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atum zawisło nad PKP w końcówce ubiegłego roku. W
Świnnej zderzyły się czołowo pociągi. W Łodygowicach
na przejeździe kolejowym samochód osobowy wjechał
pod pociąg towarowy. Na stacji w Zwardoniu wykoleił się
pociąg towarowy. Czy kolej na Podbeskidziu jest niebezpieczna? Dok. na str. 5

Wieprz: praca dla pięciu tysięcy !
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Podbeskidzkie pociągi
(nie)bezpieczne dla pasażerów ?

podżywieckim Wieprzu pojawili się Koreańczycy. Chcą zbudować fabrykę przemysłu samochodowego. Miałoby tam znaleźć
zatrudnienie ponad pięć tysięcy osób.
Wójt gminy Radziechowy-Wieprz
Aleksander Kaletka twierdzi jednak,
że jej powstanie może zostać zablokowane. Przez kogo i dlaczego?
Czyt. str. 5

- Na tych polach Koreańczycy chcą postawić wielką fabrykę mówi wójt Aleksander Kaletka.

Bezlitosny ogień zrujnował dom

Tonęliśmy w śniegu
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Nieprzejezdna droga między Kiczorą a
Lalikami.

Zaprzęg na drodze w Rycerce Górnej radzi tam sobie znacznie lepiej niż samochody.
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Zima bardzo mocno daje się we znaki mieszkańcom Podbeskidzia. Przez ostatnie dwa tygodnie śnieg kilkakrotnie
zaatakował nasz region. Część dróg była (prawie) nieprzejezdna. W tej sytuacji najlepszym środkiem transportu na beskidzkich drogach stały się... sanie zaprzężone w konie. Do
wielu górskich gospodarstw można bowiem dotrzeć obecnie
wyłącznie dzięki nim. Sporo mieszkańców Podbeskidzia
musiało się także borykać z brakiem prądu. Dok. na str. 11

Smutne święta miała rodzina Pniaków z Targanic.
Dwa dni przed Wigilią ogień zniszczył niemal cały ich
dom... Czyt. str. 6
● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA

Kolejna ofiara
bezwonnego zabójcy

● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA

Zabójczy czad znów zaatakował
Podbeskidzie. Raz śmiertelnie! Czyt.
str. 32
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W drugiej połowie grudnia ubiegłego roku sejmiki województw śląskiego i małopolskiego uchwaliły budżety na
2006 rok. Ile w tym roku kapnie Podbeskidziu?

Bielsko: rondo Solidarności i...

Budżety wojewódzkie – uchwalone

Decyzją bielskich rajców skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Sarni Stok
i Kwiatkowskiego nosić będzie nazwę ronda NSZZ Solidarność.
sną ma się rozpocząć modernizacja głównej arterii drogowej wiodącej przez centrum Bielska w
stronę Katowic (w ciągu dwóch lat
inwestycja ma pochłonąć 15,4 mln
zł). Dalsza modernizacja Szpitala
Ogólnego kosztować ma 11,5 mln
zł, a kontynuacja rewitalizacji starówki 5,6 mln zł. Na modernizację
budynku Teatru Polskiego i jego
Małej Sceny ratusz zamierza wydać 1,3 mln zł, na budownictwo
komunalne 1,8 mln zł, a na inwestycje w placówkach oświatowych
ponad 3 mln zł. Na inwestycje w
Teatrze Lalek Banialuka przewidziano 800 tysięcy zł, na dokończenie budowy krytego basenu

1,4 mln zł, a na kontynuację remontu pływalni Panorama 1,6 mln
zł. Prócz tego w bielskim budżecie na 2006 rok przewidziano milion złotych na prace społecznie
użyteczne, a 500 tysięcy zł na
poprawę bezpieczeństwa w mieście. Gminne pieniądze mają też
umożliwić MZK zakup dziesięciu
nowych autobusów.
Podczas ostatniej w 2005
roku sesji Rady Miejskiej BielskaBiałej radni - na wniosek związkowców z „Solidarności” - postanowili rondu na skrzyżowaniu ulic
Warszawskiej, Sarni Stok i Kwiatkowskiego nadać nazwę NSZZ
Solidarność. (hos)

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE

Pani

Wszystkim uczestnikom za udział
w uroczystości pogrzebowej

MAŁGORZACIE WYSOCKIEJ

ś

wyrazy współczucia
z powodu śmierci
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Żona z dziećmi

składają
pracownicy
Wydawnictwa
„Prasa Beskidzka”

Prezesowi Wydawnictwa „Prasa Beskidzka”,
redaktorowi naczelnemu „Kroniki Beskidzkiej”

Prezesowi Wydawnictwa „Prasa Beskidzka”,
redaktorowi naczelnemu „Kroniki Beskidzkiej”
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składają koleżanki i koledzy,
pracownicy i współpracownicy
„Kroniki Beskidzkiej” oraz
Wydawnictwa „Prasa Beskidzka”

składa
redakcja
„Głosu Ziemi Cieszyńskiej”
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i wszystkim, których dotknęło odejście

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

śp.
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wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu

składają pracownicy
Wydziału Kultury Fizycznej
i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej

składa
Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
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ogromnej kwoty powiatowi
oświęcimskiemu przypadnie tylko kilkanaście procent. Z kolei
ponad 3,5 miliona złotych (w
tym 75 procent z UE) ma kosztować niespełna 9-kilometrowy
odcinek drogi wojewódzkiej
Kraków - Chełmek. Na zakup
wyposażenia do Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w
Oświęcimiu przewidziano 800
tysięcy złotych. Dwa miliony
złotych ma kosztować program
przekształcenia wojewódzkich
jednostek ochrony zdrowia. W
tym programie znalazł się zapis o przekształceniu i likwidacji Zakładu Długotrwałej Opieki
Medycznej w Makowie Podhalańskim. Władze wojewódzkie
planują także przygotowanie
programu dotyczącego prac
urządzeniowo-rolnych i skutków scalania gruntów, na które
planuje się przeznaczyć 600 tysięcy złotych. Na Podbeskidziu
będzie on dotyczył wsi Łętownia i Naprawa (wiejska gmina
Jordanów). (ps)
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ochody województwa
śląskiego w 2006 roku
mają wynieść 1 089 038
132 złotych, a wydatki 1 115 398
929 złotych. Deficyt w wysokości 26 360 797 złotych zostanie
pokryty z części nadwyżki budżetowej jeszcze za 2004 rok.
Wśród inwestycji 3 miliony
300 tysięcy złotych planuje się
przeznaczyć na dalsze zabezpieczanie osuwisk na drodze
wojewódzkiej w Tresnej i Międzybrodziu Bialskim. Zaklepano także dwa miliony złotych
na wykup gruntów pod budowę obwodnic, między innymi w
Żywcu (miałaby prowadzić w
stronę Suchej Beskidzkiej i
Krakowa). Województwo chce
dorzucić powiatowi cieszyńskiemu 175 tysięcy złotych na
przebudowę drogi powiatowej
Wisła Czarne - Szarcula - Kubalonka. Sporo kasy ma wpłynąć do Muzeum w Bielsku-Białej, które mieści się w zamku
Sułkowskich. Blisko 5,3 miliona złotych (w tym 75 procent
dotacji z Unii Europejskiej) ma
zostać przeznaczone na renowację elewacji zamku. Ponad
8,9 miliona złotych (w tym 75
procent z UE) ma być wydane
na przystosowanie Muzeum do
pełnienia funkcji Centrum Historii i Kultury Regionu. Blisko
2,5 miliona złotych (w tym 75
procent z UE) planuje się przeznaczyć na budowę sali gimnastycznej dla bielskiego Kolegium Nauczycielskiego. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej otrzyma 163 tysiące złotych na zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania. Ponad 64 tysiące złotych dostanie bielski
Regionalny Ośrodek Kultury na
zakup komputera i samochodu
osobowo-dostawczego. Z kolei
50 tysięcy na kupno auta dostanie bielski oddział Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na dalsze remonty budynku Beskidzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w
Żywcu przeznaczono ponad
556 tysięcy złotych, a dodatkowo 450 tysięcy na zakup środków transportu i sprzętu pomiarowego.
ochody województwa
małopolskiego w 2006
roku mają wynieść 570
567 498 złotych, a wydatki 661
801 307 złotych. Powstały deficyt w wysokości 91 233 809 zł
to wydatki na inwestycje, które
mają otrzymać unijną dotację.
Jednak nim województwo otrzyma unijne pieniądze, musi wyłożyć kasę na inwestycje z własnego budżetu. Dopiero po zakończeniu poszczególnych inwestycji unijna dotacja spłynie
na konto województwa. Taki
deficyt zostanie załatany poprzez kredyty i pożyczki.
Z inwestycji najwięcej, bo aż
23 miliony złotych (w tym 75
procent z UE), pochłonie modernizacja drogi wojewódzkiej
Oświęcim - Chrzanów. Ale z tej

tym roku dochody gminy
Bielsko-Biała wynieść
mają 456 milionów złotych, a wydatki - 494 mln zł. Jak łatwo obliczyć budżetowa dziura wynosi - bagatela! - blisko 40 milionów
złotych. Zgodnie z decyzją radnych
niedobór w miejskiej kasie ma pokryć bankowy kredyt. To, w jakiej
wielkości zostanie zaciągnięte bankowe zobowiązanie, nie jest jeszcze przesądzone. Przypomnijmy, iż
przed rokiem radni wyrazili zgodę
na wynoszący blisko 30 milionów zł
kredyt, ale ratuszowym władzom
udało się tak manewrować gminną
kasą, że obeszło się bez bankowej
pożyczki. Większość radnych nie
kryła zadowolenia z faktu, że bielski budżet 2006 roku jest kolejnym,
który zawiera spory pakiet wydatków inwestycyjnych. Ich zdaniem
jest to kolejny budżet rozwoju.
Jednym z najważniejszych
przedsięwzięć inwestycyjnych, jakie Bielsko-Biała chce rozpocząć
w 2006 roku, ma być przebudowa
ulicy Wyzwolenia. W ciągu dwóch
lat samorząd zamierza na ten cel
wydać blisko 62 miliony złotych.
Prócz tego w tym roku między innymi przebudowane mają zostać
ulice: Nad Potokiem (za 2,4 mln
zł), 11 Listopada, Barlickiego i
Przechód Schodowy (koszt 2,4
mln zł) oraz przejście podziemne
pod skrzyżowaniem Krakowskiej
i Lwowskiej (koszt 1,5 mln zł). Wio-
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29 grudnia 2005 roku bielscy radni przyjęli budżet gminy na rok 2006. Wydatki mają
być wyższe od dochodów o około czterdzieści milionów złotych. Kolejny rok z rzędu spora część miejskich funduszy przeznaczona zostanie na inwestycje.
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mknięcia zawisła nad 51 przychodniami: w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Kozach, Pisarzowicach, Porąbce, Szczyrku (powiat bielski), Brennej, Chybiu, Cieszynie, Goleszowie, Górkach Małych, Hażlachu, Jaworzynce, Pogwizdowie, Pruchnej, Skoczowie,
Ustroniu i Zebrzydowicach (powiat
cieszyński) oraz Kamesznicy, Międzybrodziu Bialskim, Pietrzykowicach i Żywcu (powiat żywiecki). Na
szczęście lekarze z Porozumienia
Zielonogórskiego dogadali się z ministrem Religą i przychodnie nie zostały zamknięte.
Problemów, czy przychodnia
2 stycznia będzie otwarta, czy nie,
nie mieli natomiast pacjenci z małopolskiej części Podbeskidzia. Tam

onad pięćdziesiąt przychodni zdrowia na Podbeskidziu miało być zamkniętych 2 stycznia 2006 roku. Na
szczęście tak się nie stało i chorzy
mogli w tym dniu bez przeszkód
pójść do swojego lekarza rodzinnego. Dosłownie w ostatniej chwili
lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego dogadali się z ministrem zdrowia, profesorem Zbigniewem Religą. Jednak sporo
pacjentów było tego dnia zaskoczonych zamkniętą poradnią endokrynologiczną przy ulicy Komorowickiej w Bielsku-Białej.
Lekarze tzw. podstawowej opieki zdrowotnej (czyli rodzinni) domagali się, aby Narodowy Fundusz
Zdrowia podniósł miesięczną staw-

Sąd nad byłym wojewodą bielskim

29 grudnia do sądu wpłynął akt
oskarżenia przeciwko Mirosławowi S., byłemu wojewodzie bielskiemu, posłowi i prominentnemu politykowi PiS. Krakowska Prokuratura
Okręgowa zarzuca mu wyłudzenie co
najmniej 340 tysięcy złotych od krakowskiego biznesmena. Wraz z Mirosławem S., na ławie oskarżonych
zasiądzie dwóch innych mężczyzn,
objętych tym samym zarzutem.
O zarzutach wobec bielskiego
polityka, które teraz znalazły się w
akcie oskarżenia oraz kolejnych etapach śledztwa prowadzonego przez
krakowskich prokuratorów, pisaliśmy
w „Kronice” na bieżąco. Przypomnijmy, że Mirosław S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 17
stycznia ubiegłego roku. Jeszcze
tego samego dnia usłyszał zarzut wyłudzenia 340 tysięcy złotych i usiłowania wyłudzenia kolejnych 100 tysięcy. Zdaniem prokuratury polityk
wyłudził pieniądze od krakowskiego
biznesmena, obiecując w zamian załatwienie koncesji na produkcję alkoholu. Do przestępstwa miało dojść w

Czternasty
finał dla dzieci

Jedną z zamkniętych przychodni miał być ośrodek zdrowia w Szczyrku.

raz szesnasty bielskie
koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zorganizowało wieczerzę wigilijną. Przy wspólnym stole w stołówce bielskiej firmy Apena zasiadło blisko 300 osób, w tym stali podopieczni towarzystwa, na co dzień korzystający z Kuchni Społecznej św. Brata Alberta oraz mieszkańcy miejskiej
noclegowni, a także przyjaciele, do-

broczyńcy i współpracownicy TP. W
przedddzień Wigilii podobna wieczerza odbyła się na bielskim dworcu
autobusowym. Uczestniczyło w niej
ponad sto osób.
Obie wieczerze były zwieńczeniem miesiąca wytężonej pracy członków bielskiego Koła TP im. św. Brata
Alberta. Na dzień św. Mikołaja przygotowali oni 1400 paczek ze słodyczami dla dzieci, a tuż przed święta-
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kę za pacjenta z pięciu do sześciu
złotych. Przez kilka tygodni lekarze
rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu
Zielonogórskim nie mogli się dogadać z NFZ. Zagrozili więc, że od 2
stycznia ich ośrodki będą zamknięte. Na Podbeskidziu groźba za-

lekarze otrzymują miesięcznie 5,10
złotych za pacjenta, a do tego dochodzą pieniądze za opiekę całodobową. Co prawda kilka przychodni z
powiatu suskiego ma podpisane
kontrakty tylko do końca lutego, ale
najprawdopodobniej do konfliktu o
pieniądze nie dojdzie.
Tymczasem 2 stycznia pacjenci, którzy wybrali się do bielskiej poradni endokrynologicznej
przy ulicy Komorowickiej, zastali
ją zamkniętą. Na okienku rejestracji widniała kartka z lakoniczną informacją, że poradnia jest nieczynna. - To poradnia specjalistyczna i
w tym przypadku nie było żadnych
problemów z kontraktem. Jeżeli
umieszczono taką kartkę, to powinna tam być jeszcze informacja dla
pacjentów, gdzie jest najbliższa
poradnia tego typu. Na pewno
sprawdzimy, dlaczego nie była ona
czynna w tym dniu - mówi Ryszard
Stelmaszczyk, rzecznik prasowy
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. (ps)

Pacjenci bielskiej poradni endokrynologicznej przy ulicy Komorowickiej musieli odejść z kwitkiem...

uż w najbliższą niedzielę,
8 stycznia, we wszystkich
zakątkach Podbeskidzia
pojawią się, jak co roku, młodzi
wolontariusze z identyfikatorami
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Za każdy datek wrzucony do skarbonki, odwzajemnią się
naklejką z czerwonym serduszkiem orkiestry. Zbierać będą nie
tylko na ulicach, ale też w klubach, na koncertach, dyskotekach i aukcjach. Orkiestrowe
sztaby, działające w większości
miast Podbeskidzia, szykują na
ten dzień wiele atrakcji.
To już czternasty finał tej wielkiej, ogólnopolskiej kwesty. Na
Podbeskidziu co roku do puszek
potężnej rzeszy młodych kwestarzy trafia łącznie kilkaset tysięcy
złotych. W tym roku wszystkie pieniądze przeznaczone zostaną na
zakup sprzętu medycznego, służącego ratowaniu życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, a
także na naukę udzielania pierwszej pomocy. (ak)

mi Bożego Narodzenia rozprowadzili wśród potrzebujących blisko 1500
paczek żywnościowych. Otrzymali je
nie tylko uczestnicy wigilijnych spotkań i osoby korzystające z Kuchni
Społecznej, ale także podopieczni parafialnych zespołów charytatywnych,
samotni mieszkańcy domów opieki
społecznej oraz osoby osadzone w
aresztach Bielska-Białej i Cieszyna
oraz w więzieniu w Wadowicach. (ak)

latach 1994-97. Prokuratura ustaliła,
że Mirosław S. i dwaj inni mężczyźni
przekazali oszukanemu biznesmenowi jedynie promesę koncesyjną,
określającą warunki, które należy
spełnić, żeby koncesję otrzymać.
Samej koncesji nie załatwili nigdy...
Mirosław S. odzyskał wolność
już w dniu zatrzymania, po złożeniu w prokuraturze obszernych wyjaśnień. Musiał jednak wpłacić sto
tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
Zarówno bielski polityk, jak i dwaj
pozostali oskarżeni od początku nie
przyznają się do winy. Mirosław S.
twierdzi, że zarzuty są wyssane z
palca, a cała sprawa ma charakter
prowokacji, wymierzonej w niego
jako polityka PiS. Dodajmy, że już

na drugi dzień po zatrzymaniu przez
ABW, Mirosław S. został zawieszony w prawach członka PiS.
- Choć oskarżeni nie przyznali się
do winy, potwierdzili fakt przyjęcia pieniędzy od biznesmena oraz wizyty w
Departamencie Przetwórstwa RolnoSpożywczego i Przekształceń Własnościowych Ministerstwa Rolnictwa,
gdzie odebrali promesę dla biznesmena. Zgodnie twierdzą, że cała sprawa
miała charakter zwykłej transakcji handlowej i nie mieli zamiaru oszukania
biznesmena. A koncesji po prostu nie
udało się uzyskać - relacjonuje ustalenia śledztwa Bogusława Marcinkowska, rzecznik prasowy krakowskiej
Prokuratury Okręgowej. - Oskarżonym grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności. (łup)

Wojewoda śląski wybrany

ie pod choinkę, jak wskazywały przedświąteczne, przeprowadzane 19 grudnia,
warszawskie przesłuchania kandydatów na urząd, lecz dopiero na
Nowy Rok, województwo śląskie
otrzymało nowego wojewodę. Został
nim - odbierając 28 grudnia nominację od wicepremiera Ludwika Dorna
- 32-letni Tomasz Pietrzykowski,
prawnik z Uniwersytetu Śląskiego.
Przesłuchania, na które zaproszono
czterech pretendentów, odbyły się
bez udziału wymienianego jako jednego z głównych faworytów Jerzego
Kronholda, związanego z regionem

cieszyńskim szefa Ośrodka Kultury
Polskiej w Bratysławie.
Do obsadzenia pozostały dwa
fotele wicewojewodów. I oni będą
wyłonieni po przesłuchaniach zaplanowanych na 4 stycznia. Tym razem
przed komisją przesłuchującą i opiniującą kandydatów ma nie zabraknąć przedstawiciela Podbeskidzia.
- Czekamy na zaproszenie przynajmniej jednego z naszych kandydatów, których dokumenty przesłaliśmy
do komisji - poinformował „Kronikę”
przed zamknięciem tego numeru
poseł Jacek Falfus, szef Rady Okręgowej PiS w Bielsku-Białej. (tom)

W Starym Bielsku od święta i na co dzień

uż przed świętami Bożego
Narodzenia w salkach parafii św. Stanisława w Starym
Bielsku ponad 50 rodzin wielodzietnych i niezamożnych odebrało pieczywo i paczki z żywnością. Zostały
one przygotowane przez parafialny
zespół charytatywny.
Pokaźne paczki z odświętnymi
wiktuałami, a dla dzieci także ze słodyczami i zabawkami, zostały zrobione specjalnie na Boże Narodzenie,
natomiast pieczywo rozdawane jest w
tej parafii w każdą środę przez cały
rok. Do tego w co drugą
sobotę osoby potrzebujące
odbierają tam wędliny i podroby. - To wszystko dzięki
szczodrości parafian i pomocy sponsorów, w tym
przede wszystkim dwóch
piekarń: Sławomira Rąby z
Hałcnowa oraz panów
Gwizdały i Grama ze Starego Bielska, a także zakładów mięsnych Oaza Jana
Świerczka - mówi Jadwiga
Głąbek, kierująca pracami
starobielskiego zespołu
charytatywnego.

W ostatnich miesiącach w tej
parafii pomoc dla potrzebujących
była znacznie obfitsza dzięki przekazanej przez Caritas żywności z Unii
Europejskiej. Od kwietnia do grudnia
rozprowadzono tam wśród wielodzietnych rodzin i osób samotnych
blisko 4 tysiące litrów mleka, prawie
dwie tony ryżu, 340 kg mąki, 170 kg
makaronu, 170 kg sera topionego i
prawie 60 kg żółtego. Unijna żywność
trafiła łącznie do 182 osób oraz podopiecznych świetlicy środowiskowej,
działającej przy tej parafii. (ak)

FOTO: ARTUR KASPRZYKOWSKI
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Ponad 30 kupców protestuje przeciwko planom budowy supermarketu w Węgierskiej
Górce. Jeszcze nie wydano pozwolenia budowlanego, a już jest wokół tej sprawy wiele
niedomówień. Wójt i gminni radni przeciwni supermarketowi twierdzą, że jeżeli sklep
powstanie, to winne będzie temu Starostwo Powiatowe w Żywcu. A powiatowi urzędnicy zastanawiają się, dlaczego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
uchwalony przez gminnych radnych, zawiera tyle nieścisłości.

Natura pod szczególnym nadzorem

Węgierska Górka: czy powstanie supermarket ?

Sieci Ekologicznej Natura 2000
sukcesywnie. Proces potrwa siedem lat i pochłonie 39,25 milionów złotych.
Samorządowcy z beskidzkich
gmin i powiatów są podzieleni jeśli chodzi o opinie na temat zasadności i skutków włączenia niemal
całego obszaru Beskidów do Natury 2000. Jedni wyrażają obawy,
że wydłużą się procedury związane z inwestowaniem. Drudzy podkreślają, że Beskidy to region turystyczny, więc ochrona ich środowiska według ostrzejszych kryteriów nie zaszkodzi, tylko pomoże.
Ekolodzy przypominają tymczasem, że program Natura 2000 chroni naturalne siedliska, czyli obszary szczególnie cenne ze względu
na występujące tam gatunki roślin
i zwierząt. Wyłączone są z niego
miejscowości znajdujące się na
chronionym obszarze, z wyjątkiem
niewielkich, leżących wysoko w górach przysiółków. To samo dotyczy
obszarów, na których już znajduje
się związana z turystyką i rekreacją
infrastruktura, na przykład wyciągi
narciarskie. (łup)

początku grudnia miejscowy inwestor złożył do
starostwa wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
obiektu handlowego o powierzchni
1800 metrów kwadratowych przy
ulicy Wyspiańskiego w Węgierskiej
Górce. Miałby się w nim mieścić supermarket sieci Albert i galeria handlowa. Miejscowi kupcy uważają,
że jak na Węgierską Górkę będzie
on za duży i rozłoży na łopatki lokalny handel.
- Inwestor twierdzi, że znajdzie
tam pracę około trzydziestu osób.
Jednak nikt się nie zastanawia nad
tym, ile innych sklepów upadnie, i
ilu ludzi straci przez to pracę. W
PSS Społem pracuje 50 osób, a w
Gminnej Spółdzielni 110, a przecież
jest jeszcze kilkanaście innych
małych sklepów - mówi Krystyna
Sikora, prezes PSS Społem w
Węgierskiej Górce.
Miejscowi kupcy zwracają uwagę na pewne nieścisłości w planie
zagospodarowania przestrzennego. - W planie, który uchwalono w

Koniec rady anonimów (cd.)

Decyzje bielskich radnych nie będą już anonimowe. Pod
koniec ubiegłego roku w ratuszu zamontowano urządzenie, dzięki któremu bielszczanie bez trudu będą mogli
sprawdzić, jak w danej sprawie głosował każdy z rajców.
Ich decyzję zapisywano. Ale ten
system miał dwie wady. Po pierwsze, radni nie musieli zgodzić się na
imienne głosowanie, po drugie, takie głosowanie było bardzo czasochłonne. W efekcie korzystano z tej
metody jedynie w wyjątkowych przypadkach. Dlatego też w ratuszu zrodził się pomysł zakupienia urządzenia, które - wzorem sejmu - umożliwi imienną rejestrację wszystkich
głosowań, nie wpływając na wydłużenie czasu obrad rady. Najpierw w
budżecie na 2005 rok zapisano na
ten cel sto tysięcy złotych. Później
ogłoszono przetarg. Wygrała go firma ze Słowacji, która swoje usługi
wyceniła na tyle, ile ratusz miał na
ten cel zarezerwowane. W efekcie
pod koniec grudnia w sali sesyjnej

Do Auschwitz z powrotnym biletem ?

rywatna firma przewozowa
z Krakowa zamieściła na
swoim reklamowym plakacie tekst w języku angielskim: Auschwitz? Z powrotnym biletem? Z
centrum miasta? Tak, to możliwe!
A to wszystko na tle drutu kolczastego i fragmentu wizerunku obozu. Wywołało to oburzenie dyrekcji
oświęcimskiego muzeum i części
byłych więźniów KL Auschwitz.
Firma Małopolska Prywatna Komunikacja Samochodowa z Krakowa chciała wypromować nową linię z centrum Krakowa do muzeum w
Oświęcimiu. Stąd plakaty reklamowe, kierowane głównie do zagranicznych turystów. Zdaniem Krystyny
Oleksy, wicedyrektor Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w
Oświęcimiu, takie plakaty godzą w

pamięć ofiar KL Auschwitz oraz w
wizerunek i dobre imię placówki. Wicedyrektor Oleksy, w specjalnym
oświadczeniu, stwierdziła, że krakowska firma przygotowała plakat
bez jakiejkolwiek konsultacji i akceptacji ze strony muzeum. Zażądała,
aby plakaty zostały natychmiast usunięte. Domaga się też, aby firma
przeprosiła wszystkie osoby i instytucje, które poczuły się urażone.
Właściciele firmy przewozowej
zapowiedzieli, że reklamy usuną.
Wydali też oświadczenie, w którym
przepraszają wszystkie osoby, które mogły się poczuć urażone. Kontrowersyjna treść została także usunięta ze strony internetowej
firmy. Obecnie jest tam tekst w języku angielskim: Auschwitz? Z centrum miasta? Tak, to możliwe! (ps)

Kolejny zakup Maspeksu
FOTO: SŁAWOMIR HOROWSKI

otąd głosowania miały jeden
poważny feler. Decyzje podejmowano większością głosów bez dociekania, jak kto głosował. Po prostu liczono głosy za,
przeciw i wstrzymujące się. A później zdarzały się kuriozalne sytuacje.
Gdy któraś z uchwał okazała się
ewidentnym bublem, nikt nie przyznawał się do głosowania za. Z czasem radni wprowadzili do regulaminu Rady Miejskiej zmianę, która stanowiła wyłom w anonimowym systemie. Otóż - jeśli większość radnych wyraziła na to zgodę - głosowanie w danej sprawie mogło być
imienne. Wyglądało to tak, że przewodniczący rady odczytywał nazwiska rajców w alfabetycznej kolejności, a ci głośno mówili jak głosują.

2004 roku, zapisano,
że mogą powstać sklepy tylko do 500 metrów
kwadratowych. Ale
dziwnym zbiegiem okoliczności akurat te tereny, gdzie planowany jest
supermarket, nie są objęte tym nowym planem.
Według przepisów w takiej sytuacji stosuje się
zapisy z poprzedniego
planu, w tym przypadku
z 1998 roku. Co ciekawe, tamten plan do- Ten supermarket rozłoży miejscowy hanpuszczał budowę takiedel na łopatki! - mówi władzom i kupcom
go sklepu! - podkreślaprezes PSS Społem Krystyna Sikora (stoi).
ją kupcy.
Wójt gminy Węgierska Górka dowlane, który wpłynął do staroPiotr Tyrlik twierdzi, że w myśl pla- stwa dopiero jest rozpatrywany.
nu duży sklep powstać nie może. - Trudno nam już teraz ostatecznie
- W planie obowiązującym w całej powiedzieć jak zinterpretować całą
gminie wyraźnie jest zapisane, że sprawę. Na razie sprawdzają ją
można budować sklepy tylko do nasi prawnicy - mówi Figura.
500 metrów kwadratowych poSprawa supermarketu poruszawierzchni. Ta działka w 1998 roku na była na sesji Rady Gminy w
została zapisana jako teren miesz- Węgierskiej Górce, która odbyła się
kalny z dopuszczeniem drobnych 28 grudnia. Przyszli na nią kupcy,
usług. Do nowego planu została ale nikt z gminnych urzędników nie
ona przeniesiona bez żadnych potrafił im konkretnie odpowiedzieć
zmian, podobnie jak na przykład na pytanie dlaczego w gminnym
cmentarze we wsiach naszej gmi- planie zagospodarowania są niejany. Według nas taki zapis nie po- sności. Po półtoragodzinnej dyskuzwala na budowę sklepu o po- sji radni podjęli uchwałę, w której
wierzchni 1800 metrów. Uważamy, negatywnie zaopiniowali plan budoże starostwo nie może wydać po- wy supermarketu. W trakcie sesji
zwolenia budowlanego, bo naruszy Grzegorz Figura zaproponował
prawo. A jeśli pozwolenie wyda, to wójtowi i kilku radnym, aby przyjerazem z kupcami będziemy się od- chali do starostwa i zobaczyli jak
woływać - zapowiada wójt.
rozpatrywany jest wniosek o wydaGrzegorz Figura, członek Za- nie pozwolenia budowlanego. Wójt
rządu Powiatu Żywieckiego, zazna- i radni pozostawili to zaproszenie
cza, że wniosek o pozwolenie bu- bez odpowiedzi. (ps)
FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

eskidy Śląski i Żywiecki oraz
Sądecki zostały - decyzją
rządu - włączone do europejskiej sieci ochrony Natura 2000.
Operacja, przewidziana na lata
2006-2013, będzie kosztowała blisko 40 milionów złotych. Cieszą się
ekolodzy, bo umieszczenie danego regionu na liście Natura 2000
oznacza większe obostrzenia w
kwestii ochrony środowiska naturalnego. Martwią się natomiast włodarze beskidzkich gmin. Boją się,
że nowy katalog ekologicznych zakazów i nakazów skutecznie odstraszy inwestorów i zahamuje rozwój całego regionu.
Biuro Prasowe Rządu informuje, że „Listę specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura
2000 w rejonie alpejskim”, obejmujących między innymi Beskidy
Śląski i Żywiecki Rada Ministrów
zaakceptowała na ostatnim posiedzeniu przed świętami Bożego
Narodzenia. Sporządzenie takiej
listy było jednym z warunków
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wymienione na liście tereny będą włączane do Europejskiej

Ekran, na którym wyświetlane
będą wyniki głosowań to na razie jedyny widoczny element
systemu rejestrowania głosów w
sali sesyjnej bielskiego ratusza.
ratusza rozpoczęło się montowanie
systemu, który sprawi, że wiedza
bielszczan o zachowaniu rajców
podczas głosowań będzie pełna.
Jak informuje Wiesław Handzlik, przewodniczący Rady Miejskiej
Bielska-Białej, teraz wszystkie głosowania w radzie będą imienne, z
wyjątkiem tych nielicznych - jak na
przykład wybór przewodniczącego
Rady Miejskiej - które z mocy prawa są tajne. (hos)

Wadowicki Maspex kontynuuje inwestycyjny marsz na południe Europy. W ostatnich dniach grudnia stał się właścicielem firmy Queens.
bułgarska firma należy do
czołowych producentów soków w swoim kraju (posiada 15 procent udziału w rynku). Wskutek transakcji wadowiczanie przejęli
zarówno znak firmowy Queens, jak i
całą bazę produkcyjną. Bułgarska
spółka specjalizuje się w wytwarzaniu
soków i nektarów w butelkach szklanych oraz opakowaniach kartonowych, a jej siedziba znajduje się w północnej części kraju, w czystym - jak
informują szefowie Maspeksu - ekologicznie regionie. Na miejscu jest też
rozbudowana baza surowcowa.
Kierownictwo wadowickiej spółki zdecydowało o inwestowaniu w

Bułgarii, gdyż jest to bardzo perspektywiczny rynek. Spożycie soków rośnie tam w tempie rocznym
6 - 7 proc., ale nadal jest jeszcze niskie (na osobę dwukrotnie niższe niż
w Polsce).
Po sfinalizowaniu transakcji w
Bułgarii do grupy Maspex należy
już sześć zagranicznych firm ( także czeska, słowacka i trzy węgierskie). Większość to producenci
znanych marek soków i nektarów,
ale także wód mineralnych oraz
preparatów witaminowych. Warto
dodać, że przychody roczne grupy Maspex przekraczają 1,5 miliarda złotych. (dyr)

To nie ptasia grypa...

To nie ptasia grypa zabiła 14 łabędzi, które znaleziono 26 grudnia
na stawach w Komorowicach. Badania martwych ptaków, przeprowadzone pod koniec ubiegłego tygodnia w laboratorium w Puławach,
wstępnie wykluczyły wirusa ptasiej
grypy.
- Ostateczne wyniki badań
będą znane w przyszłym tygodniu.
Obecnie możemy stwierdzić, i to z
dużą dozą prawdopodobieństwa,

że wszystko wskazuje na inną niż
wirus ptasiej grypy przyczynę
śmierci ptaków. Najbardziej prawdopodobne jest zamarznięcie łabędzi na wodzie - powiedział „Kronice” Daniel Wierzbinka, powiatowy
lekarz weterynarii w Bielsku-Białej.
Jak dowiaduje się „Kronika”,
ciała martwych łabędzi znajdowały
się w stanie daleko posuniętego
rozkładu. To utrudnia badania, jednak nie ma wpływu na jakość wy-

ników. Zgodnie z procedurą - na
zlecenie lekarza weterynarii - martwe ptaki zostały przez policję przetransportowane do laboratorium w
Puławach. Tu jednak - przynajmniej
na tym etapie sprawy - kończy się
rola policji. Jak poinformowała „Kronikę” Elwira Jurasz, rzecznik prasowy KMP w Bielsku-Białej, na razie nie ma przesłanek pozwalających na wszczynanie postępowania w tej sprawie. (łup)
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Podbeskidzkie pociągi (nie)bezpieczne dla pasażerów ?
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W podżywieckim Wieprzu na inwestorów czekają setki
niezagospodarowanych hektarów po byłym Państwowym
Gospodarstwie Rolnym. Przed blisko rokiem firma Magna z Kanady chciała tu wybudować fabrykę produkującą karoserie samochodowe. Kanadyjczycy mówili, że pracę znajdzie w niej ponad pięćset osób. Po kilku miesiącach wycofali się ze swoich planów. Teraz pojawili się
Koreańczycy, którzy chcą wybudować jeszcze większą
fabrykę. Wójt gminy Radziechowy-Wieprz Aleksander
Kaletka martwi się, że i ci inwestorzy mogą się wycofać.

Wieprz: praca dla pięciu tysięcy !
(Dok. ze str. 1)

19 grudnia na trasie Sucha Beskidzka - Żywiec zderzyły się - jak już informowaliśmy dwa pociągi, w wyniku czego rannych zostało siedem osób. Następnego dnia na przejeździe obok przystanku kolejowego Łodygowice Górne pod pociąg towarowy wjechał
samochód osobowy. Ciężko ranny kierowca został przewieziony do szpitala. Jakby
tego było mało, 21 grudnia przy wyjeździe ze stacji w Zwardoniu na zwrotnicy wykoleiły
się trzy wagony pociągu towarowego. Dwa były puste, a trzeci wypełniony wełną mineralną. Nikomu nic się nie stało, ale przez uszkodzone tory pociągi na trasie Rajcza Zwardoń nie jeździły przez blisko 25 godzin. Kolejnym pechowym dniem był 23 grudnia. Na trasie Żywiec - Sucha w okolicach Lachowic pękł izolator sieci trakcyjnej, a
nieco później spadające z drzew konary uszkodziły sieć trakcyjną na odcinku Sól Zwardoń. Na obu liniach pociągi nie kursowały przez kilka godzin.
TANIE
KLOCKI

Niezawodne półrogatki w Łodygowicach okazały się zawodne.

du. Półrogatki zostały naprawione dopiero po wypadku.

JAZDA
BEZ RYZYKA ?
Po tych wszystkich wypadkach
trudno nie zadać pytania: czy podróż pociągiem na Podbeskidziu
jest bezpieczna? - Rzeczywiście,
mieliśmy czarną serię. Ale pomi-

Zderzenia pociągów na Podbeskidziu
● 1 grudnia 1985 roku - Czechowice-Dziedzice
Dyżurna ruchu na stacji Czechowice-Dziedzice omyłkowo skierowała pociąg służbowy na tor, na którym stał pociąg towarowy. W
wyniku zderzenia rannych zostało trzech pracowników PKP.
● 11 listopada 1989 roku - Oświęcim
Maszynista prowadzący pociąg towarowy nie zatrzymał się przed
semaforem wjazdowym na stację w Oświęcimiu. Doszło do czołowego zderzenia z innym pociągiem towarowym. Wykoleiły się oba
elektrowozy oraz dziesięć wagonów, a wśród nich dwie cysterny, z
których wyciekł mazut. Ranny został jeden z maszynistów.

SUPERROGATKA
ZAWIODŁA
W Łodygowicach, gdzie pod
pociąg towarowy wjechał samochód, kilka miesięcy temu zamontowano automatyczne półrogatki. Wraz ze skrzynkami,
szafą i łącznikami kosztowały
około 600 tysięcy złotych. Miały być niezawodne, ale szybko
przegrały w pojedynku ze złodziejami, którzy ukradli część
łączników. - Przez to przepaliły
się urządzenia i półrogatka nie
mogła się zamknąć. Ustawiliśmy tam znak „Stop” z informacją, że przejazd jest uszkodzony, a tuż przed nim ograniczyliśmy prędkość pociągów do 20
kilometrów na godzinę - mówi
Włodzimierz Leski, rzecznik
prasowy Oddziału Regionalnego spółki PKP Polskie Linie
Kolejowe w Katowicach. Niestety, spółka PKP PLK nie spieszyła się z naprawą tego przejaz-
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mo tego z całą stanowczością
twierdzimy, że podróż pociągiem
jest bezpieczna. Co prawda w
tym regionie na niektórych trasach kolejowych stan torów pozostawia wiele do życzenia, ale
są tam wprowadzone stałe ograniczenia prędkości. Właśnie po
to, aby podróż była bezpieczna twierdzi Leski.
Również i Katarzyna Dzierżak-Piotrowicz, rzecznik prasowy MZPR PKP w Krakowie, zapewnia, że wszystkie krakow●
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skończyć się tragicznie dla pasażerów! - mówią kolejarze.

skie pociągi są sprawne technicznie. - Gdyby było inaczej, to
Urząd Transportu Kolejowego
nie wydałby nam certyfikatu dopuszczającego te pociągi do jazdy. Co do zderzenia pociągów i
sprawy hamulców, to trudno
nam się teraz wypowiadać, bo
trwa jeszcze dochodzenie, które prowadzi UTK w Katowicach
- mówi Dzierżak-Piotrowicz.
Twierdzi ona, że kompozytowe
klocki już dawno przeszły testy,
a gdyby się nie sprawdziły, to
kolej w ogóle nie montowałaby
ich w pociągach.
Tekst i foto: PAWEŁ SZCZOTKA

rezultatów. Sprawy nabrały przyspieszenia, gdy przyjechali do nas
zobaczyć czy mamy odpowiednie
tereny. Wydawało się, że nic z tego
nie wyjdzie, bo inwestorzy z Korei
szukali terenu o powierzchni 200
hektarów, a tutaj można wygospodarować tylko 160 hektarów. Ostatecznie zgodzili się na mniejszą powierzchnię. Teraz wszystko zależy od pozyskania tych terenów i
utworzenia tam strefy ekonomicznej - mówi wójt Kaletka.
Tymczasem Grażyna Kapelko, doradca rzecznika prasowego
ANR w Warszawie, przedstawia
sprawę zupełnie inaczej. - Nasz
oddział w Opolu, pod który podlegają te tereny, twierdzi, że w Wieprzu mamy tylko 3 hektary i 83 ary.
W tym przypadku w rachubę
wchodzi tylko sprzedaż. Wcześniej już agencja sprzedała gminie 5 hektarów i 22 ary, a większość gruntów została nieodpłatnie przekazana Urzędowi Gminy
w Radziechowach-Wieprzu na
cele statutowe. Jak do tej pory
gmina nie kontaktowała się z nami
w sprawie terenów pod inwestycję i o tej sprawie słyszymy pierwszy raz - podkreśla Kapelko.
- Wcale mnie nie zaskakuje
odpowiedź ANR. Przyzwyczaiłem
się, że agencja nie wie, gdzie ma
jakie tereny. Co więcej, oddział w
Opolu twierdzi nawet, że w ogóle
nie ma takich terenów. To instytucja nie do ruszenia, a jej działanie jest bardzo dziwne. Na razie
nasze działania będą skupione na
tym, aby stworzyć tutaj specjalną
strefę ekonomiczną. To chyba jedyna szansa, aby przejąć te tereny - mówi wójt Kaletka.
PAWEŁ SZCZOTKA
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Z tych wszystkich wypadków
najgłośniejsze było czołowe
zderzenie się pociągów. Szeregowi kolejarze twierdzą, że to
efekt oszczędzania przez PKP.
- Na tej linii jeżdżą składy, które
należą do Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych
PKP w Krakowie. Niestety, Kraków nie interesuje się tą linią i
puszcza tutaj technicznie najgorsze pociągi. Te, które jechały w dniu wypadku, mają ponad
trzydzieści lat i są jednymi z
najgorszych! W dodatku zamiast
żeliwnych klocków hamulcowych mają znacznie tańsze tak
zwane kompozytowe, które produkowane są z tworzyw sztucznych. Przy takich klockach pociąg hamuje znacznie ciszej, ale
droga hamowania jest dłuższa,
a spod kół wydobywa się smród
spalenizny. Są one montowane
od ponad półtora roku, ale nie
nadają się na takie górskie trasy, bo ulegają szybszemu niż
żeliwne zlodowaceniu. Bulwersujące jest to, że kolej właściwie wciąż testuje klocki kompozytowe i to na żywych ludziach!
Przecież to zderzenie mogło

- Może się tak stać, bo w Polsce instytucje rządowe, poprzez
niezliczone przepisy i wygórowane warunki, skutecznie zniechęcają do inwestowania. Mamy w gminie bardzo atrakcyjne tereny. Jest
kilkadziesiąt hektarów do zagospodarowania. Bez problemu
można do nich dociągnąć wodociąg, kanalizację, gazociąg i sieć
energetyczną. Tuż obok budowana jest droga ekspresowa na Słowację. Chcielibyśmy, aby te tereny stały się podstrefą Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W tej sprawie mamy poparcie ze
strony kierownictwa KSSE i marszałka śląskiego. Niestety, jest jeden problem. Te tereny są własnością Agencji Nieruchomości
Rolnych. Chcemy je przejąć, ale
agencja odwleka sprawę w nieskończoność. Nie wiem, dlaczego nie chce nam ich przekazać.
Na nasze pisma agencja pozostaje głucha albo twierdzi, że te tereny są jej bardzo potrzebne. Ale do
czego? Tak naprawdę to nic się
tam nie dzieje, a na tych ogromnych areałach nic nie rośnie. Kilka lat temu wydzierżawiono część
z nich pod stawy, ale wywieziono
stamtąd tylko kupę żwiru - mówi
wójt Kaletka. Nie ukrywa on, że
sprawa przekazania tych terenów
jest teraz dla gminy wręcz paląca, bo Koreańczycy chcą w Wieprzu wybudować fabrykę branży
motoryzacyjnej, w której pracę
miałoby znaleźć ponad pięć tysięcy osób! - Ta sprawa ciągnie się
już od kilku miesięcy. Koreańczycy najpierw rozmawiali na temat
pozyskania terenów z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ale bez jakichkolwiek
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Serwis Fiata umywa ręce

Przez kilka lat mieszkający w Porąbce Stanisław B.★ ) był szczęśliwym użytkownikiem fiata brava z silnikiem JTD, czyli nowoczesnym turbo-dieslem.
Na samochód z włoskiego koncernu nie dałby powiedzieć złego słowa. Auto dobrze się sprawowało, a jedną z jego zalet było niskie zużycie paliwa,
szczególnie ważne dla pracującego w usługach i na własny rachunek właściciela. Stanisław B. nie oszczędzał jednak na prawidłowej eksploatacji
auta. Mimo upływu okresu gwarancyjnego, jeździł na zalecane przez producenta okresowe przeglądy pojazdu. I to nie do „pierwszego z brzegu”
warsztatu, ale do Autoryzowanej Stacji Obsługi Fiat Auto Poland przy ulicy Katowickiej w Bielsku-Białej. Jego „oczarowanie” samochodem zakończyło się po incydencie, do którego doszło 27 lipca 2005 roku na drodze w Kozach...
ego dnia fiat brava Stanisława B. odmówił posłuszeństwa i mówiąc językiem kierowców po prostu „rozkraczył” się na środku drogi. Przyczyną awarii, która unieruchomiła samochód, było zerwanie się
paska rozrządu. Pech chciał, że
doszło do tego po przeglądzie samochodu przy 60 tysiącach kilometrów, podczas którego - zgodnie z książką serwisową - sprawdzony powinien być, między innymi, stan paska rozrządu...
Klient ASO i użytkownik fiata
zarazem liczył, że firma weźmie
pod uwagę tę okoliczność i zechce partycypować - przynajmniej częściowo - w kosztownej
naprawie spustoszeń, jakie spowodowało w silniku zerwanie paska rozrządu. Dziś wie, że srodze
się pomylił. Po trwającej kilka miesięcy pisemnej „przepychance” z
Centrum Sprzedaży FAP SA w
Bielsku-Białej, Stanisławowi B.
pozostała korespondencja, z której wyłania się ciekawy obraz podejścia do użytkownika samochodu oraz smutna prawda o rzeczywistej, technicznej wartości kosztownych przeglądów w Autoryzowanej Stacji Obsługi. Jego racji,
ani tym bardziej roszczeń, Fiat
oczywiście nie uznał.
- Wyszło na to, że klient jest
koncernowi potrzebny po to, żeby
kupić samochód. Potem trzeba
się z nim i problemami jego samochodu męczyć, póki auto jest
na gwarancji. Jak tylko gwarancja się skończy, każdy pretekst
jest dobry, żeby odrzucić roszczenia klienta. Z odpowiedzi, które
dostałem z Fiata wynika, że powody odmowy dopasowuje się do
zmieniającej się sytuacji i wysuwanych przez użytkownika saniakowie kupili dom w Targanicach sześć lat temu.
Wymagał remontu, który
właśnie powoli dobiegał końca. Już prawie wszystko - oprócz dachu - było zrobione - mówi Monika Pniak. Los okazał się jednak
okrutny. Wystarczyło kilkanaście
minut, by kilkuletni wysiłek, a także niemałe nakłady finansowe
włożone w remont domu zostały
zniweczone.
- Mąż pojechał do przedszkola po syna, a ja robiłam porządki
na parterze. Nagle usłyszałam
trzask. Spojrzałam w górę i już
widziałam łunę. Po chwili zaczęły
się palić schody. Zdążyłam tylko
zabrać kurtki i trzeba było uciekać
- opowiadała kilkanaście minut
później Monika Pniak, trzymając
na rękach poważnie chorego Wiktora, drugiego z synów. Próbowała jeszcze gasić pożar gaśnicą i
śniegiem, ale na próżno. Ogień
rozprzestrzeniał się po drewnianym poddaszu w błyskawicznym
tempie, niszcząc sypialnię, a wraz
z nią ubrania, książki oraz wszystkie pamiątki rodzinne.
Gdy nadjechały pierwsze wozy
strażackie piętro budynku właściwie już nie istniało. - Dom stoi w
trudno dostępnym terenie. Wiodąca do niego droga jest wąska, stroma i śliska, co wydłużyło czas dojazdu - mówi Paweł Szczepańczyk,
dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie.

mochodu argumentów - mówi
Stanisław B., który widząc swoją
bezsilność w potyczce z włoskim
koncernem zwrócił się do naszej
redakcji. Jak sam podkreśla,
głównie po to, żeby ostrzec innych. - Ludzie powinni się dowiedzieć, że jak kończy się gwarancja samochodu, to nie mają żadnych praw, a kosztowne przeglądy w ASO do niczego - jak się
okazuje - nie zobowiązują.

się z prośbą o zwrot poniesionych przeze mnie bardzo wysokich kosztów naprawy - napisał,
zwracając przy tym uwagę, że
gdyby nie udzielił serwisowi zgody na wymianę zużytego elementu - klient ma do tego prawo
na własną odpowiedzialność zostałoby to wpisane do książki
serwisowej pojazdu.

