
76 40. CZECHOWICE-DZIEDZICE: dyżur pełnią - 2 - 4.10
„Hygea”,Traugutta 18a, tel.032/215 56 26; 4 - 8.10 „ProVita”, Kolejowa 9, tel. 032/215 28 23. SKOCZÓW: dyżur
pełnią - 2.10 Górecka 2, tel. 853 40 93; 3 - 8.10 Rynek
11, tel. 853 36 71. USTROŃ: dyżur pełnią - 2.10 „Na
Zawodziu”, Sanatoryjna 7, tel. 854 46 58; 3 - 5.10 „Elba”,
Cieszyńska 2, tel. 854 21 02; 6 - 8.10 „Myśliwska”, Skoczowska 111, tel. 854 57 76. WISŁA: dyżur pełnią - 2.10
„Pod Arkadami”, pl. Hoffa 10, tel. 855 24 10; 3 - 8.10 „Na
Blejchu”, Willowa 6a, tel. 855 14 19. ŻYWIEC: dyżur pełnią - 2 - 3.10 Jagiellońska 21, tel. 861 55 62; 3 - 8.10
Dworcowa 23, tel. 861 55 61.
Uwaga: przejęcie dyżuru następuje o 8.00 i do tej
godziny w ostatnim dniu dyżuru apteki go pełnią.

BIELSKO-B. Galeria Bielska BWA - wt. - piąt. 10.00 18.00, sob., niedz. i św. 10.00 - 16.00: Wystawa: tkaniny
Włodzimierza Cygana, Zygmunta Łukasiewicza i Andrzeja
Stępaka „Wynik splotu”; Malarstwo Magdaleny Gryski „Różne wątki”.
Galeria Fotografii B & B - wt. - piąt. 10.00 - 18.00, sob.
9.00 - 15.00: „Fotografie” - Zbigniew Łagocki.
Galeria Sztuki „Fraktal” (Sfera) - wt. - piąt. 12.00 21.00, sob. 10.00 - 21.00, niedz. 10.00 - 19.00, pon. nieczynna.
Galeria „Wzgórze” - czynna całą dobę: malarstwo Wojciecha Gawora.
Ratusz (hol) - Konrad Sowicki „Rdza” - grafika komputerowa.
Dom Kultury w Kamienicy - wystawa fotograficzna Mieczysława Peterka „Drewniane Budownictwo Sakralne w
Diecezji Bielsko-Żywieckiej”.
CIESZYN. Książnica Cieszyńska - pon., wt., środ. i piąt.
8.00 - 15.00: 65 rocznica wydarzeń - „Zaolzie 1938”. Dokumenty - relacje - opinie.

BESTWINA. Muzeum im. ks. Zygmunta Bubaka: w każdy czwartek od 10.00 do 12.00 - ścieżka dydaktyczna
dla dzieci i młodzieży pt. „Od ziarenka do bochenka tradycyjny wypiek chleba”.
ŻYWIEC. Klub Śrubka: cotygodniowe spotkania Koła
Pasjonatów Modelarstwa (wtorki i piątki o 18.00), w poniedziałki od 16.00 do 21.00 - rozgrywki szachowe.
Warsztaty plastyczne - zapisy od pn. do piąt. 9.00
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6.50
7.15
7.30
7.45
8.00
8.10
8.30
8.45
9.00
9.30
9.40
10.30
10.45
11.15
11.30
11.45
12.00
12.30
12.35
13.30
13.50
14.00
14.30

Echa dnia
Telezakupy
Kurier, prognoza pogody
Aktualności + pogoda
Studio pod bukiem − magazyn
redakcji opolskiej
Schlesisien Jurnal
Kurier, prognoza pogody
Gość dnia
Pałace świata − film USA
Kurier, prognoza pogody
Nieustraszony − film USA
Kurier, prognoza pogody
Telekurier
Gość dnia
Kurier, prognoza pogody
Z Wałęsą na rybach
Tele Motor Sport
Kurier
Kataklizmy w starożytności − film
ang.
Kurier, prognoza pogody
Agrobiznes
Świat − magazyn międzynarodowy
Kurier, prognoza pogody

6.00 Kawa czy herbata, w tym Wia−
domości: 6.05, 6.30, 7.00, 7.30
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Woronicza 17
8.25 Klan − telenowela TVP
8.50 Eurotel − magazyn
9.00 Zaczarowany ołówek
9.05 Plastelinek i przyjaciele
9.30 Dwa światy − serial austral.−pol.
10.00 Panorama
10.05 Poezja współczesna − film dok.
10.40 Historia Polskiego Radia
11.00 Panorama
11.05 Ze sztuką na ty: Festiwal Czte−
rech Kultur
11.30 Warszawska Jesień 2003
12.00 Wiadomości
12.10 Plebania − serial TVP
12.35 Sportowy tydzień
13.05 Święta wojna − serial TVP
13.35 Pamiętaj o mnie − koncert życzeń
14.00 Delegacja: Jesteśmy w Europie
14.25 Nadbużańskie spotkania
15.00 Wiadomości
15.10 Herbatka u Tadka − talk show
16.00 Klan − telenowela TVP
16.20 „... od Unii Lubelskiej do Unii
Europejskiej” − reportaż
17.00 Teleexpress
17.15 Sportowy Express
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plastelinek i przyjaciele
18.00 Dwa światy − serial austral.−pol.
18.25 Magazyn olimpijski − Echa sta−
dionów
19.00 Wieści polonijne
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.59 Sport
20.05 Pogoda
20.10 Klan − telenowela TVP
20.35 Plebania − serial TVP
21.00 Wideoteka Dorosłego Człowieka
21.30 Delegacja: Jesteśmy w Europie
21.55 Ojczyzna − polszczyzna
22.10 Ze sztuką na ty: Festiwal Czte−
rech Kultur
22.35 Hit kultury
23.00 Panorama
23.20 Sport−telegram
23.24 Pogoda
23.30 Forum
0.25 Monitor Wiadomości
0.40 Plus minus
1.15 Zaczarowany ołówek
1.30 Wiadomości
1.57 Sport
2.02 Pogoda
2.10 Klan − telenowela TVP
2.30 Wieści polonijne − magazyn
2.50 Plebania − serial TVP
3.15 Wideoteka Dorosłego Człowieka
3.45 Delegacja: Jesteśmy w Europie
4.10 Plus minus − mag. ekonomiczny
4.40 Ojczyzna − polszczyzna
4.55 Ze sztuką na ty: Festiwal Czte−
rech Kultur
5.40 Monitor Wiadomości (25 min.)

14.45
15.00
15.30
15.50
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.30
17.50
18.00
18.20
18.30
18.40
18.45
19.10
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
20.50
21.15
21.30
21.40
21.45
21.55
22.00
22.15
22.30
22.45
22.55
23.05
0.05
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19.20
19.25
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
20.50
21.15
21.30
21.45
21.57
22.00
22.02
22.15
22.30
22.45
22.55
23.05
0.05

Warto wiedzieć
Pogoda
Telezakupy
Rozmowa dnia
Telekurier
Kurier
Studio pogoda
Echa dnia
Eurotel
Kurier gospodarczy
Kronika
Sport
Pogoda
Tematy dnia
Patrol Trójki − magazyn
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Jazzman z gułagu − film franc.
W kręgu podejrzeń − film wł. (95
min.)

Z pierwszej strony − serial USA
Alf − serial USA
Tajemnice pocałunku − telenowe−
la meksyk.
Miłość i przeznaczenie − teleno−
wela meksyk.
Łamisłówka − teleturniej
Legendy Kung Fu − serial USA
Mała księżniczka − telenowela
meksyk.
Telesklep
Tajemnice pocałunku − telenowe−
la meksyk.
Miłość i przeznaczenie − teleno−
wela meksyk.
Zawód glina − serial USA
Alf − serial USA
Brygada ratunkowa − serial USA
Legendy Kung Fu − serial USA
Z pierwszej strony − serial USA
Zawód glina − serial USA

6.00 Piosenka na życzenie
6.45 TV Market
7.00 Power Rangers
7.30 Dziwoląg
8.00 Piątka nieustraszonych
9.00 Bar 3
9.30 Idol 3
10.30 Bar 3
11.15 Awantura o kasę − teleturniej
12.10 Samo życie − serial pol.
12.45 Amor Latino − telenowela argent.
13.35 TV Market
13.50 4 x 4 − magazyn motoryzacyjny
14.20 Power Rangers
14.45 Transformery
15.10 Czego się boją faceci? − serial pol.
15.45 Informacje
16.10 Interwencja
16.30 MacGyver − serial USA
17.30 Hugo Express − program dla dzieci
17.55 Bar 3
18.30 Informacje + sport
19.00 Prognoza pogody
19.10 Gliniarz z dżungli 2
20.10 Bar 3
21.05 Samo życie − serial pol.
21.30 Studio Lotto
21.45 Film tygodnia: Ten pierwszy raz
− film USA
23.55 Biznes informacje
0.15 Prognoza pogody
0.25 Graffiti
0.40 Strzał z biodra − film USA
2.35 Aquaz Superchat na żywo
4.30 Magazyn redakcji programów
religijnych
5.30 Pożegnanie

7.30
8.00
8.30
9.25
10.15
11.00
12.00
12.45
14.30
15.20
16.10
16.40
17.10
18.10
19.10
19.40

20.10
22.05
23.05
23.35
2.35

Lekcja życia − film USA
Pamięć absolutna − serial USA
Na ratunek
Amistad − film USA
Zooman − film USA (90 min.)
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5.20
5.40

17.10

8.50
9.15
10.15
11.15
12.15
12.45
13.45
14.10
15.00
16.00
16.20

8.00

6.30
7.10

Uwaga!
Prawdziwa miłość − telenowela
meksyk.
Telesklep
Córka przeznaczenia − telenowela
meksyk.
Ścieżki miłości − telenowela mek−
syk.
Magiczny kamień
Tele Gra − teleturniej
Telesklep
Rozmowy w toku
Na Wspólnej − serial pol.
Powrót do Edenu − serial USA
Magiczny kamień
Brzydula
Nikita − serial USA
Fakty, Pogoda
Córka przeznaczenia − telenowela
meksyk.
Prawdziwa miłość − telenowela
meksyk.
Rozmowy w toku
TVN Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga!
Na Wspólnej − serial pol.
Ultimate Deception − film USA
Miasto zbrodni
Fakty Wieczorne
Kawaler do wzięcia
Superwizjer
Nie do wiary
Nic straconego − powtórki
18.00
19.00
19.30
19.40
19.45
20.10
20.40
22.35
23.10
23.35
0.50
1.20
1.50

6.00 Poranek z CTV 8.25 Bajkowe
przedszkole 8.50 Ciekawostki ze świa−
ta 9.00 Wiadomości 9.15 Legenda
Kung−Fu 10.00 Szpital na peryferiach
11.00 Oczarowanie 12.00 Wiadomości
12.10 Sama w domu 13.40 Tygodnik
kulturalny 13.55 Walizka − teleturniej
14.40 Domowe szczęście 15.10 Ocza−
rowanie 16.00 Wiadomości 16.15 Do−
skonała szóstka 16.40 Gra w zielone
17.00 Pod lupą 17.20 AZ − quiz 17.45
Pogoda 17.50 Wieści regionalne 18.10
Simpsonowie 18.35 Przyjaciele 19.00
Wieczorynka 19.15 Wydarzenia 19.45
Pogoda i sport 20.00 W wehikule czasu
− komedia franc. 22.05 Tematy dnia
22.30 Wydarzenia 23.00 Pogoda i sport
23.10 Omerta 23.55 Aport − magazyn
muzyczny 0.40 Stało się 0.55 Rozryw−
ka z archiwum 2.15 Śpiewa Pepy Nose
2.45 Fakty

6.00 Śniadanie z Novą 8.30 To jest
zabójstwo 9.30 Trzech do odstrzału −
film USA 11.15 Knots Landing 12.10
Zakochana 13.00 Prawo do miłości
13.15 Gwiezdne wrota 14.45 Ochro−
niarze 15.40 Kachorra 16.40 Ryzykuj
17.20 Gliniarz i prokurator 18.15 Po−
goda 18.25 MASH 19.30 Dziennik
20.00 Milionerzy − teleturniej 20.55
Do−re−mi 2 1 . 5 0 Na własne oczy
22.45 48 godzin − komedia USA 0.40
Jednostka specjalna − film niem. 2.20
Tele−zakupy 2.50 Na własne oczy
4.15 Doktor z gór

Bielsko-Bia³a
97,6 FM
Cieszyn
107,1 FM
Oœwiêcim
94,9 FM

KTO MA USZY DO S£UCHANIA NIECHAJ...

r a d i o

● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA

6.50 Echa dnia
7.15 Telezakupy
7.30 Kurier, prognoza pogody
7.45 Kronika
7.55 Pogoda
8.00 Kwartet − magazyn Regionów
Czwórki Wyszehradzkiej
8.30 Kurier, prognoza pogody
8.45 Gość dnia
9.00 Pałace świata − film USA
9.30 Kurier, prognoza pogody
9.40 Nieustraszony − film USA
10.30 Kurier, prognoza pogody
10.45 Telekurier
11.15 Gość dnia
11.30 Kurier, prognoza pogody
11.45 Z Wałęsą na rybach
12.00 Tele Motor Sport
12.30 Kurier
12.35 Kataklizmy w starożytności − film
ang.
13.30 Kurier, prognoza pogody
13.50 Agrobiznes − magazyn
14.00 Świat − magazyn międzynarodowy
14.30 Kurier, prognoza pogody
14.45 Co w lesie piszczy
15.00 Molly − serial pol.
15.30 Kurier, prognoza pogody
15.45 Rola
16.00 U siebie − program mniejszości na−
rodowych i grup etnicznych w Pol−
sce
16.20 Warto wiedzieć
16.25 Pogoda
16.30 Kurier, prognoza pogody
16.45 Rozmowa dnia
17.00 Kwartet
17.30 Kurier, prognoza pogody
17.50 Kronika świętokrzyska
17.58 Pogoda
18.00 Kronika
18.20 Tematy dnia
18.30 Kurier kulturalny, prognoza po−
gody
18.45 Na rynku pracy
19.00 9 i 1/2 − reportaż

Co w lesie piszczy
Molly − film pol.
Kurier, prognoza pogody
Gramy dla was
Magazyn medyczny
Aktualności + Pogoda
Kurier, prognoza pogody
Rozmowa dnia
Kwartet − magazyn Regionów
Czwórki Wyszehradzkiej
Kurier, prognoza pogody
Wizytówki
Aktualności + pogoda
Wiadomości sportowe
Kurier kulturalny
Prognoza pogody
Raport z akcji − magazyn
Bliżej Europy − magazyn
Telezakupy
Rozmowa dnia
Telekurier
Kurier
Studio pogoda
Echa dnia
Eurotel
Kurier gospodarczy
Prognoza pogody
Aktualności + pogoda
Wiadomości sportowe
Porozmawiajmy
Patrol Trójki
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Jazzman z gułagu − film franc.
W kręgu podejrzeń − film wł. (95
min.)

WTOREK ● 7 PAŹDZIERNIKA
6.00 Kawa czy herbata, w tym Wia−
domości: 6.05, 6.30, 7.00, 7.30
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Woronicza 17
8.30 Przygody Tin−Tina − serial franc.−
kanad.
8.55 Jedyneczka
9.20 Bajeczki Jedyneczki
9.35 Jaskiniowiec − serial ang.
10.05 Zaginiony świat − serial kanad.
10.55 Szansa na życie − felieton
11.10 Zooteka − magazyn poradnikowy dla
hodowców zwierząt domowych
11.30 Zwierzęta świata: Ostatnie smo−
ki, cz. 2 − film niem.
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 W drodze do Unii − magazyn
12.40 Plebania − serial TVP
13.10 Sąsiedzi − serial TVP
13.35 Lokatorzy − serial TVP
14.05 Książki na jesień
14.10 Jak zdobyć unijne pieniądze −
magazyn
14.25 Rak piersi − historie prawdziwe:
Rehabilitacja
14.30 Włącz się: Anoreksja i bulimia
15.00 Wiadomości
15.10 Reportaż
15.30 Otwarte drzwi − magazyn katolicki
16.00 Rower Błażeja
16.25 Moda na sukces − serial USA
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.40 Klan − telenowela TVP
18.05 Forum − program publicystyczny
19.00 Wieczorynka: Trzy misie
19.30 Wiadomości
19.59 Sport
20.05 Pogoda
20.20 W krainie dreszczowców: Śmier−
cionośny wirus − film USA
21.55 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
22.30 Plus minus − mag. ekonomiczny
23.00 Monitor Wiadomości
23.20 Prawdziwy koniec wielkiej woj−
ny: Wehrwolf i inni
23.40 Kino Europy: Jesienna opo−
wieść − film franc. (110 min.)

7.05 Studio urody
7.15 Dwójka Dzieciom: 100 dobrych
uczynków
7.40 Dwójka Dzieciom: Plastusiowy
pamiętnik
7.50 Dwójka Dzieciom: Dziwny świat
Kota Filemona
8.00 M jak miłość − serial TVP
8.50 Pytanie na śniadanie − magazyn
(w tym Panorama 9.00, 10.00, Pro−
gnoza pogody 9.30)
10.35 Europa da się lubić...: Savoir
vivre − talk show
11.25 Raj na Ziemi: Oazy w Arktyce −
serial USA
12.20 Znaki czasu − magazyn
12.40 Telezakupy
13.00 Panorama
13.15 Złotopolscy − telenowela TVP
13.40 Życie do poprawki − serial USA
14.30 Selekcja − program wojskowy
15.00 Szansa na sukces: Łzy
16.00 Panorama
16.22 Pogoda
16.25 Film dla niesłyszących: M jak
miłość − serial TVP
17.20 Historia tyskiej butelki
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.54 Pogoda
19.05 Jeden z dziesięciu − teleturniej
19.35 Ogród sztuk
19.55 Lubię czytać − magazyn
20.10 M jak miłość − serial TVP
21.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
21.45 Przystanek praca − magazyn
22.00 Panorama
22.20 Sport−telegram
22.28 Pogoda
22.40 Wieczór filmowy Kocham Kino:
Człowiek z księżyca − dramat USA
0.40 Wieczór filmowy Kocham Kino: Dni
wina i róż − dramat USA (115 min.)
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Wiadomości: 6.00 − 20.00, co
godzinę. Motoserwis: 6.45,
7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15,
14.15, 15.15, 16.15
Wybrane audycje dla
słuchaczy od 10 do 100 lat
6.45 Sportowy Mix
8.45 Gość Radia Bielsko
9.20 Koncert Życzeń z kwiat−
kiem
11.15 Jarmark
13.30 Pod paragrafem
15.25 Informator kulturalny
17.00 Dzień reportera
18.00 Codzienna Lista Przebo−
jów
21.45 Muzyczne marzenia

Szkoła bardzo wieczoro−
wa
Just a moment − lekcja ję−
zyka angielskiego
Muzyczna noc
Kurier poranny
Kawa na ławę
Muzyka
Auto−Radio
Trójwymiarowa prognoza
pogody
Muzyka c.d.
Auto−Radio
Kurier południowy
Just a moment − lekcja ję−
zyka angielskiego
Ekspres
Sprawy damsko−męskie
Auto−radio
Kurier popołudniowy
Dźwięk dobry
Moje radio
Powieść
Moje radio c.d.
Z mikrofonem po boiskach
Moje radio
Retransmisja BBC
Powieść
Wieczór muzyczny

Wiadomości przez całą dobę o
pełnych godzinach
0.10
1.30
1.35
7.00
7.40
8.15
8.30
9.15
9.40
10.30
12.00
12.45
13.07
14.15
15.07
16.00
16.11
18.10
18.50
19.06
21.03
21.15
22.00
22.50
23.05

Wizytówka dnia: co godzinę od
7.00 do 18.00
Wiadomości: co godzinę od
7.30 do 16.30
Piosenka dnia co godzinę: od
7.05 do 18.05.
6.45 Rozważania Biblijne
7.15 Dr Dobson dla rodziny
9.15 Przecieramy górskie szla−
ki − informacje GOPR
9.50 Trzymamy straż wzdłuż
plaż − informacje WOPR
10.50 Płyta tygodnia
12.10 Porady Gazety Prawnej
12.20 Studio Gazety Prawnej
18.10 Płyta tygodnia
19.15 Dr Dobson dla rodziny
(powt.)
19.30 − 20.30 Audycja „Po Pro−
stu”
20.35 Reportaż Fundacji Głos
Ewangelii (powt.)
21.35 Rozważania Biblijne (powt.)
21.50 Fragment Nowego Testa−
mentu

TV V

Dobiega końca III edycja rankingu na najlepszy
bielski pub 2003 roku. Szczegóły zabawy, regulamin
oraz lista pubów, na które można głosować dostępne są na stronie www.pub.bielsko.biala.pl.
Jeszcze tylko dzisiaj (2.10) czekamy na kupony
z nazwą ulubionego pubu. Aby oddać swój głos wystarczy wyciąć z „Kroniki Beskidzkiej” kupon i dostarczyć go do redakcji (Bielsko-Biała, ul. Dubois 4)
z dopiskiem „Ranking pubów 2003".
Spośród wszystkich kuponów z prawidłową odpowiedzią na pytanie: z jakiego języka pochodzi
słowo „pub”?, wyłonimy jeden, którego właściciel
otrzyma komplet firmowych szklanek „Kroniki”.

Oddaję swój głos na: ...............................................

Imię i nazwisko: ......................................................

Adres: ....................................................................

Odpowiedź: ............................................................

www.kronika.beskidzka.pl 21

Białe zaczynają i wygrywają. Rozwiązanie
zadania z ubiegłego tygodnia - 1. Wg2 Sg5, 2.
He4. (tom)

22 www.kronika.beskidzka.pl

6.50 Trójka dzieciom − Przygód kil−
ka wróbla Ćwirka
7.05 Karrypel kontra groszki
7.30 Kurier, prognoza pogody
7.45 Aktualności + Pogoda
8.00 Z życia kościoła − magazyn
chrześcijański
8.25 Pogoda dla działkowców
8.30 Kurier, prognoza pogody
8.45 Palce lizać − poradnik kulinarny
9.00 Świat − magazyn międzynaro−
dowy
9.30 Kurier, prognoza pogody
9.45 Gwiazdy Hollywoodu − film USA

6.00 Na dobre i na złe − serial TVP
7.05 Echa tygodnia (program w ję−
zyku migowym)
7.40 Wieści polonijne
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Zaproszenie − program krajo−
znawczy
8.40 Ziarno − program redakcji kato−
lickiej dla dzieci i rodziców
9.05 Wirtul@ndia − program dla
młodych widzów
9.30 Flipper i Lopaka − serial austral.
10.00 Mówi się...
10.20 Ludzie listy piszą
10.45 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza: Smak południo−
wego Atlantyku
11.10 Książki z górnej półki − maga−
zyn
11.20 Złotopolscy − telenowela TVP
12.30 Wideoteka Dorosłego Czło−
wieka − program przypominają−
cy największe gwiazdy muzyki
lat. 60., 70. i 80.
13.00 Wiadomości
13.10 Z biegiem lat, z biegiem dni −
serial TVP
14.40 Tam gdzie jesteśmy
15.10 Święta wojna − serial TVP
15.35 Śniadanie na podwieczorek
17.00 Teleexpress
17.20 Sportowy Express
17.25 Na dobre i na złe − serial TVP
18.15 Humor PRL−u: Tygrysy Euro−
py II
19.15 Dobranocka: Sceny z życia
smoków
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.57 Pogoda
20.05 Z biegiem lat, z biegiem dni −
serial TVP
21.25 Takie kino
21.40 Panny z Wilka − dramat pol.
23.35 Panorama
23.55 Sport − telegram
23.58 Prognoza pogody
0.10 Na dobre i na złe − serial TVP
0.55 Takie kino
1.15 Sceny z życia smoków
1.30 Wiadomości
1.49 Sport
1.54 Pogoda
2.00 Wielkie rzeczy − film pol.
3.00 Z biegiem lat, z biegiem dni −
serial TVP
4.25 Humor PRL−u: Tygrysy Euro−
py II
5.25 Panny z Wilka − dramat pol.
7.20 Święta wojna − serial TVP (25
min.)

21.50 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama
22.20 Sport−telegram
22.29 Pogoda
22.35 Wideoteka Dorosłego Czło−
wieka
23.10 Młode wilki 1/2 − film pol.
0.50 Zbrodnie w afekcie: Lunatyk
− film USA
2.15 Ludzie cienia − film USA (90 min.)

18.00
18.15
18.20
18.30
18.35
18.50
19.45
20.30
20.45
20.55
21.20
21.30
21.45
21.58

16.05
16.10
16.30
17.30
17.35

13.10
13.30
13.50
15.30
15.45

11.05
11.30
11.45
12.30
12.45

9.30
9.45
10.15

8.20
8.30
8.45
9.00

7.05
7.30
7.45
7.55
8.00

6.50

18.00
18.20
18.30
18.35
18.50
19.45
20.30
20.45
20.55
21.20
21.30
21.45
22.00
22.30
22.45
23.00
23.05
0.05
1.55

16.15
16.30
16.45
17.30
17.35

13.10
13.30
13.50
15.30
15.45

11.05
11.30
11.45
12.30
12.45

10.15

SOBOTA ● 4 PAŹDZIERNIKA
6.30
7.00
8.00
8.12
8.15
8.40
9.05
9.35
10.00
10.55
11.15
11.45
12.05
12.30
13.00
13.10
13.30
14.00
15.35
16.00
16.30
17.00
17.20
17.25
17.35
18.05
18.35
19.05
19.30
19.51
20.00
20.15
22.05
22.45
23.15
1.10

Rok w ogrodzie
Agrolinia
Wiadomości
Pogoda
Archiwum Zack'a − serial kanad.
Ziarno
Lippy & Messy − angielski dla
dzieci
Walt Disney przedstawia: Le−
genda Tarzana − serial USA
Walt Disney przedstawia: Zor−
ro − serial USA
Kolejka − Lista przebojów (ste−
reo)
Hollyłódzki gwiazdozbiór
Program poradnikowy
Podróżnik: Smaki Mauritiusa
Miliard w rozumie − teleturniej
Wiadomości
Polska w Białym Domu
Zwierzęta świata: Ostatnie
smoki − film niem.
Przygody młodego Indiany
Jones'a: Przygody w służ−
bach specjalnych − serial USA
Leksykon Polskiej Muzyki
Rozrywkowej: O.N.A
Między nami − talk show
Moda na sukces − serial USA
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki
Plebania − serial TVP
Sąsiedzi: Przerwa w małżeń−
stwie − serial TVP
Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
Wieczorynka: Edi i Miś oraz
Bob Budowniczy
Wiadomości
Sport
Pogoda
Gwiazda tygodnia: W akcie
desperacji − film USA
Kabaret Olgi Lipińskiej
Sopot 2003 na bis: Gotan Pro−
ject
Podwójne uderzenie − film USA
Kino nocnych marków: Pod−
róże z moją ciotką − komedia
ang. (100 min.)

