Chce zastopować
pracę na czarno

eśli wejdzie do rządu, chce wziąć
się za bary z nielegalnym zatrudnieniem. Nie chce bowiem, by na
czarno musieli pracować za granicą Polacy. Nie chce też, by krajowy rynek pracy psuli nielegalni przybysze ze Wschodu. Takie są plany Stanisława Szweda, bielskiego działacza „Solidarności”,
posła PiS i kandydata na wiceministra
pracy. Czyt. str. 3
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Na Podbeskidziu –
groźba likwidacji

ilka tysięcy osób - powstrzymując się od okrzyków i
oklasków - towarzyszyło papieżowi Benedyktowi XVI w niedzielę, 28 maja, w najtrudniejszym etapie jego pielgrzymki do
Polski: wizycie w byłym obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Zaledwie dzień wcześniej
dziesiątki tysięcy mieszkańców
Podbeskidzia entuzjastycznie
witało papieża w Wadowicach i
Kalwarii Zebrzydowskiej. W tych
szczególnych miejscach Benedykt XVI dziękował Bogu i Polsce za pontyfikat swego wielkiego poprzednika, Jana Pawła II.
Czyt. str. 4

W Birkenau Benedykt XVI przeszedł
w zupełnej ciszy wzdłuż 22 tablic
upamiętniających ofiary obozu.

Dni Bielska−Białej z „Kroniką Beskidzką”
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Milczenie w Auschwitz, wiwaty w Wadowicach i Kalwarii

ząd zapowiada zamknięcie kilkudziesięciu szpitali w całym kraju.
Przygotowywana jest już lista tych,
które pójdą pod nóż. Zostanie przedstawiona jesienią, po wyborach samorządowych. Nieoficjalnie rządzący zapowiadają, że jednym z decydujących
kryteriów będzie zadłużenie placówki.
Jak dowiedzieliśmy się - również nieoficjalnie - ministerialni urzędnicy mają
przyjrzeć się szczególnie tym szpitalom, których długi są wyższe niż roczne przychody. Czy podbeskidzkie szpitale uchowają się? Dok. na str. 4

Skazani na korki

Drupi, Eleni i NoTo Co, najlepsze ka- którym patronuje „Kronika Beskidzka”.
Organizatorzy - Gmina Bielsko-Biabarety i artyści opery, a także Bieg
ła i Fundacja na rzecz BezpieFiata i inne atrakcje sportowe. Do
czeństwa Ruchu Drogowego tego pokazy sprawnościowe razadbali, aby każdy w zależności
towników, komandosów i strażaod upodobań mógł wybrać dla
ków. I wiele innych atrakcji. A
siebie coś odpowiedniego. Ale bęwszystko to w trakcie trwających
od 2 do 4 czerwca Dni Bielska-Białej, dzie zabawa! Szczegóły - str. 32

WYDAWNICTWO PRASA BESKIDZKA
poszukuje

GRAFIKA KOMPUTEROWEGO
ze znajomością programów
PageMaker i CorelDraw,
tel. 033 8125878; 033 8123577 wew. 46

Budowa wiaduktu na ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej miała się
rozpocząć wiosną, a skończyć w
przyszłym roku. Wszystko wskazuje
jednak na to, że ta bardzo ważna dla
miasta i jego mieszkańców inwestycja póki co wyląduje w... szufladzie!
A kierowcy nadal skazani będą na gigantyczne korki. Czyt. str. 10

Wygląda na to, że projekt nowego
wiaduktu na ulicy Wyzwolenia powędruje na kilka lat do szuflady...
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DO WYNAJĘCIA

w nowym budynku BESKIDZKIEGO
INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO
przy ul. Monte Cassino w Bielsku−Białej

CENY PROMOCYJNE
Mile widziane firmy o charakterze innowacyjnym.

Tel. 0604918006

37330/300506

odbielska wioska Jaworze leży na...
żyle złota. Są nią podziemne gorące wody. Idealne do celów kąpielowo-leczniczych. Po latach niemożności
powstał wielki plan zamienienia Jaworza
w geotermalny raj. Szczegóły - str. 8
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Z ministerstwa do prokuratury
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● Piotr Weber, architekt z Krakowa, został nowym powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego
w Wadowicach. Jego poprzednik,
Andrzej M. jest aresztowany pod
zarzutami fałszowania dokumentów i płatnej protekcji.
● W Zespole Szkół nr 2 w Wadowicach gościli nauczyciele i
uczniowie szkoły technicznej z
norweskiego miasta Stord. Wizyta była efektem udziału wadowickiej szkoły w finansowanym przez
Unię Europejską programie Socrates Comenius.
● Kazimierz Koczur wystawą grafiki komputerowej zamknął 35 lat
swej pracy instruktorskiej w Wadowickim Centrum Kultury. Od
1971 roku swą wiedzę przekazywał tam młodym adeptom sztuki
fotograficznej.
● Komisarz Maciej Kubiak, dotychczasowy komendant policji w
Makowie Podhalańskim, został
zastępcą komendanta powiatowego policji w Suchej Beskidzkiej. Na
opuszczone przez niego stanowisko ogłoszono konkurs.
● W konkursie na najlepsze inicjatywy lub projekty organizacji
pozarządowych, nagrodę Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
zdobyło - za projekt „Chronimy zabytki w naszym mieście, dziedzictwo naszych przodków” - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej.
● Aż 423 młodych artystów wzięło udział w konkursie plastycznym
zorganizowanym w ramach obchodów 90-lecia salezjanów na
Zasolu w Oświęcimiu.
● 26 młodych ludzi wzięło udział
w Gminnym Konkursie Recytacji
Poezji Karola Wojtyły - Jana Pawła II zorganizowanym w Gimnazjum nr 2 w Kętach, noszącym
imię papieża Polaka. Wśród
uczniów szkół podstawowych
zwyciężyła Weronika Dwornik z
SP w Nowej Wsi, a wśród gimnazjalistów Anita Kadłubicka z Gimnazjum nr 1 w Kętach. (dh)

Rajmund Pollak, bielski radny sejmiku śląskiego, nie ustaje
w zabiegach o to, aby organy ścigania wzięły pod dokładną
lupę prywatyzację dawnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Jego zdaniem problemem tym powinna się zająć specjalna sejmowa komisja śledcza.
rzypomnijmy, że prokuratura badała już sprawę prywatyzacji dawnej FSM, ale w
1999 roku śledztwo umorzyła. Mimo
to Rajmund Pollak nadal zabiega o
to, aby sprawę tę dokładnie prześwietlić, gdyż jego zdaniem doszło
przy tej okazji do gigantycznego
przekrętu. Skierował więc wniosek
do Zbigniewa Ziobry, prokuratora
generalnego i ministra sprawiedliwości, aby wszcząć postępowanie
prokuratorskie w sprawie prywatyzacji dawnej FSM oraz powołać sejmową komisję śledczą do zbadania
tej kwestii. (...) twierdzę, że prywatyzacja Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, a także późniejsze jej skutki, stanowi aferę znacznie większą aniżeli sprawy:
Rywina, PKN Orlen, PZU oraz prywatyzacji banków razem wzięte.
Zwracam się do Pana Ministra o to,
aby na progu IV Rzeczypospolitej
nastąpiło rzetelne zbadanie czy osoby piastujące najwyższe urzędy
państwowe, a odpowiedzialne za
prywatyzację FSM, działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy w piśmie Rajmunda Pollaka do
Zbigniewa Ziobry.
Bielski radny śląskiego sejmiku uważa, że afera miała dwa filary. Po pierwsze, bardzo mocno zaniżono wartość prywatyzowanego
przedsiębiorstwa. Po drugie, ponad
25 tysięcy pracowników dawnej
FSM pozbawiono prawa do preferencyjnych akcji. Ministerstwo
Sprawiedliwości wniosek Rajmunda Pollaka przesłało do Wydziału
Nadzoru nad Postępowaniem
Przygotowawczym Prokuratury
Apelacyjnej w Warszawie. Choć to
o niczym jeszcze nie przesądza, bo
nie wiadomo ciągle, jaką decyzję
prokuratura podejmie, bielski radny śląskiego sejmiku, jest z tego
faktu bardzo zadowolony. - Gdyby
Ministerstwo Sprawiedliwości
uznało, że mój wniosek jest nieuzasadniony, to od razu odmówiłoby
zajęcia się tą sprawą. A tak jest

nadzieja, że sprawa w końcu ruszy
z miejsca - mówi Rajmund Pollak,
którego w tej kwestii wspiera bielski poseł PiS Stanisław Pięta. - Pozbawienie pracowników dawnej
FSM prawa do preferencyjnych akcji było prywatyzacyjnym skandalem i będę w tej sprawie składał poselską interpelację do ministra
sprawiedliwości - mówi Stanisław
Pięta, który uważa, że byłoby dobrze, gdyby prywatyzacją dawnej
FSM zajęła się mająca powstać
sejmowa Komisja Prawdy i Sprawiedliwości, która ma badać największe afery gospodarcze ostatnich lat. (hos)
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● Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach dostała najnowocześniejsze w kraju ruchome stanowisko dowodzenia. Biała nieoznakowana furgonetka jest naszpikowana elektroniką. Może utrzymywać łączność nawet z kilkuset
funkcjonariuszami.
● W Bielsku-Białej odbyła się
dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona zarządzaniu
energią w budynkach szkolnych.
● Pierwszych dwadzieścia wezwań do największych swoich
dłużników wysłała bielska spółdzielnia Złote Łany. Ten, kto w ciągu miesiąca nie ureguluje zaległości, trafi do Krajowego Rejestru
Dłużników.
● W Bielsku-Białej uroczyście
otwarto hostel, gdzie byli więźniowie mogą szukać pomocy. Ośrodek powstał dzięki unijnemu grantowi i wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości.
● Odbyły się X Cieszyńskie Targi
Budownictwa i Wyposażenia
Wnętrz bielskiego Biura Promocji
i Wystaw Astra. Na powierzchni
1500 metrów kwadratowych zaprezentowało się kilkudziesięciu
wystawców z powiatu cieszyńskiego, południowej Polski, a także z
innych zakątków kraju.
● Rozstrzygnięto konkurs na przyznawaną po raz pierwszy nagrodę
marszałka województwa śląskiego za Wydarzenie Muzealne
2005. W kategorii publikacje zwyciężyło Muzeum w Bielsku-Białej
za wydawnictwo „Mity antyczne w
sztuce na przestrzeni wieków w
oparciu o zbiory Muzeum w Bielsku-Białej”. (fa)

czwartek, 1 czerwca, zaplanowano otwarcie drugiej w Bielsku-Białej krytej pływalni. Basen - który zbudowała bielska
spółka wodociągowa Aqua - znajduje się powyżej osiedla Złote
Łany, przy ulicy Langiewicza. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpić ma o
11.00, a od 15.00 basen ma być dostępny dla wszystkich amatorów pływania (dla dzieci, z okazji Dnia Dziecka, wejście będzie tego dnia bezpłatne). Od 2 czerwca pływalnia ma być czynna od 6.00 do 22.00. (hos)

Konwent Starostów Województwa Śląskiego obradował 29 maja w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Jednym z głównych tematów spotkania były obecne problemy
służby zdrowia.
tarostowie poparli postulat
pracowników szpitali dotyczący 30-procentowej podwyżki płac finansowanej z budżetu państwa oraz stwierdzili, że
składka zdrowotna w Polsce powinna być wyższa niż obecnie.
Zdaniem śląskich starostów
państwo powinno zrekompensować powiatom mniejsze niż planowano tegoroczne dochody. Powiaty uderzyła bowiem po kieszeni korzystna dla kierowców decyzja o obniżeniu opłat za wydawanie kart pojazdów dla używanych samochodów sprowadzanych z zagranicy.
Trzecim głównym problemem
poruszonym podczas bielskiego
konwentu była kwestia nowych porozumień wojewody z samorządami w sprawie wydawania paszportów. Będą one konieczne z uwagi
na wprowadzanie tak zwanej bio-

1 czerwca bez alkoholu

ejm zdecydowaną większością głosów przyjął uchwałę
w sprawie ustanowienia
Dnia Dziecka dniem bez alkoholu.
Posłowie zaapelowali do sprzedawców, aby tego dnia nie sprzedawali alkoholu, a do Polaków, aby go
nie spożywali.
Za uchwałą głosowało 302 posłów, przeciw było 13, a 42 wstrzymało się od głosu. Spośród siedemnastu posłów reprezentujących
w sejmie mieszkańców śląskiej i
małopolskiej części Podbeskidzia

uchwałę o dniu bez alkoholu poparło trzynastu. Byli to Jacek Falfus,
Kazimierz Matuszny, Stanisław
Pięta, Stanisław Szwed, Paweł
Kowal, Marek Łatas, Marek Polak i
Beata Szydło z PiS, Tadeusz Kopeć i Janusz Chwierut z PO, Stanisław Zadora i Leszek Murzyn z
LPR oraz Jan Szwarc z SLD. Rafał Muchacki, Tomasz Tomczykiewicz i Paweł Graś (wszyscy z PO)
nie wzięli udziału w głosowaniu, a
Stanisław Rydzoń z SLD wstrzymał
się od głosu. (hos)

Doskonale znana na Podbeskidziu katowicka Akademia Ekonomiczna w przyszłym roku obchodzić
będzie 70-lecie. Aby zintegrować
środowisko absolwentów przed jubileuszem, 10 czerwca odbędzie
się ich zjazd w zespole pałacowoparkowym w Młoszowej k/Trzebini.

Absolwenci wraz z rodzinami będą
się bawić w oprawie muzyki country, serwowanej przez Korneliusza
Pacudę. Organizatorem zjazdu jest
Stowarzyszenie Absolwentów „Collegium”, a szczegóły dotyczące
zjazdu znaleźć można na www.collegium.ae.katowice.pl.

metrii, czyli elektronicznego wizerunku twarzy. Jednym z punktów
wydawania paszportów na terenie
województwa śląskiego jest znajdująca się w Bielsku-Białej zamiejscowa placówka Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Dalsze funkcjonowanie bielskiego
punktu wydawania paszportów wy-

daje się niezagrożone. Wojewoda
śląski nie zamierza bowiem likwidować tego punktu, a gdyby konieczne było wspieranie go finansowo przez lokalny samorząd, to
starosta bielski Andrzej Płonka zapewnia, że albo powiat, albo gmina Bielsko-Biała wezmą ten ciężar
na swoje barki. (hos)

Babiczanie zaprotestowali po raz drugi

W poniedziałek, 29 maja, w Babicach (wiejska gmina Oświęcim) odbył się blisko godzinny protestacyjny marsz mieszkańców. Domagali się wybudowania obwodnicy Babic. Jednym z organizatorów protestu był wójt gminy Oświęcim Andrzej Bibrzycki.
Przez podoświęcimskie Babice
przebiega droga krajowa nr 44,
prowadząca ze Śląska w stronę
Oświęcimia i dalej do Krakowa i
Wadowic. Codziennie przejeżdża
tam około 20 tysięcy aut, w tym
wiele tirów.
Mieszkańcy żalą się, że od
drgań w ich domach pękają szyby, a nawet ściany. Narzekają też
na hałas i smród spalin. Pierwszy
marsz protestacyjny zorganizowali
w październiku ubiegłego roku.
Teraz, zniecierpliwieni bezczynnością ministerialnych urzędników,
którzy nadal nie mogą skonkretyzować planów budowy ekspresówki, postanowili jeszcze raz zorganizować marsz protestacyjny. Podobnie jak w ubiegłym roku babiczanie

przeszli uciążliwą drogą krajową
przez swoją wieś aż do granicy z
sąsiednią miejscowością Bieruń.
Spotkali się tam z mieszkańcami
Bierunia, którzy mają podobny problem i też zorganizowali marsz protestacyjny. Na ręce posłów Janusza Chwieruta, Stanisława Rydzonia i Beaty Szydło, którzy również
brali udział w marszu, mieszkańcy
obu miejscowości złożyli petycje w
sprawie budowy obwodnicy. Posłowie mają je przekazać między innymi do Ministerstwa Transportu.
- Domagamy się przyspieszenia rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S-1 Mysłowice Kosztowy
- Bielsko-Biała, która byłaby zarazem obwodnicą Babic - mówi Anna
Zimnal, sołtys Babic. (ps)

Przypominamy, że w Ruchu można zamówić prenumeratę „Kroniki
Beskidzkiej” na III kwartał 2006 roku lub na dłużej. Natomiast we wszystkich urzędach pocztowych i u listonoszy w powiatach bielskim, cieszyńskim, oświęcimskim, suskim, wadowickim i żywieckim nasz tygodnik
można zaprenumerować również na krótszy okres, to jest na miesiąc
lub dwa. Poczta dostarcza go prenumeratorom do domów.
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Chce ukrócić pracę na czarno

Bielski poseł PiS Stanisław Szwed jest kandydatem na
wiceministra pracy. Jeśli podbeskidzki parlamentarzysta wejdzie do rządu, to w resorcie pracy będzie się zajmował sprawami zatrudnienia.
andydaturę Stanisława
Szweda na wiceministra
pracy zgłosiły władze klubu parlamentarnego PiS. Decyzję
podejmie premier Kazimierz Marcinkiewicz. Jeśli szef rządu zgodzi się na kandydaturę bielskiego
posła, to Stanisław Szwed będzie
w resorcie pracy odpowiadał za
szeroko rozumiane zatrudnienie,
czyli między innymi za problemy
rynku pracy, funduszu pracy czy
za zmiany w Kodeksie pracy.
Bielski poseł PiS nie kryje, że
jeśli wejdzie w skład rządu, to jako
sprawę priorytetową będzie traktował walkę z nielegalnym zatrudnieniem. I to nie tylko w Polsce. Nie jest przecież tajemnicą, że
choć Polska jest członkiem Unii
Europejskiej, to nadal większość
naszych rodaków wyjeżdżających
do pracy na Zachód, pracuje tam
nielegalnie. A to na przykład odbije się kiedyś na ich emeryturach.
Oni dziś o tym nie myślą, ale politycy muszą patrzeć na wiele lat do
przodu. Powinniśmy więc robić
wszystko, aby naszą międzynarodową aktywnością zapewnić naszym rodakom za granicą możliwość legalnej pracy. Ale to nie
wszystko. U nas przecież także
istnieje problem nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, głównie
ze Wschodu. I z tym problemem
trzeba się uporać - mówi Stanisław Szwed.
Jego zdaniem główny problem
z nielegalnymi pracownikami ze
Wschodu - na przykład z Ukrainy

BKS kontra GKS ?

iłkarska historia zatacza
koło! Po zwycięstwie (30
maja) 2:0 nad Koszarawą
Żywiec (gole Gałgana i Czaka)
piłkarze BKS Stal są o krok od
zdobycia pierwszego miejsca w
czwartoligowych rozgrywkach i
udziału w barażowym dwumeczu
z GKS-em Katowice o awans do
trzeciej ligi. Z katowiczanami bielscy stalowcy już stoczyli - trzydzieści cztery lata temu - wielki piłkarski bój. Wówczas stawka była
znacznie wyższa - gra w ekstraklasie. A zgarnęli ją rywale... (tom)

czy Białorusi - polega na tym, że
pracodawcy płacą im dużo mniej,
niż Polakom. - To nic innego jak
psucie rynku pracy - uważa bielski kandydat na wiceministra, który nie kryje, że jednym z pomysłów na rozwiązanie problemu
może być wprowadzenie kontygentów legalnych pracowników
spoza Polski. To znaczy, że byłaby wyznaczona liczba pracowników z danego kraju, którzy w danym roku mogliby podjąć legalną
pracę w Polsce. - Oczywiście w
ramach kontygentu preferowani
byliby ci fachowcy, o których w
Polsce jest dziś trudno - mówi Stanisław Szwed.
Jego zdaniem oprócz zalegalizowania części pracowników z innych krajów trzeba będzie także
zwiększyć kary dla tych, którzy nadal będą łamać prawo. - Dziś kara
dla pracodawcy zatrudniającego
nielegalnie cudzoziemca wynosi tysiąc złotych. Nic więc dziwnego, że
pracodawcy z takiej kary się śmieją. Jest propozycja, aby kara ta
wynosiła do trzydziestu tysięcy złotych - mówi bielski poseł PiS.
Ponieważ Robert Kwiatkowski,
obecny wiceminister pracy odpowiedzialny za zatrudnienie, odchodzi z resortu, gdyż nie chce współpracować ze związaną z Samoobroną minister Anną Kalatą, zapytaliśmy Stanisława Szweda, czy
on nie ma obaw dotyczących relacji ze swoją potencjalną zwierzchniczką. - Sprawami zatrudnienia
zajmuję się od wielu lat, więc jeśli
zostanę wiceministrem odpowiedzialnym za te kwestie, nie sądzę,
aby dochodziło do jakichś nieporozumień z szefową tego resortu.
Większych niesnasek spodziewam
się raczej na linii Ministerstwo Pracy - Ministerstwo Finansów, bo zawsze jest tak, że resort pracy domaga się więcej pieniędzy niż chce
mu przyznać resort finansów mówi Stanisław Szwed. (hos)

rzypomnijmy, że od 16
maja bezterminowy strajk
prowadzi „psychiatryk” w
Andrychowie. Dokładnie tydzień
później do strajku przystąpił szpital w Bystrej. Od czwartku, 1
czerwca, do strajkujących placówek przyłączyć się ma Szpital
Wojewódzki w Bielsku-Białej, największy na Podbeskidziu. Lekarze, podobnie jak w całym kraju,
żądają podwyżek płac o 30 procent od zaraz, a o 100 procent od
2007 roku. Z kolei rząd obiecuje
tylko podwyżki o 30 procent od
października tego roku.
Według wojewody śląskiego
Tomasza Pietrzykowskiego strajk w
szpitalu w Bystrej jest nielegalny.
Wynika to z informacji dyrekcji placówki, że w przedstrajkowym referendum nie wzięła udziału większość pracowników. Z kolei związkowcy uważają, że strajk jest zgodny z prawem, bo jeżeli stroną sporu zbiorowego są lekarze, to referendum, od którego zależy legalność strajku, należy przeprowadzić
tylko wśród nich, co też się stało.
Zdaniem wojewody osoba, która
kieruje nielegalnym strajkiem, może
podlegać odpowiedzialności karnej.
Natomiast na instytucjach państwowych i samorządowych, w tym na
wojewodzie i dyrekcji szpitala, spoczywa obowiązek, aby powiadomić
organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i taka ewentualność jest rozważana. Ostatecznie o tym, czy strajk w danej placówce jest nielegalny decyduje sąd.
W trakcie strajku szpital w Bystrej pracuje jak na ostrym dyżurze.
W większości oddziałów jest tylko
ordynator i jeden lekarz. Normalnie
pracują tylko oddziały chemioterapii i chirurgii klatki piersiowej, gdzie
wykonywane są zabiegi ratujące
życie. Nieczynne są wszystkie przyszpitalne przychodnie.
Z kolei specjalistyczne przychodnie bystrzańskiego szpitala,
mieszczące się przy ulicy Parkowej w Bielsku-Białej, pracują w
ograniczonym zakresie. Wydawało się, że lekarze i dyrekcja dojdą
do porozumienia w poniedziałek,
29 maja. Jednak kilkugodzinne
rozmowy zakończyły się fiaskiem.
Lekarze chcieli 30-procentowej
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Na Podbeskidziu wciąż trwają strajki i protesty służby zdrowia.

Według dyrekcji szpitala w Bystrej prowadzony tam strajk jest nielegalny. Związkowcy są odmiennego zdania.
podwyżki, ale dyrekcja mogła zaproponować tylko 5 procent.
Przed budynkiem dyrekcji odbyła
się pikieta lekarzy i pielęgniarek.
Te ostatnie zapowiadają, że
wkrótce dołączą do protestu.
W czwartek, 25 maja, miał się
rozpocząć strajk lekarzy w szpitalu
w Oświęcimiu. Dosłownie w ostatniej chwili został odwołany. Dyrekcja placówki po negocjacjach doszła
do porozumienia z załogą i od maja
do września podniesiona zostanie
premia o około 20 procent. Na ten
cel zaciągnięta zostanie pożyczka
w wysokości blisko 1,9 miliona złotych. Z kolei w oświęcimskim Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego
przeprowadzono referendum, w którym większość załogi opowiedziała
się za podjęciem strajku. Jego termin nie jest jeszcze ustalony.
W wadowickim szpitalu trwa
spór zbiorowy. Pracownicy mieli
otrzymać od lipca podwyżki o 3,5

proc., ale uważają, że to za mało.
Dyrektor Krystyna Grzesiek rozważa wypowiedzenie kontraktu z
NFZ, ale zaznacza, że stanie się
to, gdy podobnie zrobią także inne
szpitale. Jej zdaniem nie można
dopuścić, aby jeden szpital przystąpił do wypowiedzenia umowy z
NFZ, a drugi w tym samym czasie przejął jego kontrakt.
W sporze zbiorowym pozostają
nadal lekarze i pielęgniarki ze szpitali powiatowych w Cieszynie, Suchej Beskidzkiej i Żywcu oraz lekarze ze Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, a także lekarze z zakładów opieki zdrowotnej w Chełmku,
Kętach i Osieku.
Lekarze grożą, że 20 czerwca
przeprowadzą we wszystkich szpitalach i części ośrodków zdrowia
z województwa śląskiego strajk
generalny. Dzień wcześniej przeprowadzony ma zostać dwugodzinny strajk ostrzegawczy. (ps)

Generalnym strajkiem grożą górnicy. W sprawie ewentualnego rozpoczęcia protestu wypowiadali się w referendum, które odbyło się w poniedziałek, 29 maja.
Związkowcy chcą, aby każdemu górnikowi wypłacono jednorazowo część kopalnianych zysków
wypracowanych w 2005 roku. W
przypadku kopalni Brzeszcze-Silesia, która podlega Kompanii Węglowej w Katowicach, związkowcy
chcą, aby nie było to mniej niż w
ubiegłym roku, gdy górnicy otrzymali bony pracownicze o wartości
około 900 złotych. Związkowcy z
wszystkich spółek węglowych grożą, że jeżeli Ministerstwo Gospodarki nie zgodzi się na wypłatę części ubiegłorocznych zysków, to rozpocznie się strajk generalny. W re-

ferendum przy ponad 70-procentowej frekwencji, za strajkiem opowiedziało się ponad 94 procent górników. W kopalni Brzeszcze-Silesia
w Ruchu I w Brzeszczach w referendum frekwencja wyniosła 65 procent, a za strajkiem opowiedziało
się 99 procent. Z kolei w Ruchu II w
Czechowicach-Dziedzicach, przy
frekwencji ponad 58 procent, za
strajkiem głosowało blisko 95 procent załogi. O tym czy i jaki będzie
protest związkowcy zdecydują po
czwartkowych rozmowach w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki. (ps)
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Wiwaty w Wadowicach i Kalwarii, cisza w Auschwitz−Birkenau

WADOWICE
- Na szlaku mojego pielgrzymowania jego śladami na polskiej ziemi
nie mogło zabraknąć Wadowic. Pragnąłem zatrzymać się w Wadowicach
w miejscach, w których budziła się i
dojrzewała jego wiara, aby razem z
wami modlić się o rychłe wyniesienie go do chwały ołtarzy - mówił papież Benedykt XVI do tłumów zebranych 27 maja na wadowickim rynku.
Przytaczając słowa swego rodaka,
Johanna Wolfganga Goethego: „Kto
chce zrozumieć poetę, powinien
udać się do jego kraju” papież podkreślił, że właśnie w Wadowicach
chce jeszcze lepiej zrozumieć życie i
posługę Jana Pawła II.
Wadowicki rynek, mogący pomieścić 20 tysięcy osób, zapełniony
był do ostatniego miejsca. Ludzie
czekali na niezwykłego gościa od
wczesnego ranka, nie zważając na
kapryśną aurę. W tłumie dominowali
mieszkańcy Wadowic i okolicznych
miejscowości, choć nie brakowało też
osób, które na krótkie spotkanie z Benedyktem XVI przybyły z odległych
stron Polski i z zagranicy. Wszyscy
liczyli na to, że w tym niezwykłym
mieście spotkanie z papieżem też
musi być niezwykłe. I nie zawiedli się.
Do Wadowic Benedykt XVI przybył
przed jedenastą. Najpierw odwiedził
bazylikę Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny, gdzie w ciszy i skupieniu modlił się przed głównym ołtarzem i chrzcielnicą, przy której 20
czerwca 1920 roku przyjął chrzest
Karol Wojtyła. Opuszczając kościół
pobłogosławił boczną kaplicę, która
będzie miejscem kultu Jana Pawła II
po jego beatyfikacji. Później zwiedził
dom rodzinny Karola Wojtyły, w którym mieści się muzeum jego imienia.
Wreszcie przyszedł czas na
spotkanie z wiernymi, czekającymi
cierpliwie na płycie rynku. Papieża
powitały okrzyki: „Witamy Ciebie!”,
„Kochamy Ciebie!” i „Benedetto!”.
Uśmiechnięty papież w przemówieniu, którego początek i zakończenie
przeczytał po polsku, wyraził Bogu
wdzięczność za pontyfikat Jana
Pawła II. - Proszę was, drodzy bracia i siostry, abyście towarzyszyli mi
tą samą modlitwą, jaką wspieraliście
waszego wielkiego Rodaka - dodał
na zakończenie, słysząc w odpowiedzi okrzyk „Przyrzekamy!”.
Przed opuszczeniem rynku papież przekazał w darze dla wadowic-

kiej bazyliki ornat. Od burmistrz Ewy
Filipiak otrzymał w prezencie obraz
przedstawiający Jana Pawła II modlącego się w oknie swego domu rodzinnego. Przemawiając na wadowickim rynku Benedykt XVI nie mógł
nie zauważyć olbrzymiego transparentu ze słowami: „Święty natychmiast Jan Paweł Wielki - proszą Wadowice”.

KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA
W sposób pośredni nawiązał do
tego hasła podczas kolejnego etapu
swej wędrówki śladami Jana Pawła
II - w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wizyta w tym maryjnym sanktuarium miała
trwać zaledwie kwadrans. W rzeczy-

Benedykt XVI w Wadowicach...
wistości zajęła papieżowi dwukrotnie
więcej czasu. Także tutaj Benedykt
XVI zaczął od modlitwy przed cudownym obrazem Matki Bożej, przed którym wielokrotnie klęczał od wczesnego dzieciństwa Karol Wojtyła. Papież
ofiarował Maryi srebrny różaniec. Po
krótkich odwiedzinach franciszkańskiego klasztoru papież pojawił się na
podwyższeniu przed bazyliką. Kilkanaście tysięcy osób powitało go
okrzykami „Kochamy Ciebie!” i „Wir
lieben dich!”. Także tutaj, w krótkim
przemówieniu wygłoszonym w całości po polsku, Benedykt XVI poprosił
kalwaryjskich pątników o modlitwę za
siebie i cały Kościół. Na zakończenie spotkania doszło do sytuacji bez
precedensu w całej tej pielgrzymce:
papież dodał jeszcze jedno zdanie po
włosku: - Chciałbym powiedzieć, że

W najbliższą sobotę, 3 czerwca, na Kolejowym Szlaku
Jana Pawła II, prowadzącym z Wadowic do krakowskich Łagiewnik, regularne kursy zainaugurować ma
ekspresowy szynobus.
ojazd o aerodynamicznym
kształcie jest pomalowany na
biało-złoty kolor. W komfortowych, klimatyzowanych wagonach pasażerowie mają do dyspozycji 152 wygodne fotele z podłokietnikami i zagłówkami. Wysuwane przed drzwi podesty
umożliwiają wejście niepełnosprawnym, także toalety są dostosowane do
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad bezpieczeństwem pasażerów czuwa system monitoringu.
W czasie podróży pasażerowie
skorzystać mogą ze sprzętu audiowizualnego. Prezentowane filmy
mają przybliżać postać i nauczanie
Jana Pawła II, przy czym każde
miejsce siedzące, jest zaopatrzone
w słuchawki z możliwością wyboru
wersji językowej przedstawianych
materiałów.
Kursujący między Wadowicami
a stacją Kraków Główny pociąg za-

trzymywać się będzie w Kalwarii
Zebrzydowskiej, Lanckoronie, Skawinie, Łagiewnikach i w Krakowie
Płaszowie. Ponieważ bilet zachowuje ważność przez cały dzień,
można wysiąść na dowolnej z tych
stacji, zwiedzić wybrany obiekt i
innym kursem dotrzeć do kolejnego celu.
Bilet w jedną stronę z Wadowic
do Krakowa kosztuje 11,5 zł, w obie
- 18 zł. Cena biletu dla podróżujących w grupach (minimum dziesięć
osób) wynosi 9,5 zł (w obie strony
15 zł). Obowiązują również inne
ulgi. Zorganizowane grupy powinny
zamawiać bilety na 24 godziny
przed podróżą (nr tel. 033 823-3915 lub 823-44-91, wew. 340).
Wyjazdy z Wadowic zaplanowano na 10.30, 14.30 i 18.30. Z Krakowa Głównego pociąg odjeżdża o
8.55, 12.55 i 16.55. (szpil)

także ja, tak jak arcybiskup kardynał
Stanisław, mam nadzieję, że Opatrzność pozwoli nam szybko na beatyfikację i kanonizację naszego drogiego papieża Jana Pawła II. Zgromadzeni nagrodzili te słowa brawami i
okrzykami „Dziękujemy!”.
Z kalwaryjskiego wzgórza Benedykt XVI, mocno spóźniony, odjechał do krakowskiego sanktuarium w Łagiewnikach.

OŚWIĘCIM
Kalwaria nie była wszakże ostatnim etapem papieskiego pielgrzymowania po beskidzkiej ziemi. Następnego dnia, tuż przed odlotem do Rzymu, Benedykt XVI przyjechał do
Oświęcimia. To był niewątpliwie najtrudniejszy, a równocześnie najbardziej bacznie obserwowany przez
media z całego świata, punkt programu wizyty Benedykta XVI w
Polsce. Jego kroki, gesty i słowa śledziło tutaj blisko tysiąc
dziennikarzy!
Swą niedzielną wizytę na
terenie byłego hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau papież rozpoczął od samotnej wędrówki
spod słynnej bramy z napisem
„Arbeit macht frei” pod ścianę
straceń przy Bloku XI. Po krótkiej modlitwie przywitał się z
ponad trzydziestoma więźniami KL Auschwitz, a następnie
zszedł do blokowych piwnic,
by nawiedzić celę śmierci św.
Maksymiliana Kolbego. Potem pojechał na teren byłego
obozu w Brzezince, z krótkim
postojem w oświęcimskim Centrum
Dialogu i Modlitwy. Pod Międzynarodowym Pomnikiem Męczeństwa

Narodów na Benedykta XVI czekało ponad pięć tysięcy osób. W honorowym sektorze zerowym było
dwustu byłych więźniów obozów
koncentracyjnych, a także reprezentanci środowisk żydowskich z Polski i wielu krajów świata. Nieco dalej na papieża w ciszy oczekiwało
około trzech tysięcy wiernych, głównie mieszkańców Oświęcimia i innych miejscowości diecezji bielskożywieckiej.
Po przyjeździe na teren KL Birkenau papież w zupełnej ciszy przeszedł wzdłuż umieszczonych przed
pomnikiem 22 tablic, upamiętniających w różnych językach ofiary hitlerowskiego obozu. Przy każdej tablicy zatrzymywał się i modlił. Zaczął
tę wędrówkę w deszczu, a skończył
w chwilę po tym, gdy na niebie ponad obozowymi barakami pojawiła
się wielka tęcza.
Wielojęzycznej modlitwie za
ofiary obozu towarzyszył dźwięk
harfy i śpiew psalmów. Tu po raz

dzę tutaj jako syn narodu niemieckiego i dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim poprzednikiem:
Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek wobec prawdy, wobec tych,
którzy tu cierpieli, obowiązek wobec Boga: jestem tu jako następca Jana Pawła II i jako syn narodu
niemieckiego - podkreślił w swym
przejmującym przemówieniu Benedykt XVI. Przypomniał, że wcześniej był w tym straszliwym miejscu dwukrotnie, jako niemiecki kardynał. - Jestem tu także dziś, aby
prosić o łaskę pojednania - aby
prosić przede wszystkim Boga, bo
tylko On może otworzyć i oczyścić
ludzkie serca, ale również ludzi,
którzy tu cierpieli. Modlę się o dar
pojednania wszystkich, którzy w tej
godzinie naszych dziejów wciąż
cierpią pod panowaniem nienawiści i przemocy zrodzonej przez nienawiść - mówił papież na terenie
Birkenau. Było to jedyne miejsce
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Papież Benedykt XVI w trakcie swej czterodniowej wizyty w Polsce bardzo często
przypominał słowa i postać swego wielkiego poprzednika. Wielokrotnie podkreślał,
że jego pielgrzymka jest wędrówką po ukochanych miejscach Jana Pawła II. W sposób szczególny zaznaczył to podczas wizyty w rodzinnym mieście Karola Wojtyły.