KOSZTOWNA NAPRAWA

Już 22 sierpnia, czyli po niespełna tygodniu, właściciel bravy
dostał pierwszą odpowiedź z Centrum Sprzedaży FAP. W piśmie
nie ma jeszcze odmowy uznania
roszczeń klienta, ale znajduje się
już jej zapowiedź... FAP odpowiada otóż, że: reklamację należało
zgłosić po zauważeniu usterki i
samochód dostarczyć do ASO,
której ona dotyczyła. Z pisma wynika więc, że klient popełnił błąd
naprawiając samochód w innej
stacji ASO niż tej, w której przeprowadzony był przegląd...?! Jednakże, mając na uwadze dobro
klienta, prosimy o dostarczenie
nam oryginału faktury, a także
wymienionych części. Po ich weryfikacji podejmiemy decyzję napisał FAP. Stanisław B. spełnił
prośbę bielskiego ASO FAP, nadal licząc na pozytywne załatwienie sprawy. Był bowiem przekonany, że stacje autoryzowane
przez Fiata mają równe uprawnienia jeśli chodzi o diagnostykę i naprawę pojazdów. - Inaczej strach
wyjechać na wakacje. Przecież
samochód nie musi się zepsuć
akurat pod stacją ASO, w której
był ostatni przegląd. A może
musi...? - pyta poirytowany Stanisław B. Kolejna odpowiedź z Centrum Sprzedaży FAP nie pozostawiała już złudzeń...

Po lipcowej awarii fiat brava
wylądował na lawecie i przewieziony został do najbliższej autoryzowanej stacji Fiata, która
znajduje się w Kozach. Naprawa paska rozrządu oraz spowodowanych jego awarią innych
uszkodzeń silnika kosztowała
właściciela ponad trzy tysiące
trzysta złotych. Ponieważ do
awarii paska doszło po przeglądzie w ASO, w którym pasek był
sprawdzany, właściciel pojazdu
- oczywiście po uregulowaniu
kosztów naprawy z własnej kieszeni - postanowił powalczyć o
swoje. Już 16 sierpnia do dyrekcji handlowej FAP SA Centrum
Sprzedaży w Bielsku-Białej
wpłynęło pierwsze pismo Stanisława B. w tej sprawie. Nadmieniam, że przy przeglądzie samochodu o przebiegu 60 tysięcy kilometrów pasek nie został wymieniony oraz nie poinformowano mnie o zaleceniu jego wymiany (...) W sytuacji gdyby owa wymiana przy przeglądzie zostałaby mi zaproponowana, na pewno skorzystałbym z tej możliwości, zważywszy na fakt, że łączyłoby się to z nieporównywalnie
mniejszymi kosztami (...) W
związku z powyższym zwracam

ZŁY SERWIS ?

MAJSTRA
SZKIEŁKO I OKO
Po szczegółowych oględzinach
(pod powiększeniem) dostarczonych części, nie stwierdziliśmy śladów nadmiernego zużycia paska
rozrządu. Dlatego przy przeglądzie
60 tysięcy km takich śladów nie
mogło być i nie informowaliśmy
pana o potrzebie wymiany paska.
Również kształty w miejscu zerwania paska w żaden sposób nie
wskazują na powolne zużycie, lecz
na zadziałanie sił naprężeniowych.
Znaleźliśmy wyraźne ślady działania obcego ciała w miejscu zerwania paska (...) Z powyższych względów nie czujemy się w jakikolwiek
sposób zobowiązani do partycypacji w kosztach naprawy pana samochodu i reklamację oddalamy w
całości - odpisało klientowi Centrum
Sprzedaży FAP w Bielsku-Białej.
Zdziwiony faktem, że do silników Fiata mogą - ot tak sobie wpadać ciała obce, właściciel bravy udał się do ASO w Kozach,
gdzie naprawiano jego samochód
po awarii. Uzyskał stamtąd pisemne zaświadczenie, że podczas
naprawy jego auta, stacja nie
stwierdziła żadnego ciała obcego
w osłonie rozrządu, mogącego
spowodować zerwanie paska rozrządu. Dokument ten - mogłoby
się wydawać ważki - nie zrobił jednak wrażenia na bielskiej stacji
FAP. Stanisław B. dostał kolejne
cztery pisma, w których jego reklamację odrzucono tłumacząc,
że przegląd paska przy 60 tysiącach został przeprowadzony prawidłowo...

MILCZĄCY JAK FIAT
W swoich pismach do Centrum Sprzedaży FAP Stanisław B.

Bezlitosny ogień zrujnował dom

Dwa dni przed Wigilią w domu rodziny Pniaków z Targanic wybuchł pożar. W kilkanaście minut zniszczył niemal cały budynek. Na szczęście poszkodowanym ruszyli z pomocą sąsiedzi i rodzina.

Ogień błyskawicznie zniszczył dach i poddasze.
Na tym jednak problemy strażaków się nie skończyły. Okazało się bowiem, iż woda w hydrantach ma zbyt niskie ciśnienie, by
można było użyć jej do gaszenia.
- Ile to już razy zgłaszaliśmy, że
na Wesołej nie ma wody - nie kryli

To, czego nie strawił ogień, zostało zalane w trakcie walki z pożarem.

oburzenia mieszkańcy okolicznych domów, którzy zaczęli gasić
pożar... śniegiem. W tym czasie
dwa wozy strażackie dowoziły
wodę z innych części wioski.
Poddasze uległo całkowitemu
zniszczeniu. Ponadto strażacy

gasząc ogień zalali dół budynku,
z którego udało się wprawdzie
wynieść część mebli i urządzeń,
ale i tam zniszczenia są ogromne.
- Tragedia. Na dodatek tuż przed
samymi świętami. Najgorszemu
wrogowi się tego nie życzy - mówił

podniósł jeszcze inny ciekawy
wątek całej sprawy. Do niego jako pozatechnicznego - Fiat nie
odniósł się w ogóle. - Z uzyskanych przeze mnie informacji z innych ASO wynika jednoznacznie, że przy przebiegu 60 tysięcy kilometrów Fiat zalecał wymianę paska posiadaczom aut z
takimi silnikami jak mój. Musiały
być jakieś ku temu powody. Na
przykład więcej takich awarii, jak
w moim aucie...? Nie mógł tego
żądać, bo w książce serwisowej
stoi „jak wół”, że wymiana powinna nastąpić dopiero przy 120 tysiącach. W przypadku odmowy
ze strony klienta dokonywano
jednak wpisu do książki serwisowej, żeby uniknąć przyszłych
roszczeń. Nie udało mi się jednak - ze zrozumiałych przyczyn
- dotrzeć do żadnych dokumentów na ten temat - mówi Stanisław B. - Nasuwa się pytanie,
dlaczego silnik mojego Fiata nie
jest przygotowany do możliwości wystąpienia dużych sił i
naprężeń, skoro wiadomo, że silniki muszą pracować przy dużych obciążeniach...?
Odpowiedzialny za kontakty z
mediami Bogusław Cieślar z dyrekcji Fiat Auto Poland SA, po
rozmowie telefonicznej z „Kroniką”, poprosił o przesłanie całej
dokumentacji oraz dodatkowych
pytań związanych z rzekomą akcją wymiany pasków rozrządu,
która - w jakiś sposób - ominęła
właściciela bravy z Porąbki. Pomimo upływu ponad miesiąca i
kolejnych rozmów telefonicznych, FAP ani pisemnie, ani telefonicznie nie ustosunkował się
do przedstawianej tu sprawy...
ŁUKASZ PIĄTEK
★)

Inicjał nazwiska zmieniony

jeden z sąsiadów, którzy już w piątek z mozołem rozbierali pozostałości zwęglonej więźby. - Budynek
wymaga gruntownego remontu. W
trakcie pożaru dochodzi do dużej
emisji ciepła, a pod jego wpływem
zaczynają parować lakiery i farby,
którymi pokryte są podłogi i meble. Dlatego też konieczne jest
zbicie tynków, gdyż przesiąkły tymi
oparami - wyjaśnia Paweł Szczepańczyk. Dodaje, iż przyczyna pożaru będzie trudna do ustalenia,
gdyż ogień zatarł wszelkie ślady.
- Budynek był ubezpieczony,
ale odszkodowanie na pewno nie
pozwoli pokryć kosztów remontu mówi Monika Pniak. Rodzina najbardziej potrzebuje mebli, pościeli i materiałów do odbudowy dachu.
Osoby, które chciałyby pomóc poszkodowanym, mogą się kontaktować z nimi bezpośrednio lub telefonicznie (tel. 0-604-230-687 lub
0-606-315-876). - Już teraz chcę
podziękować sąsiadom, którzy tak
ochoczo nam pomogli. Otrzymaliśmy od nich mnóstwo zabawek i
ubrań - nie kryje wzruszenia Monika Pniak. Sąsiedzi od samego
początku pomagali w akcji ratunkowej. Narażając zdrowie i życie,
wynosili z palącego się już domu
meble i urządzenia. Bez wahania
zaoferowali również rodzinie Pniaków dach nad głową do czasu, aż
budynek ponownie będzie gotowy
do zamieszkania, co potrwa na
pewno kilka miesięcy.
Tekst i foto: WOJCIECH CIOMBOROWSKI
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Remont płyty bielskiego Rynku coraz bardziej daje
się we znaki mieszkańcom miasta. Prowadzonym
pracom towarzyszą bowiem ogromne utrudnienia
w swobodnym poruszaniu się w tym rejonie. Dotknęły one zwłaszcza tych, którzy prowadzą na starówce interesy. Mało kto bowiem zapuszcza się
teraz w ten rejon miasta. Sklepikarze i restauratorzy tracą klientów...
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Na rozkopanym bielskim Rynku
Remont głównej płyty bielskiego placu o nazwie Rynek stworzył niepowtarzalną szansę
na zgłębienie zamierzchłej historii miasta. Wielka inwestycja jest bowiem dla archeologów znakomitą okazją do poznania przeszłości tego miejsca. Dzięki ich badaniom wiadomo na przykład, że duże zmiany na tym dawnym targowisku miejskim miały też miejsce...
pięć wieków temu!

obecnie w ziemi, fragmenty budynku tak zwanej wagi solnej.
Rynek ma być gotowy do października i - jak zapewnia Jolanta
Jędrzejczyk - termin ten nie wydaje się obecnie zagrożony. Dodaje ona, że problemów przy realizacji tej inwestycji przysparzają nie tylko przeszkody natury
technicznej czy atmosferycznej,
lecz i szabrownicy, którzy rozkradają wszystko, co się da. Ich łupem padają nawet drewniane pomosty ustawiane ku wygodzie
przechodniów zarówno na rozkopanych ulicach prowadzących na
Rynek, jak i na „przeoranej” płycie placu. A brak pomostów powoduje, że przechodnie zmuszeni są brodzić w błocie. (map)

Ten sympatyczny szczeniak ma dopiero kilka tygodni. Pod koniec ubiegłego roku porzucono go pod jednym z bielskich hipermarketów. Jakaś wrażliwa osoba przejęła się jednak jego losem i dzięki temu trafił do schroniska
dla bezdomnych zwierząt, mieszczącego się przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Ma więc teraz pełną miseczkę i mieszka w cieple, pod dachem, ale
widać, że do pełni szczęścia brakuje mu oddanego opiekuna. Na odwiedzających go gości patrzy bowiem szeroko otwartymi oczami i robi do nich
pocieszną minkę, tak jakby w ten sposób chciał ich sobą zainteresować.
Przypominamy, że bezdomne psy i koty z bielskiego azylu można
przygarniać od poniedziałku do piątku między 9.00 a 16.00, w soboty od
9.00 do 14.00, a w niedziele między 10.00 a 12.00. (hos)

Podczas ubiegłorocznych prac archeologicznych na bielskim Rynku
między innymi dokładnie zbadano pozostałości budynku miejskiej
wagi (foto 1), odkryto ślady dawnego ratusza (foto 2) oraz znaleziono sędziwe kafle piecowe (foto 3).
sanych nie ma śladu takiego kataklizmu, ale nie jest to żaden argument, gdyż takich źródeł do ówczesnej historii Bielska jest jak na lekarstwo. Ogień na dawnym rynku
mogą natomiast sugerować wyraźne ślady pożaru z przełomu piętnastego i szesnastego stulecia, jakie
archeologowie znaleźli w przeszło-
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ełnomocnik prezydenta miasta do
spraw rewitalizacji
bielskiej starówki, Jolanta
Jędrzejczyk, zapewnia, że
najtrudniejsze i najbardziej
uciążliwe prace wykonawca
ma już za sobą. Zakończył
się bowiem „podziemny”
etap inwestycji. Teraz można będzie przystąpić do
przebudowy placu, czyli wykonania nowej nawierzchni
płyty Rynku. Początkowo
planowano, iż remont nie
będzie tak uciążliwy. Zakładano, że odbywać się będzie
w dwóch etapach. Najpierw
przebudowana miała być
gruntownie zachodnia połowa placu, po czym robotnicy
mieli się przenieść na drugą
jego połowę. Dzięki takiemu
rozwiązaniu Rynek nie zmieniłby się w jeden ogromny, pełen
błota plac budowy, jakim jest obecnie. Niezależne od władz miasta
uwarunkowania sprawiły, że prace
trzeba było rozpocząć z półrocznym opóźnieniem. Czasu było
w związku z tym za mało, aby można było remont zakończyć w terminie, według wcześniej przygotowanego schematu organizacyjnego.
Aby zdążyć, wykonawca musiał
prowadzić roboty na całej powierzchni placu.
W pierwszym etapie przystąpiono do wymiany wszystkich biegnących pod płytą Rynku instalacji. Te właśnie ziemne prace, wiążące się z koniecznością wykonania bardzo głębokich, sięgających
nawet czterech metrów wykopów,
przysporzyły mieszkańcom najwięcej niewygód. Pełnomocnik
Jolanta Jędrzejczyk zapewnia jednak, że ten etap wykonawca ma
już za sobą: - Z niewielkimi wyjątkami wszystkie zaplanowane prace ziemne w rejonie Rynku zostały
zakończone. Teraz powinno być
już z górki. Jeśli pozwoli pogoda,
wykonawca będzie mógł przystąpić do układania nawierzchni placu. W trakcie tych prac pojawi się
wiele elementów małej architektury, wzbogacających wygląd bielskiej starówki. Między innymi mają
zostać odsłonięte, pozostające

akiej okazji do wielkich archeologicznych badań na
Rynku dotąd nie było i
szybko z pewnością nie będzie.
Wykonywana właśnie modernizacja głównej płyty placu wraz z wymianą biegnących pod nią instalacji odkrywa wszak to, co od wieków kryła ziemia. Nic więc dziwnego, że na Rynku robotnikom towarzyszą archeologowie. Dzięki
wielkiej modernizacji mają oni
wreszcie pełny obraz tego, co zawierają głębsze warstwy Rynku.
Badaczy przeszłości zaskoczyło
to, że nigdzie nie natrafiono na nawarstwienia z czasów średniowiecza. - Wiedzieliśmy, że na początku szesnastego wieku dokonano
niwelacji placu, ale nie sądziliśmy,
że objęła ona całą jego płytę. Tymczasem brak jakichkolwiek średniowiecznych nawarstwień dowodzi, że tak właśnie się stało - mówi
archeolog Bogusław Chorąży z
Muzeum w Bielsku-Białej.
Powodów wyrównania głównego placu w mieście i usunięcia tego,
po czym chodzili średniowieczni
bielszczanie mogło być kilka. Średniowieczny plac targowy był pofałdowany i znajdowały się na nim
ziemne garby. Między nimi mogła
się zbierać woda, która potem podtapiała stojące wokół domy. Niwelacja ten problem usuwała. - Być
może chodziło także o usunięcie średniowiecznego błota, które wtedy
zalegało plac i w którym - szczególnie w czasie deszczowej pogody - z
pewnością grzęzły wozy z towarami. Pamiętajmy, że w średniowieczu
niespecjalnie dbano o estetykę
miast. Renesans, w czasie którego
dokonano niwelacji placu, był już
inny. Wtedy estetyka stała się ważna. A ułożenie bruku na zalegającym targowisko błocie nie miało
większego sensu. Ale po usunięciu
błota można już było bez obaw przystąpić do brukowania - mówi Bożena Chorąży z bielskiego Muzeum.
Dodaje, że ów renesansowy
bruk stanowiły drobne kamienie
wybrane z dna pobliskiej rzeki Białej. Bielska niwelacja targowiska nie
była zjawiskiem nadzwyczajnym
czy wyjątkowym. Podobnie działo
się też w tym okresie w innych miastach. Ale wielkie zmiany na placu,
jakie miały miejsce na początku
szesnastego wieku, rodzą kolejną
zagadkę. Trudno bowiem przypuszczać, aby tamta, zamierzchła modernizacja nie miała jakiejś poważnej przyczyny. - Najczęściej źródłem takich zmian był jakiś kataklizm, na przykład pożar. Można
domniemywać, że podobnie mogło
być też w przypadku Bielska - mówi
Bogusław Chorąży. Można więc podejrzewać, że na przełomie piętnastego i szesnastego wieku Bielsko
padło ofiarą dużego pożaru, a robiąc po nim porządek miejskie władze zleciły też uporządkowanie i
wyrównanie placu. W źródłach pi-

ści badając podłoże, na którym stoją dwie przyrynkowe kamienice. Ale
na razie dowodzą one jedynie tego,
że ofiarą płomieni padły dwa budynki w zachodniej pierzei placu. Jeśli
ślady tego samego pożaru ujawnione zostaną jednak także pod innymi kamienicami (a takie badania
będą sukcesywnie prowadzone), to
wielki bielski pożar sprzed pięciu
wieków będzie niemal pewnikiem.
W ubiegłym roku archeolodzy
- o czym szczegółowo informowaliśmy - dokładnie przebadali także resztki budynku dawnej wagi
miejskiej oraz, co stanowiło historyczną sensację, najprawdopodobniej odkryli resztki miejskiego
ratusza, który przed wiekami stał
na placu. W tym roku badacze
przeszłości między innymi dokładnie przyjrzą się starej studni, która przed wiekami zaopatrywała
bielszczan w wodę.
Tekst i foto: SŁAWOMIR HOROWSKI
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Tak rodziła się podbeskidzka „Solidarność” (19)

O początkach „Solidarności” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym FSM i wątpliwościach, jakie wzbudził strajk generalny na Podbeskidziu, z Bogusławem Małotą rozmawia Janusz Bargieł, też uczestnik solidarnościowego zrywu.
- W roku 1980 był pan przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, przewodniczącym Tymczasowej Fabrycznej Komisji Założycielskiej
NSZZ „S” FSM oraz przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej FSM. Jak
do tego doszło?
- W OBR-ze pracowałem w
charakterze pracownika fizycznego od 1976 roku. Zakład liczył blisko sześćset osób. Do „Solidarności” trafiłem dzięki inżynierowi Jerzemu Haci. Przyszedł do nas ze
Świdnika i w lipcu 1980 roku informował o strajkach w Mielcu i Świdniku. Gdy w Zakładzie nr 1 FSM
wybuchł strajk - wówczas oficjalnie
nazywano to przerwami w pracy spytał mnie, czy OBR nie mógłby
postąpić podobnie. Rozeznaliśmy
sytuację i doszliśmy do wniosku, że
jakby mniej liczny OBR zastrajkował, to nikt by tego nie zauważył.
We wrześniu 1980 roku - już po
podpisaniu porozumień w Szczecinie i Gdańsku - inżynier Hacia
poinformował mnie, że na „jedynce” powstała już Tymczasowa Komisja Założycielska NSZZ „S” i dobrze byłoby się zastanowić, czy nie
założyć „S” u nas. Poszedłem z nim
na „jedynkę”. W naiwności ducha
sądziłem, że pójdę do sekretariatu, przyjmie mnie sekretarka i skieruje do pana przewodniczącego.
Tymczasem wszedłem do hali,
gdzie siedemdziesiąt osób przekrzykiwało się nawzajem. Znaleźliśmy w tym tłoku przewodniczącego, który nawet nie miał czasu z
nami rozmawiać. Powiedział jedynie: „To fajnie, że OBR też się ruszył i że może nas jakoś wspomożecie”. Pogadaliśmy z jego kolegami, a oni dali nam odbite na ksero
deklaracje członkowskie. Powiedzieli, żeby zrobić listę osób, które
chcą wstąpić do „S” i żebyśmy zaczęli się organizować. Ja prowadziłem nabór wśród robotników, a inżynier Hacia wśród kadry inżynie-

ryjno-kierowniczej. W październiku
do „S” należało 539 pracowników
z 580-osobowej załogi.
- A jak do tworzącej się „S”
odnosił się dyrektor FSM Ryszard Dziopak, bo wiadomo
przecież, że w fabryce nic nie
mogło się dziać bez jego zgody?
- Nie robił szczególnych trudności. Dyrektor Dziopak nie chciał jednak rozmawiać z poszczególnymi
komisjami zakładowymi „S”, a ich
przedstawicieli odsyłał do dyrektorów zakładów. Był gotów rozmawiać jedynie z przedstawicielami
„S” całej fabryki, w skład której
wchodziło - jak dobrze pamiętam trzynaście zakładów rozrzuconych
po całej Polsce. W tej sytuacji postanowiliśmy powołać Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną
FSM. Jej pierwszym przewodniczącym został Leszek Waliszewski z
FSM w Tychach. Mnie wybrano na
sekretarza. Gdy kolega Waliszewski został wybrany wpierw na przewodniczącego regionu tyskiego, a
później śląsko-dąbrowskiego, mnie
powierzono funkcję przewodniczącego MKK FSM.
- Gremium kierownicze „Solidarności” FSM odnosiło się
sceptycznie do strajku generalnego na Podbeskidziu. Jakie
były tego powody?
- Moim zdaniem do strajku na
Podbeskidziu nie doszło z oddolnej inicjatywy, ale wyłącznie z inicjatywy szefa regionu „S” Patrycjusza Kosmowskiego. To, co działo
się na Podbeskidziu, nie odbiegało od tego, co działo się w całej Polsce. W momencie, gdy rodziła się
decyzja o ogłoszeniu strajku na
Podbeskidziu, wiele osób było
temu przeciwnych. Przypominam
sobie jak na spotkaniu w Bewelanie wstał jeden z przewodniczących Komisji Zakładowej i powiedział do Kosmowskiego: „Ja muszę
wrócić do zakładu i powiedzieć ludziom, o co my strajkujemy”. Kosmowski odpowiedział mu, że jeśli
nie wie jak przekonać ludzi, to on
osobiście przyjedzie do zakładu,
przekona załogę, a jego wywiozą

na taczkach. Po takiej ripoście nikt
się już o nic nie pytał. Do strajku
jednak doszło. W Bewelanie zgromadziło się 107 osób reprezentujących 54 zakłady pracy z województwa bielskiego. Nastrój był bojowy. Natomiast my w zakładzie odbieraliśmy to zupełnie inaczej.
Przychodzili do nas ludzie i pytali,
o co ten strajk właściwie się toczy,
o co w tym wszystkim chodzi. Ludzi w zakładzie trudno było do strajku przekonać. Polska też reagowała różnie. Odbieraliśmy masę teleksów. Jedne regiony nas popierały,
inne nie. Mało tego: Komisja Krajowa NSZZ „S” - przed rozmowami
z rządem - zaapelowała o przerwanie strajków w całej Polsce. Kosmowski uznał, że ta uchwała Podbeskidzia nie dotyczy, gdyż strajk
u nas już trwa. Twierdził, że jest
ona skierowana do tych, którzy
dopiero zamierzają strajkować.
Skontaktowałem się z Gdańskiem
i rozmawiałem na ten temat z Andrzejem Gwiazdą. On bardzo prosił, żeby strajk przerwać, gdyż dajemy rządowi argumenty, że ani
Komisja Krajowa, ani Wałęsa nie
panuje nad tym, co się w kraju dzieje. Pojechałem z tą informacją do
Bewelany, do Kosmowskiego, ale
on stwierdził, że Gwiazda nie będzie mu mówił co ma robić. Ponownie zadzwoniłem do Gdańska i tym
razem rozmawiałem z Lechem Wałęsą. Powtórzył mi to samo, co
Gwiazda i poprosił o przerwanie
strajku. Kosmowski też Wałęsy nie
posłuchał. W tej sytuacji w ramach
Komisji Fabrycznej doszliśmy do
wniosku, że sprawy kraju są ważniejsze niż regionu i podjęliśmy
uchwałę, że FSM zawiesza strajk.
No i rozpętało się piekło. Dostaliśmy mocno po głowach. Nasze
twierdzenie, że to troska o Polskę i
patriotyzm kazały nam podjąć taką
decyzję mało kogo przekonał. Z
wszystkich zakładów FSM dzwoniono na „jedynkę” z pytaniami dlaczego to robimy. Moja żona pracowała wówczas w zaopatrzeniu FSM
i odbierała masę telefonów od kooperantów, którzy byli oburzeni na-

szą decyzją. Nie wnikając w szczegóły, pojechaliśmy do Warszawy,
gdzie obradowała Komisja Krajowa. Chcieliśmy na miejscu dowiedzieć się jak to z tym strajkiem jest.
Jechaliśmy w dwa samochody, bo
wysłano z nami obserwatorów, którzy mieli przekazać co my tak naprawdę knujemy. Wpierw rozmawialiśmy z Bronisławem Geremkiem, który później wprowadził nas
na salę obrad. Pytano o to, co się
dzieje w Bielsku-Białej. Powiedziałem szczerze, że nie wiem. Bo jadąc w nocy samochodem słyszałem w radio raz, że strajk został zawieszony, a drugi raz, że trwa. Zaproponowałem, by zadzwonili do
Kosmowskiego i się spytali. Powiedziałem też, że powstało wielkie zamieszanie i żeby się teraz tą sprawą poważnie zajęli. Wałęsa nie
miał wówczas czasu jechać do
Bielska-Białej, gdyż wybierał się do
Ustrzyk w sprawie „Solidarności”
Rolników Indywidualnych. Wyznaczył Jana Rulewskiego i Stanisława Wądołowskiego na swoich
przedstawicieli. Rulewski w ostatniej chwili się wycofał. W rezultacie do Bielska-Białej przyjechał jedynie Wądołowski. Jadąc z nami
samochodem przekonywał nas, że
słusznie postąpiliśmy zawieszając
strajk. Po przyjeździe do FSM-u
Wądołowski umył się i z pracownikiem FSM-u Henrykiem Urbanem
pojechał do Bewelany. Został tam,
uznając, że strajk jest słuszny oraz,
że Kosmowski ma rację. Na dodatek okazało się, że załoga FSM nie
poparła decyzji Komisji Fabrycznej.
Wysłała nowych przedstawicieli do
Bewelany i trwała w strajku. Tak
więc twierdzenie, że FSM zaprzestał strajku jest nieprawdziwe. W
FSM-ie strajk trwał przez cały czas,
od 27 stycznia do 6 lutego 1981
roku. To my, działacze, na prośbę
Komisji Krajowej i Lecha Wałęsy
zawiesiliśmy strajk, ale załoga tej
decyzji nie zaakceptowała.
- A jak to było z głodówką
Heńka Urbana?
- Heniek był ze mną w Warszawie na rozmowie z Komisją Krajową i Lechem Wałęsą. Pojechał też
z Wądołowskim do Bewelany i gdy
Wądołowski zmienił zdanie na temat strajku, Heniek Urban przyjechał do zakładu i powiedział, że

Cieszyn: Wakacyjne Kadry zamiast Nowych Horyzontów ?

Gdy w połowie października Roman Gutek, szef festiwalu Era Nowe Horyzonty, poinformował władze Cieszyna, że
przenosi festiwal do Wrocławia, w grodzie nad Olzą powiało grozą. Nie dość, że miasto z dnia na dzień straciło imprezę kulturalną o ogólnopolskiej renomie, to jeszcze okazało się, że może stracić sporą kasę.
ostatnim czasie w cieszyńskim ratuszu zapadła jednak decyzja, że miasto zorganizuje własny festiwal filmowy.
Jest szansa, by unijne dotacje nie
przeszły Cieszynowi koło nosa. „Wakacyjne Kadry” - bo pod taką nazwą
nowy festiwal ma być organizowany - na kulturalnej mapie miasta
mają się pojawić już w drugiej połowie lipca. Czyli zaraz po tym, jak we
Wrocławiu zakończy się tegoroczna
edycja festiwalu Era Nowe Horyzonty. Czy tak się stanie i plany ratusza
się skonkretyzują? Pewności nie
ma. Wszystko okaże się w najbliższych tygodniach i zależeć będzie
od tego, czy miasto pozyska na ten
cel z unijnej kasy pieniądze.
Festiwal Era Nowe Horyzonty
funkcjonował w Cieszynie przez
ostatnich kilka lat po tym, jak jego
warszawski pomysłodawca i organizator przeniósł imprezę z Sanoka nad Olzę. Początkowo władze

miasta do pomysłu przekształcenia
Cieszyna w letnią stolicę filmu artystycznego i niezależnego podchodziły z dystansem. Szybko jednak przekonały się, że festiwal stanowi ogromną szansę dla rozwoju
oraz promocji miasta i włączyły się
do pomocy przy jego organizacji.
Do Cieszyna zaczęły zjeżdżać tysiącami tłumy kinomaniaków z całej Polski. Ręce zacierali z zadowolenia cieszyńscy hotelarze i restauratorzy. O mieście było głośno zarówno w kraju, jak i daleko poza
jego granicami. Festiwal pokonał
granicę, część projekcji odbywała
się w Czeskim Cieszynie. Erę Nowe
Horyzonty uważano za najlepszy
w Polsce przegląd kina ambitnego.
Gdy zarówno władze miasta, jak
i organizator imprezy snuli plany na
przyszłość, nagle w połowie października ubiegłego roku niczym
zimny prysznic spadła na ratusz informacja, że Roman Gutek wypo-

wiada umowę zawartą z władzami
Cieszyna i przenosi się do Wrocławia. Oficjalny powód przeprowadzki
był taki, że Cieszyn stał się za mały
i za ciasny na to, aby można w nim
było nadal organizować tak ogromną, na dodatek ciągle się rozrastającą, imprezę. Argumentem były
między innymi pękające w szwach,
nie mogące pomieścić wszystkich
chętnych, sale kinowe oraz zbyt
uboga baza hotelowa.
Nieoficjalnie dużo mówiło się
jednak o pieniądzach, których na
wsparcie festiwalowego budżetu
władze miasta nie chciały wyłożyć.
Aktywność finansowa Cieszyna zgodnie zresztą z umową podpisaną przez obie strony - sprowadzała
się bowiem jedynie do inwestowania w festiwalową infrastrukturę.
Między innymi zmodernizowano
cieszyński teatr. W następnej kolejności - dzięki wsparciu z funduszy
unijnych - władze miasta chciały

przebudować kosztem ponad 2 milionów złotych kino Piast, a nawet
wybudować od podstaw, z myślą o
między innymi festiwalowej publiczności, dużą wielofunkcyjną halę
sportowo-widowiskową.
Wraz z odejściem Ery Nowe
Horyzonty miasto straciło bardzo
ważny argument w walce o ubieganie się o unijne pieniądze na te profestiwalowe inwestycje. Na włosku
zawisła również możliwość pozyskania z unijnej kasy 100 tysięcy
euro, o jakie od kilku miesięcy stara się Cieszyn. Miały one być przekazane na bezpośrednie wsparcie
budżetu przyszłorocznej edycji Nowych Horyzontów. - Gdy okazało
się, że festiwal z Cieszyna się definitywnie wyprowadził, szanse na to,
iż dostaniemy te pieniądze zmalały
do zera - mówi zastępca burmistrza
Jan Matuszek.
Władze wpadły jednak na pomysł, aby w zamian za utracone

podejmuje głodówkę na znak protestu, że strajkiem na Podbeskidziu
nie interesuje się ani Komisja Krajowa, ani rząd. Wszyscy mu odradzali tę formę protestu, ale się uparł
i wiadomość poszła w Polskę. Heniek głodował do końca strajku.
Pamiętam, że pani doktor Alicja
Pawlusiak dzwoniła do Wałęsy - jak
był w Bewelanie - i prosiła go, by
namówił Urbana, aby tę głodówkę
przerwał. Wałęsa odpowiedział jej,
że z tego rodzaju przyrzeczenia
może go zwolnić tylko biskup.
- Po przyjeździe do BielskaBiałej Wałęsa odwiedził FSM.
Czy przyznał się, że zawiesiliście
strajk na jego prośbę?
- Pamiętam ten dzień dokładnie. Przed bramą główną „jedynki”
zbudowano trybunę. Stałem na niej
zaraz za Wałęsą. Wałęsa ponoć
zgodził się na spotkanie z załogą
FSM-u pod warunkiem, że nie będzie pytań na temat zawieszenia
strajku. Ale takie pytanie padło.
Wałęsa jak zawsze nie odpowiedział wprost. Powiedział, że chcieliśmy dobrze, ale wyszło jak wyszło.
Nie klepnął nas po ramieniu i nie
powiedział, że dobrześmy zrobili...
- Co pan robił w stanie wojennym?
- Stan wojenny zastał mnie w
Nowym Sączu. Odwiedziłem teściów. W niedzielę dowiedziałem
się, że jest wojna. Nie niepokojeni
przyjechaliśmy maluchem do Bielska-Białej. Pierwsze kroki skierowałem do Andrzeja Kralczyńskiego, który w tym czasie był na obradach Komisji Krajowej. Od żony się
dowiedziałem, że nie wrócił. Później okazało się, że został już internowany. W poniedziałek poszedłem do pracy, też mnie nikt nie niepokoił. I, jak większość działaczy,
zacząłem pomagać rodzinom internowanych. Dzięki informacjom
Alicji Pawlusiak, która działała w
KIK-u i miała kontakty z księdzem
prałatem Józefem Sanakiem, objęliśmy opieką osiemnaście rodzin.
Gromadziliśmy pieniądze i zapewnialiśmy dowóz do obozu internowanych w Jastrzębiu-Szerokiej i do
więzienia w Raciborzu, gdzie siedział pracownik FSM-u Jerzy Szmigiel, a następnie do Nowego Łupkowa. Z OBR FSM odszedłem w
1984 roku.
Nowe Horyzonty zorganizować nad
Olzą własny festiwal filmowy. - Udało nam się we wniosku o przyznanie tych funduszy, złożonym już w
Urzędzie Marszałkowskim, zamienić Nowe Horyzonty na Wakacyjne
Kadry - mówi Matuszek dodając, iż
ma nadzieję, że unijne pieniądze do
Cieszyna jednak dotrą.
Jaki będzie ten nowy festiwal?
- Na razie impreza nie ma jeszcze
sprecyzowanej formuły - wyjaśnia
Matuszek dodając, iż władze miasta
otwarte są na wszelkie propozycje
i pomysły. Wszystko (w tym również
to, czy impreza w ogóle się w tym
roku odbędzie) zależeć będzie od
tego, czy miasto otrzyma unijne
wsparcie. Jeśli nie, festiwalu raczej
nie będzie. Jeśli natomiast unijne pieniądze do Cieszyna trafią, będzie
można pomyśleć o konkretach.
Z wypowiedzi wiceburmistrza
Matuszka wynika, że chociaż festiwal ma być imprezą organizowaną
przez miasto, to jednak nad jego artystycznym poziomem mają czuwać
fachowcy z branży filmowej. Na razie wiceburmistrz nie chciał zdradzić z kim i czy w ogóle władze miasta prowadzą na ten temat rozmowy. Przyznał jednak, że wstępnie
pomysłem współorganizowania
tego typu imprezy zainteresowała
się spółka Silesia Film.
MARCIN PŁUŻEK
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W kilku miejscach Bielska-Białej na chodnikach pojawiły się ostatnio metalowe, beczkowate, żółto-czerwone
walce. Przypominają kosze na śmieci. Koszami jednak
nie są, chociaż wielu przechodniów je za takie bierze. W
szczeliny tej dziwnej konstrukcji powpychane są bowiem
papierki i inne odpadki. Tymczasem są to... hydranty.

Więcej kamer w Bielsku

Zaśmiecona nowość

●

REKLAMA

●

OGŁOSZENIA

Jedna z trzech nowych kamer bielskiego monitoringu między innymi śledzi to, co dzieje się na Rynku.
raz kontroluje non stop miejski
strażnik. Gdy widzi coś niepokojącego, powiadamia swoich kolegów
z patroli lub policję.
Zdaniem Andrzeja Grzegorzka, komendanta bielskiej straży
miejskiej, pomysł z monitoringiem
był strzałem w dziesiątkę. - Ten
system daje bardzo dobre efekty.
Uratował już niejedno ludzkie życie - mówi Andrzej Grzegorzek.
Dodajmy, że dzięki monitoringowi
ujęto, między innymi, bandytów bijących przypadkowych przechodniów, piromana podpalającego
kosze na śmieci, kilku kieszonkowców, wandali kopniakami niszczących przystankowe wiaty, a nawet

golasów biegnących przez centrum miasta.
W tym roku bielski „Wielki Brat”
wzbogaci się o kolejne oczy. Dwie
kamery mają się pojawić na starówce. Na placu Świętego Mikołaja oraz
- już druga - na Rynku. Być może
dojdzie też do zainstalowania kamer
na placu Żwirki i Wigury oraz placu
Wojska Polskiego. Te urządzenia tak jak już funkcjonujące kamery działać będą z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych. Ale w przyszłości w stolicy Podbeskidzia mają
się też pojawić kamery bezprzewodowe, działające w oparciu o system radiowy. Mają one obserwować
bielskie osiedla. (hos)

hydranty nowego typu,
przystosowane do potrzeb wozów strażackich
- tłumaczy Karol Gońka, rzecznik
wodociągowej spółki Aqua. Mają
służyć głównie do napełniania
wodą zbiorników w samochodach
pożarniczych. Rozmieszczono je
tam, gdzie łatwo można dojechać
wozem bojowym i w takich punktach sieci wodociągowej, w których
zagwarantowane jest odpowiednie
ciśnienie wody. Nowe hydranty zaopatrzone są również w wodomierze, co ułatwia określenie ile wody
pobrano z nich w czasie akcji gaśniczej. Dostęp do hydrantów jest
możliwy jedynie dla posiadaczy
specjalnych kluczy, co utrudnia
otwarcie urządzenia osobom niepowołanym.
Z informacji uzyskanych w
Aquie wynika, iż spółka nie zamierza wymieniać na nowe wszystkich hydrantów starego typu, funkcjonujących jeszcze na terenie
miasta. Znane bielszczanom tradycyjne czerwone lub niebieskie
rury z zaworami nadal stać będą
na chodnikach.
Rzecznik Gońka potwierdził też
nasze obserwacje, że wiele osób

FOTO: MARCIN PŁUŻEK

omysł zainstalowania w stolicy Podbeskidzia kamer
wprowadzono w życie kilka
lat temu. Zaczęło się od kamery zainstalowanej pod zamkiem. Później
dodano dwanaście kolejnych. W
grudniu 2005 roku sfinalizowano
plan zainstalowania trzech następnych kamer. Pierwsza z nich śledzi ze skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej i Kościelnej to, co dzieje się
na Rynku. Druga znajduje się na
placu Smolki, przy zbiegu ulicy Stojałowskiego i Barlickiego, a trzecia
na końcu ulicy Cechowej. W planach była jeszcze czwarta kamera
- na placu Wojska Polskiego - ale
na razie - z powodu braku porozumienia z telekomunikacją - jej nie
będzie.
Aktualnie sytuację w centrum
miasta śledzi więc szesnaście kamer, a przekazywany przez nie ob-

FOTO: SŁAWOMIR HOROWSKI

Pod koniec ubiegłego roku system monitoringu w Bielsku-Białej
wzbogacił się o kolejne trzy kamery. Obserwują między innymi
bielski Rynek.