6.55 Studio urody
7.05 Echa tygodnia (dla niesłyszą−
cych)
7.35 Spróbujmy razem − magazyn
dla niepełnosprawnych
8.00 M jak miłość − serial TVP
8.50 National Geographic propo−
nuje: Zaginione okręty pod−
wodne − serial USA
9.45 Ojczyzna−polszczyzna
10.00 Kręcioła (stereo)
10.20 Wędrówki przyrodnicze: Din−
go − wyjęte spod prawa − se−
rial ang.
10.50 Kino bez rodziców: Flinstono−
wie
11.15 Animals
11.45 Clue − czarna komedia USA
13.30 30 ton! − lista, lista − lista prze−
bojów (stereo)
14.00 Familiada − teleturniej
14.30 Złotopolscy − telenowela TVP
15.00 Wielka gra − teleturniej
16.00 Śpiewające Fortepiany − tele−
turniej muzyczny
17.00 Ryzykanci − reality show
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Pogoda
19.05 Świat obok nas: Mur bezsil−
ności
20.00 Europa da się lubić...: Savoir
vivre − talk show
21.00 Herbatka u Tadka

TV VI

Rodzina Hartów na Dzikim
Zachodzie − film USA
Bądź zdrów!
Kurier, prognoza pogody
Od arii do piosenki
Kurier, prognoza pogody
Kwartet − magazyn Regionów
Czwórki Wyszehradzkiej
Integracja
Kurier, prognoza pogody
Sport
Kurier, prognoza pogody
Megazynek − magazyn kompu−
terowy
Aktualności + Pogoda
Kurier, prognoza pogody
Młodzież kontra
Kurier
Świat − magazyn międzynaro−
dowy
Aktualności + Pogoda
Wiadomości sportowe
Kurier, prognoza pogody
Regiony kultury
07 zgłoś się − film pol.
Gala łyżwiarska
Kurier
Studio pogoda
Przegląd gospodarczy
Książka tygodnia
Kurier, prognoza pogody
Aktualności + pogoda
Sobotni magazyn sportowy
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Żużlowe Grand Prix
Nie całkiem jak w raju − film USA
Całe zdanie nieboszczyka −
film ros. (55 min.)

Trójka dzieciom − Przygód kil−
ka wróbla Ćwirka − film pol.
Karrypel kontra groszki
Kurier, prognoza pogody
Kronika
Pogoda
Wiara i życie − program redak−
cji katolickiej
Warto wiedzieć
Kurier, prognoza pogody
Rekomendacje kulturalne
Świat − magazyn międzynaro−
dowy
Kurier, prognoza pogody
Gwiazdy Hollywoodu
Rodzina Hartów na Dzikim
Zachodzie − film USA
Bądź zdrów!
Kurier, prognoza pogody
Od arii do piosenki
Kurier, prognoza pogody
Kwartet − magazyn Regionów
Czwórki Wyszehradzkiej
Integracja − magazyn
Kurier, prognoza pogody
Sport
Kurier, prognoza pogody
Podpowiedzi w plenerze
(powt.)
Warto wiedzieć
Kronika sportowa
Kurier, prognoza pogody
Kurier
Świat − magazyn międzynaro−
dowy
Kronika
Pogoda
Tematy dnia
Kurier, prognoza pogody
Regiony kultury
07 zgłoś się − serial pol.
Gala łyżwiarska
Kurier
Studio pogoda
Przegląd gospodarczy
Książka tygodnia
Kurier, prognoza pogody
Kronika
Pogoda

6.00
7.00

22.00
22.15
22.30
22.45
23.00
23.05
0.05
1.35

Kronika sportowa
Magazyn motoryzacyjny
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Żużlowe Grand Prix
Nie całkiem jak w raju − film USA
Całe zdanie nieboszczyka −
film ros. (55 min.)

7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.25
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30

Telesklep
Kto was tak urządził? − maga−
zyn
Białe wilki − film USA
Łamisłówka − interaktywny te−
leturniej na żywo
Schyłek lata − film USA
Ekspedycja − epilog
Nauka jazdy
Na osi − program motoryzacyjny
Trele morele − interaktywny te−
leturniej na żywo
Północ − Południe − serial USA
Radości i smutki − film USA
Kochane kłopoty − serial USA
Mój mąż, mój wróg − film USA
Twoja droga do gwiazd − Extra
Gdy milkną fanfary − film USA
Mój mąż, mój wróg − film USA
Rodzina Soprano − serial USA
(60 min.)

Pop lista
Twój lekarz oraz Wystarczy
chcieć
Rzeka wielu nurtów
Ed, Edd, Eddy
Piesek Poochini
Hugo
MOPMAN
Czego się boją faceci?
Rodzina zastępcza − serial pol.
Uwaga Hotel
Czarny Pies czy Biały Kot
Domowa kawiarenka
Benny Hill
Najzabawniejsze zwierzęta
świata
4 x 4 − magazyn motoryzacyjny
Fundacja Polsat
Informacje
Prognoza pogody
Różowe lata siedemdziesiąte
Idol 3 Extra
Boston Public 2
Informacje + sport
Prognoza pogody
Rosyjska ruletka − teleturniej
Bar 3 Gorące krzesła
Studio Lotto
Miodowe lata 9 − serial pol.
Bar wyniki
Jade − film USA
Pocałunek Judasza − film USA
Muzyka na BIS
Pożegnanie

15.00
15.30
15.45
16.00
16.10
16.40
17.30
18.30
19.00
19.05
20.00
21.30
21.40
22.35
23.00
0.55
2.35
5.00

6.25
8.25
8.55
10.30
11.25
13.15
14.15
14.45
15.15
16.15
17.15
19.05
20.00
21.55
22.25
0.15
2.00

6.05 Telesklep
7.45 Magiczny kamień
8.10 Wodnikowe wzgórze
9.00 Automaniak − magazyn moto−
ryzacyjny
9.30 Tele gra − teleturniej interaktyw−
ny na żywo
10.30 VIVA Polska! − program mu−
zyczny
11.30 Na Wspólnej − serial pol.
13.40 Druga Księga Dżungli − film USA
15.25 Dla Ciebie wszystko − program
rozrywkowy
16.40 Siłacze
17.45 Chwila prawdy − program roz−
rywkowy
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda

I 2 X 2003

Ferda
Pokemon
Digimon
Beyblade
Delfin Filip
Lista przebojów
Starej
Diagnoza: zabójstwo
Dzwońcie do Novej
Pułapka na mordercę − film
czeski
I liga piłkarska
JAG
Pogoda
Stalowe magnolie − film USA
Wiadomości i sport
Mumia − film USA
Siedem − film USA
Ponura namiętność − erotyk
Tele−zakupy
Dzwońcie do Novej

Świat motoryzacji
Sezamie otwórz się!
Bolek i Lolek
Bajki babuni
Ciekawostki ze świata
Miecz − film USA
Powrót na Rapa Nui − film dok.
Tydzień w regionach
Nasza wieś
Dechovki
Wiadomości
Rozmowy
Kurtyna
Na rozdrożu
Ushuaia Natura − ser. dok.
Moda
Plantacja ziemniaków − film
austral.
Oczarowanie
Szlakiem winnic − serial dok.
Pogoda
Wiadomości
Humor
Po czesku
Wieczorynka
Wydarzenia
Pogoda i sport
Gwiazdy na Wełtawie − kon−
cert
Wiadomości i sport
Big Hit − komedia USA
Szaleję za tobą
Ślicznotki − film USA
Kinobox
Wydział Specjalny
Star Trek

19.40 Uwaga!
20.00 Twoja droga do gwiazd − pro−
gram rozrywkowy
21.25 Kolekcjoner − film USA
23.40 Efekt Zero − film USA
1.55 Nic straconego − powtórki pro−
gramów

6.00
7.25
7.50
8.05
8.25
8.30
10.00
10.40
11.05
11.25
12.00
12.05
12.30
13.15
13.30
14.25
14.50
16.30
17.25
17.55
18.00
18.05
18.45
19.00
19.15
19.40
20.00
22.00
22.35
23.50
0.15
2.00
2.25
4.05

6.05
6.30
7.00
7.25
7.50
8.45
10.00
11.05
12.00
12.35
14.15
16.15
17.10
17.15
19.30
20.00
22.25
0.55
2.35
3.00
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Wiadomości: 6.00 − 20.00, co
godzinę.
Motoserwis: 6.45, 7.15, 7.45,
8.15, 8.45, 9.15, 14.15, 15.15,
16.15
Wybrane audycje dla
słuchaczy od 10 do 100 lat
6.45 Sportowy Mix
8.45 Gość Radia Bielsko
9.20 Koncert Życzeń z kwiat−
kiem
11.15 Jarmark
13.30 Pod paragrafem
15.25 Informator kulturalny
17.00 Dzień reportera
18.00 Codzienna Lista Przebo−
jów
21.45 Muzyczne marzenia

Wiadomości przez całą dobę o
pełnych godzinach
0.10 Szkoła bardzo wieczoro−
wa
1.30 Muzyczna noc z Radiem
Katowice
7.00 Kurier poranny
7.40 Kawa na ławę
8.05 Prognoza pogody
8.40 Muzyka
9.15 Trójwymiarowa prognoza
pogody
9.40 Muzyka c.d.
12.00 Kurier południowy
12.45 Just a moment − lekcja ję−
zyka angielskiego
13.07 Ekspres
14.15 Nauka na UKF−ie
16.00 Kurier popołudniowy
16.10 Dźwięk dobry − popołu−
dniowy program public.−in−
form.
18.50 Radio Powieść
20.05 Magazyn Mniejszości Nie−
mieckiej
22.00 Retransmisja BBC
23.05 Radiowy Przewodnik Mu−
zyczny

Wizytówka dnia: co godzinę od
7.00 do 18.00
Wiadomości: co godzinę od
7.30 do 16.30
Piosenka dnia co godzinę: od
7.05 do 18.05.
6.45 Rozważania Biblijne
7.15 Dr Dobson dla rodziny
9.15 Przecieramy górskie szla−
ki − informacje GOPR
9.50 Trzymamy straż wzdłuż
plaż − informacje WOPR
10.50 Płyta tygodnia
12.10 Porady Gazety Prawnej
12.20 Studio Gazety Prawnej
18.10 Płyta tygodnia
19.15 Dr Dobson dla rodziny
(powt.)
19.30 − 20.30 Audycja „Po Pro−
stu”
20.35 Reportaż Fundacji Głos
Ewangelii (powt.)
21.35 Rozważania Biblijne (powt.)
21.50 Fragment Nowego Testa−
mentu

TV XI

POZIOMO: 1 - rodyjski posąg,
8 - Bertolt, niemiecki pisarz, 11 wielobarwne malowidło zdobiące
ściany i sklepienia, 12 - rząd lamp
przed sceną, 13 - mieszka w puszczy, 14 - do kąpieli w łazience, 15 cykl, ciąg, 18 - jezioro we wsch.
Afryce, 19 - droga w lesie, 20 - jałmużna, 23 - płyn, 24 - prorok w
czasach Dawida, 25 - osłona lampy, 28 - przybytek X muzy, 30 bohaterka dramat W. Gombrowicza, 31 - ustrój dawnej Rosji, 33 góry z Turbaczem, 34 - pierożki ze
śliwkami, 35 - bez butów chodzi, 36
- dział ministerstwa, 37 - w piłce
nożnej rożny rzut, 38 - częstochowski w wierszu.
PIONOWO: 1 - ptasia stołówka, 2 - postrzał, 3 - używa palnika

acetylenowego, 4 - płachta okrywająca ciężarówkę, 5 - potajemne
spotkanie, 6 - technika malarstwa
ściennego, 7 - łagodzi tarcie, 8 podstawa, fundament, 9 - końcowy odcinek okrężnicy, 10 - dawne
utarczki rycerzy przed bitwą, 16 badacz kultury ludowej, 17 - ze
stronami www, 20 - wpada do Morza Czarnego, 21 - pamiątka myśliwego, 22 - dwutlenek krzemu, 26
- czteroosobowy powóz konny z
opuszczaną budą, 27 - państwo z
Chartumem, 29 - Yb, lantanowiec
dla chemika, 31 - drzewo z Libanu,
32 - tkanina w drobne prążki.
Na jednego z czytelników, którzy do 15 października dostarczą
do redakcji „Kroniki Beskidzkiej”
(Bielsko-Biała, ul. Dubois 4) prawi-

www.kronika.beskidzka.pl 22

dłowe rozwiązanie (wraz z wyciętym kuponem - numerem krzyżówki), czeka bon wartości 50 zł na zakupy w sklepie BIG STAR. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
„Kroniki” nr 37 prezent - bon - otrzymuje Sabina Lejawka (Bielsko-Biała). Uwaga! Prezent do odebrania
w redakcji w terminie 3 miesięcy.
Rozwiązanie krzyżówki nr 37.
Poziomo: dżokej, makak, amortyzacja, mistrz, tenis, zmysł, ziele, tabor, tabu, reper, adria, plisa, torys,
rysa, czerń, tango, aktyw, retor,
rodzaj, antytoksyna, kraul, kult. Pionowo: żmija, Kutno, jazz, lody, stuła, szczupak, oczepiny, materac,
konopie, Kustroń, marynata, starosta, tatark, baretka, rastral, sanki,
zydel, rwa, tryb, wrak.

na swój własny, indywidualny
Pies na progu, tapeta na ścianie
sposób. Najliczniej reprezentowany na wystawie jest cykl
„Mapy”. To zestaw abstrakcyjnych obrazów, w ciepłych, kontrastowych kolorach, mogący kojarzyć się z pejzażami oglądanymi z lotu ptaka.
Na prezentowaną przeze mnie znaniu, obecnie wykłada na UniW swych pracach artystka
wystawę pod tytułem „Różne Wąt- wersytecie Zielonogórskim. Zaj- często posługuje się dowcipem i
ki” składają się prace powstałe w muje się malarstwem, rysun- ironią. Takie są pełne czerwonych
latach 1999-2003. Obrazy te kiem, fotografią. Dużym atutem róż barwne tapety, przeniesione
mają swój pierwowzór w naturze. malarskich prac Magdaleny Gry- na płótno czy kafelki przemalowa(...) Wszystkie zdarzenia i sytu- ski jest zdolność obserwacji rze- ne na niewielkich, kwadratowych
acje następujące po sobie ukła- czywistości i przedstawienia jej płaszczyznach. Wystawę uzupełdają się w ciągi, to jest cykle
nia cykl „Pies jest zwierzęprac, którym przyporządkociem progu”. Dla autorki wławane są poszczególne wątki
śnie to zwierzę ma niezwy(tematy). Autorką tych słów
kłe cechy, które określa jako
jest Magdalena Gryska, twórbalans pomiędzy światem
ca malarskiej wystawy, predoczesnym a duchowym.
zentowanej obecnie w BielRealistycznie namalowana
psia sylwetka znajduje się na
skiej Galerii BWA. Jej temagranicy dwóch kolorowych
tyczne wątki łatwo pogrupopłaszczyzn, będąc ich symwać. Różnią się niejednokrotbolicznym łącznikiem.
nie sposobem malowania, a
Wystawę można oglądać
także formatem prac.
Magdalena Gryska jest Obrazy z cyklu „Mapy” są na wystawie do 19 października.
absolwentką PWSSP w Po- najliczniejsze.
Tekst i foto: RAFAŁ BOJDYS
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Kawa czy herbata, w tym Wia−
domości: 6.05, 6.30, 7.00, 7.30
Wiadomości
Pogoda
Woronicza 17
Słoń Beniamin − serial niem.
Budzik
Książeczki Misia Uszatka
Cedric: Sportowy duch − se−
rial franc.
Renata − serial ang.
Miliard w rozumie − teleturniej
Rok w ogrodzie
Cztery kąty z wyobraźnią −
magazyn poradnikowy
ZUS radzi − magazyn
Julius Streicher − żydożerca,
cz. 2 − serial niem.
Wiadomości
Agrobiznes
Kontrasty − świat, ludzie, pie−
niądze
Rolnictwo na świecie
Plebania − serial TVP
Sprawiedliwość na 18 kołach
− serial USA
Wisła: Narodziny rzeki − cykl dok.
Wiadomości
Kalejdoskop − magazyn
Rewizja nadzwyczajna: Spór o
Zaolzie
Rower Błażeja
Moda na sukces − serial USA
Sportowy Express
Teleexpress
Gość Jedynki
Klan − telenowela TVP
Magazyn olimpijski − Echa sta−
dionów
Wrzuć Jedynkę
Wieczorynka: Tabaluga
Wiadomości
Sport
Pogoda
Miej oczy szeroko otwarte: Za−
miana żon. Dee i Sonia − film ang.
Teatr Telewizji Premiera: Akwi−
zytorom dziękujemy
Hit kultury
Monitor Wiadomości
Rozmowy na nowy wiek
Aktorskie klany: Cezary i Ra−
dosław Pazurowie: Nic śmiesz−
nego − komedia pol. (95 min.)

Studio urody
Dwójka Dzieciom: 100 do−
brych uczynków
Dwójka Dzieciom: Plastusio−
wy pamiętnik
Dwójka Dzieciom: Dziwny
świat kota Filemona
M jak miłość − serial TVP
Pytanie na śniadanie − maga−
zyn (w tym Panorama 9.00,
10.00, Prognoza pogody 9.30)
Z Elitą do Italii, czyli kabare−
towe tutti frutti − program roz−
rywkowy
Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza: Flamandzki smak
Animals − magazyn
Wędrówki przyrodnicze: Bestie
miejskiej dżungli − serial ang.
Telezakupy
Panorama
Złotopolscy − telenowela TVP
Życie do poprawki − serial USA
Zrozumieć świat
Niewiarygodna podróż w głąb
ludzkiego ciała − od narodzin
do śmierci − serial ang.
Panorama
Pogoda
Film dla niesłyszących: Na do−
bre i na złe − serial TVP
W cieniu Kremla: Cena życia
− magazyn
Program lokalny
Panorama
Pogoda
Śpiewanie na ekranie − teletur−
niej muzyczny

19.40 Ikona Podwyższenia Krzyża
Pańskiego − reportaż
20.05 M jak miłość − serial TVP
20.55 Kochaj mnie − telenowela TVP
21.25 997 − magazyn kryminalny Mi−
chała Fajbusiewicza, cz. 1
22.00 Panorama
22.20 Sport−telegram
22.28 Pogoda
22.35 997 − magazyn kryminalny Mi−
chała Fajbusiewicza, cz. 2
23.00 Ekstradycja II − serial TVP
0.00 Współudział − film ang.
1.35 W obronie prawa − serial USA
(50 min.)

6.00 Kawa czy herbata, w tym Wia−
domości: 6.05, 6.30, 7.00, 7.30
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Woronicza 17
8.25 Klan − telenowela TVP
8.50 Eurotel − magazyn
9.00 Zaczarowany ołówek
9.10 Wehikuł czasu: Bohaterka z
Trembowli
9.35 Sposób na ponuraków − serial
austral.
10.00 Panorama
10.03 Laboratorium − magazyn
10.20 Prawdziwa historia nie chcia−
nych pomników
10.45 Warownie pogranicznych szla−
ków: Bolków
11.00 Panorama
11.05 Do domu − film pol.
12.00 Wiadomości
12.10 Biografie: Z Czeczotem przez
Niebo i Piekło
13.05 Noce i dnie − serial TVP
14.00 Ojczyzna−polszczyzna: Ostro−
wy i Ostrówki, Środy i Śródki
14.15 Kochaj mnie − telenowela TVP
14.40 Z kapitańskiego salonu − maga−
zyn
15.00 Wiadomości
15.10 Dopóki Ziemia kręci się, cz. 1 −
II Międzynarodowy Festiwal im.
Bułata Okudżawy Kraków 2003
16.00 Klan − telenowela TVP
16.25 Co Pani na to?
17.00 Teleexpress
17.15 Sportowy Express
17.20 Gość Jedynki
17.35 Wehikuł czasu: Bohaterka z
Trembowli
18.00 Film animowany: Katar
18.05 Sposób na ponuraków − se−
rial austral.
18.30 Rozmowy na nowy wiek: Z
Krzysztofem Zanussim o po−
szukiwaniu sensu
18.55 Odeskie spotkania − reportaż
19.15 Dobranocka: Kasztaniaki
19.30 Wiadomości
19.59 Sport
20.05 Pogoda
20.10 Klan − telenowela TVP
20.35 Noce i dnie − serial TVP
21.25 Sportowy tydzień
21.55 Kochaj mnie − telenowela TVP
22.20 XII Festiwal Polskich Wideo−
klipów Yach Film − Koncert
Galowy, cz. 1
23.00 Panorama
23.20 Sport−telegram
23.23 Pogoda
23.30 XII Festiwal Polskich Wideo−
klipów Yach Film − Koncert
Galowy, cz. 2
0.10 Pegaz − magazyn kulturalny
0.35 Monitor Wiadomości
0.50 Szept prowincjonalny: Było i
nie ma − magazyn
1.15 Kasztaniaki
1.30 Wiadomości
1.57 Sport
2.02 Pogoda
2.10 Klan − telenowela TVP
2.35 Noce i dnie − serial TVP
3.25 Sportowy tydzień
3.55 Kochaj mnie − telenowela TVP
4.20 XII Festiwal Polskich Wideo−
klipów Yach Film − Koncert
Galowy, cz. 1
5.00 Dokument: Życie przed tobą
5.20 Odeskie spotkania − reportaż
5.42 Monitor Wiadomości

6.50
7.15
7.30
7.45
8.00
8.30
8.45
9.00
9.30
9.40
10.30
10.45
11.15
11.30
11.45
12.30
12.35
13.30
13.50
14.00
14.30
14.45
15.00
15.30
15.50
16.15
16.30
16.45
17.00
17.30
17.50
18.00
18.20
18.30
18.45
18.45
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
20.50
21.15
21.30
21.40
21.45
21.55
22.00
22.15
22.30
22.45
22.55
23.05

6.50
7.15
7.30
7.45
7.55
8.00
8.30
8.45
9.00
9.30
9.40
10.30
10.45
11.15
11.30
11.45
12.30
12.35
13.30
13.50
14.00
14.45
15.00
15.30
15.45
16.00
16.20
16.25
16.30
16.45
17.00
17.30
17.50
17.58

TV X

Przegląd gospodarczy
Telezakupy
Kurier, prognoza pogody
Kronika
Pogoda
Wierzę, wątpię, szukam
Kurier, prognoza pogody
Gość dnia
Dzieci różnych Bogów − repor−
taż
Kurier, prognoza pogody
Nieustraszony − film USA
Kurier, prognoza pogody
Sprawa na dziś − film pol.
Gość dnia
Kurier, prognoza pogody
Młodzież kontra
Kurier
Od Gershwina do Madonny −
film ang.
Kurier, prognoza pogody
Agrobiznes
Od niedzieli do niedzieli
WuWuA − magazyn
Molly − serial pol.
Kurier, prognoza pogody
Język angielski
9 i 1/2 − reportaż (powt.)
Warto wiedzieć
Pogoda
Kurier, prognoza pogody
Rozmowa dnia
Przegląd gospodarczy
Kurier, prognoza pogody
Kronika świętokrzyska
Pogoda

Przegląd gospodarczy
Telezakupy
Kurier, prognoza pogody
Aktualności + pogoda
Z krukiem w herbie − magazyn
redakcji częstochowskiej
Kurier, prognoza pogody
Gość dnia
Dzieci różnych bogów
Kurier, prognoza pogody
Nieustraszony − film USA
Kurier, prognoza pogody
Sprawa na dziś − film pol.
Gość dnia
Kurier, prognoza pogody
Młodzież kontra
Kurier
Od Gershwina do Madonny.
Historia piosenki popularnej −
film ang.
Kurier, prognoza pogody
Agrobiznes
Od niedzieli do niedzieli
Kurier, prognoza pogody
WuWuA
Molly − film pol.
Kurier, prognoza pogody
Z krukiem w herbie
Aktualności + pogoda
Kurier, prognoza pogody
Rozmowa dnia
Przegląd gospodarczy
Kurier, prognoza pogody
Wizytówki
Aktualności + pogoda
Wiadomości sportowe
Kurier kulturalny
Prognoza pogody
Sport w TV Katowice
Telezakupy
Rozmowa dnia
Telekurier
Kurier
Studio pogoda
Echa dnia
Eurotel
Kurier gospodarczy
Prognoza pogody
Aktualności + pogoda
Wiadomości sportowe
Porozmawiajmy
To jest temat
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Biała wizytówka − film pol. (110
min.)
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6.00
8.00
8.12
8.15
8.30
8.55
9.25
9.35
9.50
10.05
10.30
10.55
11.15
11.30
12.00
12.10
12.20
12.25
12.45
13.35
14.30
15.00
15.10
15.30
16.00
16.25
16.50
17.00
17.20
17.40
18.05
18.45
19.00
19.30
19.59
20.05
20.20
21.20
22.35
23.00
23.20
23.50

7.05
7.15
7.40
7.45
8.00
8.50
10.25
11.20
11.45
12.10
12.40
13.00
13.15
13.40
14.30
15.00
16.00
16.22
16.25
17.20
17.50
18.30
18.54
19.05

6.00
6.45
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
10.20
10.50
12.25
13.20
13.55
14.20
14.45
15.45
16.10
16.30
17.30
17.55
18.30
19.00
19.10
20.10
21.05
21.30
21.45

18.00
18.20
18.30
18.45
19.00
19.05
19.10
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
20.50
21.15
21.30
21.40
21.45
21.57
22.00
22.02
22.15
22.30
22.45
22.55
23.05

Piosenka na życzenie
TV Market
Power Rangers
Tajemniczy rycerze
Piątka nieustraszonych
Bar 3
Idol 3 Extra
Bar 3
Bar 3 Gorące krzesła
Z kamerą wśród ludzi
Twój lekarz i Wystarczy chcieć
Power Rangers
Dziwolągi
Miodowe lata − serial pol.
Informacje
Interwencja
Piątka nieustraszonych
Hugo Express
Bar 3
Informacje + sport
Prognoza pogody
Awantura o kasę − teleturniej
Bar 3
Samo życie − serial pol.
Studio Lotto
Megahit: Gruby i chudszy − film
USA
Biznes informacje
Prognoza pogody
Graffiti
Bumerang
Pożegnanie

Kronika
Tematy dnia
Kurier kulturalny
Portrety prezydentów
Warto wiedzieć
Za sprawą samorządu
Pogoda
Telezakupy
Rozmowa dnia
Telekurier
Kurier
Studio pogoda
Echa dnia
Eurotel
Kurier gospodarczy
Prognoza pogody
Kronika
Sport
Pogoda
Tematy dnia
To jest temat
Kurier
Kurier sportowy
Studio pogoda
Biała wizytówka − film pol. (110
min.)