...i pielgrzymi oczekujący papieża na kalwaryjskich dróżkach.
jedyny podczas pielgrzymki Benedykt XVI modlił się w swym ojczystym języku niemieckim: - Boże pokoju (…) spraw, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju, a skłóceni weszli na drogę pojednania. Późniejsze przemówienie wygłosił w całości w języku włoskim. - Przycho-

w Polsce, w trakcie którego Benedykt XVI nie przemówił po polsku.
Także tylko tutaj nie było okrzyków,
transparentów i oklasków. Po godzinnej uroczystości, papież odjechał na lotnisko w Balicach, skąd
odleciał do Rzymu.
ARTUR KASPRZYKOWSKI

Na Podbeskidziu – groźba likwidacji

Dok. ze str. 1

ajgorsza sytuacja finansowa
panuje w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej. Zadłużenie tej - jedynej tego typu - placówki na
Podbeskidziu wynosi blisko 13,1 mln
złotych. Przy rocznym dochodzie, wynoszącym niecałe 8,9 mln zł, zagrożenie jest poważne. Zadłużenie jest bowiem większe od rocznych przychodów
aż o 47,21 proc. Jak informuje dyrektor dziecięcego szpitala Jarosław Habdas, w roku 2007 będzie możliwe zredukowanie zadłużenia o co najmniej 4,5
mln zł. Zadłużenie byłoby wówczas
mniejsze niż roczne przychody tego
szpitala.
Mocno niepokojące jest także zadłużenie bielskiego Szpitala Ogólnego. Ogólna kwota długów w stosunku do tegorocznego przychodu jest
wyższa o 10 procent. W dodatku zobowiązania wymagalne wynoszą po-

nad 9,5 miliona złotych. Dyrekcja placówki, podobnie jak Szpitala Pediatrycznego, czeka na decyzje o umorzeniu części długów. Wówczas na
początku 2007 roku szpitalne zobowiązania powinny spaść znacznie poniżej 100 procent przychodu.
Spore zadłużenie ma także Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka
w Istebnej. W tej placówce długi stanowią ponad 74 procent rocznych
przychodów. Zadłużenie w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej stanowi ponad 43 procent dochodów. Najprawdopodobniej
zwiększy się ono, a to dlatego, że od
23 maja jego lekarze prowadzą strajk.
Co prawda przyjmują pacjentów w
przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, ale nie wykonują planowych
zabiegów, przez co placówka na pewno otrzyma w ramach kontraktu mniej
pieniędzy z Narodowego Funduszu

Zdrowia. Podobna jest sytuacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie, gdzie strajk trwa
już od 16 maja. Tam jednak zadłużenie jest o wiele niższe niż w Bystrej,
bo wynosi niewiele ponad 12 procent
dochodu. W pozostałych placówkach
długi wahają się od ponad 12 procent
(Szpital Powiatowy w Oświęcimiu) do
39 procent (Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej).
Dyrektorzy podbeskidzkich szpitali spodziewają się, że zadłużenia ich
placówek mogą się znacznie zmniejszyć na początku 2007 roku, gdy
część należności zostanie umorzona
w tzw. procesie restrukturyzacyjnym.
A jeśli tak, to mieszkańców Podbeskidzia nie powinny czekać szokujące niespodzianki w postaci zamykanych szpitali. Martwić może jedynie
trudna sytuacja bielskiego Szpitala
Pediatrycznego. (ps)

SYTUACJA FINANSOWA PODBESKIDZKICH SZPITALI
Nazwa
placówki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Szpital Wojewódzki w Bielsku−Białej
Szpital Ogólny w Bielsku−Białej
Szpital Śląski w Cieszynie
Szpital Powiatowy w Oświęcimiu
Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
Szpital Powiatowy w Wadowicach
Szpital Powiatowy w Żywcu
Szpital Pediatryczny w Bielsku−Białej
Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku−Białej
Specjalistyczny Zespół
Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej
Szpital Kolejowy w Wilkowicach
Śląski Szpital
Reumatologiczno − Rehabilitacyjny w Ustroniu
Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

Przychód
planowany
w 2006 roku

Zadłużenie
ogółem

Procent zadłużenia
w stosunku do
rocznych przychodów

52 500 000 zł
15 076 169 zł
42 944 760 zł
39 719 200 zł
43 982 359 zł
29 000 000 zł
31 877 000 zł
8 876 853 zł
29 167 219 zł

22 134 809 zł
16 601 000 zł
6 362 071 zł
4 920 825 zł
17 276 417 zł
3 794 000 zł
10 367 528 zł
13 068 246 zł
9 246 976 zł

42,16
110,11
14,81
12,39
39,28
13,08
32,52
147,21
31,70

17 314 000 zł
7 514 171 zł

7 507 897 zł
1 021 075 zł

43,36
13,59

12 969 700 zł
7 063 269 zł
8 217 805 zł

3 082 046 zł
5 261 510 zł
1 023 000 zł

23,76
74,49
12,45
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● „Solidarność” Fiata wspomagana pikietami ● Gdyby nie strajk, Silesii by
nie było ● „Piły” miała przejąć firma−kogucik ● Bronią zastraszanych
liderów ● Wspierają bojkotowanego przez lekarzy dyrektora

O tym komu, w czym i z jakim skutkiem pomagała w ostatnich czterech latach podbeskidzka „Solidarność”, z
jej przywódcą Marcinem Tyrną rozmawia Zdzisław Niemiec.
że i te pół tysiąca ludzi byłoby bez
pracy. Po okresie upadłości na nogi
stanęła też odlewnia w Węgierskiej
Górce, którą przejął inwestor francuski. Co więcej, ostatnio, gdy proces upadłościowy dotknął Bielską
Fabrykę Armatur Befa, firma z Węgierskiej Górki daje szansę, że ta
bielska fabryka nie zniknie, a część
załogi będzie miała pracę. W rato-

wspieramy - choć jego poczynania
bojkotują lekarze - bo widzimy, że
realizuje sensowny program naprawczy.
- Czy na waszą pomoc mogły
też liczyć załogi nie zrzeszone
w „Solidarności”?
- Nigdy nie zapominamy o idei
pracowniczej solidarności, która legła u podstaw naszego związku za-

FOTO: ARTUR KASPRZYKOWSKI

- Sprawozdawczo-wyborczy
zjazd „Solidarności” Regionu
Podbeskidzie rozliczy 2 czerwca
cztery ostatnie lata związkowych
działań. Sądząc po ilości konfliktów w zakładach pracy, nie był
to łatwy okres...
- To był dla ludzi pracy najgorszy okres od zmiany ustroju w 1989
roku. Ostatnie rządy postkomunistów sprawiły, że znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Miała to być
ponoć lewica, ale z lewicą nie miało to nic wspólnego. Rządził dziwny układ, który ograniczył prawa
pracowników i związków zawodowych. Wprowadził regulacje jak z
czasów wczesnego, drapieżnego
kapitalizmu, czego efektem jest
nagminne nieliczenie się pracodawców z zatrudnionymi przez nich
ludźmi. To, w połączeniu z bardzo
wysokim ciągle bezrobociem, stworzyło sytuację bardzo dramatyczną.
Ilość konfliktowych spraw, na które napotkaliśmy, była w ostatnich
latach wręcz ogromna.
- Spróbujmy to zbilansować...
- Pokazaliśmy wielokrotnie, że
determinacją i rozsądnymi, ale czasem też gwałtownymi działaniami
jesteśmy w stanie zahamować na
Podbeskidziu niepokojące trendy.
Naszym ewidentnym sukcesem
jest na przykład uratowanie czechowickiej kopalni Silesia. Podjęliśmy dramatyczną decyzję o strajku okupacyjnym. Pod ziemią protestowało w ten sposób 350 ludzi.
Ryzykowali życiem, które dla zarządzających kopalnią najwyraźniej
nie miało żadnego znaczenia. Gdyby nie ten strajk, Silesii by już dzisiaj nie było. Inny przykład naszej
zwycięskiej walki o uratowanie
przedsiębiorstwa to Fabryka Pił i
Narzędzi w Wapienicy, należąca do
jednego z Narodowych Funduszy
Inwestycyjnych. Dowiedzieliśmy
się, że „Piły” chce w ramach NFI
przejąć firma-kogucik. Wiązała się
z tym groźba, że to znane od lat
przedsiębiorstwo może zostać zlikwidowane. Tak zorganizowaliśmy
walkę obronną, że - choć wydawało się to niemożliwe do osiągnięcia - zdołaliśmy do tego podejrzanego przejęcia zakładu nie dopuścić. Dziś „Piły” mają rzetelnego
właściciela i prosperują. Dodam, że
od początku uważaliśmy program
NFI za największy gospodarczy
przekręt w powojennej historii Polski. Program ten należy poddać
wnikliwemu śledztwu.
- Nie zawsze udało się uratować wszystkie miejsca pracy...
- Niestety, gdy na przykład walczyliśmy o uratowanie upadającej
żywieckiej fabryki Śrubena, trzeba
było podjąć dramatyczną decyzję
o radykalnym ograniczeniu zatrudnienia. Pracowało tam 900 osób,
teraz tylko 500, ale zakład istnieje.
Gdyby nie nasze interwencje, tak-

Marcin Tyrna (z prawej) podczas jednej z manifestacji przeciwko
ograniczaniu praw pracowniczych.
waniu zagrożonych firm i miejsc
pracy osiągnęliśmy wiele, choć kilku zakładów, jak spółdzielnia 1
Maja w Kętach czy bielskie Weldoro, uratować się nie udało.
- Toczycie bój także w firmach, które prosperują bardzo
dobrze...
- Tam chodzi o obronę godziwych warunków pracy i płacy. Sztandarowym przykładem może być największa bielska fabryka Fiat-GM
Powertrain. Przypomnę, że jest w
dużej mierze zasługą „Solidarności”
Podbeskidzia utworzenie w BielskuBiałej specjalnej strefy ekonomicznej, w której znalazły się Fiat i Powertrain. Spółki te generują zyski i,
chcąc je zwiększyć kosztem pracowników, wprowadzają antyrodzinny,
niekorzystny dla załogi system pracy. Przeciwstawiającą się temu zakładową „Solidarność” wspieraliśmy
według potrzeb, także przez manifestacje. Uczestniczyły w nich nawet zagraniczne delegacje związkowców z pokrewnych zakładów. To
nowość w naszym systemie walki o
lepsze warunki pracy i płacy.
- Zazwyczaj bronicie załóg
przed zakusami pracodawców, a
czy zdarzyło się wam stanąć w
obronie dyrektora, którego zwalcza załoga?
- Taka paradoksalna z pozoru
sytuacja ma miejsce w bielskim
Szpitalu Pediatrycznym. Najpierw
poparliśmy tam żądania załogi, by
usunąć dyrektora, bo osoba ta nie
radziła sobie z zadłużeniem placówki i konfliktowała załogę. I udało się zmienić dyrektora. Nowego

wodowego. Co to jest solidarność
pokazaliśmy niedawno wspierając
strajk okupacyjny w bielskiej spółce K-tel. Gdy jej właściciel próbował drastycznie pogorszyć warunki pracy i płacy, jej 150-osobowa
załoga została sama na placu boju,
bo nie miała organizacji związkowej. Nie mogliśmy więc firmować
tego strajku bezpośrednio, ale i tak
pomogliśmy, choć byliśmy przez
właściciela straszeni, że powodujemy straty. A właściciel nie brał
pod uwagę faktu, że to właśnie jego
działania doprowadziły do desperacji całą załogę, która - broniąc
miejsc pracy - nie opuściła zakładu nawet w Wielkanoc. I wygrała.
Przykład K-telu dowodzi, że nie
należy zwlekać z zakładaniem organizacji związkowej. W wielu małych firmach związków niestety nie
ma, więc właściciel stosuje władzę
absolutną, pomiatając ludźmi.

- Może więc ludzie po prostu
boją się zakładać związek, by nie
podpaść właścicielowi?
- Przyznaję, że praca związkowca to nie jest łatwy chleb, ale
bez związku zawodowego w zakładzie może być tylko gorzej. O sensie organizowania się chcemy mówić nawet w szkołach, bo młodzież o tych problemach niewiele
wie. Zdarza się, że zakładowi liderzy „Solidarności” są szykanowani, zastraszani, poddawani nagonce. Tak było między innymi w
Fiacie i skoczowskim Skotanie.
Ale jesteśmy w stanie ich obronić.
I pomóc w walce, którą prowadzą.
Ostatnio zaangażowaliśmy się,
jako Region, w konflikt w Zakładach Kuźniczych w Skoczowie,
gdzie sytuacja załogi drastycznie
się pogorszyła. Uczestniczymy
też w staraniach o poszerzenie
specjalnej strefy ekonomicznej o
Czechowice, gdzie rośnie zagrożenie bezrobociem po zaprzestaniu rafinacji ropy naftowej.
- Ostatnio głośno było o tańszych zakupach dla członków
waszego związku. Może to przyciągnie nowych ludzi do „Solidarności”?
- Chodzi o program rabatowy
„Grosik”. To ewenement w skali
kraju. Choć tej naszej inicjatywy nie
podjęła centrala w Gdańsku, pomysł rozprzestrzenia się. „Grosik”
pokazuje ludziom pracy, że dzięki
„Solidarności” mogą zaoszczędzić
trochę pieniędzy, a handlowcom
zapewnia stałych klientów. Pracujemy nad nowymi formami ubezpieczeń dla pracowników.
- Załatwiacie sporo spraw jak
na niewielki - w skali kraju - Region „Solidarności”. Czy jego
istnienie jest pewne?
- Udało nam się obronić Region
Podbeskidzie przed wchłonięciem
przez większych sąsiadów. To
rzecz bardzo ważna, bo gdybyśmy
podlegali Katowicom, czy Krakowowi, wielu naszych podbeskidzkich
kłopotów by z tamtej perspektywy
nie zauważono i nie załatwiono. Ale
ciągotki niektórych działaczy krajowych do połykania mniejszych regionów wciąż są żywe...
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- Może drażni ich wasza aktywność, operatywność i niezależność? Przecież niewiele brakowało, by na czele „Solidarności” stanął reprezentant Regionu Podbeskidzie...
- Istotnie, działamy mocno w
krajowych strukturach związku. A
podczas przesilenia w Komisji Krajowej, gdy ustępował Marian Krzaklewski, wiele głosów zdobył Kazimierz Grajcarek, nasz kandydat na
przewodniczącego. Nie udało się.
Uważam, że stało się tak ze szkodą dla związku. Nasz Region proponuje zawarcie umowy społecznej, by zastopować dziki kapitalizm,
uzdrowić stosunki pracownicze,
głównie w małych zakładach, gdzie
ludzie są najbardziej zastraszani i
wykorzystywani. Bardzo mocno naciskamy też, by w Polsce zaczęło
obowiązywać europejskie prawo
dotyczące godziwych warunków
pracy i płacy. Nie zgodzimy się na
wprowadzanie kolejnych przepisów
niekorzystnych dla pracowników.
Nie będzie więc na przykład zgody
na tak zwany elastyczny czas pracy. Mamy zapewnienie prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, że będzie
wetował ustawy niekorzystne dla
ludzi pracy. Ale uważamy też, że
decyzje nie mogą być wprowadzane bez nas. Tam, gdzie się kształtują najistotniejsze decyzje w skali
kraju, województwa czy gminy, powinni być obecni przedstawiciele
„Solidarności”. Dlatego jako jeden
z nielicznych regionów wystawiliśmy - z powodzeniem - kandydata
w wyborach do sejmu. Zamierzamy też uczestniczyć w wyborach
samorządowych, lecz nie wprost.
- Na przełomie ubiegłego i
obecnego roku efektownie przypomnieliście wydarzenia sprzed
ćwierćwiecza....
- Uznaliśmy, że 25-lecie „Solidarności” i strajku generalnego na
Podbeskidziu to dobry moment, by
przypomnieć tamte wydarzenia,
przypomnieć prawdę o początkach
naszego związku. Rocznicowe imprezy i wystawy spotkały się z dużym zainteresowaniem. Do szkół
trafiła wydana z tej okazji monografia „Czas próby”. Cieszę się z tego,
choć nie ukrywam, że rocznicowa
satysfakcja mieszała się z goryczą
tych, którzy w wyniku przemian gospodarczych stracili pracę i klepią
biedę. Minęło 25 lat, a przed „Solidarnością” wciąż jest czas próby.
Bogaci nadal się bogacą, a biedni
jeszcze bardziej biednieją. Walka o
przełamanie tej tendencji i wyrównywanie szans jest obowiązkiem
związku. Jest nas w podbeskidzkiej
„Solidarności” 15 tysięcy. Musi nas
być więcej. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali. Niezrzeszonych
namawiam do podjęcia ryzyka. Wtedy jeszcze więcej osiągniemy.

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

Już po raz siódmy na Żywiecczyźnie - tym razem pod hasłem
„Wyspa skarbów” - odbędzie się paraolimpiada. Tym razem na boisku
sportowym w Międzybrodziu Bialskim. Impreza rozpocznie się o 9.00
w sobotę, 3 czerwca.
- Tu nie ma przegranych, bo
wszyscy są zwycięzcami. Chodzi
nam przede wszystkim o dobrą zabawę i oto, aby każde dziecko miało
swoje pięć minut. Uroczyste otwarcie tegorocznej paraolimpiady rozpocznie się od przemarszu zawodników. Będą ubrani w stroje piratów,

robinsonów i poławiaczy pereł - mówi
Jadwiga Klimonda ze Stowarzyszenia Dzieci Serc, które jest jednym z
organizatorów paraolimpiady.
Po przemarszu zapalony zostanie znicz olimpijski. Później rozpoczną się konkurencje sprawnościowe:
wykonanie totemu, holowanie rozbitków na bezludną wyspę, zrywanie
bananów, poławianie pereł, szukanie skarbu, rozbijanie owocu kokosu, budowa tratwy, wykonanie obuwia dla Robinsona Cruzoe i Piętaszka, wysyłanie informacji drogą morską i wielka bitwa morska. (ps)

37138/240506

Międzybrodzie: paraolimpiada z bitwą morską

6

www.kronika.beskidzka.pl

I 1 VI 2006

W tydzień po opisanej na łamach „Kroniki” interwencji czechowickich radnych, którzy zarzucili burmistrzowi niegospodarność przy podpisaniu umowy o obniżce czynszu
dzierżawnego prywatnej firmie wynajmującej od gminy
budynek, podpisano... aneks do kontrowersyjnej umowy!

Poseł i biznesmeni

Kontrowersyjna obniżka burmistrza (cd.)
Posła Kazimierza Matusznego w jego poselskiej działalności wspiera aż dziesięciu społecznych asystentów.
Sprawa jest tym bardziej zastanawiająca, że aż czterech
z nich prowadzi własne biznesy.
systenci społeczni - jak
poinformowano „Kronikę” w biurze prasowym
sejmu - są po to, aby pomagać
posłom realizować ich zadania
w terenie. Asystenci działają
społecznie w ścisłym tego słowa znaczeniu, to znaczy nie dostają z tego tytułu żadnych pieniędzy. W poprzedniej kadencji
funkcja asystenta społecznego
zrobiła się bardzo głośna po tym,
jak jednego z nich - związanego
w dodatku z członkiem sejmowej
speckomisji śledczej - zatrzymano pod zarzutem współpracy z
obcym wywiadem.
Personalia społecznych asysentów posłów są jawne i dostępne na stronach internetowych sejmu. Także tam dostępne są specjalne oświadczenia
informujące gdzie pracuje poselski asystent oraz czy prowadzi
on własną działalność gospodarczą. Większość posłów reprezentujących w sejmie mieszkańców śląskiej i małopolskiej
części Podbeskidzia daje sobie
radę bez społecznych asystenREKLAMA

●

OGŁOSZENIA

30017/180406

●

tów. Paru ma jednego, dwóch
lub trzech asystentów. Ale jest
też trójka rekordzistów.
Leszek Murzyn z LPR reprezentujący w sejmie między innymi mieszkańców powiatu wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego ma siedmiu asystentów.
Stanisław Rydzoń z SLD (wybrany w tym samym okręgu wyborczym co Murzyn) ma aż dziewięciu asystentów. Natomiast
palma pierwszeństwa przypadła
w udziale Kazimierzowi Matusznemu z PiS, wybranemu w bielskim okręgu wyborczym posłowi z Żywiecczyzny, który ma aż
dziesięciu asystentów!
Wyjaśnia on, że duża liczba
asystentów ma mu pomóc z
kontaktach z wyborcami z powiatu żywieckiego. Asystenci
mają za zadanie prowadzić w
gminach dyżury, w trakcie których mieszkańcy mogą im zgłaszać problemy nie wymagające
bezpośredniej rozmowy z posłem. Potem sprawy te trafiają
do biura posła Matusznego,
gdzie zapada decyzja co dalej z
nimi robić. W efekcie na przykład udzielane są porady prawne albo podejmowana jest w
danej sprawie poselska interwencja.
- Chciałem, żeby w każdej
gminie raz w miesiącu był dyżur
dla wyborców. Gdyby zadanie to
spadło na barki jednego czy
dwóch asystentów, to boję się,
że mogliby temu nie podołać.
Stąd spora liczba moich asystentów. Żywiecczyzna to rozległy teren. Dla wielu osób dotarcie do mojego biura to cała wyprawa. A takie dyżury ułatwiają
im życie - mówi Kazimierz Matuszny. Ten poseł wyróżnia się
jednak nie tylko liczbą społecznych asystentów. Wśród asystentów Leszka Murzyna i Stanisława Rydzonia dominują renciści oraz emeryci, czyli osoby,
które mają sporo wolnego, więc
mogą go poświęcać na społeczne zaangażowanie w politykę. W
dodatku trudno podejrzewać, że
mogą tę działalność wykorzystać dla własnych celów, bo nikt
im z tego powodu nie zwiększy
renty czy emerytury, o wysoko-

Kazimierz Matuszny jest na
Podbeskidziu rekordzistą pod
względem liczby wspierających
go społecznych asystentów.
Ma ich aż dziesięciu!

ści których decydują sztywne
zasady.
Ale w przypadku Kazimierza
Matusznego jest inaczej. Aż
czterej jego asystenci - Stanisław Caputa, Stanisław Chowaniec, Andrzej Kalata i Jan Witkowski - żyją z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. I
tu mogą pojawić się pewne podejrzenia. Wszak łatwo wyobrazić sobie taką oto sytuację - poselski asystent przychodzi do
dyrektora szkoły i mówi: - Przekonam posła, żeby wsparł starania szkoły o budowę sali gimnastycznej czy zakup nowego
sprzętu komputerowego, ale dobrze by było, gdyby szkolna stołówka zaopatrywała się w mojej
hurtowni. To oczywiście tylko
przykład, jakich wyobrazić można sobie wiele. Czy więc Kazimierz Matuszny nie obawia się,
że jego asystenci mogą nie tylko
swoją, ale pośrednio także jego
funkcję wykorzystać dla własnych, biznesowych celów? - Do
duszy zaglądnąć im nie mogę,
więc nie mam pewności, jaki rzeczywiście przyświecał im cel, kiedy zdecydowali się zostać moimi
asystentami. Ale zasada jest prosta - asystent ma jedynie pośredniczyć w moich kontaktach z wyborcami. Gdyby doszło do złamania tej zasady i dowiedziałbym
się, że któryś z asystentów próbuje wykorzystywać tę funkcję do
własnych celów, to taka osoba
nie tylko od razu przestałaby być
moim asystentem, ale także już
zawsze musiałby się trzymać z
daleka od PiS-u - mówi Kazimierz Matuszny. (hos)

dodanych do umowy paragrafach dzierżawca zobowiązuje się do zwrotu
uzyskanych z obniżki czynszu
kwot, których nie zainwestuje w
remont dzierżawionego od gminy
obiektu. Władze gminy przyznały
się w ten sposób do błędu, w wyniku którego naliczone w dziesiątkach tysięcy złotych rocznie straty narażony został budżet gminy.
- Mleko się rozlało. Aneks podpisano dopiero po tym, jak ta bulwersująca sprawa ujrzała światło
dzienne. Doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności, które wysłaliśmy
w tej sprawie do prokuratury, nie
straciło ważności ani na jotę mówi czechowicki radny Franciszek Pępek. - Wręcz przeciwnie.
Pośpieszne poprawianie umowy
to oczywisty dowód, że nasze zarzuty są jak najbardziej zasadne.
Sprawa dotyczy - przypomnijmy - Zakładu Usług Technicznych,
wynajmującego od gminy budynek przy ulicy Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach. Do końca ubiegłego roku dzierżawca,
zajmujący obiekt o powierzchni
przeszło 1750 metrów kwadratowych, wpłacał miesięcznie do
gminnej kasy 5,31 zł za metr kwadratowy. W grudniu 2005 roku
czechowicka Administracja Zasobów Komunalnych podpisała z
dzierżawcą nową umowę dzierżawy, która będzie obowiązywała do
31 grudnia 2008 roku, czyli przez
kolejne trzy lata. Radnych zbulwersowały dwie sprawy - roczny
okres wypowiedzenia umowy oraz
obniżka czynszu dzierżawnego na
3,50 zł za metr kwadratowy...
Pytany o to na sesji 18 kwietnia
burmistrz Jan Berger utrzymywał,
że wszystko jest w porządku. Tłumaczył, że czynsz obniżono na
wniosek dzierżawcy, który zobowiązał się za pieniądze z obniżki wyremontować dach wynajmowanego
od gminy obiektu. Berger nie potrafił
wytłumaczyć, dlaczego w umowie
obniżającej czynsz zabrakło uzależnienia obniżki od wykonania prac
remontowych. Podkreślił natomiast,
że umowę z dzierżawcą przygotował i podpisał dyrektor AZK. Już

W bielskiej oświacie 9 stanowisk do obsadzenia

Konkursy na aż dziewięć dyrektorskich stanowisk w miejskiej oświacie ogłosił bielski
ratusz. Taka decyzja tuż pod koniec samorządowej kadencji wzbudziła kontrowersje.
drodze konkursu wyłonieni zostaną dyrektorzy
trzech bielskich ogólniaków - LO imienia Adama Asnyka,
LO nr V oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia AK.
Prócz nich w konkursowe szranki staną też osoby ubiegające
się o dyrektorski fotel w dwóch
przedszkolach, podstawówce,
gimnazjum i dwóch zespołach
szkół.
Tak duża zmiana dyrektorskiej warty, i to na krótko przed
końcem kadencji, wywołała kontrowersje. - Dyrektorowi, który
wygrał konkurs i dobrze kiero-

wał szkołą można tę funkcję powierzyć na kolejne pięć lat bez
przeprowadzania konkursu.
Tymczasem teraz mamy wręcz
serię dyrektorskich konkursów.
Czyżby chciano pozbyć się dotychczasowych dyrektorów i ich
fotele powierzyć swojakom? pyta pragnący zachować anonimowość czytelnik „Kroniki”.
Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zapewnia, że nie ma
mowy o żadnym tendencyjnym
obsadzaniu dyrektorskich stanowisk w miejskiej oświacie. - Aż
osiem z dziewięciu konkursów to

efekt odchodzenia obecnych
dyrektorów na emeryturę lub ich
rezygnacji z tej funkcji na własną prośbę. W tych przypadkach prezydent nie ma więc pola
manewru i musi nowych dyrektorów wyłonić w drodze konkursu. Tylko w jednym przypadku
konkurs jest wynikiem zwykłego
końca pięcioletniej dyrektorskiej
kadencji. Tak więc mówienie, że
konkursy robi się celowo, aby
komuś zapewnić dyrektorskie
fotele, jest po prostu śmieszne i
pozbawione podstaw - mówi Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy
bielskiego ratusza. (hos)

26 kwietnia AZK i ZUT podpisały
aneks do umowy. Z dokumentu
wynika, że na koniec każdego roku
kalendarzowego, dzierżawca rozliczy się z kosztów remontów przeprowadzonych w dzierżawionym od
gminy obiekcie. Jeśli na remonty
wyda mniej niż wyniosła w skali roku
obniżka czynszu, to różnicę będzie
musiał zwrócić właścicielowi budynku, czyli gminie.
Przy okazji całego zamieszania wyszło na jaw, że radni dysponują innymi wyliczeniami na temat wysokości obniżki czynszu niż
sam zainteresowany, czyli Zakład
Usług Technicznych.
- Na sesji radni podali, że w ciągu trzech lat na obniżce czynszu
zaoszczędzimy około 175 tysięcy
złotych. Z naszych wyliczeń wynika, że będzie to niespełna 115 tysięcy. A to poważna różnica - mówi
Andrzej Wrzeszcz, prezes zarządu Zakładu Usług Technicznych.
- Chciałbym poza tym podkreślić,
że od samego początku intencją
naszej firmy było rzeczywiste zainwestowanie wszystkich środków
z obniżki czynszu w remont. I to nie
tylko dachu, ale całego obiektu
dzierżawionego od gminy. Takie
remonty już prowadziliśmy zanim
podpisany został aneks. Możemy
to udokumentować.
Prezes Wrzeszcz przyznaje,
że zapisy umowy rzeczywiście nie
precyzowały co stanie się w przypadku, kiedy ZUT nie wywiąże się
z zainwestowania obniżki czynszu w remont obiektu. Dlatego od
razu zgodził się na podpisanie
aneksu do umowy. Do wyjaśnienia pozostaje różnica kwot, podawanych przez radnych oraz ZUT...
- Rzeczywiście chodzi o około
115, a nie 175 tysięcy złotych. My
nie pomyliliśmy się w obliczeniach.
Mamy dokumenty, które podczas
przygotowywania całej sprawy obniżki powstały w AZK. Sam administrator popełnił błąd, który następnie został poprawiony w dokumentach, do których już nie mieliśmy dostępu. Różnica na poziomie
60 tysięcy wzięła się stąd, że od
czynszu odliczono również podatek od nieruchomości, który dzierżawca wpłaca teraz gminie osobno - przyznaje Franciszek Pępek,
szef badającej tę sprawę Komisji
Rozwoju i Rolnictwa czechowickiej
Rady Miejskiej. - Nie zmienia to
faktu, że w zakwestionowanej
przez nas umowie nie zadbano o
interes gminy. Można się jedynie
cieszyć, że do stracenia było „tylko” 115, a nie 175 tysięcy złotych.
O tym, że po naszej interwencji
podpisany został aneks, nawet nas
nie poinformowano. Dowiedzieliśmy się o tym od dziennikarza „Kroniki”. Nie dziwię się, bo nikt nie lubi
przyznawać się do winy. (łup)
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Podbeskidzie: początki mieszania w przedwyborczym tyglu

Zaczyna się wielkie mieszanie w przedwyborczym tyglu. Znane i mniej znane postacie szykują się do walki o funkcję
burmistrza bądź prezydenta miasta. Kto na Podbeskidziu chce o taki fotel powalczyć, kto jeszcze się waha, a kto
odpuści sobie rywalizację? O sytuacji w Bielsku-Białej, Cieszynie, Skoczowie, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i
Żywcu już pisaliśmy. Dziś kolejna część przedwyborczej sondy.
W Czechowicach-Dziedzicach
cztery lata mijającej właśnie kadencji samorządu upłynęły pod
znakiem „wojny na górze”. Na czele ścierających się bezkompromisowo obozów stanęli: z jednej strony burmistrz miasta i gminy Jan
Berger, a z drugiej przewodniczący Rady Miejskiej Marek Dopierała. Można więc sądzić, że i czechowicka kampania wyborcza upłynie
w cieniu ich rywalizacji.
Jan Berger, który na fotelu burmistrza Czechowic-Dziedzic zasiada od czterech kadencji, jak dotąd
nie poinformował oficjalnie o zamiarze startu w wyborach. Z naszych informacji wynika jednak, że
jest on murowanym kandydatem
popierającego go ugrupowania
Rodzina Prawo Wspólnota. Decyzja o jego starcie w kolejnym wyścigu do fotela burmistrza zapadła
praktycznie już wówczas, gdy zrezygnował ze startu w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych.
Czy może się zdarzyć, że Berger
jednak nie wystartuje? Otóż tak. Z
nieoficjalnych sygnałów płynących
z politycznej giełdy kandydatów
wyłania się bowiem postać Wiesława Maśki, do niedawna wicestarosty bielskiego, zasiadającego
obecnie w fotelu śląskiego wicewojewody. Wielu działaczy ugrupowania RPW i popierającego go lokalnego PiS-u jest przekonanych, że
startujący z „takiego pułapu” Maśka wygrałby w Czechowicach z
każdym. Łącząca się ze startem w
wyborach rezygnacja z fotela wicewojewody może się jednak okazać wyrzeczeniem nazbyt dużym...
Głównym kontrkandydatem
Bergera będzie oczywiście Marek
Dopierała, reprezentujący ugrupowanie Lepsze Jutro. Sam Dopierała nie chce obecnie składać deklaracji, z której wynikałoby, że w
wyborcze szranki stanie na sto procent. - Jest to jednak bardzo prawdopodobne. Do walki o fotel bur-

mistrza Czechowic-Dziedzic warto
stanąć choćby z tego powodu,
żeby nie dopuścić do reelekcji Jana
Bergera. Inaczej w CzechowicachDziedzicach nadal nie uda się niczego pozytywnego zrobić - powiedział „Kronice” Marek Dopierała.
Gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta - mówi stare przysłowie.
„Czarnym koniem” czechowickich
wyborów na stanowisko burmistrza
może się w tej sytuacji okazać
Grzegorz Tomaszczyk, kandydat
Obywatelskiego Forum Samorządowego, popieranego przez miejscową Platformę Obywatelską. Tomaszczyk - prezentujący się jako
człowiek umiarkowany i spoza czechowickich układów - wystartuje w
wyborach na pewno. - Kandydatem
na burmistrza Czechowic-Dziedzic
będę oficjalnie po tym, jak rozpocznie się kampania wyborcza. Ale złożyłem już przyrzeczenie popierającym mnie ludziom z OFS, że w wyborach na stanowisko burmistrza
wystartuję - mówi Grzegorz Tomaszczyk. - Czechowicom potrzebny jest kompromis. Chcemy być alternatywą dla obecnego układu.
Nie wiadomo jeszcze kogo wystawi w wyborach czechowicki
SLD. Niewykluczone, że będzie to
Alicja Ogiegło, która startowała już
w wyścigu do fotela burmistrza w
poprzednich wyborach i przegrała
tylko z Bergerem.
W Kętach najprawdopodobniej
kandydować będzie obecny burmistrz Roman Olejarz, reprezentant Wspólnoty Samorządowej. Na
pewno jego kontrkandydatem będzie Tomasz Bąk, który wystartuje
z ramienia Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Obecnie jest
dyrektorem Powiatowego Zespołu
nr 11 Szkół Ogólnokształcących
im. Wyspiańskiego w Kętach. Podobnie jak burmistrz Olejarz,
mieszka w podkęckim Malcu. Czy
do grona kandydatów dołączy Kazimierz Brzuska, obecnie radny i

szef gminnego koła PO, a w poprzedniej kadencji wiceburmistrz
Kęt? Mówi dyplomatycznie, że jego
ugrupowanie nie zajęło jeszcze
ostatecznego stanowiska. - Prawdopodobnie wystawimy swojego
kandydata. Niewykluczone też, że
dojdzie do porozumienia z innym
ugrupowaniem i będzie jeden
wspólny kandydat. Na razie nie
można jeszcze mówić o konkretnych osobach - mówi Brzuska.
W Szczyrku ponownego kandydowania nie wyklucza burmistrz
Czesław Marek, przedstawiciel
PO. - Teraz, na wiosnę, jest dużo
pracy i na dobrą sprawę nie miałem czasu, aby się nad tym zastanawiać. Jest jednak wiele spraw i
tematów, które rozpocząłem i chętnie bym je jako burmistrz zakończył - mówi Marek.
Nieoficjalnie wśród ewentualnych kontrkandydatów wymienia
się byłego burmistrza Jana Pawełka (SLD), prywatnego przedsiębiorcę Wojciecha Bydlińskiego
(obaj kandydowali przed czterema
laty na stanowisko burmistrza)
oraz Jana Mysłajka, który był radnym i członkiem Zarządu Miasta w
poprzedniej kadencji.
Prezydent Oświęcimia Janusz
Marszałek mówi, że jeszcze nie
podjął ostatecznej decyzji, czy będzie ponownie kandydował. Twierdzi, że chyba tak, najprawdopodobniej jako kandydat niezależny.
Jego kontrkandydatem będzie
przypuszczalnie Grzegorz Gołdynia, obecny wicestarosta oświęcimski. - Nie wykluczam mojego
kandydowania, jest to wielce prawdopodobne. Nim jednak podejmę
ostateczną decyzję, chcę sprawdzić jakie mam poparcie w Oświęcimiu - mówi wicestarosta Gołdynia, reprezentujący Chrześcijański
Ruch Samorządowy.
Wiadomo już, że PiS zamierza wystawić kandydaturę Krzysztofa Kruczka, obecnego radnego

miejskiego. Wśród ewentualnych
kandydatów na prezydenta miasta
pojawia się także nazwisko Jeremiego Nieśpielaka, obecnego radnego powiatowego. - Jeszcze nie
podjąłem decyzji. W tej sprawie
trwają jeszcze rozmowy. Jeżeli
moi koledzy stwierdzą, że mam
kandydować, to nie będę się od
tego uchylał - mówi Nieśpielak. W
przedwyborczych spekulacjach
pojawia się też nazwisko starosty
oświęcimskiego Józefa Kały. - Nie
zastanawiałem się nad tym do tej
pory. Przyznam jednak, że bardziej przygotowuję się do wyborów do Rady Powiatu - mówi starosta Kała. Pozostałe ugrupowania na razie nie ujawniają nazwisk
ewentualnych kandydatów.
W Makowie Podhalańskim o
wyborach samorządowych jeszcze
się głośno nie mówi, gdyż wciąż nie
wiadomo, w jaki sposób będą one
w tej gminie przebiegać. Od roku
trwają bowiem przymiarki do podzielenia jej na trzy odrębne jednostki
samorządu terytorialnego. W referendum zgodę na podział wyraziła
już większość mieszkańców, lecz
wojewoda małopolski nie jest zwolennikiem zmian. Ostateczny głos
należy do ministra spraw wewnętrznych i administracji, który swoją decyzję powinien ogłosić w najbliższym czasie. Wówczas stanie się
jasne, jakim terenem będzie władał
nowy burmistrz Makowa, a więc i
to, gdzie potencjalni kandydaci
będą musieli zabiegać o przychylność wyborców. Na razie nie wiadomo, czy nowo wybrany burmistrz
będzie rządził całą dotychczasową
gminą, czy tylko samym miastem.
Pewne jest jednak, że do walki o
ponowny wybór na to stanowisko
szykuje się obecny burmistrz Stanisław Pawlik. - W lipcu okaże się,
czy podział gminy dojdzie do skutku. Dopiero wówczas będzie wiadomo, o co toczyć się będzie walka - mówi Stanisław Pawlik.

Jedyną osobą, wymienianą
jako kontrkandydat na fotel burmistrza, jest Józef Wicherek, dyrektor makowskiego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W
poprzednich wyborach uplasował
się na drugim miejscu. Teraz jednak prawdopodobnie nie wystartuje. - Spróbowałem raz, ale się nie
udało. Drugi raz startować nie zamierzam - mówi Józef Wicherek
dodając, że nie chce konkurować
z obecnym burmistrzem, gdyż nie
widzi takiej potrzeby.
W Ustroniu i Wiśle trudno wytropić oznaki jesiennych wyborów
samorządowych. - Jeszcze za
wcześnie na dywagacje o kandydaturach - mówią mieszkańcy i nie
oczekują wielkiej walki o fotel burmistrza. Sądzą, że wystartują
obecni gospodarze miasta. - Podtrzymuję deklarację o kandydowaniu złożoną na półmetku kadencji.
Nie kryję się z tym, bo mam jeszcze
parę pomysłów na rozwój miasta i
parę rozpoczętych spraw do sfinalizowania. Nie czuję się wypalony
jako pięćdziesięciolatek. Nie zamierzam odchodzić w cień. O konkurentach nie słyszałem. Zapewne pojawią się takie osoby na początku jesieni, gdy ruszy kampania wyborcza - mówi Jan Poloczek
burmistrz Wisły od dwóch kadencji. - Mam nadzieję, że wiślanie dostrzegają pozytywne zmiany zachodzące w mieście i ważniejsze dla
nich będą fakty, a nie obietnice.
Rok temu start w wyborach zapowiedział też Ireneusz Szarzec,
burmistrz Ustronia. On również nie
zmienił zdania. - Przygotowuję się
już do jesiennej konfrontacji i mam
prawie gotową strategię. Zdradzać
jej na razie z oczywistych względów nie będę. Chcę wystartować
jako niezależny kandydat, bez
wchodzenia w układy - mówi gospodarz miasta spod Równicy.
Według naszych informacji
SLD nie zamierza wystawiać żadnego kandydata. PO zastanawia
się, podobnie PSL. Samoobrona w
Ustroniu praktycznie rozpadła się.
Niewykluczone jednak, że podczas
wakacji może nastąpić mobilizacja
w tych środowiskach i pojawią się
rywale. (łup, mark, ps, woc)

Wielki plan Jaworza

W Jaworzu trwają przygotowania do zmiany sposobu wykorzystania pięknego terenu,
leżącego u stóp wzniesienia Goruszka, vis-á-vis Urzędu Gminy. Dziś jest to teren rolniczy. W przyszłości ma tam być możliwa budowa kompleksu leczniczo-wypoczynkowego z ciepłymi basenami. Podobne kompleksy, leżące po słowackiej stronie granicy,
cieszą się wielką popularnością, także wśród mieszkańców Podbeskidzia.
tym, że źródła geotermalne
mogą być dobrym biznesem, łatwo przekonać się
wyjeżdżając na przykład do słowackiej Bešenovej. Tamtejszy kompleks ciepłych basenów w sezonie
wręcz pęka w szwach, a większą
część klientów stanowią goście z
Polski. Bielskich czy żywieckich tablic rejestracyjnych na parkingu
przed basenami widać wiele. Nic
●

REKLAMA

●

OGŁOSZENIA

więc dziwnego, że także na Podbeskidziu co pewien czas pojawiają
się pomysły wykorzystania kryjących się pod ziemią pokładów ciepłej wody, która w dodatku ma właściwości lecznicze. Przymierzano
się do takiej inwestycji w Suchej Beskidzkiej, mówiono o takim pomyśle na Śląsku Cieszyńskim.
Także w bielskim ratuszu pojawiły się kilka miesięcy temu głosy
domagające się aktywnego zaangażowania gminy w takie przedsięwzięcie. Zapał osłabł, gdy okazało
się, że specjalistyczny odwiert, który
pozwoli dotrzeć do pokładów ciepłej
wody i potem ją wykorzystać, to
wydatek od kilku do kilkunastu milionów złotych. A więc gigantyczna
wręcz inwestycja.
Teraz do wykorzystania pokładów ciepłej wody przymierza się Jaworze. W tej podbielskiej gminie
trwają właśnie prace nad zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to,
aby na rolniczych obecnie terenach
leżących przy ulicy Zdrojowej, na-

przeciw Urzędu Gminy Jaworze,
mógł powstać kompleks obiektów
leczniczo-wypoczynkowych opartych na ciepłych źródłach. Z pozoru wygląda to na czyste szaleństwo.
Skoro dysponująca wynoszącym
około pół miliarda złotych budżetem
gmina Bielsko-Biała uważa taką inwestycję za zbyt drogą, to jakim
cudem porywa się na nią Jaworze
z budżetem wynoszącym około...
dziesięciu milionów złotych!?
Ale okazuje się, że Jaworze ma
w zanadrzu asa. A nawet dwa. Są
nimi... gotowe już odwierty! Wykonano je mniej więcej trzydzieści lat
temu z inicjatywy pewnego profesora krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, który leczył się w Jaworzu i doprowadził do tego, że na
koszt państwa, w ramach badania
struktury geologicznej kraju, wykonano dwa odwierty. Właśnie na terenie przy Zdrojowej. Te odwierty
zaślepiono, ale nadal można z nich
skorzystać. Tej szansy nie chcą
zmarnować jaworzańscy samorządowcy. - Przed laty wydana zosta-

Na tym gruncie w Jaworzu przy ulicy Zdrojowej planowana jest
budowa zespołu basenów z ciepłą i zdrowotną wodą.
ła zgoda na eksploatowanie tych
odwiertów do celów leczniczych.
Oczywiście dziś trzeba by to pozwolenie aktualizować, ale jest
ono dowodem na to, że znajdujące się w Jaworzu pokłady ciepłej
wody mają wartość leczniczą.
Myślimy zresztą o wykorzystaniu
tych pokładów nie tylko do celów
leczniczych, ale także basenowowypoczynkowych - mówi wójt Jaworza Zdzisław Bylok.
Plan samorządowców jest następujący. Gmina - która jest właścicielem terenu z gotowymi odwiertami - doprowadza do zmiany planu, dzięki czemu leczniczo-wypo-

czynkowa inwestycja będzie możliwa. A potem szuka inwestora, który sfinansuje to przedsięwzięcie.
Albo samorząd sprzeda mu swój teren (co jest raczej mało prawdopodobne) albo (co bardziej realne)
wejdzie z nim do spółki, wnosząc
jako aport cenny grunt. Wójt Bylok
nie kryje, że byli już w Jaworzu inwestorzy zainteresowani termalnym
przedsięwzięciem. - Ale bez zmiany planu nie ma z nimi o czym rozmawiać - mówi szef jaworzańskiego samorządu, który szacuje, że
nowy plan dla tego terenu powinien
być gotowy pod koniec roku.
Tekst i foto: SŁAWOMIR HOROWSKI
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Pochodzący z końca XIX wieku browar w Bielsku-Białej niszczeje. Dziesięć lat temu zaprzestano tam produkcji piwa, ale kompleks zabytkowych budynków był nadal strzeżony
i zadbany. Od kilkunastu miesięcy browar pozbawiony jest - o czym pisaliśmy niedawno
- jakiegokolwiek dozoru. Coraz częściej zaglądają tam pijacy i poszukiwacze złomu. Przedstawiciele warszawskiej fundacji, która jest właścicielem obiektu, zapewniają jednak, że
stary browar jest dobrze zabezpieczony i nieustannie dozorowany.
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Kto podrzuca azbest ?