Wbrew pozorom, to nie kosz na
śmieci.
świadomie czy też nie traktuje miejskie hydranty jak kosze na śmieci.
I nie chodzi wyłącznie o te nowo
zamontowane, przypominające
wyglądem kubły, lecz również te
starego typu, w które też upycha
się śmieci. W wielu przypadkach
utrudnia to później korzystanie
z tych urządzeń. (map)
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W dniu 31 października ubiegłego
roku w naszej gminie zakończono realizację jednej z dwóch inwestycji
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego, tj.:
Budowa kanałów bocznych i sieci rozdzielczych
w lewobrzeżnej części Pisarzowic
Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 15.05.2005 r.
Termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2005 r.
Wykonawcą robót była firma:
KONSORCJUM FIRM
1) BUDKOMPLEX - Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak sp. j.
ul. Gazowa 10, 32 - 700 Bochnia
2) Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych, Augustyn Anioł
32 - 721 Stary Wiśnicz 141
Wartość inwestycji (bez przyłączy do budynków): 2.651.384,39
złotych
Źródła finansowania inwestycji:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1.988.538,29 złotych
- Budżet państwa: 265.138,44 złotych
- Budżet gminy Wilamowice: 397.707,66 złotych
Równocześnie realizowane były w lewobrzeżnej części
Pisarzowic przyłącza budynków do kanalizacji sanitarnej.
Przyłącza zostały sfinansowane z wpłat mieszkańców, na podstawie podpisanych umów przyłączeniowych.
W ramach tego zadania zostało podłączonych do kanalizacji ponad 300 posesji.
Na dofinansowanie kanałów bocznych i sieci rozdzielczych
w lewobrzeżnej części Pisarzowic gmina pozyskała środki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu
ZPORR w wysokości 75% całej inwestycji, z budżetu państwa
w wysokości 10 %, oraz środki w wysokości 15% z Narodo-

Pompownia ścieków w Pisarzowicach

wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach zadań z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (na specjalnych warunkach - pożyczka
oprocentowana w wysokości 0,1% s.r.w., możliwość umorzenia do 50% po zakończeniu zadania).
Drugą inwestycją jaką gmina Wilamowice, realizuje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, tj.:
Budowa pawilonu sportowego LKS PIONIER
w Pisarzowicach
Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 01.04.2005 r.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych:
31.10.2006 r.
Wykonawcą robót jest firma:
Zakład Remontowo - Budowlany Jurczak-Pszczółka sp. jawna
43 - 353 Porąbka, ul. Bukowska 1
Wartość inwestycji: 566.079,99 złotych
Źródła finansowania inwestycji:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 424.559,99
złotych
- Budżet państwa: 56.608,00 złotych
- Budżet gminy Wilamowice: 84.912,00 złotych

Budowa pawilonu sportowego

Ponadto w dniu 2 czerwca ubiegłego roku została odebrana oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach. To już
trzecia oczyszczalnia na terenie naszej gminy, która w
całości pozwoli rozwiązać problem gospodarki ściekowej
na tym terenie. Oczyszczalnia w Pisarzowicach została
wybudowana wspólnymi siłami z gminą Kozy ze względu
na położenie, które pozwala grawitacyjnie sprowadzić
ścieki z terenu gminy Kozy, przy współudziale jednostek
finansujących, takich jak Fundacja EkoFundusz (dotacja)
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (preferencyjna pożyczka i dotacja) w Katowicach. Wykonawcą robót była HYDROBUDOWA ŚLĄSK
S.A. w Katowicach.
Ogólny koszt budowy oczyszczalni zgodnie z umową z wykonawcą wynosił 5 274 023 złotych.
W następnej kolejności zostały zakończone inwestycje
związane z budową kolektorów w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Pisarzowic i kolektorów w Hecznarowicach, oraz
sieci rozdzielcze wraz z przyłączami w prawobrzeżnej części Pisarzowic i w Hecznarowicach.
Do kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych w ramach
tych inwestycji ponad 600 posesji.
Przedmiotowe zadania współfinansowane były środkami Fundacji EkoFundusz, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami budżetu państwa na podstawie art. 10
ust. 1 Kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004.
Wykonawcą kolektorów i sieci rozdzielczych była firma
WULKAN Piotr Pająk, Jaroszowice.
Ogólny koszt budowy kolektorów i sieci rozdzielczych w prawobrzeżnej części Pisarzowic i w Hecznarowicach wyniósł
zgodnie z umową z wykonawcą ponad 9 milionów złotych.
Łącznie w ramach tych wszystkich inwestycji w miejscowości Pisarzowice i Hecznarowice zostało podłączonych
do kanalizacji sanitarnej ponad 900 posesji.
Przyłącza zostały sfinansowane z wpłat mieszkańców, na
podstawie podpisanych umów przyłączeniowych.
Funkcję inwestora zastępczego, zajmującego się prowadzeniem, nadzorowaniem, rozliczeniem wszystkich inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków pełniła firma AKTYN Sp. z o.o. z Katowic.
Można śmiało powiedzieć, że wykorzystane zostały
wszystkie możliwości skorzystania z dostępnych w naszym
kraju źródeł finansowania, i niewielkim kosztem poczyniono
naprawdę duże inwestycje.
33127/301206
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Drzewa z lasu nadal padają łupem złodziei. Straty, jakie z
tego tytułu odnotowano w Lasach Państwowych w
Polsce w 2004 roku, wyniosły cztery miliony złotych.
Problemem jest też nadal kłusownictwo. Leśnicy zapowiedzieli więc walkę z tym procederem. W całym
kraju do końca grudnia trwała akcja pod kryptonimem
„Kłusownik”. W lasy wysyłano więcej niż zwykle patroli.

Po głuszcu kolej na...

Kiedyś było ich bardzo dużo w beskidzkich lasach. Dziś cietrzewie spotyka się niezmiernie rzadko. Grozi im wyginięcie. Leśnicy planują przywrócić dawną liczebność
tych ptaków. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach powołała w tej
sprawie specjalny zespół, w skład którego wchodzą pracownicy nadleśnictw z terenów, gdzie kiedyś cietrzewia było najwięcej, w tym z Nadleśnictwa Wisła.
akie są szanse na to, by
cietrzew z powrotem tak
licznie jak kiedyś zamieszkiwał między innymi beskidzkie
lasy? Nad tym leśnicy dyskutowali
na spotkaniu w grudniu ubiegłego roku. - Kilkuosobowy zespół,
który powołano, zajmie się najpierw ustaleniem, gdzie cietrzew
kiedyś występował i gdzie nadal
bytuje. Przyjrzymy się dokładnie
jak wyglądają jego siedliska, zobaczymy, co się zmieniło. Później
zadbamy o to, by poprawić warunki jego życia i rozrodu. Planowana jest także hodowla ptaków w
wolierach, czyli obszernych pomieszczeniach ogrodzonych siatką, by później wypuścić je do lasu.
To działania podobne do tych, które prowadzono w Nadleśnictwie
Wisła w związku z odnawianiem
gatunku głuszca. Być może tam
właśnie znajdzie się miejsce dla
cietrzewi - mówi Mirosław Nowak,
naczelnik Ochrony Wydziału Lasu
w RDLP w Katowicach.
Cietrzew to dość duży, dorodny, ciemno ubarwiony ptak. Zalicza się go do kuraków. Waży około kilograma. Ma swoje stanowiska
na terenie całej Polski. Żywi się
pędami drzew, jagodami, liśćmi,
nasionami i owadami. W Beski-

dach występuje w okolicach Babiej
Góry. Kiedyś bytował w Beskidzie
Śląskim, ale tutaj zanikł z początkiem lat dziewięćdziesiątych. Ptak
ten lubi tereny podmokłe, miejsca
gdzie las jest przerzedzony. Odpowiadają mu też nieuprawiane
grunty rolne, które zarastają osikami, wierzbami i brzozami. Jeszcze w latach osiemdziesiątych
można było na niego polować.
Teraz jest pod ochroną.
- Stopniowy zanik cietrzewia
obserwuje się mniej więcej od dwudziestu lat. Jest to związane z tym,
że ubyło terenów, w których miałby dogodne warunki życia. Prace
gospodarcze, uprawa ziemi, osuszanie terenów - to wszystko sprawia, że dla ptaka jest coraz mniej
miejsca. Niedawno prowadzono
szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Zakończyły się one sukcesem, ale przyczyniły się do tego, że
liczba lisów znacznie wzrosła. Te z
kolei polują na cietrzewie. Kuraki są
też zagrożone ze strony drapieżnych ptaków. Pisklęta cietrzewia to
przysmak dla niektórych gatunków
- mówi Mirosław Nowak. Cietrzew
źle znosi zwiększający się ruch turystyczny. Poza tym w lasach zmieniły się warunki klimatyczne. Jest
mniej wody i wilgoci. Odnawianie

liczebności cietrzewia nie będzie
więc łatwe.
Leśnicy mówią, że postarają
się wpuścić ptaki przede wszystkim w te miejsca, gdzie jeszcze
obserwuje się ich obecność. Cietrzew jest mocno przywiązany do
środowiska naturalnego. Jest też
ptakiem bardzo skrytym. Trudno
prowadzić jego obserwację. Najlepsza okazja ku temu pojawia się
na wiosnę, kiedy cietrzewie tokują. Wtedy samce zbierają się w
grupach, toczą ze sobą walki i wydają charakterystyczne odgłosy.
Jeśli obserwacje przyniosą
efekty, leśnicy spróbują założyć
hodowlę. Ptaki będą miały ograniczony kontakt z człowiekiem, tak
by się nie oswajały. Ideałem jest
wychować osobnika zbliżonego
swoim zachowaniem do tego, który żyje w dzikich warunkach. Musi
on umieć poradzić sobie ze zdobywaniem pożywienia i rozpoznawaniem zagrożenia tak, by mógł go
unikać. Nigdy jednak nie wiadomo,
jak ptak odnajdzie się w nowym dla
siebie środowisku i jak poradzi
sobie z towarzystwem innych zwierząt, zwłaszcza swoich naturalnych wrogów. Póki co, leśnicy
przygotowują się do obserwacji...
ELŻBIETA PIZNAL

Boczniaki zimą nie próżnują

orzechów włoskich.
Boczniaka można spotkać najczęściej na
buku. Ale warto się
przyjrzeć starym jabłoniom w ogrodzie, bo
być może będzie bytował też na tych drzewach. Rośnie warstwami, jedna na drugiej i ma boczny trzon. Kolor grzyba jest popielaty lub beżowy, lekko zachodzi fioletem - mówi Justyn Kołek, podbeskidzki grzyboznawca.
Oba gatunki grzybów korzystają co prawda z substancji odżywFOTO: ELŻBIETA PIZNAL

osną zimowe grzyby. Na
Podbeskidziu można spotkać boczniaka ostrygowatego i zimówkę aksamitnotrzonową. To one zimą pracowicie rozkładają martwe drzewa, robiąc miejsce dla innych organizmów. Można je też jeść: boczniak zawiera witaminy, a poza tym jest jedynym
lekkostrawnym grzybem.
Szukając boczniaka czy zimówki nie trzeba kopać w śniegu.
- Te grzyby widać na pniach. Zimówkę, która wyglądem przypomina opieńkę, znalazłem w Beskidzie
Małym, w Porąbce. Porastała pień

czych pobieranych z drzew, na których rosną, ale nie uszkadzają ich.
Nie są bowiem pasożytami. Wybierają pnie, które są już martwe. Jeśli nie będzie wielkich mrozów, zimówki i boczniaka może być bardzo dużo. (ep)

Leśnicy wypowiedzieli wojnę
kłusownikom i złodziejom

dy zwierzę dostanie się we
wnyki, umiera w męczarniach przez kilka dni. Są
takie, które za wszelką cenę próbują się z nich wydostać i czasami te wysiłki nie idą na marne, ale
są okupione wielkim cierpieniem.
Zwierzę kuleje i biega po lesie pokaleczone. Proceder kłusownictwa to nie tylko straty w liczebności zwierzyny. To działania niehumanitarne.
O przypadkach kłusownictwa
„Kronika” pisała niejednokrotnie.
Informowali nas o nich między innymi zaprzyjaźnieni z naszym tygodnikiem grzybiarze, którzy jesienią ubiegłego roku dwukrotnie
w czasie swoich wędrówek po lesie natrafili na wnyki w Beskidzie
Małym. Kłusownicy mają różne
metody działania. Problem jest
poważny. Sidła - które mają być
pułapką na zwierzynę - bywają też
niebezpieczne dla ludzi.
Kłusownictwo i kradzieże
drewna nasilają się w okresie
przedświątecznym. - Jedni kupują mięso, inni kłusują. Ten proceder to jednak znacznie większy
problem w Polsce północnej i
środkowej niż na Podbeskidziu.
Znacznie więcej szkód ponosimy
w wyniku kradzieży drewna niż
nielegalnego odłowu zwierzyny.
Wnyki znajdujemy, ale to sporadyczne przypadki, rocznie jest ich
kilka - mówi Józef Worek, nadleśniczy nadleśnictwa Ujsoły.
Wytropienie kłusowników to
sprawa niełatwa. Ich ścieżki zwykły się jednak pokrywać z tropami
zwierząt. Znając więc miejsca bytowania zwierzyny i drogi, którymi
się przemieszcza, można podejrzewać, że tam właśnie będą działać amatorzy okrutnych łowów.
Tropienie kłusowników to bardzo
żmudna praca, ale - jak mówią leśnicy - każde ściągnięcie wnyków,
to dla nich sukces i satysfakcja.

Straż leśna ma takie same uprawnienia jak policja. Może zatrzymywać i legitymować, a także nakładać mandaty.
Akcja „Kłusownik” obejmowała cały kraj, w tym Podbeskidzie.
Leśnicy przeprowadzają ją co
roku. Tym razem jednak trwała nie
kilka dni, jak bywało wcześniej,
lecz znacznie dłużej. Zaangażowano w nią dodatkowe siły w postaci policji, straży granicznej,
strażników miejskich i straży łowieckiej. - Mieliśmy większe możliwości działania, gdyż było więcej ludzi. W czasie patroli lasów
zbierano wnyki, urządzano zasadzki na kłusowników i przeprowadzano kontrole punktów skupu
drewna - mówi Wojciech Jaroń,
inspektor Straży Leśnej w Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
Leśnicy mówią, że drewno ginie z tych terenów, na których panuje największa bieda, choć nie
jest to regułą, bo czasami strażnicy ujawniają plon kradzieży także
w bogatych posesjach. Lasy podległe RDLP w Katowicach plasują
się pod względem strat drewna w
wyniku kradzieży na 9-10 miejscu
na 17 dyrekcji w całym kraju. Na
terenie Beskidów drewno ginie
przeważnie nie z gotowych stosów
- jak wokół miast aglomeracji śląskich. Jest wycinane. Przeznacza
się je przede wszystkim na opał.
Wykrywalność kradzieży sięga na
terenie działania RDLP w Katowicach około 50 procent. Za uprawianie tego procederu grozi kara
pozbawienia wolności - od trzech
miesięcy do pięciu lat.
Jak informują leśnicy, ci, którzy chcą taniej kupić drewno, mają
do tego okazję, jeśli tylko zgłoszą
zamiar pozyskania go samodzielnie. Należy tylko posiadać odpowiedni sprzęt i uzyskać zgodę
nadleśnictwa. (ep)

Po raz trzeci w Bielsku−Białej

Świat przyrody uwieczniony w
obiektywie znakomitych fotografów będzie można oglądać od 6
do 29 stycznia w Galerii Bielskiej
BWA. Zaprezentowana zostanie
najnowsza edycja cenionego w
świecie corocznego cyklu wystaw
„Fotografia dzikiej przyrody”. Składa się ze zwycięskich prac konkursu fotograficznego, organizowanego przez BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. W Galerii Bielskiej BWA można będzie obejrzeć
83 zdjęcia z roku 2005, nagrodzone i wyróżnione w kilkunastu ka-

Kolumna - zamieszczana także w Internecie: www.kronika.beskidzka.pl - dofinansowywana jest
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

tegoriach, autorstwa 60 fotografów z 20 krajów.
Wystawa gości w Bielsku-Białej
po raz trzeci. Tradycyjnie też zostanie pokazana w 11 innych miastach
kraju. Poprzednie edycje przyciągnęły rekordową ilość zwiedzających. W
czasie trwania wystawy młodzież ze
zorganizowanych grup szkolnych
będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez ekologów z Klubu
Gaja. Tematyka będzie dotyczyła
obrony praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania. Ekolodzy organizują 1,5-godzinne warsztaty, których uczestnicy mogą odbijać na
przyniesionych przez siebie koszulkach szablony z motywami ekologicznymi. Zainteresowane tym szkoły
mogą ustalać terminy w sekretariacie galerii. 19 stycznia o działaniach
na rzecz ochrony środowiska opowie
Jacek Bożek, prezes Gai. (ep)

Wśród łabędzi bytujących na stawach w Komorowicach
- dzielnicy Bielska-Białej - pojawił się nietypowy okaz.
Jest mniejszy niż reszta, ma też inny - czarnożółty - dziób.
To rzadko spotykany łabędź krzykliwy, zaobserwowany
w tym mieście po raz pierwszy.
- Reszta łabędzi na stawach
przyjaźnie przyjęła nowego kolegę. Nie wykazywały żadnej wrogości. Zresztą łabędzie zwykły toczyć walki tylko w okresie godów.
Wtedy uderzają właściwie we
wszystko, co białe i duże - mówi
Jan Król, ornitolog z Jasienicy,
który zaobserwował nietypowego
ptaka. Ale do łabędzich godów
jeszcze daleko. Gdy nadejdą duże
mrozy, łabędzie odlecą w miejsca
swojego zimowania. Gromadzą
się na Wiśle w Skoczowie pod
kładką. Tam ornitolodzy naliczyli
100 osobników. W zimowy czas
można je też zobaczyć na Wiśle
w okolicach Oświęcimia, na Sole
oraz w okolicach zbiorników w
Porąbce i Międzybrodziu. By prze-

trwać trudny dla nich zimowy
czas, wybierają miejsca, gdzie
nurt wody nie zamarza i gdzie stosunkowo łatwiej o pożywienie.
Wyjadają glony z dna rzeki, sięgają też po inne rośliny. Są łase
na kawałki pieczywa rzucane
przez ludzi. Ornitolodzy przestrzegają, ptakom nie można podawać
żywności zepsutej, na przykład
spleśniałego chleba.
Łabędzie, które żyją najliczniej na Podbeskidziu, są z gatunku niemych. Te właśnie najczęściej widuje się na stawach i jeziorach. Natomiast łabędź krzykliwy występuje w północnej tundrze i tajdze, zimą regularnie na
wybrzeżu Morza Północnego,
niekiedy na Bałtyku. Wybiera na

Łabędzia krzykliwego zaobserwowano w Bielsku-Białej po raz
pierwszy.

swoje siedziby jeziora z pasem
trzcin, moczary, stawy i morskie
wybrzeża. W Polsce corocznie
gniazduje tylko kilka par. Jesienią przez nasz kraj przelatuje kilka tysięcy tych ptaków - zmierzają głównie do Danii i Niemiec.
Łabędź krzykliwy jest gatunkiem
chronionym. (ep)
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Podbeskidzie tonęło w śniegu
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Prawo jazdy po nowemu

Dok. ze str. 1

We wtorek, 20 grudnia, atak
zimy spowodował, że tiry w Bielsku-Białej nie radziły sobie na podjazdach na ulicy Krakowskiej, tworząc kilkukilometrowe korki aż do
centrum Kóz. Gigantyczne korki
tworzyły się także na ulicy Bystrzańskiej i Żywieckiej. Kolejny
raz zima zaatakowała w czwartek,
22 grudnia. Przez dwie godziny, z
powodu zalegającego jezdnię
śniegu, nieprzejezdna była droga
powiatowa Rajcza - Zwardoń na
odcinku z Kiczory do Lalik. Kłopo-

Za kilka dni egzaminy na prawo jazdy będą się odbywać
według nowego systemu. Na placu manewrowym do
wykonania pozostaną tylko dwa zadania - jazda przodem
i tyłem po łuku oraz ruszanie z miejsca na wzniesieniu.
Inne manewry, na przykład parkowanie, będą wykonywane podczas jazdy po mieście.

- Trzeba zrzucić śnieg z dachu, bo się
zawali! - mówi Marek Zadora ze Zwardonia.

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

Bielski deptak 11 Listopada 30 grudnia wieczorem.

Drogą w Szczyrku Biłej szusowano na nartach.

Jednak praw- nienia. Z powodu zasp na torach
dziwy horror miesz- trzeba było wstrzymać ruch pociąkańcy Podbeski- gów na odcinku Wisła Uzdrowisko
dzia przeżyli dwa - Wisła Głębce. Wieczorem uszkodni później w pią- dzona została linia energetyczna
tek, 30 grudnia. w Soblówce (powiat żywiecki), poŚnieg padał tak in- zbawiając prądu 20 odbiorców. Ze
tensywnie, że z względu na trudności z dotarciem
jego odśnieżaniem na miejsce, energetycy wzięli się
w ogóle nie radzili za naprawę dopiero następnego
sobie drogowcy. dnia. Z kolei w sobotę, 31 grudnia,
Wszystkie drogi w uszkodzone zostały linie energeBielsku, nawet te tyczne w rejonie Istebnej, Wisły
główne, były białe. Stożka. Bez prądu było 600 odbiorNie inaczej było w ców. Prądu nie miało także kilkupozostałych czę- set odbiorców w rejonie Pisarzo- Musimy odśnieżać co kilka godzin! - mówią ściach Podbeski- wic i Wilamowic.
dzia. Tradycyjnie
Tobiasz Pieszko i Jan Pogwizd ze Szczyrku.
Strażacy zostali wezwani do
kłopoty miały tiry w usunięcia śniegu z dachu nieczynty mieli także kierowcy na drodze Świętoszówce, na drodze Bielsko nego jeszcze terminalu odpraw
krajowej do Zwardonia w okolicach - Cieszyn. Poza tym nadmiar śnie- granicznych w Zwardoniu Mycie.
Lalik. Następnego dnia, w piątek gu zawęził drogi tylko do jednego Półtorametrowy śnieg usuwany był
23 grudnia, uszkodzona została li- pasa ruchu na odcinkach: Wisła - z powierzchni 600 metrów kwadrania energetyczna w przysiółku By- Kubalonka, Szczyrk Salmopol - towych przez siedem godzin. Nastre w Istebnej. Przez kilka godzin Biały Krzyż - Wisła Malinka i Ko- tomiast w niedzielę, 1 stycznia,
bez prądu było około 150 osób. niaków Ochodzita - Laliki. Duże ciężki i mokry śnieg uszkodził liPrądu nie miała także część od- spóźnienia notowały autobusy ko- nie energetyczne w rejonie Wisły
biorców w rejonie Rycerki Górnej. munikacji miejskiej i PKS-ów. Po- Stożka, Baraniej Góry i Błatniej.
Z kolei na trasie kolejowej pomię- ciągi do Zwardonia i Wisły Głębiec Bez prądu przez kilkanaście godzy Solą a Zwardoniem spadają- miały po kilkadziesiąt minut spóź- dzin było 600 odbiorców. (ps)
ce z drzew gałęzie uszkodziły sieć
trakcyjną. Przerwa w ruchu pociąórscy ratownicy otrzymali
gów trwała ponad 2,5 godziny. W
hojne świąteczne prezenty,
drugi dzień świąt, 26 grudnia, modzięki którym bezpieczniej
kry śnieg i odpadające gałęzie
uszkodziły linie energetyczne w re- będzie w górach. Obecny od niejonach Rajczy, Wisły, Istebnej i dawna na polskim rynku samochoZwardonia. Bez prądu było ponad dowym koreański koncern Ssang
700 odbiorców. Prace energety- Yong podarował czterem krajowym
- To początek naszej stałej
ków były mocno utrudnione. Aby grupom GOPR, w tym również Gruwspółpracy z GOPR-em. Rozpodotrzeć do niektórych górskich pie Beskidzkiej, po najnowszym moczęliśmy ją najpierw od umowy z
przysiółków, musieli oni iść piecho- delu samochodu rexton, przestron- Grupą Beskidzką, a teraz obejmie
nym aucie z napędem terenowym.
tą grzęznąc w ponadmetrowym
ona całe stowarzyśniegu. W tym dniu nie udało się
szenie. Mam naprzywrócić dostaw prądu dla
dzieję, że przekazaschronisk na Wielkiej Raczy i pod
ne ratownikom auta
Baranią Górą.
sprawdzą się w
Mocno posypało także w śrotrudnych górskich
dę, 28 grudnia. Kłopoty mieli w
warunkach - powietym dniu kierowcy jadący z Bieldział w Szczyrku,
ska do Cieszyna, szczególnie popodczas uroczystemiędzy Świętoszówką a Grodźgo przekazania sacem Śląskim. Przy jednym z podmochodów, Stefan
jazdów tir zablokował drogę i
Kuźmiński, dyrektor
utworzył się ponadpięciokilomegeneralny Ssang
trowy korek. Zablokowana zostaDyrektor generalny Ssang Yong Poland Stefan Yong Poland.
ła także droga z Bielska do
Dla goprowców,
Kuźmiński z naczelnikami goprowskich grup, któSzczyrku, gdzie turyści zaczęli
którym resortowa
re otrzymały kluczyki do samochodów.
tłumnie zjeżdżać na sylwestra.
dotacja pokrywa

samochodach egzaminacyjnych kursantom będzie towarzyszyć oko kamery - tak przynajmniej będzie na
Podbeskidziu. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w BielskuBiałej jest jednym z kilkunastu w
kraju, które zdążyły z przygotowaniem placu manewrowego i montażem kamer w samochodach. Od
11 stycznia po nowemu będą przeprowadzane egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy.
- Przygotowywanie placu rozpoczęliśmy w listopadzie - mówi Tadeusz Kuś, dyrektor WORD w Bielsku-Białej. - Nie mieliśmy odwołań
po przetargu na zakup kamer, więc
mogliśmy rozpocząć ich instalację.
Zanim egzaminowany wsiądzie
do samochodu, będzie musiał wykonać nowe zadanie, czyli ocenić
przygotowanie pojazdu do jazdy:
sprawdzić poziom oleju, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, działanie świateł.
Instruktorzy uważają, że zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu powinny wyjść przyszłym kierowcom
na dobre. - Teraz średnia czasu potrzebnego na opanowanie wszystkich manewrów na placu to dziesięć
godzin - mówi Piotr Mikler, kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców
LOK w Bielsku-Białej. - Dzięki ograniczeniu zadań na placu manewrowym kursant o wiele więcej czasu
spędzi w realnych warunkach - na
drodze, zdobywając umiejętności i
doświadczenie. Poziom przygotowania do samodzielnej jazdy na
pewno będzie wyższy.
Nowością w szkoleniu będzie
między innymi jazda w nocy - co
najmniej 2 godziny w czasie kursu
oraz co najmniej 4 godziny jazdy
poza obszarem zabudowanym lub
na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km na godzinę.
Zdania na temat nowych zasad
egzaminów wśród kursantów są
podzielone. Ania, licealistka z Bielska-Białej, bardzo spieszyła się z
ukończeniem kursu. - Chciałam
zdawać na starych zasadach, ponieważ wolałam wykonywać zadania na placu manewrowym niż w
mieście. Dla mnie byłoby to zbyt
dużym stresem. Musiałabym dokupić dodatkowe godziny, na pewno
z dziesięć, jeśli nie więcej. A nie

Dla ratowników GOPR

mam na to pieniędzy - mówi. Nie
obawia się, że nie poradzi sobie w
samodzielnej jeździe.
Kolega Ani wolałby zdawać po
nowemu. Za kierownicą czuje się
jak ryba w wodzie. Zdawał jednak
w grudniu, bo w styczniu drożeją
egzaminy na wszystkie kategorie
prawa jazdy. Na kategorię B - egzamin teoretyczny z 20 do 22 zł, a
praktyczny - z 74 do 112 zł (opłaty
wynikają z rozporządzenia ministra
infrastruktury, są takie same we
wszystkich ośrodkach).
Od kilkunastu tygodni ośrodki
egzaminowania w całym kraju dłużej pracują, a ostatnio przeprowadzają egzaminy nawet w soboty i
niedziele. W Bielsku-Białej takie
egzaminy odbyły się 17 i 18 grudnia, będą też 7 i 8 stycznia. Choć
w kilku szkołach nauki jazdy zapewniano nas, że nowych zasad
uczono kursantów już wcześniej, to
jednak wiele osób woli zdawać
według starych zasad.
- Egzamin będzie trwał dłużej
niż obecnie - mówi Tadeusz Kuś.
- Robiliśmy symulacje i wykonanie
wszystkich manewrów zajęło godzinę. Teraz egzamin trwa od 25 do
30 minut.
Wśród kursantów nie brakuje
takich, którzy chcieliby, by podczas
egzaminu towarzyszył im instruktor. Teraz będzie taka możliwość.
Instruktor nie będzie miał wpływu
na wynik egzaminu, może w nim
uczestniczyć w charakterze obserwatora. - Kursanci już zapowiadają, że będą chcieli korzystać z
tego prawa - mówi jeden z bielskich instruktorów. Jest zakłopotany, bo nie wie jak to pogodzić z
pracą. - Mamy ustawione jazdy na
daną godzinę i może być problem,
jeśli okaże się, że pół dnia trzeba
będzie spędzić na egzaminach...
- Największe problemy mogą
mieć osoby takie jak ja, które zakończyły szkolenie na starych zasadach, a egzaminy będą musiały
zdawać na nowych - mówi jedna z
kursantek. A takich ludzi jest niemało. - Dlaczego zmian w egzaminowaniu nie wprowadzono razem ze
zmianami w szkoleniu? Niewiele jest
osób, które po 30-godzinnym kursie potrafią dobrze jeździć. Trzeba
będzie wykupić dodatkowe jazdy skarżą się kursanci. (efa)
Grupa Beskidzka GOPR jest największą w Polsce. Działa na obszarze blisko trzech tysięcy kilometrów
kwadratowych. Liczy 434 ratowników, w tym 12 zawodowych. Zabezpiecza w okresie zimowym ponad
160 różnego rodzaju wyciągów i kolejek. Zwozi największą ilość poszkodowanych w górach. W ciągu ostatnich trzech zim zanotowano po około 1500 wypadków. Tylko podczas
ostatnich świąt doszło na beskidzkich
stokach do 130 nieszczęśliwych wydarzeń. (ban)

zaledwie 60 proc. finansowych potrzeb był to bardzo cenny i potrzebny dar. - Zmuszeni jesteśmy
szukać sponsorów, którzy wspomagają naszą działalność. Ssang
Yong Poland wyciągnął do nas
pomocną dłoń. Otrzymane pojazdy będą wykorzystywane zarówno do przewożenia osób poszkodowanych w górach, jak i do transportu ratowników, sprzętu oraz
psów poszukiwawczych, na co pozwala duży bagażnik. Z dobrym
rezultatem sprawdziliśmy już je
podczas testów. Pozostający na
wyposażeniu grupy tabor jest
stary, dlatego otrzymane auto
poprawi nasze możliwości ratownicze - powiedział „Kronice” Jerzy Siodłak, naczelnik Grupy Be- Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR
Jerzy Siodłak przy nowym aucie.
skidzkiej GOPR.

12

www.kronika.beskidzka.pl

I 5 I 2006

Mimo młodego wieku, 25-letni Krzysztof S. ma już wiele
na sumieniu i niejednokrotnie wchodził w konflikt z prawem. Przez ostatnie lata ukrywał się przed wymiarem
sprawiedliwości i - jak się okazało - nadal popełniał przestępstwa.

Efekt aukcji internetowej

Ścigany listem gończym nie próżnował

Dla niektórych - o czym wielokrotnie pisaliśmy - również Internet okazuje się sposobem na robienie oszukańczych interesów. Na Podbeskidziu jest coraz więcej postępowań karnych przeciwko internetowym przestępcom. Jedną z ich ofiar stał się mieszkaniec Bielska-Białej, który zamiast wylicytowanego na aukcji internetowej komputera
kieszonkowego otrzymał... kartofel.
wylicytowany przez siebie komputer bielszczanin miał zapłacić 990 złotych. Zgodnie z podanym adresem,
osobą która zorganizowała aukcję
była firma niejakiej Magdy K., zamieszkałej w Dziwnowie przy ulicy
Tęsknoty 3. Mężczyzna skontaktował się telefonicznie z kobietą i ustalił, że towar zostanie mu dostarczony za zaliczeniem pocztowym przelanym na wskazane konto. Istotnie,
już następnego dnia do drzwi jego
domu zastukał listonosz, wręczając
niewielką paczkę. Ku rozczarowaniu adresata, w środku zamiast
oczekiwanego komputera był jedynie owinięty w papier, sporej wielkości ziemniak. Mężczyzna natychmiast zwrócił się do poczty o zablokowanie przesłania pieniędzy i przedzwonił pod numer nadawcy prosząc o wyjaśnienie. Kobieta po drugiej stronie słuchawki powiedziała
mu, że z winy pracownika jej firmy
doszło do nieporozumienia, ale
wszystko zostanie naprawione. Nic
takiego się jednak nie stało, a dalsze próby skontaktowania się z
Magdą K. spełzły na niczym.

W tej sytuacji pokrzywdzony
powiadomił o wszystkim policję,
która wszczęła postępowanie w
sprawie oszustwa. Jak się okazało, zarówno nazwisko, jak i adres
kobiety, która zorganizowała internetową aukcję, były fałszywe. Udało się ją jednak odnaleźć, gdyż
bank - na wniosek bielskiego sądu
- wyjawił do kogo należało konto,
na które miały wpłynąć pieniądze.
Jego właścicielką była mieszkająca w Zabrzu Joanna F., której
przedstawiono zarzut dokonania
oszustwa. W śledztwie twierdziła,
że sama padła ofiarą cudzej nieuczciwości, gdyż dała się skusić
parze rzekomych cudzoziemców
na założenie bankowego konta, w
zamian za co miała od nich otrzymywać pieniądze. Prokuratura
przyjęła, że podejrzana działała w
porozumieniu z nieustalonymi osobami - wobec których do czasu ich
zatrzymania postępowanie zostało zawieszone - i skierowała przeciwko niej do sądu akt oskarżenia.
Za zarzucane przestępstwo grozi
kara od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Bo mu się śpieszyło...

Nie udało się Zlawko B., obywatelowi bułgarskiemu, który
niedawno odwiedził nasz kraj, przekupić polskiego pogranicznika. W efekcie został skazany, zapłacił grzywnę i stracił przeznaczone na łapówkę 20 euro.
W trakcie odprawy na przejściu
granicznym w Cieszynie funkcjonariusz straży granicznej miał zastrzeżenia do wpisów w paszporcie Bułgara. W dokumencie brakowało pieczęci potwierdzającej jego
wjazd do naszego kraju, co w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej jest nieodzowne. Gdy pogranicznik chciał wyjaśnić jak do
tego doszło, Bułgar oświadczył, że
bardzo mu się śpieszy na umówione spotkanie w Czechach. W za-

mian za przymknięcie oka chciał
wręczyć polskiemu funkcjonariuszowi banknot 20 euro. Pogranicznik łapówki nie przyjął, a - zgodnie
z prawem - przeciwko Bułgarowi
wszczęto postępowanie karne.
Bułgar przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i
wyraził chęć dobrowolnego poddania
się karze. Prokurator wystąpił o wymierzenie dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat, 3600
zł grzywny i przepadek 20 euro. (ban)

Inwestorzy na niby

Za popełnienie identycznego
przestępstwa odpowiada przed bielskim sądem Czesław P. Ten z kolei
oferował w Internecie aparat fotograficzny. Klient, który po wygranej aukcji miał go nabyć za 1200 złotych,
umówił się na dokonanie transakcji
na katowickim dworcu. W przeddzień
spotkania podejrzany przedzwonił do
niego i, zasłaniając się kłopotami rodzinnymi, poprosił o wpłacenie pieniędzy na podane konto, w zamian
za co miał pocztą wysłać aparat. Pieniądze otrzymał, ale nic w zamian nie
przesłał. Oszusta namierzono na
podstawie informacji bankowej,
wskazującej kto jest właścicielem
konta, na które wpłynęły pieniądze.
Choć coraz bardziej popularne
aukcje internetowe stały się pokusą dla nieuczciwych, oszustami nie
zawsze są organizujące je osoby.
Przekonał się o tym bielszczanin,
który poprzez Internet chciał sprzedać cyfrowy aparat fotograficzny. Po
zakończeniu licytacji umówił się z
osobą, która oferowała mu najwyższą cenę, że aparat prześle jej, jak
tylko otrzyma potwierdzenie wysłania na jego adres pocztowego przekazu opiewającego na 840 złotych.
Swoje zobowiązanie wypełnił, gdy
tylko drogą elektroniczną otrzymał
kopię oczekiwanego dokumentu.
Jednak pieniądze nigdy do niego nie
dotarły, bo przekaz okazał się sfałszowany. Mieszkanka Gorzowa
Wielkopolskiego, która dopuściła się
oszustwa, też odpowie za to przed
bielskim sądem. (ban)

listopadzie 2001 roku
dwóch mężczyzn włamało się nocą do niewielkiego sklepu w Szczyrku. Gdy na gorącym uczynku nakrył ich syn właściciela, obaj mężczyźni rzucili się
do ucieczki. Szczyrkowianin dogonił jednego z nich i gdy próbował go zatrzymać, został ugodzony ostrym narzędziem w plecy.
Choć bandyta uciekł, pokrzywdzony rozpoznał w nim znanego
mu wcześniej Krzysztofa S. Przeciwko 25-latkowi wszczęto śledztwo, ale ten przepadł jak kamień
w wodę. W tej sytuacji postępowanie zostało zawieszone, a za
Krzysztofem S. rozesłano listy
gończe. Został ujęty dopiero w
tym roku i wówczas okazało się,
że do wcześniejszych zarzutów
trzeba było dopisać nowe. Młodzieniec dał się we znaki zarówno rodzimym, jak i czeskim stróżom prawa.
W lutym 2002 roku, przebywając w Czeskim Cieszynie okradł
mieszkającego tam Michała S.
Feralnego dnia pokrzywdzony
sprzedał swoje mieszkanie, a
przypadkowo spotkany Krzysztof
S. pomógł mu w przeprowadzce.
Wdzięczny Czech zaprosił swego
pomocnika i jego kumpla na libację. Okazało się, że gospodarz
miał słabą głowę i znużony wypitym alkoholem błogo zasnął. Obudził się, gdy Krzysztof S. opuszczał pokój, zabierając ze sobą
jego telefon komórkowy, kurtkę i

Wyłudzane pieniądze

kazywany już za oszustwa
30-letni Marcin B. znów będzie odpowiadał przed bielskim sądem za swój sztandarowy
przekręt. Oskarżony, powołując się
na znajomości w markowych firmach, obiecywał naiwnym załatwienie tam dobrze płatnej pracy i wyłudzał od nich pieniądze.
- Chcesz pracować i dobrze zarabiać? Żaden problem, ja ci to załatwię - obiecywał nowo poznanym

osobom. W rozmowie, pokrzywdzeni dowiadywali się, że członkowie
jego rodziny zajmują kierownicze
stanowiska w znanym browarze i on
może z nimi porozmawiać. Oczywiście, z podjęciem decyzji należało
się śpieszyć, gdyż przy powszechnym bezrobociu wolne miejsca długo nie mogły czekać. Marcin B. zapewniał, że przy jego wsparciu
wszystkie formalności zostaną szybko spełnione.