23.40
0.00
0.10
0.25
1.00

9.25

7.30
8.00
8.30

10.15
11.00
12.00

15.20

12.45
14.30

16.10
16.40
17.10
18.10
19.10
19.40
20.10
22.00
23.00
0.50

Z pierwszej strony − serial USA
Alf − serial USA
Tajemnice pocałunku − teleno−
wela meksyk.
Miłość i przeznaczenie − tele−
nowela meksyk.
Łamisłówka − teleturniej
Legendy Kung Fu − serial USA
Mała księżniczka − telenowela
meksyk.
Telesklep
Tajemnice pocałunku − teleno−
wela meksyk.
Miłość i przeznaczenie − tele−
nowela meksyk.
Zawód glina − serial USA
Alf − serial USA
Mortal Kombat − serial USA
Legendy Kung Fu − serial USA
Z pierwszej strony − serial USA
Zawód glina − serial USA
Cena sukcesu − film USA
Brygada ratunkowa − serial USA
Hamlet, cz. 1 − miniserial USA
Do diabła z miłością − kome−
dia USA (105 min.)

5.20 Uwaga!
5.40 Prawdziwa miłość − telenowe−
la meksyk.
6.30 Telesklep

7.10
8.00
8.50
9.15
10.15
11.15
` 13.00
13.35
14.05
15.00
16.00
16.20
17.10
18.00
19.00
19.30
19.40
19.45
20.10
20.40
22.00
22.30
23.00
23.25
23.55
0.25
0.55
1.20

6.00
8.30
9.00
9.15
9.45
10.00
11.45
12.00
12.10
13.50
14.05
14.25
14.45
15.30
16.00
16.05
16.35
17.00
17.20
17.45
17.50
18.10
19.00
19.15
19.40
20.00
21.05
21.35
22.10
22.40
22.50
23.20
23.35
0.40
1.10
1.35
2.45

6.00
8.30
9.25
11.05
12.00
13.50
14.05
14.40
15.35
16.40
16.55
17.25
18.15
18.25
18.50
19.30
20.00
21.00
23.15
1.20
2.55
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Córka przeznaczenia − teleno−
wela meksyk.
Ścieżki miłości − telenowela
meksyk.
Magiczny kamień
Tele gra − teleturniej
Telesklep
Naga broń 2 1/2 − komedia USA
Na Wspólnej − serial pol.
Magiczny kamień
Brzydula
Nikita − serial USA
Fakty, Pogoda
Córka przeznaczenia − teleno−
wela meksyk.
Prawdziwa miłość − telenowe−
la meksyk.
Rozmowy w toku
TVN Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga!
Na Wspólnej − serial pol.
Chwila prawdy
Usterka
Maraton uśmiechu
Fakty Wieczorne
Fakty, ludzie, pieniądze
Co za noc
Multikino
Co za tydzień − magazyn
Nic straconego − powtórki

Poranek z CTV
Sezamie otwórz się!
Wiadomości
Legenda Kung−Fu
Europa
Wojna i pokój (1) − film USA
Spowiedź
Wiadomości
Matka − komedia USA
Wideoscenki
Stało się
Poszukiwanie straconego
czasu
Humor
Ekran
Wiadomości
Bajkowe przedszkole
Pomagajmy sobie
Game Page
AZ − quiz
Pogoda
Wieści regionalne
Legenda Kung−Fu
Wieczorynka
Wydarzenia
Pogoda i sport
Szpital na peryferiach
Podróżomania
Fakty
Wydarzenia
Pogoda i sport
Przyjaciele
Golf 2003
Nadaje Studio A
Domowe szczęście
Game Page
Sport na świecie
Klasyka teatru

Śniadanie z Novą
To jest zabójstwo
Miriam − film USA
Knots Landing
Zakochana
Prawo do miłości
Gwiezdne wrota
Kachorra
Brzydula Betty
Ryzykuj!
Ryzykuj!
Gliniarz i prokurator
Pogoda
M.A.S.H.
Teleturniej
Wiadomości i sport
Na wesoło − program rozrywko−
wy
Gra − film USA
Zabójca − film USA
Pierścień Boga − film franc.
Tele−zakupy
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Wiadomości: 8.00 − 16.00, co
godzinę.
Wybrane audycje dla
słuchaczy od 10 do 100 lat
9.20 Koncert życzeń z kwiat−
kiem
9.30 Sportowe Beskidy
10.15 Moto magazyn
11.15 Moto jarmark
15.35 Weekend w górach
18.00 Baw się z Radiem BIEL−
SKO

Szkoła bardzo wieczoro−
wa
Just a moment − lekcja
języka angielskiego
Muzyczna noc
Kurier poranny
Kawa na ławę
Muzyka
Trójwymiarowa progno−
za pogody
Auto − Radio
Muzyka
Kurier południowy
Poczta poetycka
Ekspres
Lista przebojów
Kurier popołudniowy
Dźwięk dobry
Z mikrofonem po bo−
iskach
Play−lista Radia Katowice
Radio i ty
BBC retransmisja
Powieść

Wiadomości przez całą dobę
o pełnych godzinach
0.10
1.30
1.35
7.00
7.40
8.10
9.15
9.30
9.40
12.00
12.40
13.07
14.10
16.00
16.10
17.30
19.00
21.15
22.00
22.50

TV VII

ZŁAP MNIE JEŚLI
POTRAFISZ

Frank W. Abagnale (Leonardo
DiCaprio) pracował jako lekarz,
prawnik oraz pilot
wielkiej linii lotniczej - wszystko
to, zanim ukończył 21 lat. Był mi-

strzem oszustwa, a także błyskotliwym fałszerzem. Dzięki niezwykłym zdolnościom do podrabiania podpisów na czekach,
zgromadził fortunę wartą miliony dolarów. Agent FBI Carl Hanratty (Tom Hanks) postawił sobie za główny cel złapanie Franka i doprowadzenie go przed oblicze sprawiedliwości. Frank jednak zawsze jest o krok przed
agentem, zostawiając przynętę,
która sprawia, że kontynuuje on
pościg...
Czytelników zapraszamy do
zabawy, której stawką jest kaseta VHS z filmem i zestaw upominków reklamowych „Video

Po Beskidzie Małym

W sobotę, 4 października, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielsku-Białej organizuje II Ogólnopolski Rajd
Rodzinny Pracowników Oświaty. Rajd odbędzie się na trasach Beskidu Małego z metą w Ośrodku Harcerskim Wilczysko w Wilkowicach.
Celem rajdu jest przede wszystkim poznanie piękna Beskidu
Małego oraz propagowanie turystyki i aktywnego wypoczynku w
górach. Przygotowano pięć tras rajdowych, zróżnicowanych pod
względem stopnia trudności. (efa)

Rubryka redagowana
przy współpracy bielskiej
Księgarni Muzycznej (plac
Wojska Polskiego 4).

sprzedaży. Można na nim zna23.10 Muzyczny relaks przed
północą
leźć bardzo zróżnicowany materiał muzyczny - obok ostrych rockowych kompozycji (także z
umiejętnie wplecionymi elemenWizytówka dnia: co godzinę od
tami rapu) nastrojowe ballady, w
7.00 do 18.00.
Tosteer − Testosterone
Wiadomości: co godzinę od
których ujawnia się romantycz7.30 do 16.30.
Zespół Toste- na natura zespołu.
Piosenka dnia co godzinę: od
Na czytelników czeka płyta
7.05 do 18.05
er powstał w
2000 roku w CD. Otrzyma ją jedna z osób,
7.15 Rozważania biblijne,
Tuszynie. Rok które zgłoszą się w czwartek
Przegląd prasy
10.15 Kuchnia − Magazyn dla
później maga- lub piątek w którejś z redakcji
smakoszy
zyn „Twój Blu- „Kroniki Beskidzkiej” (Bielsko10.50 Płyta Tygodnia
es” uznał go Biała, Wadowice, Sucha Be18.10 Płyta Tygodnia
za odkrycie roku. W 2002 roku skidzka) lub w siedzibie „Gło19.30−20.30 Audycja "Po Pro−
stu"
grupa zwróciła się bardziej w su Ziemi Cieszyńskiej” z naj20.35 Reportaż Fundacji Głos
nowszym egzemplarzem „Krostronę
rocka
i
rozpoczęła
pracę
Ewangelii
niki Beskidzkiej” i odpowiedzą
nad debiutancką płytą.
21.35 Rozważania biblijne
21.50 Fragment Nowego Testa−
Pierwszy album Tosteera - na pytanie: jak nazywa się piomentu
„Testosterone” właśnie trafił do senka promująca najnowszy
krążek grupy Tosteer?
● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA Kto otrzyma płytę napiszemy za tydzień.
Laureatem naszej muzycznej zabawy sprzed tygodnia została Joanna
Karcz (Marcówka), która
otrzymuje płytę CD - „Cool
Kids of Death 2”. Płyta do
odebrania w redakcji w
terminie 3 miesięcy.
18104/191202
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World”. Trzeba prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, a odpowiedzi na kuponie dostarczyć do
redakcji „Kroniki Beskidzkiej”
(Bielsko-Biała, Dubois 4) do 9
października. Nazwisko laureata
podamy 16 października.

Jak brzmi tytuł filmu, w którym
Tom Hanks zagrał rolę współczesnego Robinsona ?

Odpowiedź: .................................

........................................................

Imię i nazwisko: .............................

........................................................

Adres: ............................................

........................................................

Rozwiązanie konkursu z 18
września: „Gorączka”. Kasetę
VHS z filmem „Nawrót depresji
gangstera” i upominki z „Video
World” otrzymuje Piotr Fender
(Mazańcowice). Prezenty do
odebrania w redakcji w terminie
3 miesięcy.

Rubryka redagowana przy
współpracy bielskiej wypożyczalni kaset wideo „Video World”
(„Centrum Sfera”).

Lista przebojów bielskiego
sklepu Media Markt

PŁYTY CD
1. Sting - „Sacred Love”
2. Bajm - „Myśli i słowa”
3. Kayah - „Stereo typ”
4. Rasmus - „Death Letters”
5. Myslovitz - „The Best Of”
6. Łzy - „Nie czekaj na jutro”
7. Limp Bizkit - „Results May Vary”
8. Reni Jusis - „Trans Misja”
9. Seweryn Krajewski - „Jestem”
10. Nickelback - „The Long Road”

PŁYTY DVD
1. Władca pierścieni - Dwie wieże
2. Dawno temu w Ameryce
3. Gladiator
4. Okręt
5. Superprodukcja
6. Stalingrad
7. Frida
8. Inni
9. Traffic
10. Siedem lat w Tybecie

KASETY VIDEO
1. Władca pierścieni - Dwie wieże
2. Superprodukcja
3. Show
4. Statek widmo
5. Księga dżungli 2
6. Stich! Misja
7. Atlantyda: Powrót Milo
8. Frida
9. Moje wielkie greckie wesele
10. Asterix i Obelix - Misja Kleopatra

24 www.kronika.beskidzka.pl

21.30
22.00
22.20
22.28
22.40
0.45

Gorączka
Panorama
Sport−telegram
Pogoda
Warszawska Jesień
Kocham kino na bis: Hotel New
Rose − dramat USA (90 min.)

6.50
7.05
7.30
7.45
7.55
8.00
8.20
8.30
8.45
9.00
9.30
9.45
10.15
11.10
11.30
11.45
12.00
12.30
12.45
13.10
13.30
13.45
14.30
14.35
15.00
15.30
15.45

6.00
8.00
8.50
9.20
9.50
10.20
11.20
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10

Telesklep
Jack i Jill II − serial USA
Na osi − program motoryzacyjny
Nauka jazdy
Twoja droga do gwiazd − Extra
Trele morele − teleturniej na żywo
Mary i Tim − film USA
Północ − Południe − serial USA
Jack i Jill II − serial USA
Kochane kłopoty − serial USA
Ekspedycja − epilog
Wszyscy jesteśmy dziećmi −
film USA

6.00 MOPMAN
7.00 4 x 4 − program motoryzacyjny
7.30 Magazyn redakcji programów
religijnych
8.00 Niezwyciężony Spiderman
8.30 Piesek Poochini
9.00 Hugo
9.30 Pop lista
10.30 Słoneczny patrol 8
11.25 Podaruj Dzieciom Słońce
11.35 Ania z Zielonego Wzgórza −
dalsze losy − film kanad.
13.20 Ernest jedzie do Afryki − kome−
dia USA
15.10 Koncert Papieski z Niegowici
15.35 Podaruj Dzieciom Słońce
15.45 Informacje
16.00 Prognoza pogody
16.05 Oskary Mody − finał
17.00 Z kamerą wśród ludzi
17.55 Rodzina zastępcza − serial pol.
18.30 Informacje + sport
19.00 Prognoza pogody
19.05 Oskary Mody − finał, cz. 2
20.05 Idol 3
21.05 24 godziny − serial USA
21.30 Studio Lotto
22.10 Kuba Wojewódzki − talk show
23.15 Raport specjalny
23.45 Buffy, postrach wampirów
0.35 Magazyn sportowy − Turniej
żużlowy o Złoty Kask
3.00 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

16.05 Warto wiedzieć
16.10 Kronika sportowa
16.30 Kurier, prognoza pogody
16.45 Teleturniej − Mowa polska
17.10 Opowieści Cmentarza Łycza−
kowskiego
17.30 Kurier
17.35 Teleplotki
18.00 Kronika
18.15 Pogoda
18.20 Tematy dnia
18.30 Kurier
18.35 Regiony kultury
18.50 07 zgłoś się − film pol.
19.45 Wielka Warszawska
20.30 Kurier
21.45 Kronika
21.58 Pogoda
22.00 Kronika sportowa
22.15 Za sprawą samorządu
22.30 Kurier
22.45 Kurier sportowy
23.00 Studio pogoda
23.05 Telekurier nocą
0.00 Klub filmowy Trójki − Dekalog
− film pol.
0.55 Osobliwości X Muzy − film ind.
(55 min.)

TV VIII

Trójka dzieciom − Przygód kil−
ka wróbla Ćwirka − film pol.
Karrypel kontra groszki
Kurier, prognoza pogody
Kronika
Pogoda
U siebie − program mniejszości
narodowych i grup etnicznych w
Polsce
Warto wiedzieć
Kurier, pogoda
Magazyn medyczny (powt.)
Teleplotki
Kurier, prognoza pogody
Gwiazdy Hollywoodu
Szpital Holby City − serial ang.
Gwiazdy sportu
Kurier, prognoza pogody
Z Wałęsą na rybach − magazyn
Tele Motor Sport
Kurier, prognoza pogody
Portrety
Konkurs współczesnej muzy−
ki kameralnej − reportaż
Rola
Młodzież kontra
Kurier
Sprawa na dziś − film pol.
Odcienie sukcesu
Kurier, prognoza pogody
Magazyn motoryzacyjny

9.00 Teleplotki
9.30 Kurier, prognoza pogody
9.45 Gwiazdy Hollywoodu − film USA
10.15 Szpital Holby City − film ang.
11.10 Gwiazdy sportu
11.30 Kurier, prognoza pogody
11.45 Z Wałęsą na rybach
12.00 Tele Motor Sport
12.30 Kurier, prognoza pogody
12.45 Z życia kościoła − magazyn
chrześcijański
13.10 Szukamy skarbów
13.35 Pod Górę − magazyn turystyczny
14.00 Klub Globtrotera
14.30 Kurier
14.35 Sprawa na dziś − film pol.
15.00 Odcienie sukcesu
15.30 Kurier, prognoza pogody
15.45 Speed − magazyn motoryzacyjny
16.15 Aktualności + wydarzenia ty−
godnia
16.30 Kurier, prognoza pogody
16.45 Teleturniej − Mowa polska
17.10 Opowieści Cmentarza Łycza−
kowskiego
17.30 Kurier
17.35 Teleplotki
18.00 Aktualności + pogoda
18.20 Wiadomości sportowe
18.30 Kurier, prognoza pogody
18.35 Regiony kultury
18.50 07 zgłoś się − film pol.
19.45 Wielka Warszawska
20.30 Kurier
20.45 Studio pogoda
20.55 Od niedzieli do niedzieli
21.15 Bliżej prawa
21.30 Kurier, prognoza pogody
21.45 Aktualności + Pogoda
22.00 Niedzielny magazyn sportowy
22.30 Kurier
22.45 Kurier sportowy
23.00 Studio pogoda
23.05 Telekurier nocą
0.00 Klub filmowy Trójki − Dekalog
− film pol.
0.55 Osobliwości X Muzy − film ind.
(55 min.)

NIEDZIELA ● 5 PAŹDZIERNIKA
6.30
6.50
7.40
8.05
8.30
9.15
9.25
9.50
10.20
10.50

7.45 Nadbużańskie spotkania
8.15 M jak miłość − serial TVP
9.05 Słowo na niedzielę
9.10 Uczmy się polskiego
9.45 Simba, król zwierząt − serial
franc.−wł.
10.20 Program dla dzieci
10.50 Z kapitańskiego salonu − ma−
gazyn
11.05 Złotopolscy − telenowela TVP
12.00 Anioł Pański
12.20 Niedzielne muzykowanie: Fe−
stiwal Muzyczny Unii Europej−
skiej
13.00 Transmisja mszy świętej
14.05 Do domu − film pol.
15.05 Co nam w duszy gra: Adio
pomidory
16.00 Biografie: Z Czeczotem przez
Niebo i Piekło
17.00 Teleexpress
17.20 Sportowy Express
17.25 Dziennik telewizyjny
17.40 M jak miłość − serial TVP
18.25 30 ton! Lista, lista − lista prze−
bojów
18.50 Zaproszenie − program krajo−
znawczy
19.15 Dobranocka: Noddy − serial ang.
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
20.00 Pogoda
20.05 Wieczór z Jagielskim − talk show
20.45 Wielkie rzeczy − film pol.
21.40 Herbatka u Tadka
22.35 Dopóki Ziemia kręci się: II Mię−
dzynarodowy Festiwal im. Bu−
łata Okudżawy − Kraków 2003
23.35 Panorama
23.55 Sport − telegram
23.58 Pogoda
0.10 M jak miłość − serial TVP
1.00 Simba, król zwierząt − serial
franc.−wł.
1.30 Wiadomości
1.49 Sport
1.57 Pogoda
2.00 Wieczór z Jagielskim − talk show
2.40 Biografie: Z Czeczotem przez
Niebo i Piekło
3.35 Zaproszenie − program krajo−
znawczy
3.55 Do domu − film pol.
4.50 Książki z górnej półki − magazyn
5.05 Tam gdzie jesteśmy
5.35 Z kapitańskiego salonu − ma−
gazyn
5.45 Książki z górnej półki: Książ−
ka dla dzieci (15 min.)

6.50 Trójka dzieciom − Przygód kil−
ka wróbla Ćwirka
Karrypel kontra groszki
Kurier, prognoza pogody
Aktualności + pogoda
Koncert życzeń
Pogoda dla działkowców
Kurier, prognoza pogody
Babskie gadanie
7.05
7.30
7.45
8.00
8.25
8.30
8.45

19.05
20.00
22.05
23.20
23.45
1.30

I 2 X 2003

Mortal Kombat − serial USA
W słusznej sprawie − film USA
Rodzina Soprano − serial USA
Co za tydzień − magazyn
Dzień cudów − film USA
Hamlet, cz. 1 − miniserial USA
(105 min.)

6.05 Telesklep
7.45 Wodnikowe wzgórze
8.35 Zdrowie − magazyn
9.05 Książę z bajki − komedia USA
10.50 Srebrny wilk − film kanad.−USA
12.45 Twoja droga do gwiazd
14.05 Co za tydzień − magazyn
14.30 Naga broń 2 1/2 − komedia USA
16.15 Maraton uśmiechu
16.45 Ale plama
17.15 Usterka
17.45 Jak łyse konie
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.40 Uwaga!
20.00 Kasia i Tomek − serial pol.
20.30 Dla Ciebie wszystko
21.50 Pod napięciem − talk show
22.20 Superwizjer − magazyn
22.50 Nie do wiary − opowieści niesa−
mowite
23.20 Miasto zbrodni
23.50 Mission: Impossible II − film
USA−niem.
2.15 Nic straconego − powtórki

6.20 Star Trek 7.10 Bajki babuni
7.30 Bajkowa niedziela 9.30 Kame−
ra podróżników 10.00 Obiektyw
10.30 Kalendarium 10.45 Porady
prawne 11.05 Przygody kryminali−
styki 12.00 Wiadomości i pogoda
12.10 Co pan powie... 12.35 Ekran
13.10 Baśń 14.15 Magazyn chrze−
ścijański 14.50 Wariat w Wariatko−
wie − film dok. 15.20 Katarzyna − film
czeski 16.40 Poszukiwanie straco−
nego czasu 17.00 Obok ekranu
17.20 Domowe szczęście 17.55 Po−
goda 18.00 Wiadomości 18.10 O
skarb Agnieszki 18.50 Świąteczne
słowo 19.00 Wieczorynka 19.15 Wy−
darzenia 19.35 Pogoda i sport 20.00
Ty jesteś wrogiem − film czeski
21.20 Stało się 21.40 Wiadomości i
sport 21.50 The Langoliers (2) − ko−
media USA 23.30 Prawo rodziny
0.15 Czeska soda 0.30 Wojenne ta−
jemnice 1.25 Porady prawne 1.40
Podróżomania 2.10 Country
Express 2.40 Nasza wieś

6.30 Ferda 7.05 Pokemon 7.30 Di−
gimon 7.55 Beyblade 8.25 Delfin
Filip 9.15 Pogaduszki 10.00 Starej
11.05 Diagnoza: zabójstwo 12.00
Tygodniówka 13.00 Porady 13.45
Perry mason − film franc. 15.40 Tur−
bo 17.25 Pogoda 17.35 Cała minio−
na zima − film USA 19.30 Wiado−
mości i sport 20.00 Szansa na suk−
ces − program rozrywkowy 21.10
Kobra 11 22.10 Po imieniu 22.35
Tele Tele 23.20 W mocy myśli − film
USA 1.15 Niewidzialny 2.00 Obcy
− erotyk

W którym roku powstała pierwotna wersja filmu „Włoska robota” z Michaelem Caine w roli głównej?............................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ..............................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................................................
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Wiadomości: 8.00 − 16.00, co go−
dzinę.
Wybrane audycje dla słuchaczy od
10 do 100 lat
8.00−12.00 Lista przebojów z myszką
(piosenki z lat 50., 60., i 70.)
9.30 Sportowe Beskidy
14.20 7 dni − magazyn reporterów
20.15 Radiowy Hyde Park

0.05 Muzyczna noc z Radiem Kato−
wice
5.05 W stylu country
6.00 Trzeszczydło
7.15 Głos życia
7.30 Gwiezdna pogodynka
7.45 U progu dnia
8.00 Muzyka
9.10 Radio Katowice na drugie
śniadanie w tym:
9.30 Auto − Radio
10.05 Małolat
10.45 Podniebne opowieści
12.00 Przegląd wydarzeń tygodnia
12.30 Muzyka
12.45 Przegląd tygodników
13.10 Po naszymu, czyli po śląsku
14.01 Informacje sportowe
14.10 Konkurs z telefonicznym
udziałem słuchaczy
15.30 Auto − Radio
15.35 Muzyka
16.00 Informacje sportowe
16.15 Kiwi − tygodnik satyryczny
17.05 Muzyka grzechu warta
18.30 Auto − radio
19.05 Z mikrofonem po boiskach
20.00 Gwiezdna pogodynka
20.05 Skrót listy przebojów
21.05 Z mikrofonem po boiskach
21.15 Antologia Organów na Gór−
nym Śląsku
22.00 BBC − retransmisje
22.30 Studio kameralne − audycja li−
teracka (powt.)
23.05 Muzyka na dobranoc

Wizytówka dnia: co godzinę od 7.00
do 18.00
7.50 Fragment Nowego Testamentu
8.10 Słuchowisko "Wyzwolony"
9.05 Przegląd prasy chrześcijań−
skiej
9.30 Reportaż Fundacji Głos Ewan−
gelii
11.00−15.00 Wakacyjna Muzyczna Przy−
goda
18.10 Płyta Tygodnia
19.05 Reportaż Fundacji Głos Ewan−
gelii (powt.)
19.30−20.30 Audycja "Po prostu"
21.50 Fragment Nowego Testamen−
tu (powt.)
22.05 Słuchowisko "Wyzwolony"
(powt.)