Perła w ruinie (cd.)
- Pod lasem piętrzą się sterty azbestu. Ludzie podrzucają go
cichaczem i zdaje się to nikogo nie interesować. Tymczasem kupka rośnie - alarmuje jeden z mieszkańców Łodygowic. Odpady znajdowały się w okolicach ulicy Muzyków.
Podobnych miejsc, w których można się natknąć na porzucony śmiercionośny materiał, jest na Podbeskidziu znacznie więcej. Kawałki porzuconego azbestu można spotkać na
brzegach Soły. Na dzikie wysypisko niedawno można było
natknąć się także w Wieprzu.

ochronę i restaurację obiektów historycznych, ale realizacji tego
szczytnego założenia nie widać w
przypadku bielskiego zabytku.
Jest wręcz przeciwnie: od chwili
zmiany właściciela obiekt błyskawicznie niszczeje. Powybijane
szyby, rozkradzione metalowe
drzwi i framugi, zdemolowane
wnętrza…
Bielszczanie coraz częściej
mówią, że właściciel najprawdopodobniej chce doprowadzić zabytek do ruiny, by potem móc
wyburzyć pozostałe resztki i tym
sposobem zdobyć piękną
działkę budowlaną w
atrakcyjnej części miasta.
O coraz bardziej opłakanym stanie bielskiego

śmy się przygotowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnej
do opracowania koncepcji zagospodarowania obiektu. W tym
czasie powstała szczegółowa inwentaryzacja nieruchomości oraz
udało się przygotować koncepcje
zagospodarowania terenu.
Uwzględniają one uwarunkowania historyczne, kulturalne, społeczne i ekonomiczne wpływające na możliwości zagospodarowania browaru - informuje Paulina Dzwonkowska-Miś dodając,
że jest jednak za wcześnie, by
ujawniać szczegóły. Ostateczna
decyzja, dotycząca kierunku wykorzystania i zagospodarowania
obiektu nie została jeszcze podjęta i wymaga dokładnego prze-
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PAWEŁ

SZCZOTK
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zesi mówią, że miasto
bez browaru jest nic niewarte. Niewątpliwie wielu bielszczan darzy szczególnym
sentymentem miejski browar, bo
pamięta jeszcze produkowane tu
złociste napoje. Miejscowe piwa
- Jubileuszowe, Bielskie, Beskidzkie - rozlewane w okolicznych GS-ach do butelek po oranżadzie, może nie były najsmaczniejsze, ale za to własne. Dziś
śmieszyć mogą niegdysiejsze
etykiety zastępcze czy też informacja, że piwo ma czterodniową

- Dziwne, że tego typu problem
Zamiast demontażu, azbestosię pojawił, skoro zapewniamy we ściany - jeśli tylko materiał jest
mieszkańcom bezpłatny odbiór w stanie nienaruszonym i nie znajtego typu odpadów. Dostarczamy duje się na podłożu drewnianym specjalne worki, w których można można zabezpieczać specjalnymi
umieścić zdemontowany materiał. preparatami w płynie. Wtedy jego
Na likwidację azbestu gmina prze- włókna nie stanowią zagrożenia.
znaczyła w ubiegłym roku 50 tysię- To rozwiązanie jest tańsze. Wiecy złotych. Podobną kwotę w tym lu ludzi woli poradzić sobie jednak
roku. Zdawaliśmy sobie z tego spra- z azbestem na
wę, że pozbywanie się tych odpadów jest kosztowne, bo zutylizowanie jednej tony
kosztuje 400 złotych, więc żeby ludzie cichaczem nie
wyrzucali azbestu
staramy się pomagać - mówi Tadeusz
Handerek, wójt gminy Łodygowice.
Azbest to prawdziwa ekologiczna bomba. Jeśli pozostaje na
budynkach w stanie
nienaruszonym, jest
nieszkodliwy, ale zaczyna być niebezpieczny w
momencie demontażu
lub uszkodzenia. Wtedy
bowiem ulatniają się niewidoczne w powietrzu
włókna, które wdychane
przez człowieka mogą być
źródłem chorób nowotworowych. Rak płuc może popodrzuodpadów
h
c
jawić się jednak dopiero po
y
w
to
zbes
trzydziestu-czterdziestu laSterta a Łodygowicach.
w
h
c
y
n
o
tach, dlatego problem bywa
c
lekceważony.
własną rękę i cichaczem
Demontowanie azbestu
pozostawić na dzikim wysypisku.
musi odbywać się z zachowaniem
Usuwanie azbestu to problem
dużych środków bezpieczeństwa. ogólnokrajowy. Państwo wydało
Osoby, które wykonują prace z szereg aktów prawnych regulujątym związane, powinny posiadać cych sposoby jego demontażu, zaodpowiednie ubranie ochronne i bezpieczania, transportu i składomaski. W trakcie prac musi być wania. Likwidacja szkodliwego matakże zabezpieczony budynek. teriału to przeważnie jeden z ważJeżeli powierzchnia demontażu niejszych punktów w gminnych i
jest większa niż pięćset metrów powiatowych planach gospodarki
kwadratowych wymagane jest odpadami. W większości podbeurządzenie do pomiaru poziomu skidzkich gmin można liczyć na
pylenia włókien azbestowych. Od- dofinansowanie likwidacji azbestu.
pady muszą też pozostawać odPo interwencji „Kroniki” - jak
powiednio zabezpieczane w cza- poinformował wójt Łodygowic sie transportu.
azbest uprzątnięto. (ep)

Wielu bielszczan z sentymentem wspomina butelki ozdobione takimi etykietami.

Nazywam się Kajtek i od
pewnego czasu mieszkam w żywieckim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Jest mi tu zdecydowanie lepiej niż pod mostem,
gdzie wcześniej nocowałem. Kocham dobrych ludzi i zapewniam, że nigdy nie ugryzę wyciągniętej do mnie dłoni.
Przypominamy, że żywieckie
schronisko mieści się przy ulicy
Świętokrzyskiej, jest czynne od
poniedziałku do piątku od 7.30
do 15.30, a w soboty i niedziele
od 8.00 do 12.00. Kto chciałby

browaru pisaliśmy w dwóch majowych numerach „KB”. Paulina
Dzwonkowska-Miś, członek zarządu Fundacji Fortalicja Czemierniki, zaprzecza jednak, by
kompleks ten był pozbawiony
opieki. Niedawno na terenie
obiektu miała miejsce kontrola
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który stwierdził,
że obiekt jest odpowiednio zabezpieczony. Dokładamy wszelkich starań, aby na teren nieruchomości nie miały wstępu niepowołane osoby - czytamy w piśmie, przysłanym do redakcji
przez Paulinę DzwonkowskąMiś. Zapewnia ona, że fundacja
nie jest bezczynną wobec bielskiego browaru. Po uregulowaniu
kwestii administracyjnych zajęli-

FOTO: DARIUSZ BANDOŁA

trwałość. Wtedy więcej nie było
trzeba: butelki z deficytowym napojem błyskawicznie znikały ze
sklepów. Trzeba jednak pamiętać, że w ostatnim czasie istnienia bielskiego browaru warzono
tam też cenione wśród smakoszy
gatunki piwa: Pilsko Pils i Euro
Specjal. To wszystko jednak już
historia. Dziesięć lat temu bielski
browar został zamknięty. Taka
była decyzja jego właściciela dyrekcji Zakładów Piwowarskich
w Żywcu.
Przypomnijmy: w listopadzie
2004 roku właścicielem bielskiego browaru, wycenianego na 1,8
miliona złotych, została warszawska Fundacja Fortalicja Czemierniki. Dostała ten obiekt za darmo!
Fundacja stawia sobie za cel

Wbrew zapewnieniom przedstawicieli fundacji, każdy może bez
większych problemów wejść na teren opuszczonego obiektu.
Okoliczni mieszkańcy często widzą browarne bramy całymi dniami otwarte na oścież. Tak 23 maja wyglądała jedna z nich.

pomóc zwierzętom może dokonać wpłaty na konto PKO Bank
Polski nr 7710201390000067020
1554120. (ban)

analizowania sytuacji w mieście
pod kątem przyszłego wykorzystania obiektu przez mieszkańców miasta - tajemniczo informuje przedstawicielka fundacji.
Ujawniła jeszcze, że fundacja
przygotowuje się do wystąpienia
o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Tekst i foto: ARTUR KASPRZYKOWSKI

Ich celem Mont Blanc

Jest ich siedmioro. Wszyscy
mają jakieś podróżnicze
marzenia, każdy z nich
ma swój cel, swoją
„górę” do zdobycia.
Każdy inną. Postanowili
osiągnąć to wspólnie. Tak zrodził się projekt Siła Wspólnych Marzeń.
Poznali się biorąc udział w eliminacjach do programu telewizyjnego Zdobywcy. Z ponad czterech
tysięcy ludzi z różnych stron Polski, wybrano sto osób, później
pięćdziesiąt. Nie wszystkim udało się dostać do finału, ale wspólnie postanowili, że będą kontynuować znajomość i razem rozwijać swoje pasje. Pierwszym celem grupy zapaleńców jest Mont
Blanc (4808 m n.p.m.).
Wśród pochodzących z całej Polski uczestników projektu jest mieszkaniec Buczkowic Sławomir Mazonik - jedyny muzyk spośród całej siódemki.
Jego marzenie związane z tym wyjaz-

dem, to zagrać na szczycie Mont Blanc na saksofonie. A marzenie, które zostanie zrealizowane być
może jako następne, to Nepal i Tybet. - Dla nas
wszystkich wejście na najwyższą górę Europy
będzie sporym wyzwaniem - mówi Sławomir
Mazonik, który ma za sobą między innymi
udział w maratonie i skoki ze spadochronem.
- Gromadzimy niezbędne informacje,
pracujemy nad kondycją, i oczywiście
nad zgromadzeniem odpowiedniego wyposażenia. Większość sprzętu już mamy, brakuje nam głównie
namiotów i śpiworów, ale nie tylko. Jeżeli znalazłby się ktoś chętny, aby nam pomóc, to przyjmiemy go z otwartymi ramionami.
Do Chamonix wyruszą 23 czerwca. Po niezbędnej, kilkudniowej aklimatyzacji planują wejść na szczyt 28 czerwca.
Patronat prasowy sprawuje „Kronika
Beskidzka”, a wspiera między innymi starosta bielski Andrzej Płonka i wójt gminy
Buczkowice Józef Caputa. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.silamarzen.pl. (kul)
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To miała być w tym roku sztandarowa bielska inwestycja
drogowa. Diametralnie miał się zmienić spory fragment ulicy Wyzwolenia. Od skrzyżowania z ulicą Niepodległości aż
po rejon cmentarza żołnierzy radzieckich miała mieć po dwa
pasy ruchu, w każdą stronę. Dziś, z powodu jednego tylko
pasa ruchu, korki na Wyzwolenia to norma. Czasami ciągną się na całej długości wpadającej w Wyzwolenia ulicy
Lwowskiej. Mało tego, podobnie jest także na ulicy Piekarskiej, z której włączyć się do ruchu na Wyzwolenia nie jest
łatwo i często to zadanie bardzo czasochłonne.

Skazani na korki

roblem jest tym bardziej
palący, że w ostatnich latach w tej właśnie części
Bielska-Białej powstało kilka nowych, sporych zakładów pracy.
Samochodów, korzystających z
tych ulic, jest więc siłą rzeczy bardzo dużo.
Ratusz chce problem rozwiązać w imponującym stylu. Wyzwolenia ma być nie tylko szersza niż
dotąd, ale także biec wiaduktem
nad ulicą Piekarską i linią kolejową Bielska-Biała - Wadowice. Wiadukt ten ma liczyć 250 metrów. Tak
dużego obiektu tego typu nie ma
jeszcze w mieście. Inwestycja
kosztować ma ponad sześćdziesiąt milionów złotych. 15 milionów
pochodzić ma z kasy miasta, a
reszta - czyli ponad 47 milionów zł
- z funduszy europejskich.
Gmina zarezerwowała własny
wkład finansowy w tegorocznym
budżecie oraz skompletowała niezbędną dokumentację i otrzymała pozwolenie na budowę. Jeszcze jesienią 2005 roku ratusz dostał pozytywną decyzję w sprawie
przyznania gminie unijnego
wsparcia, którą wydał specjalny
komitet sterujący, funkcjonujący
przy Ministerstwie Infrastruktury.
Pozostało jedynie czekać na podpisanie umowy, która dałaby gwarancję, iż finansowe wsparcie z
unijnej kasy na sto procent trafi do
Bielska-Białej. Wydawało się to
formalnością.
Tymczasem wygląda na to,
że... sprawa się rypła! Umowy bowiem jak nie było, tak nie ma. Powód jest prosty. W ministerialnej
kasie, za pośrednictwem której
unijna forsa trafia do samorządów,
zabrakło pieniędzy dla Bielska-Białej! Nie pomogły ani monity ratusza, ani spotkania władz miasta z
rządowymi urzędnikami. Jedyne co
udało się miejskim urzędnikom
uzyskać, to zapewnienie, że jak w
ministerialnej kasie znajdą się jakieś pieniądze, na przykład z obniżenia w wyniku przetargów kosztów innych inwestycji w kraju, to
trafią one do Bielska na modernizację ulicy Wyzwolenia.

Niedawno dotarły nawet do
ratusza wiadomości z Warszawy,
że powoli jakieś pieniądze są w
ministerstwie zbierane. Ale bielskich samorządowców wcale to
nie cieszy. Ich zdaniem stracony
czas najprawdopodobniej jest już
nie do odrobienia. - Problem polega na tym, że przyznane nam
środki unijne pochodzą z transzy,
która musi być rozliczona do końca 2007 roku. Gdybyśmy mieli te
pieniądze na początku roku, to
byłaby szansa, aby zdążyć z tą
inwestycją do końca przyszłego
roku. Dziś, z uwagi na upływ czasu, taki scenariusz jest już nierealny. Dlatego nawet jeśli dostaniemy te pieniądze, to nie weźmiemy się za tę inwestycję jeżeli nie otrzymamy jednocześnie
na piśmie zapewnienia, że będziemy mieć przedłużony termin
jej rozliczenia. W przeciwnym
wypadku groziłoby miastu to, że
nie mieszcząc się w rozliczeniowym terminie, musiałoby unijne
pieniądze zwracać. A przypominam, że chodzi o blisko pięćdziesiąt milionów złotych. Dla budżetu Bielska-Białej byłaby to katastrofa - mówi Henryk Juszczyk,
wiceprezydent Bielska-Białej odpowiedzialny między innymi za
kwestie drogowe.
W ratuszu wiara w to, że będą
zarówno unijne pieniądze na remont Wyzwolenia, jak i pisemna
gwarancja przedłużenia rozliczenia tej inwestycji, jest delikatnie
mówiąc skromna. Dlatego też najbardziej realny wydaje się obecnie czarny dla bielszczan scenariusz, zgodnie z którym plan budowy wielkiego wiaduktu pójdzie
do szuflady.
O unijne wsparcie na ten cel
ratusz powalczy przy okazji kolejnej transzy unijnego wsparcia.
Oczywiście nie wiadomo, czy
wtedy ta sztuka się uda. A nawet
jeśli tak będzie, to moment oddania do użytku nowego wiaduktu
odsunie się o dobrych kilka lat.
Bielscy kierowcy wydają się więc
skazani na długie korki w tej części miasta. (hos)

Mydło i natryski czekają

szystkich, którzy odwiedzają nowo otwartą krytą
pływalnię w Bielsku-Białej,
witają dość niezwykłe obwieszczenia. Na rozwieszonych w szatniach
kartkach papieru zamieszczono takie oto - podkreślone na żółto - informacje: Użytkowniku basenu - czy
wiesz, że głównym źródłem zakażenia wody w basenach jest człowiek? Poniżej zamieszczono
drobnym drukiem tekst,
z którego można się dowiedzieć jakie to mikroby i zarazki znajdują
się na naszej skórze
i włosach, i co się stanie, gdy bez należytego obmycia ciała wejdziemy z całym tym inwentarzem do basenu. Trochę to przerażające dla kogoś, kto sądzi, że dbanie o higienę osobistą jest czymś oczywistym.
Bielsko długo czekało na swój
basen. Nareszcie go mamy. Ma służyć uprawianiu sportu i wypoczynkowi. Wszak nic tak dobrze nie wpływa na poprawę samopoczucia (nie
mówiąc już o sylwetce) jak kilkaset
metrów żabką czy kraulem. Tymczasem czytając groźnie brzmiące
ostrzeżenia można dojść do przekonania, że bielszczanie traktują basen jak publiczną łaźnię i chodzą
nań tylko po to, aby umyć w nim brudy. Co ciekawe, w okolicznych miejscowościach też są baseny, jednak

tam nikt w tak otwarty sposób nie
nawołuje, by dbano o czystość. Co
więcej, w większości z nich zrezygnowano nawet z obowiązku używania podczas kąpieli czepków pływackich.
Czyżby więc bielszczanie nie
dorośli jeszcze do tego, aby korzystać z pływalni? Kierownik bielskie-

go basenu Barbara Bartniczak przyznaje, że obwieszczenia pojawiły się
w szatniach nieprzypadkowo. Z obserwacji pracowników pływalni wynika bowiem, że z higieną kąpiących
się nie jest najlepiej. Nagminne są
bowiem próby wchodzenia przez
użytkowników basenu do szatni
w tym samym obuwiu, w którym dopiero co spacerowali po ulicach.
Całe błoto i kurz wnoszą w ten sposób z miasta do szatni, a stamtąd na
stopach do basenu. Tymczasem powinni już w holu zmieniać obuwie na
zastępcze. Również mało kto - skar-

ży się kierownik Bartniczak - przed
wejściem do basenu myje się pod
prysznicem. Nie pomaga nawet to,
że w specjalnych pojemnikach przygotowano mydło dla myjących się
pod prysznicami. A bez tego trudno
utrzymać w basenie czystość - twierdzi Bartniczak. Także czepki są - jej
zdaniem - potrzebne, by w niecce
nie pływały włosy. - O to, aby czepki były na naszym basenie obowiązkowe, apelowali sami
użytkownicy - dodaje Barbara Bartniczak.
Nie wszystko jednak, co może nie podobać się na bielskim
basenie, wynika z winy kąpiących się w nim
osób. Otóż kłopot sprawiają pływakom gumowe
bransolety zapinane - niczym zegarek - na rękę, będące zarazem magnetycznym kluczem do szafki w szatni, jak i wejściówką na basen. Nagminnie odpinają się one z nadgarstków, co
bardzo utrudnia pływanie. Zamiast oddać się uciechom kąpieli, cały czas trzeba myśleć o tym,
aby „zegarka” nie zgubić. Kierownik Bartniczak przyznaje, że producent zastosował w tych urządzeniach niezbyt fortunne rozwiązania i czytniki trudno zapiąć na
rękę. Będą one w miarę możliwości finansowych wymieniane na
bardziej niezawodne. (map)

Bielsko: ranking dziurawych ulic

Motofirma - internetowy portal motoryzacyjny nie z tej ziemi, pod patronatem „Kroniki
Beskidzkiej”, zorganizował w kwietniu tego roku akcję „Dziura w drodze”, podczas której
internauci wybierali najgorszą ulicę w Bielsku-Białej. Wypowiedziało się kilkaset osób.
pośród wielu bielskich ulic
na internetowej liście znalazły się dwadzieścia dwie,
które w opinii głosujących zasługują na miano najbardziej dziurawych. Wśród tego grona najwięcej,
bo aż ponad 21 procent głosów,
otrzymała ulica Żeleńskiego. Wybór ten jest o tyle zaskakujący, że
ulica Żeleńskiego to położona na
obrzeżach miasta, w Górnym Lipniku, droga o charakterze lokalnym,
na którą rzadko zapuszcza się ktoś
inny niż jej mieszkańcy. Dlatego też
zwycięstwo w rankingu zawdzięcza
najwyraźniej im. Solidarnie jak jeden mąż zagłosowali na „własny”
dziurawy trakt. Bynajmniej nie
umniejsza to tego mało chwalebnego wyróżnienia... Pozostałe ulice, które znalazły się w pierwszej
dziesiątce nie budzą już takich wątpliwości, może tylko z wyjątkiem
czwartej na liście niewielkiej wewnątrzosiedlowej ulicy Jagiełły.
Trudno bowiem nie zgodzić się z

opinią internautów, że fatalny stan
ulicy Lipnickiej (druga na liście, głosowało na nią ponad 15 procent
uczestników akcji) czy Witosa (piąta w rankingu) nie zasługują na
miano najgorszych. Obie są bowiem bardzo ważne w systemie komunikacyjnym miasta. Obie są również bardzo ruchliwe i użytkowane
nie tylko przez okolicznych mieszkańców. Wyglądają natomiast jak
ser szwajcarski. Jazda nimi przypomina zaś pokonywanie toru przeszkód. Szósty na liście, przecinający centrum miasta ciąg dwóch
ulic Partyzantów i Bystrzańskiej też
z pewnością zasługuje na tak wysoką pozycję. Jednak drogowców
może usprawiedliwiać fakt, iż drogi te przewidziane są do gruntownej przebudowy. Remont miał się
rozpocząć już jesienią ubiegłego
roku, jednak z przyczyn obiektywnych prac jeszcze nie rozpoczęto.
W pierwszej dziesiątce znalazły
się również - całkiem zasłużenie -

Po 13 latach od kradzieży

ulice: Cieszyńska, Hałcnowska,
Nad Potokiem i Niepodległości.
Ciekawe są także komentarze
internautów na temat stanu bielskich ulic. Większość z nich jest
zgodna co do tego, że najlepszym
sposobem na poprawę sytuacji byłoby to, aby prezydent Bielska-Białej wsiadł w swój służbowy samochód i przejechał się po ulicach, które znalazły się na liście w internetowym rankingu. O tym, że prezydencka limuzyna podróży tej nie
przetrzyma, autorzy tego pomysłu
są w pełni przekonani. Sformułowano też teorię, że ilość dziur w danej
ulicy jest odwrotnie proporcjonalna
do ilości zamieszkałych w okolicy
VIP-ów. Teoria ta może na miano
naukowej nie zasługuje, lecz - patrząc na stan ulic, przy których
mieszkają obecni i byli miejscy notable - można przyjąć, że całkiem
sensu pozbawiona nie jest. Z kolei
jeden z mieszkańców ulicy Londzina zachęca bielskich komandosów,
aby właśnie na tej drodze testowali
swoje terenówki. Internauta od razu
zauważa jednak, iż wojsko bardziej
od ulicy Londzina woli do tych celów wykorzystywać bezdroża Iraku.
Tam bowiem samochody nie są
narażone na tak... ekstremalne warunki. (map)
●

braz olejny „Koń osiodłany przy żłobie” został wystawiony na sprzedaż w
kwietniu tego roku przez jeden z
warszawskich domów aukcyjnych. W internetowym katalogu
aukcyjnym natknął się na niego
Wojciech Szatkowski. Mieszkający w Anglii wnuk Zofii Kossak dał
sygnał siostrze, Annie Fenby-Tay-

lor, która przebywa w Górkach.
Ona z kolei poinformowała Dominika Dubiela, kierownika muzeum, a ten zawiadomił cieszyńską policję. - Policję poinformowałem 2 maja, a już 18 maja otrzymałem odzyskany obraz. W warszawskim katalogu widniał jako
dzieło nieznanego autora i wyceniony był na zaledwie 2800 zło-

tych - mówi Dubiel. - Musieliśmy
udowodnić, że obraz pochodzi z
Górek. Pęknięcia malatury, czyli
farby olejnej, były identyczne z
tymi, jakie uwieczniono na zdjęciu wykonanym podczas inwentaryzacji w 1989 roku.
Obraz zostanie oczyszczony,
otrzyma też nową ramę, gdyż oryginalna zaginęła. (wk)

FOTO: WITOLD KOŻDOŃ

Odzyskano jeden z obrazów, które w kwietniu 1993 roku zostały skradzione z Muzeum
im. Zofii Kossak w Górkach.
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Od kilku tygodni klienci centrum handlowego Kaufland na osiedlu Karpackim w Bielsku-Białej oraz
udający się do położonej opodal krytej pływalni
mogą dojechać autobusem MZK niemal pod drzwi
sklepu i basenu. Jest jednak pewien problem...

Krwawy kurs (cd.)

Przechodnie lawirują wśród autobusów

Był czwartek, 18 maja. 79 - letni
Franciszek Wójcik jak co dzień siedział w swej taksówce przy dworcu
PKP w Rabce i czekał na kurs. Był
w kolejce pierwszy, dlatego odebrał
telefon od klienta i pojechał na ulicę
Orkana w Rabce. Tam czekał na
niego dwudziestoletni, dobrze zbudowany mężczyzna, Piotr M. mieszkaniec Jordanowa. - Siadł na tylnej
kanapie i powiedział, że chce jechać
do Nowego Targu. Nie myślałem, że
ten kurs będzie miał tragiczny finał mówi taksówkarz. W Nowym Targu
Piotr M. poprosił taksówkarza, żeby
na niego zaczekał. Wrócił dopiero
po godzinie, ale Franciszek Wójcik
nie miał pojęcia o tym, co wydarzyło
się w tym czasie. A Piotr M. czasu
nie marnował. Poszedł do sklepu
myśliwskiego, gdzie ukradł pistolet,
tak zwany straszak. Jednak ucieczka z łupem mu się nie udała. Został
złapany przez policjantów po tym,
jak ekspedientka i pracownicy sklepu podnieśli alarm. Może gdyby Piotr
M. został zatrzymany przez policjantów, Franciszek Wójcik cało i szczęśliwie wróciłby do domu. Stało się
inaczej. Ponieważ pistolet kosztował
tylko 120 złotych policjanci - stwierdzając niską szkodliwość czynu ukarali Piotra M. jedynie 500-złotowym mandatem i puścili wolno.
Jordanowianin wrócił do taksówki. Był zdenerwowany. Kazał
się zawieźć do baru, gdzie miał
czekać na niego kolega. Kolegi
nie było i postanowił pojechać do
Rabki. Gdy dojechali na ulicę Kilińskiego kazał stanąć za sklepem. - Chłopak wyszedł z samochodu, obszedł auto i przez otwartą szybę uderzył mnie w twarz. Bił
mocno i długo. Nie miałem siły się
bronić. Wywlekł mnie z samochodu i krzyczał, że zabije. Nie wiedziałem, czy to przeżyję. Straciłem
przytomność - mówi Franciszek
Wójcik. Młody jordanowianin nie
miał litości. Po skatowaniu staruszka, zapakował go do bagażnika taksówki.

ZAKOPAĆ, ALE CZYM ?
Z zachowania Piotra M. wynika, że był pewny, iż zabił taksówkarza. Usiadł za kierownicą taksówki i pojechał do Skawy, do
kolegi. Auto z zakrwawionym taksówkarzem w bagażniku zaparkował przed domem znajomego.
Piotr M. chciał pożyczyć od kolegi łopatę, aby wykopać dół na ciało. Na szczęście, kiedy Piotr M.
był w domu kolegi, staruszek ocknął się i zaczął stukać w bagażnik. - Piotr M. wszedł do domu
znajomych i zaczął mówić, że „zabił faceta”, ma jego ciało w bagażniku i potrzebuje łopaty, żeby go
zakopać. Domownicy z niedowierzaniem słuchali jego słów. Była
wśród nich kilkunastoletnia dziewczyna. Wyszła z domu i pobiegła
sprawdzić, czy Piotr M. mówi
prawdę. Gdy otworzyła bagażnik,
zobaczyła zakrwawionego mężczyznę. Natychmiast zadzwoniła
na policję. Aby sprawca nie uciekł,
sprytna dziewczyna zamknęła
dom na klucz - mówi Krzysztof
Knap, rzecznik prasowy Powiatowej Komendy Policji w Nowym
Targu.

Policjanci nie mieli trudności
z zatrzymaniem niedoszłego zabójcy. Piotr M. był pijany. Miał 1,3
promila alkoholu we krwi. Nie zbadano, czy nie był pod wpływem
narkotyków. Franciszka Wójcika
odwieziono do nowotarskiego
szpitala. Z licznymi siniakami i
stłuczeniami został wypisany już
na drugi dzień. - On jeszcze długo będzie do siebie dochodził. Nie
może spać w nocy i źle się czuje.
Nie miał pomocy psychologa, a
bardzo by mu się przydała. Był
taksówkarzem z krwi i kości przez
44 lata. Teraz powiedział, że nie
ma mowy, aby siadł za kierownicą taksówki. Cieszę się, że przeżył, ale koszmar tego feralnego
czwartku jeszcze długo będzie go
prześladował - mówi żona Franciszka Wójcika.

JAKA KARA ?
Jak poinformował nas Krzysztof Knap z Powiatowej Komendy
Policji w Nowym Targu, wobec Piotra M. zastosowano trzymiesięczny areszt. Postawiono mu zarzuty
o rozbój i spowodowanie ciężkiego rozstroju zdrowia, o pozbawienie wolności innego człowieka,
krótkotrwałe użycie pojazdu bez
zgody właściciela oraz o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i bez prawa jazdy. Jak się
okazuje, Piotr M. miał już na swoim koncie wykroczenia. Kierował
autem w stanie nietrzeźwości i

uciekał przed patrolem policyjnym.
Ucieczka zakończyła się kolizją.
Piotr M. „przestawił” wówczas pomnik św. Mikołaja w Rabce.
Dla żony Franciszka Wójcika
niezrozumiałe jest dlaczego Piotr
M. otrzymał zarzut rozboju, a nie
usiłowania zabójstwa. - Przecież
on chciał go zabić, mało tego pojechał po łopatę, bo był pewny, że
to zrobił. Czy to nie jest usiłowanie zabójstwa? - pyta żona taksówkarza i obawia się, aby wyczyn Piotra M. nie uszedł mu na
sucho.
W Jordanowie Piotr M. nie ma
najlepszej opinii. Pochodzi z bogatej rodziny i, jak twierdzą jego rówieśnicy, to między innymi kasa i
brak pracy uderzyły mu do głowy.
- Jeśli rodzice postarają się, by wybroniono go od kary, to zrobią największe głupstwo, bo następnym
razem on faktycznie kogoś zabije.
Musi ponieść karę za swoje czyny,
inaczej dalej będzie stanowił niebezpieczeństwo dla społeczeństwa
- mówi mieszkanka Jordanowa.
Koledzy Franciszka Wójcika,
taksówkarze z rabczańskiego postoju, są wstrząśnięci tym zdarzeniem. Zgodnie twierdzą, że takie
ryzyko jest wpisane w ich zawód i
to mogło się przytrafić każdemu z
nich, ale niedoszły zabójca powinien ponieść srogą karę, aby jemu
i innym odechciało się czynić
krzywdę innym osobom.
DANUTA RUSIN

awniej autobusy
też dojeżdżały na
ulicę Kolistą, przy
której położone są oba
obiekty, jednak pasażerowie wysiadali kilkadziesiąt
metrów wcześniej, na
przystanku przy alei Generała Andersa. Przy Kolistej
była natomiast, nie przeznaczona do wsiadania i
wysiadania, pętla postojowa autobusów. O to, aby
z niej mogli korzystać także pasażerowie, mieszkańcy pobliskiego osiedla
walczyli od kilku lat. Spra- Łańcuch i znak zakazu nie zawsze powa oparła się nawet o wstrzymują przechodniów przed wejRadę Miejską, na forum ściem na plac manewrowy.
której problem ten był dyskutowa- gdyby nigdy nic przez jej teren,
ny. Miejski Zakład Komunikacji w niebezpiecznie lawirując pomiękońcu zdecydował się uruchomić dzy pojazdami. Nie pomaga nana pętli przystanek autobusowy. wet to, że wokół pętli zamontowaPojawił się jednak problem. Otóż no płotki oraz znaki informujące
- skarżą się kierowcy MZK - piesi, przechodniów o niebezpieczeńnie zważają na to, że pętla przy stwie. Co gorsza, wśród tych któKolistej to w gruncie rzeczy duży rzy skracając sobie drogę przechoplac manewrowy, na którym par- dzą przez nieudostępnioną dla rukują autobusy zanim wyruszą w chu pieszego pętlę autobusową,
trasę. Wiele osób przechodzi jak są nawet osoby z dziećmi... (map)

- Nie może być tak, aby starszy człowiek oczekujący na przystanku na autobus nie mógł nawet usiąść skarży się nasza czytelniczka.

Dziesięć lat niemożności

jednym z przystanków przebiegają przez wyjątkowo ruchli- która zobowiązała się wybudować
przy ulicy Grunwaldzkiej wą w tym miejscu ulicę Grunwaldz- na przystankach wiaty w zamian za
w Bielsku-Białej, na wy- ką. O wypadek bardzo łatwo...
możliwość korzystania z uzyskasokości Szpitala Ogólnego, brak
Problem braku wiaty znany jest nych na nich powierzchni reklamowiaty. Z powodu bliskości szpitala, miejskim władzom od co najmniej... wych - mówi Wiesław Niehrebecki
cmentarza i taniego supermarketu 10 lat! Nic jednak do tej pory nie dodając, że nie ma pojęcia, czemu
często bywają tam
ludzie starsi. Tymczasem cały przystanek, to jedynie sterczący z chodnika słupek z rozkładem jazdy. Nie ma się więc
gdzie schować w razie deszczu czy wiatru. Nie ma również
gdzie usiąść. I to najbardziej doskwiera
ludziom starszym.
Problem braku ławeczki ma jeszcze jeden aspekt, ważniejszy nawet niż niewy- Po jednej stronie ulicy wiata przystankowa jest, po drugiej nie ma nawet ławeczki.
goda oczekujących.
Dotyczy bowiem bezpieczeństwa. zrobiono w tej sprawie. Wiesław akurat na Grunwaldzkiej wiata taka
Naprzeciwko, po drugiej stronie uli- Niehrebecki z Miejskiego Zakładu nie powstała. Może jedynie przycy, jest przystanek przeznaczony dla Komunikacyjnego przyznaje, że puszczać, że fundacji zabrakło na
osób udających się w przeciwnym MZK, na który spadają za taki stan nią pieniędzy. Dodaje, iż problem
kierunku. Tam stoi wygodna prze- rzeczy największe gromy, jest wo- jej braku był już wielokrotnie sygnaszklona wiata. Z braku „własnej” ko- bec tej sytuacji bezsilny. - Wszyst- lizowany (trzy lata temu - o czym
rzystają z niej również ci, którzy na kimi przystankami na terenie mia- pisaliśmy - fundacja twierdziła, że
autobus powinni oczekiwać po dru- sta, z wyjątkiem bodajże pięciu, wiata powstanie, gdy tylko znajdą
giej stronie drogi. Gdy zobaczą nad- administruje nie MZK, lecz Funda- się na to fundusze). Podkreśla, że
jeżdżający pojazd, na łeb na szyję cja Rozwoju Miasta Bielska-Białej, skoro MZK nie administruje przy-

stankami, to również nie ma w swoim budżecie funduszy na budowę
nowych wiat.
Jest jednak szansa, że w sprawie przystanku na Grunwaldzkiej
wreszcie coś się ruszy. Wszystko za

FOTO: MARCIN PŁUŻEK
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Franciszek Wójcik z Rabki był taksówkarzem od 44 lat. Do 18 maja... Tego dnia dwudziestoletni mieszkaniec Jordanowa postanowił go zabić. Wójcik przeżył, ale prześladuje go teraz wspomnienie makabrycznych chwil. Do zawodu ani myśli wracać. Mieszkańcy Jordanowa są wstrząśnięci tym, że w ich małym miasteczku żył ktoś tak niebezpieczny. Zastanawiają się również,
czy oprawca poniesie zasłużoną karę, czy też bogaci rodzice wyratują go z opresji. Przedstawiamy dalsze szczegóły szokującego zdarzenia, o którym pisaliśmy już przed tygodniem.

sprawą listu, jaki emeryci, oburzeni
opieszałością urzędników, skierowali do prezydenta miasta. - Mam spotkać się w tej sprawie z naczelnikiem
wydziału Gospodarki Miejskiej mówi Wiesław Niehrebecki wyjaśniając, iż jeśli nie wiata, to przynajmniej ławeczka powinna się na przystanku przy Grunwaldzkiej w niedługim czasie pojawić. (map)
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Ekolodzy z Towarzystwa na rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci protestują
przeciwko regulacji brzegów Soły w Łękach. Rozpoczęte roboty - ich zdaniem - doprowadziły bowiem do zniszczenia wielu miejsc lęgowych ptaków, które są pod ochroną i zdewastowania środowiska naturalnego, a przydatność przeciwpowodziowa inwestycji jest wątpliwa.

Zniszczono ptasie siedliska

Zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych
(GMO) ma już w Polsce zapis prawny. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz
ustawy o ochronie roślin. - Nowe prawo zabrania na
terenie naszego kraju uprawy roślin GMO - mówi
Jadwiga Kubas z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) z siedzibą w Stryszowie, której
członkowie od kilku lat prowadzą kampanię przeciw GMO.

Regulację brzegów Soły w Łękach wstrzymano.
Wycięto nadbrzeżne wierzby. - Powstaje sztuczny kanał - denerwują
się obrońcy przyrody. Zniszczono
miejsca lęgów i wypłoszono ptaki,
zniechęcając je do gniazdowania.
- Zarówno sieweczki rzeczne,
brodźce, jak i brzegówki są teraz
w trakcie składania jaj, a więc w
najbardziej newralgicznym dla ptaków okresie. W tym czasie często
sama obecność ludzi przy gniazdach powoduje ich opuszczanie
przez te ptaki, nie mówiąc już o prowadzeniu robót - mówi Jacek Udolf
z Towarzystwa na rzecz Ziemi.
Ekolodzy wskazują na fakt, że
w miejscu prac ma miejsca lęgowe co najmniej 87 gatunków ptaków. Soła w dużej mierze zachowała cechy naturalnej rzeki z kamienistymi plażami, zakolami,
śródrzecznymi wyspami i brzegami naturalnie wyrzeźbionymi
przez wodę, co stwarza dogodne
warunki życia wielu gatunkom.
Gdy rzeka podmywa brzegi, robią
się pionowe skarpy, w których
norki wygrzebują jaskółki brzegówki. W miejscach, gdzie roboty
jeszcze nie dotarły, ale gdzie są
planowane, znaleziono 133 norki
zajęte przez te ptaki. Na wysepkach przesiadują rybitwy rzeczne,
brodziec piskliwy, sieweczka
rzeczna. Odcinek około czterystu
metrów można jeszcze ochronić
przed dewastacją - twierdzą ekolodzy.
Zarzucają inwestorom braki w
dokumentacji. Teren robót ma
wejść do unijnej sieci obszarów
chronionych Natura 2000. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej inwestora obowiązuje w
takim wypadku wykonanie oceny
oddziaływania na środowisko,
czego nie zrobiono.
Wątpliwa jest też - zdaniem
ekologów - zasadność inwestycji.
- Celem robót prowadzonych ze
środków Europejskiego Banku In-

cji - mówi Robert Wawręty, prezes Towarzystwa na rzecz Ziemi.
Obrońcy Soły interweniowali u
konserwatora przyrody i ministra
środowiska.
W krakowskim RZGW tłumaczą, że zamiar przystąpienia do
robót zgodnie z prawem został
zgłoszony do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który nie zakwestionował inwestycji, więc w
ustawowo przewidzianym terminie
prace zostały podjęte. Urzędnicy
twierdzą, że skoro UW nie zgłosił
sprzeciwu wobec robót, nie uznano za konieczne uzyskanie tak
zwanej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
W RZGW nie zgadzają się też
z zarzutem ekologów, iż naruszono zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków. - Budowle
zostały zaprojektowane wzdłuż
naturalnie kształtowanych brzegów w miejscach ogarniętych erozją, z zachowaniem naturalnych
łuków oraz naturalnej szerokości
koryta. W obrębie „starorzecza” i
lasu łęgowego prace nie były
przewidywane. Ponadto roboty
polegające na zabezpieczeniu
brzegów prowadzone są z użyciem materiałów naturalnych: narzutów kamiennych przesypywanych rodzimym gruntem i obsiewanych nasionami traw - mówi Janusz Szafrański, zastępca dyrektora ds. utrzymania wód.
Celem inwestycji jest - jak mówią w RZGW - powstrzymanie
erozji brzegów, a także ochrona
mostu i wału przeciwpowodziowego, znajdującego się poniżej mostu. - Wykonany jeszcze w 2004
pierwszy etap planowanej inwestycji obejmował odcinek w bezpośrednim rejonie mostu w Łękach. Prace zakończono około
150 metrów powyżej mostu. Od
tego czasu, po dwukrotnym wezbraniu Soły, nastąpiła dalsza ero-

zja brzegów powyżej wykonanych zabezpieczeń. Ukształtowanie terenu powoduje, że Soła
przepływa pod mostem, który ma
znacznie mniejszą szerokość niż
naturalne koryto rzeki. Powoduje
to między innymi znaczne wzmożenie procesów erozyjnych. Dlatego konieczna jest kontynuacja
umacniania brzegów i zmiana trasy koryta - mówi Szafrański.
Roboty jednak zostały wstrzymane w związku z informacją organizacji ekologicznej Polska Zielona Sieć o występowaniu na terenie budowy prawnie chronionych
gniazd jaskółek brzegówek. Sprawą zainteresował się małopolski
konserwator przyrody, który stwierdził, że roboty podjęte przez
RZGW wykraczają poza zakres
prac zgłoszonych i skierował pismo
do nadzoru budowlanego.
Ekolodzy z Towarzystwa na
rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci
nie dają za wygraną i przygotowują
skargę do Unii Europejskiej w sprawie niszczenia obszaru proponowanego do włączenia do sieci Natura
2000. - Będziemy oczekiwać nałożenia wysokich kar przez Brukselę
lub co najmniej upomnienia naszych urzędników, tak by podobne
akty dewastacji środowiska nie miały miejsca w przyszłości - mówi
Robert Wawręty. (ep)

Na polu w Stryszowie dawno już umieszczono tablice obwieszczające sprzeciw wobec upraw genetycznie modyfikowanych.
rganizmy genetycznie mo- pieczne dla zdrowia ludzi. W kwietdyfikowane to takie, do któ- niu w całej Polsce obchodzono
rych wprowadzono gen ob- Dzień Walki z GMO, także w miejcego gatunku po to, by zmienić ich scowościach Podbeskidzia - Bielwłaściwości. Można na przykład sku-Białej, Wadowicach, Stryszowprowadzić gen szczura do sała- wie, Wieprzu i Łękawicy.
ty, dzięki czemu będzie miała ona
Jak jednak twierdzą w ICPPC,
więcej witaminy C. Poprzez mani- jeszcze wiele spraw zostało do zapulację genami można też wypro- łatwienia, by Polska była krajem zudukować rośliny odporne na chwa- pełnie wolnym od GMO. W sklepach
sty. Genetycznie modyfikowane sprzedaje się żywność z GMO, poza
mogą być ziemniaki, kukurydza, tym wielu rolników, nie zawsze zdasoja i wiele innych roślin, a także jąc sobie z tego sprawę, karmi zwieorganizmów zwierzęcych.
rzęta paszą z dodatkami z GMO. Przeciwnicy GMO wskazują, Będziemy także musieli walczyć z
że tego typu uprawy są zagroże- Unią, aby respektowała życzenie
niem dla tradycyjnego i ekologicz- Polaków i innych społeczności, któnego rolnictwa, natomiast spoży- re chcą być wolne od GMO - mówi
wanie produktów GMO jest niebez- Jadwiga Kubas. (ep)

Czas, by wykosić hale, bo...