Handlowanie cudzym złotem

organizowanego w
ubiegłym roku w Bielsku-Białej przetargu na
komunalny lokal użytkowy zgłosiło się trzech kontrahentów. Jak się
okazało, tylko jeden z nich miał poważne zamiary. Pozostali chcieli
się wzbogacić cudzym kosztem.
Jeszcze przed rozpoczęciem
przetargu dwaj mężczyźni, podający się za biznesmenów, skontaktowali się z przedstawicielami
bielskiej firmy zainteresowanymi
nabyciem lokalu. Po kolei oświadczyli, że gotowi są wycofać się z
licytacji, w zamian za „drobną”
gratyfikację. Oczekiwali po około
dziesięć tysięcy złotych. W tej sy-

tuacji nagabywani przez cwaniaków uczestnicy przetargu powiadomili o wszystkim organizatorów
z Urzędu Miejskiego, którzy złożyli do prokuratury zawiadomienie
o przestępstwie. We wszczętym
w tej sprawie postępowaniu wykryto tylko jednego z podejrzanych, gdyż drugi - jak się okazało
- posługiwał się sfałszowanymi
dokumentami. Markowi M. z Lublińca przedstawiono zarzut
utrudniania przetargu publicznego w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej i działanie na szkodę
organizatorów. Za taki czyn grozi
kara pozbawienia wolności do
trzech lat. (ban)

ddanie właścicielowi zgubionej rzeczy, to nie tylko
kwestia uczciwości, ale wymóg prawny. Kto o tym zapomina
może się narazić na odpowiedzialność karną. Przekonała się o tym
pewna para ze Strumienia, która za
przywłaszczenie cudzej rzeczy stanie przed cieszyńskim sądem.
Młodzi ludzie wybrali się na
spacer nad Wisłę. Gdy przechodzili wzdłuż nabrzeżnych wałów,
coś w trawie zabłyszczało. Na ziemi leżała szczerozłota bransoleta.
Oboje uznali, że było to szczęśliwe dla nich zrządzenie losu i nawet się nie zastanawiali, czy wy-

pada odszukać właściciela cennego, wartego 1,2 tysiąca złotych
przedmiotu. Tak się jednak złożyło, że ten dowiedział się o swojej
bransolecie, oferowanej przez
parę do sprzedaży. Zawiadomiona o tym policja odzyskała zgubę,
a nieuczciwych znalazców oskarżono o przywłaszczenie cudzego
mienia. Tylko dlatego, że była to
rzecz znaleziona, ewentualna kara
będzie mniejsza niż w przypadku
przywłaszczenia rzeczy powierzonej. Kodeks karny przewiduje za
taki czyn grzywnę bądź karę ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. (ban)

spodnie oraz blisko 37 tysięcy
czeskich koron, które otrzymał za
sprzedane mieszkanie. Również
wówczas złodzieja nie udało się
ująć, choć wielu bywalców miejscowych knajp do dzisiaj wspomina jak owej nocy dwóch Polaków
szastało na lewo i prawo pieniądzami.
Po ponad roku Krysztof S. pojawił się w Krakowie, gdzie wynajął mieszkanie. Jak się okazało,
nie na długo, bo po niespełna
dwóch miesiącach opuścił swoje
chwilowe lokum. Wraz z nim
„ulotniła się” lodówka.
Krzysztof S., zatrzymany w
maju tego roku, początkowo do niczego się nie przyznawał. Potem
zmienił zdanie i wziął na siebie
okradzenie Czecha i krakowianina,
ale zdecydowanie zaprzeczał, aby
dokonał napadu rozbójniczego w
Szczyrku. Jako alibi podał, że w
owym czasie przez cztery dni
uczestniczył w imprezie towarzyskiej z okazji ukończenia dziewięciu lat przez córkę jego znajomego. Takie wyjaśnienia nie przekonały prokuratora, bo podejrzany
nie tylko nie potrafił w racjonalny
sposób wytłumaczyć powodów
szumnego świętowania urodzin
dziecka, ale w dodatku pomylił
datę jego jubileuszu. To była nieudolnie przeprowadzona próba
skonstruowania dla podejrzanego
alibi - stwierdził prokurator w skierowanym do bielskiego sądu akcie oskarżenia. (ban)
W pierwszej kolejności należało przeprowadzić badania lekarskie. Załatwienie tej sprawy oszust
brał na siebie. Wierzono mu, bo
wcześniej był przez pewien czas
zatrudniony w jednym z bielskich
szpitali, co uwiarygodniało jego
rzekome pośrednictwo. Za to Marcin B. pobierał od pokrzywdzonych
kwoty od 50 do 700 złotych. Jak
obliczono, wcześniej wyłudził w
ten sposób prawie 3,5 tysiąca złotych. Teraz będzie odpowiadał za
oszukanie dwóch osób na kwotę
320 złotych.
W trakcie prowadzonego śledztwa Marcin B. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw
i wyjaśnił, że zmusiła go do tego trudna sytuacja majątkowa. (ban)
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Starostwo kontra wójt Świnnej

Mieszkańcy Żywiecczyzny, którzy pracują w BielskuBiałej i codziennie dojeżdżają pociągiem do pracy,
martwią się, że nie będą mogli wrócić z drugiej zmiany. PKP grożą, że od 1 kwietnia zlikwidują dwa wieczorne pociągi: Bielsko - Rajcza o 21.45 i Bielsko Zwardoń o 22.38.
edług PKP te dwa pociągi mają niską frekwencję. Na pewno
będą jeździć tylko do końca marca, a potem jedynie wtedy, gdy
dopłaci do nich marszałek śląski.
Ten twierdzi, że dał już wystarczająco dużo kasy.
- Kończymy w Bielsku pracę
o 22.00 i jeśli pociągi nie pojadą, to albo będziemy jechać o
północy pospiesznym do Budapesztu i po drodze wyskakiwać,
albo przyjdzie nam czekać na następny pociąg aż do piątej rano!
Jest jeszcze jedno wyjście, spacer piechotą - mówią mieszkańcy okolic Węgierskiej Górki, Milówki, Rajczy i Zwardonia.
Według Rajmunda Pollaka,
radnego Sejmiku Województwa
Śląskiego, wieczorne pociągi
muszą jeździć. - W 2006 roku z
budżetu województwa na przewozy regionalne pójdzie sześćdziesiąt milionów złotych. I tu
mam wielki żal do marszałka śląskiego. Wielokrotnie prosiłem,
aby dawać PKP pieniądze, ale

pod warunkiem, że nie będą odwoływać pociągów. Moim zdaniem PKP, które podzieliły się na
kilkanaście spółek, to obecnie
worek bez dna. Z roku na rok
chcą coraz więcej pieniędzy, a
pociągów ubywa i jeżdżą coraz
wolniej. Te wieczorne kursy muszą pozostać. Jak ludzie nie
będą mogli wrócić z drugiej zmiany, to zrezygnują z pracy, a przez
to powiększą grono bezrobotnych, a chyba nie o to nam chodzi? Marszałek śląski i inni radni
ze Śląska i Zagłębia nie rozumieją tego problemu, bo jeżdżą samochodami. Poza tym mieszkańcy z tamtego regionu mają nie
tylko dobre połączenia kolejowe,
ale również do wyboru tramwaje
i autobusy miejskie, do których,
co ciekawe, dopłaca także marszałek. Teraz chce jeszcze zrobić Szybką Kolej Miejską pomiędzy Sosnowcem a Tychami.
Martwię się, czy nie odbędzie się
to kosztem pociągów, które kursują na Podbeskidziu - mówi radny Pollak. (ps)

drugiej połowie 2002 roku
władze powiatu przekazały bezpłatnie gminie Świnna budynek, w którym kiedyś funkcjonował ośrodek zdrowia w Pewli
Małej. Po dwóch latach, w sierpniu 2004 roku, gmina sprzedała
budynek za 83 tysiące złotych.
Po kilku miesiącach (!) władze powiatu stwierdziły, że budynek został bezpłatnie przekazany gminie nie po to, aby ta na tym zarabiała. Wójt Jurasz twierdził jednak, że budynek gminie się należał. I tak rozpoczął się spór.
- Mamy dokumenty na to, że w
1957 roku mieszkańcy Pewli Małej, Rychwałdku i Pewli Ślemieńskiej kupili budynek z działką na
potrzeby ośrodka zdrowia. Po
dwudziestu latach budynek został
bezpłatnie przekazany Zakładom
Opieki Zdrowotnej w Żywcu, bo
takie były wówczas przepisy. Mijały lata i budynek popadał w ruinę, a jakoś nikt nie kwapił się do
jego remontu. Pod koniec lat
osiemdziesiątych ośrodek musiał
się przenieść do sąsiedniego budynku, który należy do gminy. W
drugiej połowie 2002 roku otrzymaliśmy bezpłatnie od starostwa budynek byłego ośrodka. Na dobrą
sprawę został nam on zwrócony.
Niestety, był w katastrofalnym stanie. Nie było nas stać na jego remont, który miał wynosić około 250
tysięcy złotych. Podjęliśmy decyzję, aby go sprzedać. W sierpniu
2004 roku kupiła go prywatna spółka lekarska, która w sąsiednim
budynku prowadzi ośrodek zdrowia. Gdybyśmy nie sprzedali tego
budynku, to popadłby w całkowitą
ruinę. Pieniądze ze sprzedaży poszły na poprawę nawierzchni dróg
i oświetlenie w trzech sołectwach,
które składały się w 1958 roku na
kupno tego budynku. Teraz w
sprzedanym budynku kończy się
już remont - wyjaśnia wójt Jurasz.

W Tresnej czekają na kanalizację

Stanisław Maruszczak, radny z gminy Czernichów, uważa, że gminne władze działają na szkodę mieszkańców. Chodzi o położenie rur kanalizacyjnych, którymi popłynęłyby ścieki z przysiółka Zabrodzie w Tresnej.
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- Kilka miesięcy temu na dro- ni w Czernichowie - mówi radny gotować dokumentację techniczdze wojewódzkiej, koło zapory w Maruszczak.
ną i złożyć wniosek o pozwoleTresnej, zaczęły się prace przy
Wójt gminy Czernichów An- nie na budowę. Do tego wszystzabezpieczeniu osuwiska. Uwa- drzej Grobelny uważa, że poło- kiego trzeba ogłosić przetargi. To
żam, że to okazja, aby na
trwałoby kilka miesięcy
tym odcinku położyć rury
i moglibyśmy nie zdążyć
kanalizacyjne od przydo sierpnia - twierdzi
siółka Zabrodzie w Trewójt Grobelny.
snej w stronę Czernicho- Poza tym wstępnie
wa. Teraz nie byłoby
oszacowaliśmy, że cena
problemów, aby przekotych rur nie wynosiłaby
pać pobocze tej drogi.
50, ale 150 tysięcy złoRozmawiałem już z wytych - dodaje wicewójt
konawcami oraz z dyrekgminy Czernichów Macją Zarządu Dróg Wojerian Stąpor.
wódzkich w Katowicach.
- Jeśli wójt będzie
Na przekopanie pobocza
tak zwlekał, naprawdę
mamy czas do sierpnia.
zaprzepaścimy dobrą
Potem powstanie tu beokazję, aby skanalizotonowy mur. Kto potem
wać przysiółek Zabropozwoli to wszystko roz- - Tędy mogłaby przebiegać rura kanalizacyjna! - podzie w Tresnej. Jeżeli
kopać? A jeżeli nawet kazują radni Stanisław Maruszczak (z lewej) i Annie zostanie on skanalidostaniemy pozwolenie, drzej Krempel.
zowany teraz, to wątpię
to będzie to bardzo dużo
czy ktoś weźmie się za
kosztować. Zamiast 50 tysięcy żenie rur na odcinku, gdzie za- to w najbliższych latach. A szkotrzeba będzie wyłożyć aż 500 ty- bezpieczane jest osuwisko, nie da, bo tyle mówimy o ekologii i
sięcy złotych. Do tej kanalizacji jest takie proste. - Nawet gdyby- czystości wód, a jak przyjdzie co
można byłoby podłączyć około 80 śmy się zdecydowali położyć do czego to nic się w tym kierunbudynków, skąd ścieki popłynę- rury, to przedsięwzięcie takie wy- ku nie robi - twierdzi radny Małyby do istniejącej już oczyszczal- maga wiele czasu. Trzeba przy- ruszczak. (ps)

- Gdybyśmy nie sprzedali tego budynku to popadłby w ruinę! - podkreśla wójt Henryk Jurasz.
W tej spornej sprawie przedstawiciele powiatu i gminy spotykali się kilka razy. Powiatowi włodarze stwierdzili, że cofają darowiznę i zagrozili gminie, iż wystąpią w tej sprawie na drogę sądową. Co ciekawe, nie dawali wiary
dokumentom, które przedstawiał
im wójt Jurasz. Jakież było ich

zdziwienie, kiedy w sądowych archiwach znalazł się akt własności
z 1957 roku, stwierdzający, że budynek należy do Gromadzkiej
Rady Narodowej w Pewli Małej. Po
odnalezieniu dokumentu powiatowym władzom nie pozostało nic
innego, jak wycofać się ze wszystkich swoich roszczeń. (ps)

Mały budżet, duże inwestycje

Wkrótce miną dwa lata od
czasu, gdy gmina Ślemień opuśc i ł a s z e r e g i Z w i ą z k u M i ę dzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Gminni włodarze stwierdzili
wówczas, że gmina sama będzie
budować kanalizację.
Wystąpienie ze związku było dla wielu samorządowców z Żywiecczyzny sporym
zaskoczeniem.
- To czyste szaleństwo. Przecież Ślemień to bardzo mała
gmina, z małym budżetem. Sama nie jest
w stanie wybudować
oczyszczalni i kanalizacji, a przy okazji
może się sporo zadłużyć - mówili samorządowcy tuż po
wystąpieniu gminy ze związku.
Wójt gminy Ślemień Małgorzata Pępek twierdzi, że wystąpienie
nie było decyzją pochopną, ale
przemyślaną. - Do tej pory nasza
gmina nie ma ani metra kanalizacji. Co prawda w związku obiecywano nam wielkie pieniądze z Unii
Europejskiej, ale nikt dokładnie nie
wiedział, kiedy będą. A my naprawdę nie mogliśmy już dłużej
czekać i postanowiliśmy sami
spróbować sięgnąć po unijne pieniądze - mówi wójt Pępek.
Gminni urzędnicy napisali
wniosek i udało się. Po przetargach prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz
oczyszczalni ścieków ruszyły pod
koniec września. Mają potrwać do
jesieni tego roku. Cała inwestycja ma kosztować ponad 6 milionów złotych, z czego oczyszczalnia ścieków pochłonie ponad 1,8
miliona złotych. W ramach tej inwestycji powstanie wodociąg o
długości 6,5 kilometra i sieć ka-

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

nalizacyjna o długości 9,2 kilometra. Do obu sieci podłączonych
zostanie blisko sto budynków.
Czy jednak mała gmina utrzyma tak wielki ciężar finansowy?
- Zdajemy sobie sprawę, że to po-

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

Mieszkańcy Żywiecczyzny już się martwią

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

Spór pomiędzy władzami powiatu żywieckiego a władzami gminy Świnna o budynek
byłego ośrodka zdrowia w Pewli Małej zakończony! Zwycięsko z tej batalii wyszedł
wójt gminy Świnna Henryk Jurasz.

Trwa budowa oczyszczalni
ścieków w Ślemieniu.

ważne wydatki. Zamierzamy brać
pożyczki, ale głównie z funduszów
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, bo są one nisko oprocentowane i w części mogą być umorzone - podkreśla wójt Pępek. (ps)
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Finansowy spór Oświęcimia z Wieprzem

Kęty Podlesie: starania o remont

my na „drugie rozdanie”. Do
tego czasu będziemy prowadzić drobne remonty, które rozpoczną się na wiosnę. Jeżeli
zajdzie taka potrzeba, to niewykluczone, że na moście wprowadzony zostanie ruch wahadłowy - mówi starosta Kała. Dodaje, że nie trzeba się martwić
o ważność pozwolenia budowlanego. - Termin rozpoczęcia
budowy to dzień wydania dziennika budowy, do którego możemy wpisać rozpoczęcie prac
przygotowawczych. Kolejny
wpis do dziennika musi być dokonany do dwóch lat.
Burmistrz Olejarz uważa, że
jeżeli powiat liczy na unijną
kasę, to remont nie ruszy wcześniej niż w 2008 roku. - Poza tym
obawiam się, że wniosek o remont tego mostu jest na zbyt od-

- Czy most w Kętach doczeka się w końcu remontu czy wcześniej się zawali? - pytają mieszkańcy Kęt.
w stanie sami udźwignąć takiego wydatku. Musielibyśmy
wstrzymać wszystkie inwestycje w całym powiecie. Staramy
się o unijne pieniądze. Przed
ponad rokiem nasz wniosek
został odrzucony. Teraz czeka-

rzypomnijmy, że w 1997
roku Oświęcim poręczył pożyczkę w wysokości czterech milionów złotych Związkowi
Komunalnemu gmin Wieprz, Zator
i Babice. W zamian Zator ustanowił hipotekę na swoich nieruchomościach na rzecz Oświęcimia, a
oprócz tego zabezpieczeniem miały być też weksle in blanco, wystawione przez gminy Wieprz i Zator.
Już pod koniec 1999 roku okazało się, że związek ma problemy
ze spłatą pożyczki. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy

pod koniec 2003 roku Wieprz wystąpił ze Związku Komunalnego.
Tymczasem Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (gdzie związek brał pożyczkę) zaczął ściągać zaległe raty
od Oświęcimia.
Władze Oświęcimia przystąpiły
do rozmów z NFOŚiGW. Udało się
osiągnąć porozumienie. Gmina Zator przejęła część zadłużenia wobec
NFOŚiGW. A to oznaczało, że z
kwoty poręczenia Oświęcim ma do
zapłacenia mniej o 1,5 miliona złotych. - Miasto poniosło jednak cię-

żar wcześniej zapłaconych rat i tej
części długu, której nie przejęła gmina Wieprz. Mimo próśb ze strony
władz Oświęcimia włodarze Wieprza nie przystąpili do negocjacji. Po
uzyskaniu prawomocnych wyroków
sądowych o zwrot pieniędzy Oświęcim po raz ostatni zwrócił się do Wieprza z propozycją, aby spłacił zaległości. Jednak Wieprz odmówił.
Stąd też decyzja, aby oddać sprawę do sądu, a w razie konieczności
nawet do komornika - mówi Katarzyna Kwiecień, rzecznik prasowy
prezydenta Oświęcimia. (ps)

Zmiana władz w Brzeszczach, ale...

Wiceburmistrzem gminy Brzeszcze pozostanie Arkadiusz Włoszek. To decyzja nowej burmistrz, Teresy Jankowskiej.
rzypomnijmy: dotychczasowa burmistrz Beata
Szydło została wybrana
we wrześniowych wyborach na
posła do sejmu. W związku z tym
w połowie października złożyła
rezygnację z funkcji burmistrza.
Zgodnie z przepisami funkcję
swą przestał też pełnić wiceburmistrz, Arkadiusz Włoszek. Ten
jednak pozostał na swoim stanowisku, bo obowiązywało go trzymiesięczne wypowiedzenie. Po
rezygnacji burmistrz Szydło, ówczesny premier Marek Belka

miał wskazać zarządcę komisarycznego dla Brzeszcz, który zajmowałby się gminą do czasu wyborów uzupełniających. Wydawało się pewne, że premier wskaże
Włoszka. Tymczasem osobą pełniącą tymczasową funkcję burmistrza został Tomasz Łukowicz, sekretarz gminy Brzeszcze. W wyborach uzupełniających na burmistrza Brzeszcz, które odbyły się 4
grudnia, wygrała Teresa Jankowska. Po kilku tygodniach jako zastępcę burmistrza wskazała Arkadiusza Włoszka. (ps)

Arkadiusz Włoszek pozostał
na stołku wiceburmistrza.

Sztuka przegrała z ekonomią

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

ległym miejscu „listy rankingowej”, z której samorządy starają się o unijne pieniądze, bo na
niecałe sto pozycji plasuje się
w siódmej dziesiątce. Szanse
są zatem bardzo nikłe - dodaje burmistrz. (ps)

ładze Oświęcimia zgodziły się w końcu przeznaczyć 9,5 tysiąca złotych na
opracowanie wstępnej koncepcji
budowy hali targowej przy ulicy Dąbrowskiego.
Oświęcimscy kupcy - jak już pisaliśmy - chcą, aby władze miasta
przystąpiły do opracowywania koncepcji budowy hali targowej. Taki pomysł zaprezentował ponad pół roku
temu prezydent Oświęcimia Janusz
Marszałek. Inwestycja ma kosztować
od 7 do 10 milionów złotych. Kupcy
nie ukrywają, że chcą partycypować
w budowie hali. Jednak, aby inwestycja mogła się rozpocząć, potrzebne
są plany, a te mogą powstać dopiero
po przygotowaniu wstępnej koncepcji. Prezydent Marszałek chciał, aby
miasto przeznaczyło na przygotowanie takiej koncepcji 9,5 tysiąca złotych. Nie zgodziła się na to większość
radnych miejskich. Uważali, że budowa hali w tym miejscu mija się z celem, bo przebiega tamtędy magistrala wodociągowa, ciepłownicza, teletechniczna i gazowa. Ich zdaniem
znacznie podniosłoby to koszty budowy. Stwierdzili, że lepiej sprzedać
teren obecnego targowiska, a na
obrzeżach miasta wybudować nowe.
Ten pomysł oburzył kupców. Zarzucili radnym, że chcą sprzedać targowisko - położone w dogodnym miejscu - jakiejś sieci handlowej, budującej hipermarkety.
Po kilku burzliwych sesjach i spotkaniach z kupcami radni ustąpili i
zdecydowali, by przeznaczyć 9,5 tysiąca złotych na wstępną koncepcję
budowy hali targowej. (ps)

Z początkiem stycznia przestała działać oświęcimska
galeria sztuki Pro Arte. A wszystko to z powodów ekonomicznych.

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

złym stanie mostu na
drodze powiatowej „Kronika” pisała już kilka
razy. Kęccy samorządowcy, którzy od blisko pięciu lat walczą o
jego remont, twierdzą, że problem jest lekceważony przez
władze powiatu oświęcimskiego
i wojewódzkie z Krakowa. - Z
tego mostu spadają już odłamki
żelbetonu. Ostatnia ekspertyza
techniczna, jaką przeprowadzono w październiku 2001 roku,
stwierdziła, że most jest w bardzo złym stanie. Od tego czasu
minęły przeszło cztery lata i, jak
łatwo się domyślić, stan mostu
jest coraz gorszy - mówi Józef
Skudlarski, przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętach.
Burmistrz Kęt Roman Olejarz
uważa, że most nie ma szczęścia. - Kęty leżą na skraju powiatu oświęcimskiego, a most
na uboczu miasta. Ale jest bardzo ważny, bo z naszych danych
wynika, że dziennie przejeżdża przez niego aż
siedem tysięcy samochodów osobowych mówi burmistrz Olejarz.
Starosta oświęcimski Józef Kała
twierdzi, że na remont
potrzeba aż 5,5 miliona złotych. - Jako starostwo nie jesteśmy

Do 23 grudnia 2005 roku Wieprz (powiat wadowicki) miał wpłacić trzy miliony złotych
do oświęcimskiej kasy miejskiej, ale tego nie zrobił. Oświęcimscy włodarze zamierzają
odzyskać te pieniądze na drodze sądowej.

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

Samorządowcy z Kęt alarmują, że może się zawalić
powiatowy most na Sole, który łączy centrum Kęt z
dzielnicą Podlesie, skąd droga wiedzie dalej w stronę
Kóz i Bielska-Białej, a także do Wilamowic i Czechowic-Dziedzic. Tymczasem pozwolenie budowlane na
remont mostu jest ważne tylko do 26 stycznia!

Oświęcimska galeria Pro Arte
już nie działa...

aleria Pro Arte powstała
jedenaście lat temu, a
przed ponad pięcioma
laty znalazła swoją siedzibę przy
ulicy Dąbrowskiego. Galeria była
prywatną inicjatywą oświęcimianki Haliny Kozioł, która zajmowała się promowaniem młodych artystów z Oświęcimia i okolic.
Względy ekonomiczne zmusiły ją
jednak do zamknięcia galerii. Jedynym wyjściem, by galeria się
utrzymała było uruchomienie kawiarni albo pubu. Pomijając już,
że galeria zatraciłaby niepowtarzalny charakter, to w niezbyt dużych pomieszczeniach byłoby
wówczas za mało miejsca na organizowanie wystaw. (ps)
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DYŻUR DZIENNIKARSKI W OŚWIĘCIMIU (Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, tel. 842-25-75) wtorek godz. 10.00-11.30
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Sprzedany pacjent (cd.)
Jestem oburzona tym, że
firma handlująca sprzętem
medycznym zna dane osobowe pacjentów. To kolejny, niestety, dowód na to, że pieniądz może
wszystko. Gabinety lekarskie pełne są reklam różnych, najczęściej
drogich specyfików. Same tam nie
przyszły. Jest dla mnie oczywiste,
że dostarczyli je przedstawiciele
firm produkujących reklamowane
medykamenty. W efekcie nigdy nie
wiem, czy lekarz zapisując mi lekarstwo ma na względzie moje
zdrowie, czy stan swojej kieszeni,
którą - jak można domniemywać zasilają reklamowane w jego gabinecie firmy. Teraz okazuje się, że
nawet informacje o tym, kto i na co
jest chory nie są tajemnicą dla handlowców. To obłęd, któremu organy ścigania powinny wreszcie postawić tamę - bielszczanka

Olewany zakaz (cd.)
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Zachęcam straż miejską
do surowego karania właścicieli pozbawionych
opieki psów. Uważam przy tym, że
na małe, drobniutkie pieski można by machnąć ręką. Ale wielki
bokser, czy wilczur biegający po
placu zabaw lub między blokami
w czasie, gdy jego właściciel pogrążony jest w rozmowie wiele metrów dalej, to oczywisty powód do
wypisania mandatowego bloczka.
Tak przy okazji zastanawiam się,
czy jakichś sankcji nie należy zastosować wobec właścicieli, którzy
zgłaszają się po swoje „zaginione”
psy do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Te zwierzaki trafiają wszak tam dlatego, że ich pan
czy pani ich nie pilnowali. Podam
przykład z mojego bloku. Codziennie rano sąsiad uchyla drzwi od
klatki schodowej i wypuszcza na
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osiedle swojego niemałego kundla. Kiedy pies się wybiega, wraca pod blok i szczekaniem daje
znać, że czeka na otwarcie drzwi.
Ale czasami - pewnie zauroczony
jakąś suczką - znika na długo.
Wtedy rodzina sąsiada chodzi po
osiedlu i nawołuje zgubę. Wiem,
że już raz odnalazła psa dopiero
po wizycie w azylu dla bezdomnych zwierząt. Czy to jest właściwa i zgodna z prawem opieka nad
zwierzęciem? - bielszczanin z
osiedla Wojska Polskiego

Uwalnianie karpi (cd.)
Za szczyt absurdu uważam
akcję ekologów, którzy co
roku przed świętami wykupują kilka karpi i wpuszczają je potem do Jeziora Żywieckiego. Gdyby uwalniano dziko żyjące ryby, które wcześniej ktoś wyłowił z rzeki czy
jeziora, to mógłbym to zrozumieć.
Ale to są przecież karpie hodowlane. Czyli takie, które hoduje się specjalnie na święta. I gdyby nie tradycja jedzenia tych ryb na Wigilię, to
niemal nikt nie zawracałby sobie głowy ich hodowaniem. Gdybyśmy
wzięli przykład z ekologów i zamiast
karpia na Wigilię zaczęli jeść na
przykład kilogram marchewki, to
efekt byłby taki, że na Podbeskidziu
hodowla karpi miałaby minimalne
rozmiary. A może nawet by zamarła. Wtedy, oszczędzając karpiom
przedświątecznej śmierci od noża
czy młotka, zaoszczędzilibyśmy im
też dwa lata życia w hodowlanym
stawie. Osobna kwestia to pytanie

o to, jaka to świetlana przyszłość
czeka te ryby w Jeziorze Żywieckim? Podejrzewam, że będzie to...
wędkarski haczyk! - bielszczanin

Koniec objazdu (cd.)
Bielskie władze zafundowały nam kierowcom
przedświąteczny prezent w
postaci otwarcia ruchu na ulicy Sobieskiego w Starym Bielsku. Dziwny to prezent, biorąc pod uwagę,
że nowa droga w tej części miasta
miała być gotowa już dawno temu.
A gdy wykonawca ślimaczył się z
robotami po wejściu na plac budowy zapewniano, że to nic, bo te
opóźnienia łatwo się nadgoni. Teraz słyszymy inną śpiewkę - coś
tam ponoć niespodziewanego drogowcom „wyskoczyło”. Szkoda
słów... Ale przy okazji apeluję do
miejskich służb o jeszcze jeden
prezent. Jadąc od skrzyżowania
ulicy Sobieskiego z ulicą Nad Potokiem w górę ulicą Klubową w
pewnym momencie wjeżdża się na
nowy fragment tej drogi. Ten wjazd
to bardzo wysoki uskok, na którym
auta o niskim zawieszeniu mogą
doznać uszkodzeń. Byłoby fajnie,
gdyby zrobiono nam kierowcom
kolejny prezent i ten niebezpieczny uskok wyrównano - kierowca z
Bielska

Ofiary Hulanki
Strach jeździć odcinkiem
ulicy Wyspiańskiego między Piastowską a Grunwaldzką - dziura na dziurze! Nad-

miernie eksploatowana, jak i inne
objazdowe ulice, podczas budowy
ronda na Hulance, „zasłużyła”
choćby na załatanie w pierwszej
kolejności. Pozostawiona na całą
zimę w takim stanie będzie przekleństwem kierowców - B.Ł., zmotoryzowany bielszczanin

Niedbałe pługi
Nie wiem jaka jest tego przyczyna, lecz obserwuję od
pewnego czasu, że pługi odgarniające w zimie bielskie ulice wykonują swoją pracę bardzo niedbale. Dawniej odśnieżano bowiem ulice na całej ich szerokości. To znaczy od krawężnika do krawężnika.
Teraz pługi odgarniają miejskie drogi w taki sposób, iż pozostawiają nieodśnieżony co najmniej półmetrowej
szerokości pas jezdni przy krawężniku. Powoduje to niepotrzebne zawężanie ulicy, co utrudnia kierowcom
wykonywanie manewru wymijania.
Poza tym w czasie roztopów jezdnia
zalewana jest przez wodę. Pas pozostawionego przez pługi zbrylonego w wał śniegu tuż przy krawężnikach sprawia bowiem, że zatkane są
kratki ściekowe. Woda pochodząca
z roztopów zamiast do kanalizacji
burzowej, wypływa na jezdnię. Gdy
chwyci mróz, zalane wodą ulice zamieniają się w lodowisko - A.C., Bielsko-Biała

Śmierdząca wizytówka
Odwiedzili mnie znajomi z
zagranicy. Gościli krótko,
więc nie było czasu na
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gruntowne zwiedzanie miasta, ale
propozycję zobaczenia wizytówki Bielska-Białej - odremontowanego dziewiętnastowiecznego
dworca kolejowego - przyjęli chętnie. Program pobytu mieli tak napięty, że „kolejowy” rekonesans
zaplanowaliśmy na siódmą rano.
Po wejściu do dworcowego holu
myślałem, że ze wstydu zapadnę
się pod ziemię! Natarczywy
smród, na parapetach śpiący bezdomni, a w ich sąsiedztwie już aktywni, mimo tak wczesnej pory,
dwaj koneserzy wina marki
„wino”... Próbowałem trzymać fason i zadzwoniłem do straży miejskiej, ale to już był gwóźdź do
trumny! Prośba o interwencję została skwitowana w stanowczy,
aczkolwiek grzeczny, sposób: Nie przyjedziemy, bo to nie nasz
teren! Zamiast dumy, przeżyłem
wstyd... - K.N. Bielsko-Biała

Mikołajkowy koszmarek
Moda na podbijanie handlowego bębenka przez
świąteczne akcesoria i
wdzianka przekroczyła granice dobrego smaku. W jednym z bielskich sklepów najwyraźniej postanowiono zaoszczędzić i zrezygnowano z zatrudnienia kilku „Mikołajów” krążących między regałami i
zachęcających klientów do kupowania wybranych towarów. Ale z
mikołajkowych strojów nie zrezygnowano. Czerwone kapotki z białymi naszywkami powieszono... na
bramkach alarmowych, stojących
przy wejściu do sklepu i mających
informować o próbach kradzieży.
W dodatku na bramki te nasunięto też mikołajkowe czapki. Z daleka wyglądało to tak, jakby jakieś
malutkie Mikołaje... wisiały na tych
bramkach niczym na szubienicach. Koszmar!!! - czytelnik z powiatu bielskiego

Biała - dziś część Bielska-Białej - początkowo była przysiółkiem dużej wsi
Lipnik. Z czasem wybiła się na samodzielność, a 283 lata temu król August II
Mocny nadał tej osadzie prawa miejskie. Po wiekach burzliwej i ciekawej historii Biała... połknęła macierzysty Lipnik!

Tajemnicze œwiat³o i kasa konfederatów

Biała, która nazwę wzięła od
płynącej opodal rzeki, powstała w
połowie szesnastego wieku, a założył ją sołtys Walenty Krzyszko. 9
lutego 1723 roku polski monarcha
nadał tej osadzie prawa miejskie
oraz herb - dwie czerwone róże na
zielonym tle.

WYJĘTY SPOD PRAWA
Pierwszym burmistrzem nowego królewskiego miasta został
Baltazar Damek - postać w dziejach grodu niezwykła, by nie rzec
niemal legendarna. Damek pochodził z pobliskich Wilamowic i
osiedlił się w Białej na początku
osiemnastego wieku. Zajmował
się handlem płótnem - które
sprzedawał na Węgry - oraz bankierstwem. Najwyraźniej miał
smykałkę do interesów, bo był
człowiekiem majętnym. A że nie
miał dzieci, więc wiele energii poświęcał sprawom publicznym.
Bialski kupiec i bankier mieszkał
przy ulicy Niwka (obecna ulica
Stanisława Stojałowskiego).
Nocą, wychodząc przed swój
dom, spoglądał na pobliski niezabudowany plac. I widział tam często bardzo jasne światło. Jednak
gdy zaintrygowany zbliżał się do
tego miejsca, tajemnicze światło
znikało! Damek był osobą poboż-

ną, więc w intrygującym go miejscu postawił krzyż. Ale światło
nadal się pojawiało. Mało tego,
pod krzyżem Damek omal nie zginął z ręki najemnego żołdaka.
Bialski kupiec postanowił więc w
tak niezwykłym dla niego miejscu
postawić drewnianą kaplicę pod
wezwaniem Opatrzności Bożej.
Tak początki obecnego bialskiego kościoła pod tym samym wezwaniem tłumaczy piękna legenda.
Historycy wskazują z kolei na
fakt, że fundacja Damka zbiegła
się w czasie z pojawieniem się
nad Białą jezuitów. Przypuszczalnie więc to ci zakonnicy skłonili
kupca do wsparcia ich religijnej
akcji. Mimo ostrego konfliktu z
bialskimi protestantami, którzy
zarówno do jezuitów, jak i do katolickiej kaplicy odnieśli się wyjątkowo wrogo, Damek po latach
został wybrany pierwszym burmistrzem miasta. Potem, gdy opuścił ten urząd, padł ofiarą przestępstwa, którego sprawcą był
miejski notariusz. W efekcie na
Węgrzech skonfiskowano towary
bialskiego kupca, a ich właściciela
uznano za osobę wyjętą spod prawa! Po kosztownym procesie sądowym Damek oczyścił się jednak
z zarzutów i z czasem znów za-

siadł w fotelu bialskiego burmistrza.

NA CELOWNIKU HISTORII
Miejskie dzieje Białej nie przekroczyły jeszcze półwiecza, a już
gród zapisał się na kartach narodowej historii. W 1769 roku Biała stała
się nieformalną stolicą konfederacji
barskiej. To właśnie w tym mieście,
w ratuszu, który stał kiedyś na obecnym placu Wojska Polskiego, uroczyście podpisano akt utworzenia
Generalnej Rady Stanów Skonfederowanych, czyli najwyższej władzy
konfederacji walczącej z Rosją i
królem Poniatowskim. W Białej nie
tylko przebywali najwyżsi dostojnicy konfederacji barskiej, w tym mieście trzymano także kasę tego ruchu. Tu również wydawano konfederackie manifesty, a nad bezpieczeństwem konfederackich władz
czuwał powstańczy garnizon. Siłą
rzeczy w Białej gościli też konfederaccy dowódcy polowi. Był wśród
nich Kazimierz Pułaski, późniejszy
bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Dodajmy, że
w czasie konfederacji barskiej nie
zapisał on najpiękniejszych kart
swojej historii. Słynął bowiem nie
tyle z wielkiej odwagi, co z olbrzymiej niesubordynacji.

Z tego miejsca, przy obecnej ulicy Stojałowskiego, Baltazar Damek widział w nocy tajemnicze światło padające tam, gdzie dziś
stoi kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej.
Zainteresowanie konfederackiej
wierchuszki Białą nie było przypadkowe. Opierająca się na rzece Białej granica miasta była wszak równocześnie granicą Rzeczpospolitej.
W razie zagrożenia rosyjskim atakiem, konfederackie szyszki pakowały manatki i czmychały do austriackiego Bielska lub Cieszyna.
Tam kozackie patrole im już nie groziły. Ale Biała uciec za rzekę nie
mogła. Raz co prawda konfederaci
obronili ją przed Rosjanami, ale za
drugim razem aktywny udział w
dziejach Polski zakończył się dla
grodu fatalnie. Moskale zdobyli i złupili miasto.

WIELKA BIAŁA
Choć Biała wyrosła w Lipniku, to
z biegiem lat go zdystansowała. Już
pod koniec osiemnastego wieku zaczęły się w Białej pojawiać pomysły
przyłączenia do niej Lipnika. Powód
planowanej aneksji był prozaiczny.
Biała miała małe terytorium i szuka-

ła sposobu znalezienia gruntów pod
dalszą zabudowę. Lipnik długo i skutecznie bronił swojej niezależności,
ale w dwudziestoleciu międzywojennym ostatecznie skapitulował. Bialskie władze chciały wówczas przyłączyć do miasta jedynie część sąsiedniej gminy, lecz lipniczanie byli
stanowczy. Zgodzili się na administracyjną zmianę pod jednym warunkiem: do Białej włączona zostanie
cała gmina Lipnik. Bialskim Niemcom nie w smak był ten pomysł, gdyż
obawiali się, że tym samym w mieście ulegną wzmocnieniu wpływy
Polaków i socjalistów. Mimo to w
1925 roku Lipnik został wchłonięty
przez sąsiednie miasto, o którym
zaczęto odtąd mówić „Wielka Biała”.
Apetyty części bialan najwyraźniej
zaczęły rosnąć w miarę jedzenia,
gdyż wkrótce pojawił się pomysł włączenia do „Wielkiej Białej” Straconki. Ostatecznie jednak do tej aneksji
nie doszło.
Tekst i foto: S£AWOMIR HOROWSKI
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Sklepy kuszą wyprzedażami. Choć zima w pełni, już rozpoczęły się obniżki cen swetrów, kurtek i zimowych butów. Sklepy firmowe oraz dużych sieci już z witryn zapraszają na obniżki przekraczające nawet 50 procent!

Sklepy kuszą obniżkami
Trwa karnawał. W wielu sklepach wydzielono nawet specjalne stoiska z akcesoriami mającymi uatrakcyjnić zabawę. Oprócz masek i kolorowych czapeczek można wybierać wśród konfetti, serpentyn i baloników.
weterki, które jeszcze przed
kilkoma tygodniami kosztowały 55 zł, dziś można kupić za 30 zł. Przeceniono także swetry droższe. Można je kupić po 6080 zł zamiast 110-130 zł - tyle kosztowały jeszcze przed świętami.
- Wśród klientów nie brakuje stałych, którzy kupują wyłącznie na wyprzedażach - jesiennych, zimowych,
wiosennych i letnich. Niektórzy co

FOTO: EWA FABER

Wybór karnawałowych akcesoriów jest spory.
dziecka. Dzieci mogą się przebrać
na przykład za biedronkę, duszka lub Indianina. Sprzedawcy już
od paru dni zapowiadają obniżki
cen strojów.
Już od 4,20 zł można kupić
najtańsze wina musujące. Średnia
ich cena to 6-8 zł. Importowane
kosztują od 11 zł.
Sklepy oferują także napoje z
bąbelkami dla dzieci. Butelka bezalkoholowego napoju musującego
kosztuje około 6-7 zł. Można nawet wybrać kolor napoju. (efa)

FOTO: AGNIESZKA BEDNARSKA-PISZCZEK

Podbeskidzkie gospodynie nie tylko od święta gotują według starych sprawdzonych receptur, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Zapewniamy,
że regionalne jadło jest
bardzo smaczne i niekoniecznie musi zrujnować kieszeń. Zapraszamy więc do gotowania z „Kroniką” zgodnie
z przepisami i poradami doświadczonych
gospodyń z Podbeskidzia.

Nie brak też regałów i wieszaków
z towarami po 10, 20 czy 30 zł za
sztukę. Tu można znaleźć wszystko
- koszulki, bluzki, spódniczki.
Mniejsze obniżki dotyczą obuwia. Kozaczki przeceniono na przykład z 220 do 170 zł lub ze 190 do
140 zł. Sprzedawczyni w sklepie
obuwniczym tłumaczy, że przy niewysokich marżach to i tak duże przeceny. - Buty są skórzane, porządne,
nie będą już kosztować mniej - mówi. Ze
110 do 90 zł obniżono cenę butów ze skóry ekologicznej zdobionych futerkiem.
Zyskać mogą nabywcy kurtek. Ciepłą,
puchową kurtkę przeceniono na przykład z
230 na 130 zł. Inne ze 170 na 99 zł.
Irena Krzanowska,
rzecznik konsumentów
w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej
przypomina, że towary
kupione na posezonowych wyprzedażach także - w razie wystąpienia w nich
wad - można reklamować. - Reklamacji nie podlegają jednak wady, o których kupujący wiedział w chwili zakupu i z uwagi na które towar został przeceniony - mówi Irena Krzanowska. Tłumaczy, że jeśli torebka została przeceniona z powodu przebarwienia, to
klient nie może reklamować tej wady.
Jeśli jednak odpadnie od niej uchwyt jak najbardziej.
Rzecznik radzi, by nie zapominać o zabieraniu przy kasie paragonów. Konsumentowi najłatwiej wtedy udokumentować, że zakupu dokonał u danego sprzedawcy. - Wydawanie dowodów zakupu nie należy wyłącznie do obowiązku sklepów.
Także handlujący na targowisku
muszą go wydać na żądanie klienta.
Na równych prawach klient może reklamować towar kupiony w sklepie,
jak i na bazarowym stoisku - mówi
Irena Krzanowska.
FOTO: EFA FABER

lastikowe maski można kupić już od 4 zł. Najczęściej
przedstawiają podobizny
zwierząt - tygrysów, piesków oraz
duszków i diabełków. Tekturowe
maski na oczy, kolorowe z brokatem, kosztują średnio 2 zł. Paczkę
25 różnokolorowych baloników
można kupić za 4 zł (przecenione
z 7 zł), paczka 10 baloników kosztuje 2 zł. Za tyle samo można kupić zestaw dwóch trąbek. Serpentyny kosztują od 75-80 gr za sztukę lub od 1,50 zł do 3 zł w zestawach po 2-3 sztuki. 15-gramowe
opakowanie kolorowego konfetti
kosztuje 4 zł. Za 2,50 zł można
kupić „strzelające” konfetti - po
zaciągnięciu sznurka z opakowania wystrzelają setki kolorowych
ozdóbek. Około 14-19 zł kosztuje
zestaw z maskami, czapeczkami,
trąbkami i balonikami dla 2-4 osób.
Pojedyncze czapeczki z kolorowego papieru można kupić już od
1,50 zł.
Średnio 45-60 zł trzeba zapłacić za strój karnawałowy dla

dwa-trzy dni przychodzili i pytali, kiedy wprowadzimy przecenę - mówi
ekspedientka w jednym z bielskich
sklepów odzieżowych.
Wśród buszujących między
markowymi spodniami i bluzami
przeważa młodzież. Niektórzy młodzi ludzie regulują rachunki kartami przedpłaconymi, które otrzymali
w prezencie pod choinkę. Karty takie należą do ulubionych prezentów
dzieci i młodzieży. Rozwiązują problem nietrafionych oraz podwójnych
prezentów - dzięki karcie każdy
może sam sobie wybrać dla siebie
rzecz, jaka jest mu potrzebna.
Spodnie można kupić nawet o
połowę taniej, choć obniżki wynoszą
najczęściej do 30 procent. I tak, markowe dżinsy staniały po świętach ze
169 do 119 zł oraz ze 149 do 99 i do
89 zł. Bluzki i bluzy, które kosztowały 70-90 zł teraz można kupić za 4050 zł. Wystawione wcześniej po 110
zł można kupić po 75 zł.

Prąd, gaz, papierosy...

Tym razem Maria Potoczny z Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w
Jaroszowicach - Zbywaczówce proponuje czytelnikom samodzielne
upieczenie chleba swojskiego. Jest to trudne i wymaga sporo czasu.
Mogą się tego podjąć tylko osoby, które mają dostęp do tradycyjnego
pieca chlebowego.

CHLEB SWOJSKI

✂

Składniki: 4 kg mąki żytniej, 1 kg mąki pszennej, 5 dkg drożdży, 2
łyżki soli, 2 - 3 litry kwaśnego mleka (ewentualnie kefiru lub maślanki), 4 - 5 ziemniaków, zakwas.
Sposób przygotowania: Kilka dni wcześniej przygotowuje się zakwas. Do przegotowanej posolonej wody dodaje się trochę mąki pszennej i żytniej, niewielką ilość czosnku oraz skórkę chleba. Wszystko w
przygotowanym garnku trzeba postawić w ciepłym miejscu. Następnie wystarczy cierpliwie czekać 3 - 4 dni aż zakwas będzie gotowy.
Po zrobieniu zakwasu można zacząć przygotowywać ciasto na chleb.
Do miski wlewa się zakwas, litr kwaśnego mleka (trochę podgrzanego) i kilogram mąki (łączonej pszennej i żytniej). Wyrabia się ciasto i
odkłada na całą noc w ciepłe miejsce. Na drugi dzień do ciasta trzeba
dodać pół litra podgrzanego mleka, pół litra wody i kilogram mąki mieszanej pszennej i żytniej. Należy zagnieść ciasto i odstawić na
chwilę w ciepłe miejsce. W tym czasie trzeba ugotować 4 - 5 ziemniaków. Gdy ostygną, rozgniata się je, dodaje do nich pół litra kwaśnego
mleka, 5 dkg drożdży oraz trochę soli. Całość miesza się, robi z tego
„mamałygę” i wlewa do ciasta. Wszystko razem należy dokładnie rozrobić, cały czas podsypując mąką. Maria Potoczna radzi, aby ciasto
wyrabiać co najmniej godzinę. Potem podzielić je na 4 części i włożyć
do koszyczków chlebowych. Powstaną 4 bochenki. Ciasto trzeba okryć
kocem, żeby urosło. Następnie napalić w piecu chlebowym, najlepiej
drewnem iglastym, które daje ładny zapach. W piecu musi palić się
co najmniej pół godziny, zanim włoży się do niego chleb. - Sprawdzam potem gałązką świerkową czy jest dobrze rozpalone - mówi Maria
Potoczny. - Jak się igiełki palą, to znaczy, że ogień jest odpowiedni.
Ciasto chlebowe do pieca wkłada się na długiej łopacie. Piecze się
półtorej godziny na liściu kapusty posypanym mąką. W trakcie pieczenia można odwrócić chleb na drugą stronę, jeśli się przypala. - Mam
jeszcze zwyczaj w każdym cieście robić dziurkę i staropolskim obyczajem żegnać każdy bochenek władany do pieca - mówi Maria Potoczny.
- Po wyjęciu z pieca każdy bochenek obmywam maślanką rozcieńczoną z ciepłą wodą. Wówczas po całym domu rozchodzi się wspaniały
zapach. Chleb w ten sposób upieczony jest niezwykle smaczny!