TV IX

Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
(wszyscy z Bielska-Białej).
W konkursie tańca regionalnego
jury - składające się z artystów z regionalnego zespołu „Holajniacy” - najwyżej oceniło talent Marty Jankowskiej z SP nr 18 oraz Jacka Jurczaka
z Gimnazjum nr 11. W konkursie na
góralskie przyśpiewki równych nie
miały sobie Sylwia Łodziana i Anna

Spotkanie na Szyndzielni

W minioną sobotę, 27 września, rekordowe oblężenie
przeżywała Szyndzielnia.
Tam właśnie, z okazji
Światowego Dnia Turystyki, wyznaczyli sobie spotkanie najmłodsi
amatorzy beskidzkich wędrówek. Organizatorzy - bielski Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki UM oraz Oddział
PTTK - zadbali o atrakcyjny program,

Od kilku miesięcy w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym działa filia jasienickiego Gminnego Ośrodka Kultury. W
pomieszczeniach po przedszkolu oddano do użytku salę do gry w pingponga, salę komputerową z dostępem
do Internetu oraz Izbę Regionalną, w
której zgromadzono ponad sto eksponatów z różnych epok.
- Zbieraliśmy eksponaty do izby
jeżdżąc po wioskach i
pytając mieszkańców,
czy nie mają na strychach starych sprzętów i narzędzi, które
można by pokazać mówi Krzysztof Wieczerzak, wicewójt gminy Jasienica. - Ludzie
szukali i nieraz sami
się dziwili, że takie rzeczy na strychu mieli.
Tym sposobem
w Izbie Regionalnej znalazło się wiele przedmiotów codziennego użytku

W Międzyrzeczu

Zientara z SP nr 38 w Bielsku-Białej.
Po wspólnym bigosie młodzi turyści
wrócili w doliny, obiecując sobie kolejne spotkania na szlaku. (ban)

Najwytrwalsi wędrowcy po górach - szkolna ekipa z Godziszki, która
zwyciężyła w „Beskidzkim zbyrcoku”.

dokonano także podsumowania minionego sezonu.
Najwytrwalszymi tegorocznymi wędrowcami po Beskidach okazali się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Godziszce. Ich grupa - rekrutująca się z trzecio- i czwartoklasistów - zwyciężyła w trwającym
przez cały sezon rajdzie „Beskidzki zbyrcok” (dzwonek). Młodzi wędrowcy, pod
wodzą nauczycielki Mirosławy Duraj,
zaliczyli czternaście, spośród piętnastu
wyznaczonych tras. - To była dla nas
fantastyczna przygoda. Wędrując mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki, a
jednocześnie poznawać historię i przyrodę naszego regionu. Przed nami jeszcze wiele tras i mamy kolejne plany dalszych wypraw - mówili zgodnie podczas
wręczania im głównej nagrody. Indywidualnie najlepszym wędrowcem okazał
się Marcin Popiel z bielskiego Gimnazjum Córek Bożej Miłości.
Podczas spotkania na Szyndzielni
odbył się również konkurs „Znam Beskidy”, w którym najobszerniejszą wiedzą wykazały się w gronie najmłodszych
(w wieku od 7 do 11 lat) uczennice ze
Szkoły Podstawowej w Mazańcowicach
- Martyna Jenkner i Kinga Osierda,
przed Zuzanną Palej i Adrianną Klajmon
z SP nr 3 oraz Adrianem Tycem i Sebastianem Świdrem z SP nr 1 z Bielska-Białej. Wśród uczniów starszych (od
12- 16 lat) - w konkursie na znajomość
Bielska-Białej i Beskidu Śląskiego - zwyciężyła Barbara Cichoń z Gimnazjum nr
3, przed Karolem Sikorą z LO im. M.
Reja i Marcinem Popielem z Gimnazjum
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W bielskim
pubie Magnum

sprzed co najmniej kilkudziesięciu
lat. Jest kołyska, serwantka, kołowrotek, malowana skrzynia z 1870
roku do przechowywania pościeli i
odzieży, drewniana szkolna ławka,
drewniane narty, są żelazka na węgiel i wciąż działający magiel. Nie
brakuje także narzędzi rolniczych.
Izbę można zwiedzać od wtorku do piątku między 16.00 a 20.00,
a w soboty od 11.00 do 15.00. (efa)

W niedzielę pub Magnum
w Bielsku-Białej pożegnał
wrzesień pokazem mody
zatytułowanym „Kobieta
Jesień”. To już trzecia w
tym roku tego typu impreza w tym lokalu. Wcześniej zaprezentowano „Kobietę Wiosnę” i „Kobietę Lato”. 28 września w pubie Magnum między innymi
można było oglądać dzieła bielskiej
projektantki Gracjany Malec-Kolanko.
Pokaz pięknych strojów połączono z
degustacją dwunasto- i osiemnastoletniej szkockiej whisky. (hos)

FOTO: SŁAWOMIR HOROWSKI

11.25
12.00
12.20
12.50
13.00
13.10
13.35
14.05
15.50
17.00
17.20
17.25
17.40
18.05
18.35
19.00
19.30
19.51
20.00
20.15
21.20
21.50
22.20
0.10

Czas relaksu
Europa bez miedzy
Bohaterowie z Olimpu − serial
kanad.
W cztery oczy
Siódme niebo − serial USA
Lippy & Messy − angielski dla
dzieci
Teleranek − program dla dzieci
Program dla dzieci
Od przedszkola do Opola − pio−
senki skomponowane przez Ka−
tarzynę Gaertner
Myślisz o kimś? − Wybierz te−
ledysk!
Smak życia
Anioł Pański − transmisja modli−
twy
Tydzień
Książki na jesień
Wiadomości
Co Pani na to?
Program rozrywkowy
Faraon, cz. 1 − dramat pol.
Czas na dokument − BBC w
Jedynce
Teleexpress
Sportowy Express
Dziennik telewizyjny
Śmiechu warte
Lokatorzy: Z deszczu pod ryn−
nę − serial TVP
Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
Wieczorynka: Kubusiowe opo−
wieści − serial USA
Wiadomości
Sport
Pogoda
Boża podszewka − serial TVP
Spełniamy marzenia − magazyn
Telenowela dok.
Uczta kinomana: Kochankowie
Marii − film USA
Uczta kinomana: Polisz kicz
projekt − film pol. (110 min.)

7.00 Film dla niesłyszących: Wojen−
na narzeczona − serial pol.−ang.
7.55 Słowo na niedzielę (dla niesły−
szących)
8.00 M jak miłość − serial TVP
8.50 Selekcja − program wojskowy
9.15 Smak Europy
9.25 Poranek muzyczny
10.05 Smak Europy
10.20 Podróże w czasie i przestrze−
ni: Potwory z głębin − film USA
11.15 Smak Europy
11.25 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza: Flamandzki smak
12.00 Frisco Kid − komedia USA
14.00 Familiada − teleturniej
14.30 Złotopolscy − telenowela TVP
15.00 Szansa na sukces: Łzy
16.00 Na dobre i na złe − serial TVP
16.55 Taryfa ulgowa
17.20 Smak Europy
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.54 Pogoda
19.00 Nagroda Literacka Nike 2003
20.00 Dla mnie bomba! Kabaretowa
Liga Dwójki
20.55 Tylko tato: Henryk − telenowela
dok.

Filmowy
konkurs

Zapraszamy do Kinoplexu w Bielsku-Białej na dowolnie wybrany seans filmowy. Spośród osób, które w terminie 7 dni od daty ukazania się tego numeru „Kroniki
Beskidzkiej” dostarczą na tym kuponie do redakcji prawidłową odpowiedź na zadane poniżej pytanie, wyłonimy pięć, które otrzymają podwójne zaproszenia do Kinoplexu.
Prawidłowa odpowiedź w konkursie nr 38: Aaron Hallam. Podwójne zaproszenia do Kinoplexu otrzymują: Rudolf Binek, Marcin Matejko, Wojciech Herma, Paulina
Mysiara i Leszek Kufel (wszyscy z Bielska-Białej). Zaproszenia (ważne do 16 października) do odbioru przed wybranym seansem w kasach Kinoplexu.

z
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BLACHARSTWO, dekarstwo pokrycia z pap termozgrzewalnych, 10 lat gwarancji, tel. 033/
4985914, 0602257057.
8869/220903

BRAMY przemysłowe, ga−
rażowe, ogrodzeniowe −
sterowanie, automatyka.
Drzwi antywłamaniowe.
Żaluzje pionowe, pozio−
me. Markizy, moskitiery.
Rolety zewnętrzne, we−
wnętrzne. „SOLEY”, Biel−
sko−Biała, Piekarska 20,
tel./fax 8126703.
4848/220503

BLACHARSTWO, dekarstwo,
krycie, naprawy, konserwacja,
malowanie dachów, tel. 033/
4972170; 0694102056.
8637/150903

BRAMY − szybko, tanio, tel.
033/8149979.
8168/010903

BRUK, profesjonalne układanie
kostki brukowej, granit, ogrodzenia, krótkie terminy, tel.
8153633, 0503163173

KAFELKOWANIE, panele podłogowe, ścienne, tel. 033/8186760;
0609326133.
8728/170903

KAFELKOWANIE,
8227902.

tel.

033/

9059/260903

KAMERY, telewizory, monitory,
magnetowidy, DVD, CD - naprawa, 12 miesięcy gwarancji.
Bielsko-Biała, Asnyka 4, tel.
033/8220530; 033/8228335;
0604828305.
8874/220903

1627/190203

KOMINKI, piece wolno stojące,
wkłady kominowe kwasoodporne
- montaż, sprzedaż, raty, tel. 033/
8290902; 0504273732.
8862/190903

KOSZENIE trawy. Wycinanie,
przycinanie drzew (wysięgnik),
tel. 0603291057.
8634/120903

BRUKARSTWO, wykopy, izolacje, odwodnienia, przewierty,
oczyszczalnie, tel. 0602572924;
8179280.
9046/250903

033/

8532/100903

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, profesjonalnym Karcherem, tel. 033/8453062.
9071/260903

CZYSZCZENIE wykładzin,
dywanów, tapicerki − wyso−
ka jakość, tel. 0502381971.
6282/300603

DOCIEPLANIE budynków,
ogólnobudowlane, tanio,
raty, tel. 033/8290902;
0504273732.
8861/190903

ELEKTRONARZĘDZIA:
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.
9025/250903

ELEMENTY kute, bramy,
balustrady, kraty. Bielsko,
KONIOR, Żywiecka 351
(końcowy MZK Stalownik),
tel. 8149979, 0602335429.
8165/010903

INSTALACJE elektryczne, odgromowe, domofony - wykonawstwo,
przeróbki, naprawy w/g potrzeb,
tel. 033/4978995, 0601474636.
7905/250803

INSTALACJE odgromowe, tel.
033/8108502; 0507220937.
8509/090903

INSTALACJE wod-kan, c.o.,
ogrzewania podłogowe, tel. 033/
4968086, 0609985948.
8648/150903

KAFELKOWANIE, c.o., sufity
podwieszane, panele, płyty gipsowe, tel. 033/8192201.
8946/240903

KAFELKOWANIE, kamieniar−
stwo budowlane, tel. 033/
8177640.
9139/290903

PRALKI, lodówki - naprawa. Litmanowski,
tel.
8183897,
0609400500, 0601087463.
9097/260903

PRALKI - naprawa, Szczotka, tel.
8115083, 0507931273.
PRZEPROWADZKI, ekipa, naprawdę tanio, kontener, tel. 033/
8148362, 0504773666.
9009/250903

REMONTY kompleksowe,
malowanie, regipsy, gładzie,
tel. 8140253; 0692531446.
8819/190903

RENOWACJA - czyszczenie,
barwienie, reperacja odzieży
skórzanej, futrzanej. BielskoBiała, Komorowicka 22, tel.
0608557502, 10.00 - 17.00.
9057/260903

ROBOTY ziemne koparko - ładowarką, tel. 0503011255.
ROLETY zewnętrzne, we−
wnętrzne. Bramy rolowane,
segmentowe − przemysłowe
i garażowe. Żaluzje pozio−
me, pionowe, markizy tara−
sowe. Montaż, naprawy.
„ANROL”, Kozy, ul. Modrze−
wiowa 41, tel. 8175690,
0601808572.

8000/280803

CYKLINOWANIE, tel.
8210833, 0602666246.

8911/230903

8477/090903

BRUKARSTWO - parking, drogi, chodniki, tel. 0504017664.

9069/260903

9013/250903

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

9073/260903

KOMINKI grzewcze, wkła−
dy żeliwne − stała wysta−
wa, Bielsko−Biała, Krakow−
ska 247A tel. 8213141,
8142186. Obniżka cen!

8999/250903

CYKLINOWANIE bezpyłowe
szlifierkami firmy Lagler, Trio,
Hummel. Układanie parkietu,
paneli, egzotyki, podłogi sosnowe na legarach. Montaż stopni, balustrady. Lakiery, kleje.
Firma HAN-MARK, tel. 033/
8174894; 0604455670.

POPRAWKI krawieckie, szycie
firan, wszywanie zamków, skracanie, tel. 8193413.

9089/260903

KRATY, tel. 033/8149979.
8166/010903

ŁAZIENKOWE piece gazo−
we, kotły c.o. produkcji
„Termet”, naprawy gwaran−
cyjne, pogwarancyjne, tel.
8101351.
9026/250903

ROLETY zewnętrzne, we−
wnętrzne − producent. Bra−
my garażowe, markizy, ża−
luzje − hurt, detal, tel. 033/
8109635, 0604053830.
5956/200603

ŚLUSARSTWO ogólne, tel.
8107283, 0606114005.

WYLEWKI agregatem mi−
xokretem,
tel.
033/
8213225, 0601497274.
8050/290803

WYNAJEM, serwis, sprze−
daż zagęszczarek, agrega−
tów prądotwórczych , na−
grzewnic, pomp i kosiarek.
„ARMAX”, Bielsko−Biała,
Wyzwolenia 49, tel. 033/
8173333.
8624/120903

ŻALUZJE − rolety ze−
wnętrzne, wewnętrzne,
dachowe. „ALU−ŻAL”, tel.
033/8124661.
9099/260903

EURO OKNA sosnowe.
Drzwi dębowe zewnętrzne,
wewnętrzne również półokrągłe. Tel. 033/8276705.
01/094

WKŁADY kominowe stalowe,
c.o., tel. 0505613204.
7600/130803

BIURO RACHUNKOWE przyjmie
zlecenia, tel. 0604290566.
103/517

BRAMY garażowe, ogrodzeniowe, automatyka. Ceny producenta, transport, montaż. Tel./fax
8536127, 0604755373.
03-zl. 189

GŁADZIE, malowanie, sufity podwieszane.
Solidnie.
Tel.
0608131228.
103/zl. 143

ROLETY, bramy, żaluzje,
markizy. ORLITA, tel. 033/
8119414.
9007/250903

USŁUGI remontowo-wykończeniowe, tel. 0606573347.
9107/260903

FIRMA budowlana potrzebna od
zaraz. Wykonanie stropu ok. 600
m kw. Tel. 604291096.
103/zl. 143

8672/150903

TANIO wykończenia wnętrz,
docieplenia elewacji − gwa−
rancja,
tel.
8117893,
0502022828.

ALPY, Dolomity - wczasy narciarskie + last minute „SportCentrum”, tel. 033/8193131;
www.sportcentrum.pl

9031/250903

9036/250903

8515/100903

MALOWANIE, tapetowanie, płyty
- gładzie gipsowe, panele ścienne, podłogowe, malowanie dachów, tel. 8275172, 0603448045.

TELE-SERWIS, specjalizacja napraw: telewizory, magnetowidy,
tunery satelitarne, komputery.
Dojazd gratis, tel. 033/4966499,
0602332446.

MALOWANIE, tapetowanie, gładzie gipsowe, tel. 8188018,
0502149195.

8912/230903

MALOWANIE, tapetowanie, panele, tel. 8150578.
8371/050903

MALOWANIE, tapetowanie,
sprzątanie, tel. 0602255375.
9155/290903

MARKIZY, moskitiery, żaluzje,
poziome, pionowe, rolety zewnętrzne, materiałowe, dachowe,
bramy, osłony świetlików dachowych, Żmidziński, Bielsko-Biała,
Grunwaldzka 32, tel. 033/
8118039.
7172/310703

MINIKOPARKA - wykopy ław fundamentowych, instalacji, przyłączy, inne, tel. 033/8183963;
0603523485.
7750/200803

NAGROBKI granitowe,
wysoka jakość, niskie
ceny, raty, Bielsko−Biała,
Krakowska 247A, tel. 033/
8213141; 033/8142186.
1628/190203

NAGROBKI, grobowce
granitowe. 10 lat firmy −
liczne promocje. Tel. 033/
8175615, 033/8175757.
5663/100603

NAGROBKI, wysoka jakość, niskie ceny, tel. 0604323751.
8104/290803

7469/080803

TELEWIZORY, magnetowidy naprawy domowe, gwarancja,
dojazd bezpłatny, tel. 8184322,
0502121700.
8806/180903

TRANSPORT, przeprowadzki,
kompleksowo z ekipą, tel. 033/
4965864.
8788/180903

TYNKI gipsowe agregatem,
wylewki mixokretem, płyty,
gipsowo− kartonowe, tel.
033/8633301, 0601996583.
7032/280703

USŁUGI stolarskie, suszarnicze, skład suchej tarcicy. Schody, podłogi, tarasy, adaptacje
pomieszczeń. Wykonujemy
meble (biurowe, sklepowe).
Ceny negocjowane. PPUH
„TRAK-B” Jasienica, tel. 033/
8152628, 0606387555.
8729/170903

WIDEOFILMOWANIE, 10-letnia
praktyka, VHS, DVD, tel. 033/
8115889; 0504084529.
8348/040903

WIDEOFILMOWANIE,
8140146.

tel.

7371/050803

WIDEOFILMOWANIE, tel. 033/
4972640.
8485/090903

ALERGIA - Testy (360 alergenów). Skuteczne, naturalne odczulanie metodą Volla, homeopatią, elektroakupunkturą, fitoterapią (ziołami), lek. med. Grzegorz
Kopiasz, Bielsko-Biała, Sempołowskiej 43A/1, tel. 033/4988404,
033/8631404.
8922/230903

BCM NADWAGA! Zostaw u nas
zbędne kilogramy, pomogą ci lekarze z KRAKOWSKIEGO CENTRUM LECZENIA OTYŁOŚCI.
Bielsko-Biała, tel. 033/8157400.
9085/260903

ENDOKRYNOLOG − gineko−
log, lek. Urszula Olearczyk−
Nycz. Kęty, Rynek 17, Biel−
sko−Biała, Barlickiego 15,
tel. 0603073888.
9039/250903

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE, Bielsko-Biała, Dąbrowskiego 3, tel. 8157400. Internista,
kardiolog dziecięcy, chirurg, onkolog, ortopeda, diabetolog, gastrolog, nefrolog, neurolog, okulista, laryngolog, pediatra, endokrynolog, urolog, neurochirurg.
9092/260903

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - badania przepływów
naczyniowych, USG, UKG, KTG,
EKG, biopsje cienkoigłowe, gastroskopie, rektoskopie. Diagnostyka radiologiczna. Bielsko-Biała, Dąbrowskiego 3, tel. 8157400.
9094/260903

PNIAKI niweluję, wycinka drzew,
tel. 033/8175860, 0602364972.

WYCINKA, przycinanie drzew,
krzewów. Koszenie traw, zarośli. FHU „DREW-KOM”, tel.
8168189, 0601495794.

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - dermatolog, ginekolog,
okulista- przyjmują pacjentów NFZ
bez skierowania. Laryngolog, kardiolog dziecięcy, chirurg dziecięcy,
chirurg, gastrolog, proktolog, urolog, ortopeda, tel. 8157400.

8376/050903

8560/110903

9096/260903

PARAPETY wewnętrzne, zewnętrzne - hurt, detal, tel. 033/
8109635, 0604053830.
5957/200603

www.bet-bruk.pl
9081/260903
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BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - Laboratorium wykonuje pełny zakres badań laboratoryjnych (pobieramy również w
domu). Bielsko-Biała, Dąbrowskiego 3.
9093/260903

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - szczepienia przeciw
grypie, tel. 033/8157400. Najtaniej u nas!
9086/260903

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - zabiegi w zakresie:
chirurgii, ginekologii, laryngologii,
urologii (skierowania) - dla pacjentów NFZ, tel. 8157400.
9095/260903

BIOENERGOMANUALNY masaż
kręgosłupa, tel. 033/8276177;
0505094570.
8620/120903

DOM Seniora, tel. 033/8276177;
0505094570.
8619/120903

„DOM SENIORA” całodobowa
opieka, Bielsko-Biała, tel. 033/
8141378, 0502718838.
8203/010903

MASAŻ leczniczy, rehabilitacja,
wizyty domowe, tel. 0506059071.
8786/180903

RENTGEN. Pracownie Radio−
logiczne, lek.med. radiolog
Janusz Fiałkowski, Bielsko,
Poniatowskiego 28, (8.00−
13.00), tel. 4972995, Barlic−
kiego 13 (15.00− 17.00), tel.
8145357, 0602741245, od
poniedziałku do piątku.
18251/271202

RZUĆ palenie! Antynikotynowa
terapia jednorazowa metodą
komputerową. Fachowa opieka
lekarska. „BICOM”, Bielsko-Biała,
Sempołowskiej 43A/1, tel. 033/
4988404, 033/8631404.
8924/230903

ŚWIECOWANIE, konchowanie schorzenia uszu, zatok. Łuszczyca, bielactwo. Kursy masażu tybetańskiego, tel. 033/8188756,
0603893263.
9064/260903

TARCZYCA - bezoperacyjnie.
Leczenie migreny, astmy, prostaty, nerek, pęcherza, nerwic zabiegami biofizykalnymi, homeopatią,
ziołami, elektroakupunkturą, lek.
med. Grzegorz Kopiasz, BielskoBiała, Sempołowskiej 43A/1, tel.
033/4988404, 033/8631404.
8923/230903

USUWANIE zębów w nar−
kozie, protezy natychmia−
stowe, lek. Zofia Szczepa−
nik, Bielsko, 3 Maja 17,
pon. śr. 8.00− 18.00, wt.
c z w. 8 . 0 0 − 1 7 . 0 0 . Te l .
8228961, 8124197.
8567/110903

ZABIEGI energoterapeutyczne
Reiki - usuwanie chorób, nerwic, wzmacniają, oczyszczają.
Kursy Reiki, tel, 033/8188756,
0603893263.
9065/260903

ODCHUDZAM skutecznie. Tel.
0602649235 (16.00-20.00).
03-zl. 74

ANGIELSKI - lekcje dla dzieci,
przygotowanie do matury i egzaminów, Jadwiga Białecka, tel.
8159105.
7482/080803

ANGIELSKI - lekcje indywidualne, tel. 0506214555.
8537/100903

ANGIELSKI, tel. 033/4983892.
8933/230903

ANGIELSKI, tel. 033/8100555.
8565/110903

ANGIELSKI, tel. 0606909653.
8353/040903

CERTYFIKAT kompetencji zawodowych dla przewoźników,
tel. 033/8220170; 8131070,
www.oswiata.bls.pl
9101/260903
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EKSTERN - Liceum Ogólnokształcące eksternistycznie. Wybór: 3 lub 4 semestry + matura.
Bielsko-Biała, Cieszyn, Kęty,
Wadowice,
Żywiec.
Tel.
0604273920, 0604493153, 033/
8166565, 8145444. Ilość miejsc
ograniczona.

AGENCJA MODY I REKLAMY
„STELLA” organizuje dla kandydatów na modeli, modelki, fotomodelki, hostessy kurs gracji i
elegancji. Propozycje pracy (kraj,
zagranica), tel. 033/4970015;
033/4970016.

9143/290903

AGENCJA MODY I REKLAMY
„STELLA” poszukuje nowych twarzy (kobiety, mężczyźni). Organizujemy kursy, możliwość pracy.
Tel. 033/4970015, 033/4970016,
033/4970021.

„FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ” zapraszamy na kurs
księgowości od podstaw, tel.
8131070, 8220170, www.oswiata.bls.pl

8666/150903

8897/220903

9104/260903

ATRAKCYJNA PRACA popołudniami. Nowy oddział włoskiej
firmy przyjmie do pracy mężczyzn w „Terenowej Reklamie
Bezpośredniej”. 1/2 etatu 1200 zł/ m-c. Pełny etat - 2400
zł/ m-c. Wymagania: wiek 2045 lat, samochód, telefon. Dział
zatrudnienia, Bielsko, tel.
4996900. To już ostatni nabór
w tym roku.

FIZYKA - przygotowuję do egzaminów testowych na Akademie
Medyczne, tel. 033/8227900 (wieczorem).
9061/260903

KOREPETYCJE - matematyka,
fizyka, egzamin gimnazjalny, matura, tel. 8111844.
8979/240903

KURSY komputerowe: pod−
stawowy − 40 godzin − 150
zł, II stopień (word, excel,
Internet) − 60 godzin − 250
zł. Wydajemy świadectwa.
„FORUM”, Bielsko, Cecho−
wa 20, tel. 8228394,
8228051.
9042/250903

MATEMATYKA (gimnazjum,
szkoła średnia), tel. 033/8152473.
8549/110903

M AT E M AT Y K A - g i m n a z j a ,
średnie, tel. 033/8186356;
0693558035.
8282/030903

MATEMATYKA, tel. 8183107,
0609661108.
7944/270803

NAUKA JAZDY - Andrzej Gołąb, „INFOŚWIAT”, BielskoBiała, Partyzantów 53, tel.
8168455, 0608698141, infoswiat@w.pl (w cenie kursu
podręczniki, CD - egzamin).

9052/250903

BIELSAT.com − telewizja
kablowa w związku z plano−
waną akcją promocyjną po−
szukuje przedstawicieli
handlowych − sprzedawców.
Informacja pod nr telefonu
033/8130398.
8484/090903

FIRMA „BIELMASZ „, BielskoBiała, Piekarska 130, zatrudni
spawaczy, ślusarzy, tokarzy, frezerów, (lakiernika maszyn - umowa zlecenie). Kierownik produkcji
przyjmie osoby zainteresowane
codziennie (15.00 -16.00).
8362/050903

FRYZJERKĘ samodzielną zatrudnię, Bielsko-Biała, tel.
0601295673.
8930/230903

PIELĘGNIARKI zatrudnimy, BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE, tel. 8157400.

8333/040903

9102/260903

POSZUKUJĘ pracy jako: gosposia, opiekunka, niania, tel.
0505371124.

NAUKA JAZDY „CZECH”
kat. ABCD, B+E, C+E.
Wapienica centrum, tel.
8183953, 0604242612.
www.czech.com.pl

9106/260903

8951/240903

NAUKA JAZDY „PERFEKT”,
Bielsko-Biała, Słowackiego 24 w
ZSEEiM. Rozpoczęcie kursu kat.
A,B - 7 i 9.10.2003r. godz. 16.00.
Raty, pomoce dydaktyczne, testy
komputerowo. Tel. 0604091890,
0602305639.
8992/250903

NAUKA JAZDY w OMNIBU−
SI−e. Jan Garlacz, Bielsko−
Biała, Długa 50 (MZK) biuro
czynne: poniedziałek, śro−
da, piątek, 10.00− 17.00, tel.
033/4975500, 0602672024.

PRZYJMĘ bufetową. Oferty pisemne: Bielsko-Biała, Słowackiego 34.
8972/240903

PRZYJMĘ mężczyznę do pracy
w sklepie, tel. 8149733.
9135/260903

PRZYJMĘ panią, 25 lat do pracy
w biurze. CV + zdjęcie: KWF
„SYSTEM”, skrytka pocztowa 56,
ul. Warszawska 2, 43-319 Bielsko-Biała.
8866/220903

PRZYJMĘ pracownika biurowego. Oferty pisemne: Bielsko-Biała, Słowackiego 34.

9151/290903

8967/240903

PIANINO, keyboard - lekcje u
ucznia, tel. 8193016, 0502089480.

TECHNIKA lub magistra farmacji
na kierownika punktu aptecznego
zatrudnimy. Praca w okolicach
Cieszyna, atrakcyjne warunki, tel.
0602256849; 0601429389.

8759/180903

PZITB organizuje kurs kosztorysowania dla początkujących październik; warsztaty kosztorysowe dla zaawansowanych - listopad; zmiany w ustawach- prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne - październik,
tel. 033/8220294; 033/8166834.

8604/120903

ZATRUDNIĘ od zaraz: ślusarzy i
spawaczy z uprawnieniami TIG,
migomat - stal nierdzewna, aluminium, tel. 033/8185422 (8.00 12.00).

8735/170903

8889/220903

UNIWERSYTECKA SZKOŁA
KSZTAŁCENIA INDYWIDUALNEGO Sp. z o.o. ogłasza nabór
na stanowisko Konsultanta
Oświatowego. Wymagania: wykształcenie min. średnie, wiek
do 40 lat, samochód osobowy,
telefon prywatny, zarobki do
4000,00. Nie akwizycja!!! Tel.
033/8631308, 0694004886.
8938/230903

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
8193958, tel. 8123577,
8125878. Od projektu do
gotowego wyrobu − profe−
sjonalnie, terminowo!
KB/2002

FIRMA zatrudni kucharzy
i pomoce kuchenne od
zaraz. Kontakt, tel.: 033/
8118797.
8960/240903

BIELSKO-BIAŁA, etat, wiek do 28
lat. Tel. 033/8122052.