Całkowite niemal zaprzestanie wypasu owiec na halach przyniosło zmiany w świecie
roślin. Wiele cennych gatunków może wyginąć. Aby je uratować, trzeba wykaszać hale
- twierdzą przyrodnicy z żywieckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
órskie hale, z których roztaczają się wspaniałe widoki,
mają znaczenie historyczne, kulturowe i krajobrazowe, a także przyrodnicze. Ich powstanie wiąże się z gospodarką pasterską, jaką
prowadzili w Beskidach przybyli tu
ponad czterysta lat temu Wołosi,
przodkowie beskidzkich górali. Karczowali lasy wysoko w górach, a na
powstałych łąkach paśli owce. Taki
sposób użytkowania ziemi przez
człowieka wpłynął korzystnie na roślinność na tym terenie, która stała
się bardziej urozmaicona. Przybyło
nowych gatunków. Szczególnie bogate w nie stały się pasy na styku
hal i lasu. Teraz, kiedy z większości
hal zniknęły owce, w przyrodzie zachodzą niekorzystne zmiany.
- Są gatunki roślin, których
obecność na halach jest uzależniona od wypasu owiec. Przykładem
mogą być krokusy na Hali Rysianka. Do życia potrzebują światła i
przestrzeni. Owce w czasie wypasu zgryzają rośliny konkurujące z
krokusami, a racicami roznoszą i
wgniatają w ziemię nasiona, wpływając tym samym na rozprzestrzenianie się gatunku. Krokusy potrzebują też owczego nawozu. Na Hali
Rysianka dawno zaprzestano wypasu. Jest niewykoszona, powoli
wysiewają się tam borówki. Mogą
wyprzeć krokusy. Jeszcze parę lat
i kwiaty te mogą wyginąć, a jest to
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westycyjnego jest powstrzymanie
erozji brzegów, ochrona mostu i
wału przeciwpowodziowego. Problem tylko w tym, że na odcinku
prowadzonej inwestycji nie ma obwałowania, a teren chroniony
przed erozją za kwotę około 1,18
miliona stanowią nieużytki, pastwiska i pole orne. Tak więc wartość chronionych terenów jest wielokrotnie niższa niż koszt inwesty-
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oryto Soły na kilkusetmetrowym odcinku zostało
staranowane przez spychacze, rozjeżdżone i wyprostowane. Zniknęły nadbrzeżne skarpy, w
których miały miejsca lęgowe zimorodki i jaskółki brzegówki. Zniszczono wyspy na środku rzeki i kamieniste plaże, gdzie gniazdowały
brodźce i sieweczki rzeczne - gatunki chronione prawem unijnym.
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Stop uprawom roślin genetycznie
modyfikowanych

Gdy z hal zniknęły owce, w przyrodzie zachodzą niekorzystne
zmiany.
największe w Beskidzie Żywieckim
skupisko tego podlegającego
ochronie gatunku - mówi Zygmunt
Chromik, kierownik żywieckiego
oddziału ZPKWŚ.
Inne gatunki roślin, które są
związane z wypasem owiec, to
szczaw alpejski czy występujący na
Wielkiej Raczy dzwonek piłkowany.
Na halach można też spotkać zbiorowiska z cennym, będącym pod
ochroną mieczykiem dachówkowatym, a także storczyki. Z kolei na
podmokłych miejscach na halach
Miziowej i Cebulowej rosną wełnianki, czosnek syberyjski, pełnik
alpejski oraz mięsożerny tłustosz
pospolity. - Grozi im wyginięcie, jeśli hale będą zarastać. Spowoduje

to brak dostępu do światła i zmianę
stosunków wodnych - mówi Zygmunt Chromik.
Zarastanie hal zmniejsza także
walory krajobrazowe tych miejsc, co
z kolei jest niekorzystne z punktu
widzenia turystyki.
Przyrodnicy z ZPKWŚ starają
się o to, by rozpocząć wykaszanie
hal. Skierowali w tej sprawie wniosek do Fundacji Ekofundusz. (ep)
Kolumna - zamieszczana także w Internecie: www.kronika.beskidzka.pl - dofinansowywana jest
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Uzależnienie od tytoniu można leczyć

Każdy papieros niszczy twoje zdrowie - to tegoroczne
hasło Światowego Dnia bez Tytoniu, który obchodzono
31 maja. Organizatorzy przekonują, że palenie można
rzucić, choć łączy się to z mozolną i trudną pracą.
omocą służą specjalistyczne poradnie, gdyż tak zwany zespół uzależnienia od
tytoniu to - jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) choroba. Ma swoją diagnostykę,
leki i procedury leczenia. Dlatego
w pomoc palaczowi powinien być
zaangażowany personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, a także
psycholodzy. Tym bardziej, że jest
wiele dolegliwości odtytoniowych,
jak na przykład obturacyjna choroba płuc, których leczenie u osoby palącej bez równoległej terapii
zespołu uzależnienia od tytoniu nie
ma sensu. Z danych statystycznych wynika, że siedemdziesiąt
procent palaczy deklaruje chęć
zerwania z nałogiem.
Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez WHO w 1988 roku.
Co roku przebiega pod innym hasłem. Tegoroczny ma uświadamiać ludziom szkodliwość każdego rodzaju papierosa. To jednocześnie wojna wypowiedziana

Co jeść przed egzaminem ?

- Pierwiastek sprzyjający codziennej gimnastyce umysłu to
wapń, który także wzmacnia kości i zęby. Warto więc spożywać
mleko i jego przetwory, jak kefir,
jogurt, twaróg - mówi Elżbieta
Zarębska, podbeskidzka dietetyczka, prezes Telewizyjnego
Klubu Kwadransowych Grubasów. - Przestrzegam przed wychodzeniem do pracy czy do
szkoły albo na egzamin bez śniadania i zapychaniem głodu
drożdżówkami albo hot-dogami.
Jeśli będziemy się tak odżywiać
na dłuższą metę, pojawi się zmęczenie i problemy z koncentracją, co będzie źle działać na naszą aktywność intelektualną.
Śniadanie musi dostarczyć
węglowodanów, z których organizm będzie czerpał energię
przez cały dzień. Polecany przykładowy zestaw: kubek jogurtu
naturalnego, dwie kromki żytniego pieczywa, listek zielonej sała-

ty, dwa plasterki szynki z indyka,
zielony ogórek. Do tego filiżanka
kawy.
W trakcie wzmożonego wysiłku umysłowego popularne jest picie kawy. Trzeba jednak wziąć
pod uwagę, że kofeinę, która stawia na nogi zawierają także inne
napoje, mniej szkodliwe dla zdrowia, na przykład kubek czekolady pitnej zawiera 2-20 mg kofeiny, zielonej herbaty - 70 mg. Kofeiny dostarcza nawet czekolada
w kostkach. 100 gramów mlecznej czekolady zawiera 4-44 mg
kofeiny. Dla porównania warto
wspomnieć, że kubek kawy rozpuszczalnej to dawka około 35110 mg kofeiny, a kawy prasowanej 40-100 mg. Kofeiny dostarcza
też cola w dawce 31 mg (puszka) i red bull w dawce 80 mg.
- Przestrzegam też przed nadmiarem czekolady, po którą często się sięga w razie stresu. Zjadamy jej dużo usprawiedliwiając
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Jedzenie to paliwo, które napędza funkcjonowanie organizmu, w tym także mózgu. Dobra dieta jest szczególnie
ważna w trakcie wysiłku umysłowego, przed czekającym
egzaminem, stresem czy wzmożoną pracą. Nie można
wtedy przesadzać z tak popularnymi używkami jak kawa,
cola czy czekolada - ostrzegają dietetycy.

Nabiał dostarcza wapnia, który jest potrzebny przy wysiłku
umysłowym.

się nauką, czekającym egzaminem, tymczasem tyjemy i trudno
nam później zrzucić zbędne kilogramy. Co prawda czekolada zawiera magnez potrzebny w czasie stresu, ale jego nadmierne ilości też nie są korzystne - mówi
Zarębska. (ep)

Gdy atakuje łuszczyca

Skóra głowy to ważny organ i przy pielęgnacji włosów nie
można o niej zapominać.
łęboko w skórze tkwią cebulki włosa, więc stan jej
zdrowia wpływa na jakość
włosów. Jeśli skóra choruje, chorują też włosy. Można o nią zadbać przy okazji pielęgnacji włosów stosując balsamy, odżywki czy
maseczki. - Preparaty przeznaczone do włosów z reguły odżywiają
także skórę głowy. Maseczki działają znacznie silniej niż balsamy i
odżywki, ale ich nadmiar może zaszkodzić. Alternatywą dla gotowych sklepowych preparatów są
płukanki ziołowe - mówi Danuta
Ślęk, podbeskidzka fryzjerka.
Są osoby, które mają utrudnioną pielęgnację włosów ze względu
na choroby skóry, takie jak łuszczyca czy łysienie plackowate.
Łuszczyca dotyczy zarówno
mężczyzn, jak i kobiet. Objawia się
mało estetycznymi odchodzącymi
u nasady włosów płatami skóry i
czerwonymi plamami na skórze
głowy, które mają zrogowaciałą
powierzchnię. Zmiany te występują punktowo. Choroba w dużej
mierze jest uwarunkowana genetycznie. Może się pojawiać na przykład w co trzecim pokoleniu. Dużą
rolę w jej występowaniu odgrywa

stres. Ponadto objawy mogą się
wzmagać u kobiet pomiędzy 25 a
35 rokiem życia. Choroba skóry
bardzo źle oddziałuje na włosy. Nie
oddychają, stają się matowe, mogą
obumierać i wypadać.
- Przede wszystkim należy podjąć leczenie dermatologiczne. Włosom potrzebne jest nawilżanie, ale
w tym celu należy używać tych preparatów, które zaleci lekarz. W pielęgnacji można się wspierać domowymi metodami. Korzystnie na skórę głowy zadziałają płukanki z głogu. Należy zaparzyć garść ziół i po
ostudzeniu i odcedzeniu użyć po
umyciu włosów do ostatniego płukania. Można też stosować maseczki z jogurtu naturalnego i żółtka, które nakłada się na głowę na około 15
minut. Jogurt przywróci skórze naturalne pH. Takie płukanki i maseczki poprawią jednocześnie wygląd
włosów, które ucierpiały z powodu
choroby - doradza Danuta Ślęk.
W przypadku łuszczycy nie
można robić trwałej ondulacji ani
używać prostownicy. Włosy, i tak
już osłabione, mogłyby stać się
jeszcze bardziej łamliwe i narażone na wypadanie. Nie można też
ich farbować tak, by preparaty uży-

wane do zabiegów miały kontakt ze
skórą głowy. Bezpieczne farbowanie polega na tym, że fryzjerzy używają płytek pokrytych folią, które w
momencie nakładania preparatu na
głowę podkładają u nasady włosów.
W czasie słonecznej pogody
należy nosić nakrycie głowy, a podczas kąpieli w basenach nakładać
czepek. Ważna jest także odpowiednia dieta. Nie powinno się jeść
tłustych, ostro przyprawionych potraw. Warto wiedzieć, że łuszczyca nie jest chorobą zakaźną (a jest
nią na przykład powszechny łupież). Nie jest niestety uleczalna w
stu procentach.
Inna choroba skóry, łysienie
plackowate, występuje dość rzadko. Jest jednak poważnym problemem estetycznym, zwłaszcza u
kobiet. Objawia się miejscowym
wypadaniem włosów. Główną
przyczyną jej powstawania jest silny stres. - W przypadku tej choroby także konieczne jest leczenie
przez dermatologa. Z domowych
metod można wspierać się naparami z łopianu, pokrzywy lub korzenia perzu (można je ze sobą
zmieszać), których używa się do
ostatniego płukania włosów. Przy
okazji warto wykonać krótki masaż
skóry głowy w miejscu ogarniętym
łysieniem - mówi Danuta Ślęk. (ep)

producentom tytoniu, którzy
chcąc utrzymać klientów, opatrują papierosy różnymi uspokajającymi nazwami i informacjami, na
przykład, że jest to produkt light,
o niższej zawartości substancji
smolistych. Zgodnie z WHO nie
ma dowodów na to, że tego typu
papierosy mniej szkodzą.
W Polsce głównym organizatorem Dnia bez Tytoniu jest Centrum Onkologii - Instytut Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Na Podbeskidziu koordynują akcję placówki sanepidu. - Podjęliśmy akcję uświadamiania w jednym z bielskich hipermarketów,
gdzie zawisł transparent i gdzie
rozdawano ulotki - poinformowano nas w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w
Bielsku-Białej.
Poradnictwo antynikotynowe
prowadzi Przychodnia Chorób
Płuc i Gruźlicy przy ulicy Parkowej 1 w Bielsku-Białej. Tel. (033)
4998700. (ep)

Mate – napój Inków

Mate - starożytny napój Inków - staje się coraz bardziej
popularna. Dzięki zawartości kofeiny i związków pobudzających układ nerwowy może zastępować filiżankę kawy. Ma
też w swoim składzie witaminy i minerały.
apar mate sporządza się
z wysuszonych, zmielonych liści zbieranych z
ostrokrzewu paragwajskiego w
Ameryce Południowej. Jest to odmiana zielonej herbaty. W krajach południowoamerykańskich
jej spożywanie należy do tradycji.
Herbatę pije się przez metalową
słomkę, pozłacaną lub posrebrzaną - bombillę. Napojem tym wita
się też nieznajomego.
Dobroczynna dla zdrowia
mate zawiera witaminy A, C, E, B1
i B2, a także wapń fosfor, żelazo,
magnez, potas i sód. - To herbata, która zwiększa odporność organizmu, oczyszcza krew z toksyn, działa pozytywnie w przypadku bezsenności, stresu i zmęcze-

nia - mówi Grażyna Maszczyńska,
prowadząca w Bielsku-Białej
sklep ze zdrową żywnością.
Mate jest również pomocna
przy odchudzaniu, bowiem uśmierza łaknienie. Działa też moczopędnie i lekko przeczyszcza. W
sprzedaży herbata mate liściasta
dostępna jest w cenie od pięciu
zł za 50 g. Paczka torebek ekspresowych (20 sztuk) kosztuje
około 4 zł.
By fachowo przygotować napój, liście należy zalać zimną, nieprzegotowaną wodą, zamieszać
i wypłukać, po czym odlać wodę i
dopiero takie zalać przegotowaną wodą ostudzoną do 90 stopni
Celcjusza i parzyć pod przykryciem 3-4 minuty. (ep)
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Uniewinnienia, warunkowe umorzenia i skazania wadowickich więzienników

Po trwającym blisko pięć lat procesie bielski Sąd Rejonowy wydał wyrok w sprawie pięciu funkcjonariuszy służby
więziennej Zakładu Karnego w Wadowicach, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych, w wyniku czego w 2000 roku doszło do ucieczek trzech więźniów. Najpierw w sierpniu z więzienia uciekło dwóch osadzonych tam
złodziei, a w niespełna trzy miesiące później udało się zbiec Ryszardowi Niemczykowi, ps. Rzeźnik, uznawanemu za
jednego z najgroźniejszych polskich przestępców.
pierwszej ucieczki doszło rankiem 23 sierpnia 2000 roku. Dwaj
tymczasowo aresztowani mężczyźni, poprzez wykuty w ścianie
celi otwór, przedostali się do sąsiadującego z więzieniem budynku sądu i głównym wejściem,
przez nikogo nie zatrzymywani,
opuścili gmach. Ustalono, że do
wydrążenia otworu w ścianie uciekinierzy użyli wymontowanego z
łóżka płaskownika, który ukryli za
muszlą klozetową. Przebijanie
muru zajęło im tylko jeden wieczór. Aby ukryć odgłosy kucia i
stukania włączyli na pełny regulator znajdujący się w celi głośnik
radiowęzła. W zakończonym procesie za zaniedbania w prawidło-

wym nadzorowaniu odpowiadali
ówczesny dyrektor więzienia Mieczysław F. i szef działu ochrony Tadeusz G.
29 października 2000 roku w
wadowickim więzieniu doszło do
jednej z najgłośniejszych ucieczek w historii rodzimego więziennictwa. Jej „bohaterem” był
posiadający status szczególnie
niebezpiecznego więźnia Ryszard Niemczyk. Jak ustalono w
trakcie śledztwa, podczas porannego spaceru Rzeźnik rozerwał siatkę przykrywającą od
góry spacerniak i poprzez otwór
przedostał się na dach budynku
sądu sąsiadującego z więzieniem. Stamtąd spuścił się po
rynnie na ulicę, gdzie prawdopo-

Nasłani, by wyrównać rachunki

dobnie w aucie czekali na niego
wspólnicy. Od tamtej pory Ryszard Niemczyk przez niemal
pięć lat skutecznie się ukrywał i
dopiero w kwietniu ubiegłego
roku wpadł w Niemczech w ręce
policji. Po ekstradycji do Polski
wystąpił w procesie więzienników jako świadek. Co zeznał nie wiadomo, bo proces toczył
się z wyłączeniem jawności.
Ze skierowanego do sądu
aktu oskarżenia wiadomo natomiast było, że przy ucieczce
Rzeźnika doszło do zaniedbania
obowiązków służbowych ze strony dyrektora wadowickiego zakładu karnego i podległych mu funkcjonariuszy. Między innymi dyrektor Mieczysław F. obarczony został odpowiedzialnością za złe
zlokalizowanie spacerniaka dla
szczególnie niebezpiecznych
osadzonych, gdyż spacerniak ten
nie był widoczny dla znajdującego się w wieżyczce obserwacyjnej strażnika. Wraz z innym oskarżonym, szefem ochrony Tadeuszem G., nie zadbał również o
odpowiedni stan siatki ochronnej,
której od dawna nikt nie wymie-

W osobnym procesie Ryszard
Niemczyk wyjaśnił, że z wadowickiego więzienia uciekł, bo
czuł się tam zaszczuty. Tajników ucieczki nie wyjawił.
nił, mimo że była skorodowana. W
rażący sposób naruszyli regulaminowe obowiązki dwaj bezpośrednio pilnujący Niemczyka strażnicy Jarosław B. i Józef Ż., pozostawiając groźnego więźnia chwilowo bez nadzoru. Podobny za-

Sędzia Jarosław Steciuk ogłasza wyrok w sprawie funkcjonariuszy wadowickiego więzienia.
rzut przedstawiono również dowódcy zmiany Wiesławowi K.
Ogłoszenie wyroku było jawne, natomiast jego uzasadnienie
zostało utajnione. W przypadku
dopuszczenia do ucieczki dwóch
więźniów w sierpniu 2000 roku
sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Mieczysława F. i Tadeusza G., wyznaczając im dwuletni okres próby i zobowiązując
do wpłacenia po 1,5 tysiąca złotych na PCK. Przy ucieczce Niemczyka zarówno dyrektor zakładu
karnego, jak i szef ochrony zostali
uniewinnieni od zarzutu niedopełnienia obowiązków. Za winnych
uznano natomiast dwóch strażników i kierownika więziennej zmiany. Wszystkim trzem skazanym
wymierzono kary po półtora roku
pozbawienia wolności, w zawieszeniu na cztery lata oraz po trzy
tysiące złotych grzywny. Nie będą
też mogli przez trzy lata pracować
w służbie więziennej. Wyrok nie
jest jeszcze prawomocny.
Tekst i foto: DARIUSZ BANDOŁA

Bo była zdesperowana...
Jesienią ubiegłego roku pięciu mężczyzn wdarło się pod
osłoną nocy do prywatnego domu w Strumieniu. - Przyszliśmy odzyskać pieniądze naszej klientki - oznajmili
przerażonym domownikom. Wkrótce trzech napastników
i ich zleceniodawczyni odpowiedzą za to przed cieszyńskim sądem.
ak ustalono podczas prowadzonego pod nadzorem cieszyńskiej prokuratury śledztwa, sprawcami najścia
było dwóch Polaków i trzech Mołdawian. - Długi trzeba oddawać oznajmili na początek i telefonicznie skontaktowali się z kobietą,
która ich wynajęła. Ta wyjaśniła
gospodarzowi po co przyszli wynajęci przez nią ludzie.Ci bijąc,
grożąc torturami i śmiercią, zmusili go do wydania im kluczyków i
dokumentów samochodu. Zabrali mu także biżuterię i telefon komórkowy. Łącznie stracił mienie
warte ponad 60 tysięcy złotych.
Mołdawianin Stanisław K.
oraz Tomasz R. i Władysław K.
zostali schwytani przez policję.
Do aresztu trafiła również Katarzyna S., której zarzucono podże-

● 1 kwietnia około 22.20 w Wilkowicach kierujący audi, jadąc w kierunku Bielska-Białej, w rejonie
oznakowanego przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ul.
Rolniczą i Wiśniową, potrącił pieszego, który doznał ciężkich obrażeń ciała.
● 7 kwietnia około 14.00 w BielskuBiałej na placu Żwirki i Wigury białoniebieski citroën, kierowany przez
mężczyznę w wieku około 25 lat, potrącił przechodzącą w miejscu do
tego zabronionym pieszą w wieku ok.
75 lat, która doznała obrażeń ciała.
● 11 kwietnia około 9.30 w BielskuBiałej na ul. Grażyńskiego kierujący samochodem nieustalonej marki, jadąc ul. Grażyńskiego w kierunku ul. Mostowej, potrącił przechodzącą na zielonym świetle przej-

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej
szkodę i wzbudza przez to w zagrożonym uzasadnioną
obawę, że groźba będzie spełniona, powinien się liczyć z
odpowiedzialnością karną. - Nie wiedziałam o tym - twierdzi czterdziestoletnia mieszkanka podbielskiej miejscowości, oskarżona o karalne groźby pod adresem sąsiadów.

ganie do przestępstwa. W śledztwie nikt z tej czwórki nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Kobieta twierdziła,
że z napadem nie miała nic
wspólnego, a jej wspólnicy wzajemnie obciążali się odpowiedzialnością. Wyjaśniali podobnie:
- O niczym nie wiedziałem. Mówiono mi, że mamy tylko odwiedzić znajomego. Dopiero na miejscu przekonałem się, o co naprawdę chodziło.
Zebrane w śledztwie dowody
pokazują jak było w rzeczywistości i wskazują, że napastnicy i zleceniodawczyni działali wspólnie i
w porozumieniu. Grożą im kary do
dwunastu lat pozbawienia wolności. Policja nadal poszukuje
dwóch pozostałych sprawców
napadu. (ban)

Wasze dni są policzone,
wkrótce wylecicie w powietrze w
waszym nowo wyremontowanym domu - anonimowy list o
takiej treści znaleźli jesienią
ubiegłego roku małżonkowie
H★). Kartka zapisana odręcznym
pismem była wetknięta w furtkę
prowadzącą do ich domu. W
ostatnim czasie istotnie zakończyli modernizację swej nieruchomości i uznali, że to może
być uzasadnionym powodem,
aby inni mogli im z zazdrości wyrządzić krzywdę. Kilka dni później anonimowy dręczyciel znów
dał o sobie znać. Jeżeli dalej
was nic nie rusza, to uważajcie,

ściem dla pieszych kobietę w wieku ok. 55 lat, która doznała obrażeń ciała.
● 13 kwietnia około 21.20 w Kozach
na ul. Bielskiej żółty mercedes vito,
jadąc w kierunku Kęt, potrącił poza
przejściem dla pieszych w rejonie
skrzyżowania z ul. Południową kobietę w wieku ok. 50 lat, która na
skutek doznanych obrażeń ciała poniosła śmierć na miejscu.
● 20 kwietnia około 9.00 w Pisarzowicach na ul. Szkolnej motocyklista,
jadący w kierunku centrum Pisarzowic, zderzył się z wyjeżdżającą z ul.
Szkolnej rowerzystką w wieku ok. 65
lat, która wskutek wypadku doznała
obrażeń ciała, zaś motocyklista odjechał z miejsca zdarzenia.
● 24 kwietnia około 18.40 w Bielsku-Białej na ul. Górskiej kierujący

bordowym polonezem jadący w kierunku Przegibka w trakcie wykonywania skrętu w lewo w ul. Dojazdową zderzył się z jadącym z kierunku przeciwnego rowerzystą w wieku ok. 30 lat, który wskutek wypadku doznał obrażeń ciała. Kierowca
poloneza odjechał z miejsca zdarzenia.
● 27 kwietnia około 17.30 w Czechowicach-Dziedzicach na drodze
krajowej nr 1 w pobliżu skrzyżowania z ul. Ligocką kierujący motocyklem zderzył się z daewoo.
● 10 maja w Szczyrku około 7.55,
na skrzyżowaniu ulic Jasnej i Spacerowej, kierujący prawdopodobnie
vw golfem potrącił pieszą, po czym
oddalił się z miejsca wypadku. Piesza doznała obrażeń ciała.
Policja prosi świadków tych wypadków o osobisty lub telefoniczny
kontakt z KMP w Bielsku-Białej, ul.
Kamińskiego 8, tel. (033) 8121659,
8121290 lub 997.

bo to już niedługo - głosił kolejny niepodpisany list zatknięty za
płot.
Powiadomiona przez małżonków H. policja zajęła się wykryciem autora gróźb. Ten działał
ostrożnie, bo z listów nie udało
się ściągnąć odcisków linii papilarnych. Zastraszona para miała
jednak podstawy, aby podejrzewać, kto może się kryć za anonimami. Ten trop okazał się wła-

ściwy, gdyż na podstawie ekspertyzy grafologicznej ustalono, że
listy pisane były ręką... sąsiadki.
Ta zresztą szybko się do tego
przyznała. Uważała jednak, że
nic złego nie zrobiła. - Byłam zdesperowana, bo sąsiedzi nie oddawali mi pożyczonych pieniędzy
- wyjaśniała w śledztwie, co jednak nie uchroniło jej przed oskarżeniem. (ban)
★)

Personalia zmienione

Nocą na klatce schodowej

Obrażeniami ciała okupił mieszkaniec jednego z bloków w
bielskim osiedlu Śródmiejskim próbę zwrócenia uwagi nocnym awanturnikom. Teraz sąd, proporcjonalnie do wyrządzonego zła, ukarze sprawcę pobicia.
ochodzące z klatki schodowej pijackie śpiewy, wrzaski i niecenzuralne okrzyki
rozbudziły w środku nocy mieszkańców osiedlowego budynku. Jeden z nich postanowił zwrócić uwagę osobom zakłócającym ciszę
nocną. Interwencja podjęta wobec
kilku rozbawionych młodzieńców
spotkała się z wyzwiskami pod jego
adresem. Na tym się nie skończyło, bo jeden z nich z okrzykiem „ty
konfidencie” rzucił się na lokatora i
pięścią uderzył go w twarz. Cios był
tak silny, że pokrzywdzony mężczyzna stracił przytomność i trzeba
było wezwać pomoc medyczną.

Sprawcą pobicia okazał się
trzydziestoletni Marcin N. Przed
prokuratorem kajał się za swój
uczynek. Twierdził, że był pijany
i nie przypuszczał, że swoim uderzeniem może wyrządzić komuś
krzywdę. Za pobicie grozi mu
kara do pięciu lat pozbawienia
wolności. Do więzienia może jednak trafić wcześniej, bo w ubiegłym roku został już skazany za
rozbój na dwa lata i sześć miesięcy. Wykonanie tamtej kary
zostało mu na pół roku odroczone. Tymczasem korzystając z
wolności dopuścił się kolejnego
przestępstwa. (ban)
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Będą juwenalia i koncerty

Pęka most na Sole przy ulicy Grunwaldzkiej w Milówce, mimo
że jest on od kilkunastu miesięcy remontowany, a pęknięcia
pojawiły się w części mostu, gdzie zakończono już prace!

Od przekazania młodzieży kluczy do bram miasta rozpoczną się w najbliższy piątek, 2
czerwca, tegoroczne Dni Żywca. Organizatorzy - Urząd Miejski i Grupa Żywiec SA zapowiadają, że atrakcji dla każdego, bez względu na wiek, nie zabraknie.
ierwszy dzień miejskiego
święta upłynie pod znakiem młodości. Na początek uczniowie żywieckich
szkół wezmą udział w dorocznej
młodzieżowej sesji Rady Miejskiej, a o 12.00 przeniosą się na
teren kempingu Dębina, który
tego dnia będzie główną areną
zabaw i gier sportowych w ramach juwenaliów, zorganizowanych przez Beskidzką Wyższą

rzebudowa mostu na Sole
rozpoczęła się półtora roku
temu. Mają po nim jeździć
tiry o dopuszczalnym ciężarze
11,5 tony. - Remont wlecze się
niemiłosiernie. Kilka tygodni temu
zakończono przebudowę połowy
mostu i rozpoczęto drugą. Coś
mnie tknęło i poszedłem pod most

Gdzie stanąć autem przed szkołą ?

sprawdzić, jak wygląda od spodu
ta wyremontowana część. Patrzę,
a filary są pęknięte! Spartaczono
remont, wyrzucono pieniądze w
błoto, ale najgorsze, że taki most
może zagrażać życiu kierowców
i ludzi po nim przechodzących. Nikogo to nie obchodzi! - mówi zbulwersowany sołtys Milówki Tadeusz Butor.
O budzący zastrzeżenia remont „Kronika” zapytała pisemnie
katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odpowiedź jest bardzo lakoniczna. Poinformowano nas,
że zakres prac remontowych został określony na podstawie specjalnie opracowanej ekspertyzy
stanu technicznego obiektu.
Prace remontowe prowadzone
są z zachowaniem ciągłości ruchu i etapowo. Według GDDKiA
tam, gdzie są pęknięcia i zarysowania, wykonawca jeszcze nie
przystąpił do remontu. Poza tym
dyrekcja poinformowała „Kronikę”, że remont finansowany jest
z kredytu Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Nie odpowiedziano na nasze pytanie o koszty tego remontu. (ps)

Dość poważny konflikt wybuchł pomiędzy kilkoma
rodzicami dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Żywcu a jednym z mieszkańców. Całej sprawy można
byłoby uniknąć, gdyby znalazło się miejsce do... parkowania.
ielu rodziców dowozi samochodami dzieci do żywieckiej „jedynki”. Nie
mogą jednak zatrzymywać aut
przed szkołą, bo jest tam zakaz.
Dlatego nieco wcześniej wjeżdżają na chodnik. Odprowadzają
dzieci pod drzwi szkoły i wracają
do auta. Cała „operacja” trwa zaledwie kilka minut. Nie podoba się
to jednemu z mieszkańców, który
twierdzi, że auta mu przeszkadzają i stwarzają zagrożenie dla pieszych na chodnikach. Pomiędzy

Miasto wsparło policję

ładze Żywca podpisały
niedawno umowę z Komendą Powiatową Policji
o uruchomieniu dodatkowych patroli policyjnych. Koszty służącego
bezpieczeństwu przedsięwzięcia
poniesie miasto, które przekaże w
tym celu policji jednorazowo 9,6 tysięcy złotych.
Pieniądze pochodzą z miejskiego funduszu profilaktyki antyalkoholowej i będą służyć zapewnieniu
porządku publicznego. Dzięki nim
na terenie Żywca będzie więcej niż
dotąd policyjnych patroli, zwłaszcza
w dni ustawowo wolne od pracy.

Przewidziano tam szereg konkursów, gier oraz rozgrywek
sprawnościowych. Od 18.00 do
23.00 w amfiteatrze Pod Grojcem trwać będzie muzyczna
część Dni Żywca. Po koncertach
laureatki Idola Hanny Stach i
zespołu Pudelsi z Maciejem
Maleńczukiem przewidziano
dyskotekę pod gołym niebem, a
na pożegnanie wielki pokaz
sztucznych ogni. (ban)

Ustalono także, że policjanci penetrować będą miejsca związane z
działalnością publiczną, położone w
rejonach uznawanych za szczególnie zagrożone łamaniem prawa.
- Przeanalizowaliśmy popełniane w mieście wykroczenia oraz
przestępstwa. Okazało się, że najbardziej obfitujące w niebezpieczne wydarzenia okresy to weekendowe wieczory, od piątku poczynając. Ma to związek z większą niż
zwykle ilością organizowanych w
mieście imprez towarzyskich, a
przede wszystkim dyskotek. Uznaliśmy, że w ich pobliżu policyjne

patrole będą częściej widoczne mówi burmistrz Antoni Szlagor.
Z policyjnej statystyki wynika
również, że często w okolicy żywieckich dyskotek, barów i pubów
dochodzi do bójek i rozbojów z
udziałem nietrzeźwej młodzieży.
Poza tym niektórzy spośród powracających z zabawy głośno się zachowują, dewastują przystanki autobusowe, budki telefoniczne i znaki drogowe. Dlatego dodatkowe
patrole będą nadzorować nie tylko okolice lokali gastronomicznych, ale również trasy grupowych
powrotów do domów. (ban)

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

Brakuje informacji o przeprowadzce muzeum
W maju, jak co roku, rozpoczęły się tradycyjne wycieczki
szkolne. Młodzież z głębi kraju
dociera także w okolice Żywca.
Jednym z punktów wycieczek jest
Muzeum Miejskie. Jednak wielu
turystów bezskutecznie dobija się
do drzwi budynku przy ulicy Kościuszki. Co prawda muzeum wyprowadziło się z tego budynku do
Starego Zamku jeszcze pod koniec ubiegłego roku, ale nie każdy o tym wie. A na drzwiach byłej
siedziby muzeum nie ma na ten
temat żadnej informacji! (ps)
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- Te szczeliny są w części wyremontowanego już mostu! twierdzi sołtys Milówki Tadeusz
Butor.

Szkołę Turystyki. Od 17.00 do
21.00 na kempingu grać będą zespoły rockowe. Natomiast
wieczorem w amfiteatrze Pod
Grojcem główną atrakcją będzie
występ zespołu The Postman,
specjalizującego się w szlagierach Beatlesów i Czerwonych
Gitar.
Nazajutrz, 3 czerwca, letni
festyn odbędzie się na terenach
rekreacyjnych osiedla 700-lecia.

Jarosław Gowin (z lewej) i wspierający go w batalii o miejsce postojowe Bogusław Hutman-Wilczek dyskutują na temat ewentualnej zatoczki.
nim i rodzicami dochodzi niejednokrotnie do awantur. - Sprawa
jest tak prosta, że aż wstyd o niej
mówić. Wystarczyłoby teraz, gdy
zaczyna się przebudowa ulicy,
zrobić w pobliżu szkoły małą zatoczkę albo zmienić ustawienie
znaków i byłoby po sprawie uważa Jarosław Gowin, jeden z
rodziców.
Tomasz Terteka, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Żywcu, mówi, że rozpoczęła się ge-

W przededniu papieskiej wizyty w Polsce, w Żywcu odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt w mieście Jana Pawła II przed

neralna przebudowa ulicy, przy
której mieści się szkoła, ale jest
za późno, aby wybudować zatoczkę, bo projekty są już dawno
gotowe. - Poza tym nie mogłaby
ona tam powstać, bo nie miałaby
wymiarów, wymaganych przepisami drogowymi. Będziemy analizować sytuację i niewykluczone,
że dojdzie tam do zmiany oznakowania, aby rodzice mogli spokojnie zatrzymywać się przed
szkołą - mówi Terteka. (ps)

jedenastu laty. Tablicę - ufundowaną przez miejskie i powiatowe władze - umieszczono na
frontowej ścianie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika. Są na niej słowa
polskiego papieża, który
zwracając się do młodzieży
powiedział: „Wy jesteście
moją nadzieją”. (ban)
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Milówka: spartaczony remont ?

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

DYŻUR DZIENNIKARSKI W ŻYWCU (Agencja Nieruchomości „Dacza”, ul. Kościuszki 4, tel. 033-861-55-88) czwartek godz. 14.00 - 15.30
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Niepełnosprawni mają co robić

pomysłem produkcji benzyny z węgla wyszła
Kompania Węglowa w
Katowicach. Jej przedstawiciele
stwierdzili, że to właśnie oświęcimska firma ma odpowiednią infrastrukturę, aby rozpocząć taką
produkcję. Obie strony wyraziły
zainteresowanie pomysłem.
Obecnie benzyna z węgla produkowana jest już między innymi w
Niemczech, Francji i RPA.
Według posłanki Beaty Szydło realizacja tego pomysłu jest
bardzo realna. - Jeszcze w latach
1950 - 1964 właśnie na terenie
firmy Dwory produkowano paliwa
silnikowe z koksu i gazu ziemnego. Gdyby nowa produkcja ruszyła, kopalnie zyskałyby stabilnego,
długoterminowego odbiorcę węgla. Poza tym taka inwestycja
stworzyłaby nowe miejsca pracy
- mówi posłanka Szydło.
Po kilkumiesięcznej ciszy coś
w tej sprawie drgnęło. Minister
gospodarki stwierdził, że pomysł
produkcji benzyny z węgla w
oświęcimskich Dworach jest zasadny. 9 maja odbyło się w tej
sprawie posiedzenie sejmowej

komisji gospodarki. Przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa przygotowali analizy w sprawie produkcji benzyny z węgla.
- Wynika z nich jasno, że byłoby
to dla polskiej gospodarki niezwykle korzystne. Podkreślano, że to
właśnie pogranicze Śląska i Małopolski jest regionem, w którym
taka produkcja może się rozwinąć. Bogate i nadające się do
tego celu zasoby kopalń nadwiślańskich, w tym między innymi
kopalni Brzeszcze - Silesia oraz
zaplecze firmy Dwory, stwarzają
ogromne możliwości. Konieczne
jest opracowanie studium wykonalności tego projektu, a także
podjęcie działań organizacyjnych
oraz wyznaczenie ośrodka decyzyjnego, koordynującego ten projekt. Komisja chce zobowiązać
rząd, aby projekt ten został wpisany do opracowywanej strategii
rozwoju górnictwa w Polsce - informuje posłanka Szydło.
Nieoficjalnie mówi się, że
powstanie zakładu przerabiającego węgiel na paliwo, miałoby
kosztować około dwóch miliardów euro. (ps)

Dla mieszkańców gminy Brzeszcze

W gminie Brzeszcze uruchomiono telefon zaufania dla osób z
problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Porad udziela terapeuta. Dzwonić można w każdą środę pomiędzy 19.00 a 20.00 pod
numer 032 2111111. Można także wybrać się osobiście do Punktu
Konsultacyjno-Terapeutycznego, który mieści się w Brzeszczach
przy ulicy Kosynierów 8, w budynku starego Urzędu Gminy. Tam
w każdą środę od 16.00 do 19.30 można uzyskać pomoc prawną,
psychologiczną i terapeutyczną. Z kolei Punkt Psychologiczno-Terapeutyczny dla Młodzieży otwarty jest w każdy czwartek od 16.00
do 19.30. (ps)

arsztat, który prowadzi Fundacja im. Brata Alberta, przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Co ważne, są na
nie dowożone bezpłatnie. - To
taka szkoła życia. Staramy się,
aby niepełnosprawni nie siedzieli na zajęciach bezczynnie. W Jawiszowicach mamy
cztery pracownie: ogrodniczą,
gospodarstwa domowego,
rzemiosł różnych i rękodzieła
artystycznego. W sumie w
warsztatach w Jawiszowicach
uczestniczy osiemnaście osób
z Brzeszcz, Jawiszowic, Prze-
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Benzyna z węgla? (cd.)

Od połowy grudnia
ubiegłego roku - w budynku sąsiadującym z
pocztą w Jawiszowicach (gmina Brzeszcze) - działa filia Warsztatu Terapii Zajęciowej
z Chełmka.

Część uczestników warsztatu w Jawiszowicach.

cieszyna, Skidzinia, Zasola i
Łęk - wylicza ksiądz Tadeusz
Zaleski, prezes Fundacji im.
Brata Alberta, która działa od
20 lat, a na terenie kraju prowadzi już ponad 30 tego typu
placówek.

Chociaż jawiszowicki warsztat działa od grudnia, to jego oficjalne otwarcie zaplanowano na
6 czerwca. Uroczystości rozpoczną się o 10.00 od mszy w
pobliskim zabytkowym kościele świętego Marcina. (ps)

Kiedy ktoś wreszcie posprząta ?

Część mieszkańców Oświęcimia jest oburzona stanem parceli, na której niegdyś
stała kamienica Haberfeldów. Uważają, że zarośnięty plac w centrum i grożący
zawaleniem prowizoryczny płot, to wstyd dla miasta.
rzypomnijmy, że ponad
trzy lata temu w centrum
Oświęcimia zawaliła się
kamienica Haberfeldów. Ruinę
uprzątnięto dopiero po ponad
roku. Zostały tylko fundamenty i
część podpiwniczenia. Od tamtej
pory plac stoi zarośnięty, nieposprzątany, a zawaleniem grozi
prowizoryczne ogrodzenie. Radna miejska Grażyna Kopeć zwróciła się ostatnio do władz Oświęcima z pytaniem, jakie konsekwencje prawne wyciągnęli miejscowi włodarze wobec właściciela posesji?
- Skoro każdego oświęcimianina obowiązuje utrzymanie porządku na terenie swojej parceli i jej
obrzeżach, to czemu nie dotyczy to
właścicieli tej działki? Uważam, że
wjazd do miasta powinien być jego
wizytówką. Tymczasem miasto
wydaje spore sumy na remont zamku i rynku, ale służby miejskie od
dwóch lat nie potrafią skutecznie

W Głębowicach:
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W połowie ubiegłego roku ministerialni eksperci zaproponowali, aby w oświęcimskiej Firmie Chemicznej Dwory produkować benzynę i olej napędowy z
węgla. Po wielu miesiącach ciszy temat powrócił.