Od stycznia zdrożeje energia elektryczna. W taryfie G, w
której są rozliczani klienci indywidualni, podwyżka na Podbeskidziu wyniesie średnio 4,18 proc. Przykładowo klienci, którzy płacili dotąd 124,07 zł za 300 KWh, po podwyżce
zapłacą 129,34 zł - wynika z informacji uzyskanych w Beskidzkiej Energetyce.
tany liczników do rozliczeń
na dzień wprowadzenia nowych cen będą szacowane
na podstawie indywidualnego, średniodobowego zużycia energii elektrycznej. - Klienci mogą samodzielnie odczytać stan licznika z 31 grudnia i przekazać go do Terenowego
Biura Handlowego - osobiście, pisemnie lub telefonicznie - do 10
stycznia - mówi Kazimierz Szypuła
z Beskidzkiej Energetyki, bielskiego oddziału Enion.
Telefon do biura terenowego w
Bielsku-Białej to 033 8131799, w
Cieszynie - 033 8572764-65, w Kę-

tach - 033 8475777 i 033 8475600,
w Wadowicach - 033 8723756 i 033
8723750, w Żywcu - 033 8664600 i
033 8664601.
Energia zdrożała w całym kraju. Nowe taryfy uzyskały akceptację
Urzędu Regulacji Energetyki.
W związku z podwyżką cen
energii nie wzrosną - przynajmniej
na razie - ceny biletów kolejowych.
- Nie planujemy podwyżek - mówi
Łukasz Kurpiewski, rzecznik prasowy PKP Przewozy Regionalne.
Nie szykują się też podwyżki
cen biletów autobusowych. Nikt jednak ich nie wyklucza. - Wszystko

● Od stycznia opłacanie rachunków
za telefon Telekomunikacji Polskiej
na poczcie kosztuje 1,75 zł. Standardowa opłata za tego rodzaju usługę wynosi 2,50 zł - informuje Poczta Polska. Wcześniej opłata wynosiła 99 gr, ale TP zrezygnowała z jej
współfinansowania.
● Od nowego roku zdrożały niektóre usługi Poczty Polskiej. O 50 gr
więcej trzeba zapłacić za wysłanie
paczek do 5 kg. Nie zmieniono cen
za paczki cięższe, najbardziej popularne przesyłki listowe do 50 g i
do 100 g oraz opłat za przekaz
pocztowy.
● Od stycznia gminy mogą otrzymywać z budżetu państwa pieniądze na
dofinansowywanie dożywiania dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
● Organizacje związkowe i pracodawców podpisały porozumienie,
w myśl którego budowlańcy powinni w tym roku zarabiać nie mniej
niż 7,87 zł za godzinę, czyli minimum 899,10 zł brutto miesięcznie.
Pracodawcy chcą ograniczyć w ten
sposób dumping cenowy - przetargi
często wygrywają firmy, które mogą
oferować niskie ceny przez zatrudnianie pracowników na czarno lub
płacąc im bardzo niskie pensje.
● Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Pocztę Polską
kary w wysokości prawie 4,5 mln złotych za niezastosowanie się do prawomocnych decyzji prezesa UOKiK.
W latach 2001 i 2003, na wniosek
samorządów Cieszyna i Strzelec
Opolskich, UOKiK stwierdził naruszenie ustawy antymonopolowej.
Chodziło między innymi o dodatkową opłatę za możliwość korzystania
z odroczonego terminu płatności,
wynoszącą od kilku do 20 proc. wartości nadawanych przesyłek. UOKiK
uznał, że sposób ustalania wysokości opłaty był arbitralny i nie wynikał
z rzeczywiście ponoszonych przez
Pocztę Polską kosztów. UOKiK nakazał zaniechania takich działań.
Poczta nie zastosowała się do decyzji, stąd UOKiK nałożył kary. Poczta może się odwołać od decyzji
UOKiK do sądu. (efa)

zależy od cen paliwa. Dopóki ceny
na stacjach będą się utrzymywać,
nie widzimy potrzeby wprowadzania
podwyżek - powiedział „Kronice”
Marek Małacha, zastępca dyrektora PKS SA w Bielsku-Białej. Rząd
obniżył akcyzę na paliwo we wrześniu. Miała obowiązywać do końca
grudnia, ale rząd zapowiedział, że
obowiązywać ma przez cały obecny rok. Nie ma też podwyżek akcyzy na alkohol i piwo. Na pewno jednak zdrożeją papierosy. Od stycznia akcyza na nie wzrosła o 16 proc.
Nie wiadomo ile papierosy zdrożeją, bo sprzedawcy na razie mają zapasy.
Od nowego roku - o czym już
pisaliśmy - podrożał gaz, średnio o
4,9-7 proc. dla gospodarstw domowych i o 9-11 proc. dla dużych odbiorców. Ceny gazu, obok drożejącej mąki, będą miały - jak zapowiadają piekarze - wpływ na kilkuprocentowy wzrost cen chleba. Podwyżek innych artykułów spożywczych
na razie nie widać. Wciąż można
kupić taniej mięso drobiowe (to efekt
strachu przed ptasią grypą, który
hodowcy drobiu będą odczuwać
długo). Udka można kupić nawet po
3,50 zł za kg, a całe kurczaki - po
4,70 zł. (efa)
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S¹d Okrêgowy w Bielsku-Bia³ej podaje
do wiadomoœci obowi¹zuj¹cy
od 01 stycznia 2006 r.
numer konta bankowego:
● BIELSKO-BIAŁA, Agencja Reklamowa „Kroniki Beskidzkiej”,
ul. Dubois 4, tel./fax: 033-81228-10. Biuro Ogłoszeń tel./fax
033-822-76-37, czynne od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00
● CIESZYN, redakcja "Głosu Ziemi
Cieszyńskiej", ul. ks. Świeżego
8, tel. 033-8520-332, 033-8521100, 033-8512-221, fax 0338525-544, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
● CZECHOWICE-DZIEDZICE,
Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42, tel./fax: 032 215-3159, tel.: 032 215-32-85, czynne od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-14.00
● OŚWIĘCIM, "Walor" s.c., ul. Łukasiewicza 4 (I piętro, pok.10),
tel./fax 033-842-57-22, czynne
od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-15.00
● SKOCZÓW, ul. Ustrońska 23
(ubezpieczenia), tel. 033-85338-91, czynne od poniedziałku
do soboty w godz. 10.30-18.00
● SUCHA BESKIDZKA, redakcja
„Kroniki”, ul. Rynek 10, tel./fax:
033-874-17-56, czynne od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00
● WADOWICE, redakcja „Kroniki”, ul. Mickiewicza 3, tel./fax
033-873-80-54, czynne od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00
● ŻYWIEC, Agencja Nieruchomości
"Dacza", ul. Kościuszki 4, tel./fax
033-861-55-88, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-16.00, soboty 9.00-13.00

zaliczek s¹dowych
35 1030 1508 0000 0008 0288 9003
32950/231205

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Dubois 4, tel./fax: (033) 812-28-10
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
oferuje: ■ ogłoszenia w „Kronice Beskidzkiej” ■ skuteczną reklamę
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
wyborczą ■ najtańsze na Podbeskidziu wrzutki
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

Agencja Reklamowa „Kroniki Beskidzkiej”

www.kronika.beskidzka.pl REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA I 5 I 2006

33096/291205

18

5 I 2006 I REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA www.kronika.beskidzka.pl

19

OE „Sokrates” na rzecz zdrowia

33155/020106

Agencja Reklamowa „Kroniki Beskidzkiej” 43-300 Bielsko-Bia³a, 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

33123/301205

Działający w Bielsku-Białej Ośrodek Edukacji „Sokrates” podjął od pewnego czasu w naszym mieście i jego okolicach (Cieszyn, Oświęcim)
szeroką działalność na rzecz promocji zdrowia, przeciwdziałania jego
zagrożeniom i propagowania zdrowego stylu życia. Przypomnijmy, że ta
spółka z o.o. - bo taką formę organizacyjno - prawną ma Ośrodek prowadzi we własnej szkole, w Bielsku-Białej przy ulicy Konopnickiej 6,
cieszące się dużym zainteresowaniem młodzieży kształcenie zawodowe na poziomie policealnym w zakresie takich specjalności, jak ratownictwo medyczne, masaż leczniczy, opieka paliatywna, terapia zajęciowa, kosmetyka, a nawet fryzjerstwo. Otóż ostatnio w realizację szczytnych celów Ośrodka włączyli się i słuchacze tej właśnie szkoły: „wychodzą do ludzi” i oni, by - z jednej strony - pomóc im w ich zdrowotnych
problemach lub uświadamiać im zagrożenia, z drugiej - sprawdzić i utrwalić zdobyte umiejętności. „Wychodzą do ludzi” w sensie całkiem dosłownym, np. pojawiają się na wielu ulicach Bielska i okolic z aparatami do
mierzenia ciśnienia, uczą cierpiących, jak radzić sobie z dolegliwościami reumatycznymi, wykonują przynoszące ulgę masaże pensjonariuszom domów opieki społecznej.
Wszystko to oczywiście bezpłatnie! Więc tylko korzystać! Namawiamy Czytelników do tego gorąco, zwłaszcza do systematycznego mierzenia sobie ciśnienia, bo niedomagania w tym względzie to przecież
jedna z najczęstszych chorób, a zarazem przyczyna zawałów (co roku
ulega im 100 tys. ludzi, głównie mężczyzn) i choroby wieńcowej. Dodajmy, iż ciśnienie można sobie zmierzyć także w siedzibie szkoły. Jej kierownictwo zaprasza też na ogólnie dostępne wykłady swych pracowników naukowych i innych wybitnych specjalistów z zakresu medycyny.
Warto przy okazji podziękować słuchaczom szkoły za dar na rzecz
Domu Małego Dziecka w Bielsku-Białej. Za 500 zł, jakie zarobili na aukcji podczas szkolnego festynu mikołajkowego (licytowano maskotki,
przyniesione przez słuchaczy wszystkich kierunków) zakupiono dla podopiecznych tego Domu pampersy i owoce. Nic dziwnego, że odwiedzając ich w dwa tygodnie potem, 16 grudnia, słuchacze szkoły witani byli
bardzo serdecznie. Podkreślali potem, że dla nich była to wzruszająca
lekcja odpowiedzialności…
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1 słowo w trybie zwykłym − 1,30 zł + VAT; 1 słowo w trybie ekspresowym − 1,95 zł + VAT
wytłuszczenie ogłoszenia − dopłata 30 groszy do każdego słowa; nekrologi i kondolencje − 1 zł + VAT/cm2
Powtórzenie ogłoszenia drobnego w Internecie − 5,00 zł + VAT, www.ogloszenia.kronika.beskidzka.pl

ALDA - sprzęt narciarski
nowy, używany, renomowanych firm. Sprzedaż, komis,
raty, serwis. Atrakcyjne ceny!
Wilkowice, Żywiecka 69, tel.
033/4973860, Bystra, Szczyrkowska 71, tel. 033/4978444.
32229/281105

ELEMENTY kute, tel. 033/
8149979.
32364/011205

GARAŻE blaszane, bramy, tel.
032/2644119, 693252593.
33001/281205

JAJKA - produkcja, sprzedaż
do sklepów, hurtowni, tel.
0603804510.
31745/141105

MIG-MAG, urządzenia i artykuły
spawalnicze, autonarzędzia,
kompresory, urządzenia wentylacyjne, nagrzewnice, rozruchy samochodowe, Bielsko-Biała, Młyńska 5, tel. 033/8125713.
30764/121005

AUTO−GAZ − montaż insta−
lacji LPG − raty, regulacje,
n a p r a w y. A U T O − M O T O −
PLUS, Bielsko−Biała, Wajde−
loty 9, tel. 033/8141946,
0602242369, www.auto−
motoplus.bls.pl
32964/271205

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

32965/271205

AUTOWYPOŻYCZALNIA, busy,
osobowe. Bielsko-Biała, Biblioteczna 38, tel. 033/8210646,
0602111062.
32401/021205

AUTOWYPOŻYCZALNIA „DOLLAR”, promocyjne ceny, nowe
samochody. Bielsko-Biała, tel.
033/8229833, 0602552099.
AUTOWYPOŻYCZALNIA,
osobowe, dostawcze − mer−
cedes Sprinter 212, 312,
208,
lawety.
USŁUGI
TRANSPORTOWE. PRZE−
WÓZ OSÓB za granicę, tel.
033/8143637, 0500306793.
32271/291105

BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE,
boxy bagażowe, uchwyty narciarskie, łańcuchy na koła. SKANDYNAWIA, tel. 033/8141910.
32761/151205

33086/291205

SIATKA OGRODZENIOWA
6,40 zł/m kw., leśne, pane−
le ogrodzeniowe, słupki,
bramy, podmurówki − mon−
taż. NAJNIŻSZE CENY! Tel.
033/8457761, 0603583727.
32227/281105

SIATKI OGRODZENIOWE
ocynkowane powlekane,
twarde, grube w różnych
kolorach, przęsła ogrodze−
niowe, bramy, słupki, akce−
soria. Czechowice−Dziedzice,
tel. 032/2152897, 2143882.
33011/281205

SIATKI OGRODZENIOWE (wszystkie rodzaje, grube), słupki, bramy +
osprzęt. „IGIELIT”, Bielsko-Biała,
Ceramiczna 5B, tel. 033/8103546,
0601891224.
32941/221205

STYROPIAN - systemy dociepleń, poleca producent, transport gratis. Zaborze k. Chybia,
tel. 033/8520224.
32998/281205

www.bet-bruk.pl, tel. 0609500500.
33037/291205

ALARMY, blokady, auto-radio.
Bielsko-Biała, Sobieskiego 179A,
tel. 033/8118440.
103/zl.02

AUTOGAZ, instalacje, raty, części zamienne, tel. 033/8151123,
0506353297.

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
32140/251105

FORD - NOWY SKLEP z CZĘŚCIAMI zamiennymi. BielskoBiała, Sobieskiego 92 (budynek LOK), tel. 033/8151123.
32025/221105

HAKI, EUROHAKI, TÜV. TOMET,
Ruda Śląska, tel. 032/2482075.
32861/201205

MERCEDES 124, 200D, 1993,
FORD ESCORT 1997, pełne wyposażenie, tanio. Tel. 506347950.
14/12/19

SAMOCHODOWE instalacje gazowe, haki holowniczne, bagażniki,
Bielsko-Biała, Sobieskiego 179A,
tel. 033/8118440.
103/zl.02

SEICENTO 900, 1999, 80.000
km, gaz, garażowany, zadbany.
Tel. 0506027170.
6/12/28

SKODA, auto-części. Bielsko-Biała,
Konopnickiej 27, tel. 033/8119413.
32721/151205

SPRZEDAM: FORD TRANSIT rok
1996 przebieg 214000 max podnoszony i wydłużany hak holowniczy,
ładowość 1550 kg cena 21000, faktura VAT, tel. 606118180.

33/10

100/44

BIELSKO centrum - kamienice
800, 1000 i 1800 m kw. - wynajmę, tel. 033/8151818,
0602551247.
32613/091205

BIELSKO, centrum LOKALE na
biura, siedzibę firmy, kancelarie,
gabinety, po remoncie, parking,
telefon, 15 zł/ m kw., tel.
0604126743.

32723/151205

BIELSKO, osiedle Polskich
Skrzydeł - MIESZKANIE 50 m
kw. do wynajęcia, częściowo
umeblowane, wyposażone, tel.
0509423731, 033/8115431.

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

32844/191205

DO WYNAJĘCIA ładne mieszkanie, Bielsko-Biała, Straconka, 55
m (salon, sypialnia, garderoba),
wszystkie media + Internet w cenie 1000 zł. Tel. 0602249337.
32962/271205

KOBIETĘ lub MAŁŻEŃSTWO do
prowadzenia domu starszego
pana w Ustroniu w zamian za
mieszkanie przyjmę. Tel. 033/
8544473, 033/8527577.
10/12/19

LOKALE BIUROWE, (cen−
trum Bielska−Białej), MAGA−
ZYN 335 m kw., PLAC
SKŁADOWY 100 m kw. (Ko−
morowice) − do wynajęcia.
Atrakcyjne ceny! Tel. 033/
8126339, 033/8122589.
32326/301105

„LOKUM” wynajem LOKA−
LI: biurowych, handlowych,
usługowych, magazyno−
wych. Bielsko−Biała, tel.
033/8151818, 0602551247.
32612/091205

SPRZEDAM BUDYNEK mieszkalno-przemysłowy - do remontu, 260 m, działka 24 ary, Bielsko-Biała, tel. 033/8151818,
0602551247.
32610/091205

SPRZEDAM KWIACIARNIĘ,
cena 9.000 zł. Bielsko-Biała, tel.
033/8210721.
32984/281205

SPRZEDAM
WIDOKOWY
APARTAMENT, Bielsko-Biała,
centrum, 250 m kw. z możliwością podziału, do wykończenia, 2 garaże, ogrody
szklane, tarasy, winda, tel.
033/8151818, 0602551247.
32609/091205

SPRZEDAM / WYNAJMĘ POMIESZCZENIA biurowo-magazynowe, 304 m, Bielsko-Biała,
tel. 033/8151818, 0602551247.
32611/091205

33040/291205

33102/291205

KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ do 10 a w Zawoi. Tel.
0507579643.
32710/141205

32049/231105

ANTENY RTV, SAT - montaż, tel.
0601483796.
32779/161205

BALUSTRADY, tel. 033/
8149979.
32362/011205

BET−BRUK, brukarstwo.
Bruk granitowy, betonowy.
Bielsko−Biała, Wapienicka
24, tel. 033/8100500,
0609500500, 0609500400,
www.bet−bruk.pl
33036/291205

BIURO RACHUNKOWE „FINANSGLOB” oferuje pełny zakres usług dla ksiąg handlowych
oraz PKPiR, zapewniamy dostęp do danych przez Internet,
posiadamy wysokie ubezpieczenie OC, udostępniamy programy
handlowe on-line, odbieramy
dokumenty od klientów. Tel. 033/
4983360, www.finansglob.pl
30983/191005

BIURO
RACHUNKOWE
„KONKRET”. Profesjonalna
obsługa, pełny zakres
usług, licencja MF. Zeznania
roczne 2005. Bielsko−Biała,
Matejki 2/8, tel. 033/
8221023, 0600130457.
32838/191205

BIURO RACHUNKOWE - licencja MF, pełny zakres usług.
Odbiór dokumentów u klienta,
tel. 033/8173070, 0507081323,
33089/291205

BIURO RACHUNKOWE, solidnie,
tanio. Bielsko-Biała (Mikuszowice
Śląskie), tel. 0504153393.
32015/221105

BRAMY − szybko, tanio, tel.
033/8149979.
32363/011205

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
układanie. Parkiety, mozaiki,
kleje, lakiery, schody, poręcze.
PARKIETY EGZOTYCZNE sprzedaż, raty. Firma HANMARK, tel. 033/8174894,
0604455670. Sklep HiM Bujaków, tel. 033/8118261.
32427/021205

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 56a 46 m
kw. w Kończycach Małych, tel.
0502027023.

103/01

A. REMONTY komplekso−
we, posadzki, malowanie,
regipsy, gładzie, tel. 033/
8140253; 0692531446.

32969/271205

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

32024/221105

AUTOALARMY - atest Unii
Europejskiej, radia samochodowe, głośniki, anteny, blokady mechaniczne, centralne
zamki, radia CB. AUTOFAN,
Cieszyńska 305, tel./fax 033/
8182971,
0501556582,
www.autofan.bielsko.pl

31626/071105

WADOWICE - sprzedaż domów.
„Nieruchomości”. Tel. 033/
8233791, www.madej.net.pl

33002/281205

AUTO−MOTO−PLUS informu−
je o zmianie siedziby firmy.
Nasz nowy adres: Bielsko−
Biała, Wajdeloty 9, tel. 033/
8141946, 0602242369,
www.automotoplus.bls.pl

33077/291205

MONITORY LCD f-my „LG” 15",
17", DRUKARKI laserowe color i
cz.b. HP2550L i HP2420, atrakcyjne ceny, tel. 033/8215054.

SPRZEDAM DZIAŁKI budowlane
449 m kw., 520 m kw., uzbrojone, ul. Kasztelańska, dz. Straconki. Tel. 033/4977399.

CYKLINOWANIE bezpyło−
we, układanie − regenera−
cja. Parkiety, mozaiki,
panele drewniane, drewno
egzotyczne, schody, kleje,
lakiery. Gwarancja, ter−
minowość, faktury VAT,
sprzedaż ratalna − „WI−
MAT”, tel. 033/8730564,
8168352, 0602210039.

CYKLINOWANIE, tel.
8210833, 0602666246.

033/

32657/121205

DROBNE roboty hydrauliczne, kanalizacyjne - tanio!!!
Tel. 033/8174845.
32794/161205

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.
32993/281205

ELEMENTY kute, bramy,
balustrady, kraty. Bielsko,
KONIOR, Żywiecka 351
(końcowy MZK Stalow−
nik), tel. 033/8149979,
0602335429.
32360/011205

FAKTURY 2005 r. - docieplenia
budynków, kafelkowanie, gładzie,
płyty kartonowogipsowe, wylewki,
remonty, instalacje elektryczne i
odgromowe, tel. 033/8582018.
03-zl.741

FILMOWANIE, zdjęcia, makijaż,
tel. 0606340914.
32658/121205

FOLIE odblaskowe, antywłamaniowe. Żmidziński, Bielsko-Biała,
Grunwaldzka 32, tel. 033/
8118039.
33061/291205

GRĘPLOWANIE wełny. Szy−
cie, sprzedaż kołder. Wełna,
pierze, puch. Tel. 8152987.
32540/081205

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Tel. 0604196445.
32872/201205

KAFELKOWANIE, panele, tel.
0609326133, 033/4986529.
32532/081205

KOMPUTEROWE POGO−
TOWIE, tel. 0602274051.
32051/231105

KRATY, tel. 033/8149979.
32361/011205

MALOWANIE, tapetowanie, układanie płytek - paneli ściennych,
podłogowych, tel. 033/8108579,
0692485631.
32575/091205

MYCIE okien, sprzątanie, tel.
033/8113609 lub 0607075669.
32397/021205

NAGROBKI GRANITOWE. Tel.
033/8215587, 0604136086.
32443/051205

CYKLINOWANIE lakierowanie 8 zł,
tel. 660370049.

OGRZEWANIA podłogowe,
ogrzewania z miedzi bez lutowania, instalacje c.o., wodkan, gaz. Tanio. Tel. 033/
8174845.

103/01

32795/161205

zl.75/14/12/05
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PRALKI automatyczne, naprawa,
Majewski, tel. 033/8141665,
0604135894.
33079/291205

PROJEKTOWANIE, nadzory
budowlane, tel. 0606648507.
32987/281205

PRZEPROWADZKI + EKIPA, kraj,
zagranica, pianina, fortepiany, tel.
033/4999929, 0504773666.
32638/121205

RADIESTEZJA - usługi profesjonalne - studnie, działki, domy,
mieszkania, odpromienniki. Tel.
033/8227949, www.geobiotronika.com.pl
31823/151105

SŁOWACJA. Promocja −
Uzdrowiska w pełnym
pakiecie:
Pieszczany
1214, Rajeckie T 1333,
Sklene T 1199. Turczan−
skie T. 1149. Nimnice
870, Sliac 899, Tatrzanska
K. 909 (ze Skipasem
1099. Lucki 965. Bojnice
1199. Rezerwuj − liczba
miejsc ograniczona! „FA−
MILY TOUR” Skoczów,
tel. 033/8531014, 033/
8530732.
03-zl.09

TANIE LATANIE i bilety
autobusowe po Europie
„FAMILY TOUR” Rynek 7,
Skoczów,
tel.
033/
8533188.
03-zl.09

DERMATOLOG, specjalista Piotr
Karasiński, Bielsko-Biała, Boh.
Warszawy 10/5, poniedziałek,
środa, piątek 17.00 - 19.00, tel.
0602250688. Usuwanie: rozszerzonych naczyń krwionośnych,
włókniaków, guzków, brodawek,
znamion, zmarszczek (Botox).

EKSTERN - LO w systemie eksternistycznym (3 semestry + matura). Bielsko-Biała, Skoczów,
Cieszyn, Kęty, Wadowice, Żywiec.
Tel.
0604273920,
0604493153, 033/8166565, 033/
8145444, www.ekstern.pl

31447/021105

KOREPETYCJE: matematyka, fizyka, chemia, egzaminy; przedmioty techniczne, tel. 033/
8111844, 0500015829.

ESPERAL, tel. 033/8126207,
033/8227387, 0606257702.
32591/091205

GABINET GASTROLOGICZNYAlina Madejska, specjalista chorób wewnętrznych, pn. - pt. rejestracja: 033/8227489, BielskoBiała, K. Korna 7/8 (koło dworca
PKS). Porady, badania endoskopowe, USG jamy brzusznej.
32291/291105

GINEKOLOGICZNY pełny zakres! tel. 508557448.
33003/281205

A. BIMED, Bielsko-Biała, Krasińskiego 24/7B. Badania okresowe,
wysokościowe, kierowców, orzeczenia Sanepid, tel. 033/
8118774.
32863/201205

A. BIMED - biopsje tarczycy, sutka, tel. 033/8118774.
32867/201205

ROLETY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE, markizy, moskitiery,
żaluzje, poziome, pionowe, materiałowe, dachowe, bramy, osłony świetlików, Żmidziński, Bielsko-Biała,
Grunwaldzka 32, tel. 033/8118039.
33059/291205

ROLETY zewnętrzne, wew−
nętrzne. BRAMY garażo−
we. ŻALUZJE. MARKIZY.
PARAPETY. SIATKI prze−
ciw owadom. Hurt − detal.
„DOM−ROL” Czaniec, Gra−
niczna 21, tel. 033/
8109635, 0604053830.
32001/221105

SPRZEDAŻ i montaż kolektorów
słonecznych, instalacji grzewczych
i
gazowych,
tel.
0602715319.
31830/161105

STOLARSTWO: okna, drzwi,
podłogi, zabytki. Specjalność
schody. Adaptacja strychów,
poddaszy. Meble biurowe, sklepowe, kuchnie. PPUH „TRAKB” Jasienica, tel. 033/8152628,
0606387555, 0602535012,
www.trakb.republika.pl
33092/291205

SZAMBA, studnie, kręgi od
O 300 do 2500 − tanio. Tel.
507064971.
zl.75/15/12/05

TELE-SERWIS, naprawy RTV,
specjalizacja zakładu: telewizory,
magnetowidy, komputery. Bielsko-Biała - dojazd bezpłatny,
gwarancja, tel. 033/4966499,
0602332446.
32410/021205

USŁUGI minikoparką, ko−
parką gąsienicową, koparko
−ładowarką, wodociągi, ka−
nalizacja (zgrzewarka), tel.
0609500500.
33042/291205

www.bet-bruk.pl, tel. 0609500500.
33039/291205

WYKONUJĘ wszelkie roboty
ziemne koparko-ładowarką. Tel.
033/8149617, 0503011255.
32798/161205

WYNAJEM BUSÓW 18-osobowych,
tel.
033/8179655,
www.skrok.com.pl
32009/221105

EGIPT − HURGHADA 2
tyg. hotel **** all. 3690.
TUNEZJA 13 − 20.01. Ho−
tel **** all. 1429. AU−
STRIA− TRAFEN 7 dni z HB
SKIPASEM, H*** 1890.
Zamień zimę na lato i zrób
niespodziankę bliskim...
„FAMILY TOUR”, Sko−
czów, tel. 033/8530088.
03-zl.09

A. BIMED - ENDOKRYNOLOG,
USG, biopsje, tel. 033/8118774.
32864/201205

A. BIMED - GASTROENTEROLOG, USG jamy brzusznej, choroby żołądka, dwunastnicy,
trzustki, wątroby, tel. 033/
8118774.
32866/201205

A. BIMED - GINEKOLOG, trójwymiarowe USG płodu (3D), porady, tel. 033/8118774.
32869/201205

A. BIMED - laryngolog, neurolog,
chirurg naczyniowy, okulista, internista, pulmunolog, pediatra,
dermatolog (dorośli, dzieci), kardiolog, radiolog - USG, rehabilitant, tel. 033/8118774.
32865/201205

A. BIMED - PRACOWNIA
USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH - badanie psychologiczne kierowców. Rejestracja: tel.
033/8118774.
32870/201205

A. BIMED - rehabilitacja wzrokupoprawa ostrości wzroku, tel.
033/8118774.
32871/201205

A. BIMED - UROLOG, USG, porady, tel. 033/8118774.
32868/201205

BADANIE
WŁOSÓW,
0601214388.

tel.

32976/271205

BCM - dr hab. n. medycznych
Marek Jasiński specjalista kardiochirurg Adiunkt II Kliniki Kardiochirurgii Katowice-Ochojec. Konsultacje, kwalifikacje leczenia
operacyjnego: choroby wieńcowej, wad serca, tętniaków aorty.
Tel. 033/8157400.
33046/291205

BCM. Odzyskaj zdrowie,
nadwagę zostaw u Nas.
Bielsko−Biała, tel. 033/
8157400.
33047/291205

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - zabiegi w zakresie:
urologii, ortopedii, dla pacjentów
NFZ, tel. 033/8157400.
33045/291205

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - badania przepływów
naczyniowych, USG, UKG, gastroskopie. Diagnostyka radiologiczna. Bielsko-Biała, Dąbrowskiego 3, tel. 033/8157400.

LASEREM: depilacja, foto−
odmładzanie, rumień, bli−
zny, przebarwienia, rozstę−
py. Wypełnianie zmarsz−
czek. Kozy, tel. 033/
8175454.
32455/051205

ŁUSZCZYCA, BIELACTWO, tel.
0601214388.
32977/271205

RENTGEN
BIOMEDIX.
Rentgen ZĘBÓW − pełny
zakres. Minimalna dawka
promieniowania − NAJNO−
WOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT.
Czynne: 9.00 − 12.45,
13.15 − 19.00. Bielsko−
Biała, ul. Barlickiego 15,
tel. 033/8165185.
33018/281205

RENTGEN, Lek. Radiolog
Janusz Fiałkowski. ZDJĘ−
CIA RTG: klatki piersio−
wej, kręgosłupa, stawów,
inne, zębowe, panora−
miczne. Od poniedziałku
do piątku, 15.00 − 17.00,
BIELSKO−BIAŁA, BARLIC−
KIEGO 13, tel. 033/
8145357, 0602741245.
32907/211205

ULTRAMEDIC CENTRUM MEDYCZNE, Bielsko-Biała, Broniewskiego 5. Porady kardiologiczne,
EKG, UKG serca, Holter, EKG
wysiłkowe, tel. 033/8165260.
32730/151205

ULTRAMEDIC - dermatolog, porady dorośli, dzieci, tel. 033/
8165260.

32556/081205

32999/281205

KURSY, www.oswiata.bls.pl tel.
033/8220170.
33048/291205

MATEMATYKA - korepetycje w
domu ucznia. Tel. 033/8211848,
0698095770.
32561/081205

NAUKA JAZDY „CZECH”
kat. ABCD, B+E, C+E. Wa−
pienica centrum, tel. 033/
8224096, 0500128500,
www.czech.com.pl
32173/251105

NAUKA JAZDY w OMNIBU−
SI−e. Jan Garlacz, Bielsko−
Biała, Długa 50 (MZK) biuro
czynne od poniedziałku do
piątku, 10.00 − 17.00, tel.
033/4975500, 033/8143779,
0602672024.
32437/051205

PIANINO, KEYBOARD - lekcje u
ucznia, tel. 033/8193016,
0502089480.
32931/221205

32733/151205

ULTRAMEDIC - psycholog, porady (dorośli, dzieci), EEG BIOFEEDBACK, tel. 033/8165260.
32736/151205

ULTRAMEDIC - urolog, porady,
USG, tel. 033/8165260.

PROFESJONALNE, tanie strony
www dla Firm. Tel. 0887364324,
www.globix.pl
32467/051205

SZWALNIA PRZYJMIE PRZESZYCIA, tel. 0500263537.
32495/061205

„AMOREK” BIURO MATRYMONIALNO-PARTNERSKIE z tradycjami. Bielsko-Biała, tel. 033/
8166902, 0604619026, www.amorek.matrymonialne.bielsko.pl
33076/291205

BESKIDZKIE BIURO MATRYMONIALNE „POD ŻABAMI” z renomą, mgr Ewa Węglarz. BielskoBiała,
tel.
033/8164044,
0602525291, www.matrymonialne.bielsko.pl.
33075/291205

32728/151205

ULTRAMEDIC - USG dzieci i
dorosłych - pełny zakres, przepływy naczyniowe szyjne, kończynowe, tel. 033/8165260.
32729/151205

ULTRAMEDIC - wstępne, okresowe, kierowców - badania, tel.
033/8165260.
32734/151205

USTALANIE OJCOSTWA, tel.
0601214388.
32978/271205

ZABIEGI REIKI, świecowanie,
konchowanie, nerwice, masaż
tybetański. KURSY. Tel. 033/
8188756, 0509745424.
33099/291205

33044/291205

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - Laboratorium wykonuje pełny zakres badań laboratoryjnych (pobieramy również w
domu). Bielsko-Biała, Dąbrowskiego 3.

„AUTKO” Ośrodek Szkolenia
Kierowców Krzysztof Dybał zaprasza na KURSY PRAWA
JAZDY. Bielsko-Biała, Traugutta 12, tel. 033/8103202,
www.autko.bielsko.pl

33043/291205

32415/021205

32902/211205

BIELSKO. Pilnie 12 OSÓB do 35
lat. Wymagania: minimum półroczne doświadczenie zawodowe, tel. 033/8164355.
33083/291205

DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA
SIĘ PIEKARNIA zatrudni PIEKARZY i CUKIERNIKÓW. Kontakt:
Bielsko-Biała, ul. Rzeźnicza 2,
tel. 033/8168238.
32432/021205

FIRMA zatrudni młodych KONSTRUKTORÓW, konieczna biegła znajomość AutoCadu lub podobnych. Bielsko, tel. 033/
8168575.
FIRMA zatrudni PRACOWNIKA
na samodzielnym stanowisku z
pełną znajomością programów
komputerowych związanych z
projektowaniem i wykonaniem
sitodruku. Tel.: 033/8185422 w
godz. 8.00 - 12.00.
32517/071205

FIRMA zatrudni PROGRAMISTĘ
ds. obsługi planowania produkcji
i zaopatrzenia. Bielsko, tel. 033/
8168575.
33145/020106

FIRMA zatrudni wykwalifikowanych STOLARZY. Bielsko, tel.
033/8168575.
331546/020106

HURTOWNIA zatrudni od zaraz.
Tel. 033/8216020.
33147/020106

INFORMATYKA do sklepu komputerowego na terenie Oświęcimia - zatrudnię. Tel. 033/8450915.
32462/051205

A. GOSPODA POLSKA w
Szczyrku zatrudni kucharzy,
szefów kuchni, pizzerów, pomoce kuchenne (emerytów,
rencistów), kelnerów, barmanki. Dobre warunki pracy i wynagrodzenia, tel. 033/8178558.
32428/021205

32732/151205

ULTRAMEDIC - USG bioderek
(NFZ), tel. 033/8165260.

BIELSKA FIRMA INSTALACYJNA zatrudni: MAGAZYNIERA, BRYGADZISTĘ ROBÓT,
INŻYNIERA (po studiach technicznych), PRACOWNICĘ BIUROWĄ. Tel. 033/8101426.

33142/020106

32727/151205

ULTRAMEDIC - endokrynolog,
porady, USG, biopsje, tel. 033/
8165260.

21

A. WŁOSKA FIRMA za−
trudni mężczyzn do pracy
w godzinach popołudnio−
wych na stanowisko KIE−
ROWCA − PRZEDSTAWI−
CIEL. Wymagania: wiek 20
− 45 lat, telefon, samo−
chód osobowy. Wynagro−
dzenie stałe + premia − od
1400 zł miesięcznie +
zwrot kosztów paliwa.
Kontakt: Dział Zatrudnie−
nia, Bielsko−Biała, 10.00 −
17.00, tel. 033/8220503.
32980/271205

AGENCJA REKLAMY przyjmie:
GRAFIKA KOMPUTEROWEGO
(wykształcenie plastyczne, doświadczenie), SPECJALISTĘ DS.
SPRZEDAŻY (wykształcenie kierunkowe, doświadczenie). Oferty:
e-mail: praca@studioxxl.com.pl
lub na adres: 43-400 Cieszyn, Al.
Piastowska 4 z dopiskiem: Grafik lub Sprzedaż.

KOBIETĘ z przygotowaniem ekonomicznym, uczciwą, z wysoką
kulturą osobistą do pracy w sklepie komputerowym na terenie
Oświęcimia zatrudnię. Tel. 033/
8450915.
32605/091205

MŁODEGO MĘŻCZYZNĘ przyuczę do pracy w barze oraz jako
pomoc kucharza. Wiadomość:
Restauracja Nowy Świat, BielskoBiała, ul. 11-Listopada 25.
32527/081205

POTRZEBNY PRZEDSTAWICIEL
HANDLOWY, tel. 0501462828.
32983/281205

PRACA od zaraz 15 zł/ godz. tel.
033/8164355.
33084/291205

PRZYJMIEMY DO PRACY
wykwalifikowanych ME−
CHANIKÓW SAMOCHO−
DOWYCH w autoryzowa−
nej stacji obsługi samo−
chodów ciężarowych, in−
formacji udzielamy pod
tel. 602305458.
103/01

BEZROBOTNYCH i STUDENTÓW zaocznych na stałe, 1613 zł
miesięcznie, tel. 033/8164355.

TECHNIKA GRZEWCZA zatrudnimy: INŻYNIERA CIEPŁOWNIKA z doświadczeniem lub po
studiach, dyspozycyjność; HANDLOWCA z doświadczeniem w
branży, praca w terenie. Oferty
wyłącznie listownie: REGULUSSYSTEM, 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Dworkowa 2 lub e-mail: regulus@regulus.com.pl

33082/291205

32509/071205

03-zl.743
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A. DRUKARNIA − wykonuje:
ulotki, foldery, broszury,
etykiety, plakaty, gazetki
reklamowe, teczki oferto−
we, formularze, papiery fir−
mowe, wizytówki itp. Biel−
sko−Biała, ul. Dubois 4, (w
budynku redakcji Kroniki
Beskidzkiej), tel./fax 033/
8193958, tel. 033/8123577,
033/8125878. Od projektu
do gotowego wyrobu − pro−
fesjonalnie, terminowo !

Wybrane oferty podbeskidzkich Powiatowych Urzędów Pracy
ANDRYCHÓW
mail: krwaan@praca.gov.pl,
telefon: (033) 875-26-22
adres: 34-120 Andrychów,
ul. Starowiejska 22a,
przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 14.30
● pielęgniarka - praca w Gdańsku;
● inspektor nadzoru budowlanego;
● specjalista do spraw turystyki;
● nauczyciel wychowania fizycznego;
● nabór żołnierzy do zawodowej
służby wojskowej - wymagane odbycie zasadniczej służby wojskowej i
minimum gimnazjalne wykształcenie;
● kucharz, barman, kelner, kelnerka;
● murarz;
● tynkarz;
● kafelkarz.
BIELSKO-BIAŁA
mail: kabi@pop.praca.gov.pl,
telefon: (033) 496-51-88
adres: 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Partyzantów 55,
przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 8.00 do 14.00
● sprzedawca - wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie handlowe, doświadczenie i umiejęność obsługi komputera, praca w sklepie firmowym (płytki ceramiczne, kafelki,
glazura, wyroby sanitarne);
● główny technolog włókiennik wymagane wykształcenie wyższe włókiennicze (lub student IV lub V roku
wydziału włókienniczego), kreatywne
i twórcze myślenie, dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, istnieje
możliwość zakwaterowania, praca w
Leśnej (województwo dolnośląskie);
● przedstawiciel handlowy - wymagane doświadczenie w sprzedaży i
negocjacjach, gotowość do odbywania podróży służbowych oraz prawo
jazdy kategorii B;
● fizjoterapeutka - wymagane wykształcenie średnie (technik fizjoterapii);
● pracownik pieczarkarni - wymagane uprawnienia na wózki widłowe i
prawo jazdy kategorii B, praca w Czechowicach-Dziedzicach;
● pracownik działu finansowoksięgowego - wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowana rachunkowość), dobra znajomość języka angielskiego, zdolności
analityczne, operatywność oraz umiejętnośc obsługi komputera.
CIESZYN
mail: kaci@praca.gov.pl,
telefon: (033) 851-49-91
adres: 43-400 Cieszyn,
ul. Kochanowskiego 8,
przyjmowanie stron od poniedziałku
do czwartku od 8.00 do 15.00, w
piątki od 8.00 do 14.00
● spedytor - wymagane wykształcenie minimum średnie, 2 lata stażu pracy, znajomość języka niemieckiego
(mile widziana także znajomość języka angielskiego lub włoskiego), praca w Harbutowicach.
● mechanik autobusowy - mile widziany staż pracy i praktyka w PKS
(lub innej bazie transportowej), praca
w Zabłociu;
● inseminator - wymagane wykształcenie średnie lub wyższe rolnicze, mile
widziany kurs inseminacyjny oraz prawo jazdy kategorii B, praca w gminie
Strumień, Skoczowie i Wiśle.
CZECHOWICE-DZIEDZICE
mail: kabicz@praca.gov.pl,
telefon: (032) 215-33-12
adres:
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Kopcia 1
przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 14.30
● inżynier kontroli jakości - wymagane wykształcenie wyższe techniczne mechaniczne (budowa maszyn,
obróbka skrawaniem), 10 lat stażu
pracy w cyklu produkcyjnym i minimum 2 lata w kontroli jakości oraz
znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego.
OŚWIĘCIM
mail: kros@praca.gov.pl,
telefon: (033) 842-57-71
adres: 32-600 Oświęcim,
ul. Wyspiańskiego 10,
przyjmowanie stron w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki od 7.30 do
15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00
● fryzjer damsko-męski;
● elektronik;
● barmanka;
● piekarz;
● kierownik zarządzający siecią
handlową;
● tapicer;
● pracownik ochrony z licencją;
● operator koparko-ładowarki;
● technik rtg;
● księgowa;

● inspektor do spraw administracji drogowej;
● inżynier budownictwa;
● sprzedawca;
● informatyk;
● elektromechanik;
● recepcjonistka;
● pracownik do działu marketingu.
SUCHA BESKIDZKA
mail: krsu@praca.gov.pl,
telefon: (033) 874-25-12
adres: 34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 31
przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00
● stolarz; pracownik fizyczny do
zakładu stolarskiego;
● pilarz;
● kierowcy;
● operator koparki, ładowarki;
● mechanik samochodów ciężarowych;
● operator wózka widłowego;
● ślusarz, frezer, tokarz, operator
maszyn sterowanych numerycznie;
● elektryk;
● automatyk, informatyk, elektronik;
● inżynier mechanik - specjalność
budowa maszyn;
● spawacz, frezer;
● projektant mebli;
● krawcowa, szwaczka, prasowaczka;
● piekarz, ciastkarz;
● kucharz, pomoc kuchenna, kelner;
● pracownik działu sprzedaży;
● sprzedawca;
● pracownik administracyjno-biurowy;
● księgowy;
● nauczyciel języka angielskiego;
● recepcjonistka, pokojówka;
● przedstawiciel handlowy;
● farmaceuta;
● kosmetyczka;
● spedytor logistyk.
WADOWICE
mail: krwa@praca.gov.pl,
telefon: (033) 873-50-21,
873-71-00
adres: 34-100 Wadowice,
ul. Mickiewicza 27,
przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 14.30
● przedstawiciel handlowy;
● teleankieter - wymagane wykształcenie średnie i komunikatywość, praca w domu;
● technolog obróbki drewna;
● instruktor spawania;
● elektronik - serwisant;
● pracownik biurowy - wymagana
umiejętność obsługi komputera oraz
zajomość języka angielskiego lub włoskiego;
● księgowy;
● pracownik marketingu;
● technolog;
● projektant mebli;
● specjalista do spraw kontroli jakości;
● specjalista obsługi klienta;
● geodeta;
● inspektor nadzorujący roboty
drogowe;
● projektant konstruktor technolog;
● specjalista do spraw gospodarki magazynowej;
● kierowcy;
● stolarz meblowy;
● stolarz budowlany;
● pomocnik stolarza;
● tapicer;
● kierownik szwalni;
● kucharka, barmanka, kelner;
● sprzedawcy;
● szwaczka, krawcowa;
● lakiernik meblowy;
● tokarz, frezer, ślusarz narzędziowy;
● monter konstrukcji stalowych wymagane uprawnienia spawacza;
● cholewkarz;
● pracownik pomocniczy przy produkcji obuwia;
● monter instalacji elektrycznych;
● operator obrabiarek;
● mechanik obrabiarek skrawających;
● mechanik samochodowy;
● pracownik terenowy działu
sprzedaży;
● sprzątaczka.
ŻYWIEC
mail: kazy@praca.gov.pl,
telefon: (033) 475-58-80 do 82
adres: 34-300 Żywiec,
ul. Łączna 28,
przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 13.30
● operator koparko-ładowarki;
● brygadzista robót kanalizacyjnych i wodociągowych;
● pracownik fizyczny - wymagany
staż pracy w układaniu rur kanalizacyjnych i wodociągowych;
● inżynier budownictwa;
● specjalista do spraw rozwoju
zawodowego - oferta pracy w ramach
konkursu.