BŁYSKAWICZNE, tanie kredyty
odłużeniowe na spłatę innych
kredytów. Masz problemy ze
spłatą, spłacimy je za ciebie!
Oprocentowanie 4,4%, szybka
realizacja. Bielsko-Biała, Ratuszowa 2/5, tel. 8166103.

9019/250903

9121/260903

ZATRUDNIĘ Pana z terenu Żywca na stanowisko Przedstawiciela
Handlowego. Wymagania: dyspozycyjność, umiejętność nawiązywania kontaktów, wykształcenie
wyższe. Mile widziane doświadczenie w tym zawodzie. Tel. 8604432.

DUŻE pożyczki gotówkowe pod
zastaw nieruchomości, tel. 033/
8166102, 8165765.

9134/260903

ZATRUDNIĘ młodą Panią z terenu Żywca do działu obsługi Klienta. Wymagania: dyspozycyjność,
umiejętność nawiązywania kontaktów, wykształcenie wyższe.
Tel. 8604432.
9134/260903

HOTEL „BAVARIA” zatrudni specjalistę d/s. marketingu, recepcjonistę, rozliczenie wg gastronomii
- wymagana znajomość komputera. Praca również dla konserwatora - stolarza. Tel. 8551172.
103/zl. 143

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA „ŻYW-MLECZ” w
Żywcu ul. Mleczarska 1 zatrudni
kierowcę z samochodem o ładowności ok. 1,5 tony do dystrybucji artykułów mleczarskich. Tel.
033/8614616, 8613495.
9179/290903

PILNIE odstąpię prosperujący
sklep odzieżowy z towarem i wyposażeniem w Strumieniu, tel.
0604614145.
9157/290903

ŻYWIEC. Udziałowca do uruchomienia rozlewni wód mineralnych
www.wodazywiec.prv.pl, tel.
0606598823.
8876/220903

SZUKAM lokalu na terenie
Żywca. Tel. 0504169626.
2/24/09/03/S

KUPNO, windykacja długów,
www.windykuj.pl, tel. 32/7574580,
606127264.
8981/240903

STACJA PALIW „PETROGAZ”
zaprasza wszystkich klientów
chcących korzystać z rabatowej
karty stałego klienta do odbioru kart na ul. Sarni Stok 1 w
Bielsku-Białej. Rabaty - paliwa
do 4% (nawet do 12 gr/l), akcesoria motoryzacyjne do 10%,
usługi mycia pojazdów do 15%.
Tel. 33/8123634.
9156/290903

9116/260903

„FOLWARK” - oferuje restaurację,
pizzerię, ogródek letni, pokoje
gościnne. Organizujemy imprezy
okolicznościowe, firmowe, rodzinne, catering. Zapraszamy, Bielsko-Biała, Gen. Andersa 21, tel.
033/8280600, www.folwark.bielsko.com.pl
8539/100903

GOTÓWKA w 4 godziny - bez
opłat, chwilówki, hipoteka. Zabrzeg, Jesienna 49, tel. 032/
2142005.
8818/190903

KREDYTY gotówkowe bankowe,
błyskawiczne, bez poręczycieli,
zgody współmałżonka, ograniczeń wiekowych, duże kwoty,
dochód netto x12, oprocentowanie 8%, Bielsko-Biała, tel.
8166102, 8164044.

śp.

CZESŁAWA LINDERT
z domu KAPLITA

Pogrążona w smutku
RODZINA

9110/260903

KREDYTY - duży wybór banków. Bez sprawdzania bazy
BIK. Bezwiekowo. Dojazd. Tel.
0506078142, 0506078174.
74/41

KREDYTY dla zadłużo−
nych w innych bankach
oraz kredyty gotówkowe,
bez zgody współmałżon−
ka, hipoteczne, konsoli−
dacyjne. „JACK” Biel−
sko−Biała, ul. Sukienni−
cza (DH Aleksander). Tel.
8150253, 0502322667.
03-zl. 88a

WŁAŚCICIELOM Schroniska
dla Zwierząt w Cieszynie państwu Kowalczykom oraz doktorowi Ramischowi za przeprowadzenie sterylizacji moich piesków. Podziękowania składa
Irena Krzempek.
307-01807/02

BIELSKO (centrum) − sprze−
dam pilnie 2 pokoje po re−
moncie, niska zabudowa,
zielona okolica. ExN, tel.
(032) 2587579, 503082833.
zl. 75/6/09/03

FIAT BRAVA 1997, rozbity, sprzedam. Tel. 8521398.
10/09/29/03

9118/260903

8682/160903

KREDYTY w 4 godziny - bez
opłat, chwilówki. CzechowiceDziedzice, Sobieskiego 6, tel.
032/2146139.
8817/190903

LOMBARD − natychmiasto−
we pożyczki pod zastaw.
Bielsko, Łukowa 1, tel.
8125889, Orkana 10A, tel.
8193452.
8525/100903

ORKIESTRA, tel. 033/8176183.
7243/010803

POŚREDNICTWO Kredytów
Hipotecznych. Specjalizujemy
się w spłacie kredytów dla
zadłużonych w innych bankach, wieloletnie kredyty na
zakup, budowę, remont,
oprocentowanie 2%. BielskoBiała, tel. 8166102, 8165765.
9119/260903

SPECJALNE tanie kredyty dla
zadłużonych, masz kilka kredytów zamienimy je na jeden do 20
lat, oprocentowanie 4,5%, realizacja 3 dni. Bielsko-Biała, Targowa 2/3, tel. 8165765.

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
układanie − regeneracja. Par−
kiety, mozaiki, panele drew−
niane, drewno egzotyczne,
schody, kleje, lakiery. Gwa−
rancja, terminowość, faktu−
ry VAT, sprzedaż ratalna −
„WIMAT”, tel. 8730564,
8168352, 0602210039.
zl. 75/8/09/03

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
PZU S.A. unieważnia polisę Zielonej Karty o numerze PL28809507.
8961/240903

BERNARDYNY, odrobaczone,
bez rodowodu sprzedam, tel.
032/2142281.
9186/290903

BERNEŃSKI pies pasterski
sprzedam, tel. 033/8117712,
0507168356.
8888/220903

CENTRUM HANDLOWE, Bielsko-Biała, Piastowska 10 - konfekcja damska (duże rozmiary);
obuwie; kosmetyki; galeria rękodzieła.

9120/260903

8514/100903

BESKIDZKIE BIURO MATRYMONIALNE „POD ŻABKAMI”
mgr Ewa Węglarz, Bielsko-Biała,
Targowa 2/3, tel. 033/8164044,
0602525291, www.matrymonialne.bielsko.pl.

TANIE kredyty gotówkowe dla
emerytów, rencistów, pracowników, osób samotnych, małżeństw, dochód netto x8, realizacja 24h, Bielsko-Biała, tel.
8166103, 8165765.

POŻYCZKI pod zastaw.
Lombard − Komis. Skup zło−
ta. Bielsko−Biała. ul. Sukien−
nicza 8, tel. 0502022828
(9.00−17.00), 8117893.

9115/260903

9117/260903

BIURO Matrymonialne „STELLA”.
Duży wybór ofert, konkurencyjne
ceny , tel. 033/4970015.

TAROT wróżby, tel. 8188756,
0603893263.

RUSZTOWANIA − wynajem,
sprzedaż, tel. 0502730093,
033/4973809.

9066/260903

9034/250903

WESELA, nowożeńcy - apartament gratis, noclegi gości weselnych 50%. „BESKID”, tel.
8216299, 0602636715.

„SŁONECZNA”, Reja 18 - wesela, imprezy okolicznościowe, stypy, tel. 0602630728.

8280/030903

WSPÓŁPRACA, tel. 0600035940,
033/4996968 - wieczorem.

9082/260903

9194/290903

8669/150903

Msza św. w intencji zmarłej zostanie odprawiona
dnia 14.10.2003 godz. 8 w kościele NMP Królowej Polski
w Bielsku-Białej

WPADŁEŚ w „pułapkę kredytową”? Masz problemy ze
spłatą kredytów, kart? Zadzwoń: 8169417, 8169328,
Biuro Kredytowe, Bielsko-Biała, Mickiewicza 40.

KREDYTY gotówkowe do
20.000.- 24 godz., bez opłat, poręczycieli, minimalny dochód
450.-, Bielsko-Biała, tel. 033/
8221909.

8493/090903

27 sierpnia 2003 zmarła w Stuttgarcie

9103/260903

POSZUKUJEMY akwizytora chemii rolnej i przemysłowej, kontakt
- Żarkowski, tel. 081/8252442.

BIURO Matrymonialne, tel.
0503437330.
9084/260903

„SŁONECZNA”, Reja 18 - w każdy piątek zaprasza na wieczorki,
tel. 0602630728.
9077/260903

www.bet-bruk.pl

9037/250903

9076/260903

2 X 2003 I REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA www.kronika.beskidzka.pl

Zakład produkujący uszczelnienia techniczne z siedzibą w Bielsku−
Białej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownika Utrzymania Ruchu
Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest dokony−
wanie przeglądów okresowych oraz napraw maszyn, urządzeń i instalacji
zgodnie z obowiązującymi normami.
Wymagania:
✔ wykształcenie średnie
✔ doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w zakresie elek−
tromechaniki, hydrauliki, pneumatyki, automatyki
✔ uprawnienia SEP do 1 kV
✔ uregulowany stosunek do służby wojskowej
Oferujemy:
✔ ciekawą pracę w międzynarodowym przedsiębiorstwie
✔ przyjazną atmosferę pracy
✔ duże możliwości rozwoju zawodowego
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV i listu motywa−
cyjnego na nasz adres:
Busak + Shamban Sp. z o.o.
ul. Legionów 255,
43−502 Czechowice−Dziedzice
W podaniu prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, pozycja 883).”
9202/300903

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
123456789012345678901234567890121234
43−300 Bielsko−Biała, ul. E.Plater 14, tel.033 815 90 45
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
ogłasza przetarg nieograniczony w drodze licytacji na
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
dzierżawę niżej wymienionych pomieszczeń:
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
1. 3 garaże samochodowe murowane o powierzchni 15 m każdy, cena
123456789012345678901234567890121234
wywoławcza czynszu dzierżawnego −135.−zł netto za 1 garaż (9,− zł/ m )
123456789012345678901234567890121234
2. 1 pomieszczenie garażowe o powierzchni 36 m , cena wywoławcza
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
czynszu dzierżawnego − 324.−zł netto (9,− zł/ m )
123456789012345678901234567890121234
3. Hala napraw pojazdów o powierzchni 87 m , cena wywoławcza czyn−
123456789012345678901234567890121234
szu dzierżawnego − 957,−zł netto (11,− zł/ m )
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
4. Pomieszczenia magazynowe ogrzewane z częścią socjalną o łącznej
123456789012345678901234567890121234
powierzchni 87m , cena wywoławcza czynszu dzierżawnego − 870,−zł netto
123456789012345678901234567890121234
(10,− zł m )
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
Teren posesji ogrodzony, dozorowany, dogodny dojazd. Oferty pisemne
123456789012345678901234567890121234
oraz wadium w wysokości 1 miesięcznego czynszu dzierżawnego należy
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
złożyć do dnia 16.10.2003r. do godz. 9, w sekretariacie Bielskiego
123456789012345678901234567890121234
Pogotowia Ratunkowego ul. E. Plater 14
123456789012345678901234567890121234
Licytacja odbędzie się w dniu 16.10.2003r. o godz. 10.
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
Szczegółową procedurę przetargu określa załącznik nr 2 do Uchwały
123456789012345678901234567890121234
Nr 130/2000 z dnia 11.10.2000r. Zarządu Powiatu w Bielsku−Białej.
123456789012345678901234567890121234
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 033/815−90−45 wew.
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
13, w godz. 10.00 − 12.00.
123456789012345678901234567890121234
2

2

2

2

2

2

2

2

9017/250903

NZOZ Zakład Rehabilitacji Pensjonat „Malwa”
43−438 Brenna, ul.Jatny 11, tel. 8536483, 8536493, 8536830
oferuje szeroki zakres usług rehabilitacyjnych oraz odnowy
biologicznej.
Wykonujemy zabiegi wodolecznictwa, elektroterapii, laserotera−
pii, krioterapii, światłoterapii, rehabilitacji ruchowej itp. oraz
masaże specjalistyczne.
Czynne codziennie od 8.00 do 20.00.

CENY PROMOCYJNE!

27

03-zl.346

9209/300902

28
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9114/260903
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101-1078/03
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Prezydent Miasta Bielska−Białej

I 2 X 2003

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 4a
o pow. 226,82 m2 położonego przy ul. 3 Maja 27 w Bielsku−Białej
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i równoczesnym oddaniem w wieczyste użytko−
wanie na okres 99 lat udziału wynoszącego 161/1000 części w parceli ozn. dz. 19 i dz. 158/1 o
łącznej pow. 702 m2 obj. Kw 57986 obręb 56 gm. kat. Bielsko Dolne Przedmieście
Cena wywoławcza:
w tym:
cena lokalu
cena udziału w gruncie
Wysokość wadium:

104.561,68 zł
88.230,00 zł
16.331,68 zł
10.000,00 zł

UWAGA:
Budynek położony przy ul. 3 Maja 27 znajduje się w ewidencji zabytków miasta Bielska−Białej.
Teren objęty jest uchwałą Rady Miejskiej Bielska−Białej Nr VI/52/94 z 07.11.1994r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia. Ustalenia planu ogólnego tj. „A−V 37 AUC, MW” – obowiązują do 31.12.2003r. – zespół
kwartałów staromiejskich z cennymi budynkami zabytkowymi. Utrzymuje się obiekty i zagospodaro−
wanie. Dopuszcza się adaptacje ze zmianą funkcji w zakresie mieszkalnictwa, handlu, usług, rze−
miosła nieuciążliwego i małej gastronomii.

Prezydent Miasta
Bielska−Białej
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Bielsku−Białej
zabudowanej budynkami pofabrycznymi
stanowiących własność Gminy Bielsko−Biała
oraz
sprzedaż prawa wieczystego użytkowania do dnia
05 grudnia 2089r. działek stanowiących własność
Skarbu Państwa
1. Położenie nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości:

ul. Partyzantów 98
pgr pgr 1010/11, 1010/12,
1010/13, 1010/14, 1010/15,
1010/16
Łączna powierzchnia nieruchomości:
1ha 62a 45m2
Oznaczenie hipoteczne:
Kw 86027 gm. kat. Kamienica
Cena wywoławcza nieruchomości:
1.690.511,40 zł
w tym:
prawo użytkowania wieczystego
gruntu:
498.776,40 zł
zabudowania:
1.191.735,00 zł
Wysokość wadium:
100.000,00 zł
Sugerowane zagospodarowanie: centrum handlowo−usługowe
Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu wynosi 4.790,65 zł

1. Przetarg odbędzie się 23 października 2003r. o godz. 10.15 w sali nr 111 (I piętro) w gmachu
Urzędu Miejskiego w Bielsku−Białej, pl. Ratuszowy 6.
2. Lokal można oglądać w dniach: 09 października 2003r. (czwartek) w godz. 12.00−14.00 oraz 14
października 2003r. (wtorek) w godz. 11.00−13.00.
3. Wadium należy wpłacić nie później niż do 17 października 2003r. przelewem na konto: Urząd
Miejski w Bielsku−Białej Wydział Finansowo−Księgowy Nr 05 1060 0076 0000 3300 0002 0839 BPH
PBK S.A. I Oddział w Bielsku−Białej.
Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym termi−
nie.
4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, któ−
ry przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepad−
kowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości.
5. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste części gruntu wynosić będą 10 % od ustalonej w wyni−
ku przetargu ceny gruntu, z tym, że za pierwszy rok użytkowania wieczystego należy wnieść
pierwszą opłatę roczną wynoszącą 25 % tej ceny. Wysokość opłat rocznych może ulegać zmia−
nom w okresach nie krótszych niż 1 rok, w przypadku zmiany wartości gruntu.
6. Wylicytowaną kwotę za lokal oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste udziału w
gruncie należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
7. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
8. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – plac Ratuszowy 6, pokój 230 , tel. 4971−
613.
9. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
10. Adres internetowy: http://www.um.bielsko.pl
9045/250903

PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

Budynek znajduje się w ewidencji zabytków miasta
Bielska−Białej

Została ustanowiona na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowni−
ków pgr 468/8, 468/7 i 240/18 obj. Kw 62991, stanowiących
własność Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” Spółka z o.o.
nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na:
− prawie wejścia na pgr 1010/15, 1010/11 i 1010/14 gm. kat.
Kamienica obj. Kw 86027 w celu przeglądu, konserwacji i remon−
tu ciepłociągu oraz na prawie do jego eksploatacji,
− prawie drogi szerokości 3 m dla przejazdu sprzętu przez pgr 1010/
16 gm. kat. Kamienica obj. Kw 86027 przy ul. Partyzantów 98,
zgodnie z projektem podziału nr Ep. 206/99 z dnia 12.04.1999r.

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
będących własnością Gminy Bielsko-Biała:
Lp. Opis i oznaczenie
nieruchomości
1.

1. Przetarg odbędzie się 23 października 2003r. o godz. 10.30
w sali nr 111 (I piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego
w Bielsku−Białej, pl. Ratuszowy 6.
2. Wadium należy wpłacić nie później niż do 17 października 2003r.
przelewem na konto Urząd Miejski w Bielsku−Białej Wydział Fi−
nansowo−Księgowy 05 1060 0076 0000 3300 0002 0839 BPH
PBK S.A. I Oddział w Bielsku−Białej. Potwierdzeniem wpłaty
wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej
podanym terminie.
3. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawar−
cia umowy sprzedaży nieruchomości.
4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wnosi się przez cały okres
użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego
roku, z góry za dany rok na konto Skarbu Państwa. Wysokość
opłat rocznych może być zmieniana w okresach nie krótszych niż
1 rok, w przypadku zmiany wartości gruntu – przy stawce 3 %.
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, pl. Ratu−
szowy 6, pokój 230, tel. 4971−613.
8. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnio−
nej przyczyny.
9. Adres internetowy: http://www.um.bielsko.pl
9044/250903

445
18
463

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena wywoławcza
nieruchomości w zł

Wadium
w zł

zabudowa o funkcji
usług, handlu,
mieszkalnictwa

720.000,00
w tym:
budynek 649.608,10
garaż
10.619,47
grunt
59.772,43

36.000,00

Budynek znajduje się w ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej
Zostało ustanowione nieodpłatne prawo przejazdu przez dz. 87/1 na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika garażu usytuowanego na działce 87/3 obj. Kw 66328, gm. kat. Bielsko Dolne Przedmieście.
Teren objęty jest uchwałą Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr VI/52/94 z 07.11.1994r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia. Ustalenia planu ogólnego tj. „AV 37 AUC, MW” – obowiązują do 31.12.2003r. – zespół kwartałów staromiejskich z cennymi budynkami zabytkowymi. Dopuszcza się adaptację ze zmianą funkcji w zakresie mieszkalnictwa, handlu, usług, rzemiosła nieuciążliwego i małej gastronomii w istniejących obiektach. Nieruchomość położona w terenie strefy ochrony „A” – ścisłej
ochrony krajobrazu z zabudową.

Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona umowami naj−
mu lokali użytkowych
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego mia−
sta Bielska−Białej, obowiązującymi do 31.12.2002r. nieruchomości
ozn. jako pgr pgr 1010/11−13 położone były w terenie ozn. symbo−
lem: „E IV 80 ZE” – Zespoły zieleni zwartej na skarpach. Zieleń w
systemie zieleni ekologicznej miasta. Podlega ochronie.
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego mia−
sta Bielska−Białej, obowiązującymi do 31.12.2002r. nieruchomości
ozn. jako pgr pgr 1010/14−16 położone były w terenie ozn. symbo−
lem: „E IV 81 UH” – Zespół obiektów poprzemysłowych. Usługi han−
dlu. Wyklucza się działalność uciążliwą lub szkodliwą dla środowiska.

ul. Przybyły 2
dz. 87/1, dz.87/2
Kw169 obręb 56
gm.kat. Bielsko Dolne
Przedmieście

Pow.
w m2

2.

ul. Stojałowskiego 43
pbud 214/2Kw 5166
gm. kat. Biała Miasto

539

zabudowa o funkcji
usług, handlu,
mieszkalnictwa

298.350,00
w tym:
budynek 162.522,00
grunt: 135.828,00

15.000,00

Budynek znajduje się w ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej
Teren objęty jest uchwałą Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr VI/52/94 z 07.11.1994r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia. Ustalenia planu ogólnego tj. „A V
46 AUC, MW, UZ” – obowiązują do 31.12.2003r. – obszar skoncentrowanych usług handlowo-usługowych. Aktywny ciąg pieszy. Dopuszczalne adaptacje, modernizacje budynków.

3.

ul. Stojałowskiego 45
pbud 215, pgr 214/1
pgr 214/2 Kw5166
gm. kat. Biała Miasto

349
245
47
641

zabudowa o funkcji
usług, handlu,
mieszkalnictwa

301.770,00
w tym:
budynek 140.238,00
grunt
161.532,00

16.000,00

Budynek znajduje się w ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej
Teren objęty jest uchwałą Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr VI/52/94 z 07.11.1994r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia. Ustalenia planu ogólnego tj. „A V
46 AUC, MW, UZ” – obowiązują do 31.12.2003r. – obszar skoncentrowanych usług handlowo-usługowych. Aktywny ciąg pieszy. Dopuszczalne adaptacje, modernizacje budynków.
1. Przetargi odbędą się 23 października 2003 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 17 października 2003r. przelewem na konto: Urząd Miejski
w Bielsku−Białej Wydział Finansowo−Księgowy 05 1060 0076 0000 3300 0002 0839 BPH PBK S.A. I Od−
dział w Bielsku−Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej
podanym terminie.
3. 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.
4. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży
nieruchomości.
5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
6. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim − plac Ratuszowy 6, pokój 230, tel. 4971−613.
7. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
8. Adres internetowy: http://www.um.bielsko.pl
9047/250903

2 X 2003 I REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA www.kronika.beskidzka.pl

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa

31

w Bielsku−Białej przy ul. Leszczyńskiej 13

103/510

12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
OPERACJE ZAĆMY
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
Z WSZCZEPEM
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
SZTUCZNEJ
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
SOCZEWKI
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
− bez dopłat
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
krótki czas oczekiwania
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
Zespół Zakładów Opieki
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
Zdrowotnej w Cieszynie
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
Szpital Śląski − Oddział
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
Okulistyczny
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
43−400
Cieszyn, ul. Bielska 4
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
tel. 8520511 wew. 420, 422.

Wynajmę nowy,
urządzony

kantor
w ekskluzywnym
sklepie
w centrum Bielska.
Informacje
tel.: (033) 8611324.

Zl.15

1). lokalu mieszkalnego przy ul. Dmowskiego 15/126
pow.użytkowa 53,71 m2 (3 pk), IX p., wartość wywoławcza lokalu 51.000,− zł, wadium 2.550,−zł
2). garażu w kompleksie garaży zlokalizowanym za pawilonem handlowym przy ul. Leszczyńskiej pow. użytkowa
15,90 m2, wartość wywoławcza garażu 9.000,− zł, wadium 450,− zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2003r. o godz. 10.00. Aby wziąć udział w przetargu w drodze licytacji
należy spełnić n/w warunki:
− wpłacić w kasie Spółdzielni wadium do dnia 16.10.2003 r. do godz. 9.00, − osobiście stawić się w Klubie
Osiedlowym „Apena” przy ul. Leszczyńskiej 9, o godz. 10.00 w dniu przetargu z dokumentem tożsamości.
Warunkiem zawarcia umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest wpłacenie
wylicytowanej wartości w terminie 21 dni od daty wygrania przetargu, w przeciwnym razie wpłacone wadium
staje się własnością Spółdzielni.
Remont należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
Dodatkowe informacje dotyczące zasad licytacji, a także możliwości obejrzenia oferowanych lokali można
uzyskać telefonicznie w dziale członkowskim Sp−ni − tel. 814−26−07 lub w Administracji tel. 814−52−11.