Zanosi się, że teren, na którym stała niegdyś kamienica Haberfeldów nieprędko zmieni wygląd.
doprowadzić do posprzątania terenu po kamienicy. Czy to miejsce
będzie już zawsze straszyć swoim
wyglądem? - pyta radna Kopeć.
Prezydent Oświęcimia Janusz
Marszałek twierdzi, że w ubiegłym
roku straż miejska wystosowała
18 pism wzywających właściciela
nieruchomości do uporządkowania terenu. Co więcej, skierowano sześć wniosków o ukaranie go
do sądu.
- Od listopada 2005 do marca
2006 roku strażnicy miejscy nie
stwierdzili zaniedbań właścicieli co

do odśnieżania chodników i usuwania odpadów komunalnych.
Także na wiosnę strażnicy nie zauważyli jakichś nieporządków. Natomiast stwierdzono osunięcie się
resztek podpiwniczenia. Powiadomiony został o tym właściciel i inspektor nadzoru budowlanego.
Obecnie ogrodzenie przy tej parceli jest naprawiane, a właściciele koszą parcelę. Niestety nie ma
podstaw prawnych, aby zmusić
ich do zmiany rodzaju i wyglądu
tego ogrodzenia - mówi prezydent
Marszałek. (ps)

Od czwartku, 1 czerwca, zmienia się przynależność pocztowa
Głębowic (gmina Osiek). Do tej
pory wieś należała do poczty w
Wieprzu, a od czerwca będzie
podlegać poczcie w Osieku.
Oznacza to zmianę kodu pocztowego z 34-122 Wieprz na 32-608 Osiek.
W najbliższych kilkunastu miesiącach mieszkańców Głębowic
czekają kolejne zmiany. Zdecydowano bowiem o wprowadzeniu w
tym sołectwie nazw ulic. (ps)
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Kilkanaście miesięcy temu posadzono drzewka wzdłuż nowo
wybudowanej ulicy Batorego w Oświęcimiu. Niestety, niedawno dali
o sobie znać miejscowi wandale, którzy część drzewek bezlitośnie
połamali. (ps)

DYŻUR DZIENNIKARSKI W OŚWIĘCIMIU (Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, tel. 033-842-25-75) wtorek godz. 10.00-11.30
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Wczesne tablice
Jeśli gdzieś w Bielsku przeprowadzany jest remont jakiegoś fragmentu drogi i ulice wyłączane są z ruchu, to tablice
informujące o objeździe pojawiają się
w ostatniej chwili. Czasami bywa też
tak, że takich tablic w ogóle nie ma i
kierowcy muszą zawracać na ślepej
uliczce, tuż przed grzebiącą w ziemi
koparką.
Ale tablice z informacją o tym, jak
dojechać na spotkanie z papieżem
Benedyktem XVI ustawiono w Bielsku - zresztą nie tylko w Bielsku, ale
także w wielu innych miastach - na
grubo ponad tydzień przed papieską
wizytą. Czy przypadkiem służby drogowe nie przesadziły i nie stały się
bardziej papieskie od papieża? bielszczanin

Drogowa plama
W dawnej NRD po zjednoczeniu Niemiec budowa autostrad była priorytetem. I
tam nowe autostrady powstały szybko, niczym grzyby po deszczu. Także w Czechach, Słowacji i Chorwacji gołym okiem widać, jak z roku na
rok przybywa nowych, szybkich i wygodnych dróg. A u nas, na Podbeskidziu, budowa dwóch ekpresówek
- do Cieszyna i Zwardonia - przypomina kwadraturę koła. Od lat czytam
o samych problemach. A to unieważniono jakieś urzędnicze decyzje, a to
ktoś protestuje i okazuje się, że ma
rację, a to wykonawca dał plamę i jest
poślizg. Lata lecą, urzędnicy dyskutują, a my kierowcy katujemy siebie i
swoje auta, męcząc się w korkach i
jeżdżąc po koszmarnych wybojach czytelnik z Żywca

Run na wielką płytę (cd.)
Byłem pracownikiem jednego z bielskich przedsiębiorstw budowlanych, które
budowało przed laty w Bielsku-Białej bloki z wielkiej płyty. Wiem, że
mieszkaniom w tych blokach daleko
do ideału, ale też ta metoda pozwalała budować szybko i stosunkowo
tanio. W efekcie w Bielsku-Białej
przybyło w krótkim czasie wiele tak
potrzebnych mieszkań.
Potem zmienił się ustrój i piewcy
nowych czasów zaczęli szydzić z
wielkiej płyty jako komunistycznego

potworka. Tyle że oprócz krytykowania tego co było, nie mieli żadnych
sensownych pomysłów na teraz i jutro. Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które miało być mieszkaniowym sztandarem nowych czasów,
okazało się wielkim niewypałem.
Mieszkań komunalnych przybywa
niewiele, więc gdyby nie bloki z wielkiej płyty młodzi Polacy - którzy PRLu nie pamiętają wcale albo jak przez
mgłę - skazani byliby na mieszkania
u deweloperów po 3 tysiące za metr
kwadratowy. Czyli najczęściej musieliby o własnym mieszkaniu zapomnieć. Niech ci, którzy nadal przy
każdej okazji plują na PRL, wezmą
ten fakt pod uwagę - stały czytelnik

Wolne z okazji
pielgrzymki (cd.)
Red.: Zamieszczony w poprzedniej „Kronice” list naszego
czytelnika, krytykujący plany zafundowania uczniom i nauczycielom wolnego z okazji pielgrzymki
papieża, wywołał spory rezonans.
Oto dwa głosy w tej kwestii.
Zgadzam się całkowicie, że
nie powinno być dnia wolnego od nauki w dniu przyjazdu papieża, choć jestem nauczycielem. Szkoła, w której pracuję, takiego dnia swoim uczniom i nauczycielom nie dała. Kilka dni później okazał się jednak, że „wolne” oficjalnie
zarządziło ministerstwo, więc nie pozostawało nic innego, tylko się dostosować.
Z Pana listu wynika jednak, że
bardziej jest Pan oburzony faktem
otrzymywania dodatkowych dni wolnych przez nauczycieli, którym, według Pana, żyje się za dobrze, niż zachowaniem młodzieży w tym czasie.
Po pierwsze zwracam uwagę, że
nauczyciele nie ustalają uczniom dni
wolnych - ani rekolekcji, ani też
wszelkich innych, są to działania odgórne. Przy czym np. w okresie rekolekcji nauczyciele (na pewno pla-

cówki, w której pracuję, ale wiem, że
w wielu innych również) mają zagospodarowany czas w szkole konferencjami, szkoleniami itp.
Podzielił się Pan, trafnym zapewne, spostrzeżeniem na temat naszej
młodzieży, która rekolekcje spędza
na straceńskich bulwarach i „przeżywa je duchowo” pijąc piwo. Wytknął
Pan jednocześnie nauczycielom 13.
pensję, ferie, wakacje itd., które to
dni, notabene, nie są wolne dla nauczycieli w całości.
Pragnę zauważyć, że z tymi
uczniami ze straceńskich bulwarów,
którzy zamiast być w kościele, popijają piwo i niejeden kpi sobie z wszelkich wartości, również pracują nauczyciele i zapewniam, że nie jest to
proste. Można byłoby powiedzieć:
„Zapraszam do szkoły”. Jednak dość
agresywny ton Pana listu wskazuje
mi na to, że nie starczyłoby Panu
cierpliwości w niektórych szkolnych
sytuacjach, a nauczycielowi cierpliwości starczyć musi, więc nie popracowałby Pan długo, a tak bez wypoczynku... byłoby bardzo trudno.
Zwracam tutaj uwagę na specyfikę
tej pracy.
Nie wiem, czy orientuje się Pan,
ile zarabia początkujący nauczyciel
(człowiek, bądź co bądź po studiach)
i ile lat i pracy dodatkowej (także nakładów finansowych na dokształcanie) trzeba, aby uzyskać najwyższy
stopień awansu i zarabiać trochę (!)
więcej. Jeśli ktoś nie zdaje sobie
sprawy z tego, jak ważna w kraju jest
edukacja, niech zastanowi się nad
sobą. A ludzie, którzy kształceniem i
wychowaniem się zajmują i co do których ma się wysokie wymagania,
powinni być przyzwoicie wynagradzani. Jak na razie nie są, a to jeden
z warunków podniesienia poziomu
edukacji. W tym kontekście pretensje m.in. o „trzynastki”, które przecież
nie tylko nauczyciele dostają, są tylko pretensjami człowieka rozżalonego (pewnie zresztą słusznie) własną
sytuacją, za którą, Drogi Panie, „bel-

Gości przybywających na rocznicową uroczystość do wojskowej komendantury
Armii Czerwonej w Białej witał potwornie pijany wartownik. Gdy sowieckiego komendanta zapytano, dlaczego toleruje na służbie mocno pochmielonego wojaka,
ten z rozbrajającą szczerością odpowiedział, iż jest to... najtrzeźwiejszy żołnierz,
jakim dysponuje!
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wojny Armia Czerwona słynęła z
tego, że jej żołnierze nawet głodni i
bosi
szli naprzód,
R
ZE
Ś
S Z ŁO wypełniając najbardziej bezsensowne czy
wręcz samobójcze rozkazy. Ale wojacy z czerwonymi gwiazdami na
czapkach i hełmach znani byli też z
kilku paskudnych cech. Między innymi z wielkiej miłości do alkoholu.

WIADRO PEŁNE WÓDKI
Zaledwie kilkanaście dni po zajęciu Bielska i Białej przez Armię
Czerwoną, major Kulikow, wojenny
komendant Białej, zaprosił do siebie miejscowych notabli, aby wspólnie uczcić święto sowieckiego wojska. Problem polegał na tym, że
Kulikow nie miał alkoholu, a taka
impreza bez gorzałki, to wstyd dla
gospodarza. Komendant wiedział
jednak, że w piwnicy bialskiego starostwa stoi pełna beczka wódki.
Przywieźli ją milicjanci z Osieka koło
Oświęcimia po tym, jak miejscowy
zapas tego trunku rozkradli krasnoarmiejcy. Major poprosił więc starostę o ratunek.

Polski urzędnik od pomocy się
nie uchylił i stanęło na tym, że do starostwa przyjdą żołnierze z naczyniem
na gorzałkę. Już po kilku minutach
zjawiło się trzech dziarskich wojaków
z wiadrem i chochlą. Nie wyszli, dopóki wiadra nie napełniono im po
same brzegi. Potem bardzo ostrożnie szli z cennym ładunkiem do komendantury. Co kilka kroków stawali i z chochli popijali wódkę. Do celu,
tragarze dotarli kompletnie pijani.
Gdy po południu goście zaczęli
się schodzić na wojskowe święto,
chwiejący się mocno na nogach wartownik był najtrzeźwiejszym wojakiem
komendanta Kulikowa. Kiedy major
zorientował się, że zapomniał zaprosić na uroczystość bialskiego wicestarostę, postanowił błąd naprawić i wysłać po niego pijanego strażnika. Jednak ten polecenie „Dawaj starostu, a
bystro!” zinterpretował po swojemu i
przyprowadził wiceszefa starostwa
pod karabinem z bagnetem.
Można się domyślać, że wicestarosta, który pełnił tę funkcję również
przed wojną, a w czasie okupacji był
członkiem Armii Krajowej, idąc pod
sowieckim bagnetem spodziewał się
najgorszego. Ale zamiast tego czekały go przeprosiny Kulikowa za głupotę wartownika oraz solidny łyk

przyniesionej w wiadrze gorzałki z
Osieka.

PIJAK ZA KÓŁKIEM
Innym razem do Krakowa wybrała się wspólnie grupa polskich urzędników z Białej (zarówno ze starostwa,
jak i z magistratu) oraz trzech
sowieckich żołnierzy. Trzy
osoby jechały w szoferce, a
reszta na odkrytej platformie.
Kiedy więc zaczął padać
deszcz, eskapadę trzeba
było przerwać. Postój wypadł w bialskiej restauracji Rogowa. Dwugodzin-

ne oczekiwanie na koniec ulewy umilano sobie alkoholem. Polacy z niepokojem patrzyli, jak siedzący przy stole
sowiecki kierowca ani myśli opuścić
choćby jednej kolejki i pije równo ze

frzy” nie odpowiadają i nie ponoszą
za nią winy. Sami borykają się z problemami finansowymi, a ich praca nie
jest łatwym kawałkiem chleba.
Nie wiem, czy Pan ma dzieci. Jeśli tak, to proponowałabym kształcenie ich na własną rękę w domu lub
wprowadzenie szkolnictwa płatnego,
skoro ma Pan żal o to, że - jak Pan
się wyraził - utrzymuje Pan nauczycieli z własnych podatków. No cóż,
nauczyciel też płaci podatki. Ja nie
czuję się niczyją utrzymanką, a oczekuję przyzwoitego wynagrodzenia za
dobrze wykonaną, trudną i opowiedzialną pracę, a skoro tego wynagrodzenia, póki co, nie ma, to przynajmniej jakiegoś szacunku - czytelniczka z Bielska
★
Jestem nauczycielką angielskiego w jednej z podbielskich miejscowości. Przyznam, że zbulwersowały
mnie słowa czytelnika z Bielska-Białej. Stwierdzenie, że rekolekcje są dla
uczniów jedynie okazją do wałęsania
się po bulwarach z puszką piwa w dłoni, to bardzo duże uogólnienie. W
miejscowości, w której pracuję, młodzież naprawdę przeżywa ten czas.
Pisze ten pan także, że zafundowano belfrom, którzy i tak wolnego mają
pod dostatkiem, kolejne wolne dni z
okazji przyjazdu papieża Benedykta
XVI. Następnie nadmienia o innych
przywilejach nauczycielskich, trzynastej pensji i fakcie, że to z jego podatków utrzymuje się polskich nauczycieli. Mam dla owego pana propozycję. Skoro tak mu źle w prywatnej firmie, dla której pracuje, to cóż stoi na
przeszkodzie, aby ukończył studia pedagogiczne i podjął pracę w szkole.
Wreszcie dostawałby pan pensję od
podatników za „nicnierobienie”. Statystyczny Europejczyk zmienia zawód
kilka razy w życiu. Wszystko więc
przed tym panem.
Sama nie wykluczam zmiany zawodu ponieważ jestem osobą młodą. Ostrzegam jednak, że życie belfra nie jest wcale takie różowe. Jeśli

wszystkimi. Na ich pytanie Rosjanin
odpowiedział uspokajająco, że nie ma
się czego bać, bo on ma silną głowę.
Ale najwyraźniej przecenił swoje
możliwości, bo kiedy z powrotem
usiadł za kierownicą, nie mógł utrzymać pionu. Mimo to z impetem ruszył
w stronę Krakowa i gnał na złamanie
karku, bo chciał nadrobić stracony
czas. Tuż przed Kozami jazdę utrudniła wojskowa kolumna sowiecka, ale
pijany szofer uznał, że to nie problem.
Na sygnale mijał pędem jeden wóz bojowy za drugim. W centrum Kóz zbliżyli się do cywilnego auta z rosyjskimi
oficerami, wśród których był też generał. Choć jadący w szoferce sowiecki
oficer ostrzegł kierowcę, żeby generalskiego auta nie wyprzedzał, ten
krzyknął „Czort z generałem!” i pognał
do przodu. Wyprzedzanie skończyło
się tak, że generalski wóz utknął na
poboczu drogi, a auto prowadzone
przez pijanego szofera jechało dalej.
Ale generał z pistoletem w dłoni ruszył w pościg. Z czasem jego wóz zaczął doganiać
uciekinierów, a
generał otworzył ogień. Pasażerowie ostrzeliwanego auta chcieli się
zatrzymać, lecz kierowca stwierdził, że generał strzela do
kół, a nie do ludzi i uciekał nadal. W
Kętach rajd sowieckiego szofera dobiegł końca. Auto zatrzymało się po
uderzeniu w... dom!
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ktoś wie cokolwiek więcej o pracy
nauczycieli, to wie też ile różnych
zadań mają przydzielone na okres
wakacji, ile czasu zajmuje przygotowanie lekcji na kolejny dzień, pisanie konspektów, poprawianie sprawdzianów itd. Ja nie narzekam na pracę, ale dziwi mnie tak ogromna niechęć środowiska do nas.
Na co dzień mam do czynienia z
owymi młodymi ludźmi popijającymi
piwo, szukającymi sensu życia i autorytetów, których niejednokrotnie nie
znajdują w domu rodzinnym. Bo proszę pamiętać, że jeżeli sami nie szanujemy pracy i godności drugiego
człowieka, nie możemy wymagać
tego samego od naszych dzieci w
stosunku do nas. Cieszę się, że robię coś co interesuje młodych ludzi,
co pozwala im zapełnić wolny czas.
Być może robię to też dla dzieci tego
pana, tak anty nastawionego do nas
nauczycieli - czytelniczka z okolic
Bielska

Upamiętnić trenera
Na niebiańskie boiska odszedł Człowiek-Legenda
Polskiego Sportu - osiemdziesięciopięcioletni trener piłkarski,
jakiego polska piłka nożna nie miała
przed Nim i chyba nieprędko pojawi
się ktoś drugi taki, jak On... Kazimierz
Górski - nie ma kibica, któremu to nazwisko byłoby obce.
Tu moja propozycja - niech Szanowna „Kronika” podejmie akcję, aby
uczcić Jego pamięć i zasługi nazwą
ulicy - np. przylegającej do stadionu
sportowego obecnej ulicy T. Rychlińskiego (swoją drogą, konia z rzędem
temu, kto mi powie, kim był ów T. R. szukałem w różnych źródłach, m.in.
w „Kalendarzach Beskidzkich” - nic.
Myślę, że to ktoś z PRL i jakoś się do
dziś uchował) - lub wręcz samego stadionu. A na budynku nr 1 tej ulicy lub
bramie stadionu niech się pojawi tablica pamiątkowa: „Kazimierz Górski
(1921-2006) - twórca największych
sukcesów polskiej piłki nożnej - mistrzostwo olimpijskie Monachium
1972, srebrny medal za trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Piłce
Nożnej Monachium 1974, srebrny
medal olimpijski Montreal 1976”.
Chętnie dorzucę parę złotych na
ten cel, jeżeli np. „Kronika” ogłosi
zbiórkę pieniędzy na stworzenie takiej tablicy - Wiesław Andrzej Wnuk
Pasażerowie przezornie dali
nura nim zjawił się wściekły generał.
W aucie pozostał jedynie kierowca,
który nadal wykazywał stoicki wręcz
spokój i jak zaklęty siedział za kierownicą swojego wozu. Wysoki rangą oficer widząc, że ma do czynienia z żołnierzem, wydał rozkaz
opuszczenia auta. Kierowca - niczym
rasowy cywil - odpowiedział „Nie
chcę” i nadal tkwił na swoim miejscu.
Wtedy sowiecki generał przystawił
mu do głowy pistolet. Ale kierowca
nie stracił rezonu i... kopnął oficera!
Na taki afront zareagowała generalska świta i siłą wyciągnęła pijaka z
szoferki. Związano go, wrzucono na
pakę auta i wysłano za kratki aresztu. Polsko-sowiecka podróż z Białej
do Krakowa dobiegła tym samym
końca.

AMATOR SEKSU
Pewnego dnia w bialskim starostwie zjawił się niecodzienny interesant. Potwornie pijany sowiecki oficer, powołując sią na rodzinne koligacje oraz frontowe doświadczenia,
domagał się... urzędowej zgody na
seks z upatrzoną kobietą! Urzędnicy
zdębieli i nie mieli pojęcia, co zrobić
z takim petentem. Ale jeden z nich
nie tylko biegle mówił po rosyjsku,
lecz także wiedział, jak postępować
z krasnoarmiejcami. Na kartce papieru namazał nieczytelne esy-floresy i
przybił ogromną ilość pieczątek. Potem nalał amatorowi damskich
wdzięków potężnego kielicha i słaniającego się na nogach oficera wyprowadził z urzędu.
Tekst i foto:

SŁAWOMIR HOROWSKI

Tekst oparto na książce Bogusława
Hojnackiego „Blaski i cienie PRL”
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Lalki dla dziewczynek i samochody dla chłopców - te zabawki cieszą się z okazji Dnia Dziecka największą popularnością. - Bardzo wielu klientów kupuje też maskotki, od
malutkich breloczków przypinanych do plecaków po ogromne zwierzaki, zza których dzieci nieraz nawet nie widać - mówi
sprzedawczyni jednego z bielskich stoisk z zabawkami.

Jak wyjść z długów ?

Prezenty na Dzień Dziecka

konika (od 35 zł), samochód (od
75 zł) oraz domek (od 120 zł).
Dla chłopców rodzice najczęściej wybierają samochody strażackie, policyjne, budowlane oraz wyścigowe. Wiele z nich
to modele sterowane drogą radiową.
Wśród samochodów największą popularnością cieszą
się tradycyjnie auta
wyścigowe, straży
pożarnej, policji i
zdalnie sterowane.
Ceny takich aut wynoszą od 30-50 zł,
sterowanych radiowo - od 50-70 zł.
Duże puzzle można kupić od
8-15 zł, trójwymiarowe - od 30 zł.
Zestawy do rysowania i malowania kosztują od 12 zł, zestawy z
modeliną - od 20 zł. Zainteresowaniem cieszą się także różne gry.
Planszowe można kupić od 20 zł,
scrabble - od 35 zł do 80 zł. (efa)

szystko zaczęło się od wysokiego kredytu, zaciągniętego w latach osiemdziesiątych. Gdy z dnia na dzień
banki podniosły odsetki do kilkudziesięciu procent rocznie, pożyczyli pieniądze od rodziny, sąsiadów, znajomych i spłacili bank. - Tak bardzo
baliśmy się tych ogromnych odsetek, że nie pomyśleliśmy, w jaki sposób spłacimy rodzinę i znajomych.
Kredyt był rozłożony na wiele lat, a
ludzie chcieli odzyskać pożyczki
szybko - opowiada Marta Z., która
niebawem znowu musiała iść do
banku, by zaciągnąć nowy kredyt na spłatę rodziny i znajomych.
Gdy zachorowała i znaczną
część dochodu małżonkowie musieli przeznaczyć na leczenie kobiety, na raty zabrakło już pieniędzy. Zaciągali nowe kredyty i nimi
spłacali stare raty. - Później banki
nie chciały już nam pożyczać. Poprosiliśmy o pomoc rodzinę, by kuzynowie zaciągnęli dla nas pożyczki. Niestety, było coraz gorzej. Dziś,
oprócz banków, przeklina nas jeszcze rodzina...
Marta i Jan Z. są kłębkiem nerwów. Zadłużenie w bankach i u rodziny przekracza ich dziesięcioletnie dochody. - Z banków i firm windykacyjnych dzwonią, byśmy pożyczyli w firmach, które nie sprawdzają zdolności kredytowej i w ten sposób spłacili choć część długu. A
przecież wiedzą, że takie firmy mają
bardzo wysokie oprocentowanie i
że nie będziemy w stanie tego spłacić. Straszą nas, że przyjdą i
wszystko nam zabiorą, że zlicytują
nam dom - płacze Marta Z.

Nagroda za kolorowe telefony

„Telefon do Mamy” Telekomunikacji Polskiej, polegający na zakładaniu w szpitalach - także na Podbeskidziu - kolorowych aparatów telefonicznych, z których chore dzieci, dzięki specjalnym kartom korzystają
bezpłatnie, zwyciężył w konkursie European SABRE Awards 2006 w
kategorii działania prospołeczne.
- Obecnie działają 1054 telefony w niemal każdym ze szpitalnych
oddziałów dziecięcych w Polsce - mówi Zbigniew Drohobycki, szef biura prasowego w Katowicach. - Do tej pory dzieci wykorzystały ponad
320 tysięcy darmowych kart telefonicznych i rozmawiały z bliskimi przez
10 milionów minut. Darmowe karty dostarcza dzieciom TP. (efa)

Irena Krzanowska, rzecznik
konsumentów w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej mówi, że
firmy windykacyjne nie mogą zajmować ruchomości i nieruchomości. - Takie uprawnienia ma wyłącznie komornik, działający na
podstawie prawomocnego wyroku
sądowego - mówi Krzanowska.
Wyjściem z trudnej sytuacji
małżeństwa mógłby być kredyt
konsolidacyjny, czyli zamiana
wszystkich kredytów jakie zaciągnęli, na jeden. Ale w ich przypadku mogą być z tym problemy. - Korzystając z konsolidacji można
zmniejszyć wysokość miesięcznych rat, dzięki niższemu oprocentowaniu całości zadłużenia - mówi
Piotr Kudrycz, doradca finansowy
Open Finance, firmy pomagającej
klientom indywidualnym w zarządzaniu finansami. - Na wysokość
rat pozytywnie wpływa także wydłużenie okresu spłaty. Kredyt konsolidacyjny można bowiem spłacać nawet przez kilkanaście i więcej lat.
Ponieważ większość kredytów
konsolidacyjnych dostępnych w
bankach to kredyty hipoteczne,
oferta kierowana jest zazwyczaj do
posiadaczy nieruchomości, która
mogłaby stanowić zabezpieczenie
dla banku.
Z uzyskaniem kredytu konsolidacyjnego - co potwierdzają zarówno pracownicy banków, jak i
doradcy finansowi - mogą mieć
jednak problem osoby, którym
wcześniej powinęła się noga w
spłacie kredytów. (efa)
★)

Nazwisko znane redakcji

● Po dwóch tygodniach wyższych
cen staniały na Podbeskidziu kurczaki. W mięsnych sklepach można je obecnie kupić po 4,90 zł za
kilogram, w sklepach sieciowych
- po 4,60 zł. W ostatnich kilkunastu dniach za kurczaki trzeba było
płacić średnio 5,60 zł.
● Od września wysokość zasiłku
rodzinnego będzie zależeć od
wieku dziecka i wyniesie 48 zł na
dziecko do 5 lat, 64 zł - na dziecko od 6 do 18 lat oraz 68 zł na
dziecko pełnoletnie, do 24 lat. Kryterium dochodowe pozostanie
bez zmian - świadczenie otrzymają rodziny, w których dochód w
2005 roku nie przekroczył 504 zł
na osobę (lub 583 zł jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne).
● Od września wyższe będą 4 z 7
dodatków do zasiłku rodzinnego
(między innymi z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dodatek wzrośnie z 50 do
80 zł miesięcznie) oraz dodatki
związane z kształceniem dzieci (na
przykład wyprawka szkolna będzie
wyższa o 10 zł i wyniesie 100 zł).
● Stopa bezrobocia w kwietniu
wyniosła 17,2 proc. i była niższa
o 0,6 proc. w porównaniu do marca - podał Główny Urząd Statystyczny. Bez pracy pozostawało
w Polsce 2 mln 703,6 tys. osób.
O 118,4 tys. mniej niż przed miesiącem i o 254,2 tys. mniej niż
przed rokiem.
● Podwyżka akcyzy na olej opałowy i gaz płynny do napędu samochodów jest nie do przyjęcia uważa Krajowa Izba Gospodarcza. Od września akcyza na olej
opałowy ma wynieść 1048 zł za
1000 litrów (obecnie - 232 zł), a
na autogaz - 1000 zł za 1000 litrów (obecnie 695 zł). (efa)

Wieści z targu

Na straganach pojawiły się krajowe truskawki na wagę po 10 zł za kilogram oraz ogórki
gruntowe po 5 zł. Truskawki z importu sprzedawane są w tej samej cenie. Smakosze
mogą skosztować pierwszych w tym roku wiśni po 12 zł za kilogram oraz moreli po 10 zł.

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.
FOTO: EWA FABER

Dziś przepisem na
zupę z rzeżuchy dzieli się
z czytelnikami „Kroniki” Bogumiła Kubica, zrzeszona
w Kole Gospodyń Wiejskich w Bystrej.

ZUPA Z RZEŻUCHY

✂

Składniki: 2 pory, duża cebula, 2 łyżki masła, litr bulionu drobiowego, rzeżucha, 3 jajka ugotowane na twardo, 4 kromki bułki, 1/2 l
śmietany kremówki, sól i pieprz.
Sposób przyrządzania: umyte pory pokroić w talarki. Cebulę posiekać i zeszklić na łyżce masła. Dodać pory i dusić około 10 minut,
następnie dodać odcięte listki rzeżuchy i gotować kolejne 5 minut.
Zmiksować wszystko z bulionem, dodać śmietanę i doprawić do
smaku. Jajka pokroić w kostkę, a bułkę okroić ze skórki, pokroić w
kostkę i podsmażyć na maśle.
Zupę podawać z pokrojonym jajkiem i grzankami.

krajowych warzyw pojawiły się też kalafiory i brokuły. Kosztują po 3,50 zł za
sztukę. Kapustę można kupić po
3 zł, sałatę pekińską - po 4 zł, lodową - po 5,50 zł. Ziemniaki młode kosztują od 2,50 do 3 zł za kg,
ubiegłoroczne - od 1,50 zł. Tanieją pomidory i ogórki. Jeszcze kilka
dni temu za pomidory trzeba było
płacić po 9 zł, obecnie kosztują ok.
7 zł - zarówno z importu, jak i krajowe. Ogórki szklarniowe staniały
z 4 do 2,50 zł za kg.
Wciąż drogie są jabłka i - jak
mówią sprzedawczynie z bielskich
stoisk warzywniczych - nie zanosi
się, by przed latem staniały. Za kilogram ładnych, dużych jabłek w klasie ekstra trzeba zapłacić od 3,50
do 3,80 zł. Po 5 zł sprzedawane są
banany i cytryny, po 5,50 zł - kiwi i
słodkie mandarynki, 7 zł trzeba zapłacić za kilogram brzoskwiń. (efa)

FOTO: EWA FABER

śród lalek najczęściej wybierane są bobasy, zazwyczaj wyposażone
przez producentów
w masę przydatnych akcesoriów.
Można więc kupić
bobasa w nosidełku lub w wózeczku.
W dołączonych torbach dziecko znajdzie pieluszki, kosmetyki dla lalki,
kaszkę, ubrania i
wiele innych. Większość bobasów gaworzy (ceny od
60 zł). Wózki kosztują od 40 do 120
zł - można wybrać
składany, wiklinowy lub głęboki. Droższe mają
wszystkie funkcje prawdziwego.
Łóżeczko można kupić za 3070 zł. Dla starszych dziewczynek
rodzice kupują lalki Barbie i podobne. Ceny firmowych zaczynają się
od 40-65 zł. Dla lalek można kupić dodatkowe ubrania (od 8 zł),

Marta i Jan Z.★ ), mieszkańcy jednej z podbeskidzkich miejscowości, mają na głowie kilkanaście kredytów, firmy windykacyjne i przekleństwa ludzi. - Wpadliśmy w straszliwą pułapkę, z której już chyba do końca życia nie wyjdziemy - płacze
kobieta, która obawia się, że niebawem znajdzie się na ulicy.
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● 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, 0338521-100, 033-8512-221, fax
033-8525-544, czynne od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00
● CZECHOWICE-DZIEDZICE,
„Martex”, ul. Moniuszki 5, tel.
032-215-80-80, czynne od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-17.00, soboty 9.00-13.00
● CZECHOWICE-DZIEDZICE,
Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42, tel./fax: 032215-31-59, tel.: 032-215-32-85,
czynne od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-14.00.
● JELEŚNIA, „Honesta”, ul. J.Kazimierza 6, tel. 033-863-60-75,
czynne od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00, soboty 8.00-12.00
● MILÓWKA, „AS” Pośrednictwo
Ubezpieczeniowe i Finansowe,
ul. Jana Kazimierza 78a, tel.
033-863-24-67, czynne od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-16.00, soboty 9.00-11.30
● 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
● RAJCZA, ,Martex”, ul. Ujsolska
1, tel. 033-864-34-45, czynne
od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-18.00, soboty 9.0013.00
● SKOCZÓW, ul. Ustrońska 23
(ubezpieczenia), tel. 033-85338-91, czynne od poniedziałku
do soboty w godz. 10.30-18.00;
ul. Kościelna, sklep „Picolo”
Wanda Morcinek, ul. Mały Rynek 1, Biuro Podróży „Dromas”
tel. 033-853-44-90
● SUCHA BESKIDZKA, redakcja
„Kroniki”, ul. Rynek 10, tel./fax:
033-874-17-56, czynne od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00
● USTROŃ, ul. A. Brody 21 (przy
targowisku). Firma HandlowoUsługowa „Capri”, czynne codziennie w godzinach od 8.00
do 16.00, sobota od 8.00 do
13.00, tel. 033-854-13-57,
0697444419
● WADOWICE, redakcja „Kroniki”, ul. Mickiewicza 3, tel./fax
033-873-80-54, czynne od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00
● WĘGIERSKA GÓRKA, „Sekuracja”, ul. Zielona 49, tel. 033864-04-21, od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00-11.00,
15.00-17.00
● WISŁA, ul. 1 Maja 40, „Klucznik”,
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00, tel.
033-855-24-01, 033-855-16-27
● ŻYWIEC, Agencja Nieruchomości „Dacza”, ul. Kościuszki 4,
tel./fax 033-861-55-88, czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, soboty
9.00-13.00
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BESKIDZKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Bielsku-Białej, ul. M. Reja 18

32899/211205

Ogłasza przetarg na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu
umowy przyznającej spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ulicy:
1. Poprzeczna 14/54
M−2
30,30 m2
VIII piętro
(w bud. 11 kondygn.) os. Słoneczne
2. Goleszowska 16/121
M−2
30,30 m2
IV piętro
(w bud. 11 kondygn.) os. Beskidzkie
3. Wadowicka 7/86
M−3
43,70 m2
X piętro
(w bud. 11 kondygn.) os. Beskidzkie
parter
4. Sternicza 32/11
M−4
57,60 m2
(w bud. 5 kondygn.)
os. Beskidzkie
Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2006 r., o godz. 9.00 w
siedzibie Spółdzielni.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać wszelkie dodatkowe informacje w siedzibie Spółdzielni, także pod nr. tel.
033 499-08-55 lub odebrać rozszerzony formularz ofertowy zawierający szczegółowe informacje na temat warunków przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
37140/240506
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DZIAŁ OGŁOSZEŃ

OKAZJA !
033033-

GOTOWE

Bielsko−Biała,
ul. Dubois 4,

36790/110506

Mieszkania
i budynki szeregowe
na sprzedaż

KRONIKI
BESKIDZKIEJ
tel. 822−76−37

ogloszenia
@kronika.beskidzka.pl
ogloszenia@

!!!

zaprasza
od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 − 16.00

BESKIDZKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Bielsku-Białej, ul. M. Reja 18

ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Skośnej i Michałowicza w Bielsku-Białej.
2. Budowę ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych
wraz z oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury przy ul. Goleszowskiej-Andrychowskiej w Bielsku-Białej.
3. Realizacje drobnych robót murarsko-tynkarskich w zasobach Spółdzielni. Oferent winien podać stawkę robocizny bezpośredniej oraz narzuty.
Szczegółowe warunki zamówienia określają specyfikacje istotnych
warunków zamówienia, które można odebrać w Dziale Technicznym
Spółdzielni w Bielsku-Białej ul. Reja 18 pokój nr 4.
Koszt materiałów przetargowych dotyczących: punktu 1 wynosi 50,00 zł,
a punktu 2 wynosi 60,00 zł.
Wadium dotyczące punktu 1 w wysokości po 7.000,00 zł, a punktu 2 w
wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić gotówką w kasie, przelewem
na konto Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w wekslach „in blanco” opłaconych opłatą skarbową wraz z deklaracją wekslową do dnia 16.06.2006 r. do godziny 10.00.
Oferty dotyczące punktu 1-3 należy składać w zamkniętych kopertach
z oznaczeniem zadania, którego oferta dotyczy do dnia 16.06.2006 r.
do godziny 10.00 w sekretariacie Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Reja 18.
Wyjaśnienia oferentom udzielane będą w pokoju nr 5, telefonicznie tel. 0 33 499-08-59 w godzinach od 8.00 do 13.00.
W stosunku do oferentów nie powinno toczyć się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe. Oferent nie powinien zalegać
ze zobowiązaniami na rzecz organów podatkowych i ZUS.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
37278/290506

WÓJT GMINY ŚWINNA
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowiska dyrektora
Przedszkola Publicznego w Świnnej
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2, ust.1, §5 oraz §8 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach
szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku
nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304),
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i
Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora przedszkola”, w
terminie do dnia 19 czerwca 2006 r. - włącznie,
na adres: URZĄD GMINY W ŚWINNEJ
ul. Wspólna 13, 34 -331 Świnna
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta
Gminy Świnna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
37254/260506

Prezydent Miasta Bielska-Białej
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Pułaskiego 6
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała
Oznaczenie nieruchomości:
Powierzchnia nieruchomości:
Przeznaczenie nieruchomości:
Cena wywoławcza nieruchomości:
w tym:
budynek:
grunt:
Wysokość wadium:

pgr 597/14 obj. Kw 27984
gm. kat. Bielsko Górne Przedmieście
607 m2
tereny zabudowy mieszkaniowej
138.272,00 zł
80.000,00 zł
58.272,00 zł
13.000,00 zł

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Budynek znajduje się w ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej.
1. Przetarg odbędzie się 04 lipca 2006 r. o godz. 10.00 w sali nr 31 (I piętro) w gmachu Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1.
2. Wadium należy wpłacić nie później niż do 28 czerwca 2006 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w
Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 05 1060 0076 0000 3300 0002 0839 BPH S.A. Oddział
w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
4. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
5. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży
nieruchomości.
6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
7. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, plac Ratuszowy 6 (Biuro Obsługi Interesanta - parter, stanowisko nr 4, tel. 033-4971-806) lub tel. 033-4971-613.
8. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
9. Adres internetowy: http://www.um.bielsko.pl
37329/290506
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1 słowo w trybie zwykłym − 1,30 zł + VAT; 1 słowo w trybie ekspresowym − 1,95 zł + VAT
wytłuszczenie ogłoszenia − dopłata 30 groszy do każdego słowa; nekrologi i kondolencje − 1 zł + VAT/cm2
Powtórzenie ogłoszenia drobnego w Internecie − już od 2,00 zł + VAT, www.ogloszenia.kronika.beskidzka.pl

A. A. A. AUTO−KASACJA.
Kasacja pojazdów wszyst−
kich marek − upoważnie−
nie wojewody nr 5, sprze−
daż części używanych,
możliwość transportu.
BPBP S.A. Bielsko−Biała,
ul. Boruty − Spiechowicza
27 (dawna 8 Marca), tel.
033/8146936.

RENAULT LAGUNĘ 2,2 DCI,
grudzień 2003, pełne wypo−
sażenie, I właściciel, samo−
chód bardzo zadbany,
sprzedam, tel. 0604579757.
03-zl.397

RENAULT MEGANE 1.6,
16V, rok 2003/2004, pierw−
szy właściciel, gaz, mały
przebieg, bardzo zadbany.
Tel. 0604579757.
03-zl..221

36528/280406

VW GOLF DIESEL zarejestrowany, kupię, tel. 0513364930.

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

SEAT IBIZA, 1,4, 1997, klimatyzacja, ABS, 2x Airbag, wspomaganie, immobiliser, centralny zamek,
radioodbiornik, nowe sportowe
zawieszenie. Stan bardzo dobry,
cena 12900. Tel. 0504167701.

31467/290506

37159/240506

AGD, RTV − najtaniej,
www.multiagd.pl, tel. 033/
8193960.
36843/120506

AKTUALNIE najmodniejsze TOREBKI, BIŻUTERIA. Galeria Sztuki, Bielsko-Biała, Piastowska 10.
37080/220506

DACHÓWKA ceramiczna
czesko− austriackiej firmy
„Tondach”, atrakcyjna
cena. Skład Fabryczny „CE−
RAMPOL”, Kęty, Jana Kan−
tego 32d, tel. 033/8455725,
033/8455021. Zapewniamy
transport, rozładunek.
36646/050506

GARAŻE blaszane, bramy, tel.
032/2644119, 693252593.
37198/250506

JAJKA - produkcja, sprzedaż
do sklepów, hurtowni, piekarni, cukierni, tel. 0603804510.
36761/100506

KOMPUTERY − super ceny,
raty, tel. 033/8193960.
36845/120506

KOPARKO-SPYCHARKĘ, Białoruśka - sprzedam. Tel. 033/
8173070, 0886307905.
37128/230506

MASZYNY i urządzenia piekarnicze sprzedam, tel. 033/8141994.
37066/220506

ODZIEŻ używana Italia, hurt. Niesort 3 zł. trend 11 zł. Tel.
608286176, 602270097.
37071/220506

DREWNO KOMINKOWE, liściaste, iglaste, transport gratis! Bielsko-Biała, tel. 0606215143.
35781/050406

DREWNO kominkowe, opa−
łowe
transport.
Te l .
0608011597.
03-zl.224

SIATKA OGRODZENIOWA,
panele ogrodzeniowe, bra−
my, podmurówki − montaż.
NAJNIŻSZE CENY! Kęty,
tel.
033/8457761,
0603583727.
37260/260506

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

SIATKI
OGRODZENIOWE
(wszystkie rodzaje, grube), słupki, bramy + osprzęt. „IGIELIT”,
Bielsko-Biała, Ceramiczna 5B,
tel. 033/8103546, 0601891224.
35389/240306

SPRZEDAM TRAK dwupiłowy
Brenna, tel. 033/8536949,
0602599227.
DREWNO opałowe suszone i
BRYKIETY sprzedam, tel. 033/
8456483,
032/2140934,
502390706.
37255/260506

ELEMENTY kute, tel. 033/
8149979.
36600/040506

GARAŻ blaszany kupię, tel.
504968028.
37119/230506

GARAŻE blaszane, tel. 032/
4344343.
30821/110506

GARAŻ murowany w centrum
Bielska-Białej - sprzedam. Tel.
033/8117518.
37131/230506

31218/220506

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

TUJE, CYPRYSY, JAŁOWCE,
najniższe ceny, tel. 0504076345.
36627/050506

ALARMY, blokady, auto-radio.
Bielsko-Biała, Sobieskiego 179A,
tel. 033/8118440.
31401//26005006

37305/290506

SKODA, auto-części. Bielsko-Biała, Konopnickiej 27, tel. 033/
8119413.
35343/230306

AUTOGAZ - instalacje, części zamienne. Bielsko-Biała, Sobieskiego 92 (budynek LOK), tel. 033/
8151123.