33103/291205

ATRAKCYJNE KREDYTY gotówkowe, oddłużeniowe, także
dla firm bez zaświadczeń.
„PROFIT”, Bielsko-Biała, Mickiewicza 2, tel. 033/4988509,
0501368798.
33090/291205

KREDYT HIPOTECZNY - HIT!
Bez zaświadczeń o dochodach,
procedury uproszczone, do 650
tys. na spłatę wszelkich zadłużeń
lub dowolny cel, tel. 033/8166102.
33071/291205

KREDYT GOTÓWKOWY - HIT!
Dla osób mających problemy w
BIK (windykacja, komornik), bez
ograniczeń wiekowych, tel. 033/
8166103, 033/8165765.
33074/291205

KREDYT HIPOTECZNY, bez zaświadczeń o dochodach, tel. 033/
8165765.
33072/291205

Jesteśmy międzynarodową amerykańską korporacją produkującą wysokiej klasy urządzenia techniczne wykorzystywane we wszystkich gałęziach gospodarki. Mając na uwadze plany rozwoju naszej działalności w zakresie produkcji podzespołów samochodowych i budowę nowej
fabryki w Bielsku-Białej poszukujemy kandydatów na stanowiska:

LABORANT
Wymagania:
podstawowa wiedza z zakresu metalurgii/metalografii.
Mile widziana znajomość języka angielskiego.

AUDITOR
Wymagania:
dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi programu AutoCAD.
Mile widziana znajomość języka angielskiego.

MAGAZYNIER
Od wszystkich kandydatów oczekujemy:
■ Minimum 1 roku doświadczenia na danym stanowisku w zakładzie
produkcyjnym.
■ Preferowane wykształcenie średnie.
■ Znajomości obsługi komputera (MS Office).
■ Dyspozycyjności do pracy w Bielsku-Białej.
Oferujemy atrakcyjną i stabilną pracę w rozwijającej się firmie.
Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie
do 20.01. na adres firmy:
EATON Automotive Sp. z o.o. Dział Personalny
ul. Kwiatkowskiego 80, 43-300 Bielsko-Biała
rekrutacja2@eaton.com

Informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o umieszczenie w
dokumentach następującej klauzuli: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie
danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883)”.

ZATRUDNIMY KRAWCOWE, tel.
033/8285853.
33129/301205

32961/271205

W ZWIĄZKU z rozwojem firmy 5
PRACOWNIKÓW i 3 STUDENTÓW zaocznych z Bielska i okolic. 9 zł/ godz., tel. 033/8164355.
33081/291205

ZAKŁAD KAMIENIARSKI zatrudni PRACOWNIKA wykwalifikowanego lub młodego mężczyznę do
przyuczenia. Tel. 033/8215587,
0604136086.
32442/051205

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
PHU KOMERS-MAG, 43-392
Międzyrzecze Dolne 178, tel.
033/8155686 - zatrudni TECHNOLOGA produkcji żywności,
pracowników działu produkcji przetwórstwo rybne.
32785/161205

ZAKŁAD PRODUKCJI PIECZAREK Czechowice-Dziedzice zatrudni MĘŻCZYZNĘ. Wymagane:
uprawnienia na wózek widłowy,
prawo jazdy kategorii B. Telefon
032/2143169 8.00 - 14.00. Oferty pisemne: Czechowice-Dziedzice ul. Świerkowicka 4.
33010/281205

33073/291205

KREDYT KONSOLIDACYJNY,
spłać z nami inne kredyty.
Tel. 033/8169417.
KREDYTY - gotówkowe do 8 lat
również we frankach do 200.000,
hipoteczne pod zastaw nieruchomości, dowolny cel, bez poręczycieli. BESKIDZKIE CENTRUM
KAPITAŁOWE, Bielsko-Biała, tel.
033/8166102, 0602552099.
33069/291205

Wymagania:
uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych.
Dodatkowym atutem będą uprawnienia do obsługi suwnic.

TIPSY - profesjonalne szkolenia.
Centrum szkoleniowe. Rybnik, ul.
Kościuszki 58, tel. 032/4237349.

KREDYT INWESTYCYJNY, OBROTOWY dla firm, tel. 033/
8194818.

32854/191205

33030/291205
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KREDYTY ODDŁUŻENIOWE,
gotówkowe do 8 lat do 200 tys.,
hipoteczne, pod zastaw nieruchomości, na spłatę kredytów, dowolny cel, bez poręczycieli. POŚREDNICTWO „POD ŻABAMI”,
tel. 033/8165765.
33070/291205

LOMBARD − natychmiasto−
we pożyczki pod zastaw.
Bielsko−Biała, Łukowa 1, tel.
033/8125889, Orkana 10A,
tel. 033/8193452.
32958/271205

TAROT - wróżby, tel. 033/
8188756, 0509745424.
33100/291205

www.bet-bruk.pl, tel. 0609500500.
33038/291205

ZARZĄD KOŁA PZW „PÓŁNOC”
w Bielsku-Białej zawiadamia
wszystkich członków, że w dniu
8.01.2006r. o godzinie 9.00 odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Koła za rok 2005 w lokalu
Zarządu Okręgu ul. Żywiecka 11.
32643/121205

A. A. A. KREDYT z VIGOREM,
gotówkowy, hipoteczny, oddłużeniowy, bez sprawdzania BIK.
Bielsko-Biała, Sixta 5, pok. 402,
tel. 0609565651, 033/8191064,
www.kredytzvigorem.republika.pl
33064/291205

A. A. A. POZASĄDOWA windykacja
należności,
tel.
0609565651, 033/8191064,
www.windykacja2004.republika.pl
33065/291205

A. CHWILÓWKI natych−
miast! Bez zaświadczeń o
dochodach do 500 zł.
„EURO−CASH”, tel. 032/
7384027,
0801807807
(koszt połączenia jeden im−
puls lokalny).

DO OBSŁUGI klienta i
wypieku w piekarni
szwajcarskiej w Bielsku−
Białej. Pilnie poszukujemy
osób uczących się z bada−
niami sanepidu. Zapew−
niamy szkolenie. Tel. 012/
6251610..11.
33141/020106

DO WYNAJĘCIA lokal na parterze, nadający się na studio fotograficzne w centrum BielskaBiałej, tel. 033/8123511,
0608677355.
33110/301205

ATRAKCYJNE CHWILÓWKI
na telefon. Informacje: 032/
3871865.

HURTOWNIA
ODZIEŻY
UŻYWANEJ z Kanady i
USA, bezpośredni importer.
Bielsko-Biała, Grażyńskiego
108, tel. 033/8128370,
0694673701.

32503/061205

33143/020106

32285/291105
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Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim,
którzy towarzyszyli w ostatniej drodze

śp.

ANNY DZIERŻAWSKIEJ
a także tym, którzy otaczali naszą drogą zmarłą przyjaźnią,
życzliwością i pomocą. Szczególne podziękowania kierujemy
do sąsiadów, a zwłaszcza do rodzin Bury i Mikulskich.
Bóg zapłać wszystkim
Syn z rodziną
08/01/06

32403/021205

KAFELKOWANIE, MALOWANIE.
Tel. 0603742179.
33107/301205

POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY ogłasza unieważnienie kwitariusza PZU SA nr
6903300.
32878/201205

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

33058/291205

PRZEDŁUŻAMY i ZAGĘSZCZAMY WŁOSY, makijaż permanentny, botox, restylane, tatuaż, piercing, warkoczyki.
„METAMORFOZA”, BielskoBiała, tel. 033/8126068, 032/
2014080, www.metamorfoza.com.pl
32136/251105

RUSZTOWANIA − wynajem,
sprzedaż, tel. 0502730093,
033/4973809.
33051/291205

DAM PRACĘ cieśli, stola−
rzowi, tel. 033 855 73 70.

ZATRUDNIMY specjalistę
ds. handlu. Wymagane do−
świadczenie w branży bu−
downictwa drewnianego.
Tel. 0500196205.

03-zl.04

03-zl.04

33126/301205
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123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
w Bielsku-Białej, ul. M. Reja 18
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Ogłasza
przetarg na ustalenie pierwszeństwa
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
w zawarciu umowy przyznającej spółdzielcze
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
w Bielsku-Białej przy ulicy:
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123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
1.
Malczewskiego
5/3
M-3
43,70 m2
parter
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123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
(w
bud.
11
kondygn.)
os.
S³oneczne
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
X piêtro
2. Sternicza 2/86
M-2
30,30 m2
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123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
(w bud. 11 kondygn.)
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Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2006 r., o godz. 9.00
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
w siedzibie Spółdzielni.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
W przypadku, gdy przetarg nie przyniesie rezultatu drugi przetarg odbêdzie siê w dniu
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123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
02.02.2006 r., o godz. 9.00.
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123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Osoby zainteresowane udzia³em w przetargu mog¹ uzyskaæ wszelkie dodatkowe infor123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
macje w siedzibie Spó³dzielni, tak¿e pod nr. tel. 033 499-08-55 lub odebraæ rozszerzony
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
formularz ofertowy zawieraj¹cy szczegó³owe informacje na temat warunków przetargu.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu w ca³oœci lub w czêœci bez
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
33135/020106
podania przyczyny.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

33180/020106

ING NATIONALE NEDER−
LANDEN Otwarty Fundusz
Emerytalny − zawieranie
umów. Tel. 0604839053,
033/8270100 w. 181.

POŻYCZKI pod zastaw. Lom−
bard − Komis. Skup złota.
Oprocentowanie do negocja−
cji. Bielsko−Biała, Sukienni−
cza 8, tel. 0502022828 (9.00
− 17.00), 8117893.
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W luksusowym osiedlu

Sąsiedzkie konflikty nie są na Podbeskidziu niczym wyjątkowym. Jednak spór, którego źródło stanowi pewien samochodowy warsztat w Bielsku-Białej, z pewnością uznać
można za wyjątkowy. W sprawę zaangażowano bowiem
sąd, prokuraturę, służby nadzoru budowlanego i Radę
Miejską Bielska-Białej, a wkrótce trafi ona na celownik straży miejskiej, policji i służb ochrony środowiska!

Megakonflikt i skarga na szefa ratusza
Kupując dom czy mieszkanie w luksusowym apartamentowcu, można mieć nadzieję, iż
kupuje się również odrobinę wygody, większą od tej, jaką mogą się cieszyć lokatorzy
wielkomiejskich blokowisk. Tymczasem mieszkańcy położonego na obrzeżach BielskaBiałej niewielkiego osiedla deweloperskich domów nie do końca są o tym przekonani.

Budując eleganckie osiedle, zapomniano o dostatecznej ilości
miejsc parkingowych.
łowy z nich brakuje miejsc parkingowych, nie mówiąc już o tym, że
plac zabaw dla dzieci w ogóle nie
powstał. Uwag i pretensji do sposobu funkcjonowania i zorganizowania
osiedla jest z resztą znacznie więcej, jednak brak miejsc parkingowych w rozmowach z lokatorami
wysuwa się na plan pierwszy...
Poza osiedlem zaparkować się
również nie da. Teren wokół niego
to bowiem jedno wielkie skupisko
domów jednorodzinnych. Można
więc mieć powody do niezadowolenia, zważywszy iż aby tam zamieszkać właściciele i lokatorzy musieli
wyłożyć sporą kasę. Za taki stan
rzeczy mieszkańcy obwiniają głównie firmę Art Tech, która nie wiedzieć czemu zrezygnowała z realizacji swej pierwotnej koncepcji i
w trakcie trwania inwestycji doszła
do wniosku, że na tym samym terenie „upcha” znacznie więcej lokali
niż pierwotnie zakładano.
Co sprawiło, że zamiast szeregowców powstały apartamentowce?
To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, bo Art Tech jest obecnie firmą
„wirtualną”. Nie można jej znaleźć
nawet pod jej adresem. Trafiliśmy
za to do Śląskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego, które
postrzegane jest przez wielu mieszkańców osiedla jako spadkobierca
Art Techu. Prezes ŚTBS Elżbieta
Szymala stanowczo dementuje jednak te spekulacje. - Nie mamy z Art
Techem nic wspólnego. Jedyne co
nas łączy to fakt, iż nasze biura
przez pewien czas ze sobą sąsiadowały oraz to, że kupiliśmy od tej
spółki kawałek gruntu przy ulicy Barkowskiej, na którym wybudowaliśmy

własną czynszówkę - mówi Elżbieta Szymala. Na temat tego, że niektórzy udziałowcy Art Techu są teraz udziałowcami ŚTBS prezes nie
chciała się wypowiadać. Zasugerowała jedynie, że u podstaw decyzji
dotyczącej budowy apartamentowców zamiast domków szeregowych
mogło leżeć to, iż w czasie, gdy powstawało osiedle, łatwiej było znaleźć nabywców na mieszkania, niż
na domki jednorodzinne. Stąd też
zamiast planowanych szeregowców
w pewnym momencie zaczęto budować budynki wielorodzinne (jeden
wzniosło - jak się okazuje - ŚTBS).
Prezes Szymala nie przeczy,
że mieszkańcy tego osiedla mogą
mieć powody do niezadowolenia
z uwagi na bardzo ograniczoną
ilość miejsc parkingowych. Ta złość
- przyznaje - skupia się głównie na
ŚTBS, największym z działających
tam administratorów. Zwłaszcza że
jest on dla wszystkich mieszkańców osiedla pośrednikiem w dostawie wody oraz odprowadzaniu ścieków. Każdy ma więc z TBS-em
kontakt. Prezes Szymala dodaje,
że brak miejsc parkingowych daje
się we znaki zarówno właścicielom
szeregowców czy mieszkań
w apartamentowcach, jak i lokatorom TBS-owskiego budynku. Problem rozwiązać nie jest jednak łatwo. Jedyne bowiem co wchodzi
w grę, to wykupienie niewielkiej
działki, położonej obok osiedla i zamienienie jej w parking. Aby to było
możliwe, dogadać się w tej sprawie
oraz wyłożyć kasę na zakup i urządzenie parkingu muszą jednak
wszyscy zainteresowani.
Tekst i foto: MARCIN P£U¯EK

Czy mo¿na odebraæ dzia³kê ?

- Chcą mi odebrać kawałek ziemi - żali się czytelniczka „Kroniki” pragnąca zachować anonimowość. Kobieta posiada działkę ogrodową na peryferiach miasta. Niedługo może ją stracić. W Polskim Związku Działkowców tłumaczą, że to skutek nieprzestrzegania regulaminu.
ziałka, która należy do kobiety, jest zaniedbana.
Rosną na niej chwasty.
Działkowiczka nic nie uprawia. Tak
jest od dwóch lat. - Trudno mi jednak było dbać o ziemię, ponieważ
ciągle choruję. Jestem już w podeszłym wieku. Nie mam żadnej osoby, która mogłaby mnie wyręczyć.
Czy w tej sytuacji nie mam już prawa do działki? Chcą mi co prawda
zapłacić, ale zaledwie 700 złotych mówi kobieta.
Jak się okazuje, odebranie działki nie jest co prawda takie proste,
ale w jej sytuacji możliwe. - Każdy
działkowicz musi przestrzegać regulaminu, który dobrze zna. Jednym z
obowiązków jest uprawa ziemi. Nie
może ona pozostawać zaniedbana.

Oczywiście są przypadki losowe,
które to uniemożliwiają. Wtedy jednak należy poinformować o tym
związek. Pani, która ma do nas żal,
nie zawiadomiła o swojej sytuacji.
Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. A nie
można pozwolić na to, by ziemia tak
długo pozostawała zaniedbana.
Zgodnie z regulaminem, jeśli działka przez rok nie jest uprawiana, traktuje się ją jako porzuconą. W dodatku kobieta nie płaciła składek członkowskich. Mieliśmy więc podstawy,
by ją wykluczyć z grona działkowiczów - tłumaczy Kazimierz Chmiel,
kierownik Delegatury Rejonowej
PZD w Bielsku-Białej.
Procedura postępowania w takim przypadku jest dość długa. Władze PZD nie mogą przedsięwziąć

żadnego działania bez porozumienia z działkowiczem. Najpierw wysyła się wezwanie na rozmowę, w
celu wyjaśnienia sytuacji. Takie pisma kierowano - jak twierdzi Kazimierz Chmiel - do działkowiczki trzykrotnie. Wszystkie pozostawały bez
odpowiedzi. Stąd w PZD podjęto
działania, by ją wykluczyć z grona
działkowiczów. - Zgodnie z regulaminem, dana osoba ma możliwość
odwołania się od naszej decyzji i to
do kilku instancji. Kobieta ma zatem
jeszcze szansę na zmianę sytuacji mówi Kazimierz Chmiel.
Ziemia, która pozostaje po byłym
działkowiczu, jest wyceniana przez
powołaną w tym celu komisję. W tym
przypadku ustalono kwotę odszkodowania w wysokości 700 zł. (ep)

FOTO: SŁAWOMIR HOROWSKI

zazdrością patrzą na panujący na wielu bielskich osiedlach luz. Na ich osiedlu ciasnota jest bowiem taka, że mają
problemy nawet z zaparkowaniem
obok swych posesji - kupionych za
ogromną kasę - własnego samochodu, nie mówiąc już o innych,
bardziej „wyrafinowanych”, luksusach.
Wszystko przez to, iż zamiast
najwyżej piętnastu - jak początkowo ich zapewniano - luksusowych
szeregowców, na niewielkiej działce powstało ponad 50 apartamentów. Prawie każdy z lokatorów tych
mniej lub bardziej luksusowych
mieszkań dysponuje samochodem,
co w dzisiejszych czasach nie jest
niczym dziwnym. Osiedle wybudowano natomiast najwyraźniej w
myśl zasad hołdowanym przez
urbanistów i architektów w latach
realnego socjalizmu, kiedy to samochód był luksusem przynależnym jedynie nielicznym.
Budowę niewielkiego osiedla
pomiędzy ulicą Barkowską a Kaletniczą w bielskiej dzielnicy Komorowice rozpoczęła na początku dekady deweloperska firma Art Tech
z Bielska-Białej. W założeniu miało tam powstać - tak przynajmniej
informowani byli pierwsi nabywcy niewielkie osiedle domów jednorodzinnych. Trzy rzędy ustawionych
w podkowę szeregowców miały
utworzyć niewielki „rynek”. To na
nim miał zostać urządzony między
innymi plac zabaw dla dzieci oraz
miejsca parkingowe. Całe osiedle
miało być ogrodzone, a wjazd na
jego teren zamknięty bramą.
Tak miało być, a jak jest? Otóż
w 2002 roku - jak informują mieszkańcy - oddano do użytku pierwszy z trzech zaplanowanych szeregowców. Rok później w miejscu,
w którym miał stać drugi szeregowiec, powstał okazały apartamentowiec. Również tam, gdzie miał
być trzeci z planowanych szeregowców wybudowano w 2004 roku
dużą czynszówkę, należącą obecnie do Śląskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.
W efekcie na niewielkim terenie
mieszka obecnie nie kilka, lecz ponad 50 rodzin. Dla co najmniej po-

Bielski warsztat samochodowy
zajmujący się między innymi
usługami wulkanizacyjnymi
stał się przyczyną konfliktu.

HAŁAS I SMRÓD
Ulica, przy której stoi feralny
warsztat samochodowy, położona
jest niedaleko osiedla Złote Łany.
W najbliższej okolicy jest sporo różnych firm. Ale mieszkańcom pewnego prywatnego domu - Marii i
Kazimierzowi W.★) - szczególnie
mocno daje się we znaki właśnie
ów warsztat, który funkcjonuje w
garażu stojącym tuż za ich płotem.
Bielszczanie skarżą się głównie na
hałas i smród dochodzący z sąsiedniej posesji. Hałas powodować
mają między innymi prace blacharskie prowadzone w warsztacie, a
smród - i to szkodliwy dla zdrowia prace lakiernicze.

BEZ ZEZWOLENIA
Wojna Marii i Kazimierza W. z
kłopotliwym sąsiadem na dobre
rozgorzała w kwietniu 2003 roku.
Wtedy to bowiem bielszczanie skierowali do prezydenta miasta wniosek, w którym domagali się sprawdzenia, czy sąsiadujący z ich posesją warsztat działa w zgodzie z
prawem. Sprawą zajął się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jego służby nie potwierdziły
co prawda informacji o pracach blacharsko-lakierniczych jakie miały
tam być prowadzone, ale odkryły,
że garaż był użytkowany jako
warsztat samochodowy bez stosownego zezwolenia. Dla Marii i
Kazimierza W. odkrycie to stanowiło jednak marną pociechę, bo
służby nadzoru budowlanego nałożyły na właściciela działającej na
bakier z przepisami firmy obowiązek dostarczenia dokumentów, które pozwoliłyby zalegalizować samowolną zmianę sposobu użytkowania garażu. To z kolei wymagało decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla tej
inwestycji. I taką decyzję miejskie
służby wydały. Ratusz uznał, że
garaż może być wykorzystywany
jako dwustanowiskowy warsztat samochodowy, zajmujący się wymianą opon i elektromechaniką.
Sąsiedzi warsztatu decyzję
miejskich urzędników zaskarżyli do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które jednak utrzymało
ją w mocy. Wtedy Maria i Kazimierz
W. skierowali w tej sprawie skargę
do Sądu Administracyjnego. Ten
rozstrzygnie, kto ma w tym sporze
rację. Póki co Temida odrzuciła jednak wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez ratusz
więc warsztat działa nadal.

POSTĘPOWANIE
W PROKURATURZE
Na tym jednak nie koniec walki
bielszczan ze znienawidzonym
przez nich warsztatem. Kiedy jego
właściciel wystąpił do Wydziału
Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej o warunki zabudowy dotyczące kwestii nadbudowy garażu-warsztatu i stosowną decyzję otrzymał, sąsiedzi
zaskarżyli ją do SKO. Protest ten
przyniósł im pewien sukces, gdyż
SKO częściowo uchyliło decyzję
miejskich urzędników. Prócz tego
Maria i Kazimierz W. o zbadanie
legalności wydawanych w kontrowersyjnej sprawie decyzji administracyjnych poprosili Prokuraturę
Rejonową w Bielsku-Białej, która
prowadzi obecnie postępowanie.
A na szefa ratusza Jacka Krywulta bielszczanie poskarżyli się
przewodniczącemu Rady Miejskiej
Bielska-Białej dowodząc, że decyzje
miejskich urzędników skutkują niszczeniem ich posesji oraz zagrożeniem ich zdrowia i życia. Skargę zgodnie z obowiązującą procedurą pod lupę wzięła miejska Komisja Rewizyjna. Reasumując należy stwierdzić, że wielokrotnie prowadzone
przez różne instytucje i organy kontrole (...) nie potwierdziły prowadzenia w warsztacie robót lakierniczych
ani blacharskich, a ustalenia planu
zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Bielska-Białej dopuszczają prowadzenie w tym miejscu
działalności warsztatu samochodowego - czytamy między innymi w stanowisku Komisji Rewizyjnej, która
zaproponowała, aby skargę na prezydenta Bielska-Białej uznać za bezzasadną. I taką też decyzję podjęli
w grudniu 2005 roku bielscy rajcy.

CZĘSTE KONTROLE
Mimo to skarga na szefa ratusza skierowana do szefa bielskich
radnych będzie mieć wymierne
konsekwencje. Komisja Rewizyjna
zaproponowała bowiem, aby straż
miejska, policja oraz służby ochrony środowiska i nadzoru budowlanego często kontrolowały budzący
kontrowersję warsztat, aby przekonać się czy na pewno nie wykonuje się tam prac blacharskich i lakierniczych. Samochodowy warsztat znajdzie się więc teraz na celowniku wielu różnych instytucji, a
lupa pod którą trafi wydaje się być
wyjątkowo silna.
Tekst i foto: S£AWOMIR HOROWSKI
★)

Personalia zmienione

5 I 2006 I ● NIE TYLKO DLA PAŃ ● NIE TYLKO DLA PAŃ ● NIE TYLKO DLA PAŃ ● NIE TYLKO DLA PAŃ ● NIE TYLKO DLA PAŃ ● NIE TYLKO DLA PAŃ ● www.kronika.beskidzka.pl

25

Rady dla zmarzluchów

Zimne nogi i ręce to dolegliwość, która dotyka wiele osób,
niezależnie od pory roku. Niejednokrotnie przyczyną jest
siedzący tryb życia, ale nie zawsze. Są tacy, którzy po
dwóch godzinach siedzenia przy komputerze marzną. Inni
nie. Od czego zatem to zależy?

Ozdoba dłoni

FOTO: ELŻBIETA PIZNAL

Dominującymi kolorami paznokci są w tym sezonie złoto, odcienie nasyconej śliwki i brązu, głębokie czerwienie i soczyste pomarańcze - barwy rodem ze skarbca Orientu. Te same
barwy mają ozdoby paznokci, wśród których rekordy popularności biją... kamienie.

Modne są paznokcie zdobione kryształkami.
zdoby na paznokcie wykonywane są z różnych materiałów. Mogą być naklejane na naturalną płytkę paznokcia lub na paznokcie przedłużane,
a więc na akrylowe czy żelowe.

Ozdóbki utrzymują się bardzo długo, są odporne na działanie wody
i mydła. Wraz ze wzrostem paznokcia, a więc średnio raz na miesiąc, trzeba je jednak uzupełniać.
Czas zabiegu zdobienia zależy od

Siwe lub zniszczone...

rodzaju wzoru. Jeżeli jest bardzo
wymyślny, zdobienie może trwać
nawet do godziny. Wzorki proste,
gotowe, nakleja się szybko i trwa
to od kilku do kilkunastu minut.
- Zdobienia dobieramy wspólnie z klientką, stosownie do jej stylu ubierania się i temperamentu.
W tym sezonie proponujemy paznokcie ozdobione kamyczkami i
kryształkami. To doskonałe uzupełnienie karnawałowej kreacji mówi Alicja Szymkowska, właścicielka jednego z salonów urody
na Podbeskidziu. - Wzorów jest
mnóstwo. Mogą to być serduszka, łezki, gwiazdki, motylki, drobne kwiatuszki. Popularne są też
ozdoby trójwymiarowe różnych
kształtów i hologramy. Można
przebierać do woli. Warto jednak
pamiętać, że paznokcie powinny
pasować do stylu ubioru. Jeśli na
co dzień jest on skromny, klasyczny, związany na przykład z prestiżowym stanowiskiem w pracy,
wtedy najlepiej jeśli paznokcie pozostaną pastelowe. (ep)

rzyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. - Utratę ciepła może powodować niekontrolowane rozszerzenie naczyń krwionośnych. Dochodzi do tego, jeśli zabraknie
substancji uelastyczniających
ściany naczyń - elastyny i rutyny. Na zmniejszenie ich ilości mogą wpływać toksyny bakteryjne. Tak więc zimne ręce i
zimne nogi można mieć na przykład w przypadku obniżenia odporności organizmu - mówi Sławomir Wojtulewski, bielski lekarz
medycyny, zajmujący się ziołolecznictwem.
Inna z przyczyn marznięcia to
zagęszczenie krwi cholesterolem
albo trójglicerydami. Te substancje powodują zatykanie światła
naczyń i krew nie dochodzi w dostatecznej ilości do danego miejsca. Stąd utrata ciepła. Jej przyczyną może też być zaburzenie
przepływu limfy.
Czasami zimne ręce czy zimne nogi są powodowane problemami z... kręgosłupem. Dzieje się
tak, gdy uciska on na nerw kulszowy. Wtedy pojawia się ból, któremu może towarzyszyć uczucie
chłodu. Dolegliwość ta może też
być objawem chorób tkanki podskórnej i łącznej.
Zmarzluchom zaleca się gimnastykę. Zostają też wełniane
skarpety i ciepłe kapcie. - Można

rzed zmianą koloru fryzury trzeba zastanowić się,
czy nowy kolor ma mieć
charakter trwały czy czasowy.
Należy też wziąć pod uwagę kondycję włosów i ich naturalny odcień. - Farby umiejętnie użyte, zastosowane do włosów zdrowych
i nieosłabionych, nie spowodują
ich uszkodzenia. Nie radziłabym
natomiast używać farb do włosów
zniszczonych, suchych, porowatych. Wtedy lepiej zająć się pielęgnacją włosów, zadbać o ich
prawidłowe odżywienie. Można
ewentualnie pozwolić sobie na
szampon koloryzujący. Wtedy
jednak trzeba pamiętać, że kolor
wyjdzie ciemniejszy, ze względu
na to, że barwnik wniknie w pory
włosów - mówi Danuta Ślęk, podbeskidzka fryzjerka.
Decydując się na wybór koloru, warto pamiętać, że powinien on
harmonizować z odcieniem karnacji i oprawy oczu. Decyzja o nim
powinna być rozsądna, zwłaszcza

jeśli dobiera się trwały, a nie zmywalny środek. Farba otwiera łuskę
włosa i wnika w głąb niego. Te, których używają fryzjerzy, działają z
reguły mocniej od tych przeznaczonych do użytku domowego.
Natomiast szampon koloryzujący
obkleja włos. Podobnie pianka. Ta
jednak działa krócej. Oba środki są
zmywalne. Szampon koloryzujący
powinien być o ton lub dwa jaśniejszy lub ciemniejszy od naturalnej
barwy włosów.
A co z siwymi włosami? - Wbrew
mitom, nie są to włosy martwe, lecz
tylko pozbawione pigmentu. Są
kobiety, którym z siwymi włosami
jest do twarzy. Jeśli jednak chcą
zmienić kolor na ciemniejszy, warto pamiętać o prostej zasadzie.
Należy zastosować dwie farby jedną w kolorze własnych włosów, drugą w pożądanym przez
nas. Wtedy unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek, na przykład barwy czerwonej zamiast
mahoniu - mówi Danuta Ślęk. (ep)

pić zioła, które działają na układ
krążenia. Do takich należą liść
ruty, owoc głogu czy jemioła - radzi Wojtulewski. (ep)

W karnawale pożądana jest przynajmniej szczypta ekstrawagancji nie tylko w ubiorze,
ale też w makijażu. Jeden z tegorocznych trendów nawiązuje do starożytnego Egiptu i
stylu zdobienia twarzy królowej Kleopatry. Drugi opiera się na grze kolorów wyrazistych i skrzących - lodowych. Jak osiągnąć te efekty?

Twarz Kleopatry lub lodowy cień, czyli...

By osiągnąć efekt krótkotrwały, na przykład piękny kolor
włosów na karnawałową imprezę, można zastosować piankę koloryzującą. By uzyskać trwały efekt - pozostają do wyboru farby. Trzeba je stosować umiejętnie, tak by na przykład z siwych włosów nie zrobiły się... czerwone. A czasem
z farbowania lepiej zrezygnować.

Zmarzluchy mogą kupić sobie
ciepłe papcie.

bowiązkowym elementem
makijażu „królowej Kleopatry” jest wyraźnie zaznaczona kreska nad górną powieką, wykonana flamastrem do oczu. Dodatkowo ich oprawę należy podkreślić
przez wyeksponowanie rzęs. Cienie do powiek mają być w delikatnym kolorze. Mogą mieć odcień
perłowy lub być ozdobione drobinkami brokatu. Niech nie będą mapomocą lasera można złagodzić ból, leczyć rany i urazy, a także się upiększyć.
- W urządzeniach laserowych wykorzystuje się światło czerwone i podczerwone. Wnika ono głęboko pod
skórę i dostarcza właściwej dawki
energii do określonego obszaru ciała. Zabiegi trwają 3-4 minuty. Są bezbolesne - mówi Magdalena Mikulska,
podbeskidzka fizjoterapeutka.
Oddziaływanie światła laserowego na tkanki zależy od długości fali,
użytej mocy i dawki promieniowania,
w tym również od czasu i metody
naświetlania, liczby zabiegów w serii oraz od częstotliwości impulsów
promieniowania. - Laser stosowany
jest w urologii, ginekologii, dermatologii, reumatologii i stomatologii. Jest
pomocny na przykład w takich chorobach jak zesztywniające zapalenie

towe - doradza Magdalena Kowalska, wykładowca w jednej z podbeskidzkich szkół kosmetycznych.
Wargi należy zaznaczyć mocniej
niż zwykle. Można nadać im barwę
intensywnego różu, koniecznie jednak z połyskiem. Należy dążyć do
uzyskania efektu „mokrych ust”.
Drugi z trendów skupia się na
kolorystyce cieni o „lodowym” charakterze. Mogą to być odcienie błę-

kitu, róże, jasne popiele o srebrzystym odcieniu. - W tym wariancie
można zastosować ciemną obwódkę wokół oczu, którą delikatnie rozmazujemy cieniem nakładanym na
powieki. Oczy tak wymalowane
będą miały drapieżny charakter.
Nie zaznaczamy konturów ust, lecz
pokrywamy je błyszczykiem. Dekolt
można ozdobić brokatem w kolorze biżuterii - mówi Magdalena Kowalska. W karnawałowym zdobieniu nie brakuje w tym roku elementów świecących - znajdą się one zarówno w ubiorze, makijażu, jak i fryzurze. Są mile widziane, należy jednak wystrzegać się efektu przeładowania. (ep)

Na co pomaga laser ?

Zabiegi laserowe są coraz bardziej popularne, choć należą
do tych najdroższych.
stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe, zapalenie ścięgien Achillesa, zwichnięcia, skręcenia stawów
- mówi Magdalena Mikulska.
Światło lasera stwarza warunki
do regulowania procesów metabolicznych, działa przeciwzapalnie i
przeciwbólowo, przyspiesza gojenie
się ran i odleżyn. Jeden zabieg kosztuje - jak poinformowano nas w jednym z salonów odnowy biologicznej
- około 8-9 zł. Z reguły jednak wymagana jest cała seria.

W dermatologii laser stosuje
się w walce z trądzikiem i
opryszczką. Ma też zastosowanie
w przypadku odmrożeń i oparzeń.
Laserem można się też odmłodzić
- światło wpływa bowiem na wygładzenie zmarszczek i usuwanie
przebarwień. Metoda laserowa
służy również do usuwania owłosienia. To jednak jest kosztowne chodzi o sumy rzędu kilku tysięcy
złotych! Pozostaje jednak długotrwały efekt. (ep)
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Minął sportowy rok... Czytelnicy i kibice - do dzieła! Rusza plebiscyt „Kroniki Beskidzkiej” na najlepszego
sportowca, trenera i drużynę Podbeskidzia 2005 roku!

Rusza sportowy plebiscyt „Kroniki Beskidzkiej”

ybieramy dziesięciu najlepszych
sportowców, trzech szkoleniowców
i trzy zespoły. Plebiscytowe kupony - dzisiaj pierwszy - wydrukujemy jeszcze
trzykrotnie (12, 19 i 26 stycznia). Termin dostarczania ich do redakcji upływa 2 lutego.
Prezentowana lista sportowych osiągnięć
nie oznacza „obowiązku” głosowania wyłącznie na przedstawionych kandydatów.
Każdy ma prawo oddać głos na tych ze
sportowego grona, których uważa za najlepszych. Wymóg ważności plebiscytowego głosu jest tylko jeden - wskazany kandydant musi być reprezentantem klubu z
Podbeskidzia!

SPORTOWCY
Akrobatyka sportowa. Justyna Belak i Małgorzata Jurczek
(Start Bielsko-Biała) - najbardziej utytułowane bielskie
akrobatki: brązowe medalistki MP i zdobywczynie trzeciej
lokaty w PP. Biatlon. Magdalena Gwizdoń (Ludowy Biatlonowy Klub Sportowy
Żywiec) - podwójna mistrzyni Polski, dwukrotna złota medalistka Uniwersjady, zdobywczyni trzeciej lokaty w zawodach PŚ.
Cyklotrial. Rafał Kumorowski (Aquila Stryszów) - brązowy medal ME i dwie czwarte
lokaty na MŚ. Dżudo i dżiu-dżitsu.
Agnieszka Chlipała - mistrzyni Polski w
obu dyscyplinach oraz wicemistrzyni Europy w dżiu-dżitsu; Monika Dikow-Iwanow
- brązowy medal MP w dżudo oraz mistrzostwo Polski i wicemistrzostwo Europy w dżiu-dżitsu; Michał Adamczyk i Robert Wandor (wszyscy - Gwardia BielskoBiała) - złoci medaliści młodzieżowych MŚ
w dżiu-dżitsu. Katarzyna Piłocik - siódma
lokata w mistrzostwach Europy juniorek i
trzecia w MP seniorek; Michał Kubieniec
(oboje - MKS Czechowice-Dziedzice) drugie miejsce w PŚ juniorów i siódme w
MP seniorów. Hokej na lodzie. Waldemar
Klisiak, Tomasz Jaworski, Mariusz Puzio
- filary drużyny wicemistrzów Polski (Dwory Unia Oświęcim). Kajakarstwo. Marcin
Grzybowski (Gwarek Czechowice-Dziedzice) - ósma lokata w finale MŚ na dystansie 1000 m (kanadyjki jedynki). Lekkoatletyka. Tomasz Hamerlak (ZRS Start
Bielsko-Biała) - multimedalista ME w wyścigach na wózkach: złoto w maratonie
oraz dwa srebrne medale na dystansach
1500 m i 10 km. Łucznictwo. Grzegorz
Śliwka (junior) i Piotr Piątek - brązowi
medaliści drużynowych ME seniorów;
Klaudia Kruczek - halowa mistrzyni kraju;
Maria Gugała (wszyscy - Łucznik Żywiec)
- srebrny medal halowych MP w strzelaniu z łuków bloczkowych. Mateusz Mamcarczyk (Zamek Sucha Beskidzka) - drużynowy wicemistrz Europy juniorów. Narciarstwo. Adam Małysz (KS Wisła Ustronianka) - czwarte miejsca w Turnieju Czterech Skoczni i w klasyfikacji generalnej
PŚ. Stefan Hula (Sokół Szczyrk) - szósty
w generalnej klasyfikacji letniej Grand Prix
w skokach narciarskich. Sławomir Hankus
(Klimczok Bystra) - junior, brązowy medalista MP seniorów w dwuboju. Wojciech
Zagórski (MKS Bielsko-Biała) - trzykrotny
medalista (dwa srebra i brąz) międzynarodowych MP w narciarstwie alpejskim i
wicemistrz kraju w slalomie. Maciej Bydliński (Sokół Szczyrk) - siedemnastolatek
mistrzem Polski seniorów w slalomie. Katarzyna Leszczyńska (Live Bielsko-Biała)
- juniorka mistrzyni Polski seniorek w kombinacji oraz srebrna i brązowa medalistka
w supergigancie i slalomie. Łyżwiarstwo
figurowe. Dorota i Mariusz Siudkowie
(Dwory Unia Oświęcim) - siódma lokata
na MŚ zapewniła im udział w igrzyskach
olimpijskich w Turynie. Piłka nożna. Grzegorz Pater - lider zespołu bielskich drugoligowców oraz Mariusz Sacha (obaj TS Podbeskidzie) - dziewiętnastolatek,
który na stałe zadomowił się w klubowej
seniorskiej kadrze. Pływanie. Iwona Prędecka - wicemistrzyni Europy juniorek na

200 m stylem klasycznym i trzecia w MP
seniorek; Kajetan Załuski - dwukrotny
srebrny medalista ME juniorów w sztafecie (4x100 m stylem dowolnym i zmiennym) i zdobywca dwóch brązowych medali (50 i 100 m) podczas MP seniorów;
Ewa Jamborska (wszyscy - Dwory Unia
Oświęcim) - ósma żabkarka ME juniorek i
trzecia w MP seniorek. Podnoszenie ciężarów. Agata Wróbel - złoto MP i piąta
pozycja w MŚ; Maciej Mąkinia - wicemistrz
Polski (kategoria wagowa do 105 kg); Sylwia Dożak (wszyscy - Czarni-Góral Żywiec) - trzecie miejsce w MP (do 75 kg) i
awans do kadry narodowej. Rajdy enduro.
Sebastian Krywult (BKM Bielsko-Biała) mistrz kraju w klasie E3 (pojemność silnika
powyżej 300 cm3). Rajdy samochodowe.
Sebastian Frycz i Maciej Wodniak - wicemistrzowie Polski w klasie super 1600 cm3
oraz Kajetan i Aleksandra Kajetanowiczowie (obie załogi - Automobilklub Cieszyński) - druga lokata w Pucharze Peugeota.
Saneczkarstwo. Andrzej Laszczak i Damian Waniczek (Jastrząb Szczyrk) - brązowi medaliści MŚ na torach naturalnych.
Karolina Waniczek (Jastrząb Szczyrk) mistrzyni Polski, dziewiąta w klasyfikacji
generalnej PŚ. Marzena Goryl (srebro),
Dominik Goryl (brąz; oboje - Lipowiec
Czechowice-Dziedzice), Adam Jędrzejko
(srebro), Kinga Gawlas (brąz; oboje UKS Sopotnia) - medaliści MP seniorów.
Siatkówka. Agata Mróz - mistrzyni Europy i najlepsza środkowa fazy eliminacyjnej Ligi Mistrzyń oraz Joanna Staniucha i
Mariola Barszcz (wszystkie - BKS Stal) najrówniej grające w minionym roku siatkarki klubu. Beata Książek (MKS Andrychów) - niekwestionowana liderka zespołu, który pewnie zmierza do drugoligowego mistrzostwa. Alicja Leszczyńska (MKS
Bielsko-Biała) - wiodąca postać w drużynie (juniorek!) drugoligowych debiutantek.
Skiboby. Adrian Kreiss i Monika Malik
(oboje - UKS Sportowa Jedynka Skoczów)
- bohaterowie mistrzostw świata juniorów
młodszych; Adrian zdobył cztery tytuły mistrzowskie, a Monika sięgnęła po złoty i
trzy srebrne medale. Snowboard. Mateusz Ligocki - piąty w klasyfikacji generalnej PŚ w snowcrossie; Paulina Ligocka
(oboje - Cieszyńskie Centrum Snowboardu) - mistrzyni Uniwersjady. Izabela Pająk (Beskidzkie Stowarzyszenie Snowboardu Bielsko-Biała) - trzykrotna medalistka MP: złoto w snowcrossie oraz srebro i
brąz w skokach. Karolina Hula (UKS
Szesnastka Bielsko-Biała) - brąz MP w
snowcrossie. Szachy. Marta Zielińska
(Pasjonat Dankowice) - złota medalistka
drużynowych ME. Szybownictwo. Sebastian Kawa (Aeroklub Bielsko-Biała) mistrz Europy w klasie klubowej i mistrz
świata w wyścigach szybowcowych. Tenis
ziemny. Marek Mrozek (Kolejowy Klub
Sportowy Bielsko-Biała) - siedemnastolatek, został po raz drugi z rzędu halowym mistrzem Śląska seniorów i wygrał
dwa seniorskie ogólnopolskie turnieje
klasyfikacyjne.