8957/240903

ogłasza nieograniczony przetarg w trybie licytacji ustnej na ustanowienie spółdzielczego
własnościowego prawa do:

I 2 X 2003

9173/290903
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Zarząd Powiatu w Bielsku−Białej
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stano−
wiącej własność Powiatu Bielskiego, położonej w Czechowicach−Dziedzicach przy
ul. Kochanowskiego 11
zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 38 ust.1, art. 39 ust. 1, art.40 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.) informuje, że:
1. Oznaczenie nieruchomości: dz. 562/4, pb 179, KW nr 4825 B, nr 20188 B, nr 20189 B.
2.Powierzchnia nieruchomości: pow.gruntu 787m2, pow. użytkowa budynku 220,08 m2.
3.Opis nieruchomości: położona w Czechowicach−Dziedzicach, ul. Kochanowskiego 11, gmina katastralna
Dziedzice, teren zabudowany, ogrodzony, uzbrojenie dostępne, teren płaski, kształt regularny, lokalizacja
korzystna do zagospodarowania, na działce zlokalizowany jest obiekt kubaturowy: budynek o pow. użytko−
wej 220,08 m2.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Wadium w wysokości 8.000,00 zł należy wpłacić w gotówce na konto: Powiat Bielski PKO BP 06 10201390−
10512267115 najpóźniej do dnia 13.10.2003 r., z dopiskiem „wadium − Kochanowskiego 11”. Potwierdze−
niem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto do dnia 13.10.2003 r.
6. Licytacja zostanie przeprowadzona od wysokości ceny wywoławczej podanej w pkt. 4.
7. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
9. Licytacja odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe w Bielsku−Białej, ul. Piastow−
ska 40, I piętro, bud. A, w dniu 17.10.2003 r., o godz. 10.00 w sali 122.
10. Regulamin przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem wskazanym w pkt 10.
w Wydziale Gospodarki Mieniem i Inwestycji, pok. 116, I piętro, tel. 0...33 8136582 lub na stronie interneto−
wej www.powiat.bielsko.pl
9016/250903

9189/290903
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8630/120903
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1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
Firma WOSANA S.A. producent
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
soków, napojów i wód
1234567890123456789012345678
poszukuje do Zakładu Produkcyjnego
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
w Andrychowie, kandydatów na stanowisko:
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
DYREKTOR DS. MARKETINGU
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
Zakres zadań, wymagania oraz oferowane
1234567890123456789012345678
warunki można znaleźć na stronie:
1234567890123456789012345678
www. wosana.pl/oferty pracy.
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
9228/300903

12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
Spółdzielnia Mieszkaniowa
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
„Złote Łany” w Bielsku−Białej
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
ogłasza przetarg nieograniczony na prace geodezyjne
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
polegające na wykonaniu scaleń i podziałów dla nierucho−
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
mości będących we władaniu Spółdzielni.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w kwocie 20 zł można na−
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
być w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jutrzenki 22 − Dział GZM−Inwestycje.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Przetarg nieograniczony
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
na roboty geodezyjne” należy składać w terminie do 09.10.2003 do godz.
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15.00 w sekretariacie Spółdzielni.
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2003 r.
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Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie wpłacenie wadium w wy−
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sokości 1.000,00 zł gotówką w kasie Spółdzielni do dnia 09.10.2003, godz.
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14.00.
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Do rozmów z oferentami upoważniona jest p. Dorota Hawryłeczko−Sor−
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dyl − tel. 829−05−77 wew. 109. W przetargu mogą brać udział oferenci
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spełniający warunki wynikające z Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
9232/300903
12345678901234567890123456789012123456789012345678901

9211/300903

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Złote Łany”
w Bielsku−Białej, ul. Jutrzenki 22, tel. 829−05−77,78

Lokal znajduje się na I piętrze i składa się z n/w pomieszczeń:
− sala sprzedaży wraz z bufetem
− zaplecza i sanitariaty
Oferta winna zawierać: nazwę podmiotu, miejsce siedziby lub zamieszkania, rodzaj proponowa−
nej działalności, zaświadczenie o prowadzonej działalności.
Zawartość oferty określa § 5 regulaminu przetargowego do uzyskania w Dziale Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie unie−
możliwiającej identyfikację oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na najem lokalu przy ul. Ła−
godnej 17”. Termin składania ofert do dnia 9.10.2003 r. w Sekretariacie Spółdzielni. Warun−
kiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wys. 1500 zł w Kasie Spółdzielni najpóźniej
1 dzień przed upływem terminu składania ofert do godz. 14.00.
W przypadku przyjęcia oferty wadium podlega zarachowaniu na poczet opłaty czynszowej. Uczest−
nik, którego oferta została przyjęta i rezygnuje z podpisania umowy traci wpłacone wadium.
Warunkiem podpisania umowy najmu jest wpłacenie kaucji w kwocie 6000 tys. zł, która jest
zabezpieczeniem w wypadku nie pokrycia przez najemcę roszczeń finansowych wobec Spół−
dzielni, mogących wyniknąć w trakcie trwania najmu lub jego ustania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2003 r., godz. 10.00.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni.
Wszelkich informacji udziela Dział GZM, tel. 829−05−77,78 wew. 115, p. Jarosław Lach.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, bądź odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.

9237/300903

ogłasza przetarg w formie konkursu ofert na najem lokalu
handlowo−użytkowego
o pow. 153,52 m2 w pawilonie przy ul. Łagodnej 17.
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DZIAŁ OGŁOSZEŃ

KRONIKI BESKIDZKIEJ
Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 822-76-37
zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 − 16.00

Agencja Reklamowa „Kroniki Beskidzkiej”
43−300 Bielsko−Biała, ul. Dubois 4, tel./fax: (033) 812−28−10
oferuje:
■ reklamę w „Kronice Beskidzkiej” i dodatkach powiatowych w Suchej Beskidzkiej i
Wadowicach ■ usługi poligraficzne ■ najtańsze na Podbeskidziu insertowanie
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Media Markt od A do Z

Rafał Parchański
- kierownik działu software.
Sieć sklepów specjalistycznych
Media Markt to nie tylko najwięk−
szy wybór artykułów RTV, AGD, HI−
FI, Car HI−FI, fotograficznych, kom−
puterów czy akcesoriów. To także
spory wybór produktów branży roz−
rywkowej, jak muzyka czy gr y kom−
puterowe. Dziś chcielibyśmy przy−
bliżyć Państwu choć odrobinę je−
den z członów tej branży, czyli opro−
gramowanie.
Rynek oprogramowania nazywa−
ny także „software−owym”, to jed−
na z najprężniej rozwijających się
dziedzin rozrywki niemal na całym
świecie. Dzisiaj można już zagrać
w grę nie tylko na komputerze czy
konsoli wideo, ale także w Interne−
cie, telefonie komórkowym czy ze−
garku ręcznym. Inne programy
strzegą dostępu do sieci kompute−
rowych największych korporacji,
banków, instytucji na świecie, któ−
re przeznaczają co roku wiele mi−
lionów dolarów na zabezpieczenia
przed włamaniami hakerów.
W ofercie Media Markt znajdu−
ją się niemal wszystkie gatunki pro−
gramów, jakie dostępne są na pol−

cji, programów dla dzieci, gier stra−
tegicznych, sportowych oraz symu−
latorów. To zdecydowanie najwięk−
sza liczba tytułów na Podbeskidziu.
Naszą mocną stroną jest opro−
gramowanie i akcesoria do konsol
Playstation ONE, Playstation 2,
Game Boy Advance oraz Game
Cube. Ogółem ofer ta zawiera oko−
ło 300 tytułów na wszystkie z wy−
żej wymienionych platform konso−
lowych. Posiadamy także ponad
400 tytułów książek oraz specjali−
stycznej literatur y informatycznej.
Łącznie nasza ofer ta składa się z
ponad 1300 tytułów, którą syste−
matycznie uzupełniamy o nowości
i reedycje starszych już produktów.
Chcielibyśmy serdecznie zapro−
sić wszystkich na Wielki Kiermasz
Książki Informatycznej w Media
Markt Bielsko−Biała, w październi−

ku i listopadzie. Każda osoba po−
siadająca ważną legitymację stu−
dencką lub szkolną, będzie mogła
zakupić każdą książkę z naszej ofer−
ty z dodatkowym 10−procentowym
rabatem od ceny detalicznej. Taka
okazja może się już nie powtórzyć.
Dużym zainteresowaniem cie−
szy się punkt internetowy na osiem
stanowisk, gdzie opłata za godzinę
połączenia wynosi zaledwie 2 zł, w
opcji jest możliwość drukowania lub
nagrywania na nośnik. Organizuje−
my także turnieje komputerowe z
licznymi cennymi nagrodami, gdzie
każdy z uczestników ma okazję
sprawdzić swoje umiejętności.
W celu uzyskania jakichkolwiek
informacji można kontaktować się
bezpośrednio ze stoiskiem „Opro−
gramowanie” pod numerem tel.
(033) 828 42 32.

Krótka lista TOP 5 najlepiej sprzedających się tytułów września w Media Markt Bielsko−Biała.
Gr y Komputerowe
Maluch Race
Hard Truck
GTA Vice City
Colin MC Rae Rally 3.0
Randka z nieznajomą

Aplikacje
Windows XP Home ED
Corel Draw 9 PL
Norton Antywirus 2003 PL
Internet Security 2003 PL
Foto Office 2

Gr y Game Boy

Gr y Playstation
PS 2 Fifa World Cup 2002
PS 2 GTA Vice City
PS 2 EYE TOY
PS 2 The Getaway
PS 2 Colin MC Rae Rally 04 (NOWOŚĆ)

GBA
GBA
GBA
GBA
GBA

Pokemon Szafirowy
Skorpion King
Crash Bandicoot Xs
Rayman 3
Pokemon Rubinowy

Pracownicy działu software:

Tomasz Pindel

skim r ynku, począwszy od progra−
mów użytkowych, jak np. encyklo−
pedie multimedialne, mapy współ−
pracujące z urządzeniami do nawi−
gacji satelitarnej, programy eduka−
cyjne oraz narzędzia pomocne przy
obróbce zdjęć, tekstów, grafiki,
dźwięku, filmów itp. Następnie pro−
gramy finansowe pomocne dla
klientów prowadzących działalność
gospodarczą, księgowych, oraz
tzw. aplikacje, czyli systemy ope−
racyjne, programy antywirusowe,
graficzne, pakiety Office.
Posiadamy także ogromną ofer−
tę programów językowych dla wie−
lu grup wiekowych oraz o różnych
stopniach zaawansowania. Mają
one najnowsze, inteligentne syste−
my rozpoznawania części mowy,
słowniki multimedialne oraz tłuma−
czy komputerowych.
Jednak największym zaintereso−
waniem naszych klientów cieszą się
bez wątpienia gr y komputerowe
oraz edukacyjne. Jest też szeroka
oferta gier przygodowych, gier ak−
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Robert Tomkiewicz
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Sześć państw w pytaniach (6)

wy upominków reklamowych oraz
karnety na przeglądy filmowe do bielskiego Kinopleksu. Laureatów naszej
zabawy wyłonimy spośród tych autorów prawidłowych odpowiedzi, którzy
kupony z rozwiązaniami wszystkich
publikowanych pytań dostarczą do
siedziby Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
przy ul. Sikorskiego 4 do 9 października. Listę laureatów opublikujemy 16
października.

PYTANIA KONKURSOWE (6) − FRANCJA
(prawidłowe odpowiedzi należy podkreślić):

1. Jak nazywa się aktorka, która
zagrała główną rolę w filmie
„Bravehart”?
Sophie Marceau
Irene Jacob
Annie Girardot
2. W którym z filmów zagrała Audrey Tatou?
Amelia
Nędznicy
Mężczyzna i kobieta
Trzy kolory: niebieski
3. Który ze słynnych francuskich
aktorów komediowych zagrał
w filmach Fantomas i Żandarm
w Nowym Yorku?
Luis de Funes
Bourvil
Pierre Richard
4. Jak nazywa się autor powieści
Dżuma?

✂

To już ostatni odcinek naszej zabawy. Przez sześć kolejnych tygodni
publikowaliśmy pytania dotyczące kinematografii, literatury i muzyki sześciu europejskich państw: Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch
oraz Hiszpanii. Nagrodą w konkursie
będzie organizowany przez Wyższą
Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną
kurs językowy przygotowujący do egzaminu FEDE. Dodatkowo dla dziesięciu osób przygotowaliśmy zesta-

Molier
Albert Camus
Jean Cocteau
5. Jak brzmi tytuł utworu, którego autorem jest Antoine de
Saint Exupery?
Mały książę
Nędznicy
Królowa Margot
6. Która z piosenkarek jest wykonawczynią utworu Joe le
Taxi?
Edith Piaf
Vanessa Paradis
Francoise Hardy
7. Który z polskich aktorów
mieszka i tworzy głównie we
Francji?
Andrzej Seweryn
Bogusław Linda
Wiktor Zborowski

Zespół zamiast placówki

arząd Województwa Śląskiego
zdecydował, że bielska Placówka Zamiejscowa Urzędu
Marszałkowskiego nazywać się będzie
teraz Międzywydziałowym Zespołem
Zadaniowym. Co kryje się za tą zmianą nazwy?
Nazwanie bielskiej placówki marszałkowskiej Międzywydziałowym Zespołem Zadaniowym bardzo zaniepokoiło radnego Sejmiku Województwa
Śląskiego Rajmunda Pollaka. - Ta decyzja to kolejny dowód dyskryminowania Podbeskidzia - mówi wojewódzki
radny z Bielska-Białej. Boi się on, że za
zmianą nazwy kryje się ograniczenie roli

bielskiej placówki i redukcja zatrudnienia w bielskich strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Wojciech Zamorski,
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapewnia, że tak nie jest. - To wynik zmiany
struktury organizacyjnej całego Urzędu
Marszałkowskiego. W ten sposób chciano podkreślić, że bielska placówka urzędu to ambasada wszystkich wydziałów
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Za zmianą nazwy bielskiej placówki nie kryje się redukcja zadań czy zatrudnienia. Wręcz przeciwnie, zadań będzie nawet więcej niż dotąd - mówi Wojciech Zamorski. (hos)

ŻYWIEC DO ODNOWY

ka jednak nie przyjeżdżała. Po kwadransie oczekiwania, objuczona ciężką torbą, wróciłam do domu, aby powtórnie zatelefonować po taksówkę.
A muszę dodać, iż jestem już starszą,
mocno schorowaną osobą, mieszkającą na dodatek na czwartym piętrze.
Gdy zadzwoniłam ponownie, zdziwiona dyspozytorka poinformowała mnie,
że już od kwadransa próbuje się do
mnie bezskutecznie dodzwonić, chciała mnie bowiem zapytać czy może „posłać” po mnie taksówkę z innej firmy
przewozowej, jej firma nie dysponuje
bowiem w tym momencie wolnym pojazdem! Tak jakby miało to dla mnie
jakiekolwiek znaczenie czyją taksówką pojadę na dworzec - bielszczanka

Chciałbym zwrócić uwagę na sprawy związane z estetyką miasta, które
najwyraźniej nie są dostrzegane przez
włodarzy Żywca. Niedawno odwiedziła
mnie rodzina z zagranicy, niegdyś związana z naszym regionem. Wybraliśmy
się na sentymentalną wycieczkę po mieście i kilka rzeczy zupełnie się nam nie
spodobało. W centrum miasta, przy ulicy Dworcowej, leżą na poboczu roztrzaskane łupiny betonowego gazonu na
kwiaty. Kolejna sprawa, to fatalna czytelność mapy naszego regionu, postawionej przed laty obok płyty głównej
dworca PKS. Farba już dawno wypłowiała i niewiele widać. Zupełnie niewidoczne jest natomiast malowidło przedstawiające ponoć św. Floriana - na
frontonie miejskiego muzeum. Przydałaby się renowacja, bo brunatna plama
po prostu szpeci zabytkowy budynek.
Odświeżenia domagają się również tzw.
zebry na głównych ulicach, z których po
ostatnim malowaniu niewiele już zostało - J.K. Żywiec

TAXI – WPADKA
Wydawało mi się, iż w obecnej
ekonomiczno-gospodarczej rzeczywistości takie sytuacje już się nie zdarzają. A jednak. Nie dość, iż spóźniłam się na pociąg, to jeszcze wiele
nerwów kosztowała mnie beztroska
pewnej dyspozytorki. Wszystko przez
usługę oferowaną przez większość
bielskich firm taksówkowych. Zamówiłam wieczorem telefonicznie taksówkę na szóstą rano. Punktualnie o szóstej z bagażem przybyłam na ustalone z dyspozytorką miejsce. Taksów-

SPACERY
NA CZERWONYM
Na bielskich ulicach coraz powszechniejszy staje się zwyczaj przechodzenia przez młodych ludzi przez
przejścia dla pieszych na czerwonym
świetle. Już wiele razy ostro hamowałem tuż przed pasami - mając zielone
światło - gdyż przez ulicę wolno i z
uśmiechem na ustach defilował jakiś
młodzieniec, zupełnie nie zwracając
uwagi na palące się dla niego czerwone światło. A obok na chodniku stała
grupka jego rówieśników i z podziwem
patrzyła, jak ich kolega „bohatersko” kpi
z prawa i własnego bezpieczeństwa.
Ten głupi zwyczaj jest bardzo groźny
nie tylko dla pseudobohaterów, ale dla
wszystkich uczestników ruchu drogowego i policja oraz straż miejska powinny zdecydowanie walczyć z tym zjawiskiem - Stanisław H., Bielsko-Biała

Bezrobocie na Podbeskidziu wciąż rośnie. Ofert pracy jest coraz mniej. Ale są! Publikujemy aktualne oferty podbeskidzkich Powiatowych Urzędów Pracy i OHP oraz ich adresy i
telefony. Może któryś z naszych czytelników, który stracił już nadzieję, właśnie dzięki nam znajdzie pracę?
ANDRYCHÓW
mail: krwaan@praca.gov.pl,
telefon: (033) 875-26-22
adres: 34-120 Andrychów,
ul. Starowiejska 22a,
przyjmowanie stron od 7.30 do 14.30
● pracownik do wyrobu pizzy - wymagane wykształcenie gastronomiczne oraz staż pracy;
● kucharz - kelner - wymagane doświadczenie;
● piekarz - ciastkarz - wymagane
wykształcenie średnie (technik technologii żywności) oraz doświadczenie;
● pracownik logistyki - wymagane
wykształcenie wyższe, bardzo dobra
znajomość języków angielskiego i rosyjskiego;
● sprzedawca - wymagana znajomość farb, lakierów, artykułów budowlanych oraz umiejętność obsługi komputera;
● płytkarz - wymagane doświadczenie;
● malarz - wymagane doświadczenie;
● gipsiarz - wymagane doświadczenie.
BIELSKO-BIAŁA
mail: kabi@pop.praca.gov.pl,
telefon: (033) 496-84-98
adres: 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Lipnicka 36,
przyjmowanie stron od 8.00 do 14.00
● krawiec - wymagane doświadczenie zawodowe;
● serwisant urządzeń górniczych,
transportu podwieszanego - wymagane wykształcenie zawodowe (elektryk), doświadczenie, uprawnienia
SEP, mile widziane uprawnienia górnicze oraz prawo jazdy kategorii B;
● pracownik budowlany - wymagane doświadczenie;
● elektronik - wymagane wykształcenie minimum średnie, mile widziani
studenci studiów zaocznych;
● agent ochrony - wymagane wykształcenie średnie, niekaralność, licencja nie jest wymagana;
● tapicer meblowy - wymagane wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie.
CIESZYN
mail: kaci@praca.gov.pl,
telefon: (033) 851-49-91
adres: 43-400 Cieszyn,
ul. Kochanowskiego 8,
przyjmowanie stron od 8.00 do 15.00,
w piątki od 8.00 do 14.00, rejestracja
bezrobotnych codziennie od 8.00 do
14.00
● nauczyciel języka niemieckiego;
● szwaczka - praca dla osoby niepełnosprawnej;
● murarz-tynkarz;
● manikiurzystka;
● kierowca kategorii C - praca przy
budowie drogi ekspresowej CieszynBielsko;
● technik fizjoterapii - praca w Bielsku-Białej;
● nauczyciel języka angielskiego praca w Ustroniu;
● logista - praca w Andrychowie;
● przedstawiciel handlowy - praca
w Ustroniu.

OŚWIĘCIM
mail: kros@praca.gov.pl,
telefon: (033) 842-57-71
adres: 32-600 Oświęcim,
ul. Wyspiańskiego 10,
poniedziałki, środy, czwartki, piątki: od
7.30 do 15.30, wtorki: od 7.30 do 17.00
● farmaceuta - wymagane wykształcenie średnie kierunkowe oraz staż
pracy;
● kierowca kategorii C+E - wymagane wykształcenie zawodowe, doświadczenie na trasach krajowych i
zagranicznych oraz świadectwo kwalifikacyjne;
● kierowca kategorii C+E - mechanik - wymagane wykształcenie zawodowe oraz doświadczenie, mile widziane adr i świadectwo kwalifikacyjne;
● kierowca-mechanik kategorii C wymagane wykształcenie zawodowe,
uprawnienia adr i cysterny, doświadczenie oraz świadectwo kwalifikacyjne;
● mechanik samochodowy - wymagane wykształcenie zawodowe oraz
doświadczenie;
● elektryk samochodowy - wymagane wykształcenie zawodowe oraz doświadczenie;
● monter instalacji grzewczych wymagane wykształcenie zawodowe,
doświadczenie, prawo jazdy kategorii
B oraz uprawnienia spawalnicze;
● monter instalacji c.o. - wymagane wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy 5 lat, uprawnienia zawodowe i energetyczne;
● spawacz gazowy do instalacji
c.o. - wymagane wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy 5 lat,
uprawnienia zawodowe i energetyczne;
● spawacz - wymagane wykształcenie minimum zawodowe, uprawnienia
elektryczne i gazowe oraz doświadczenie;
● automatyk do instalacji c.o. - wymagane wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy 5 lat, uprawnienia zawodowe i energetyczne;
● instalator co-wod-kan - wymagane doświadczenie oraz uprawnienia
spawalnicze;
● kontroler biletów - wymagane wykształcenie zawodowe, praca dla osoby nie karanej sądownie;
● barmanka - wymagane wykształcenie średnie oraz doświadczenie;
● kucharz (pizza) - wymagane wykształcenie zawodowe oraz książeczka sanitarna;
● fryzjer damsko - męski - wymagane wykształcenie zawodowe;
● przedstawiciel handlowy - wymagane wykształcenie minimum średnie,
komunikatywność oraz własny samochód;
● przedstawiciel handlowy - wymagane wykształcenie minimum średnie,
komunikatywność oraz prawo jazdy
kategorii B;
● kierownik kopalni - wymagane wykształcenie minimum średnie techniczne oraz uprawnienia do pracy w
kopalni odkrywkowej.
SUCHA BESKIDZKA
mail: krsu@praca.gov.pl,
telefon: (033) 874-25-12
adres: 34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 31
od poniedziałku do piątku od 7.00 do
15.00
● pracownik biurowy - wymagane
wykształcenie wyższe;

Szczyrkowskie spotkanie nauki i przemysłu

22 do 24 października
w hotelu Klimczok w
Szczyrku trwać będzie
IV Międzynarodowa Konferencja
„Multimedia w biznesie”, będąca
kontynuacją zapoczątkowanych w
1999 roku spotkań nauki i biznesu „Multimedia w zarządzaniu”.
- Nadrzędnym celem konferencji będzie przedstawienie nowych,
zagranicznych i krajowych osiągnięć z zakresu technik multimedialnych oraz dyskusja naukowa nad
zadaniami wynikającymi z postępu
technologicznego w multimediach,

a także próba naturalnej integracji
przemysłu i nauki - mówi Leszek
Kiełtyka, przewodniczący Komitetu
Programowo-Organizacyjnego.
Organizatorem konferencji jest
Katedra Informatycznych Systemów
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Wśród tematów sesji konferencyjnych znajdą się: multimedia
w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
gospodarka elektroniczna, nauczanie
zarządzania i marketingu poprzez
multimedia i hipermedia, multimedialne technologie i zarządzanie informacją. Wstęp jest wolny. (efa)

● operator wyciągu budowlanego;
● murarz;
● cieśla;
● pracownik budowlany;
● pomocnik do montażu kominków;
● spawacz elektryczno-gazowy;
● elektryk samochodowy;
● kierowca kategorii D;
● kierowca kategorii C+E;
● mechanik - wymagane uprawnienia operatora ładowarki;
● płytkarz-posadzkarz;
● tokarz w drewnie;
● stolarz;
● pracownik fizyczny do zakładu
drzewnego;
● magazynier;
● kierowca kategorii B;
● przedstawiciel handlowy;
● specjalista ds. obsługi klienta;
● sekretarka;
● kucharz;
● kelner;
● sprzątaczka;
● krawcowa;
● terapeuta zajęciowy;
● nauczyciel języka angielskiego;
● staż dla absolwentów w zawodzie
posadzkarz.
WADOWICE
mail: krwa@praca.gov.pl,
telefon: (033) 823-22-32
adres: 34-100 Wadowice,
ul. Mickiewicza 27,
● nauczyciel języka angielskiego wymagane wykształcenie wyższe, nauczyciel grup zaawansowanych;
● kierowca samochodu typu bus wymagane prawo jazdy kategorii D,
wykształcenie zawodowe oraz minimum rok stażu pracy;
● stolarz meblowy - wymagane wykształcenie zawodowe, staż pracy 35 lat, produkcja mebli kuchennych;
● cholewkarz - wymagane wykształcenie zawodowe oraz doświadczenie,
praca na maszynach;
● szewc - wymagane wykształcenie
zawodowe oraz staż pracy minimum
2 lata;
● krawcowa tapicerki - wymagane
wykształcenie zawodowe oraz doświadczenie;
● ładowacz-pakowacz - praca dla
osoby z grupą inwalidzką;
● technolog produkcji piekarskociastkarskiej - wymagane wykształcenie średnie lub wyższe oraz 3 lata
stażu pracy;
● blacharz samochodowy - wymagane wykształcenie zawodowe oraz
staż pracy minimum 2 lata;
● tapicer - wymagane wykształcenie
zawodowe;
● kierowca samochodu ciężarowego - wymagane wykształcenie zawodowe, staż pracy 2 lata, prawo jazdy
kategorii C+E oraz świadectwo kwalifikacyjne;
● stolarz parkieciarz - wymagane
wykształcenie zawodowe oraz doświadczenie;
● piekarz;
● lakiernik;
● cieśla - wymagane wykształcenie
zawodowe;
● nauczyciel języka niemieckiego wymagane wykształcenie wyższe;
● mechanik lakiernik - wymagane
wykształcenie zawodowe oraz doświadczenie;
● sprzedawca-handlowiec - wymagane wykształcenie minimum średnie;
● instruktor nauki pływania - wymagane uprawnienia instruktora;
● ślusarz spawacz - wymagane
uprawnienia do spawania elektrycznego;
● kucharz-kelner;
● sekretarka - wymagane wykształcenie minimum średnie oraz 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku;
● operator maszyn do obróbki kamienia;
● technik elektryk - wymagana umiejętność obsługa komputera oraz prawo jazdy kategorii B.
ŻYWIEC
mail: kazy@praca.gov.pl,
telefon: (033) 861-46-46
adres: 34-300 Żywiec,
ul. Łączna 28,
przyjmowanie stron od 7.30 do 13.30
● lektor języka włoskiego;
● lektor języka angielskiego.
★★★
BIELSKO-BIAŁA
OFERTY PRACY
KRÓTKOTERMINOWEJ OHP
Młodzieżowe Biuro Pracy OHP
mail: ohp_bielsko@poczta.pnet.pl
telefon: (033)822-15-21
adres: 43-300 Bielsko-Biała
ul. Kosynierów 20
● hostessa - wymagane ukończone
18 lat, miła aparycja, aktualne badania sanitarne, praca na terenie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca;
● marchendiser (osoba odpowiedzialna za dostarczenie i wyeksponowanie towaru w punkcie sprzedaży) wymagane aktualne badania sanitarne, praca dla studenta (tryb zaoczny
lub wieczorowy);
● prace dorywcze dla uczniów i studentów na terenie Bielska-Białej - wymagane ukończone 18 lat i aktualne
badania sanitarne.
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Rozegrane w Turcji mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet zakończyły się ogromną sensacją. W rolach głównych
wystąpiły polskie siatkarki, zdobywając złote medale! W
gronie świeżo upieczonych mistrzyń Starego Kontynentu
są trzy reprezentantki BKS Stal (na zdjęciach - od lewej):
Anna Podolec, Agata Mróz i Aleksandra Przybysz.