37199/250506

37118/230506

WADOWICE - NIERUCHOMOŚCI, www.madej.net.pl, tel. 033/
8233791.

AUTOWYPOŻYCZALNIA, do−
stawcze − mercedes Sprinter
212, 312, 208, lawety. USŁU−
GI TRANSPORTOWE. PRZE−
WÓZ OSÓB za granicę, tel.
033/8143637, 0500306793.

76/7

WILKOWICE, działkę budowlaną
13 arów - sprzedam. Tel. 012/
6589645.

36955/170506

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
37125/230506

FORD sklep z częściami zamiennymi. Bielsko-Biała, Sobieskiego
92 (budynek LOK), tel. 033/
8151123.
37104/230506

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

KUPIĘ samochód osobowy lub
dostawczy do remontu lub na
części, tel. 0609701170.

WŁOSY kupię, tel. 033/8193570,

37062/220506

37033/190506

MERCEDES VITO 2002 Furgon.
Tel. 0693429442.

37301/290506

SPRZEDAM działkę budowlaną
w Zawoi Centrum, pow. 14a, cena
40 zł/m kw., tel. 033/8776166.

SZUKAM do wynajęcia pół domu,
tanio, tel. 504968028.

37284/290506

03-zl.221

SPRZEDAM BUDYNEK 3-kondygnacyjny pow. 400 m kw. z podziałem na 8 mieszkań, działka
5a, Bielsko-Biała, tel. 033/
8151818, 0602551247

37297/290506

AUTOWYPOŻYCZALNIA „ABBA”
- nowe: Fiat, Seat, Ford. BielskoBiała, Brodzińskiego, tel. 033/
8118944, 0507104620.

BMW 320 CABRIO 1989 r.,
stan
i d e a l n y.
Te l .
0604579757.

37215/250506

36185/190406

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

31516/290506

MAGAZYN, HALĘ około
500 m kw., wynajmę
lub kupię. Bielsko−Biała,
Czechowice−Dziedzice,
Pszczyna, okolice. Tel.
0601222989.

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

37103/230506

37223/250506

35873/070406

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

33237/040106

ASTRA 1,6 benzyna 1994, cena
4000, NISSAN SUNNY 2,0 diesel
1994 cena 3800, FIAT FIORINO
- pikap 5 osób 1994 1,6 benzyna
cena 2500, tel. 033/8534191,
0505022597.

37230/260506

KUPIĘ grunt rolny, łąki, pola, nieużytki od właściciela, bez pośredników, Wisła, Istebna, Koniaków,
Brenna, tel. 032/2717878.

31137/190506

AUTOBUS, mikrobusy - wynajem, tel. 0608588488.

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

KUPIĘ DOM do remontu. Bielsko-Biała, okolice lub DZIAŁKĘ 8
-10 ha. Tel. 0600684221.

37163/240506

SPRZEDAM AUTOSAN H9 - 21
1989 cena
22000, tel.
0694569820.

www.domstraconka.biel−
sko.pl
36773/110506

31514/290506

SPRZEDAM forda fiestę, 1995,
tel. 033/8512187.
31423/260506

TŁUMIKI, katalizatory, złącza.
Własny magazyn. Najtaniej. Bielsko-Biała/Wapienica - Jaworze,
Graniczna 297, tel. 033/8172913.
34158/090206

APARTAMENT komfortowy 180
m kw. do wynajęcia w centrum
Bielska-Białej, tel. 695157900.
37040/190506

BIELSKO centrum, sklep 59 m
kw., do wynajęcia, duży ruch
pieszych, parking przy sklepie.
Tel. 033/8112461, 0602187967.
37045/190506

BIELSKO - budynek jednorodzinny 190 m kw. (może być dwurodzinny) podpiwniczony (suteryna
do wykorzystania na działalność)
budynek gospodarczy 30 m kw.
działka 10a, tel. 0604441285.
36932/160506

BIELSKO - centrum, BUDYNEK
476 m kw. do remontu sprzedam.
Tel. 033/8151818, 0602551247.
37300/290506

BIELSKO centrum - kamienice
800, 1000 i 1800 m kw. - wynajmę,
tel. 033/8151818, 0602551247.
37295/290506

BUDOWA
DOMÓW
POD
KLUCZ. Budynek wzorcowy Bielsko-Biała, ul. Wapienicka, tel.
033/8100500, 0609500500,
www.bet-bruk.pl
37240/260506

BUDYNEK 1000 m kw., 3-kondygnacyjny sprzedam lub wynajmę,
działka 20a, tel. 033/8151818,
0602551247.

BIELSKO, pomieszczenie, 304 m
kw., na cichą działalność zamienię
na mieszkanie. Tel. 0602551247.
37299/290506

JAWORZE koło BIELSKA−
BIAŁEJ − do wynajęcia
HALA produkcyjno−maga−
zynowa 400 m kw., biura,
pomieszczenia socjalne.
Wysoki standard. Tel.
0509610630.
37091/220506

KAMIENICĘ, centrum BielskaBiałej, 7 lokali użytkowych sprzedam. Tel. 0692640107.
36833/120506

„LOKUM” wynajem LOKALI:
biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych. Bielsko-Biała, tel. 033/8151818,
0602551247.
37294/290506

ZIEMIA wierzchnia, kamień,
kliniec, tel. 604146005.

OPEL VECTRA 2.0 + gaz 1998,
pierwszy
właściciel,
tel.
0660140780.

GARAŻ do wynajęcia, ul. Kamienicka, Bielsko, tel. 033/8151818,
0602551247.

MIESZKANIE do wynajęcia w
Suchej Beskidzkiej, os. Na Stawach, 55 m kw., cena 700 zł +
media. Tel. 0043/19662991 (od
18.00 do 21.00).

37234/260506

31240/220506

37298/290506

1/29/05/06/W

www.bet-bruk.pl, tel. 0609500500.
37237/260506

31164/220506

37302/290506
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SPRZEDAM/WYNAJMĘ POMIESZCZENIA biurowo-magazynowe, 304 m, Bielsko-Biała, tel.
033/8151818, 0602551247.
37293/290506

ŻYWIEC, osiedle Młodych 1,
LOKAL do wynajęcia, ok. 60 m
kw., na każdą działalność. Tel.
0600881210, 033/8610492.
37311/290506

A. DRUKARNIA − wykonuje:
ulotki, foldery, broszury,
etykiety, plakaty, gazetki
reklamowe, teczki oferto−
we, formularze, papiery fir−
mowe, wizytówki itp. Biel−
sko−Biała, ul. Dubois 4, (w
budynku redakcji Kroniki
Beskidzkiej), tel./fax 033/
8193958, tel. 033/8123577,
033/8125878. Od projektu
do gotowego wyrobu − pro−
fesjonalnie, terminowo!
33102/291205

AGD − naprawa, tel. 033/
8193960.
36844/120506

ANTENY - montaż, tel. 033/
8107022, 0604836409.
35501/290306

ANTENY RTV, SAT - montaż, tel.
0601483796.
37229/260506

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

CYKLINOWANIE 3 x lakierowanie 11 zł/m kw., bez materiału, tel.
0660370049.
31511/290506

CYKLINOWANIE, tel.
8210833, 0602666246.

033/

36811/120506

CZYSZCZENIE dywanów, tel.
033/8631567.
35755/040406

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki samochodowej, tel. 033/
4982742.
36782/110506

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, Karcherem, tel. 033/
8453062.
37172/240506

CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerek, faktury VAT. CLEANSERWIS, tel. 0608510173, 033/
8103455.
37189/250506

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin w domu klienta. SPRZĄTANIE. Wystawiamy faktury VAT,
Bielsko, okolice, tel. 033/
8183960, 0609500400.

03-zl. 072

37242/260506

DEKORACJA OKIEN. Firany,
zasłony, karnisze. Żaluzje, rolety,
markizy. Buczkowice, Wiślańska
633, tel. 033/8177128. BielskoBiała,
tel.
033/8158453,
www.oknoroll.com

BALUSTRADY,
tel.
0606850590, 033/8455001.
36538/280406

B E T− B R U K , b r u k a r s t w o .
Bruk granitowy, betono−
wy. Bielsko−Biała, Wapie−
nicka 24, tel. 033/8100500,
0609500500, 0609500400,
www.bet−bruk.pl
37236/260506

BIURO
RACHUNKOWE
„KONKRET”. Profesjonalna
obsługa, pełny zakres
usług, licencja MF. Bielsko−
Biała, Matejki 3, tel. 033/
8221023, 0600130457.
36365/250406

BOMAX - ogólnobudowlane. Specjalizacja - wykończenie wnętrz,
remonty, nowoczesna aranżacja,
tel./fax 033/8184693, 0601325049.
36636/050506

BRAMY GARAŻOWE. Pro−
mocja, Hormann, Wiśniow−
ski. Tel. 0603993790, 033/
8210235.
36445/270406

BRAMY
PRZESUWNE,
www.bramy.of.pl tel. 033/
8428054.
36553/020506

BRAMY − szybko, tanio, tel.
033/8149979.
36599/040506

BRAMY, tel. 0606850590,
033/8455001.
36539/280406

BRUKOWANIE, tel. 033/
8210063, 0693626775.
37047/190506

BUDOWA DOMÓW, roboty
wykończeniowe,
tel.
608401468.
36727/080506

CIESIELSTWO - więźby, tel.
0602890017.
76/9

CYKLINOWANIE bezpyłowe, tel.
0692039230.
zl. 29268/290306

03-zl. 199

PRALKI automatyczne, naprawa,
Majewski, tel. 033/8141665,
0604135894.
37075/220506

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

zl. 75/19/03/06

BALUSTRADY, tel. 033/
8149979.
36598/040506

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

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

37165/240506

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel.
0606716695.
35338/220306

DROBNE roboty hydrauliczne,
kanalizacyjne - tanio!!! Tel.
033/8174845.
36978/180506

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.
37027/190506

ELEMENTY kute, bramy,
balustrady, kraty. Bielsko,
KONIOR, Żywiecka 351
(końcowy MZK Stalow−
nik), tel. 033/8149979,
0602335429.
36596/040506

FILMOWANIE, zdjęcia, makijaż,
tel. 0606340914.
36812/120506

FOLIE odblaskowe, antywłamaniowe. Żmidziński, Bielsko-Biała,
Grunwaldzka 32, tel. 033/
8118039.
37153/240506

INSTALACJE C.O., wod.kan., gaz, ogrzewania podłogowe, z miedzi, plastiku bez
lutowania. Tanio! Tel. 033/
8174845.
36979/180506

INSTALACJE ODGROMOWE,
tel. 0507220937.
36677/080506

KAFELKOWANIE, MALOWANIE.
Tel. 0603742179.
33106/301205

KAFELKOWANIE, sucha zabudowa, panele podłogowe, tel.
0601275587.
35355/230306

KOMPUTEROWE POGO−
TOWIE, wyciszanie, tel.
0602274051.
37083/220506

KOSZENIE, tel. 600918527.
36961/170506

KOSZENIE TRAWY, zarośli kosami spalinowymi, tel. 0601944927.
31286/220506

KRATY, tel. 033/8149979.
36597/040506

ŁAZIENKOWE PIECE gazo−
we, KOTŁY c.o., produkcji
Termet. Naprawy gwaran−
cyjne i pogwarancyjne. Tel.
033/8101351.
37110/230506

M A L O WA N I E d a c h ó w,
elewacji, konstrukcji sta−
lowych, betonowych i
drewnianych, usługi ma−
larskie. Tel. 033/8738096,
0602882325, www.malu−
ty.com.pl
75/60/06

MALOWANIE, TAPETOWANIE,
tel. 033/8150578.
36291/240406

MALOWANIE, TAPETOWA−
NIE, gipsowe gładzie szpa−
chlowe. SPRZĄTANIE, tel.
033/8175454, 0602255375.
36395/260406

MALOWANIE, tapetowanie,
gładzie gipsowe − szybko,
solidnie, tel. 0880029537.
37219/250506

MINIKOPARKA, tel. 033/
8183963, 0603523485.
36927/160506

MYCIE okien, sprzątanie, tel.
033/8113609 lub 0607075669.
36912/160506

NAGROBKI GRANITOWE −
promcje! Gwarancja. Raty
0%, www.bojarskigra−
nit.pl, tel. 033/8175615,
0606264776.
35798/050406

OGRODZENIA siatkowe, drewniane, betonowe naprawa, wymiana, budowa od podstaw, tel.
0605110829.
31219/220506

ODKURZACZE centralne - sprzedaż, montaż, serwis, tel. 033/
8113765.
35473/280306

OKNA PCV i DREWNIANE,
zestaw balkonowy już za 989
zł. brutto wraz z montażem.
OKNOPLASTYKA, BielskoBiała, Mickiewicza 25, tel.
033/8126468.

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,
www.him.com.pl

PAZNOKCIE żelowe na telefon
033/4994778, 0608618504. Dojazd gratis!

37073/220506

37319/290506

37160/240506

37267/290506

PROMOCJA WIOSENNA,
ocieplanie budynków 45 zł/m
kw.,
tel.
033/8637208,
0602820426.
35337/220306

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

ROLETY, bramy, żaluzje.
ORLITA, tel. 033/8119414.
36765/100506

ROLETY, BRAMY, ŻALUZJE,
ALU−ŻAL, tel. 033/8124661,
0601950785.
37248/260506

ROLETY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE, markizy, moskitiery,
żaluzje, poziome, pionowe, materiałowe, dachowe, bramy, osłony
świetlików, Żmidziński, BielskoBiała, Grunwaldzka 32, tel. 033/
8118039.
37150/240506

RTV VIDEO SERVIS, naprawy
telewizorów, monitorów, kamer,
sprzętu audio i video. Rok gwarancji. Tel. 0604828305.
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USŁUGI minikoparką, ko−
parką gąsienicową, koparko
−ładowarką, wodociągi, ka−
nalizacja (zgrzewarka), tel.
0609500500.
37241/260506

USŁUGI ogólnobudowlane, wykończeniowe, remontowe, instalacyjne,
„DomMAX”,
tel.
0509651064.
37231/260506

WIĘŹBY, DESKI, tel. 033/
8639221.
33281/050106

WIKTOR TV SERWIS, domowe
naprawy telewizorów, tel. 033/
8125492, 505821567.
36769/110506

www.bet-bruk.pl, tel. 0609500500.
37239/260506

WYCINANIE, PRZYCINANIE
DRZEW
(wysięgnik),
tel.
0889105419.
36862/120506

WYLEWKI
AGREGATEM
MIXOKRETEM. Bielsko-Biała,
Klubowa 48, tel. 033/8213225,
0601497274.
34685/280206

WYLEWKI mixokretem, tel.
0601996583.
33397/100106

WYNAJEM,
SERWIS,
SPRZEDAŻ − ZAGĘSZ−
CZAREK, POMP, KOM−
PRESORÓW, MŁOTÓW,
innych maszyn budowla−
nych. „ARMAX”, Biel−
sko−Biała, Wyzwolenia
49, tel. 033/8173333.
36106/140406

37099/230506

SPAWANIE aluminium, tel. 033/
8183065.
36842/120506

STOLARSTWO, boazerie, podłogi, sufity, schody, domki, altany,
elewacje drewniane, telefon
0695560997.
31453/290506

STOLARSTWO MEBLOWE:
szafy, garderoby z drzwiami
suwanymi. EKSPOZYCJA:
„DECOR”, Bielsko-Biała, Wałowa 27, tel. 033/8101421,
0692145182, 0600165953.
37158/240506

STOLARSTWO - schody, balustrady, podłogi, ogrodzenia, balkony, cyklinowanie, inne, tel. 033/
8213102, 0604329035.
37003/190506

ŚLUSARSTWO OGÓLNE, tel.
033/8107283, 0606114005.
37000/180506

TELE-SERWIS, naprawy RTV,
specjalizacja zakładu: telewizory,
magnetowidy, komputery. BielskoBiała - dojazd bezpłatny, gwarancja, tel. 033/4966499, 0602332446.
36641/050506

TRANSPORT bagażowy, 1,5 tony,
11 m sześc., tel. 0602223389,
033/4969888.
36903/150506

TRANSPORT Plandeka 1,5t - 14
m sześc., tel. 0601944927.
31283/220506

TYNKI gipsowe agregatem,
WYLEWKI mixokretem, tel.
033/8633301, 0601996583.
33396/100106

ATRAKCYJNE oferty LAST MINUTE wczasów, wycieczek, obozów. BILETY autokarowe, lotnicze, tel. 033/8193131, BielskoBiała, Piastowska 10, www.sportcentrum.pl
36324/240406

BANK ofert promocyjnych i
last minute. „Grace”, BielskoBiała, ul. Wzgórze 18 (poniżej Zamku), tel. 033 8164071
do 74.
35997/100406

TANIE latanie i bilety au−
tobusowe po Europie
„FAMILY TOUR” Rynek 7,
Skoczów, tel. 033/8530088.
03-zl.01

TYLKO sprawdzone ofer−
ty! 7, 14 dni dla siebie i
najbliższych, samolotem,
autokarem lub własnym
autem... Bułgaria, Grecja,
Chorwacja, Turcja, Tune−
zja, Egipt, Słowacja...
„FAMILY TOUR”, Sko−
czów, Rynek 7, tel. 033/
8530088.
03-zl.01

ALERGIA - testy komputerowe
(360 alergenów). Natychmiastowe, skuteczne usuwanie alergii
pyłkowych, pokarmowych, chemicznych. Terapie biofizykalne,
biorezonansowe, elektroakupunktura. BICOM, G.Kopiasz - lek.
homeopata, Bielsko-Biała, Sempołowskiej 43A/1, tel. 033/
8631404, 033/4988404.
37015/190506

ANTYNIKOTYNOWA TERAPIA
jednorazowa metodą komputerową. Bielsko-Biała, Sempołowskiej
43A/1, tel. 033/8631404, 033/
4988404.
37019/190506

APARATY SŁUCHOWE - „ALTON”, Bielsko-Biała, Komorowicka 36, tel. 033/8289845, (8.30 15.30). Dobór, sprzedaż, naprawy, regulacje, bezpłatne badanie
słuchu, wkładki douszne. Refundacje wniosków NFZ.
36753/100506

BADANIE
WŁOSÓW,
0601214388.

tel.

32976/271205
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ŁUSZCZYCA, BIELACTWO, tel.
0601214388.

ELEKTRYKÓW i PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH zatrudni
firma elektryczna. Tel. 033/
8113765 (7.00 - 16.00).

32977/271205

PANOWIE - preparaty, tel.
0696380047.

37276/290506

FIRMA EXPO, Bielsko−Biała,
Sempołowskiej 16a, zatrud−
ni od zaraz wykwalifikowa−
ne KRAWCOWE (odzież
ciężka) oraz KUŚNIERZY (do
szycia na maszynie). Warun−
ki pracy i płacy do uzgod−
nienia.

35075/140306

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

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.

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.

37247/260506

BCM. Odzyskaj zdrowie,
nadwagę zostaw u Nas.
Bielsko−Biała, tel. 033/
8157400.
37243/260506

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - zabiegi w zakresie:
urologii, ortopedii, dla pacjentów
NFZ, tel. 033/8157400.
37246/260506

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - badania przepływów
naczyniowych, USG, UKG, holter,
gastroskopie. Diagnostyka radiologiczna. Bielsko-Biała, Dąbrowskiego 3, tel. 033/8157400.
37245/260506

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - Laboratorium wykonuje pełny zakres badań laboratoryjnych (pobieramy również w domu).
Bielsko-Biała, Dąbrowskiego 3.
37244/260506

GABINET GASTROLOGICZNY Alina Madejska. Porady, gastroskopia, kolonoskopia, USG jamy
brzusznej. Rejestracja: 033/
8227489, Bielsko-Biała, Korna 7/8.
37121/230506

GINEKOLOG - USG, cytolologia,
leczenie nadżerek metodą krioterapii, promocyjne ceny, Bielsko-Biała, Cechowa 20, środa
16.00 - 18.00, tel. 0606116185.

32907/211205

USTALANIE OJCOSTWA, tel.
0601214388.
32978/271205

USUWANIE ZĘBÓW w NAR−
KOZIE, PROTEZY natych−
miastowe, lek. Zofia Szcze−
panik, Bielsko−Biała, 3 Maja
17, pon. śr. 8.00 − 18.00, wt.
czw. 8.00 − 17.00. Tel. 033/
8228961, 033/8124197.
37143/240506

WZMACNIANIE SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO - likwidacja
nawrotów infekcji (uszy, gardło,
oskrzela, itp.) metodami naturalnymi. BICOM, G. Kopiasz - lek.
homeopata, Bielsko-Biała, Sempołowskiej 43A/1, tel. 033/
8631404, 033/4988404.
37016/190506

ZABIEGI REIKI, świecowanie,
konchowanie, nerwice, masaż
tybetański. KURSY. Tel. 033/
8188756, 0509745424.
37279/290506

34391/170206

HERBALIFE - produkty, tel. 033/
8175055.
36692/080506

LASERY − rumień, depilacja,
fotoodmładzanie, przebar−
wienia, blizny, botox, wy−
pełnianie zmarszczek, za−
mykanie naczyń, Kozy, tel.
033/8175454.

37173/240506

KURSY „WUR”: instruktor praktycznej nauki zawodu, wymiana
butli gazowych, podstawy obsługi komputera, bukieciarstwa,
BHP, masażu, sprzęt ciężki, księgowości, kadrowo-płacowy. Zapisy: Bielsko-Biała, tel./fax: 033/
8228444.
37166/240506

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

36394/260406

Serdeczne podziękowanie wszystkim
za pomoc w czasie ciężkiej choroby

śp.

WOJCIECHA BYRDY
oraz wyrazy pamięci, złożone
kondolencje i towarzyszenie
w ostatniej drodze
składa pogrążona w smutku
Rodzina
37190/250506

37249/260506

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA: korepetycje egzaminy, tel.
033/8111844, 0500015829.
36174/190406

NAUKA JAZDY- KURSY Andrzej Gołąb, „INFOŚWIAT”,
Bielsko-Biała, Partyzantów 53,
tel. 033/8168455, 0608698141,
infoswiat@wp.pl
37261/260506

NAUKA JAZDY w OMNI−
BUS−ie. Jan Garlacz, Biel−
sko−Biała, Długa 50 (MZK)
biuro czynne od poniedział−
ku do piątku, 10.00 − 17.00,
tel. 033/4975500, 033/
8143779, 0602672024.
34006/020206

PIANINO, KEYBOARD - lekcje u
ucznia, tel. 033/8193016,
0502089480.
35211/170306

AGENCJA Ochrony Osób i Mienia „SPEKTRA” zatrudni na terenie Bielska PRACOWNIKÓW
OCHRONY z licencją I stopnia.
Informacje w godzinach 8.00 16.00, tel. 032/3526354, 032/
2587945.
37258/260506

AKWIZYTORA z doświadczeniem do Hurtowni Zabawek przyjmę. CV składać: ALMA SERWIS,
Bielsko-Biała, Partyzantów 44.
37291/290506

ATRAKCYJNE HOSTESSY zatrudnię.
Warszawa,
tel.
0507223252.
36738/090506

BIELSKO, 450 zł tygodniowo,
młodych, tel. 033/8194724.
37307/290506

BIELSKO-BIAŁA, 10 miejsc, 7
zł/ godz., absolwenci mile widziani. Tel. 033/8164355.
37167/240506

BIURO RACHUNKOWE z Krakowa zatrudni PRACOWNIKA oddziału w Jasienicy z doświadczeniem w zakresie podatku od towarów i usług, tel. 012/4232241,
e-mail: biuro@jesiolowscy.com.pl
37325/290506

BLACHARZY - DEKARZY przyjmę do pracy, praca stała na terenie Bielska-Białej z możliwością
zakwaterowania. Tel. 033/
8103179, 0601526433.
37145/240506

DAM PRACĘ uczniom, studentom z aktualną książeczką Sanepidu w sklepie na terenie Żywca.
Praca na kasach, bezpłatne przeszkolenie, tel. 693842509.
37303/290506

ANNIE BIENIEK-OZGA

37168/240506

wyrazy najserdeczniejszego
współczucia i solidarności
w bólu po śmierci

DO ROZNOSZENIA ULOTEK cały etat, umowa o pracę, tel.
0508352762, 033/8101091.

MAMY

DO SPRZĄTANIA w restauracji
przyjmę. Praca codziennie w
godz. późnych wieczornych. Wymagane miejsce zamieszkania
centrum miasta Bielska. Wiadomość: Restauracja Nowy Świat,
Bielsko-Biała, 11 Listopada 25.

składają
Koleżanki i Koledzy
z podbeskidzkiej „Solidarności”
37290/290506

DO PRAC FIZYCZNYCH i UMYSŁOWYCH od zaraz, 7 zł/ godz.
Tel. 033/8164355.

36815/120506

37272/290506

FIRMA HANDLOWA za−
trudni KIEROWCÓW kat.
C, wymagania: doświad−
czenie. Zgłoszenia osobi−
ste: FHU „SOBIK”, Biel−
sko−Biała, Centralna 20, w
godz. 8.00 − 11.00 lub te−
lefonicznie 0604551427.

INSTALATORÓW wod. kan., c.o.,
gaz, spawaczy oraz instalatorów
robót sieci zewnętrznej (kanalizacyjnej), zatrudnię. Tel. 033/
8653836, 0604276843.
03-zl.106

KIEROWCĘ - MECHANIKA,
ŚLUSARZA, PRACOWNIKÓW z
branży drzewnej - zatrudnię. Tel.
033/8173070, 0886307905.
37127/230506

KRAWCOWĄ zatrudnię, tel. 033/
8100753.
36653/050506

37251/260506

FIRMA ODZIEŻOWA poszukuje
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH, doświadczenie w sprzedaży odzieży damskiej sportowo-eleganckiej, najchętniej własny transport. Bielsko-Biała, Kęty, Oświęcim
- okolice. Tel. 0508208949.
37134/230506

FIRMA zatrudni KRAWCOWE.
Bielsko-Biała, tel. 033/8116108.
37111/230506

FIRMA zatrudni MONTAŻYSTÓW szaf wnękowych. Tel.
0605107188.
37152/240506

FIRMA zatrudni PRACOWNIKA
do działu handlowego. Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, biegła znajomość j. rosyjskiego, tel. 033/8185422 w goz.
8.00 - 12.00.
37034/190506

FIRMA zatrudni: ŚLUSARZY,
SPAWACZY z uprawnieniami,
MECHANIKA remontowego, MAGAZYNIERA - branża samochodowa, ELEKTRYKA samochodowego, tel. 033/8185422 w godz.
8.00 - 12.00.
37048/190506

KRAWCOWE, KONTROLERA
JAKOŚCI zatrudni firma
dziewiarska. Tel. 033/
8151825.
37264/260506

KRAWCOWE pilnie zatrudnimy. Żywiec, tel. 033/8612372.
37009/190506

MATURZYSTÓW przeszkolimy i
zatrudnimy. Tel. 033/8212411.
37308/290506

MŁODA OSOBA do pomocy jako
KELNERKA/KELNER w okresie
wakacji potrzebna. Wiadomość:
Restauracja Nowy Świat, BielskoBiała, ul. 11 Listopada 25.
37271/290506
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PAPUGA PARK HOTEL zatrudni
KELNERA, KELNERKĘ do pracy
w restauracji. Mile widziane doświadczenie w zawodzie i znajomość języka obcego. Tel. 033/
8185860, e-mail: hotel@papuga.pl

Wybrane oferty podbeskidzkich Powiatowych Urzędów Pracy

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
● krojczy - wymagany staż pracy;
● sprzedawca sieciowy - wymagana komunikatywność i zaangażowanie, praca w marketingu sieciowym w branży perfum;
● kuśnierz - wymagany staż pracy na maszynie kuśnierskiej, praca przy szyciu sztucznych futer;
● dekorator - wymagane wykształcenie plastyczne, znajomość programu Corel, uregulowana służba
wojskowa i książeczka sanepidu;
● pracownik budowalny - oferta
dla blacharza-dekarza, murarza,
zbrojarza, cieśli, płytkarza, montażysty sufitów podwieszanych, pracownika do wykończeń i ociepleń
budynków, wymagany staż pracy;
● ślusarz narzędziowy - wymagany staż pracy;
● pracownik techniczny - mile
widziane doświadczenie w pracy
w magazynie lub w sklepie meblowym;
● magazynier sprzedawca - wymagane wykształcenie minimum
średnie, umiejętność obsługi
komputera, prawo jazdy kategorii
B, mile widziana znajomość branży narzędziowej, praca dla osoby
niepalącej.
CIESZYN
mail: kaci@praca.gov.pl,
telefon: (033) 851-49-91
wew. 167 lub 120
adres: 43-400 Cieszyn,
ul. Kochanowskiego 8,
przyjmowanie stron od poniedziałku
do czwartku od 8.00 do 15.00, w
piątki od 8.00 do 14.00
● elektronik samochodowy - wymagane wykształcenie kierunkowe
i staż pracy;
● diagnosta samochodowy mile widziany staż pracy, wymagane uprawnienia diagnosty i prawo
jazdy kategorii B;
● blacharz samochodowy, mechanik samochodowy - wymagany staż, praca w Skoczowie;
● frezer/tokarz - wymagany minimum rok stażu, praca w Wiślicy;
● spawacz - mile widziany staż
oraz osoby po kursie, wymagane
uprawnienia elektryczne i gazowe,
praca w Cieszynie i na terenie południowej Polski;
● zbrojarz betoniarz, cieśla budowlany - mile widziany staż oraz
osoby po kursie, praca w Cieszynie i na terenie południowej Polski.
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
● technik budowlany - wymagane wykształcenie średnie kierunkowe lub pokrewne, kreatywność,
podstawowa znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy, doświadczenie na podobnym stanowisku lub w branży budowlanej będzie dodatkowym atutem.
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
● tynkarz, posadzkarz - wymagany staż pracy;

● konstruktor - wymagane wykształcenie wyższe techniczne, komunikatywna znajomość języka angielskiego i biegła programu AutoCad, praca w Imielinie;
● piekarz, cukiernik;
● kierowcy - wymagane prawo
jazdy kategorii C+E, D;
● spawacz - wymagane uprawnienia Mig-Mag;
● fryzjer;
● pracownicy remontowo-budowlani;
● piekarz, kucharz;
● krawcowa;
● mechanik samochodowy,
elektromechanik;
● szwacz obuwnik - praca w
Chełmku;
● masarz - wymagany staż pracy.
SUCHA BESKIDZKA
mail: krsu@praca.gov.pl,
telefon: (033) 874-25-12
adres: 34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 31
przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00
● stolarz, pomocnik stolarza,
pracownik fizyczny do zakładu
stolarskiego;
● stolarz budowlany - praca w
Zawoi;
● stolarz tapicer - praca w Baczynie;
● murarz, tynkarz, cieśla, zbrojarz, posadzkarz, pracownik budowlany;
● blacharz budowlany - praca w
Jordanowie;
● kierowcy - wymagane prawo
jazdy kategorii, C, C+E;
● operatorzy koparki, równiarki,
walca, rozścielacza, ładowarki,
ciągnika rolnicznego - praca w
Kojszówce;
● ślusarz, frezer, tokarz, operator maszyn sterowanych numerycznie, mechanik wulkanizator
- praca w Makowie Podhalańskim;
● ślusarz, spawacz - praca w
Osielcu;
● monter zewnętrznych sieci
wodno-kanalizacyjnych - praca w
Stryszawie;
● krawcowe, szwaczki;
● rzeźnik-rozbieracz, wykrawacz - praca w Ślemieniu;
● piekarze, kucharz, kelnerzy,
kelnerki, cukiernik;
● sprzedawcy;
● magazynier;
● księgowi;
● pracownik gospodarczy - praca w Zawoi;
● kosmetyczka;
● technik farmacji;
● pielęgniarka;
● robotnik drogowy - praca w Łętowni;
● ratownik wodny - praca w Jordanowie.
WADOWICE
mail: krwa@praca.gov.pl,
telefon: (033) 873-50-21,
873-71-00
adres: 34-100 Wadowice,
ul. Mickiewicza 27,
przyjmowanie stron od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 14.30
● cholewkarz - szycie cholewek,
istnieje możliwość przyuczenia,
praca na stole w Stanisławiu Dolnym;
● kierowca - wymagane prawo
jazdy kategorii C;
● tapicer, stolarz - praca w Brodach;
● stolarz - praca w Izdebniku;
● fryzjerka - praca w Kalwarii Zebrzydowskiej.
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
● nauczyciel języka angielskiego - wymagane uprawnienia egzaminatora;
● sprzedawca;
● rzeźnik;
● wędliniarz;
● pracownik ogólnobudowlany;
● piekarz - praca w terenie;
● kierowca - wymagane prawo
jazdy kategorii C, C+E.

37209/250506

PIERWSZA PRACA, 6 miejsc
dla absolwentów, od 900
netto, Tel. 033/8164355.
37169/240506

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA
do prowadzenia biura sprzedaży
okien i drzwi na terenie BielskaBiałej. Oczekiwana znajomość
branży budowlanej i doświadczenie w sprzedaży. Tel. 0606772750
po godzinie 18.00.
36948/170506

POWIERZĘ stanowisko DYSTRYBUTORA urządzeń do ozonoterapii w powiatach: bielskim, żywieckim, cieszyńskim, pszczyńskim.
Tel. 032/4331841, 0503021359.
37074/220506

POTRZEBNE OSOBY do pracy z
doświadczeniem w sprzedaży
bezpośredniej. Bielsko-Biała, tel.
033/4704385.
37283/290506

POSZUKUJĘ ZŁOTNIKA z
doświadczeniem w sre−
brze, okolice Bielska, tel.
kontaktowy 033/8530408.
315128/290506

MŁODA osoba do pracy w barze w restauracji potrzebna.
Wiadomość: Restauracja Nowy
Świat, ul. 11-Listopafa 25.
37257/260506

MŁODYCH pilnie zatrudnimy. Tel.
033/8194724.
37309/290506

NZOZ zatrudni STOMATOLOGA,
Bielsko-Biała, tel. 695157900.

PRACA w Grecji dla ko−
biet. Praca w restaura−
cji, hotele, opieka nad
starszymi dziećmi. Tel.
033/8746208.
2/23/05/06/S

PRASOWACZKĘ zatrudnię, tel.
033/8100753.
36652/050506

PRZYJMĘ do pracy wykwalifikowaną KRAWCOWĄ i
KROJCZEGO. Tel. 033/
4992987 (7.00 - 14.00).
36977/180506

37043/190506

OSOBY BEZROBOTNE przeszkolę i zatrudnię. Umowa o pracę.
Bielsko-Biała, tel. 033/4704385.

PRZYJMĘ mechanika i elektromechanika samochodowego z doświadczeniem, tel. 033/8515549.

37282/290506

31073/180506

ZATRUDNIMY

DIAGNOSTĘ
SAMOCHODOWEGO
z pełnymi uprawnieniami do
stacji Kontroli Pojazdów.
Podanie kierować do Biura Ogłoszeń w „Kronice Beskidzkiej”
dla nr „57”
Należy dołączyć również nr
kontaktowy telefonu.03-zl. 241
ŚLUSARZY/SPAWACZY z
Żywca lub okolic zatrudnimy.
ULTER-SPORT Sp. z o.o.
tłumiki sportowe, końcówki
ozdobne, Węgierska Górka,
Wyzwolenia 24, tel. 033/
8604954 lub 033/8604953.
37114/230506

ŚLUSARZY i FREZERÓW narzędziowych, pracownika na stanowisko MISTRZA w narzędziowni
zatrudnię, tel. 606813388.
36717/080506

HUTCHINSON POLAND Sp. z o.o.
Zakład Żywiec 2 ul. Stolarska 23
Hutchinson Poland jest międzynarodową firmą,
należącą do koncernu Total posiadającą
ugruntowaną pozycję na rynku.
Oferuje stałą pracę w fabryce w Żywcu.

36964/170506

36630/050506

ZAKŁAD KRAWIECKI „ELBO”
w Kozach zatrudni wykwalifikowane KRAWCOWE, tel.
0602691856, 033/8194186.

PRACA
dla Operatora na Produkcji
Oczekiwania:

37324/290506

◆ Doświadczenie w wykonywaniu ciężkiej pracy fizycznej
◆ Gotowość do długotrwałego wysiłku fizycznego
◆ Postawna budowa ciała
◆ Dokładność w pracy, łatwość w przyswajaniu podstawowej wiedzy
◆ Wykształcenie techniczne mile widziane − nie konieczne
◆ Oferta dla kandydatów z okolic Żywca

ZAOCZNYCH od zaraz, tel. 033/
8212411.
37306/290506

ZATRUDNIĘ ASYSTENTKĘ stomatologiczną w Bielsku, tel.
508134001.

Zadania:

37201/250506

◆ Obsługa maszyny wulkanizacyjnej (kandydat nie musi posiadać uprawnień)
◆ Nawlekanie i zdejmowanie przewodów z kształtek, wymiana wózka
◆ Kontrola przewodów, wypełnianie arkuszy pracy
◆ Kontrola przejmowanego stanowiska po poprzedniej zmianie
◆ Segregowanie odpadu (żel, przewody gumowe)

ZATRUDNIĘ do pracy w kwiaciarni osobę z doświadczeniem. Tel.
033/8169950 wewn. 265.
37314/290506

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

Hutchinson Poland Sp. z o.o. ul. Stolarska 23,
34−300 Żywiec Dział Personalny
e−mail: rekrutacja.Zywiec2@hutchinson.com.pl
tel. 033/866 64 31

W związku z rozszerzeniem
działalności firma ARKO−
TEX z siedzibą w Wapienicy
zatrudni SZWACZKI, tel.
033/8298730 lub 033/
8298735.
WYKWALIFIKOWANE KRAWCOWE do pracy przyjmę. Tel.
033/4990180, 0606249904.

37005/190506

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
● lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy - wymagane wykształcenie kierunkowe, mile
widziany staż pracy.
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Zastrzegamy możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.
Na aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.97 o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”

ZATRUDNIĘ księgową do prowadzenia spraw finansowo-księgowych, płac i kadr. Mile widziane
doświadczenie. Tel. 033/
8653836, 0604276843.
03-zl.398

ZATRUDNIĘ osobę z uprawnieniami budowlanymi. Tel. 033/
8653836, 0604276843.
03-zl.398a
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ZATRUDNIĘ PIELĘGNIARKĘ
szkolną z uprawnieniami oraz
PIELĘGNIARKĘ środowiskową z
kursem
szczepień,
tel.
698669452.

„AMOREK” BIURO MATRYMONIALNO-PARTNERSKIE z tradycjami. Bielsko-Biała, tel. 033/
8229833, 0604619026, www.amorek.matrymonialne.bielsko.pl

36943/160506

BESKIDZKIE BIURO MATRYMONIALNE „POD ŻABAMI” z
renomą. Bielsko-Biała, tel. 033/
8164044, 0602525291, www.matrymonialne.bielsko.pl.

ZATRUDNIĘ pracowników do
sprzątania hipermarketu, mężczyzn i kobiety. Tel. 0692447002.
37312/290506

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW
SEZONOWYCH na okres wakacji. Bielsko-Biała, tel. 033/
4704385.
37281/290506

ZATRUDNIĘ rencistę w charakterze DOZORCY - STRÓŻA
w miejscowości Rybarzowice,
tel. 501504903.
36949/170506

ZATRUDNIMY HANDLOWCÓW
detal z terenu Bielska lub okolic,
branża spożywcza z własnym
samochodem, możliwość wysokich zarobków. Oferty: office@dynamic.pl
37292/290506

ZATRUDNIMY KSIĘGOWĄ, mile
widziana znajomość Symfonii FK.
Oferty: Biuro Ogłoszeń Kroniki
Beskidzkiej dla nr „55”.
36933/160506

ZATRUDNIMY MAJSTRA ze
znajomością branży meblo−
wej do pracy w warsztacie.
Oferty: Biuro Ogłoszeń Kro−
niki Beskidzkiej dla nr „56”.

37222/250506

37221/250506

A. A. A. ATRAKCYJNY KREDYT!
Nowa oferta, wyższe kwoty, bez
opłat wstępnych, bez zgody współmałżonka, bez sprawdzania w BIK,
błyskawicznie, tel. 033/8166833,
Bielsko-Biała, Barlickiego 23.
36881/150506

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
37155/240506

A. CHWILÓWKI natych−
miast! Bez zaświadczeń o
dochodach do 500 zł.
„EURO−CASH”, tel. 032/
7384027,
0801807807
(koszt połączenia jeden im−
puls lokalny).
36613/040506

37326/2905906

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!