TRENERZY
Akrobatyka sportowa. Aneta
Nosowicz (Start Bielsko-Biała)
- trenerka akrobatycznych
„trójek”, które stawały na podium (brązowe medale) MP i
PP. Cyklotrial. Andrzej Kramarczyk (Aquila Stryszów) - stworzył arcysilny klubowy team, który z powodzeniem (czwarte miejsce) rywalizował z najlepszymi narodowymi reprezentacjami
podczas MŚ. Dżudo i dżiu-dżitsu. Bogusław Tyl (MKS Czechowice-Dziedzice) medale wychowanków na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży i w MP seniorek.
Mieczysław Malczewski (Gwardia BielskoBiała) - szkoleniowy sprawca sukcesów
bielskiego dżudo i dżiu-dżitsu na krajowych i międzynarodowych arenach. Gimnastyka. Andrzej Tomczyk (Cukrownik

Chybie) - bastion gimnastyki sportowej
na Podbeskidziu trzyma się dzielnie.
Startując w zawodach różnych szczebli
nastoletni gimnastycy z Chybia zdobyli
prawie czterdzieści medali. Gimnastyka artystyczna. Anna Dusza (Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej w BielskuBiałej) - do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zakwalifikowały się aż
cztery jej podopieczne, zdobywając w klasyfikacji klubowej ósmą lokatę w kraju.
Kolarstwo. Piotr Karkoszka (Victoria Kozy
i Sokół Kęty) - trenerskie „rozdwojenie” nie
przeszkadza mu w pracy; dwóch jego wychowanków należy do kadry narodowej juniorów. Lekkoatletyka. Piotr Galon (Sprint
Bielsko-Biała) - fachowiec od pchnięcia
kulą i rzutu oszczepem, w kadrach narodowych juniorów ma aż troje klubowych
podopiecznych. Zbigniew Boczarski (MKS
Żywiec) i Krzysztof Drabek (Tempo Kęty)
- medale mistrzostw Polski juniorek w trójskoku ich wychowanek świadczą, że w
jednej z najmłodszych kobiecych dyscyplin lekkoatletycznych Podbeskidzie może
być w przyszłości potegą. Marek Konowoł
(Kuźnia Ustroń) - tyczkarki z Ustronia
przebojem wdarły się do krajowej czołówki juniorek młodszych. Łucznictwo. Jan
Lach (Łucznik Żywiec) - klubowy trener
brązowych medalistów MŚ. Łyżwiarstwo
figurowe. Iwona Mydlarz-Chruścińska
(Olimpijczyk Oświęcim) - jej wychowankowie zdobyli w tym roku jedenaście medali
juniorskich MP. Narciarstwo. Jan Szturc
(Wisła Ustronianka) - cieszył się nie tylko
z drużynowego mistrzostwa Polski klubowych seniorów, ale i z dwóch indywidualnych tytułów mistrzów świata, które jego
młodzi podopieczni wywalczyli podczas
MŚ świata dzieci w skokach narciarskich.
Piłka kajakowa. Dariusz i Katarzyna Pilarzowie - trenowane przez nich zespoły
seniorów, juniorów i juniorek zdobyły pięć
medali MP, w tym trzy złote. Piłka nożna.
Tadeusz Pankiewicz (BKS Stal BielskoBiała) - pod jego opieką „stalowcy” błyskawicznie wrócili z banicji w klasie okręgowej, a na półmetku rozgrywek o mistrzostwo czwartej ligi stali się głównymi konkurentami faworyzowanej Koszarawy Żywiec. Krzysztof Szybielok (Skałka Żabnica) - prowadzony przez niego zespół z podżywieckiej wioski dyktuje warunki w klasie okręgowej i jest zdecydowanym faworytem do czwartoligowej premii. Jarosław
Krzystolik (UKS SMS Bielsko-Biała) - debiutujący pod jego wodzą w śląskiej lidze
juniorów zespół, zajmując piątą lokatę po
rundzie jesiennej przerwał niechlubną tradycję ostatnich lat „statystowania” podbeskidzkich drużyn na tym szczeblu młodzie-

żowych rozgrywek. Pływanie. Marek Dorywalski i Piotr Woźnicki (Dwory Unia
Oświęcim) - kolejny rok szkoleniowej pracy zaznaczony medalami młodych wychowanków na MP seniorów i ME juniorów.
Podnoszenie ciężarów. Edward Tomaszek (Czarni-Góral Żywiec) - wygnany do
anormalnych warunków treningowych (barak pozbawiony prądu, wody i szyb w
oknach) potrafił jednak tak pokierować
pracą szkoleniową, że jego podopieczni
wzbogacili klubowy dorobek o dwa medale
MP seniorów. Siatkówka. Krzysztof i Ryszarda Leszczyńscy (MKS Bielsko-Biała)
- prowadzony przez nich zespół juniorek
młodszych (!) wywalczył awans do drugiej
ligi seniorek. Roman Rupik (MKS Andrychów) - w maju cieszył się z czwartej lokaty w drugiej lidze, po półmetku obecnych rozgrywek jego drużyna zdecydowanie przewodzi w wyścigu o pierwszoligowy awans.

DRUŻYNY
Cyklotrial. Aquila Stryszów mistrzowie kraju pojechali w
klubowym składzie, jako reprezentacja Polski (!), na drużynowe mistrzostwa świata i zajęli
czwarte miejsce. Hokej na lodzie. Dwory Unia Oświęcim - oświęcimscy
hokeiści po raz piętnasty zakwalifikowali się
do finału MP, wywalczając tytuł wicemistrzów kraju. Łucznictwo. Łucznik Żywiec
- zespół żywieckich łuczniczek wywalczył
tytuł halowych mistrzyń Polski. Narciarstwo. KS Wisła Ustronianka - mistrz Polski
w drużynowych skokach narciarskich. Piłka kajakowa. UKS Set Kaniów - mistrz
Polski seniorów. Piłka nożna. TS Podbeskidzie - piąta lokata w drugoligowych rozgrywkach i awans do grona najlepszych
szesnastu drużyn w PP. Rajdy enduro.
Beskidzki Klub Motorowy Bielsko-Biała - złoty medal MP. Siatkówka. MKS Bielsko-Biała - drużyna juniorek młodszych (!) awansowała do drugiej ligi seniorek. Szachy.
Pasjonat Dankowice - trzecie miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo pierwszej ligi (do
ekstraklasy awans zapewniały sobie dwa
pierwsze zespoły...).
Uwaga: Przy prezentacji sportowych
osiągnięć użyto skrótów: MP - mistrzostwa
Polski, ME - mistrzostwa Europy, MŚ - mistrzostwa świata, PŚ - Puchar Świata, PP
- Puchar Polski.
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Kolejny sezon rywalizacji w Pucharze Świata skoczkowie zainaugurowali pod koniec listopada. Polscy
reprezentanci zaczęli go w tym samym stylu, w jakim kończyli poprzedni. Adam Małysz „obskakiwał”
pierwszą dziesiątkę - ale wyłącznie miejsca poza
podium, a reszta z reguły przepadała już po pierwszym konkursowym skoku.
wypowiedzi opiekunów
kadry nie przebijała wówczas najmniejsza nutka
niepokoju o sportową formę podopiecznych. Ba, wyglądało na to,
że wszystko jest pod kontrolą, a
martwić powinni się raczej ci, którzy... już zaczęli daleko skakać!
Forma polskich zawodników miała dopiero pójść w górę, a jej eksplozję zaplanowano na lutową
olimpiadę w Turynie. Do wstrząsu, na półmetku trwającego właśnie Turnieju Czterech Skoczni,
już doszło. Małysz, ten na którym
od pięciu lat „polskie skoki stoją”,
najpierw (konkurs w Oberstdorfie)
został przegnany przez konkurentów do drugiej dziesiątki, a podczas kolejnego starcia na skoczni
(Garmisch - Partenkirchen) bezceremonialnie z niej wyrzucony
(21 miejsce...)! Mimo drastycznego obniżenia lotów i tak wśród
swoich był najlepszy. Z trzech
pozostałych reprezentacyjnych
kolegów tylko osiemnastoletniemu
Kamilowi Stochowi udało się raz
przebrnąć przez kwalifikacje i poskakać, choć z miernym efektem
(29 lokata), w głównym konkursie.
No i bomba wybuchła. Kilka godzin po zakończeniu konkursu w
Ga - Pa kierownictwo polskiej ekipy wycofało z TCzS Małysza i
najgorzej spisującego się w zespole Marcina Bachledę! W ich
miejsce powołano szczyrkowianina Stefana Hulę i wychowanka
Wisły Ustronianki Rafała Śliża.
Małysz już nie raz dryfował z
formą w trakcie sezonu. Gdy zawodziły wszystkie pomysły i metody jego reprezentacyjnych opiekunów, zawsze znajdował ratunek u
tego, który go skakać nauczył wujka i klubowego trenera Jana
Szturca. „Akcje ratunkowe” przebiegały podobnie. Małysz wracał
na małe - szkoleniowe - skocznie
w Wiśle i po kilku, kilkunastu dniach
odnajdywał pod czujnym okiem
wujka Jasia techniczny kunszt i dy-

namikę. Niestety, jest mało prawdopodobne, by znów doszło do rodzinnej odsieczy. Odkąd ster szkolenia polskich skoczków spoczął w
rękach Austriaków (Heinz Kuttin
prowadzi kadrę A, Stefan Horngaher - kadrę B), do kadrowiczów nikt
spoza selekcjonerskiego grona nie
jest dopuszczany. Trener z Wisły
nie spodziewa się, by tym razem
poproszono go o pomoc. - W kadrach skoczków wytworzył się
dość hermetyczny układ i nie sądzę, żeby próbowano radzić się
kogoś z zewnątrz - mówi Jan
Szturc. - Adam już w trakcie startów zmienił pozycję dojazdową i...
za dużo o niej myśli w trakcie konkursów! Właściwie w każdej próbie dojeżdża do progu inaczej. Nie
ma odpowiedniego czucia na progu, jak i dynamiki odbicia. To trzeba poprawić w pierwszej kolejności! - ocenia odkrywca i klubowy
szlifierz talentu Adama Małysza...
Turniej Czterech Skoczni. Oberstdorf (29 grudnia): 1. Janne
Ahonen (Finlandia) 130 i 130,5 m;
13. Małysz 121 i 124 m. Garmisch
- Partenkirchen (1 stycznia): 1. Jakub Janda (Czechy) 124,5 i 125 m;
21. Małysz 114,5 i 112 m. Kolejne turniejowe występy czekają
skoczków w Innsbrucku (4 stycznia) i Bischofshofen (6 stycznia).
Po dwóch konkursach TCzS Małysz był szesnasty, z ponad siedemdziesięciopunktową stratą do
prowadzącego Ahonena.
Puchar Kontynentalny, Engelberg (27 oraz 28 grudnia): 1. Reinhard Schwarzenberger (Austria)
135,5 i 127 m; 12. Stefan Hula
(Sokół Szczyrk) 127,5 i 120,5 m;
18. Piotr Żyła (Wisła Ustronianka)
125 i 119 m oraz 1. Schwarzenberger 132 i 135,5 m; 17. Hula
125,5 i 123,5 m; 24. Żyła 123,5 i
123 m. Po sześciu konkursach w
klasyfikacji PK prowadzi Norweg
Henning Stensrud (310 pkt); Hula
(72 pkt) jest dziewiętnasty, a Żyła
(46 pkt) trzydziesty czwarty. (tom)

Hokej. 8 stycznia, mecz o mistrzostwo Polskiej Ligi
Hokejowej (18.00): Dwory Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec.
Siatkówka. 6 stycznia, mecze o mistrzostwo czechowickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki (sala Zespołu
Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Traugutta): ZSTiL - No Name (17.30), Środek - Makowski Team (18.30),
Zachodzące Gwiazdy - Stars’i (19.30). 6 stycznia, mecz o mistrzostwo Kobiecej Ligi Siatkówki (18.30): BKS Stal Bielsko-Biała Gwardia Wrocław. 7 stycznia, mecz o mistrzostwo pierwszej ligi
mężczyzn (16.00): Siatkarz Original Bielsko-Biała - Olimpia Sulęcin. 9 stycznia, mecze o mistrzostwo bielskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki (sala Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sterniczej): Medicus - Techmex (16.00), Cygański Las - Waleczne Serca (17.00), Bosmal - Starpeck Buon Gusto (18.00), Oxide-Moker Sikkens (19.00), Bartek - Itex (20.00).
Tenis stołowy. 11 stycznia, mecze o mistrzostwo trzeciej ligi
mężczyzn (18.00): Orzeł Kozy - Cukrownik Chybie, Orzeł II Kozy LKS Pogórze, LUKS Gilowice - Beskid Brenna, LUKS Węgierska
Górka - Orzeł Łękawica, Anders II Żywiec - Lesznianka Leszna
Górna oraz (18.30) ULKS II Ligota - UKS The Best Bestwinka;
mecz: ULKS Ligota - Sokół Szczyrk odbędzie się 10 stycznia
(17.30). (tom)

Stalówki po miesiącu pracy z nowym
trenerem

Świąteczny siatkarski antrakt za nami. Przed zespołami
żeńskiej ekstraklasy dziewiąta kolejka spotkań. Drużyna BKS Stal gościć będzie Gwardię Wrocław. Z rozmowy z trenerem bielszczanek Jackiem Skrokiem wynika,
że należy oczekiwać zwycięstwa „stalówek”. Podobnie
jak i w następnych ligowych potyczkach. W zespole zmieniła się atmosfera. Bielskie siatkarki chcą wygrywać!
- Co, przejmując zespół,
uznał pan za najpilniejsze do
spełnienia z punktu widzenia
poprawy gry drużyny?
- Powrót do zdrowia chorych i
kontuzjowanych zawodniczek,
wzajemne wśród nich zrozumienie oraz chęć do pracy - czyli poważne podejście do treningu i do
meczów. Coś tam się bowiem zagubiło...
- Odnalazło się już?
- Z treningów jestem zadowolony - nie mam specjalnych uwag.
W meczach jest coraz lepiej. Wyczuwa się, że dziewczyny chcą
wygrywać!
- A zdrowie rekonwalescentek?
- Sądzę, że obie Katarzyny Jaszewska i Skorupa już wracają
do dobrej dyspozycji po odniesionych kontuzjach. Podobnie jest i
z Agatą Mróz, która miała w ciągu
roku spore kłopoty zdrowotne. Liczę na pomoc Małgorzaty Cieśli i
Karoliny Kosek. Pierwsza z wymienionych już występuje w naszym trzecioligowym zespole, bo
bardzo mi zależy, by weszła do
grania w ekstraklasie w pełni sił.
Oczywiście z racji wieku (dziewiętnaście lat - przyp. red.) jak i ciężkiej kontuzji, którą leczyła, trudno
od razu ustawiać ją jako „szóstkową zawodniczkę”, ale pozycję
w drużynie już dla niej mamy. Karolinie potrzeba natomiast jeszcze

trochę czasu, by całkowicie zaaklimatyzowała się w nowych warunkach. Też jest przecież bardzo
młodą siatkarką, a zmieniła nie
tylko klub i środowisko, ale przede
wszystkim opuściła rodzinny dom.
A że od początku są w stosunku
do niej spore oczekiwania, to widać, że „zwaliło” się jej na głowę
sporo.
- Siatkarki zmieniły podejście do treningów i spotkań, a
pan - ustawienie drużyny, przywracając Annę Podolec i Katarzynę Gajgał na ich pierwotne,
naturalne pozycje: skrzydłową
i środkową.
- Wymagała tego sytuacja.
Nie szło, więc coś trzeba było
zmienić, ale to rozwiązanie to nie
tylko efekt presji wyniku. Kasia
jako skrzydłowa nie spełniała jednak oczekiwań w takim stopniu,
jak zakładaliśmy. Z barkiem Ani
jest coraz lepiej, choć pewnie
jeszcze przez jakiś czas nie obejdzie się bez zabiegów rehabilitacyjnych, więc mogła wrócić do
zbijania.
- Czy w drużynie, po miesiącu pana pracy jako pierwszego trenera, mówi się - choćby
nieśmiało - o ligowym podium?
- O niczym innym nie myślimy - tylko o medalu! I to nie są
myśli z gatunku pobożnych życzeń. Chcemy go zdobyć!
Rozmawiał: TOMASZ GIŻYŃSKI

Bielska Amatorska Liga Siatkówki (II liga, 6 kolejka): Aqua
Żywiec - Zagroda Buczkowice 2:1
(-21, 21, 12), Euromot - Breco 2:0
(20, 13), GLKS Wilkowice - Kris
Ceramed 0:2 (-12, -19), PSKS
Beskidy - Max Mirbud 2:0 (12, 19),
Lewtex-Karpackie - Beskidzka
Energetyka 2:1 (-17, 7, 13). Tabela (* - mecz mniej):
1. Euromot
12
12 : 0
2. Aqua*
10
10 : 3
3. Zagroda
10
9: 4
4. Beskidy
10
8: 7
5. Lewtex
9
8: 7
6. Breco
9
6: 8
7. Max Mirbud*
7
4: 7
8. Energetyka
7
5 :11
9. Kris Ceramed
7
4 :10
10. Wilkowice
6
3 :12
Czechowicka Amatorska Liga
Siatkówki, grupa A: Sokół - LO
1:2 (19, -17, -10), Środek - Stars’i
0:2 (-21, -17). Prowadzą Stars’i i
LO po 8 pkt. Grupa B: ZSTiL Voley Masters 2:0 (18, 23). W
stawce zespołów, które rywalizują o miejsca od 7 do 9 pozostał do
rozegrania tylko jeden mecz, a
najwyższą lokatę już zapewnił
sobie ZSTiL.

III liga mężczyzn, 9 kolejka spotkań: Anders II Żywiec - Orzeł
Kozy 2:8, Lesznianka Leszna Górna - LUKS Węgierska Górka 9:1,
Sokół Szczyrk - Cukrownik Chybie 2:8, LKS Pogórze - ULKS Ligota 2:8, UKS The Best Bestwinka - Orzeł II Kozy 7:3, Beskid
Brenna - ULKS II Ligota 9:1, Orzeł
Łękawica - LUKS Gilowice 5:5.
Prowadzą: Lesznianka i Beskid po
18 pkt, wyprzedzając Orła 16 pkt i
ULKS Ligota 13 pkt.

Trwa przyjmowanie zapisów do
zaplanowanych na 14 stycznia w
Radziechowach trzech narciarskich zawodów biegowych: Międzynarodowego Biegu Dudka,
Memoriału Ewy Dudek oraz mistrzostw Polski lekarzy. Choć w
przeszłości zdarzało się, że radziechowskie imprezy przenoszone były (z powodu braku śniegu)
w inne miejsca - w tym roku na
pewno odbędą się na „macierzystych” trasach. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (0/33
867002 lub 0501674270). (tom)

Narciarski narybek − o stypendia i sławę !

rzed świętami w Centrum
Edukacji Olimpijskiej w
Warszawie zainaugurowana została druga edycja Lotos Cup.
Weźmie w niej udział ponad 120
najmłodszych skoczków narciarskich i będą rywalizować w ośmiu
turniejach organizowanych przez
Polski Związek Narciarski i Grupę
Lotos w ramach realizowanego
drugi sezon Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich.
Narodowy program ma zagwarantować pomoc w szkoleniu
i umożliwić starty zawodnikom niewielkich i często biednych klubów
oraz zapewnić dalszy rozwój kariery najbardziej utalentowanym
jego uczestnikom. Zwycięzcy tegorocznego cyklu zawodów otrzymają stypendia sportowe. Z takich
stypendiów korzysta już 12 najlepszych zawodników poprzedniej
edycji, a cały program finansowego wspierania młodych talentów
ma trwać wiele lat. Kluby mają z
tego wymierne korzyści, bo dostają od głównego sponsora programu wysokiej klasy sprzęt. W ubiegłym roku było to 50 kombinezonów i kasków, a w tym roku także
kombinezony i dodatkowo narty.

Podczas spotkania w warszawskim Centrum Olimpijskim
sprzęt odebrali członkowie sekcji dziecięcych i juniorskich z
piętnastu klubów. W gronie tym
byli też reprezentanci KS Wisła
Ustronianka, LKS-u Olimpia Goleszów, LKS-u Klimczok Bystra i
LKS-u Sokół Szczyrk. KS Wisła
Ustronianka jeden komplet
sprzętu na miejscu podarowała
UKS-owi Zieloni z województwa
zachodniopomorskiego. Oczekiwania związane z dalszą karierą młodych skoczków podsumował minister sportu T. Lipiec, który życzył im awansu do kadry
olimpijskiej na 2014 rok.
Inauguracja Lotos Cup 2006
nastąpi w Wiśle, gdzie 6 i 7 stycznia odbędą się dwa pierwsze konkursy na skoczniach w Łabajowie. 20 i 21 stycznia przyszłych
mistrzów gościć będzie Zagórz w
Bieszczadach, natomiast 26 i 27
stycznia zawody zorganizuje
Szczyrk, gdzie po raz pierwszy
chłopcy skakać będą przy sztucznym świetle! Finał nastąpi na zakopiańskiej Krokwi w pierwszy
weekend lutego. Tutaj mają wystartować też zagraniczni zawod-
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Małysz wycofany z Turnieju Czterech
Skoczni ! ● Hermetyczny austriacki
układ, czyli..
czyli...
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W gronie uczestników warszawskiego spotkania nie zabrakło młodych narciarskich nadziei z Podbeskidzia. Na zdjęciu - ekipa skoczków LKS-u
Klimczok Bystra (z tyłu - trener
Jarosław Konior).
nicy. Zaproszenia wystosowano
do dwudziestu narodowych federacji i większość już wyraziła zainteresowanie przysłaniem do Zakopanego swoich reprezentantów. (mark)

28

www.kronika.beskidzka.pl

I 5 I 2006

Festiwal jazzowy z finałem
na Szyndzielni

Żywiec: po kilkuletniej przerwie

Po kilkuletniej przerwie, ostatnia sesja Rady Miejskiej w Żywcu znów odbyła się w reprezentacyjnej sali miejskiego ratusza. Zabytkowy obiekt został wcześniej odnowiony i
rozbudowany.

dyńskiej sceny muzycznej zaprezentuje kolejny mistrz saksofonu
- Courtney Pine. Na Zadymce zagra też pianista z Holandii Peter
Beets, muzyczne objawienie
ostatnich lat, a także norweski
kontrabasista Arlid Andersen oraz
holenderski zespół Relax. Z Tokio - specjalnie na bielski festiwal
- przyleci grupa japońskich tancerzy.
Polską scenę jazzową reprezentować będą: Anna Serafińska i
Groove Machine, kwartet Zbigniewa Wegehaupta i Big Band katowickiej Akademii Muzycznej. Imprezie towarzyszyć będzie konkurs
dla młodych muzyków oraz wystawa fotografii poświęcona kolebce
jazzu - Nowemu Orleanowi.
Więcej o Lotos Jazz Festivalu i o niespodziankach, jakie
mamy dla naszych czytelników napiszemy za tydzień. (zn)

FOTO: KAROLINA KŁAPUT

Na łamy „Kroniki” wróciła popularna niegdyś rubryka „Nasze dzieci”. Prezentujemy w niej zdjęcia najmłodszych mieszkańców Podbeskidzia. Czekamy także na
zdjęcia nadsyłane przez czytelników (do publikacji konieczna jest pisemna zgoda rodziców dziecka).

Mały bielszczanin Dominik Wilk ma 9 miesięcy. Jest bardzo pogodnym chłopcem, który wręcz przepada za zabawami ze swoim starszym bratem i stara się go we wszystkim
naśladować. (kar)

Żywiecki ratusz i...
z największej ratuszowej sali,
gdzie odbywały się samorządowe
sesje. Gdy pod koniec lat dziewiećdziesiątych zaczęła odpadać zewnętrzna elewacja, przeciekał
dach, a rajcom sufit sypał się na
głowy uznano, że zabytkowy obiekt
wymaga gruntownego remontu, a
w przyszłości powinien zostać siedzibą żywieckiego Urzędu Miasta.
Przed ponad trzema laty z ratusza do nowej siedziby przy ulicy
Kościuszki wyprowadził się sąd.
Choć w budynku pozostała jesz-

Sezon imprez z bożonarodzeniowym repertuarem - w pełni.
Osiemdziesięciu wykonawców - od przedszkolaków po emerytów - wystąpiło 28 grudnia podczas koncertu
kolęd w Miejskim Domu
Kultury w Komorowicach, dzielnicy BielskaBiałej. Zaprezentowały
się działające w tej placówce zespoły - począwszy od przedszkola artystycznego, poprzez dziecięcy chórek Pinokio,
młodzieżowe grupy Agape i Humorek oraz orkiestrę dętą, po chór
męski Harfa. Kolędom i pastorał-

cze prokuratura, jej kierownictwo
wyraziło gotowość przeniesienia
się do innego obiektu w mieście.
Wówczas ustalono, że będzie nim
dotychczasowa siedziba władz
miejskich, mieszcząca się przy ulicy Powstańców Śląskich, z której
samorządowcy przeprowadzą się
do ratusza.

obradowała. - Reprezentacyjna
sala, w której od drugiej połowy
dziewiętnastego wieku obradowali
żywieccy radni, została odrestaurowana zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Przywrócono
jej dawny wystrój, nawiązujący do
czasów Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Będą się w niej odbywały

...jego reprezentacyjna sala, gdzie odbywać się
będą samorządowe obrady, odzyskały po rewitalizacji swój dawny blask.
Pod okiem konserwatora zabytkowy obiekt został poddany gruntownej renowacji, a jednocześnie w
miejsce przylegających do niego ruder dobudowano przeznaczony dla
magistratu budynek. Inwestycja pochłonęła ponad pięć milionów złotych, z których większość uzyskano przez zaciągnięty przez miasto
długoterminowy kredyt bankowy.
Obecnie w ratuszu mieszczą się
wszystkie wydziały Urzędu Miasta,
stał się również siedzibą Rady Miejskiej, która w grudniu znów w nim

nie tylko sesje żywieckiego samorządu, ale również najważniejsze
miejskie uroczystości. Salę wyposażono w nowoczesny sprzęt audio-wizualny usprawniający prowadzenie obrad, posiada również stanowiska komputerowe. Planujemy
gromadzić tutaj pamiątki historyczne nawiązujące do dziejów miasta,
powstanie również galeria z portretami wszystkich burmistrzów i naczelników Żywca - powiedział „Kronice” Tomasz Terteka, rzecznik
prasowy żywieckiego urzędu. (ban)

20-letnia Dominika Gawęda
z Bielska-Białej będzie następczynią Tatiany Okupnik w grupie Blue Cafe.
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ielska Zadymka Jazzowa
- Lotos Jazz Festival to
wydarzenie niepowtarzalne w skali europejskiej. Decydują
o tym nie tylko superatrakcyjne
koncerty w urokliwych salach,
lecz także finałowy wieczór w
górskim schronisku. Wyprawa na
Szyndzielnię - kolejką linową, z
pochodniami - to niezapomniane
wydarzenie, szczególnie dla fanów ściągających na Zadymkę
spoza Podbeskidzia.
Organizatorzy zapowiadają
dziesięć koncertów prezentujących wykonawców europejskich,
amerykańskich, a także... japońskich! Wielkim wydarzeniem będzie występ Amerykanina Joe Lovano, uznawanego za najlepszego saksofonistę tenorowego na
świecie. Zagra on w duecie z legendarnym pianistą Hankiem Jonesem. Najnowsze brzmienia lon-
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Zima w pełni, więc nadchodzi czas Bielskiej Zadymki
Jazzowej. Tegoroczną, ósmą edycję tego najstarszego bielskiego festiwalu jazzowego zaplanowano na 19
- 22 stycznia. Wystąpią rodzime talenty i znakomitości światowej sceny jazzowej.

owstały pod koniec XIX
wieku żywiecki ratusz był
przez blisko sto lat siedzibą samorządu terytorialnego. Potem sytaucja się zmieniła i poczynając od 1975 roku jego głównymi
użytkownikami zostały sąd i prokuratura. Od tamtego roku miejscy
radni tylko sporadycznie korzystali

kom towarzyszyły scenki teatralne
- jasełka, a nawet pełna humoru
kłótnia diabłów, według tekstu ks.
Jana Twardowskiego. (zn)

odejściu z zespołu dotychczasowej gwiazdy,
nowa wokalistka została wyłoniona w Nowy Rok spośród uczestniczek telewizyjnego
programu „Szansa na sukces”.
Wystąpiło w nim osiem finalistek,
wybranych wcześniej spośród 500
kandydatek uczestniczących w
ogólnopolskich eliminacjach. Dominika, która zaśpiewała piosenkę Christiny Aquilery, okazała się
najlepsza i zdobyła uznanie jury,
któremu przewodniczył lider Blue
Cafe, Paweł Rurak-Sokal. (b)
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Do Chełmka po dziesięciu latach

FOTO: MONIKA WYSOCKA
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Po blisko dziesięciu latach do Chełmka powraca kino. Oficjalnie wystartuje w połowie lutego.

W Chełmku dobiegły prace przy remoncie kina.
raz ostatni w Chełmku
wyświetlono film w
czerwcu 1996 roku.
Przerwę zarządzono ze względu
na planowany remont budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w którym mieściło się
także kino. Remont prowadzony był
etapami. Dopiero przed rokiem udało się rozpocząć przebudowę sali
kinowej. Przed kilkoma dniami zakończono prace budowlane.
- Udało się zamontować nowy
osprzęt elektryczny, oświetlenio-

wy i aparaturę nagłaśniającą. Jest
także klimatyzacja. Planujemy jednak, że kino ruszy w połowie lutego, ze względu na fakt, iż wcześniej trzeba dokonać odbioru technicznego i otrzymać pozwolenie
na użytkowanie. Na razie kino nie
ma nazwy, ale jesteśmy w trakcie
jej ustalania. Planujemy, że będzie
miało dwojaki charakter - komercyjny, polegający na wyświetlaniu
najbardziej kasowych filmów oraz
edukacyjny, mający pokazywać
filmy ambitne, niekomercyjne. Na

Tańce, śpiewy, kulinaria...

FOTO: ELŻBIETA PIZNAL

Uczniowie przygotowali spektakle
odwołujące się do tureckich baśni
i legend. Można było skosztować
specjałów tradycyjnej tureckiej
kuchni - były potrawy mięsne, sałatki i słodkie smakołyki oraz turecka kawa i herbata. Można było
oglądać wystawę fotograficzną,
poświęconą walorom krajobrazowym Turcji oraz albumy sporządzone przez uczniów. Dzieci za-

Bielscy uczniowie w tureckim repertuarze.

Uczy się również języka polskiego.
Dużo opowiada swoim podopiecznym o Turcji. - Dzieci są bardzo ciekawe i zadają mu mnóstwo pytań.
Bardzo interesuje je to, jak w dalekim kraju przebiega nauka ich rówieśników - mówi Anna Matoga,
nauczycielka w SP nr 6.
W czasie imprezy można było
poznać tradycje religijne kultywowane w Turcji, a także obejrzeć tureckie filmy. Dzieci spotkały się
również z przewodnikiem turystycznym, który przedstawiał im
najciekawsze ośrodki turystyczne
w tym kraju.
Uroczyste podsumowanie tygodnia odbyło się 16 grudnia.

prezentowały także tańce i piosenki tureckie, których nauczył ich Soner Yuceer. Impreza połączona
była z dniem otwartym szkoły.
SP nr 6 to jedyna w BielskuBiałej szkoła integracyjna. Dzieci
uczą się w grupach liczących po
18-20 osób. Niepełnosprawni korzystają z pomocy w gabinecie rehabilitanta, natomiast wszyscy
uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Budynek jest wyposażony w windę i podjazdy, które umożliwiają poruszanie się na
wózku. Szkoła posiada pracownię
komputerową. Do dyspozycji
uczniów są logopedzi, psycholog
i pedagodzy. (ep)

Tak pogodnie uśmiechnięta rok 2006 witała młodziutka bielska licealistka, mieszkanka CzechowicDziedzic Daria Markiel. W starym roku sforsowała
bramy nowej szkoły, w której czuje się znakomicie i z
okazji rozpoczęcia kalendarzowego roku życzy sobie,
by utrzymać dobre samopoczucie aż do matury.

Aby ułatwić i urozmaicić zakupy proponujemy wędrówkę po wybranych sklepach, gdzie na półkach znaleźć można prawdziwe hity.

PRACOWNIK
MIESIĄCA

Kultura turecka jest bardzo bogata. Jej tajniki mogli poznawać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej podczas Tygodnia Kultury Tureckiej.
Okazją do tego, by bliżej zaznajomić się z krajem z dalekiego południa jest fakt, że w SP nr 6 języka angielskiego uczy Soner Yuceer, który pochodzi z Turcji, a przyjechał do Bielska-Białej w ramach
programu Socrates Comenius, finansowanego przez Unię Europejską. Soner będzie w szkole do
15 lutego. Bierze udział w imprezach szkolnych i wycieczkach.

początku planujemy projekcje w
weekendy, ale jeśli zajdzie taka
potrzeba, niewykluczone, że będziemy wyświetlać filmy w wybrane dni tygodnia - podkreśla Waldemar Rudyk, dyrektor MOKSiR-u w
Chełmku. (ps)

ANGIELSKI
DLA DZIECI

Reżyser filmu „Pracownik miesiąca” Mitch Rouse, to twórca
takich komedii jak „Austin Powers. Szpieg,
który nie umiera” i „Jak
pies z kotem”. Jego
najnowszy film to również komedia - opowieść o człowieku, który właśnie przeżywa najgorszy dzień swojego życia. David, grany przez Matta Dillona, zostaje wylany z wymarzonej posady w banku, a kwadrans
później rzuca go ukochana. Wcześniej jego życie
było w stu procentach poukładane: miał dobrą pracę, piękną narzeczoną (Christina Applegate), żył
w wymarzonym domu i był otoczony grupą przyjaciół. Stracił to w ciągu jednego dnia. Jego najlepszy przyjaciel twierdzi, że wszystko to wyjdzie mu
na dobre. Zmienia zdanie, gdy obaj zostają wciągnięci w napad na bank. Czy może być jeszcze
gorzej?
★
Odpowiedz na pytanie: w jakim filmie Matt
Dillon zagrał z Cameron Diaz?

„Angielski dla dzieci”,
stworzony przez firmę
Edgard Multimedia, to
gra edukacyjna. Dzieci
uczą się angielskiego
przy okazji wędrówki po
tajemniczym Mieście. Za
poprawnie rozwiązane
ćwiczenia lub gry otrzymują punkty. W nagrodę uzyskują też rozmaite
skarby - przedmioty, dzięki którym odwiedzić można niedostępne części Miasta oraz diamenty pozwalające poznawać nowe piosenki w studio nagrań Karaoke. Celem gry jest zdobycie wszystkich
7 diamentów, ukrytych w programie. Podczas wędrówki dziecko odwiedza wiele ciekawych miejsc,
takich jak zoo, bibliotekę, centrum handlowe. Tam
uczy się aż 500 słówek, poznaje ich wymowę, pisownię i znaczenie.Dodatkowo w programie znajduje się słownik angielsko-polski z tysiącem udźwiękowionych słówek. „Angielski dla dzieci” to doskonała rozrywka, która w lekki i ciekawy sposób pozwala na poznanie podstaw języka angielskiego.
★
Odpowiedz na pytanie: jakie miasto jest stolicą Wielkiej Brytanii?

Autorzy prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe zamieszczone pod tekstami mają szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród. Odpowiedzi należy przesyłać wraz z wyciętą okładką programu multimedialnego
lub filmu DVD do 18 stycznia na adres „Kroniki Beskidzkiej” (43-300 Bielsko- Biała, ul. Dubois 4). Rozwiązania
można również dostarczyć wysyłając SMS: KBKA.odpowiedź (dotyczy pytania o tytuł filmu, w którym Matt
Dillon zagrał z Cameron Diaz) lub KBKB.odpowiedź (dotyczy pytania o stolicę Wielkiej Brytanii) na numer 7168
(koszt 1 SMS-a 1,22 zł z VAT).
Laureatami naszego konkursu z 8 grudnia zostają: Maria Wieja z Świętoszówki (odp.: Mur Berliński zburzono w 1989 roku), która otrzymuje program multimedialny „Profesor Klaus”, Anna Paleczna z Zawoi (odp.: akcja
„Imienia róży” rozgrywa się w średniowieczu), która otrzymuje książkę „Imprimatur”. Nagrody do odebrania w
redakcji w terminie do miesiąca.

OPOWIEŚCI Z NARNII
Narnia to kraina, gdzie trwa
wieczna zima. Twarde rządy
sprawuje tam Biała Czarownica,
która potrafi zamienić swojego
wroga w kamień. Jej kompanami
są wampiry, ogry i wilki. Do tej
krainy prosto z domu na angielskiej prowincji, poprzez wejście w
starej szafie, trafia czwórka dzieci. Film nakręcono na podstawie
książki z serii dla dzieci o tym
samym tytule, napisanych przez
irlandzkiego pisarza C.S. Lewisa. „Opowieści z Narnii”,
wyprodukowane w studiach Disneya, powstały za zawrotną sumę 150 milionów dolarów i mają być poważną konkurencją dla Harry’ego Pottera.
6 stycznia o 20.00 w salach bielskiego Kinoplexu odbędzie się premiera „Opowieści z Narnii”. Towarzyszyć
jej będzie pokaz gier RPG o tematyce fantasy, pokaz

łucznictwa, poczęstunek i inne niespodzianki. Pojawią
się tam również wojowie z Bielskiej Drużyny Najemnej.
Dla czytelników „Kroniki” mamy dwie podwójne imienne wejściówki na film „Opowieści z Narnii”. Otrzymają je
osoby, które jako pierwsze zgłoszą się 6 stycznia o 14.00
w dziale marketingu naszej redakcji (III piętro) z aktualnym numerem „Kroniki Beskidzkiej” oraz dowodem tożsamości i prawidłowo odpowiedzą na pytanie: jak nazywa się aktorka odtwarzająca w filmie „Opowieści z Narnii” rolę złej czarownicy Jadis?
★★★
Prawidłowa odpowiedź w konkursie nr 43: Witold Gombrowicz. Podwójne zaproszenia do Kinoplexu otrzymują: Piotr Binek, Stanisław Dobrowolski, Radosław Gwizdoń (Bielsko-Biała), Danuta Gołek (Bystra) i Jolanta Sędziak (Kęty). Zaproszenia (ważne do 18 stycznia) do
odbioru przed wybranym seansem w kasach Kinoplexu.
Uwaga! Zaproszenia nie dotyczą
sobotnio-niedzielnych pokazów
premierowych.
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BIELSKO-BIAŁA. Teatr Polski:
5.01 11.00 „Lekcja”; 6.01 10.00 „Kopciuszek”, 19.00 „Allo, Allo!” i „Seriale, Seriale”; 7 i 8.01 19.00 „Allo, Allo!”
i „Seriale, Seriale”; 10 i 11.01 11.00
„Allo, Allo!” i „Seriale, Seriale”.
Teatr Lalek Banialuka: 5 i 6.01 9.00
i 11.30 „Mr. Scrooge”; 8.01 11.00
„Mr. Scrooge”; 9.01 11.00 „Kot w butach”; 9.01 10.00 „Kot w butach”; 10
i 11.01 9.00 i 11.00 „Zielony Wędrowiec”.
CIESZYN. Teatr im. A. Mickiewicza: 7.01 18.00 „Koncert Noworoczny”.
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BIELSKO-BIAŁA. Studio: 5.01
17.30 „Kodeks 46” (USA), 20.00
„Dziewiąty dzień” (niem.-luksemb.);
6 - 11.01 17.30 i 20.00 „Guzikowcy”
(czech.). Uwaga: w każdą niedzielę
o 11.00 dla dzieci filmy animowane
z bielskiego Studia Filmów Rysunkowych.
CIESZYN. Piast: 5.01 15.30 i 17.45
„Nieustraszeni bracia Grimm” (USA-

KINOPLEX − Bielsko−Biała wszystkie sale − Dolby Stereo Digital

5.01 - „36” (franc.) 14.30, 21.00; „Duma i uprzedzenie” (ang.-USA)
16.45; „Facet z ogłoszenia” (USA) 12.30, 16.30, 19.00; „Harry Potter
i czara ognia” (USA) 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 17.30; „Historia przemocy” (USA) 20.30; „Hooligans” (USA) 20.00 - pokaz przedpremierowy; „Księżniczka na ziarnku grochu” (USA) 11.45, 13.30; „King Kong”
(USA) 10.00, 12.00, 13.30, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30; „Kurczak Mały”
(USA) 11.15, 13.00, 14.45; „Podwójna gra” (USA) 18.30, 20.45; „Rodzinny dom wariatów” (USA) 16.00, 18.00; „Serce nie sługa” (USA)
15.15, 17.15, 19.15, 21.15.
6.01 - „Harry Potter i czara ognia” (USA) 11.00, 14.00; „Hooligans” (USA)
13.15, 17.00, 21.15, 23.15; „Jarhead” (USA) 13.15, 15.45, 18.15, 20.45,
23.00; „King Kong” (USA) 10.00, 13.30, 17.00, 20.30; „Kurczak Mały”
(USA) 11.30; „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” (USA),
dubbing: 9.00, 10.00, 11.45, 12.45, 14.30, 15.30, 17.15, 18.15, 20.00,
napisy: 11.00, 13.45, 16.30, 19.15, 22.00; „Piła II” (USA) 15.30, 19.30;
„Rodzinny dom wariatów” (USA) 17.30, 21.00, 23.00; „Serce nie sługa”
(USA) 11.15, 19.15; Maraton filmowy - 21.30 - „Piła”, „Piła II”.
7.01 - „Harry Potter i czara ognia” (USA) 11.00, 14.00; „Hooligans” (USA)
13.15, 17.00, 21.15, 23.15; „Jarhead” (USA) 13.15, 15.45, 18.15, 20.45,
23.00; „Księżniczka na ziarnku grochu” (USA) 11.45; „King Kong” (USA)
13.30, 17.00, 20.30; „Kurczak Mały” (USA) 11.30; „Opowieści z Narnii:
Lew, czarownica i stara szafa” (USA), dubbing: 10.00, 11.45, 12.45,
14.30, 15.30, 17.15, 18.15, 20.00, napisy: 11.00, 13.45, 16.30, 19.15,
22.00; „Piła II” (USA) 15.30, 19.30, 21.30, 23.30; „Rodzinny dom wariatów” (USA) 17.30, 21.00, 23.00; „Serce nie sługa” (USA) 11.15, 19.15.
8.01 - „Harry Potter i czara ognia” (USA) 11.00, 14.00; „Hooligans” (USA)
13.15, 17.00, 21.15; „Jarhead” (USA) 13.15, 15.45, 18.15, 20.45; „Księżniczka na ziarnku grochu” (USA) 11.45; „King Kong” (USA) 13.30, 17.00,
20.30; „Kurczak Mały” (USA) 11.30; „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” (USA), dubbing: 10.00, 11.45, 12.45, 14.30, 15.30,
17.15, 18.15, 20.00, napisy: 11.00, 13.45, 16.30, 19.15; „Piła II” (USA)
15.30, 19.30, 21.30; „Rodzinny dom wariatów” (USA) 17.30, 21.00; „Serce nie sługa” (USA) 11.15, 19.15.
9 - 11.01 - „Harry Potter i czara ognia” (USA) 11.00, 14.00; „Hooligans”
(USA) 13.15, 17.00, 21.15; „Jarhead” (USA) 13.15, 15.45, 18.15, 20.45;
„King Kong” (USA) 10.00, 13.30, 17.00, 20.30; „Kurczak Mały” (USA)
11.30; „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” (USA), dubbing: 9.00, 10.00, 11.45, 12.45, 14.30, 15.30, 17.15, 18.15, 20.00, napisy: 11.00, 13.45, 16.30, 19.15; „Piła II” (USA) 15.30, 19.30, 21.30;
„Rodzinny dom wariatów” (USA) 17.30, 21.00; „Serce nie sługa” (USA)
11.15, 19.15.

W Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w BielskuBiałej czynna jest wystawa malarstwa blisko trzydziestu twórców nieprofesjonalnych. Zaprezentowano m.in. kilkadziesiąt
obrazów ze zbiorów Stanisława
Gerarda Trefona z Rudy Śląskiej,
kolekcjonera i mecenasa sztuki
naiwnej, a także prace nieżyjących już bielskich artystów: Stefana Juraszka i Jana Nikla.
Wszystkie obrazy związane
są tematycznie z okresem świąt
Bożego Narodzenia. Są tu malowane na szkle, płótnie czy pilśniowej płycie stajenki, a także
kolędnicy i przebierańcy.
Wystawa w galerii bielskiego ośrodka czynna będzie do 13
stycznia. (ak)

FOTO: ARTUR KASPRZYKOWSKI
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„Stajenka” Eugeniusza Brożka
z Sędziszowa.

czech.), 20.00 „Pusty dom” (kor. pd.);
6 - 11.01 15.00, 17.30 i 20.00 „Opowieści z Narnii: lew, czarownica i stara szafa” (USA).
CZECHOWICE-DZIEDZICE. Świt:
5.01 18.00 „Pan życia i śmierci”
(USA), 20.15 DKF Puls „Peter Sellers: życie i śmierć” (USA-ang.);
6 - 11.01 15.00, 17.30 i 20.00 „Opowieści z Narnii: lew, czarownica i
stara szafa” (USA).
OŚWIĘCIM. Luna: 5.01 17.00 „Elizabethtown” (USA), 19.30 „Egzorcyzmy Emily Rose” (USA); 6.01 17.00
i 19.30 „Opowieści z Narnii: lew, czarownica i stara szafa” (USA); 7 - 8.01
14.15, 17.00 i 19.30 „Opowieści z
Narnii: lew, czarownica i stara szafa” (USA); 9 - 11.01 17.00 i 19.30
„Opowieści z Narnii: lew, czarownica i stara szafa” (USA).
ŻYWIEC. Janosik: 5.01 18.00
„Marsz Pingwinów” (USA), 20.00
„Czterdziestoletni prawiczek” (USA);
6 - 11.01 17.00 i 19.30 „Opowieści z
Narnii: lew, czarownica i stara szafa” (USA).
Kierownictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany repertuaru i godzin wyświetlania filmów.