Pojechali, zagrali, awansowali

Po pięciu latach nieobecności bielscy siatkarze wrócili do ekstraklasy! Podczas radomskiego turnieju barażowego nie było wątpliwości komu należy się wakat w serii A.
W trzech meczach zespół Siatkarza Original oddał rywalom zaledwie dwa sety.

ukces reprezentacji
„wstrząsnął” ligowym
terminarzem. Finalistki
mistrzostw Europy (Polki i
Turczynki) zakwalifikowały
się do finałowego turnieju o Puchar Świata, który odbędzie się
w listopadzie w Japonii. Po pierwszej kolejce spotkań o mistrzostwo żeńskiej serii A (18 października, Muszynianka - BKS
Stal) rozgrywki zostaną przerwane na sześć tygodni (czas dla reprezentacji na przygotowanie się
i udział w PŚ).
Wyniki spotkań polskiej reprezentacji podczas ME, eliminacje: Polska - Holandia 3:2, Polska
- Ukraina 3:1, Polska - Bułgaria
3:2, Polska - Włochy 1:3, Polska -

Czechy 3:1; półfinał: Polska Niemcy 3:2; finał: Polska - Turcja
3:0 (17, 14, 17). (tom)

tomarku - doświadczony Wojczuk i
mistrz świata juniorów Wlazły. Większość akcji ostatniego seta oglądali z ławki rezerwowych, na którą trafili po kilku „czapach” zafundowanych im przez Semeniuka, Marczuka i spółkę.
Oceniając końcowe wyniki radomskiego turnieju warto zwrócić
uwagę na rezultat uzyskany przez
Resovię - zespół, który do gry w serii
A został wytypowany przy zielonym
stoliku (informowaliśmy o tym - KB nr
37). Raz jeszcze potwierdziło się, że
klasę drużyny najobiektywniej weryfikuje boisko, a nie zebranie działaczy przy biurku prezesa. Rzeszowianie przegrali wszystkie mecze, urywając rywalom jedynie trzy sety...
Wyniki spotkań z udziałem bielskiego zespołu: Siatkarz Original
- Chemik Bydgoszcz 3:0, Siatkarz
Original - Resovia Rzeszów 3:1,

awansie rozstrzygało ostatnie spotkanie trzydniowych
(26 - 28 września) zawodów, w którym bielszczanie zmierzyli się z - podobnie jak oni - niepokonanym Automarkiem Zduńska
Wola. Siatkarski mechanizm w bielskiej drużynie zaskoczył od pierwszych akcji. Rywale ginęli zarówno
od siły ognia Siatkarza (w czym
prym wiedli Słowak Prohaska i Gradowski), jak i rozbijając się o jego
blok. Zazgrzytało tylko raz - w drugiej partii podopieczni trenera Wiesława Popika nie wykorzystali
trzech setboli pod rząd i przegrali
seta. W następnych dwóch nie pozwolili już sobie na chwilę słabości i
pewnie wypunktowali przeciwnika.
Do końca pojedynku bardzo dobrze
spisywał się bielski blok, o czym najdotkliwiej przekonali się uznawani
za najskuteczniej zbijających w Au-

Podbeskidzie bez bramek i punktów, więc...

nera. Czas, by się opamiętali - mówi
prezes Podbeskidzia Stanisław Piecuch.
II liga: Piast Gliwice - TS Podbeskidzie 2:0 (0:0). TS Podbeskidzie:
Merda - Jermakowicz, Jendryczko,
Bujok - Klaczka - Woźniak, Uzoma
(od 62 min Sikora), Agafon, Bogdan
(od 64 min Zdolski) - Salami (od 46
min Szłapa), Czak. Po 10 kolejkach
prowadzi Pogoń Szczecin 21 pkt
przed Cracovią, Jagiellonią Białystok i Zagłębiem Lubin po 20 pkt.
TS Podbeskidzie (12 pkt), mimo
porażki, utrzymało dziewiątą lokatę. Najbliższy mecz bielszczanie rozegrają u siebie - z krakowskimi wiceliderami tabeli.

Przed tygodniem bielscy snajperzy nie wypalili, ale udało się uratować punkt. W meczu z gliwickim Piastem
(27 września) znów zabrakło im prochu, co tym razem
skończyło się porażką.

FOTO: TOMASZ GIŻYŃSKI

To, od czego powoli zaczynają odzwyczajać kibiców bielscy
drugoligowcy - strzelanie goli - w
nadmiarze występuje w meczach
kobiecych drugoligowych drużyn.
W czwartej kolejce rundy jesiennej ligowe debiutantki - futbolistki
Soły Żywiec zremisowały 2:2 (0:0)
wyjazdowy
mecz z EKO

Lubliniec i z 4 punktami zajmują
piąte (na siedem drużyn) miejsce
w tabeli. Natomiast w Goleszowie
(gdzie byliśmy) miejscowa Olimpia - wicelider rozgrywek - rozgromiła drużynę Jastrzębia Ruda Śląska 13:0 (9:0)! Mimo gradu bramek
piłkarki obu zespołów schodziły z
boiska niepocieszone, że sędzia
nie przedłużył meczu choćby o „minutkę”. Zawodniczki przyjezdnej
drużyny były rozczarowane, bo nie
zdążyły zdobyć honorowego trafienia. Goleszowianki (na zdjęciu - w
dynamicznej akcji najwszechstronniejsza zawodniczka spotkania
Anna Tomeczek: pierwszą połowę
rozegrała jako bramkarka, w drugiej była napastnikiem!) narzekały, że zabrakło im czasu na wykonanie przedmeczowego planu
bramkowego - miały ich strzelić
szesnaście... (tom)

pierwszej połowie goście
byli równorzędnymi partnerami dla gliwiczan. Mieli
dwie stuprocentowe okazje strzeleckie, lecz trafienie do bramki z kilku kroków okazało się zadaniem za
trudnym tak dla Salamiego, jak i
Czaka. Remisowy rezultat pierwszej
połowy uratował Podbeskidziu
bramkarz Merda, dwukrotnie świetnie interweniując po mocnych strzałach. Po przerwie „zupa wylała się”

szybko. Pękła prawa strona bielszczan (kiks Woźniaka), co po zamieszaniu na przedpolu Merdy skończyło się stratą gola. Drugi padł za
kwadrans - ponownie po błędzie
„prawej strony” bielskiej drużyny.
Dwa dni po meczu w Gliwicach
zarząd klubu postanowił przenieść
do drużyny rezerwowej czterech piłkarzy: Czaka, Sikorę, Woźniaka i
Bogdana. - To ma być „wstrząs” zarówno dla zawodników, jak i dla tre-

IV liga, 8 kolejka spotkań: Koszarawa Żywiec - Walcownia CzechowiceDziedzice 3:0, BKS Stal - Górnik
Pszów 5:0, Odra II Wodzisław - Czarni-Góral Żywiec 2:0, Victoria Jaworzno - Pasjonat Dankowice 1:0, Górnik Jastrzębie - MKS 05 Krzanowice
6:0, MKS Lędziny - Grunwald Ruda
Śląska 1:3, Przyszłość Rogów - AKS
Mikołów 0:0, Unia Racibórz - Polonia Marklowice 1:1. Prowadzi Górnik
Jastrzębie 22 pkt przed Grunwaldem
16 pkt, Przyszłością 15 pkt oraz Koszarawą i Odrą II po 14 pkt; 8. Czarni-Góral 12 pkt, 11. BKS Stal 10 pkt,
12. Pasjonat 8 pkt, 13. Walcownia 7
pkt. Tabelę zamykają: 14 - 15. Unia i
MKS Lędziny po 5 pkt, 16. MKS 05 3
pkt. Klasa okręgowa, 9 kolejka spotkań: Sokół Zabrzeg - Soła Kobiernice 1:2, LKS Czaniec - Beskid Skoczów 2:0, Podhalanka Milówka Tempo Puńców 5:1, Orzeł Kozy - Zapora Porąbka, Cukrownik Chybie Wilamowiczanka 2:3, Kuźnia Ustroń
- Morcinek Kaczyce 1:0, Sokół Hecznarowice - Skałka Żabnica 3:1, Beskid Gilowice - LKS Bestwina 2:1.
Prowadzi, mimo pierwszej porażki w
rozgrywkach, Sokół 22 pkt przed
LKS-em Czaniec 21 pkt oraz Beskidem Skoczów i Wilamowiczanką po
17 pkt. Klasa a, Podokręg BielskoBiała - 7 kolejka spotkań: Rekord
Bielsko-Biała - Pionier Pisarzowice
1:0, Sokół Buczkowice - Zapora Wapienica 5:1, Żar Międzybrodzie Żywieckie - Przełom Kaniów 0:1, Zamek
Grodziec Śląski - Groń Bujaków 1:5,
Invest Godziszka - Drzewiarz Jasienica 1:0, LKS Wilkowice - TS Podbeskidzie II 1:3, LKS Bestwinka - LKS
Czaniec II 2:3. Podokręg Żywiec, 8
kolejka spotkań: LKS Zarzecze - LKS
Lipowa 1:0, LKS Ślemień - LKS Błękitni 1:3, LKS Leśna - Metal Węgierska Górka 4:2, LKS Radziechowy Koszarawa II Żywiec 1:2, Delphi Jeleśnia - LKS Czernichów 4:1, Soła
Rajcza - LKS Wieprz 3:1; mecz: LKS
Łękawica - Świt Cięcina nie został dokończony, goście zeszli z boiska.
Klasa b, Podokręg Żywiec - 7 kolejka spotkań: Koszarawa Babia
Góra - LKS Łodygowice 2:0, LKS
Pewel Ślemieńska - LKS Jeleśnia
1:1, LKS Słotwina - Śrubiarnia Żywiec
0:2, Soła Żywiec - LKS Sopotnia 1:2,
LKS Kocierz - LKS Przyborów 1:2,
LKS Bystra - KS Kalna 1:2. (tom)

Gdy, przed tygodniem, podawaliśmy termin (4 października, Finlandia) najbliższej walki zawodowego pięściarza z Gilowic Tomasza Adamka, nie był jeszcze znany jego rywal. Już wiadomo, że przeciwnikiem Polaka w dwunastorundowej
potyczce o pas interkontynentalny IBF będzie 32-letni Amerykanin Ed Dalton.

O mistrzostwo świata w styczniu ?!

tarszy od Adamka o pięć lat
bokser z USA zawodową
karierę rozpoczął przed
dziesięcioma laty. Stoczył 40 walk 27 wygrał (w tym 6 przed czasem),
9 przegrał i 3 zremisował. W ostatnich dwóch latach rzadko występował w ringu (2001 - 2 przegrane
walki, 2002 - 1 wygrana, 2003 - 1
wygrana). Adamek zawodowo boksuje pięć lat. Pojedynek z Daltonem
będzie 25 w karierze. Dotąd wygrał
wszystkie (!) - w tym 17 przed czasem. Czekająca go konfrontacja jest
najważniejszą z dotychczasowych,
bynajmniej nie dlatego, że za taką
należy uznać każdą kolejną potyczkę. Zdobycie pasa IBF uczyniłoby z

Adamka pretendenta numer jeden
do walki o mistrzostwo świata!
Wstępne rozmowy w kwestii organizacji takiej walki trwają już od dłuższego czasu. Jeśli występ na fińskim ringu Polak zapisze po stronie
zwycięstw, jego walki o mistrzowski
pas - z obrońcą tytułu organizacji
WBA Francuzem Mehdi Shaunonnem - będzie można oczekiwać na
przełomie stycznia i lutego. - Takie
są założenia - potwierdził Adamek
na kilka godzin przed wylotem do
Finlandii. - Taśmy z nagraniami walk
Daltona już są w moich rękach, ale
przejrzę je w towarzystwie trenera
na trzy - cztery godziny przed walką. I to przez kilkanaście minut. Na

FOTO: TOMASZ GIŻYŃSKI

Strzelają gole
na zawołanie

Siatkarz Original - Automark Zduńska Wola 3:1. Siatkarz Original:
Bednaruk, Marczuk, Gradowski,
Barberik, Semeniuk, Prohaska,
Kwasowski oraz Fijałek, Węgrzyn,
Żurek, Oczko. (tom)

Między liny wychodzi tylko w jednym celu: żeby bić! W domowych pieleszach, gdzie królują trzy damy jego serca - córeczki: Roksana (z prawej) i Weronika oraz małżonka Dorota - Tomasz Adamek jest mężczyzną o gołębim sercu!
rozpoznanie stylu walki boksera,
który zawodowo bije już od dziesięciu lat - to wystarczająco dużo czasu. Przecież on niczego przed po-

jedynkiem ze mną zmieniał nie będzie - dodaje pięściarz z Podbeskidzia, który jest o krok od walki o mistrzostwo świata... (tom)
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Miasto bierze się za sportową bazę i włącza zielone światło dla wyczynu.
BBOSiR przestanie „przepompowywać” miejskie pieniądze.
Prezesi klubów muszą działać wspólnym frontem, a nie szukać dróg do ratusza na własną rękę.
Czas, by Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki zaczął być kreatywny.

Z prezydentem Bielska-Białej Jackiem Krywultem o sportowej strategii miasta rozmawia Tomasz Giżyński.
- Jaką, obejmując w ubiegłym dwadzieścia tysięcy złotych na zakup
roku urząd prezydenta, zastał pan - przenośnej - wykładziny. Na sukcesie siatkarek skorzysta więc nie tylko
politykę miasta wobec sportu?
- Trudno za nią uznać przekazywa- klub, ale cała miejska sportowa baza.
Staramy się o przejęcie
nie środków na szkolenie dzieci i młostadionu piłkarskiego
dzieży. Wspieranie z miejskiej kasy
przy ulicy Żywieckiej.
sportu na tym szczeblu jest naturalne Jeśli stanie się on właoczywiste. Miasto nie może natomiast
snością miasta, a mam
nie dostrzegać, a tak właśnie było, znanadzieję, że dojdzie do
czenia sportu wyczynowego. Jest on
tego już w najbliższym
magnesem dla młodzieży, bo przyciączasie, to natychmiast
ga ją do klubów i jednocześnie zaobjęty będzie kilkuletspokaja ogromne zapotrzebowanie
nim programem grunspołeczne na widowiska o dobrym
townej modernizacji. W
poziomie sportowym. Widzi pan
sierpniu, dzięki środprzecież jak liczna jest widownia podkom z miejskiej kasy
czas meczów drugoligowych piłkasiatkarzom zniknął
rzy czy siatkarek i siatkarzy. A
problem gdzie i za co
jak bielszczanie tęsknią za
trenować i wrócili
lekkoatletyką, można
tam, skąd w ogóle nie
było się przekonać podpowinni byli wychoczas lipcowych midzić - do hali przy ulistrzostw Polski.
cy Widok. Druga
- Ustawa nie daje
kwestia, której z posamorządowi możliwości finansowania
zycji ratusza nie
można nie dosportu wyczynowego.
Jak miasto za pana
strzegać - to finanrządów będzie poma- Prezesi bielskich klubów sowe kłopoty borychcieli od miasta sportowej kających się zadługać klubom?
- Przede wszystkim strategii i „głowy” naczelnika żeniami klubów.
w utrzymaniu sportowej WKFiT. Strategię prezydent Miasto nie może
bazy - to priorytet. Po Jacek Krywult (na pierwszym wykładać środków
awansie siatkarek do planie) już im dał i... czeka na spłatę ich dłurozgrywek Ligi Mistrzyń na kreatywność naczelnika gów, ale na pewno
może pomóc kluwyszło na jaw, że hala Ryszarda Radwana (w tle).
bom w uzyskiwamistrzyń Polski, głównie
ze względu na brak odpowiedniej wy- niu pieniędzy na bieżącą działalność.
kładziny, nie spełnia wymogów Euro- I tak postrzegam swoją rolę. O siatkapejskiej Federacji Siatkówki. Już za- rzach wspomniałem. Drugoligowi piłpadła decyzja: miasto przeznaczy sto karze mogą wreszcie wyłącznie sku-

pić się na grze - klub wsparły spółki
komunalne, jak i kilka firm, z przedstawicielami których rozmawiałem.
- Od kilku lat pokutuje przekonanie, że „bielski rynek sponsorów” jest już całkowicie wydrenowany. Jakich obietnic musi użyć
prezydent, by przekonać rozmówców do partycypowania w wyczynowy sport?
- Na poziomie spółek komunalnych są to wspólne ustalenia, bowiem
uważam, że powinny one brać udział
w wspieraniu tego, na co jest społeczne zapotrzebowanie. To nieprawda,
że firmy stronią od wspierania sportu.
Ich prezesi chcą jednak jasnych reguł
gry, więc w rozmowach z nimi dysponuję jednym, ale przekonywującym argumentem: gwarantuję, że wyłożone
przez nich pieniądze nie będą zmarnowane.
- Troska o sportową bazę w mieście priorytetem, a opieka nad sportem dzieci i młodzieży - oczywistością. Jak w tym kontekście patrzy
pan na Bielsko-Bialski Ośrodek
Sportu i Rekreacji? Lista obiektów,
którymi zarządza jest już krótka, a
skuteczność w kreowaniu sportu
masowego często krytykowana. Co
czeka BBOSiR za pana prezydentury: reorganizacja, kolejna redukcja
etatów, likwidacja...?
- Nie sądzę, by trzeba było sięgać
po radykalne rozwiązania, ale BBOSiR, chcąc udowodnić swą przydatność dla bielskiego sportu, musi przestać być „przepompownią” miejskich
pieniędzy i zacząć działać kreatywnie,
po menedżersku.

- O kreatywność - ale w odniesieniu do działań naczelnika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki
Urzędu Miejskiego - upominają się
z kolei prezesi i działacze największych bielskich klubów. W jednym
ze styczniowych numerów „Kroniki Beskidzkiej” wspólnym głosem
wytknęli szefowi wydziału trzy grzechy główne: brak strategii w kierowaniu miejskim sportem, nieudolność w zyskiwaniu dla niego „lobbingu” - nawet w obrębie ratusza,
wśród naczelników innych wydziałów oraz nietrafione kryteria przyznawania środków poszczególnym
stowarzyszeniom kultury fizycznej,
w efekcie których pieniądze otrzymują „wszyscy - czyli nikt”. Obejmując urząd nie zastał pan polityki
miasta wobec sportu wyczynowego, szefowie wiodących bielskich
klubów krytykują w czambuł poczynania WKFiT, a jego naczelnik... nadal pełni swą funkcję?
- Prezesi klubów mają prawo
przedstawiać ocenę działań miasta na
rzecz sportu i dobrze, że z niego korzystają. Nie stronię od zmian - kilkoma wydziałami kierują przecież nowe
osoby - ale dokonuję ich tam, gdzie
zostały stwierdzone nieprawidłowości.
W WKFiT-cie takiej sytuacji nie ma.
Bieżąca działalność prowadzona jest
przejrzyście i sprawnie. Podział środków na miejski sport - biorąc pod uwagę ich skromność - nie może być inny.
Dzieląc je, miasto nie ma moralnego
prawa pominąć żadnego ze stowarzyszeń kultury fizycznej, bo każde szkoli
dzieci i młodzież, bądź działa na rzecz
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szeroko rozumianej rekreacji. Z drugiej strony - nie było polityki sportu,
więc nie było i kreatywności wydziału.
Pytał pan o BBOSiR. Mam na biurku
plik bardzo rzetelnego materiału, dokumentującego jego działalność, ale
to głównie opis - brak natomiast strategicznych rozwiązań...
- Czego więc można się spodziewać: zmiany naczelnika czy
kreatywności WKFiT?
- Wierzę, że doczekam się drugiej
ewentualności.
- „Listę życzeń” prezesów pod
adresem władz miasta mamy za
sobą. A jakie są oczekiwania prezydenta wobec klubowych działaczy?
- Za mało współpracują ze sobą.
Powinni być w ścisłym kontakcie, starając się ustalić wspólną strategię
działania. Działając w ten sposób,
mieliby największą szansę współuczestniczyć w tworzeniu tego na
czym im tak bardzo zależy - strategii
rozwoju miejskiego sportu. Na co
dzień, niestety, „każdy sobie rzepkę
skrobie” - każdy chce coś wydrzeć dla
siebie.
- Rada Miejska poprzedniej kadencji uchwaliła możliwość wypłacania gratyfikacji finansowych dla
bielskich medalistów mistrzostw
Polski, Europy i świata. Obecnie
pieniężne nagrody przyznawane są
jedynie medalistom reprezentującym dyscypliny olimpijskie, czym
władze miasta ściągnęły na siebie
zarzut dyskryminowania pozostałych laureatów, w tym - sportowców
niepełnosprawnych?
- Uściślijmy: uchwałę, o której pan
mówi, radni wcielili w życie na trzy
miesiące przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi... Postulując
zmianę zasad nagradzania sportowców chciałem ocalić prestiż tego gestu. Przyznawane nagrody i tak są
bardzo skromne. Gdybyśmy kwotą
przeznaczoną na ten cel obdzielili
wszystkich medalistów, byłyby po prostu śmieszne. Przy Urzędzie Miejskim
działa Zespół do Spraw Osób Niepełnosprawnych, środki z miejskiego budżetu trafiają do klubów bez względu
na to, czy uprawia się w nich dyscypliny olimpijskie czy nieolimpijskie więc komentowanie zarzutu o „dyskryminacji” uważam za zbyteczne.
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Niedawno zakończyła się kontrola targowisk i usytuowanych na ich terenie punktów handlu obwoźnego z artykułami żywnościowymi. Kontrole objęły między innymi
targowiska w Bielsku-Białej i Żywcu oraz punkt handlu
obwoźnego w Czechowicach-Dziedzicach.

Oszukane drinki, niedoważone
porcje, przeterminowana żywność

Fatalnie w Czechowicach,
nie najlepiej w Żywcu

Piętnaście placówek gastronomicznych, obsługujących
turystów i wczasowiczów w sezonie letnim, skontrolowała Inspekcja Handlowa. Kontrole przeprowadzono w
wielu miejscowościach województwa śląskiego. Na Podbeskidziu - w Brennej, Międzybrodziu Żywieckim, Szczyrku, Ustroniu i Wiśle.
nspektorzy stwierdzili nieprawidłowości we wszystkich piętnastu skontrolowanych punktach. Natrafili na towary niewłaściwie oznakowane, przeterminowane, przechowywane w sposób
niezgodny z zaleceniami producenta. Wiele towarów nie
posiadało cen, a wiele
wag było bez aktualnych cech legalizacji.
Zdarzały się przypadki, że handlowcy nie mieli kopii świadectw o właściwej jakości zdrowotnej artykułów
spożywczych pochodzących z importu. Nie stwierdzono natomiast
przypadków zawyżania należności za sprzedawane towary.
Aż dziewięć wykroczeń popełniła właścicielka jednego z punktów handlu obwoźnego w Czechowicach-Dziedzicach. Oferowała
nieopakowane artykuły pochodzenia zwierzęcego (schab wieprzowy, karczek wieprzowy, żeberka
wieprzowe, mięso wołowe bez kości, wędliny), których w handlu obwoźnym sprzedawać nie wolno.
Agregat i lada chłodnicza w samochodzie, z którego oferowano mięso i jego przetwory były nieczyn●
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ne, a towar sprzedawano bezpośrednio z platformy nadwozia przy
temperaturze 25 stopni Celsjusza.
Handlarka nie posiadała też
decyzji inspekcji weterynaryjnej pozwalającej na
sprzedaż artykułów spożywczych pochodzenia
zwierzęcego.
Decyzji organu nadzoru sanitarnego
nie posiadały ponadto dwie nowo
uruchomione placówki w Żywcu. W
kolejnych czterech
żywieckich placówkach stwierdzono brak wymaganych kwalifikacji personelu dotyczących podstawowych zagadnień higieny. (efa)

ieprawidłowości stwierdzono we wszystkich placówkach - mówi Adam Zawiszowski, rzecznik prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach. - Rzetelność obsługi konsumentów pod względem przestrzegania deklarowanych gramatur
potraw zbadano tylko w pięciu zakładach, gdyż w pozostałych wagi
nie miały cech legalizacji, cechy
te wygasły bądź gramatury oferowanych potraw nie były uwidocznione. Uniemożliwiało to zważenie potraw i, co za tym idzie, skuteczną kontrolę. Problem ten, jak
zauważają inspektorzy, powtarza
się w większości kontrolowanych
lokali.
W dziewięciu zakładach niektóre wyroby kulinarne i napoje w ogóle nie posiadały cen. - Liczba nieoznaczonych ceną towarów była
niewielka, niemniej jeśli dodać do
tego niepodawanie gramatur potraw i niestosowanie wag w rozliczeniach handlowych, to bardzo źle
wpływa na wizerunek gastronomii.
Personelowi zaś umożliwia nierzetelną obsługę konsumentów - mówią inspektorzy.
Wizerunek gastronomii burzy też
oszukiwanie na ilości serwowanego
alkoholu. W laboratoriach sprawdzono 15 drinków alkoholowych, kwestionując... 13 próbek! Przykładowo,
w ustrońskiej Karczmie Góralskiej
niedomiary wynosiły 20 ml i 18 ml do
deklarowanych 100 ml.
W innej ustrońskiej restauracji,
Wrzos, inspektorzy zakwestionowali stan sanitarno-higieniczny. - W
urządzeniach chłodniczych niewłaściwie segregowano gotowe wyro-

Październikowym prezentem „Kroniki” jest bon o wartości 700 zł na imprezę turystyczną. Właściciela wyłonimy spośród czytelników, którzy do 12
listopada dostarczą do redakcji „Kroniki Beskidzkiej” (Bielsko-Biała, ul. Dubois 4) komplet 5 październikowych kuponów wraz z prawidłową odpowiedzią na pytanie zadane w
ostatnim październikowym numerze
„Kroniki Beskidzkiej”.

FOTO: STANISŁAW MOL

W Sarnim Stoku
iszące tuby, zjeżdżalnie,
ruchome mosty, suchy
basen z piłeczkami, worki bokserskie i wiele innych urządzeń służących zabawie najmłodszych znalazło się w Figloparku,
który od tygodnia czynny jest w
pasażu Centrum Handlowego
Sarni Stok. Klienci mogą teraz bez
problemu zajmować się zakupami, pozostawiając swoje pociechy
pod fachową opieką w zabawowym raju.