36742/090506

KREDYT GOTÓWKOWY - HIT!
Dla osób mających problemy w
BIK (windykacja, komornik), bez
ograniczeń wiekowych, tel. 033/
8166102, 033/8165765.
37228/250506

KREDYT KONSOLIDACYJNY,
spłać z nami inne kredyty.
Tel. 033/8169417.
37184/240506

WILKOWICE, sklep mięsny - do
wynajęcia. Tel. 012/6589645.
37164/240506

1005-273

KOŁA 16x205x55, z alufelgami
sprzedam, tel. 032/4692586.
31560/290506

KOMFORTOWE MIESZKANIE
do wynajęcia. Bielsko-Biała, centrum, 95 m kw., okazyjna cena.
Tel. 0609539800.
37331/300506

POŻYCZKI pod zastaw. Lom−
bard − Komis. Skup złota.
Oprocentowanie do negocja−
cji. Bielsko−Biała, Sukienni−
cza 8, tel. 0502022828 (9.00
− 17.00), 033/8117893.

37147/240506

33103/291205

35413/240306

FIAT BRAVA 1.9TD, 97/98, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, immobileiser, 5 drzwiowy, czerwony, stan b. dobry, krajowy, cena 11000, - zł. Tel.
0502067803.

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

CENTRUM DEKORACJI WESELNYCH, tel. 033/4968478.

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

37238/260506

37032/190506

37289/290506

A. BIELSKO−BIAŁA − STO−
ISKO JUBILERSKIE w du−
żym Centrum Handlowym
sprzedam. Cena 23.000
bez towaru. Oferty: sprze−
dambiznes@onet.eu, tel.
0512457380.

37280/290506

www.bet-bruk.pl, tel. 0609500500.

PRZEDŁUŻANIE i ZAGĘSZCZANIE WŁOSÓW, MAKIJAŻ
permanentny, piercing, botox,
restylane. „METAMORFOZA”,
tel. 033/8126068, 032/2014080.

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA
OCHRONY, licencja I stopnia,
tel. 0602451528.

37144/240506

37070/220506

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

37149/240506

37146/240506

ZATRUDNIMY STOLARZY,
OPERATORA centrum ob−
róbczego oraz PROJEKTAN−
TA MEBLI. Oferty: Bielsko−
Biała, Komorowicka 35, od
9.00 do 12.00.

KREDYTY prosto, szybko, pieniądze w ciągu 24 godzin, gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, samochodowe (bez BIK),
Bielsko-Biała, plac Wolności 5,
tel. 033/8289815, 0507260366,
0512127374. Dojeżdżamy do
klienta.

37220/250506
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KREDYTY do 80.000, konsolidacja, hipoteka (banki bez
BIG). Zabrzeg, ul. Jesienna 49,
tel. 032/2142005.
36826/120506

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.
37225/250506

KREDYTY HIPOTECZNE: konsolidacja kredytów, zakup, budowa, remont, dowolny cel, tel. 033/
8165765, 033/8229833.
37227/250506

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.
37226/250506

SKRADZIONO legitymację szkolną nr 40/2001/2002 Maciej
Gruszka.
37107/230506

SPRZEDAM FORD FIESTA
1,8D, 1995 r., uszkodzony, prawy
bok. Tel. 033/8547793.
105-276

ZAGUBIONO legitymację ATH
11619/A/1327.
37162/240506

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZŁOTE ŁANY”
w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 22
tel. 033-49-90 801 fax 033-49-90-831
OGŁASZA PRZETARG NA

wykonanie dróg pożarowych
wraz z miejscami postojowymi w rejonie budynków
Jutrzenki 3, Jutrzenki 7 oraz Lenartowicza 22
na osiedlu „Złote Łany”.
Zakres prac podzielony został na 3 etapy, których realizacja rozłożona byłaby na 3 lata.
Specyfikację zawierającą szczegółowe informacje można nabyć w
cenie 20,00 zł (netto) w Dziale Inwestycji SM „Złote Łany” u p. Doroty
Hawryłeczko-Sordyl w godzinach pracy Spółdzielni.
Wadium w kwocie 5.000,00 zł należy wpłacić w terminie zbieżnym
ze złożeniem ofert tj. do 19.06.2006 r.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 23.06.2006 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
37310/290506
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36855/120506

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„STRZECHA” w Bielsku−Białej
ogłasza wybór ofert pisemnych

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BESKID”

ogłasza
przetarg na sprzedaż spółdzielczego-własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego w Bielsku-Białej.
1. ul. Zwierzyniecka 18/127 − I piętro, pow. 46,46 m2
2. ul. Zwierzyniecka 18/58
− IV piętro, pow. 23,23 m2

cena wywoławcza: 49.714 zł.
cena wywoławcza: 22.580 zł.

Termin przetargu ustala się na dzień 20.06.2006 r. o godz. 10.00 w biurze
Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 18 w Bielsku−Białej.

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora:

37304/290506

tel. 0-33-81-83-174
0-33-81-84-119
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje o w/w lokalach można uzyskać pod nr tel.
(033) 82-979-74/75 lub na stronie internetowej Spółdzielni
www.smstrzecha.pl
Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni BielskoBiała, ul. Osuchowskiego 4, pokój nr 1.
36904/150506

37315/290506

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości mieszkania w
dniu przetargu w godz.: od 8.00 do 9.30 w biurze Spółdzielni

na najem lokali użytkowych przeznaczonych na działalność:
handlową, usługową, biurową i inną przy:
ul. BRODZIŃSKIEGO 12
o pow. 22 m2
ul. JESIONOWEJ 13
o pow. od 44 m2 do 184 m2
ul. SOBIESKIEGO 103
o pow. od 70 m2 do 185 m2
ul. SPÓŁDZIELCÓW 60
o pow. od 17 m2 do 57 m2
ul. STAWOWEJ 29
o pow. od 31 m2 do 129 m2

➤ Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie, ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina
➤ Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich 15, 43-512 Kaniów
➤ Gimnazjum w Bestwinie, ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina
➤ Gimnazjum w Bestwince, ul. Dworkowa 3, 43-512 Bestwinka
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826
i Nr 189, poz. 1854).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o
ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem ”Konkurs – nazwa
placówki”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:
Urząd Gminy Bestwina 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bestwina.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

03-zl.176
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Skandaliczne zaproszenie (cd.)

Gang z udziałem bielszczan

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej w Katowicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się
kradzieżami i legalizacją kradzionych samochodów. Grupa działała na terenie południowej Polski, głównie w województwach: śląskim, małopolskim i opolskim.
Zatrzymano dwunastu członków gangu, w tym bielszczan.
rzestępcy specjalizowali
się w kradzieży wartościowych pojazdów drogich
marek. W skład grupy wchodzili
dwaj elektronicy, którzy wspomagali złodziei swą wiedzą z zakresu pokonywania najnowszych zabezpieczeń i fałszowania danych
w komputerach pokładowych
skradzionych aut. Używali do tego
własnoręcznie skonstruowanych
elektronicznych urządzeń i napisanych przez siebie programów

komputerowych - informuje Adam
Jachimczak z zespołu prasowego
KWP w Katowicach.
Do ubiegłego piątku, 26 maja,
policjanci zatrzymali łącznie dwunastu związanych z gangiem przestępców, mieszkańców Katowic,
Sosnowca, Bielska-Białej i Będzina. Ośmiu zostało już tymczasowo aresztowanych. Policja zebrała informacje o co najmniej pięciuset przestępstwach dokonanych
przez zatrzymanych, w tym o czte-

Nielegalna rozlewnia pod Cieszynem

Pogranicznicy zlikwidowali w poniedziałek, 29 maja, nielegalną rozlewnię alkoholu. Działała w garażach na terenie
prywatnej posesji pod Cieszynem. Wysokogatunkowe trunki produkowano tam z... rozcieńczalnika spirytusowego.
- Wszystko zaczęło się kilka dni
wcześniej, kiedy na łączącej Śląsk i
Podbeskidzie dwupasmówce patrol
straży granicznej zatrzymał do kontroli opla combo. W samochodzie

znaleziono alkohol w 5-litrowych pojemnikach. Kierowca - 29-letni
mieszkaniec Rudy Śląskiej - twierdził, że to rozcieńczalnik spirytusowy - mówi Grzegorz Klejnowski,
rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału SG. - Nie potrafił jednak rzeczowo wyjaśnić, w jakim celu posiada
blisko 350 litrów tej substancji. Przy
okazji okazało się, że jechał bez
uprawnień. W ubiegłym roku sąd
odebrał mu prawo jazdy na dwa lata.
Analiza wielu poprzednich przypad-

ków znalezienia tego typu alkoholu
doprowadziła do miejsca, gdzie być
może ta substancja trafiała.
Wczesnym rankiem, 29 maja, w
jednej z podcieszyńskich miejscowości patrol SG kontrolował samochód z województwa łódzkiego. Okazało się, że kierowca
przewoził 26 litrów alkoholu bez
znaków akcyzy. Przeszukano
posesję, z której auto wyjeżdżało. Natrafiono na nielegalną rozlewnię alkoholu. W garażach
była prowizoryczna linia do rozlewania wódek. Znaleziono komponenty do ich konfekcjonowania i
uszlachetniania. Do rozlewni trafiał
rozcieńczalnik spirytusowy, a z rozlewni do konsumentów „wysokogatunkowe” trunki. W garażach znaleziono blisko 900 litrów alkoholu, z
którego połowę stanowił 95-procentowy spirytus.
Zabezpieczono przygotowane
do napełnienia butelki, oryginalne
kapsle, etykiety oraz urządzenie
do rozlewania i mieszania alkoholu. Trwa dochodzenie. SG poszukuje osób stojących za procederem nielegalnej produkcji „markowych” wódek. (łup)

rystu skradzionych samochodach.
Zabezpieczono dotąd sześć skradzionych aut, stanowiska komputerowe do programowania modułów samochodowych, zerowania
liczników i kodowania kluczyków.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono samochody podejrzanych, a także sprzęt rtv i gotówkę
w kwocie 140 tysięcy złotych. Za
kradzieże, paserstwo i pomoc w
przestępstwach zatrzymanym
może grozić do 10 lat więzienia.
Jak ustalono, zatrzymani elektronicy współpracowali także z innymi grupami przestępczymi z kraju i zza granicy, świadcząc odpłatne usługi. Wspomagali swą wiedzą
między innymi grupę ze Śląska,
która na przełomie 2005 i 2006
roku skradła kilka luksusowych aut
i motocykli. Policjanci odzyskali już
pięć luksusowych samochodów i
motocykl o łącznej wartości miliona złotych. Obie sprawy są rozwojowe. Policja zapowiada kolejne
zatrzymania. (łup)

Na 40 dni prac społecznie użytecznych skazany został 23-letni
student z Holandii - autor szokującej pseudoreklamy o rzekomej imprezie techno „Housewitz”, która ośmieszała ofiary
obozu Auschwitz. Wyrok wydał sąd w Rotterdamie.
rzypomnijmy: w połowie
ubiegłego roku na jednej
ze stron internetowych pojawiła się pseudoreklama imprezy o nazwie „Housewitz”. Wykorzystano w niej zdjęcie bramy obozu Auschwitz, gdzie zamiast napisu „Arbeit Macht Frei” („Praca
czyni wolnym”) umieszczono identycznie złożony napis „Tanzen
Macht Frei” („Taniec czyni wolnym”). W krótkim filmie umieszczono także kolaż zdjęć osób w
mundurach SS, obozów koncentracyjnych oraz zwłok. Towarzyszący tym obrazkom głos lektora
mówił o darmowych taksówkach
w chwili, gdy pokazywano ciała
pomordowanych, o ciepłym prysznicu, gdy pokazywano komory gazowe oraz o pociągach, które bezpłatnie dowiozą uczestników na

miejsce, gdy pokazywano zdjęcia
transportu na obozowej rampie.
Dyrekcja Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zareagowała błyskawicznie domagając się od holenderskiej ambasady w Warszawie, aby doprowadziła do usunięcia bulwersującej
pseudoreklamy. I rzeczywiście,
film dość szybko zniknął z sieci
internetowej. Po naciskach polskich dyplomatów sprawą zajęła
się holenderska prokuratura, która zażądała dla autora pseudoreklamy kary 60 dni prac społecznych. Sąd uznał sprawcę winnym,
stwierdzając, że już sam tytuł
„Housewitz” był świadomie obraźliwy, a sprawca wyraźnie przekroczył granice swobody twórczej.
Proponowaną przez prokuraturę
karę sąd zmniejszył do 40 dni. (ps)

Sprawy o znęcanie się nad członkami rodziny należą do powszechnych w naszych sądach. Ta tym się różni od schematu, że w roli oskarżonej występuje
kobieta, a pokrzywdzonymi są jej mąż i dwie córki.

Wszystko przez alkohol

kierowany do bielskiego
sądu akt oskarżenia zarzuca 52-letniej Franciszce M.★) psychiczne i fizyczne znęcanie się nad członkami najbliższej rodziny. W trakcie śledztwa
ustalono, że do aktów przemocy
dochodziło, gdy kobieta była pijana. Takie sytuacje zdarzały się
często, bo Franciszka M. od długiego czasu nadużywała alkoholu. Zaczęła nałogowo pić przed
dwudziestoma laty i od tego czasu radykalnie zmieniło się jej zachowanie. Najbardziej odczuwał
to mąż i dwójka małych wówczas
dzieci. Nie pomagały ani prośby,
ani podejmowane przez rodzinę
próby nakłonienia kobiety do podjęcia leczenia.

Choć w latach dziewięćdziesiątych została zarejestrowana w
bielskiej Przychodni Profilaktyki i
Leczenia Uzależnień, nie zgodziła się na żadną kurację antyalkoholową. Mizerny skutek przyniosła też decyzja Sądu Rodzinnego,
zobowiązująca Franciszkę M. do
leczenia odwykowego. Kobieta
tylko przez trzy miesiące uczęszczała na zajęcia terapeutyczne.
Wielokrotnie, z powodu pijaństwa,
zwalniana z pracy wszystkie zarobione pieniądze przeznaczała
na alkohol. Gdy nie miała za co
kupować, zaczęła wynosić z domu
na sprzedaż różne przedmioty. W
stanie upojenia alkoholowego
wulgarnie znieważała męża i dorosłe obecnie córki. Groziła im po-

zbawieniem życia, rzucała różnymi przedmiotami, popychała, pluła w twarz, szarpała za włosy, kopała i drapała. Do aktów przemocy dochodziło nawet wobec ciężarnej córki. - Owszem piję alkohol, ale wcale nie jestem wówczas
wulgarna ani agresywna - wyjaśniała kobieta podczas śledztwa.
Jak się okazało, Franciszka M.
nie pierwszy raz stanie przed sądem za znęcanie się nad rodziną.
Za to przestępstwo została już
przed rokiem skazana przez bielski sąd na karę roku pozbawienia
wolności, w zawieszeniu na pięć
lat. W wypadku kolejnego skazującego wyroku tamta kara może
zostać odwieszona. (ban)
★)

Personalia zmienione

Podobnie jak w filmie
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Ogłoszenie Wójta Gminy Wilkowice
w sprawie Otwartego Konkursu Ofert
na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Wilkowice
1. Rodzaj zadania:
− zadania z zakresu kultury.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie
Gminy Wilkowice na realizacje tego zadania:
− 20.000,00 PLN
3. Termin realizacji zadania:
− od 5 lipca do 15 grudnia 2006 r.
4. Termin składania ofert:
− 30 czerwca 2006 r.
5. Szczegółowe informacje można uzyskać:
− Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43−365
Wilkowice, I p. pok. 306
− Pod nr tel. +48 33 499 00 77 wew. 306
− Na stronach Internetowych www.wilkowice.pl oraz
http://bip.ugwilkowice.rekord.pl
37358/300506

Głośny - oparty na faktach - film „Dług” opowiada o
bandycie, który terroryzuje swoje ofiary, żądając
zwrotu urojonego długu. O podobny sposób wyłudzenia pieniędzy bielska prokuratura oskarża Piotra A. Ten zdecydowanie się do tego nie przyznaje.
tym przypadku pokrzywdzonym jest młody mężczyzna. Zachęcony prasowym anonsem zgłosił się do
pracy w barze prowadzonym
przez Piotra A. Choć przez cały
tydzień Janusz★) sumiennie pracował w kuchni, właściciel nie
chciał podpisać z nim umowy o
pracę, ani wypłacić pieniędzy. W
tej sytuacji nowy pracownik postanowił odejść z pracy, o czym telefonicznie poinformował swego
pryncypała.

- Tylko spróbuj, a połamię ci
nogi - usłyszał w odpowiedzi. Jak
się okazało, nie były to słowa rzucone na wiatr. W następnych
dniach Piotr A. wydzwaniał do Janusza i groźbami chciał wymusić
jego powrót. Oznajmił mu również,
że z powodu jego odejścia stracił
trzy tysiące złotych i oczekuje
zwrotu tych pieniędzy. Pokrzywdzony nie dał się zastraszyć, ale
przekonał się, że jego były szef jest
zdolny do wszystkiego. Dlatego,
gdy pewnego dnia został przez nie-

go pobity o wszystkim powiadomił
policję, na wniosek której wszczęto przeciwko Piotrowi A. postępowanie karne o wymuszenie rozbójnicze.
Właściciel baru nie przyznał
się do popełnienia zarzucanego
mu przestępstwa. Twierdził, że
Janusz nie miał powodów, aby się
go obawiać. - Nie groziłem mu,
choć przez jego porzucenie pracy
zostałem doprowadzony do bankructwa - wyjaśniał podczas przesłuchania. Jego wersja nie przekonała jednak prowadzących
śledztwo, którzy uznali ją za niewiarygodną. W efekcie bielska
prokuratura skierowała do sądu
akt oskarżenia przeciwko Piotrowi A. Jeżeli okaże się winny, grozi mu kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności. (ban)
★)
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Nie milkną echa zakupu przez gminę Bielsko-Biała stadionu piłkarskiego przy ulicy Żywieckiej. Z jednej strony
radości nie kryje środowisko sportowe stolicy Podbeskidzia. Z drugiej strony powraca zarzut, że ratusz mógł stadion kupić dużo taniej.
1 czerwca ponad setka osób z upadającej Bielskiej Fabryki Armatury Befa znajdzie się na
bruku. Jedynie 60 pracowników z wydziału obróbki mechanicznej oraz montażu znalazło
zatrudnienie w nowej firmie, powołanej do życia na gruzach części majątku dawnej Befy.
wet, że jego ciągła nieobecność
w pracy może sprawić, iż nie będzie miał kto podpisać świadectw
pracy tym, którzy 1 czerwca staną
się bezrobotnymi. Sprawę poruszono podczas zebrania załogi i związkowcy z „Solidarności” skierowali
skargę na działalność syndyka do
nadzorującego jego pracę sądu.
Sąd Gospodarczy w Bielsku-Białej

Zebranie załogi Befy z udziałem szefa podbeskidzkiej „Solidarności” Marcina Tyrny.
najwyraźniej podzielił obawy pracowników, bo już w kilka dni po tym
jak złożono skargę, na syndyka wyznaczony został nowy człowiek.
Obecny syndyk Andrzej Sokólski - bez trudu uchwytny dla załogi i mediów - zapewnia, że z wypłatą odpraw zwalnianym pracownikom nie będzie najmniejszych
problemów. Wszyscy - jak przyznał - najwyżej z drobnym poślizgiem - otrzymają należne pieniądze. Firma dysponuje bowiem potrzebnymi na to funduszami. Zwalniani nie muszą się również martwić o świadectwa pracy potrzebne do zarejestrowania się jako
bezrobotny w urzędzie pracy.
Nowy syndyk mówi, że jego
celem będzie znalezienie inwestora zainteresowanego kupnem całego zakładu, a nie tylko dochodowych wydziałów. Na pewno nie
będzie to łatwe, zwłaszcza że dużą
część majątku Befy stanowi prze-

Uczniowie trzecich klas gimnazjów wybierają obecnie szkoły średnie, w których chcą się dalej kształcić. Wśród bielskich ogólniaków jednym z liderów popularności jest LO numer IV. Co ciekawe,
można nawet mówić o pokoleniowej zmianie warty, bo szkołę tę
wybierają często dzieci absolwentów popularnej „czwórki”.
akt, że edukacyjna mapa miasta uległa diametralnej zmianie, a konkurencja wśród
szkół średnich jest bardzo silna, niczego nie zmienił. - Jesteśmy niezmiennie szkołą przyjazną dla
ucznia. Tak było w przeszłości i tak
jest obecnie. I nie jest to tylko nasze
przekonanie. W kwietniu otrzymaliśmy certyfikat szkoły przyjaznej
uczniom, przyznawany w ramach
akcji „Super szkoła”, współorganizowanej przez marszałka sejmu. A nasza oferta edukacyjna jest bardzo
ciekawa - mówi Stanisław Faber,
dyrektor LO nr IV w Bielsku-Białej
pytany o powód dużej popularności
kierowanej przez niego szkoły.
Jego zdaniem o atrakcyjności
edukacyjnej oferty „czwórki” decyduje kilka czynników. Po pierwsze,
szkoła dysponuje nie tylko wysoko
kwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
ale może się też pochwalić wyjątkowo bogatą bazą dydaktyczną. Między innymi składa się na nią około
60 nowoczesnych komputerów, które znajdują się nie tylko w pracowniach informatycznych, ale także w
pracowniach do nauki innych przedmiotów. Łatwy i szybki dostęp do Internetu to więc w „czwórce” chleb powszedni. Jest tylko jedno ogranicze-

starzała odlewnia, zainteresowania
którą na razie nie wykazywała nawet dzierżawiąca fragment pobefowskich hal spółka Metalpol.
Marcin Tyrna, szef podbeskidzkiej „Solidarności”, który
uczestniczył w spotkaniu załogi, nie
ukrywał, że w obecnych warunkach
jedyną szansą na utrzymanie w zakładzie jakiejkolwiek produkcji jest

FOTO: MARCIN PŁUŻEK

półka Metalpol z Węgierskiej Górki wydzierżawiła
bowiem od syndyka masy
upadłościowej część hal produkcyjnych, w których zamierza, tak jak
dawniej Befa, produkować armaturę przemysłową. Problem w tym, że
- jak już pisaliśmy - pracownicy ci
zostali przyjęci przez nowego pracodawcę na takich samych warunkach, na jakich zatrudnieni byli
w upadającej Befie. Godząc się na
zmianę pracodawcy, zgodzili się
jednocześnie na głodowe pensje,
jakie otrzymywali w poprzedniej firmie. Sprawa budzi wiele emocji.
Załoga podzieliła się w ocenie
oferty złożonej przez Metalpol do
tego stopnia, iż część osób, którym pracę w nowej firmie zaoferowano, na propozycję nie przystało. Woleli otrzymać zwolnienie z
Befy, wziąć odprawę i poszukać
pracy na własną rękę. Wśród tych,
którzy przeszli do nowej firmy jest
wielu niemłodych już ludzi, dla których znalezienie innej pracy nie byłoby łatwe.
O tym właśnie mówiono głównie podczas zebrania załogi, jakie
19 maja odbyło się w Befie. Z wypowiedzi robotników wynika, że
duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji czy zostać, czy nie, miała plotka, która pojawiła się w zakładzie. Według niej ci, którzy odejdą nie dość, że stracą pracę, to
jeszcze nie mają co liczyć na to, iż
dostaną odprawy. Upadająca Befa
nie miała bowiem szczęścia do
syndyków zarządzających jej majątkiem. Pierwszy co prawda bardzo rozsądnie zaczął gospodarować tym, co z zakładu zostało, lecz
poważnie zachorował i musiał zrezygnować ze swej funkcji. Jego
następca - jak twierdzą pracownicy - w zakładzie się nie pokazywał,
a jeśli już, to tym co dzieje się w Befie w ogóle się nie interesował. Stąd
obawy, a potem plotka, że nie zatroszczy się o pieniądze na odprawy dla zwalnianych pracowników.
Co więcej, w zakładzie bano się na-

nie - program „Cenzor” blokuje dostęp do materiałów zawierających
przemoc i pornografię. Szkoła dysponuje też dużą ilością sprzętu DVD
i CD, więc nauczyciele bez trudu
mogą urozmaicać lekcje. W LO numer IV jest też nowoczesna sala audiowizualna, przystosowana do prezentacji multimedialnych. Wykorzystuje się ją między innymi podczas
przygotowań do matury.
Po drugie, „czwórka” proponuje wyjątkowo szeroki wachlarz nauki języków obcych. Oprócz obowiązkowej nauki języka angielskiego uczniowie tej szkoły mogą wybierać aż w sześciu językach - hiszpańskim, włoskim, niemieckim,
francuskim, rosyjskim i łacinie.
Po trzecie, LO numer IV umożliwia kontakt z rówieśnikami z innych krajów i bezpośrednie poznanie innych stron świata. W ramach
unijnego programu Socrates Comenius „czwórka” współpracuje z
partnerskimi szkołami z Włoch,
Słowenii, Turcji i Łotwy. - Pamiętamy też o tym, że szkoła to nie tylko
nauka. Między innymi oferujemy
naszym uczniom obóz żeglarski,
spływ kajakowy, naukę jazdy na
nartach i naukę pływania - mówi
dyrektor Faber. (hos)

Zmarnowana forsa albo
manipulacja faktami

właśnie oferta Metalpolu. Dlatego
też zapewnił tych, którzy zdecydowali się na pozostanie w firmie, że
będzie starał się przekonać zarząd
Metalpolu, aby podniósł pensje
przejętej z Befy załodze. Pierwsze
rozmowy na ten temat już się odbyły i - jak przyznał Marcin Tyrna nie były łatwe. Nie przyniosły ze
strony pracodawcy konkretnych deklaracji płacowych. Wszystko bowiem zależeć będzie od tego twierdzą w Metalpolu - jakie wyniki
finansowe osiągać będzie nowa
spółka. Jednocześnie w trakcie
rozmów z zarządem firmy pojawiła się optymistyczna informacja, że
w niedalekiej przyszłości Metalpol
może przyjąć do pracy kolejną grupę obecnie zwalnianych pracowników Befy. W grę wchodzi nawet sto
osób. (map)

rzypomnijmy, że gmina Bielsko-Biała kupiła stadion - będący dotąd własnością likwidowanej państwowej spółki FSM
WWR - w drodze przetargu za 2,5
miliona złotych. A wcześniej przez
kilka lat bezskutecznie zabiegała o
nieodpłatne przejęcie tego obiektu,
na przykład w drodze zamiany nieruchomości. Poczynania ratusza w
tej sprawie ostro skrytykował Jan
Kowalczyk, były likwidator spółki
FSM WWR. W liście skierowanym
do prezydenta Bielska-Białej, który
między innymi przekazał również
bielskim radnym i redakcji „Kroniki
Beskidzkiej”, Jan Kowalczyk dowodzi, że plan nieodpłatnego przejęcia stadionu od początku był mrzonką i gmina zamiast upierać się przy
tym pomyśle, powinna była wcześniej kupić stadion za dużo niższą
cenę. Ekslikwidator szacuje, że
gdyby ratusz pozytywnie zareagował na jego propozycję dotyczącą
nabycia stadionu, to kupiłby ten
obiekt nie za 2,5 miliona zł, a za
około 1,3 miliona zł. Ale prezydent
miasta i jego otoczenie tą propozycją wzgardzili. Tym samym - zdaniem Jana Kowalczyka - bielskie
władze zmarnowały około 1,2 miliona złotych publicznych pieniędzy.
Dodajmy, że podobny zarzut bielskim władzom stawiał wcześniej
inny ekslikwidator tej spółki, Andrzej
Dutka.
Władze Bielska-Białej zapewniają niezmiennie, że nie mają sobie nic do zarzucenia. Tak długo jak

Sidzina: proboszcz chce odejść

marcu parafianie z Sidziny (powiat suski) zbuntowali się przeciwko przeniesieniu ich wikariusza do innej parafii. Bunt - jak wtedy informowaliśmy przybrał niezwykłą formę. Przed plebanią ustawiono spycharkę z flagami papieskimi, która zagradzała drogę dojazdową. Mieszkańcy przerwali akcję protestacyjną po dwóch
dniach, po wizycie ich delegacji u
biskupa Jana Szkodonia. Wynegocjowano, że kuria przyśle na parafię w Sidzinie nowego księdza, a
wikary jednak odejdzie, bo czeka na
niego plebania w jednej z krakowskich dzielnic.
Przeniesienie wikarego było
zaledwie jednym z kilku powodów
buntu mieszkańców, nastawionych
krytycznie wobec proboszcza.
Konflikty pomiędzy częścią parafian a proboszczem narastały od
dłuższego czasu. Mieszkańcom
Sidziny nie podobało się to, że proboszcz zamiast ewangelizować wygłasza polityczne mowy i agituje na
rzecz LPR i Radia Maryja. Mieli pretensje również o to, że osoba świecka prowadzi księgi parafialne. Te
wszystkie żale i pretensje przedstawił Aureliusz Kania, wójt gminy Bystra-Sidzina, w piśmie do metropolity krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza. Dodajmy, że krytyczne opinie zgłasza tylko część
mieszkańców Sidziny. Nie brakuje tam osób, które bardzo cenią
działalność proboszcza i nie mają
mu nic do zarzucenia. Uważają
wręcz, że wójt nie powinien inge-

rować w sprawy kościelne, a to co
zrobił, wywołało zamieszanie, które może być częścią jego kampanii przedwyborczej.
Tak czy inaczej faktem jest, że
proboszcz z Sidziny, ksiądz Franciszek Jeziorczak wystąpił do Kurii
Metropolitalnej w Krakowie z prośbą o przeniesienie go do innej parafii. - Nie chcę tu dłużej pracować i
poprosiłem o przeniesienie - potwierdził „Kronice” proboszcz Jeziorczak. Nie chciał komentować
swojej decyzji.
Biskup Jan Szkodoń potwierdził, że dotarło do niego oficjalnie
pismo w tej sprawie, ale decyzja czy
przenieść proboszcza zapadnie pod
koniec czerwca tego roku.
Ksiądz Jeziorczak opuści sidzińską parafię prawdopodobnie na początku wakacji. Zatem w Sidzinie szykuje się całkowita wymiana kadry parafialnej. A co na to parafianie?
Zdania i w tej kwestii są podzielone. Jedni uważają, że już najwyższy czas na zmianę proboszcza. Inni
twierdzą, że całe to zamieszanie z
obroną wikariusza i buntem przeciw
proboszczowi przyniosło złą reklamę
wiosce. Nie brakuje również głosów,
że powinno się załagodzić konflikt i
poprosić proboszcza, by został na
parafii. - To nie jest tak, że wszystko
co robił proboszcz było złe. Starał się
i dbał o plebanię. Może popełniał czasem błędy - ale kto tego nie czyni.
Uważam, że proboszcz powinien zostać - mówi jeden z mieszkańców Sidziny.
DANUTA RUSIN

było to możliwe, tak długo zabiegały
o nieodpłatne przejęcie stadionu.
Robiły to, bo nie chciały wydawać
pieniędzy bielskich podatników,
żeby kupić stadion, który przed laty
zbudowali sami bielszczanie. W
dodatku zarówno przedstawiciele
rządu, jak i bielscy parlamentarzyści deklarowali, że takie rozwiązanie będzie możliwe. Stadion kupiono dopiero wtedy, gdy miasto miało nóż na gardle, bo obiekt mógł
wpaść w prywatne ręce.
Także bielscy radni - których
poprosiliśmy o komentarz w tej
sprawie - stoją murem za władzami miasta. A przy okazji nie żałują
cierpkich słów pod adresem Jana
Kowalczyka. - Likwidator przedstawił w piśmie swój punkt widzenia.
Materiały dotyczące tej sprawy, które znajdują się w Urzędzie Miejskim
w Bielsku-Białej, świadczą o czymś
innym. Bardzo się cieszę, że miasto kupiło ten stadion. Oczywiście
cieszyłbym się jeszcze bardziej,
gdyby dostało go za darmo, bo te
2,5 miliona złotych można by wydać na inne cele. Ale postawiono
nas pod ścianą i nie było innego
wyjścia. Gdyby stadion wpadł w
prywatne ręce, byłaby to tragedia.
Zarzut, że coś można było kupić taniej praktycznie można stawiać zawsze i każdemu. Gdyby miasto kupiło stadion nie za 2,5 miliona zł,
ale za 1,3 miliona, to też mogliby
się znaleźć tacy, którzy by powiedzieli: „Dlaczego tak dużo? Przecież
można było zapłacić mniej” - mówi
Wiesław Handzlik, przewodniczący
Rady Miejskiej Bielska-Białej.
- Mam dobre rozeznanie w tej
sprawie i uważam, że prezydent nie
popełnił żadnego błędu. Tak długo,
jak było to możliwe i realne, zabiegał o nieodpłatne przejęcie tego
obiektu. Kiedy nie było innego wyjścia, kupił stadion w drodze przetargu. Ten list to manipulacja faktami, bo były likwidator spółki FSM
WWR ofertę w sprawie stadionu
złożył miastu dopiero wtedy, gdy
przestał już być likwidatorem.
Zresztą w tej sprawie stawianie takich zarzutów prezydentowi jest
śmieszne. Wszak prezydenta obowiązywała uchwała Rady Miejskiej
Bielska-Białej, dotycząca nabycia
stadionu w drodze zamiany nieruchomości i prezydent musiał tę
uchwałę realizować. Sytuacja uległa zmianie dopiero tuż przed przetargiem - mówi radny Janusz
Okrzesik, szef miejskiej Komisji Rewizyjnej.
W obronie szefa ratusza staje
też radny Roman Nehrebecki, który problem zna od podszewki, bo
w czasie gdy Jan Kowalczyk był likwidatorem spółki FSM WWR, on
zasiadał w radzie nadzorczej tejże spółki. - W tym liście padają
stwierdzenia mijające się z faktami. Jako wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej spółki FSM
WWR oceniałem, że starania miasta o przejęcie stadionu były torpedowane przez ówczesnego likwidatora. List w tej sprawie do
prezydenta miasta skierował on
dopiero wtedy, gdy nie był już likwidatorem po tym, jak decyzją
Rady Nadzorczej FSM WWR został zawieszony w czynnościach mówi Roman Nehrebecki. Wyjaśnia on, że rada nadzorcza odsunęła likwidatora z zajmowanej
funkcji, bo uważała, że źle się z niej
wywiązuje. (hos)
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Śliwa: Wisła przebiła BKS ! ● Świeniewicz: Pewnie
wpadnie tylko na kawę ● Jagodina: Za mało tu dają

Zdobywając Puchar Polski siatkarki BKS Stal uzyskały prawo gry w Lidze Mistrzyń. Ze
względu na rozpoczętą już przebudowę klubowej hali - która pochłonie minimum półtora miliona złotych - szefowie BKS-u powiadomili władze Europejskiej Federacji Siatkówki (CEV) o rezygnacji z udziału w prestiżowych, ale bardzo drogich rozgrywkach.

Pierwszą bitwę wygrał King...

Wojna Adamka

omasz Adamek, mistrz świata (WBC) w wadze półciężkiej, wstąpił początkiem roku
na wojenną (sądową) ścieżkę ze
swym amerykańskim promotorem
Donem Kingiem. Zirytowała go opieszałość opiekuna, który za rzadko organizował mu walki. Ich „rozwód”,
przed finałem sądowego starcia, miała urzeczywistnić (jak informowaliśmy
przed tygodniem) sierpniowa walka
Adamka z Jamajczykiem Glennem
Johnsonem, którą przygotowywał gilowiczaninowi Ziggi Rozalski (menedżer Andrzeja Gołoty). Może pomysł
rozstania ze słynnym promotorem nie
był jednak rozważnym krokiem?
Podrażniony King wykonał bowiem tylko jeden ruch i koncepcja
walki runęła! Zagroził amerykańskiej
telewizji Showtime, która miała
współorganizować pojedynek jego
„marnotrawnego syna”, pozwem do
sądu - w wypadku doprowadzenia do
walki. Stacja, choć strona polskiego
boksera była gotowa dać jej pisemne zobowiązanie do wzięcia wszelkich ujemnych konsekwencji sądowego werdyktu na siebie, wycofała
się. Niedoszły rywal Polaka zarzucił
mu publicznie... tchórzostwo!
Adamek trwa przy swoim - nadal
chce uwolnić się spod niewygodnej
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dla niego kurateli, ale już nie tylko
musi szukać sobie innego przeciwnika, lecz również lokalizacji walki poza
Ameryką! Najnowszy pomysł obozu
mistrza, to występ na ringu we... Wrocławiu - przeciwko „komuś” z pierwszej piętnastki rankingu WBC. Można się ekscytować wizją walki Adamka w Polsce, ale nie będzie to ani
bokser, o którym myślał czempion,
ani kasa do wygrania o jaką mu chodziło, gdy podpisywał cyrograf z Kingiem... Pięściarz niezachwianie wierzy w słuszność podjętej na początku roku decyzji. - Pewnie, że życzyłem sobie innego rozwoju wydarzeń,
ale i na ten, który zaistniał byłem przygotowany - uspokaja Adamek. - Gdy
postanowiliśmy wytoczyć przeciwko
Kingowi sądowe armaty, mój prawnik (Pat English - przyp. red.) spytał
mnie przecież czy mam... zdrowy żołądek. Bezstresowej walki o swoje nie
obiecywał! Przeciwnika wybierzemy
w ciągu dwóch tygodni. Do walki we
Wrocławiu - jest ona bardzo prawdopodobna, ale nic nie zostało jeszcze
podpisane - planuję trenować przez
dziesięć tygodni w Wiśle. Sierpniowy
dwunastorundowy pojedynek mam
stoczyć w obronie tytułu, więc nie ma
mowy, bym źle się do niego przygotował - dodaje. (tom)

Przeżyć, czyli zwyciężyć

(Po) wstrzymać

Ruch !

ażda seria kiedyś się kończy... Passa TS Podbeskidzie, prowadzonego od
miesiąca przez trenera Krzysztofa Tochela, też dobiegła kresu. Po
sześciu meczach bez porażki
(cztery zwycięstwa!) bielszczanie
padli podczas szturmu twierdzy
„Bydgoszcz”. Ale szans na pozostanie w drugoligowym szyku nie
stracili.
Przed bielszczanami dwa
ostatnie ligowe mecze. W najbliższą sobotę u siebie z, tak jak oni walczącym o uniknięcie udziału w
spotkaniach barażowych, Ruchem
Chorzów, a tydzień później z liderem tabeli i pewniakiem do awansu - Widzewem Łódź. - W końcówce meczu mogliśmy wyrównać, prze-
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graliśmy, ale po walce. Pewnie, że
liczy się każdy punkt i chcieliśmy
go zdobyć, ale taka porażka skrzydeł nam nie podetnie. Z Ruchem
zagramy tak jak powinniśmy - o życie! - zapowiada 20-letni Tomasz
Jodłowiec (na zdjęciu), „odkrycie”
trenera Tochela, który zaraz po
objęciu zespołu przesunął go z
rezerw do podstawowego składu...
II liga, 31 kolejka: Zawisza
Bydgoszcz - TS Podbeskidzie
1:0 (0:0). Podbeskidzie: Merda
- Górkiewicz, Masternak, Branfiłow, Gorszkow - Koman (od 16
min Bała), Jodłowiec, Pater (od
46 min Imianowski), Kołodziej Podstawek (od 75 min Chrapek),
Sobczak. Wynik spotkania zaplanowanego na 31 maja: TS
Podbeskidzie - Jagiellonia Białystok podamy w następnym numerze. (tom)

FOTO: TOMASZ GIŻYŃSKI

odpowiedzi otrzymali... za- le Murcia oraz rozgrywająca Kata- kiedyś postąpiłam. Przeszłam do
proszenie do - drugiego pod rzyna Skorupa. Pozostałe siatkar- Chemika Police, a potem cieszyłam
względem rangi - turnieju ki: Anna Podolec, Katarzyna Ja- się z dwóch tytułów mistrzyni PolTop Teams. Ta propozycja, obcią- szewska, Katarzyna Gajgał, Mile- ski - wyjaśnia powody rozminięcia
żająca klubową kasę w znacznie na Sadurek, Małgorzata Cieśla, się z BKS-em Magdalena Śliwa. W
mniejszym stopniu (krótsze wyjaz- Paulina Maj, Mariola Wojtowicz klubie ma się jeszcze pojawić Dody), zostanie prawdopodobnie przy- (nazwisko panieńskie - Barszcz), rota Świeniewicz, ale wygląda na
jęta. Modernizacja obiektu ma za- Karolina Kosek (wszystkie miały to, że tylko sobie niezobowiązująkończyć się w październiku, a że jeszcze jedno- lub dwuroczne kon- co i sympatycznie pogawędzi. - Do
europejskie rozgrywki zaczną się trakty) oraz Joanna Staniucha i Bielska i klubu, na kawę, wpadam
dopiero późną jesienią - „stalówki” Iwona Niedźwiecka (przedłużyły o co roku po zakończeniu sezonu i
zaprezentują się siatkarskiej Europie rok umowy wiążące je z BKS-em) wkrótce tam się pojawię. Nikt mi
jednak dotąd niczego nie proponojuż w przebudowanej hali. Skład dru- nadal będą bronić bielskich barw.
wał, więc sądzę, że nasza rozmożyny też ma być „po remoncie”.
wa - jak zwykle - będzie miała miły,
Zdobycie tytułu mitowarzyski charakter. Podpisałam
strzyń Polski przez zejuż akces do Grześków Kalisz?
spół Muszynianki - który
Mam oferty z wielu europejskich
w pierwszej fazie play off
klubów, z Polski także, ale dewyrzucił ekipę Stali poza
cyzję podejmę pod koniec
czołową czwórkę - możczerwca. Jeśli miałabym propona było przyjąć z jedną
zycję gry w BKS-ie - na pewno
tylko nutą niepokoju.
bym ją rozważyła - powiedziała
Działaczom trafiła się bo„Kronice” najlepsza siatkarka
wiem okazja do łatwego
Europy minionego roku.
wytłumaczenia słabiutkiej
gry siatkarek - nie zdoby- Rozmawiamy z zawodniczły medalu, bo na drodze
kami z polskiej ekstraklasy, i to
do podium stanęły im
z tymi z „górnej półki”, ale nasame mistrzynie. Choć
zwisk nie ujawnię! Nie wykluza ściągnięcie do klubu
czam i zagranicznego transferu,
Przebudowa hali BKS-u, co widać na zdjęciu, lecz pod warunkiem, że ewenzawodniczek, które lejuż się zaczęła i sądząc po tempie prac - bu- tualnej kandydatce do gry w naczyły kontuzje w trakcie
dowlańcy zdążą na czas. Czy działaczom też szej drużynie będziemy się morozgrywek (Jaszewska,
się uda w porę skompletować zespół na mia- gli dłużej, u nas na treningach,
Skorupa, Kosek, Cieśla)
rę medalowych oczekiwań?
nikt w BKS-ie w piersi się
przyjrzeć. Szukamy dwu środkonie bije, ligowego niepowych, rozgrywającej i skrzydłoKto przyjdzie do BKS-u? Szan- wej - mówi lapidarnie dyrektor Borwodzenia nie usprawiedliwia się „pechem Muszynianki”. - Główną przy- se na zapowiadane spektakularne tliczek. Mimo wstrzemięźliwej wypoczyną słabej gry zespołu w minio- powroty - z ligi włoskiej i szwajcar- wiedzi działacza, kierunku poszukinym sezonie było jego złe przygo- skiej - zmalały do zera. Rozmowy z wań środkowych - jeśli ma to być
towanie. Dziewczęta nie były nawet Magdaleną Śliwą i Lubą Jagodiną elita ekstraklasy - można się domyna obozie, bo trener nie uważał tego rozbiły się o stawiane przez zawod- ślić. Skoro nie mogą to być mistrzyza potrzebne. Teraz, również i z niczki wymogi finansowe. Co zrobi nie z Muszyny: Marlena Mieszała i
uwagi na to, że ekstraklasa ruszy (gdzie zagra?) Jagodina, jeszcze Dorota Pykosz - bo Muszynianka już
dopiero w grudniu, wyślemy siatkar- nie wiadomo. Gdzie trafiła Śliwa, je zatrzymała na kolejny sezon, to
ki na minimum dwa obozy przygo- już jest jasne. Została drugim (gra- pozostają najlepsze na tych pozytowawcze - twierdzi stanowczo dy- jącym) trenerem w Wiśle Kraków! cjach w pozostałych drużynach z
- Wisła przedstawiła mi bardziej „wielkiej czwórki” - Maria Liktoras
rektor Stali Ryszard Bortliczek.
Znaków zapytania jest na razie atrakcyjną ofertę niż BKS: finanso- (Grześki Kalisz), Eleonora Dziękiewięcej niż wiadomych. Odejścia wą i szkoleniową, bo myślę o zwią- wicz (Nafta Piła) i Joanna Studzienskończyły się na dwóch pożegna- zaniu swej przyszłości z zawodem na (Pałac Bydgoszcz)... Łatwiej jest
niach. Do widzenia powiedziały trenerki. Zdaję sobie sprawę, że trafić na ślad rozgrywającej - kanswoim koleżankom: środkowa Aga- sportowo, decydując się grać na dydatki do gry w BKS-ie. Przed kilta Mróz - która prawdopodobnie zapleczu ekstraklasy, zrobiłam krok koma dniami w bielskim klubie możgrać będzie w hiszpańskim zespo- do tyłu, ale w podobny sposób już na było spotkać Monikę Smak (już
grała w Stali przez dwa sezony), a
celem jej wizyty nie były bynajmniej
tylko odwiedziny ekskoleżanek. Sekretariat klubu - i gabinet dyrektora
- też odwiedziła!
Tekst i foto: TOMASZ GIŻYŃSKI

Oklaskiwani przez bielską publiczność piłkarze Podbeskidzia
odwzajemniają się tym samym... Oby tak było i po sobotnim
meczu z chorzowskim Ruchem!