BIELSKO-BIAŁA. Muzeum - Zamek
Sułkowskich - wtorki, soboty 10.00
- 15.00, środy, czwartki 9.00 - 17.00,
piątki 10.00 - 18.00, niedziele i święta 10.00 - 16.00, poniedziałki - nieczynne. Ekspozycja stała: sale poświęcone dziejom archeologicznym
i historycznym Bielska-Białej oraz
wyremontowane komnaty w zachodnim skrzydle, na pierwszym piętrze
zamku (m.in. pokój myśliwski, zbrojownia, rokokowa sala koncertowa
oraz pokój biedermeierowski). We
wschodnim skrzydle zamku Galeria
Malarstwa - XIX-wieczne malarstwo
realistyczne i akademickie, okresu
Młodej Polski, prace bielskich i bialskich artystów, sztuka zaolziańska i
kolekcja portretów mieszkańców
Bielska i Białej z XIX i XX wieku. Mity
antyczne w sztuce na przestrzeni
wieków. Galeria Jednego Obrazu:
Bronisław Wolanin - twórca współczesnego stylu w kamionce bolesławieckiej. (do 18.01).
Dom Przyrodnika im. Stanisława
Forysia - wtorki, czwartki, niedziele
10.00 - 13.00. Wystawa najciekawszych ssaków, owadów i ptaków.
Muzeum „Dom Tkacza” - wtorki
9.00 - 17.00, środy, piątki 9.00 15.00, czwartki 9.00 - 17.00, soboty
10.00 - 15.00, poniedziałki, niedziele i święta - nieczynne. Rekonstrukcja mieszkania i warsztatu sukienniczego mistrza cechowego z przełomu XIX/XX w.
Muzeum Techniki i Włókiennictwa
- wtorki, środy 9.00 - 15.00, czwartki
10.00 - 17.00, piątki 9.00 - 17.00, soboty 10.00 - 15.00, niedziele i święta
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; 140 lat
straży pożarnej w Bielsku-Białej.
BESTWINA. Muzeum im. ks. Zygmunta Bubaka - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 9.00 - 13.00,
niedziele 9.00 - 12.00. Ekspozycja
stała: „Życie dawnej wsi pogranicza
Śląska i Małopolski”.
Galeria „Na prowincji” - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 9.00
- 13.00, niedziele 9.00 - 12.00. Malarstwo abstrakcyjne - wystawa prac
Piotra Kwaśnego.
BYSTRA Śląska. Muzeum im. Juliana Fałata - wtorki 9.00 - 15.00;
środy, czwartki, piątki 8.30 - 16.30;
soboty, niedziele 8.30 - 14.30, poniedziałki - nieczynne. Zabytkowa willa,
w której mieszkał w latach 1910-1929
Julian Fałat.
CIESZYN. Muzeum Śląska Cieszyńskiego - wtorki, czwartki, piątki, soboty, niedziele 10.00 - 14.00,
środy 12.00 - 16.00, poniedziałki nieczynne. Ekspozycja stała: „Na
skrzyżowaniu dziejów i kultur”. Galeria wystaw czasowych: „Legenda
cieszyńskiej fotografii” - Tadeusz
Kubisz.
Wieża Piastowska - czynna codziennie - 10.00 - 17.00.
GÓRKI WIELKIE. Muzeum Zofii
Kossak - wtorki, czwartki, soboty
9.00 - 15.00, środy 9.00 - 16.00, niedziele 10.00 - 14.00, poniedziałki,
piątki - nieczynne. Wnętrze domu pi-

sarki, jej warsztat pracy, meble, obrazy, pamiątkowe fotografie.
JAWORZE ŚREDNIE. Gimnazjum
im. gen. Stanisława Maczka - Muzeum Fauny i Flory Morskiej - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki,
piątki w godzinach pracy szkoły, w
dni wolne po wcześniejszym uzgodnieniu.
MAKÓW PODHALAŃSKI. Biblioteka - Izba Regionalna - poniedziałki,
środy, piątki 10.00 - 18.00, wtorki,
czwartki 8.00 - 16.00, soboty 8.00 14.00.
MILÓWKA. Muzeum Gminne „Stara Chałupa” - wtorki, środy, czwartki, piątki 9.00 - 14.00. Wyposażenie
wnętrza domu góralskiego z II poł.
XIX w.
OŚWIĘCIM. Oświęcimskie Centrum Kultury - poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki, piątki 10.00 - 14.00.
Dokumenty historyczne i zabytkowe
przedmioty.
Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 8.00 - 19.00.
SKOCZÓW. Muzeum im. Gustawa
Morcinka - wtorki, czwartki, piątki
9.00 - 15.00, środy 9.00 - 17.00, soboty, niedziele 10.00 - 14.00, poniedziałki - nieczynne.
STRYSZÓW. Dwór w Stryszowie.
Oddział Zamku Królewskiego na
Wawelu - codziennie 9.00 - 16.00.
Ekspozycja stała: „Wyposażenie
dworu szlacheckiego przełomu XIX
- XX wieku”.
TYCHY. Muzeum Piwowarstwa poniedziałki 14.00 - 18.00, wtorki
10.00 - 14.00, środy 12.00 - 18.00,
czwartki 10.00 - 18.00, piątki 10.00 20.00, soboty 10.00 - 17.00.
USTROŃ. Muzeum Hutnictwa i
Kuźnictwa - poniedziałki 9.00 14.00, wtorki 9.00 - 17.00, środy,
czwartki, piątki 9.00 - 14.00, soboty
9.00 - 13.00, niedziele 9.30 - 13.00.
WISŁA. Muzeum Beskidzkie im.
Andrzeja Podżorskiego - wtorki,
czwartki, piątki 9.00 - 15.00, środy
9.00 - 17.00, soboty, niedziele 10.00
- 14.00, poniedziałki - nieczynne.
Kultura górali Beskidu Śląskiego.
WADOWICE. Muzeum - Dom Rodzinny Jana Pawła II - wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 9.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00, poniedziałki - nieczynne.
Muzeum Ziemi Wadowickiej - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki,
piątki 9.00 - 17.00, soboty 10.00 16.00. „Wadowiccy Żydzi” - historia,
dokumenty, kartki pocztowe, fotografie, listy.
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.

BIELSKO-BIAŁA. Galeria Bielska
BWA: 6.01 17.00 wernisaż wystawy
„Fotografia dzikiej przyrody 2005”,
17.30 wernisaż wystawy „Wilk” - rzeźba Marioli Wawrzusiak, malarstwo
Rafała Borcza.
BESTWINA. Galeria „Na prowincji”: w każdy czwartek 10.00 - 12.00
- „Od ziarenka do bochenka”.
CIESZYN. Śląski Zamek Sztuki i
Przedsiębiorczości: 11.01 17.00
wernisaż wystawy Małgorzaty Krentowicz - „Ceramika unikatowa”.
SKOCZÓW. MDK: 10.01 8.00 Przegląd Jasełek gminy Skoczów, 16.00
Koncert Noworoczny; 11.01 8.00
Przegląd Jasełek gminy Skoczów.
USTROŃ. MDK Prażakówka: 6.01
19.00 Koncert Noworoczny „Grupa
MoCarta”.
Kościół rzymskokatolicki pw. św.
Klemensa: 8.01 16.00 „Hej, kolędo
leć” - Ekumeniczny Koncert Kolęd.
Klub Klimat:
5.01 21.00 Mega
biba - wieczór
studencki, cena:
10 zł, studenci 3
zł, gra DJ Dino &
DJ Ahmed; 6.01
21.00 SaX & SeX DaNcE, cena: 5
zł, gra DJ Jaguarrr & DJ Gouliano; 7.01 21.00 Lata 80' 90', cena:
10 zł, gra DJ Ahmed; 8.01 21.00
Old Techno Time, cena: 10 zł, gra
DJ Dino; 9.12 Przez cały dzień
kręgle, cena: 22 zł; 10.01 20.00
Wieczór karaoke; 11.01 Turniej
Bowlingowy.

BIELSKO-BIAŁA. Ars Nova - Galeria Rzeźby i Ceramiki - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 9.00
- 17.00, soboty 9.00 - 13.00. Ceramika, rzeźba, witraże.
DK Włókniarz - poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki, piątki 8.00 - 16.00,
soboty 9.00 - 15.00. Malarstwo studentów Wydziału Sztuki UŚ w Cieszynie; Kiermasz świąteczny - artystyczne pomysły na niekonwencjonalne prezenty i karty świąteczne.
Galeria Bazyliszek - poniedziałki,
wtorki, środy, czwartki, piątki od
14.00, soboty od 15.00 i niedziele od
17.00. Ekspozycja stała: Lech Helwig i Andriej Melnikow - wystawa malarstwa. Galeria Wystaw Czasowych:
„Chodź, pomaluj mi świat...” - plenerowa wystawa malarstwa i fotografii
uczniów II LO im. A. Asnyka.
Galeria Bielska BWA - wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 10.00 - 18.00. „Fotografia dzikiej
przyrody 2005”; „Wilk” - wystawa
rzeźby Marioli Wawrzusiak oraz malarstwa Rafała Borcza.
Galeria Fotografii B & B - wtorki,
środy, czwartki, piątki 10.00 - 18.00,
soboty 9.00 - 15.00. „Polska Rzeczpospolita Bajkowa” - Aneta Solak i
Marta Zasępa.
Galeria Fraktal - wtorki, środy,
czwartki, piątki, soboty 12.00 - 21.00,
niedziele 14.00 - 19.00. „Gry szklanych paciorków” - wystawa Marty
Wojciechowskiej.
Galeria ROK - poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki, piątki 10.00 - 17.00.
„Boże Narodzenie” - wystawa prac
śląskich malarzy.
Galeria Wzgórze - czynna non stop.
Ekspozycja stała: malarstwo Wojciecha Gawora, grafika Pavla Hlavatego, pastele Adeli Wiśniewskiej i malarstwo ze zbiorów Franciszka Kukioły. Ekspozycja czasowa: malarstwo i
grafika Izabeli Pajonk.
Książnica Beskidzka - poniedziałki, wtorki, środy, piątki 8.00 - 19.00,
czwartki, soboty 9.00 - 15.00: Wystawa fotografii rodzinnych Jana Sztaudyngera, „Z beskidzką kolędą u świętych” - wystawa rzeźby Kazimierza
Pietraszki.
Ratusz (hol): „Obrazy niemalowane”
- wystawa Kariny Czernek.
Zamek Sułkowskich - wtorki, soboty 10.00 - 15.00, środy, czwartki 9.00
- 17.00, piątki 10.00 - 18.00, niedziele
10.00 - 16.00.
CIESZYN. Muzeum Śląska Cieszyńskiego - wtorki, czwartki, piątki, soboty, niedziele 10.00 - 14.00, środy
12.00 - 16.00, poniedziałki - nieczynne. Ekspozycja stała: „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur”. Galeria wystaw
czasowych: „Legenda cieszyńskiej fotografii” - Tadeusz Kubisz.
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości - wtorki, środy, czwartki,
piątki, soboty, niedziele 10.00 17.00. „Ceramika unikatowa” - wystawa Małgorzaty Krentowicz. Oranżeria: „Polska Pasja Tworzenia - Meble” i ekspozycja „Akcesoria” - nowe
materiały w meblarstwie; „Koronkowa zima” - promocja świątecznych
koronkowych prezentów.
JAWORZYNKA. „Na Grapie” - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki,
piątki 10.00 - 16.00, soboty, niedziele 10.00 - 14.00. Wystawa prac Krystyny Heblińskiej.
SUCHA BESKIDZKA. Miejski Ośrodek Kultury - poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki, piątki 8.00 - 16.00.
Obrazy i pamiątki państwa Weiss.
STRUMIEŃ. Ośrodek Kultury - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 9.00 - 16.00. Twórczość Bronisławy Szczypki; wystawy poplenerowe I,
II, III Strumieńskich Spotkań z Paletą
im. Emilii Michalskiej, wystawa Amatorskiej Grupy Twórczej „Strumień”;
Galeryjka Rękodzieła Artystycznego:
„Milusie” - twórczość dziecięcej grupy plastycznej; „Staromiejska wiosna”
- fotografie Mariusza Gruszki.
USTROŃ. Biuro Promocji i Wystaw
Artystycznych - poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki, piątki 10.00 - 18.00.
„Bohaterowie z lektur szkolnych”;
„Portret kobiety w literaturze polskiej”.
WADOWICE. Muzeum Ziemi Wadowickiej - poniedziałki, wtorki, środy,
czwartki, piątki 9.00 - 17.00, soboty
10.00 - 16.00. „Wadowiccy Żydzi” historia, dokumenty, kartki pocztowe,
fotografie, listy.
ZAWOJA. Markowe Rówienki,
Skansen PTTK im. J. Żaka - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
8.00 - 16.00. „Tradycyjne budownictwo Babiogórców”.
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BIELSKO-BIAŁA: INFORMACJA
PKP tel. 9436; PKS tel. 0 300 300 132
(dla sieci TP SA), *720 81 32 (dla sieci
komórkowych); MZK tel. 033/814 34 09;
turystyczne przewozy międzynarodowe
tel. 033/816 27 00; turystyczna tel. 033/
819 00 50, 033/819 00 60 (pon.-pt.
8.00-18.00); gospodarcza tel. 9471.
Pomoc drogowa BSPD, ul. Stojałowskiego 46, tel. 9638.
Taksówki Plus Radio Taxi tel. 9629,
033/811 11 11; Mega Taxi tel. 9624,
033/818 88 88, 9626; Hit Radio Taxi
tel. 9622, 033/821 21 21; MPT Radio
Taxi tel. 9191; Lux Taxi tel. 9620, 033/
815 11 15; bagażówki 033/812 31 03.
Przewóz niepełnosprawnych tel.
033/814 34 09 (całą dobę).
POGOTOWIA ratunkowe ul. E. Plater 14, tel. 033/815 90 45 do 46;
psychologiczne tel. 9288; gazowe
tel. 992; wodne tel. 994; ciepłownicze
tel. 993; energetyczne tel. 991;
elektryczne tel. 033/497 30 15, 0501480941.
TELEFONY ZAUFANIA Katolicki tel.
033/812 26 67 (codziennie 16.0021.00); Chrześcijański Samarytanin
tel. 033/814 21 92 (niedziele, wtorki,
czwartki 18.00-22.00); Anonimowych
Alkoholików tel. 033/822 82 40 (codziennie 16.00-20.00); Policyjny tel.
033/814 25 25; Onkologiczny tel. 033/
810 01 10 (codziennie 18.00-20.00).
TELEFONY INTERWENCYJNE Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. ks.
Brzóski 3, tel. 988, 033/814 62 21
(całą dobę); Zielona Linia (HIV/AIDS)
tel. 022/621 33 67; Informacja o AIDS
tel. 033/822 82 11 (czwartki 17.00-20.00).
ZWIERZĘTA weterynaryjny dyżur
całodobowy tel. 0-695772442; TOnZ
tel. 033/812 63 16; Schronisko ul. Kazimierza Wielkiego 8, tel. 033/814 18 18.
POLICJA ul. Rychlińskiego 17, tel.
033/812 12 00. STRAŻ MIEJSKA ul.
Kołłątaja 10, tel. 033/822 81 14.
STRAŻ POŻARNA ul. Grunwaldzka
20A, tel. 033/811 38 44.
★
CZECHOWICE-DZIEDZICE: INFORMACJA PKP tel. 032/215 49 40;
MPK 032/215 43 13; POGOTOWIA
ratunkowe ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 032/
215 20 00; gazowe tel. 992; wodnokanalizacyjne tel. 032/215 37 17;
ciepłownicze tel. 032/215 43 40;
energetyczne tel. 991. POSTERUNEK
ZAMIEJSCOWY PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ ul. Barlickiego
(budynek OSP), tel. 032/215 31 16.
ZWIERZĘTA dyżury lecznic: 5 - 7.01
lek. wet. Andrzej Froń, Janowice,
Pszczelarska 105, tel. 032/215 74 55;
8 - 11.01 lek. wet. Arkadiusz Maroszek, Kaniów, Batalionów Chłopskich
64, tel. 032/215 73 75, 0-601508010.
POLICJA ul. Łukasiewicza 4, tel. 032/
215 29 37.
STRAŻ MIEJSKA ul. Niepodległości
42, tel. 032/215 54 92.
STRAŻ POŻARNA ul. Barlickiego 24,
tel. 032/215 31 16; OSP ul. Barlickiego 24, tel. 032/215 29 90.
★
OŚWIĘCIM: INFORMACJA PKP tel.
9436; PKS tel. 033/842 25 61; MZK
tel. 033/843 15 42;
POGOTOWIA ratunkowe ul. Wysokie Brzegi 2, tel. 033/842 22 72;
wodno-kanalizacyjne tel. 033/843
28 14; ciepłownicze tel. 033/842 22 45;
energetyczne tel. 991.
POLICJA ul. Wyspiańskiego 2, tel.
033/842 40 31.
STRAŻ MIEJSKA ul. Władysława
Jagiełły 23, tel. 986.
STRAŻ POŻARNA ul. Zaborska 17,
tel. 033/842 38 40.
★
SZCZYRK: POGOTOWIA ratunkowe
ul. Zdrowia 1, tel. 033/817 89 99; GOPR
ul. Dębowa 2, tel. 033/817 89 86;
energetyczne ul. Willowa 14, tel. 033/
817 89 91; wodno-kanalizacyjne ul.
Myśliwska 168, tel. 033/817 89 94.
POLICJA ul. Beskidzka 99, tel. 033/
817 82 65.
STRAŻ POŻARNA ul. Myśliwska 42,
tel. 033/817 89 98.
★
ŻYWIEC: INFORMACJA PKP tel.
9436; PKS tel. 033/861 28 43. Taksówki Tele Taxi, tel. 033/861 61 61.
POGOTOWIA ratunkowe ul. Żeromskiego 7, tel. 033/860 22 55; energetyczne
ul. Wesoła 69, tel. 033/861 04 84.
POLICJA ul. Piłsudskiego 52, tel.
033/860 42 00.
STRAŻ MIEJSKA ul. Sienkiewicza,
tel. 033/861 39 29.
STRAŻ POŻARNA ul. Objazdowa 2,
tel. 033/860 22 11.

BIELSKO-BIAŁA: Czynna całą dobę:
Apteka „Klimczok”, Cyniarska 11, tel.
033/812 48 66. Apteki dyżurne: 5-6.01
3 Maja 4, tel. 033/821 08 48. Apteka
„Pod Białym Orłem”, pl. Wojska Polskiego 17 od pon. do piąt. 7.00-21.00;
sob. 8.00-15.00; tel. 033/812 45 47.
BRZESZCZE: 5 - 6.01 „Sigma”, Piłsudskiego 12a, tel. 032/211 10 80; 6
- 11.01 „Synapsa”, Łokietka 39, tel.
032/211 12 07.
CIESZYN: 5.01 Liburnia 22, tel. 033/
857 99 61; 6.01 Bobrecka 27, tel. 033/
858 27 65; 7.01 Bielska 8, tel. 033/
852 13 45; 8.01 Filasiewicza 3, tel.
033/852 51 02; 9.01 Wyższa Brama
27, tel. 033/852 53 25; 10.01 Głęboka 62, tel. 033/852 13 63; 11.01 Górna 20, tel. 033/857 88 16.
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 5 - 7.01
„Hygieja”, Traugutta 18a, tel. 032/215
56 26; 7 - 11.01 „Galenica”, Makuszyńskiego 6, tel. 032/214 36 23.
OŚWIĘCIM: 5.01 „Arnika”, Garbarska 1, tel. 033/843 35 94; 6 - 11.01
Apteka Prywatna, Żwirki i Wigury 5,
tel. 033/842 39 18.
RYBARZOWICE: 5 - 6.01 „Na Kępce”, Beskidzka 860, tel. 033/817 90 66.
SKOCZÓW: 5.01 „Mercuris”, Cieszyńska 3b, tel. 033/858 48 50; 6 - 8.01
„Pod Hygieją”, Targowa 23, tel. 033/
853 25 72; 9 - 10.01 „Adagos”, al.
Jana Pawła II, tel. 033/853 25 57;
11.01 „Eskulap”, Mickiewicza 7, tel.
033/853 32 52.
SZCZYRK: 6 - 11.01 Beskidzka 69,
tel. 033/817 67 32.
ŻYWIEC: 5 - 6.01 „Galena”, Piłsudskiego 78, tel. 033/861 03 76; 6 - 11.01
„Nadzieja”, Sienkiewicza 35, tel. 033/
861 51 31.

BIELSKO-BIAŁA Ogólny ul. Wyspiańskiego 21, tel. 033/812 20 45;
ul. E. Plater 17, tel. 033/815 70 11;
Onkologiczny ul. Wyzwolenia 18, tel.
033/816 40 61; Pediatryczny ul. Sobieskiego 83, tel. 033/812 50 04;
Wojewódzki ul. Armii Krajowej 101,
tel. 033/810 01 43; Bystra Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Fałata 2, tel. 033/499 18 00;
Wilkowice Kolejowy ul. Żywiecka 19,
tel. 033/812 20 20.
Ostry dyżur chirurgiczny: 5.01 Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły, ul.
Wyspiańskiego 21, tel. 033/827 25 00,
033/8272543; 6.01 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, ul.
Wyzwolenia 18, tel. 033/816 44 85; 7 i
8.01 Szpital Ogólny im. dr Edmunda
Wojtyły, ul. Wyspiańskiego 21, tel. 033/
827 25 00, 033/8272543; 9.01 Szpital
Wojewódzki, ul. Armii Krajowej 101, tel.
033/810 20 00, 033/810 20 02, 033/810
01 43, 033/810 01 45; 10.01 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła
II, ul. Wyzwolenia 18, tel. 033/816 44
85; 11.01 Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły, ul. Wyspiańskiego 21, tel.
033/827 25 00, 033/8272543.
Stały dyżur całodobowy: oddziały
chirurgii ortopedyczno-urazowej, urologii, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, kardiologii, gastroenterologii i
wewnętrzny Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej.
Pomoc doraźna chirurgiczna i urazowa: w dni powszednie od 15.00 do
7.00, w dni wolne od pracy i święta całą dobę - Bielskie Pogotowie Ratunkowe, tel. 033/815 90 45 lub 46 przy
ul. E. Plater 13. Punkt zastrzykowy:
niedziele i święta od 8.00 do 19.00 Pogotowie Ratunkowe w Bielsku przy
ul. E. Plater 13. Dyżur stomatologiczny: soboty od 8.00 do 12.00 - NZOZ
„Victodent”, Bielsko-Biała, ul. Poniatowskiego 28, tel. 033/814 50 94.
CIESZYN. Szpital nr 2 ul. Katowicka 1, tel. 033/852 05 46.
OŚWIĘCIM. Szpital Miejski ul. Wysokie Brzegi 4, tel. 033/844 82 00.
WADOWICE. Szpital im. Jana Pawła
II ul. Karmelicka 12, tel. 033/872 12 00.
ŻYWIEC. Szpital Powiatowy ul.
Sienkiewicza 52, tel. 033/861 40 31.

W nadchodzących dniach licz się
ze sporymi zmianami w układach towarzyskich. Będą one dla ciebie sporo
znaczyły, gdyż nowe znajomości mogą
mieć bardzo poważne konsekwencje zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Będzie to też dobra okazja, aby pozbyć
się z własnego otoczenia ludzi, którzy
nadużyli twojego zaufania. Krytyczne
uwagi na twój temat będą od ciebie
wymagać dużego poczucia humoru.

W najbliższych dniach będziesz się
borykał ze sprawami finansowymi.
Pewne okoliczności skłonią cię do ryzykownych inwestycji, których efekty
mogą okazać się wielce problematyczne. Zanim podejmiesz decyzje, zasięgnij porady fachowców. Pamiętaj, że
nieznajomość prawa nikogo nie chroni
przed odpowiedzialnością. Nie licz na
wdzięczność osób, którym zaczniesz
teraz dobrowolnie pomagać.

Szaleństwo zakupowe jeszcze cię
nie ominie, więc w tych dniach możesz
nabyć wiele zbytecznych rzeczy. Lepiej
teraz zapanować nad pokusami, jeśli nie
chcesz zapomnieć o oszczędnościach.

Otoczenie szykuje ci kilka niespodzianek - w większości raczej niesympatycznych. W tych dniach będziesz
potrzebował sporo rozsądku i umiejętności trzymania nerwów na wodzy. Le-

Twoje poczucie wartości będzie mocno
obniżone, toteż zaczniesz nadmiernie
przeżywać każdą krytyczną uwagę. Poczujesz się doceniony dopiero wtedy, gdy
otoczenie pochwali twoje nowe pomysły.

piej też panować nad językiem, gdyż
możesz kogoś mimowolnie skrzywdzić.
W pracy nie wyrywaj się teraz z nowymi pomysłami, bo konkurenci tylko czekają na twoje potknięcie. Większe wydatki odłóż na inny czas.

Dobrze zrobisz, gdy przestaniesz
wreszcie liczyć w pracy na „układy” i
zaczniesz zakasywać rękawy. Na propozycję jakiegoś wspólnego interesu
patrz z dystansu i uczciwie przelicz
swoje możliwości. Brak krytycyzmu i
nadmierne zaufanie do innych może
sprowadzić na ciebie poważne kłopoty. Ktoś tak dalece może cię zauroczyć,
że stracisz poczucie rzeczywistości i
zaczniesz bujać w obłokach.

Wydarzenia tych dni sprawią, że
trudno ci będzie powstrzymać się od
wtrącania w cudze sprawy. Bierz jednak pod uwagę, że nawet jeśli twoje
rady będą słuszne, wcale nie muszą
zostać docenione. Uważaj więc na słowa i nie ulegaj przeświadczeniu, że
twoja mądrość może kogoś zbawić. W
pracy będziesz musiał teraz podejmować niełatwe decyzje, ale nie należy
dłużej z nimi zwlekać.

Twoje postępowanie sprawia, że
otoczenie uważa cię za romantyka i
altruistę. To niezwykle szlachetna opinia, ale teraz może cię narazić na nieprzewidziane niebezpieczeństwa. Nie
myśl, że wokół ciebie nie ma ludzi, którzy nie potrafią jej wykorzystać w złych
celach. W tych dniach nie podejmuj się
więc żadnych zadań, których realizacja może wymagać ostrych posunięć i
bezkompromisowości.

W nadchodzącym tygodniu będziesz cieszył się dobrym samopoczuciem, więc łatwiej zniesiesz konflikty z
otoczeniem. Przygotuj się na nieprzyjemne dyskusje dotyczące spraw zawodowych, ale nie rozniecaj sporów
niewyważonymi opiniami. Wobec swoich oponentów zachowaj rycerską postawę. Osobę, na której ci zależy, traktuj ze szczególną atencją, bo i ona
może stracić cierpliwość.

Żadnych urzędowych spraw nie
odkładaj na potem, bo możesz skomplikować proste skądinąd sprawy. Mimo
obietnic szefa, ilość zawodowych obowiązków w tych dniach się nie zmniejszy. Nie licz też na żadne taryfy ulgowe, gdyż tylko pogorszysz swoją sytuację. O przypływie gotówki raczej teraz nie myśl. Pod koniec tygodnia odczujesz kłopoty ze zdrowiem, których
nie należy lekceważyć.

Najwyższa pora, abyś zatroszczył się
o własną kondycję. Wcześniejsze zaniedbania mogą teraz odbić się na zdrowiu i
o realizacji wymarzonych celów nie będzie mogło być mowy. Przyjacielowi, który znajduje się w tarapatach nie szczędź
czasu na rozmowę. Twoje rady mogą
zmienić sytuację. Finansowe kłopoty raczej ci teraz nie grożą, ale wstrzymaj się
z poważniejszymi inwestycjami.

W nadchodzącym tygodniu będziesz miał powody, aby ponarzekać na
rodzinę. Twoje koncepcje zmian zostaną bezceremonialnie odrzucone, co stanie się przyczyną rodzinnych awantur.
Postępuj dyplomatycznie, gdyż kompromisy okażą się dobrym sposobem zapanowania nad sytuacją. Nie ulegaj podszeptom osób, które wcale dobrze ci nie
życzą. W wyrażaniu uczuć mógłbyś się
zdobyć na większą fantazję.

W tych dniach nie podejmuj wiążących decyzji, bo możesz zostać wyprowadzony na manowce. Realizację
poważniejszych zadań warto odłożyć
do przyszłego tygodnia. Masz przed
sobą dobry czas na spotkania towarzyskie i na zaniedbane życie rodzinne.
Powinieneś wreszcie spełnić obietnicę
złożoną bliskiej osobie. Może była to
chwila słabości, ale uleganie nastrojom
od niczego nie zwalnia.
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Serwis informacyjny: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 6.00 − 20.00 co godzinę 6.30, 7.30, 8.30
Motomagazyn: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15
Kursy walut: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 8.20; Kronika Beskidzka w Radiu Bielsko: czwartek 8.30

PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK
6.00 − 10.00 Chce się słuchać, chce się wstać
6.10 i 9.30 Dzieciaki na fali
6.45 i 7.45 Sportowy mix
8.45 Gość Radia Bielsko
9.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
9.45 Satyrycja
10.00 − 14.00 Słuchaj, bo przegapisz
10.45 Płyta tygodnia
11.15 − 11.45 Jarmark

12.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
14.00 − 18.00 Na drugą część dnia
14.30 Giełda pracy
15.30 Serwis kulturalny
16.45 Płyta tygodnia
18.00 − 21.00 Radio Randka
21.00 − 23.00 Muzyczne marzenia
SOBOTA
9.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
10.15 − 11.00 Motomagazyn

11.15 − 11.45 Motojarmark
12.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
18.00 − 22.00 Baw się z Radiem Bielsko
NIEDZIELA
7.00 Muzyczne kalendarium
8.00 − 12.00 Lista przebojów z myszką
9.00 − 9.30 Radioranek − Tatralandia
9.30 Sportowe Beskidy
14.20 7 dni − regionalne wydarzenia tygodnia
15.30 Świat przyrody
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Sylwestrowo−noworoczne przypadki

W ślad za amatorami białego szaleństwa do beskidzkich
kurortów zawitali amatorzy ich sprzętu narciarskiego.

Złodziejskie żniwa w Szczyrku

odobnie jak święta Bożego Narodzenia, sylwester
i Nowy Rok minęły na
Podbeskidziu dość spokojnie.
Znacznie więcej niż zwykle było
policyjnych interwencji, związanych z pijackimi ekscesami. Bielscy policjanci wyjeżdżali do różnego rodzaju wezwań dziewięćdziesiąt razy, czyli blisko dwa razy
częściej niż w dzień powszedni.
Podobnie było w innych powiatach
naszego regionu. Tłoczno było w
bielskiej izbie wytrzeźwień, gdzie
Nowy Rok witał „komplet” trzeźwiejących - 5 pań i 21 panów,
przywożonych zarówno z imprez
domowych, jak i tych pod gołym
niebem. Mimo że kto żyw odpalał
petardy i fajerwerki, w tym roku
obyło się bez poważniejszych urazów. Nie oznacza to jednak, że
ostatnie godziny starego roku
upłynęły bez dramatów...

PONTONEM W DRZEWO
Tragiczna w skutkach okazała się przejażdżka, którą postanowili odbyć dwaj turyści bawiący na
sylwestra w Wiśle. Łodzianie w
wieku 25 i 27 lat, tuż po północy
postanowili zjechać ze stoku...
pontonem. Obaj byli pijani, więc
nie przeszkadzało im, że jest
ciemno. Przejażdżka zakończyła
się na słupie wyciągu narciarskiego. Młodszy z mężczyzn trafił do
szpitala w ciężkim stanie, z urazami głowy i klatki piersiowej. Starszy miał więcej szczęścia i doznał
„tylko” kilku złamań i ogólnych potłuczeń.

CZTERY RAZY CZAD
Skutkiem nadejścia niżowej
pogody, a nie sylwestrowego szaleństwa, były dramaty związane z
atakami tlenku węgla. Od 30 grudnia do 1 stycznia w Bielsku-Białej
i okolicy czadem zatruły się cztery osoby. Jedna zmarła, pozostałe udało się uratować. Do tragedii
doszło wieczorem 30 grudnia w
mieszkaniu przy ulicy Modrej w
Kaniowie. Podczas kąpieli śmiertelnie zatruła się 54-letnia kobieta. Już w sylwestra, również w ła-

zience, w mieszkaniu przy ulicy
Akademii Umiejętności w BielskuBiałej tlenkiem węgla z piecyka
gazowego zatruł się 63-letni mężczyzna. W ciężkim stanie przewieziono go na specjalistyczne leczenie do Sosnowca. Tego samego
dnia bezwonny gaz zaatakował
63-letnią mieszkankę ulicy Kolistej
w Bielsku-Białej. Już w Nowy Rok
rankiem czadem zatruła się
76-letnia kobieta, mieszkająca
przy placu Opatrzności Bożej w
Bielsku-Białej. W dwóch ostatnich
przypadkach doszło tylko do
omdleń i skończyło się na interwencji pogotowia ratunkowego.

nocy z 27 na 28 grudnia rabusie włamali się
do bagażnika dachowego parkującego w Szczyrku
pojazdu. Łupem włamywaczy padły dwie pary nart, należące do
turystów z Torunia i Warszawy.
Właściciele oszacowali straty na
cztery tysiące złotych. Następnego dnia dwie pary nart skradziono z budynku gospodarczego
przy ulicy Słonecznej w Szczyrku. Turysta z Łodzi oszacował

straty na ponad tysiąc złotych. 30
grudnia z bagażnika dachowego
terenowego jeepa, zaparkowanego przy ulicy Wczasowej w Szczyrku zniknęły narty i wózek dziecięcy. Na dziewięć tysięcy złotych obłowili się rabusie, którzy skradli
cały bagażnik z citroëna zaparkowanego na podjeździe do budynku przy ulicy Beskidzkiej w Szczyrku. Wraz z bagażnikiem przepadła deska snowboardowa i dwie
pary nart. (łup)

ŹLE POŁKNIĘTY KĘS
Tragedia wydarzyła się w
Nowy Rok wieczorem w jednym
z mieszkań przy ulicy Sobieskiego w Bielsku-Białej. Na oczach
bezradnej żony udusił się mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdrowego 31-latka zabił źle
połknięty kęs krokieta z mięsem.
Kobieta wezwała pogotowie
około 20.30. Z jej relacji wynika,
że mąż jadł krokieta przy stole w
kuchni. Nagle zakrztusił się i, nie
mogąc złapać powietrza, zaczął
się dusić. Kobieta próbowała mu
pomóc uderzaniem w plecy. Mąż
siniał coraz bardziej i wkrótce stracił przytomność. - Kiedy na miejscu zjawiło się pogotowie 31-latek znajdował się w fazie śmierci
klinicznej. Mimo reanimacji nie
odzyskał przytomności i po kilkudziesięciu minutach zmarł.
Szczegółowe okoliczności tragicznego wydarzenia będą jeszcze przedmiotem wyjaśnień powiedziała „Kronice” Elwira Jurasz, rzecznik bielskiej policji.

ISKRA Z KOMINA
Niesprawny przewód kominowy był prawdopodobnie przyczyną pożaru drewnianego budynku przy ulicy Beskidzkiej w
Kozach, do którego doszło w
Nowy Rok nad ranem. Całkowicie spłonął dach i wnętrze obiektu. Straty oszacowano wstępnie
na 500 tysięcy złotych! (łup)

To nie Bin Laden tylko...

Osiem otwartych włazów do studni na terenie ujęcia
wody pitnej przy ulicy Wodociągowej w Kobiernicach
zauważył w poniedziałek, 2 stycznia po południu, patrolujący teren pracownik ochrony. Przy włazach brakowało kłódek, przy ostatniej studni leżał zgubiony
przez sprawcę śrubokręt...
O 16.30 o wtargnięciu intruzów na teren należącego do
przedsiębiorstwa wodociągowego Aqua ujęcia wody poinformowana została policja. W dobie
zagrożenia atakami terrorystycznymi od razu pojawiło się podejrzenie, że ktoś mógł chcieć zatruć wodę w studniach. Zagrożone ujęcia od razu zostały wyłączone i zabezpieczone.
Kolejne badania wody w studniach, ostatnie przeprowadzone

rankiem 3 stycznia, dały jednak
uspokajające wyniki. Woda we
wszystkich ośmiu studniach
nadawała się do spożycia. Policja podejrzewa, że włazy miały
stać się łupem rabusiów złomu.
Prawdopodobnie spłoszeni nie
zdołali ich jednak ukraść. Na razie postępowanie będzie dotyczyć wtargnięcia intruzów na zamknięty teren oraz zniszczenia
mienia. Atak terrorystów wstępnie
wykluczono... (łup)

Ojciec ugodził syna

Okradli czechowiczanina

Stało się jasne, że kolędnicy byli
w rzeczywistości rabusiami. Przypuszczając, że za swój występ
mogą liczyć tylko na drobne, postanowili sami wziąć zapłatę. Kiedy gospodarz wyszedł z przedpokoju po
pieniądze, z wiszącej na wieszaku
kurtki kolędnicy zabrali portfel. Dla
„niepoznaki” przyjęli też wręczone
drobniaki. Teraz kolędników - około 15-letnich chłopców - poszukuje
miejscowa policja. (łup)

do filetowania karpia, obrażenia
- choć niegroźne dla życia - okazały się być poważne. 25-latek
doznał między innymi rany ciętej
ręki w okolicy łokcia, uszkodzenia mięśni i ścięgien. Wiele może
tłumaczyć fakt, że obaj byli już po
nalewce spirytusowej. Zarówno
ofiara, jak i sprawca, mieli blisko
promil alkoholu we krwi. W takich
okolicznościach - nawet w Wigilię - o różnicę zdań nietrudno. A
kiedy do kłótni dochodzi podczas
patroszenia ryb, może się skończyć groźnie... (łup)

Strażacy z odsieczą
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akie czasy, że nie można
już ufać nikomu, nawet kolędnikom. Dawniej odwiedzali domy z kolędą i dobrym słowem dla gospodarzy. Dziś mogą się
okazać przebranymi rabusiami...
Przekonał się o tym na własnej
skórze pewien mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, który w drugi
dzień świąt bawił u rodziny w Kozach. Czterech kolędników zadzwoniło do drzwi budynku przy ulicy Kwiatowej w tej miejscowości
około 14.30. Gospodarz - teść czechowiczanina - wpuścił chłopców
do przedpokoju. Ci - jak to kolędnicy - pięknie pośpiewali. Właściciel
zrewanżował się wręczając kolędnikom kilka złotych. Ci wylewnie podziękowali i poszli.
- Po kilkudziesięciu minutach do
drzwi mieszkania zapukał sąsiad,
który znalazł leżący na ulicy portfel. Ze znajdujących się w środku
dokumentów wynikało, że należy do
goszczącego u teścia mieszkańca
Czechowic-Dziedzic. Właściciel
portfela od razu zauważył brak gotówki. Mężczyzna stracił 330 złotych
- relacjonuje Elwira Jurasz, rzecznik prasowy KMP w Bielsku-Białej.

ieporozumienia na tle podziału zadań w trakcie
przygotowań do wigilijnej
wieczerzy były przyczyną krwawego dramatu, który rozegrał się w
jednym z bielskich mieszkań. Choć
do kłótni doszło w czasie sprawiania karpi, polała się ludzka krew...
Około 10.00 w mieszkaniu
przy ulicy Broniewskiego w Bielsku-Białej 57-letni mężczyzna pokłócił się z 25-letnim synem. Ojciec przeszedł od słów do czynów
i ugodził syna trzymanym w ręku
nożem. A że był to ostry nożyk

Pośpiech, aby przed Wigilią załatwić wszystkie
sprawy przysporzył niektórym dodatkowych kłopotów. Tak było w wigilijne południe w centrum Bielska-Białej, gdzie przy skrzyżowaniu ulic Wałowej i
Piłsudskiego doszło do kolizji - na szczęście niegroźnej - dwóch osobowych aut. Najwięcej pracy mieli
strażacy, których interwencja okazała się nieodzowna z powodu wycieku oleju na jezdnię. Śliska plama została zneutralizowana i innych poślizgów już
w tym miejscu nie było. (ban)

CZWARTEK, 29 GRUDNIA
● Bielscy policjanci poszukują fiata
uno, który w nocy „zniknął” z ulicy
Akacjowej w Bielsku-Białej. Wart
pięć tysięcy złotych automobil przepadł bez śladu.
● Po wybiciu szyby w drzwiach rabuś okradł passata zaparkowanego
przy ulicy Klimczoka w Bystrej. Złodziej ukradł teczkę z dokumentami i
artykuły spożywcze.
PIĄTEK, 30 GRUDNIA
● Na ulicy Sobieskiego w BielskuBiałej policjanci zatrzymali 15-latka,
który wspólnie z innymi trzema małolatami, zaatakował 49-letnią kobietę. Poszkodowana została pobita we
własnym mieszkaniu. Oprawcy zabrali jej portfel z dokumentami i gotówką. Straciła trzysta złotych.
● Do groźnego wypadku doszło wieczorem na ulicy Kościuszki w Kętach.
Audi A6 prowadzone przez mieszkańca Czechowic-Dziedzic potrąciło tam
przechodzącego przez jezdnię 53-latka. Pieszy trafił do szpitala ze złamaną nogą i ogólnymi potłuczeniami.
● Papierosy, czasopisma i bilety autobusowe padły łupem złodzieja, który obrobił kiosk Ruchu przy ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej. Złodziej dostał się do środka po przecięciu skobla i zerwaniu kłódek przy drzwiach.
SOBOTA, 31 GRUDNIA
● Portfel skradziono jednemu z gości bawiących się w lokalu przy ulicy
Emilii Plater w Bielsku-Białej. Z policyjnych ustaleń wynika, że właściciel
zostawił go na stoliku i na chwilę sobie poszedł. Kosztowało go to czterysta złotych.
● Oświęcimska policja poszukuje
wandala, który porysował karoserię
forda focusa zaparkowanego przy
Rynku Głównym. Nieznany jest nie tylko sprawca, ale i kierujący nim motyw.
NIEDZIELA, 1 STYCZNIA
● Po wyłamaniu zamka w drzwiach
dostali się rabusie do prywatnego
budynku przy ulicy Przy Torach w
Bielsku-Białej. Z mieszkania zniknęła
biżuteria i monety numizmatyczne.
Właściciel oszacował straty na blisko
tysiąc złotych.
● Ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał sprawca
wypadku, do którego doszło na ulicy
Czechowickiej w Kaniowie. Jadący
fordem escortem 25-latek stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w
drzewo. Wylądował w szpitalu.
● Oświęcimscy policjanci zatrzymali
pijanego kierowcę zanim zdążył narozrabiać. 31-letni mieszkaniec Kolonii Suskiej jechał skodą. Miał blisko dwa i pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
PONIEDZIAŁEK, 2 STYCZNIA
● Skodę na warszawskich tablicach
rejestracyjnych, której od dłuższego
czasu poszukiwali stołeczni policjanci, zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej w Korbielowie. Stara
octavia zwróciła uwagę pograniczników właśnie ze względu na warszawskie tablice. Postanowili sprawdzić,
czy w samochodzie nie ma aby
uchodźców czeczeńskich, którzy
przyjeżdżają na południowe przejścia graniczne właśnie z ośrodków
dla uchodźców położonych w okolicach Warszawy. Czeczenów w skodzie co prawda nie było, ale podczas
sprawdzania samochodu wyszło na
jaw, że pojazd znajduje się na liście
aut poszukiwanych. 41-letni warszawiak siedzący za kółkiem został zatrzymany i przesłuchany.
● Dozór policyjny zastosował prokurator wobec 50-letniego bielszczanina, który groził pozbawieniem życia
żonie. Mężczyzna został zatrzymany podczas interwencji w mieszkaniu przy ulicy Sterniczej w BielskuBiałej. Wymachiwał nożem. Badanie
wykazało, że miał we krwi ponad promil alkoholu.
WTOREK, 3 STYCZNIA
● W nocy maluch jadący ulicą Błotną
w Bielsku-Białej wypadł z jezdni. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, bo nie dostosował prędkości do
trudnych, zimowych warunków. Skasował ogrodzenie przydrożnej posesji.
Z wypadku wyszedł bez szwanku.
● Również nocą w Wieszczętach
patrol policji zatrzymał malucha prowadzonego przez pijanego kierowcę. 18-letni mieszkaniec Kowali miał
we krwi promil alkoholu. (łup)
Rubryka redagowana na podstawie
bieżących informacji policyjnych.