Giełda samochodowa w niedzielę, 28 września, ceny w tysiącach złotych: fiat 126: 1995 r. 2,8; 1992 r. - 2,7; cinquecento 700 1993 r. - 6,8; cinquecento sporting 1995 r. - 11; fiat uno
1996 r. - 12; fiat tipo 1992 r. - 8; fiat brava 2001 r. - 28,9; polonez: 1999 r. - 12,3-6; 1995 r. - 4,9;
1992 r. - 4,5-2,5; ford escort 1992 r. - 13,5; opel astra 1992 r. - 13,5-11,7; opel corsa 1990 r. 5,7; opel omega 1989 r. - 9,8; vw golf: 1990 r. - 10,7; vw passat 1996 r. - 28,5; vw polo: 2002 r.
- 29,5; 1996 r. - 24; renault clio: 1996 r. - 16; bmw 520 1983 r. - 3,5; seat cordoba 2000 r. - 36;
skoda favorit 1990 r. - 5,4; skoda felicja 2000 r. - 19,5; daewoo tico 1993 r. - 6,9; mazda 323 1993 r. - 12;
daihatsu charade 1991 r. - 5,2. (ef)
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by i surowce. W lodówce przechowywano ugotowany makaron z cytrynami, a nabiał z kiełbasą. Naczyń nie wyparzano, a odpady produkcyjne przechowywano w pojemnikach bez przykrycia. Na stole mięso znajdowało się razem z
rybami, a dwóch pracowników miało nieaktualne książeczki zdrowia mówi Adam Zawiszowski.
Na niewłaściwe przechowywanie artykułów spożywczych w
chłodniach inspektorzy natrafili także w innych lokalach, między innymi w restauracji Beskidek w Szczyrku, gdzie surowe mięso składowano z surowymi rybami, pierogami,
gotowanymi golonkami, żółtym serem i pastą z sera oraz w Beskid
Centrum w Brennej, gdzie mięso,
wędliny i warzywa sąsiadowały w
lodówce ze sobą i z gotowym bograczem, flaczkami i gulaszem.
W kilku zakładach inspektorzy
znaleźli przeterminowaną żywność. Jednak przeterminowanych
towarów i surowców było mniej niż
podczas ubiegłorocznej kontroli.
Inspektorzy nałożyli piętnaście mandatów karnych na łączną kwotę 3030 złotych, skierowali też sześć wniosków o ukaranie
do sądów. (efa)

● Maspex z Wadowic, producent soków i napojów instant, zainwestuje w
najbliższych trzech latach 50 milionów
złotych w fabrykę makaronów Lubella w Lublinie. W Lubelli, mającej 20,4procentowy udział w krajowym rynku
makaronów, Maspex posiada od kilku miesięcy 75 procent akcji.
● Podatek katastralny, naliczany od
wartości nieruchomości, może być
wprowadzony najwcześniej za trzycztery lata, po wprowadzeniu systemu ewidencji gruntów i budynków wynika z informacji rządowych.
● Ponad 3,5 mln podmiotów było zarejestrowanych po pierwszym półroczu w rejestrze REGON. To o 4 procent więcej niż przed rokiem - podał
Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej, bo o 4,8 procent, wzrosła liczba firm w województwie małopolskim.
● Co najmniej 10,27 mld złotych trafiło w ubiegłym roku do firm w ramach
pomocy publicznej. Najwięcej - 2,27
mld złotych - otrzymały koleje. Nieco
mniej - 1,71 mld - trafiło do sektora
górniczego.
● Sejmowa komisja przyjęła rządowy
projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych, obniżając opłaty za
jazdę po autostradach do 10 groszy
za kilometr dla motocykli, do 22 groszy - dla samochodów i do 33 groszy
- dla aut z przyczepą.
● Od października wypłatą rent socjalnych, które w kraju pobiera 226 tysięcy osób, będzie się zajmował ZUS,
a nie jak dotąd ośrodki pomocy społecznej.
● Spośród ponad 227 tysięcy nowych
samochodów osobowych, jakie od
stycznia do końca sierpnia kupili Polacy, tylko niecałe 31,8 tysięcy wyprodukowano w krajowych fabrykach. Z
importu pochodziło 195,4 tysięcy samochodów. W porównaniu do roku
2002 sprzedaż krajowych aut spadła
o 43 procent, a importowanych wzrosła o 29,7 procent. (efa)
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44-letnia kobieta została oskarżona o spowodowanie śmiertelnych obrażeń u swego
ojczyma. Niewiele brakowało, a sprawczyni uniknęłaby odpowiedzialności za zbrodnię, gdyż lekarka wystawiła kartę zgonu ofiary bez oglądania zwłok, nie stwierdzając
przyczyn gwałtownej śmierci.
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Na cieszyńskim przejściu

Zbrodnia bliska zatuszowania

tragedii doszło na Żywiecczyźnie w listopadzie ubiegłego roku.
Wszyscy dorośli domownicy byli
wówczas pijani. Tego dnia F.C.
otrzymał rentę i sporą jej część
przeznaczył na zakupienie wina. W
libacji w jego domu uczestniczyli,
wraz z gospodarzem, zamieszkujący z nim wspólnie - pasierbica i
jej konkubent. Z ustaleń prowadzonego przez żywiecką prokuraturę
śledztwa wynika, że w trakcie biesiady doszło do kłótni pomiędzy
konkubentami. F.C. wtrącił się do
awantury, stając po stronie mężczyzny, co bardzo rozsierdziło jego pasierbicę. Kobieta chwyciła w pewnej chwili pogrzebacz i jego ostrym
zakończeniem ugodziła pokrzywdzonego w głowę. Losem leżącego na łóżku, z krwawiącą raną, gospodarza nikt z pijanych domowników już się nie interesował, a konkubent podejrzanej wyciągnął mu
spod poduszki resztę pieniędzy i
papierosy. Fakt, że ojczym nie żyje,
uświadomiono sobie dopiero nazajutrz rano. O jego śmierci, bez podawania przyczyn, powiadomiono
siostrę denata. Kobieta udała się do
miejscowego ośrodka zdrowia prosząc lekarkę pełniącą wówczas dyżur o wystawienie karty zgonu dla
zmarłego w nocy brata.
Według jej relacji, starszy
mężczyzna chorował w ostatnim

czasie na płuca, ale nie chciał,
aby go leczono. Śmierć miała być
następstwem choroby. Lekarka,
choć powinna była dokonać oględzin zwłok, nie spełniła tego obowiązku, przyjmując bez zastrzeżeń wszystko co usłyszała. Zaocznie wypisała kartę zgonu, podając jako przyczynę śmierci niewydolność krążenia. Na podstawie wystawionego dokumentu
przystąpiono do czynności związanych z pochówkiem. Dopiero,
gdy zwłoki mężczyzny przewieziono do domu przedpogrzebowego,
jeden z pracowników dostrzegł
rozległą ranę na głowie denata.
Poinformowano o tym fakcie prokuraturę, która podejrzewając popełnienie zbrodni, wszczęła śledztwo i zarządziła sekcję zwłok.

- Podczas prowadzonego postępowania ustalono rzeczywiste
okoliczności, które doprowadziły
do śmierci pokrzywdzonego. Zgon
nastąpił na skutek utraty krwi,
spowodowanej raną od uderzenia
pogrzebaczem w głowę. O dokonanie zbrodni oskarżona została
pasierbica F.C., przy czym przyjęto, że zarzucanego czynu dopuściła się mając znacznie ograniczoną świadomość. Wcześniej o
poświadczenie nieprawdy w dokumencie oraz złożenie fałszywych zeznań oskarżona została
lekarka, która wystawiła kartę
zgonu bez oglądania zwłok - poinformował „Kronikę” prokurator
Marek Mleczek, rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w BielskuBiałej. (ban)

Gdy w pierwszy dzień stycznia
w domu państwa B.★) zadzwonił telefon, gospodarze przypuszczali,
że to ktoś z życzeniami. Zamiast
spodziewanych serdeczności usłyszeli... groźbę. - Jeśli nie oddacie
mi osiemdziesięciu złotych, to pieniądze odbiorę od was w inny spo-

sób - usłyszeli w słuchawce głos
swego pracownika. Podczas ostatniej wypłaty mężczyźnie istotnie
potrącono z pensji tę kwotę, ale nie
bez przyczyny. Kilkakrotnie przyłapano go na podbieraniu spożywczego towaru, za co został ukarany. Najwidoczniej nie chciał się z
tym pogodzić. Prawo nie pozostawia jednak najmniejszych wątpliwości. Nawet jeśli ktoś jest komuś coś
winien, nie można go przemocą lub
groźbą zmuszać do zwrotu. Z tego
właśnie powodu pracownik będzie
odpowiadał przed bielskim sądem.
Został oskarżony o stosowanie
groźby w celu zmuszenia do zwrotu wierzytelności. (ban)

Sfałszowała dokument

★)

Niespodziewany obrót przyjęła jedna ze spraw toczących się przed bielskim sądem. Występująca w procesie jako świadek siostra oskarżonego o posłużenie się sfałszowanym pokwitowaniem, przyznała się
do przerobienia tego dokumentu.
związku z brakiem badań
technicznych samochodu
jego właściciel otrzymał od
policji pokwitowanie o zatrzymaniu
dowodu rejestracyjnego na kilkudniowy okres, do czasu dokonania
przeglądu. Zobowiązany nie dotrzymał wyznaczonego w dokumencie terminu i odstawił auto
na parking obok domu siostry, pozostawiając jej również policyjne pokwitowanie. Choć zastrzegł, że
auto nie może być użytkowane, podejrzana postanowiła wybrać się nim na przejażdżkę. W tym celu - jak wyjaśniła - przerobiła termin ważności pokwitowania, przedłużając go o trzy
dni. Jej się udało, bo podczas jazdy nie natknęła się na policjantów.
Stróże prawa zatrzymali natomiast
do kontroli jej brata, gdy nazajutrz

jechał na przegląd do stacji diagnostycznej. Przeglądając okazane dokumenty od razu dostrzeżono przeróbkę i kierowca został

oskarżony o posługiwanie się sfałszowanym dokumentem. W trakcie procesu wyszło na jaw, że dokonała tego jego siostra, która w
roli oskarżonej również stanie
przed sądem. (ban)

Personalia zmienione

Pod koniec ubiegłego tygodnia cieszyńska Izba Celna podała
informację o zatrzymaniu trudniącego się przemytem celnika. 34-letni funkcjonariusz, pracownik przejścia granicznego
w Cieszynie-Boguszowicach, został przyłapany z 1792 paczkami papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.
elnikowi z dziesięcioletnim
stażem jego koledzy z wydziału operacyjnego przyglądali się od kilku dni. Do akcji
wkroczyli we wtorek, 23 września.
Celnik został zatrzymany na ulicy Motelowej, czyli blisko przejścia w Boguszowicach, gdzie pracował. Miał przy sobie papierosy
bez akcyzy, które prawdopodobnie próbował wywieźć do
Czech i sprzedać. War-

tość kontrabandy oszacowano na
około dziewięć tysięcy złotych.
Sprawa celnika-przemytnika została przekazana policji. - Zatrzymany celnik zajmował się odprawianiem samochodów osobowych. Przebieg jego służby był
dotychczas nienaganny. Decyzją
dyrektora izby nieuczciwy funk-

Pościg, którego nie było...

unkcjonariusze Inspektoratu
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyjaśniają okoliczności policyjnej opieszałości w podjęciu pościgu za pijanym
kierowcą, jadącym dwupasmówką
na trasie Czechowice-Dziedzice Tychy. Powodem kontroli prowadzonej w jednostkach w Czechowicach,
Pszczynie i Tychach jest fakt, że
mimo odebranej przez policję informacji o pijanym piracie drogowym,
żadna z wymienionych jednostek policji pościgu nie podjęła...
Kompromitujące dla policji wydarzenia rozegrały się późnym wieczorem w niedzielę, 21 września.
Sprawa ujrzała światło dzienne jednak dopiero pod koniec ubiegłego
tygodnia, w związku z prowadzoną

przez inspektorat kontrolą. Podbeskidzki wątek wydarzeń jest stosunkowo niewielki i zarazem najmniej
kontrowersyjny.
Jadący od strony Bielska-Białej
dwupasmówką kierowca zauważył
przed sobą „dziwnie zachowujące
się” renault. Domyślił się, że powodem „slalomu” jest nietrzeźwość
prowadzącego je kierowcy. Chwycił za telefon komórkowy i zadzwonił na policję. Samochody znajdowały się już na wysokości Czechowic-Dziedzic, toteż odezwał się komisariat w Czechowicach. Jak dowiedziała się „Kronika”, w momencie rozmowy informatora z dyżurnym, „pijane” renault zbliżało się do
mostu na Wiśle, mijając rogatki Czechowic. Zanim dojechałby tam ra-

cjonariusz został już wydalony ze
służby - mówi Elżbieta Gowin,
rzecznik prasowy Izby Celnej w
Cieszynie. - Sprawa ta pokazuje,
że służby celne panują nad sytuacją na przejściach granicznych.
Kontrole wyłapują również nieuczciwych funkcjonariuszy. O
żadnej taryfie ulgowej nie może
być mowy.
Przestępstwa celne, będące
udziałem funkcjonariuszy Służby
Celnej, stanowią niewielki margines. Ubiegłotygodniowa wpadka
celnika była drugim tego typu wydarzeniem w bieżącym roku w
Cieszynie. Wiosną czescy pogranicznicy zatrzymali polskiego celnika, który przemycał 164 egzotyczne ptaki. Celnik sprowadzał
rzadkie okazy - w tym gatunki papug chronione międzynarodową
konwencją - na zlecenie hodowców. Liczył na „rutynowe” potraktowanie przez kolegów celników.
Nie wiedział, że i nim interesowali się już pracownicy wydziału operacyjnego...
★★★
Również w ubiegłym tygodniu
funkcjonariusze Straży Granicznej
zatrzymali - tym razem czeskiego
- celnika, który próbował wywieźć
z Polski cztery tysiące paczek papierosów. Warta około szesnastu
tysięcy złotych kontrabanda ukryta była w bagażniku seata, którym
przez przejście w Cieszynie przejeżdżał 30-letni Czech. (łup)
diowóz z centrum miasta - odległość około pięciu kilometrów - renault byłoby już w Pszczynie, a
może nawet dalej. Dyżurny podjął
więc decyzję o powiadomieniu pszczyńskiej policji. Czy słuszną - wyjaśni wewnętrzna kontrola policji.
Do Pszczyny dzwonił również informujący policję kierowca. Zdążył
zresztą rozmawiać nawet z policją
w Tychach, gdzie drogowy pirat
dojechał. Pościgu radiowozów nadal jednak nie było. W Tychach nietrzeźwy kierowca stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w sygnalizator świetlny. Tyska policja zjawiła
się na miejscu już po wypadku.
24-letni kierowca miał ponad promil
alkoholu we krwi... - Działania policjantów z Pszczyny i Tych są poza
naszym zainteresowaniem. Decyzje
podjęte przez funkcjonariuszy w Czechowicach-Dziedzicach zbadają inspektorzy z komendy w Katowicach.
Wcześniej nie możemy całej sprawy
komentować - powiedziała „Kronice”
Urszula Szatkowska rzecznik prasowy KMP w Bielsku-Białej. (łup)
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18 milionów złotych (!) jest warte nielegalne oprogramowanie komputerowe, które odkryli w jednej z
bielskich firm policjanci z Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Bielsku-Białej. Właścicielowi, w którego firmie ujawniono pirackie oprogramowanie, grożą nawet dwa lata więzienia.

Brali na zamówienie ?

abusie obłowili się na
około dwadzieścia tysięcy złotych! Wiele wskazuje na to, że łupy - trudno
sprzedać je niepostrzeżenie na
targu - zostały skradzione na zamówienie kogoś z
branży i wkrótce trafią do innego sex
shopu lub na aukcję
internetową.
W bielskim sex
shopie rabusie pojawili się w nocy ze
środy na czwartek,
25 września. Sklep
znajduje się w podwórzu. Aby się tam
dostać - ilość łupów
wskazuje, że przyjechali „na skok” samochodem - musieli
przeciąć kłódkę przy
bramie zabezpieczającej wjazd.
Następnie wybili szyb ę w
drzwiach. - Łupem złodziei padła niewielka kwota w gotówce.
Pozostałe straty, oszacowane
na około dwadzieścia tysięcy
złotych, są wynikiem kradzieży
akcesoriów erotycznych - powiedziała „Kronice” Urszula
Szatkowska, rzecznik prasowy
KMP w Bielsku-Białej. - Trwają
czynności mające na celu wykrycie i zatrzymanie sprawców
włamania.

Łupem nocnych włamywaczy
padło dwie trzecie znajdującego
się na sklepowych półkach towaru! Rabusie pogardzili kasetami
z filmami erotycznymi, zabrali trochę płyt wideo CD. Z półek znik-

nęły za to dmuchane lalki, wibratory, sztuczne penisy, frywolna
bielizna, prezerwatywy oraz różnego rodzaju preparaty oraz płyny wzmagające potencję i doznania erotyczne.
Właściciel obrabowanego
sklepu przypuszcza, że była to
jedna z większych tego typu kradzieży, nawet w skali całego kraju. Ponieważ rynek nie znosi
próżni, właściciel zapowiada rychłe uzupełnienie półek i ponowny rozruch sklepu. (łup)

Zatrzymana bielska oszustka

ielska policja zatrzymała
31-letnią kobietę, oferującą załatwienie pracy za
granicą. Za zorganizowanie wyjazdu oszustka inkasowała po czterysta złotych od osoby, naciągając w ten sposób wielu ludzi, nie
tylko z Bielska-Białej, ale z całego
regionu. Do pracy za granicą żadna z tych osób nie wyjechała...
Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, że poszukująca kolejnych
ofiar oszustka wykorzystywała do
tego swoje miejsce pracy w biurze handlowym przy placu Wolności w Bielsku-Białej. Klientom
- niejako przy okazji - oferowała
pracę za granicą. Na przykład
przy zbiorze sałaty w Niemczech.
Z zainteresowanymi zawierała pisemną umowę i pobierała stałą
opłatę, jak to określała - kaucję,
w wysokości czterystu złotych.

atrzymano piątego z
mężczyzn, poszukiwanego w związku z brutalnym zabójstwem 58-letniego
bielszczanina, do którego doszło 11 września w Bielsku-Białej. 23-letni bandyta zatrzymany został we wtorek, 30 września, przez Straż Graniczną w
Przemyślu. Policja i prokuratura zarzucają mu pomoc w
sprzedaży golfa, którego bandyci skradli zamordowanemu.
O brutalnej zbrodni pisaliśmy
przed dwoma tygodniami. 58-letni mężczyzna został zamordowany we własnym domu w BielskuBiałej. Sprawcy - było ich czte-

Żaden z jej klientów ani nie wyjechał do pracy, ani też nie odzyskał pieniędzy... - Wiadomo już,
że sprawczyni oszukała osoby z
Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Kóz, Wisły, Ustronia, Strumienia, a nawet z Sanoka. Pierwsze spotkanie z potencjalnym
kandydatem do pracy odbywało
się zawsze w biurze przy Placu
Wolności. Kolejne w restauracjach lub na przystankach autobusowych - mówi Urszula Szatkowska, rzecznik prasowy KMP w
Bielsku-Białej. - 23 września prokurator zastosował wobec domniemanej oszustki dozór policyjny. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które zostały poszkodowane przez zatrzymaną kobietę.
Najlepiej z I Komisariatem Policji
przy ulicy Składowej w BielskuBiałej, telefon 812-17-10. (łup)

firmy funkcjonariusze
wkroczyli już w lutym
ubiegłego roku. Przez
kilka miesięcy biegli z zakresu
informatyki prowadzili szczegółową analizę zarekwirowanego
wraz z oprogramowaniem sprzętu. Ustalano, jakie moduły profesjonalnego oprogramowania zostały bezprawnie skopiowane i ile
pirackich kopii było używanych.
- Prezesowi firmy postawiono zarzut zwielokrotnienia bez uprawnienia oprogramowania i naruszenie w ten sposób praw autorskich do programów komputerowych o wartości 4,6 miliona dolarów, co stanowi równowartość

Przepędziły intruzów

ceny rodem z amerykańskich filmów akcji rozegrały się w ubiegły piątek późnym wieczorem w andrychowskim
supermarkecie Savia. Tylko dzięki odwadze pracownic sklep nie
został okradziony, a napastnicy
zmuszeni zostali do ucieczki.
Po zamknięciu sklepu, personel andrychowskiego supermar-

ne pod jej adresem szybko wyprowadziły ją z błędu. Kilka pracownic postanowiło jednak nie
słuchać rozkazów intruzów i w
przypływie furii wypchnęło ich z
budynku, zamykając jednocześnie drzwi.
Wezwanej na miejsce zdarzenia policji nie udało się złapać
bandytów. Pies tropiący po kilku-

Napastnicy w kominiarkach weszli do sklepu tylnymi drzwiami.
ketu Savia szykował się do pójscia do domu. Otworzono tylne
drzwi, a kilka pracujących w sklepie kobiet jeszcze się przebierało. Nagle do budynku weszło
dwóch zamaskowanych mężczyzn. Jedna z pracownic myślała nawet, że to żart. Widok przedmiotu przypominającego broń
oraz przekleństwa i groźby rzuca-

Brutalny mord (cd.)

rech - udusili ofiarę, splądrowali
mieszkanie i odjechali należącym
do zamordowanego mężczyzny
golfem. Bielska policja szybko
wytypowała potencjalnych
sprawców. Ich rysopisy i dane
osobowe trafiły do wszystkich
jednostek policji w kraju. Po kilku dniach podejrzani o zabójstwo - mieszkańcy Bielska-Bia-

ponad osiemnastu milionów złotych - mówi Urszula Szatkowska,
rzecznik prasowy KMP w BielskuBiałej. - Na wniosek policji prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w
postaci poręczenia majątkowego
w wysokości kilkuset złotych oraz
zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
Za naruszenie przepisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych grozi kara
grzywny, ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności do lat
dwóch. Bielska policja zapowiada kolejne kontrole legalności
oprogramowania. (łup)
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Dmuchane „kochanki”, wibratory, frywolna bielizna,
a nawet kajdanki i inne - mniej lub bardziej „egzotyczne” - akcesoria erotyczne padły łupem sprawców, którzy włamali się do sex shopu przy ulicy Łukowej w centrum Bielska-Białej.
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łej i Sosnowca - zostali zatrzymani w Radymnie pod Jarosławiem.
Okazało się, że poza ostatnim zabójstwem podejrzani są również
o wcześniej dokonane włamania.
Podczas przeszukań policja znalazła u nich wiele pochodzących
z kradzieży przedmiotów, nie należących do zamordowanego obrabowanego mężczyzny.

set metrach zgubił trop, co może
sugerować, iż napastnicy z miejsca przestępstwa odjechali samochodem. - Prowadzone są czynności, które mają doprowadzić do
ujęcia napastników, którzy dokonali próby rozboju - powiedział
„Kronice” zastępca komendanta
andrychowskiej policji Waldemar
Krężel. (woc)

Przez cały czas trwały poszukiwania piątego z mężczyzn, wspólnika zabójców.
Policja - „dla dobra śledztwa”
- nie chciała oficjalnie potwierdzić tej informacji. „Kronika”
jednak już dwa tygodnie temu
pisała, że będą kolejne zatrzymania w tej sprawie... - Od 11
września trwały intensywne
poszukiwania ukrywającego
się mężczyzny. 23-latek został
zatrzymany podczas próby
przekroczenia granicy - powiedziała „Kronice” Urszula Szatkowska, rzecznik prasowy
KMP w Bielsku-Białej. (łup)

CZWARTEK, 25 WRZEŚNIA
● Na ulicy Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach 20-letni mieszkaniec miasta pobił o rok młodszego od siebie mężczyznę. Sprawca
zabrał pobitemu... osiem złotych.
● Komputer padł łupem nieznanych
sprawców, którzy włamali się do
sklepu Zieleni Miejskiej przy ulicy
Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
● Blisko trzy promile alkoholu we
krwi miał 40-letni kierowca mercedesa, zatrzymany na ulicy Legionów
w Czechowicach-Dziedzicach.
PIĄTEK, 26 WRZEŚNIA
● W nocy nieznani sprawcy włamali
się do budynku przy ulicy Bohaterów
Monte Cassino w Bielsku-Białej. Po
wycięciu pianki montażowej, rabusie
skradli drzwi i sześć okien. Straty wynoszą cztery tysiące złotych.
● Motorowerzysta został ranny w
wypadku, do którego doszło na ulicy Tartacznej w Pisarzowicach. Jadący maluchem 19-letni mieszkaniec tej miejscowości zderzył się z
12-letnim chłopcem jadącym z przeciwka komarkiem. Motorowerzysta
trafił na leczenie do szpitala.
SOBOTA, 27 WRZEŚNIA
● Do wypadku doszło na ulicy Kościuszki w Kętach. Podczas skręcania w lewo jadący rowerem mężczyzna nie zachował należytej ostrożności i wpadł pod audi. Rowerzysta
- z ogólnymi potłuczeniami i złamaną nogą - trafił do szpitala.
● Nocą nieznani sprawcy włamali
się do pomieszczeń biurowych firmy przy ulicy Sempołowskiej w Bielsku-Białej. Zabrali dwa komputery,
trzy drukarki, trzy telefony i dwa faksy. Łączne straty przekraczają dziesięć tysięcy złotych.
● Pracownicy Domu Turysty PTTK w
Szczyrku zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który włamał się do zamykanej na kłódkę lodówki... Łupem rabusia padły dwie butelki wódki. Zatrzymano go kiedy konsumował zdobycz.
NIEDZIELA, 28 WRZEŚNIA
● Po wybiciu szyby w drzwiach rabusie włamali się do sklepu przy ulicy Jutrzenki w Bielsku-Białej. Skradli kasę fiskalną, grzebienie i szklanki. Straty przekraczają dwa tysiące
złotych.
● Niedowidzący 52-letni mężczyzna
wypadł z balkonu na drugim piętrze
budynku przy ulicy Królickiego w Kętach. Z połamanymi żebrami i podejrzeniem złamania kręgosłupa trafił
do szpitala.
PONIEDZIAŁEK, 29 WRZEŚNIA
● Pieszy wpadł pod koła fiata uno,
jadącego ulicą Żywiecką w BielskuBiałej. Do wypadku doszło po 17.00.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna przechodził przez
ulicę w niedozwolonym miejscu.
Ranny pieszy trafił do szpitala.
● Trzech młodzieńców, mających
przy sobie marihuanę, ujęli oświęcimscy policjanci. Dwóch 18-latków
i 16-latek zostali zatrzymani w
mieszkaniach przy ulicy Śniadeckiego i Broniewskiego. Znaleziono w
nich również spore ilości woreczków
do porcjowania narkotyków, co
może świadczyć, że zatrzymani handlowali narkotykami.
WTOREK, 30 WRZEŚNIA
● Aresztowano 43-letniego biznesmena z Bielska-Białej, podejrzanego o wyłudzenia towarów o wartości 350 tysięcy złotych. Mężczyzna
był wiceprezesem jednej z bielskich
firm. Firma zamawiała towary i nie
regulowała należności za wystawione faktury z przedłużonym terminem
płatności. Uciekając przed wierzycielami zmieniała nazwy i siedziby.
Poszkodowanych jest kilkanaście
firm z terenu całego Śląska.
ŚRODA, 1 PAŹDZIERNIKA
● Od wczesnych godzin rannych
trwała blokada przejścia granicznego w Cieszynie-Boguszowicach.
Przejście zablokowali kierowcy tirów
twierdzący, że pracujący zbyt wolno celnicy celowo wydłużają czas
odpraw. Pojawiła się nawet informacja o „włoskim strajku” cieszyńskich
celników, którą natychmiast jednak
zdementowała Elżbieta Gowin,
rzecznik prasowy Izby Celnej w Cieszynie. W momencie zamykania numeru trwały negocjacje z kierowcami tirów, prowadzone przez celników, Straż Graniczną i policję. (łup)
Rubryka redagowana na podstawie
bieżących informacji policyjnych.