Na rekordzie bielskiej trasy łamali sobie zęby
długodystansowcy z Afryki

ARMIA BIEGACZY

już za trzy dni! 4 czerwca - centralnymi ulicami
Bielska-Białej - przebiegnie armia biegaczy. Do XIV Biegu
Fiata zgłosiło się ponad trzystu
uczestników.
Na 10-kilometrową trasę wyruszą
(11.00) spod bram Fiata Auto Poland.
Biec będą ulicami: Warszawską,
3 Maja, Partyzantów, Bystrzańską,
Gen. Maczka (od II Urzędu Skarbowego), Leszczyńską, Sempołowskiej,
PCK, Broniewskiego, Rychlińskiego
- na stadion miejski. Razem z
uczestnikami biegu głównego wystartuje młodzież szkolna (uczniowie
od 12 do 16 lat), ale najmłodsi biegacze pokonają 4-kilometrowy dystans. Z ulicy 3 Maja skręcą w 1 Maja
i dobiegną do mety przez PCK, Broniewskiego i Rychlińskiego. Dwie
minuty wcześniej (10.58) rozpoczną
batalię zawodnicy na wózkach (pojadą trasą biegu głównego).
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Chętni obejrzenia startu zawodników i ich finiszu powinni zadbać o
szybki sposób dotarcia z ulicy Warszawskiej na stadion! Zwycięzca biegu młodzieżowego spodziewany jest
bowiem na mecie już po kwadransie.
Przejazd najszybszego ze ścigających się na wózkach szacowany jest
na około 20 minut, a triumfatora zmagań na najdłuższym odcinku organizatorzy imprezy (bielska Agencja
Sportu i Reklamy oraz Urząd Miejski) chcieliby widzieć... niecałe dziesięć minut po nim. Dlaczego mają aż
tak precyzyjnie określone oczekiwania? Bo marzy im się „obcięcie brody” - już pięcioletniemu - rekordowi
trasy. Dzierży go świdniczanin Waldemar Glinka, który przemknął bielskimi ulicami w 29 minut i 35 sekund.
Rekordzista (jak i rekordzistka - u pań
do poprawienia jest jeszcze starszy,
bo 11-letni rekord - 33 min 7 s) oprócz
satysfakcji będzie miał dodatkowe

pięćset złotych w kieszeni - bo tyle
wynosi bonus za poprawienie najlepszego rezultatu w historii biegu. Czy
wśród śmiałków aspirujących do
znalezienia się w galerii rekordzistów
będą bielszczanie? Największe
szanse z ich grona ma na to były
brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w biegach górskich Tomasz Klisz, ale musiałby mocno
„depnąć”, by poprawić swe najlepsze osiągnięcie sprzed dwóch lat
(31 min 59 s). Warto przypomnieć,
że na wyśrubowanym rekordzie bielskiej trasy połamali sobie zęby nawet biegacze z... Afryki! Najświeższy przykład z ostatniej edycji biegu
- Kenijczykowi Abelowi Kirui do złamania rekordu zabrakło dwu sekund!
Na zwycięzców biegu (w klasyfikacji mężczyzn i kobiet) - bez
względu na to czy poprawią rekordy - czekają premie w wysokości
dwóch tysięcy złotych. (tom)
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TS Podbeskidzie: zapłacą jak będzie z czego...
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● Policja do Czańca ! ● Szampan
w Ligocie ● „Na noże” w żywieckiej
a klasie

Do 31 maja, o czym przypomnieliśmy przed tygodniem, działacze drugoligowego TS
Podbeskidzie mieli czas na uregulowanie zaległości wobec swych byłych zawodników
- Piotra Czaka i Dawida Bułki.
ie wywiązanie się z zobowiązań może spowodować (zgodnie ze styczniową decyzją Wydziału Gier i Dyscypliny PZPN) degradację bielskiej drużyny do trzeciej ligi. Na
dzień przed upływem terminu w
klubowej kasie nie było na ten cel
ani złotówki... - Nic nie mogliśmy
do tej pory przelać na ich konta,

bo i na nasze nic nie wpłynęło przyznaje prezes Podbeskidzia
Stanisław Piecuch. - Nakłaniamy
kilka firm do sponsorowania klubu, ale są to ciężkie rozmowy. Jak
tylko coś się uda wynegocjować,
natychmiast uregulujemy ciążące
na nas zobowiązania. Może to być
jednak z kilkudniowym poślizgiem, ale mam nadzieję, że nie

spowoduje to wówczas drastycznych sankcji ze strony PZPN. Na
zaległe pieniądze - nie wypłacane
od trzech miesięcy pensje - czekają także piłkarze klubu. - Rozmawialiśmy już z nimi na ten temat. Sytuacja jest bardzo trudna
- zaczniemy regulować zaległości
jak będziemy mieli z czego... dodaje prezes. (tom)

Grzęźli, ale dobiegli !

Choć sobotni (27 maja) ranek w Radziechowach przywitał dwustuosobową grupę
biegaczy wymarzoną pogodą do pokonywania długiego dystansu - nie padało, ani nie dokuczało skryte za chmurami słońce - to trasa dała się im we
znaki. Ulewa poprzedniego dnia zamieniła leśne ścieżki i dukty, po których
biegli uczestnicy XV EKO Biegu Dudka w błotnisty szlak...
iętnastokilometrowy odcinek najszybciej pokonał
bielszczanin Jarosław
Gniewek, któremu sforsowanie „radziechowskiej pętli” zajęło niespełna 54 minuty. Wygrał pewnie - drugiemu na mecie, eksreprezentantowi Polski w biegach narciarskich
Krzysztofowi Wańczykowi (Piątkowa) „dołożył” prawie minutę. W
czołowej dziesiątce zawodów uplasowało się jeszcze trzech długodystansowców z Podbeskidzia.
Bogusław Homa (MOSiR Czechowice-Dziedzice) był czwarty, Szymon Jagosz (Sprint Bielsko-Biała)

- ósmy, a Krzysztof Badera
(Brzeszcze) - dziewiąty. Ponad pół
godziny po zwycięzcy - zbierając
jednak nie mniejsze od niego oklaski - przybiegł... 71-letni mieszkaniec Górek Wielkich Roman
Szczotka, który w swojej grupie
wiekowej (powyżej 70 lat) zajął
trzecią lokatę. Panie rywalizowały
(Memoriał Ewy Dudek) na dystansie trzykrotnie krótszym. Wygrała
krakowianka Aleksandra Jachimczyk, a najwyżej z zawodniczek reprezentujących podbeskidzkie kluby uplasowała się czechowiczanka Izabela Cembala (MOSiR).

Siatkarki z trzeciej ligi lepsze od
gwiazd ekstraklasy !

deble trafiły na siebie w półfinale. Z
zaciętego starcia zwycięsko wyszły
drugie z wymienionych, trafiając w
finałowej potyczce na żywiecko-suski duet: Anna Niedoba i Edyta Małusecka. Zaczęło się co prawda od
„planowego” zgarnięcia pierwszej
partii przez siatkarki z ekstraklasy,
lecz na tym się plażowy polot i animusz faworytek
skończył. Grające
na co dzień w trzeciej lidze konkurentki - ustępując
mistrzyniom nie
tylko siatkarskim
doświadczeniem,
ale i wzrostem - w
dwóch kolejnych
setach rozstawiły
sławne rywalki po
kątach siatkarskiej
piaskownicy! W
potyczce o trzecie
Szalonej radości Anny Niedoby (z lewej) i Edyty miejsce, w której
Małuseckiej po zwycięskim finale trudno się dzi- Gajgał i Wojtowicz
wić, wszak wygrały turniej z udziałem siatkarek zmierzyły się z
parą Orła Kozy ekstraklasy...
Moniką ZemboBielskim mistrzyniom zagrały na wicz i Joanną Markiel niespodziannosie siatkarki... trzecioligowego ki już nie było i bielszczanki uzupełMKS-u Żywiec! Skompletowanie niły stawkę medalistek turnieju.
Pod męską siatką (20 duetów)
podium w turnieju mężczyzn przetriumfowali rybniczanie Paweł Rubiegło bez sensacji.
Zdecydowanych faworytek dwu- sek i Jarosław Maciończyk, którzy
dniowych siatkarskich zmagań na w finale ograli braterski duet z
piasku (kąpielisko „Panorama”, 27 Andrychowa - Macieja i Grzego- 28 maja) upatrywano w jednym z rza Fijałków. W meczu o trzecie
duetów BKS-u Stal: Katarzyna Gaj- miejsce bielski tandem: Grzegorz
gał zagrała w parze z Mariolą Woj- Wagner i Wiesław Popik zmusił do
towicz, a Joanna Staniucha z Mile- kapitulacji „plażowiczów” z Libiąną Sadurek. Solidarnie wygrywając ża - Marcina Bacę i Sławomira
(w turnieju grało 10 par) „stalowe” Gębalę. (tom)
FOTO: TOMASZ GIŻYNSKI

Wyglądało na to, że piasek,
mimo chłodnej aury, rozgrzeje się
do czerwoności. Do bielskiego turnieju siatkówki plażowej „Beskidzka Plaża 2006” zgłosiły się przecież zawodniczki BKS-u, więc
kwestia zwycięstwa - po zażartej
między nimi walce - wydawała się
wyłącznie ich wewnętrzną sprawą.

Czołowe lokaty podbeskidzian
w poszczególnych kategoriach
wiekowych: juniorki - 1. Izabela
Cembala, 2. Monika Szczygielska,
3. Bernadetta Berger (wszystkie MOSiR Czechowice-Dziedzice);
od 30 do 39 lat - 1. Bogusława
Kupczak (Brzuśnik) i 4. Jakub
Chojnacki (Bielsko-Biała); od 40
do 49 lat - 2. Agata Motyka (Żabnica), 3. Marzena Rzeszótko (Żywiec); od 50 do 59 lat - 1. Alicja
Banasiak (Beskidek Bielsko-Biała)
i 4. Jan Wojnowski (Supermaraton
Bielsko-Biała); od 60 do 69 lat 1. Maria Biernat (Baca Radziechowy) i 1. Paweł Gorzołka (Siła
Ustroń), 2. Jan Moiczek (Cieszyn),
3. Edward Tyka (Brenna). (tom)

IV liga. 3 czerwca (17.00) grają: Koszarawa Żywiec - LKS Łąka, Energetyk ROW - Beskid Skoczów, Grunwald Ruda Śląska - Czarni-Góral
Żywiec, Polonia Łaziska - BKS Stal;
4 czerwca (17.00): Pasjonat Dankowice - AKS Mikołów. O meczu na
szczycie (30 maja): BKS Stal - Koszarawa piszemy na str. 3.
Klasa okręgowa, 26 kolejka: Zapora Porąbka - LKS Bestwina 1:3, Przełom Kaniów - MRKS CzechowiceDziedzice 0:2, Soła Kobiernice - Kuźnia Ustroń 0:8, Koszarawa II Żywiec Morcinek Kaczyce 2:2, Skałka Żabnica - Orzeł Łękawica 6:0, LKS Czaniec
- TS Podbeskidzie 3:5, Wyzwolenie Simoradz - Wilamowiczanka 0:0, Sokół
Zabrzeg - Rekord Bielsko-Biała 2:0.
Na cztery kolejki przed zakończeniem
rozgrywek prowadzi Skałka (67 pkt)
przed LKS-em Czaniec (57). Strefa
spadkowa: 11. Wilamowiczanka (28),
12. Orzeł (27), 13 - 14. Przełom i Wyzwolenie (po 21), 15. Koszarawa II
(19), 16. Soła (11). Z klasy okręgowej
na pewno zdegradowane zostaną
dwie ostatnie drużyny (większa ilość
spadkowiczów zależeć będzie od
ostatecznych rozstrzygnięć w IV lidze). 3 czerwca (17.00) grają: Rekord
- Soła, Kuźnia - Wyzwolenie, Wilamowiczanka - Przełom, MRKS - Zapora,
LKS Czaniec - Skałka, Orzeł - Morcinek; 4 czerwca: LKS Bestwina - TS
Podbeskidzie II (11.00), Sokół - Koszarawa II (17.00).
Klasa a, Podokręg Bielsko-Biała,
23 kolejka: Orzeł Kozy - Żar Międzybrodzie Bialskie 0:1, Zamek Grodziec
Śląski - LKS Bestwinka 2:1, Czarni Jaworze - Zapora Wapienica 1:3, Pionier
Pisarzowice - LKS Mazańcowice 2:3,
GLKS Wilkowice - Sokół Hecznarowice 4:1, Sokół Buczkowice - Spójnia
Landek 4:1; pauzował Drzewiarz Jasienica. Na trzy kolejki przed końcem
rozgrywek prowadzi Drzewiarz (52)
przed Spójnią (47) i Pionierem (45).
Tabelę zamykają: 11. Zamek (15), 12.

ie tak wyobrażali sobie kibice z Czańca najbliższy
(3 czerwca) mecz na swoim stadionie... Od pierwszego
wiosennego gwizdka żyli nadzieją, że występ na czanieckim boisku liderów z Żabnicy będzie ich
pożegnalnym meczem w roli
przodowników okręgówki i zarazem początkiem triumfalnego finiszu miejscowego LKS-u, który
już od trzech sezonów mierzy w
czwartoligowy awans. Druga z
rzędu porażka pupilów (tym razem po „hokejowym” 3:5 z rezerwami Podbeskidzia) sprawiła, że
w Czańcu żabniczanie, jeśli tylko nie przegrają, będą się już
mogli obwołać - na trzy kolejki przed
końcem rozgrywek - mistrzami
klasy okręgowej i czwartoligowcami! Mecz w Czańcu nie powinien umknąć uwadze policji! Jesienną konfrontację zespołów
zakończyła jatka na żabnickim
boisku, podczas której nerwy
puściły wszystkim - kibicom, piłkarzom i działaczom...
Gorąco zapowiada się finisz
na a-klasowych boiskach, choć z
jednym wyjątkiem. W bielskiej
grupie już jest chyba „po herbacie”. W minionej kolejce pauzował
lider - jasienicki Drzewiarz i...
jeszcze bardziej uciekł goniącym
go konkurentom. Rzecz w tym, że
zarówno piłkarze Spójni Landek
(dostali lanie w Buczkowicach),
jak i Pioniera Pisarzowice (zostawili punkty w Mazańcowicach) też

zrobili sobie wolne! Drzewiarzowi wystarczy więc już tylko wygrać
dwa z trzech pozostałych do zakończenia rozgrywek spotkań, by
świętować sukces. Pieczęć pod
awansem jasieniczanie powinni
zacząć przybijać już 3 czerwca,
bowiem trudno przypuszczać, by
nie poradzili sobie - przed żądną
już fety własną widownią - z tkwiącym w ogonie tabeli Zamkiem
Grodziec Śląski. Na noże idzie w
żywieckiej a klasie. Niedzielny (28
maja) „szczyt” w Milówce - gdzie
miejscowa Podhalanka podejmowała liderów z Jeleśni (Delphi) wygrali gospodarze i oni teraz (o
punkt) przewodzą stawce! W gronie skoczowskich pretendentów
do gry w okręgówce wciąż najwyżej stoją akcje prowadzącego Cukrownika Chybie, lecz układ gier
(pozostały do rozegrania jeszcze
cztery kolejki) wróży sporo emocji. Przed chybianami jeszcze
trudny wyjazd do Drogomyśla
oraz - na ostatni mecz sezonu do Hażlacha (miejscowy LKS jest
trzeci w tabeli) i niewykluczone,
że dopiero finiszowa potyczka
przesądzi o losach awansu.
Strzeliły już natomiast korki
szampanów w Ligocie! Jedenastka Centrum zrobiła to, co do niej
należało - rozgromiła rezerwy wapienickiej Zapory i na dwie kolejki przed zakończeniem batalii w
bielskiej b klasie zapewniła sobie
miejsce w stawce a-klasowych
drużyn. (tom)

LKS Bestwinka (9), 13. Czarni (7). 3
czerwca (17.00) grają: Drzewiarz - Zamek; 4 czerwca (17.00): Żar - Sokół
Buczkowice, Spójnia - LKS Wilkowice,
Sokół Hecznarowice - Pionier, LKS Mazańcowice - Czarni oraz (15.00) LKS
Bestwinka - Orzeł.
Podokręg Żywiec, 22 kolejka: Beskid Gilowice - Świt Cięcina 2:1, Metal Węgierska Górka - LKS Lipowa
3:2, LKS Przyborów - Błękitni Żywiec
1:3, LKS Słotwina - LKS Leśna 1:1,
Soła Rajcza - LKS Zarzecze 3:2, LKS
Jeleśnia - LKS Radziechowy 2:0,
Delphi Jeleśnia - Podhalanka Milówka 0:2. Tabela:
B. Podhalanka
47
47:17
A. Delphi
46
38:25
E. Leśna
39
39:25
C. Radziechowy
35
45:29
c. Soła
33
32:32
a. Beskid
31
39:36
g. Świt
31
34:32
b. Jeleśnia
30
38:38
G. Lipowa
30
30:41
e. Przyborów
25
29:34
f. Metal
24
28:45
d. Słotwina
22
27:44
F. Błękitni
19
21:28
D. Zarzecze
18
28:41
4 czerwca grają: A-a (16.00), B-b
(16.00), C-c (15.00). D-d (11.00),
E-e (15.00), F-f (15.00), G-g (15.00).
Podokręg Skoczów, 22 kolejka:
Cukrownik Chybie - Spójnia Zebrzydowice 5:0, Tempo Puńców - Olza
Pogwizdów 4:2, LKS Kończyce Małe
- KS Wisła 1:3, LKS Strumień - Beskid Brenna 4:2, LKS Hażlach - KS
Nierodzim 2:0, KP Istebna - LKS Kończyce Wielkie 4:3, Błyskawica Drogomyśl - Orzeł Zabłocie 0:0. Na cztery kolejki przed finiszem rozgrywek
prowadzi Cukrownik (49) przed Tempem (44), 3. LKS-em Hażlach (43) i
KS Wisła (41). 3 czerwca (17.00) grają: Spójnia - Błyskawica Drogomyśl,
Cukrownik - LKS Kończyce Małe; 4
czerwca (17.00): Orzeł - KP Istebna,
Błyskawica Kończyce Wielkie - LKS

Hażlach, Olza - KS Wisła oraz (11.00)
KS Nierodzim - LKS Strumień i Beskid - Tempo.
Klasa b, Podokręg Bielsko-Biała, 18
kolejka: Spójnia II Landek - LKS Międzyrzecze 5:5, MRKS II CzechowiceDziedzice - GLKS Wilkowice II 5:2,
Zapora II Wapienica - Ligota Centrum
0:4. Tytuł mistrzowski i awans do a klasy zapewnił już sobie zespół Centrum
Ligota (47). Dalsza kolejność: 2. MRKS
II (40), 3 - 4. Zapora II i Spójnia II (po
24), 5. Wilkowice II (15), 6. Międzyrzecze (7). 4 czerwca (przedostatnia kolejka) grają (17.00): MRKS II - Ligota,
LKS Międzyrzecze - Zapora II, Wilkowice II - Spójnia II. Podokręg Żywiec,
18 kolejka: Soła Żywiec - LKS Bystra
2:0, LKS Wieprz - LKS Trzebinia 3:1,
Koszarawa Babia Góra - LKS Kocierz
4:1, LKS Łodygowice - LKS Pewel Ślemieńska 6:3, LKS Cisiec - KS Kalna
3:1. 4 czerwca grają: KS Kalna - LKS
Łodygowice (15.00), LKS Pewel Ślemieńska - Koszarawa Babia Góra
(16.00), LKS Kocierz - LKS Wieprz
(15.00), LKS Trzebinia - Soła (11.00),
LKS Bystra - LKS Czernichów (13.00).
Podokręg Skoczów, 26 kolejka: LKS
Pogórze - Zryw Bąków 2:1, LKS Ogrodzona - Mieszko/Piast Cieszyn 2:2,
Wiki Kisielów - Strażak Dębowiec 1:3,
LKS Iskrzyczyn - LKS Pielgrzymowice 1:4, Olimpia Goleszów - Spójnia
Górki Wielkie 2:2, Błękitni Pierściec LKS Wiślica 4:1, Lutnia Zamarski LKS Ochaby 0:1, LKS Pruchna - LKS
Rudnik 1:3. 3 czerwca (17.00) grają:
Mieszko/Piast - LKS Pogórze; 4
czerwca (17.00): LKS Rudnik - Lutnia,
LKS Ochaby - Błękitni, LKS Wiślica Olimpia, LKS Pruchna - Wiki, LKS
Pielgrzymowice - LKS Ogrodzona,
Zryw - Strażak oraz (11.30) Spójnia LKS Iskrzyczyn.
Klasa c, 13 kolejka: LKS Ujsoły LKS Świnna 2:3, LKS Rychwałd LKS Sopotnia 6:4, LKS Juszczyna LKS Pietrzykowice 0:5, LKS Pewel
Mała - KS Godziszka 2:2. 4 czerwca
grają: LKS Ślemień - LKS Rychwałd
(14.00), LKS Sopotnia - LKS Pietrzykowice (14.00), LKS Juszczyna - KS
Godziszka (13.00), LKS Pewel Ślemieńska - LKS Świnna (14.00). (tom)
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Kabareton, No To Co, Eleni, Drupi, operowe arie...

Uroczyste rozpoczęcie Dni Bielska-Białej nastąpi 2 czerwca o 19.30 na placu Ratuszowym, gdzie
pod gołym niebem odbędzie się koncert galowy w wykonaniu Bielskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego i czołowych solistów sceny operowej - Eweliny
Hańskiej, Edyty Ciechomskiej, Bogusława Morki, Jana Zakrzewskiego i Ryszarda Morki - którzy zaśpiewają najpiękniejsze arie operetkowe i musicalowe. Tego wieczoru wystąpi również
legendarny zespół No To Co, a po nim niebo nad miastem rozświetli pokaz ogni sztucznych.
KOROWÓD MŁODOŚCI
Zgodnie z tradycją oficjalnym
sygnałem do rozpoczęcia zabawy
dla najmłodszych mieszkańców
Bielska-Białej jest przekazanie im
przez prezydenta miasta Jacka Krywulta symbolicznych kluczy do
bram grodu. Swoje insygnia także
wręczy młodzieży Bronisław Gaj,
szef Fundacji na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ten podniosły moment odbędzie się w
samo południe 3 czerwca przed
miejskim ratuszem. Następnie ruszy stamtąd - z Bielską Orkiestrą
Dętą i Grupą Paradną Mażoretek
na czele - barwny korowód młodości, który przejdzie ulicami Stojałowskiego, Wyzwolenia, 11 Listopada
i 3 Maja. Uliczna parada będzie
pierwszą częścią konkursu szkół
uczestniczących w XIII Ogólnopolskich Dniach Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. Jej uczestnicy zostaną następ-

nie przewiezieni na bielskie Błonia,
które na czas święta staną się główną areną miejskiego festynu.

i strażackich. ● Od 13.00 do 18.00
policjanci przygotowali program
prewencyjny - z zabawami i konkursami - dla młodzieży „Sznupek
na wakacjach”. ● Gospodarze
„Wioski Harcerskiej” organizują,
pomiędzy 13.00 a 19.00, koncerty i konkursy sprawnościowe.

FESTYN NA BŁONIACH
Sobota, 3 czerwca. Od 9.00 do
18.00 w miasteczku ruchu drogowego i na pobliskich terenach rekreacyjnych odbywać się będą imprezy w ramach Ogólnopolskich
Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. W
programie jest, między innymi,
konkursowa jazda sprawnościowa
po wyznaczonej trasie i torze przeszkód dla szkolnych ekip, sprawdzanie umiejętności praktycznych
wymaganych do otrzymania karty
rowerowej i motorowerowej, dziecięcy pierwszy krok samochodowy, konkursy plastyczne i ze znajomości ruchu drogowego. W pobliżu leśniczówki blok pogadanek,
konkursów i inscenizacji przygotował Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji.

FOTO: TOMASZ GIŻYŃSKI

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).

Martynka Dołęga obchodziła niedawno pierwsze urodziny. Wpadła z tej okazji do dziadków do Rychwałdu na jubileuszowy torcik i...
na trening żywieckich ciężarowców, gdzie była w swoim żywiole. Nic
w tym dziwnego. Mama Marta jeszcze niedawno dźwigała ciężary, a
tata Marcin sprezentował jej na początku maja wyjątkowy urodzinowy
prezent - został mistrzem Europy w podnoszeniu ciężarów.

SPORTOWE ATRAKCJE
Jak zawsze podczas Dni
Bielska-Białej nie zabraknie imprez sportowych. Głównym wydarzeniem jest niedzielny Bieg
Fiata. Jego uczestnicy wyruszą
spod bramy głównej FAP na wiodącą ulicami miasta trasę o
11.00 i zakończą bieg na stadionie BKS. Więcej na temat biegu
piszemy na stronie 30.
W sobotę o 9.30 na boisku
sportowym Błoni rozegrany zostanie turniej koszykówki ulicz-

ESTRADA
ZNAKOMITOŚCI

Finał konkursu międzyszkolnego o nagrodę Fundacji rozpocznie
się o 14.30 na estradzie Błoni.
Wcześniej będzie tam koncertował
zespół Lord, a o 17.00 odbędzie
się recital Eleni. ● Od 13.00 do
17.00, obok boiska sportowego,
można wziąć udział w zabawach
rekreacyjnych przygotowanych
przez BBOSiR. ● Odbędzie się
również pokaz skoków spadochronowych i umiejętności walki wręcz
w wykonaniu żołnierzy 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego oraz
pokaz udzielania pierwszej pomocy przez Grupę Ratownictwa Drogowego PCK. ● Popis sprawności dadzą również strażacy. ● Zaprezentowana zostanie ekspozycja sprzętu wojskowego oraz samochodów Fiata i Skody, a także
pojazdów terenowych.
Niedziela, 4 czerwca. W miasteczku ruchu drogowego, od
13.00 do 16.00 odbywać się będą
konkursy jazdy sprawnościowej
na rowerze. W licznych konkursach i quizach uczniowie będą
mogli wykazać się wiedzą o znajomości ruchu drogowego i talentem plastycznym. ● Od 13.00 do
15.00 na estradzie Błoni wystąpią
bielskie zespoły muzyczne i taneczne: Adagio, Pinokio, Impuls i
Wir. ● Od 13.00 do 17.00 będzie
można oglądać w akcji strażackie
i PCK-owskie grupy ratownictwa
drogowego, a także obejrzeć popisy sprawnościowe bielskich komandosów ● Od 13.00 do 18.00
na parkingu przy dojściu na Błonia kierowcy amatorzy mogą
sprawdzić swoje umiejętności w
samochodowej jeździe sprawnościowej. ● Podobnie jak w sobotę, czynne będą wystawy samochodów osobowych, wojskowych

Towarzyszące Dniom BielskaBiałej imprezy estradowe z udziałem krajowych i zagranicznych wykonawców odbędą się w letnim
amfiteatrze na terenie Akademii
Techniczno - Humanistycznej.
Rozpoczną się w sobotę, 3 czerwca o 18.00, od uwielbianego przez
publiczność Kabaretonu. Wystąpią w nim kolejno: krakowski Kabaret pod Wyrwigroszem, Jerzy
Kryszak, Marian Opania i Wiktor
Zborowski, Andrzej Grabowski i
Grzegorz Halama. Program poprowadzi para świetnych wykonawców radiowych „Rozmów kontrolowanych” - Edyta Jungowska i
Rafał Bryndal.
W niedzielę, 4 czerwca, koncerty rozpoczną się o 16.00. Tym razem gwiazdą letniej estrady będzie
Drupi, słynny włoski piosenkarz, pozostający od ponad trzydziestu lat
na szczycie popularności i mający
wielopokoleniowe rzesze fanów.
Jego wielkie przeboje - Vado via,
Sereno é, Piccola é fragile, czy
Sambario - są świetnie znane w
naszym kraju i z pewnością bielska
publiczność będzie je śpiewać
wspólnie z artystą. W tym samym
koncercie zaprezentuje się również
romski zespół Terno oraz wykonawcy, działającej przy Bielskim Centrum Kultury, Bielskiej Estrady.
Wstęp na niedzielne koncerty
jest bezpłatny. Bilety - w cenie 10
złotych - obowiązują natomiast na
Kabareton.
Dla naszych czytelników mamy
dziesięć pojedynczych imiennych
zaproszeń. Otrzymają je osoby,
które jako pierwsze zgłoszą się w
dziale marketingu naszej gazety (III
piętro) 1 czerwca o 15.00 z aktualnym numerem „Kroniki” oraz dowodem tożsamości i prawidłowo
odpowiedzą na pytanie: jaki tytuł
nosi telewizyjny serial filmowy, w
którym Edyta Jungowska występuje w roli siostry Bożenki?

nej. Podczas weekendu na Błoniach przygotowano blok zabaw
sportowo-rekreacyjnych, w których mogą brać udział całe rodziny.
★
Organizatorzy informują, że w
związku z organizacją Dni BielskaBiałej wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu komunikacyjnym na terenie miasta. 1 czerwca, ze względu na budowę estrady, częściowo
wyłączony z ruchu będzie plac Ratuszowy. 2 czerwca przez cały
dzień nie będzie można korzystać
z tamtejszego parkingu, a pomiędzy 19.30 a 22.30 zostanie dla
zmotoryzowanych zamknięta ulica
Stojałowskiego, od Dmowskiego
do Wzgórza. W sobotę pomiędzy
12.00 a 13.00, w związku z przemarszem ulicami miasta młodzieżowego korowodu, wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym w centrum.
W trakcie koncertów na Błoniach - od 10.00 do 22.00 - zamknięte będą dla ruchu samochodowego ulice: Szeroka, Czołgistów, Pszczela i częściowo
Pocztowa. Dla zmotoryzowanych przygotowano natomiast
parking wzdłuż prawego pasa
ulicy Bystrzańskiej. Wybierając
się na festyn, auta warto jednak
zostawić w domu. Zarówno w
sobotę, jak i w niedzielę na Błonia będą kursowały specjalnie
oznaczone autobusy MZK, wyruszające spod dworca PKS.
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Podbeskidzki turniej breakdance

Po zaciętych batelkach wytypowano elitę. W kategorii wiekowej 12
- 16 lat indywidualnie pierwsze
miejsce zajął bielszczanin Jakub
Pietrusiak, zdobywając również na-

grodę prezydenta Bielska-Białej,
drugi był Maciej Stach, a trzeci Mateusz Nowak (obaj z Andrychowa).
Specjalną nagrodę jury i pierwsze
miejsce w kategorii wiekowej 17-20
lat zajął bielszczanin Jarosław
Pala, drugie Marcin Belak (Oświęcim), a trzecie Aleksander Kruczek

(Bielsko-Biała). W kategorii wiekowej 12 - 16 lat zwyciężył zespół
Street Crew II - Spawacze (Andrychów) przed Loney Tiunes Squad
(Bielsko-Biała). W starszej grupie,
pierwsze miejsce wywalczyła
grupa Infinity (Bielsko-Biała), drugie Iniemamocni (grupa czechowickobielska), a czołówkę
zamknęli breakdancerzy z The BESTwina. W
trakcie konkursu czasem mocno
iskrzyło, ale po imprezie wszyscy rywale przybili sobie „piątkę”, bo tak
naprawdę liczyła się dobra zabawa,
której z pewnością nie zabrakło. Po
tak udanej imprezie organizatorzy
(Fundacja Aktywności Społecznej
Złote Łany, SM „Złote Łany” i bielski Urząd Miejski) i sponsor (Aqua)
mogą mieć satysfakcję i tylko żal,
że w tak niewielu miejscowościach
Podbeskidzia znają breakdance...
Tekst i foto: NATASZA WYSOCKA

Supernagrody: wczasy w Chorwacji, wycieczki do Wiednia,
Budapesztu, na Słowację i szlakiem czeskich zamków...

REGIONALNA PISANKA
Rozwiązanie: Sól, Las, Soła, Łazy,
Morga, Gaje, Chybie, Biery, Rajsko, Skoczów, Roztoki, Kiczora, Cieszyn, Szyndzielnia, Zamarski, Kiczyce, Skawa, Wadowice, Olza, Zabłocie, Biła, Łabajów.
Prezenty otrzymują: Joanna Krupnik
(Wadowice) - czterodniowa wycieczka do
Wiednia i Słowackiego Krasu, Bogusław
Porębski (Szczyrk) - pięciodniowa wycieczka do Budapesztu, Iwona Kondysiak
(Bielsko-Biała) - trzydniowa wycieczka do
Budapesztu, Andrzej Nowicki (Czechowice-Dziedzice) - zestaw podróżny, Katarzyna Drewniak (Bielsko-Biała) - zaproszenie do restauracji Eldorado.

ostacie z opowieści
o Kubusiu Puchatku umilą maluchom
chwile spędzone w żłobku.
Właśnie tam namalowali je
na ścianach szatni uczniowie Anglojęzycznego Liceum Ogólnokształcącego i
Gimnazjum im. Władysława Kopalińskiego w Bielsku-Białej. Zachęciła ich do
tego Fundacja Ekologiczna
Arka, która ogłosiła 19 maja
Dniem Dobrych Uczynków.
Szkoła postanowiła wziąć
udział w akcji ogłoszonej
przez ekologów i zrobić coś
dobrego, a ponieważ żłobek
ma akurat po sąsiedzku, na
tej samej ulicy, daleko nie
szukano... (ep)
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KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
Rozwiązanie: Poziomo: akt, mutant,
Apo, Odyn, Ebro, pług, półśrodek, upośledzenie, szczebiot, gaz, spójność, kieszeń, obłok, obi, Detroit, nowożeniec,
oset, bez, kołduny, reda, Sławno, bulwar, żako, chytrus, Odys, ara, seraki, zastawa, Ra, zmoczenie, keks, bal, Leon,
Tworki, akme, dodruk, stan, rab, gnębienie, osobowość, Ob, obrzęd, Loreto,
Taszkient, Omulew, drewienko, duma,
wapiti, bielmo, lizak, port, krwinki, izba,
Scott, lugier, nit, kant, weekend, rycina,
nikotynizm, kok, kra, Saturn, Rawa, Nisko, brom, Tunguz, era, poszycie, soul,
Marcin, przedmecz, jar, Wiśniowiecki,
Amor, patos, sekunda. Pionowo: dane,
Ate, tar, go, morlesz, udo, tydzień, poklask, guwerner, kłącze, brokuł, podnóże, Puszkin, Kutno, wieści, groteska, stodoła, emeryci, Becker, odgłos, pled, pietyzm, dłuto, tryby, oryl, Tora, oświetleniowiec, serdak, tartak, zło, uszko, wysokościomierz, żar, Arabka, urząd, duet,
konwikt, Indus, Westa, ale, zimno, order, sanacja, ambo, Wroński, Aragonia,
Rodan, konto, Ibsen, zbiór, ind, lep,
Egipt, odór, tucznik, uwaga, lak, kondukt,
bileter, ergonom, otwór, tlen, kiełki, Wodnik, binokular, atak, stos, opat, rym, ku-

rara, krem, awaria, Adonis, uczony, nicpoń, dno, nenia, skecz, odpis, brzęk,
Ordon, uszak, gujot, piwo, lewa.
Prezenty otrzymują: Iwona Spuła
(Kęty) - siedmiodniowe wczasy w Chorwacji, Marcin Napierała (Bielsko-Biała)
- czterodniowa wycieczka do Wiednia i
Słowackiego Krasu, Stanisław Mołdysz
(Żywiec) - pięciodniowa wycieczka do
Budapesztu, Grzegorz Węgrzyn (Wadowice) - czterodniowa wycieczka do czeskich zamków, Wiesław Nieckarz (Bładnice Dolne) - trzydniowa wycieczka do
Budapesztu, Małgorzata Byrska (Bielsko-Biała) - zestaw podróżny, Ireneusz
Felisiak (Międzybrodzie Bialskie) - żelazko, Marzena Deska (Warszawa) - książka „Kuchnia Polska. Potrawy regionalne”, Adam Kubica (Bielsko-Biała) - zaproszenie do restauracji Eldorado w Bielsku-Białej, Maria Okrzesik (Żywiec) - zaproszenie do pizzerii Żywiec.
BESKIDZKIE SZCZYTY
Odpowiedzi: 1. Skrzyczne, 2. Babia Góra, 3. Malinowska Skała, 4. Pilsko, 5. Żar.
Prezenty otrzymują: Andrzej Kamieniorz (Lipowa) - czterodniowa wycieczka do Wiednia i Słowackiego Krasu,
Antoni Maślanka (Bielsko-Biała) - pięciodniowa wycieczka do Budapesztu, Irena Szymula (Ślemień) - trzydniowa wycieczka do Budapesztu, Jacek Szymański (Cieszyn) - odkurzacz, Jan Pękala
(Bielsko-Biała) - zaproszenie do restauracji Eldorado w Bielsku-Białej.
CZY ZNASZ
BIELSKIE ŚWIĄTYNIE ?
Odpowiedzi: 1. Katedra pw. św. Mikołaja, 2. pw. św. Barbary, 3. Kościół
Ewangelicko-Augsburski Marcina Lutra,
4. pw. św. Stanisława.
Prezenty otrzymują: Mirosław Opyrchał (Bielsko-Biała) - czterodniowa wycieczka do Wiednia i Słowackiego Krasu, Kazimierz Kolarczyk (Bystra) - pię-

ciodniowa wycieczka do Budapesztu,
Maciej Fujawa (Bielsko-Biała) - telewizor 14", Andrzej Nitefor (Nowa Wieś) trzydniowa wycieczka do Budapesztu,
Krzysztof Jakubowski (Wieprz) - zaproszenie do restauracji Eldorado.
Laureaci naszych konkursów mieszkańcy powiatów bielskiego,
żywieckiego i oświęcimskiego prezenty mogą odebrać w bielskiej redakcji „Kroniki Beskidzkiej” przy ul.
Dubois 4, laureaci z powiatu wadowickiego - w redakcji wadowickiej
przy ul. Mickiewicza 3, natomiast
laureaci z powiatu cieszyńskiego w redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w Cieszynie przy ul. ks. Świeżego 8. Nagrody do odebrania w terminie do miesiąca.
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hali BBTS-u odbył się w
sobotę finał pierwszego
podbeskidzkiego turnieju tańca breakdance. Zatańczyło
osiem ekip, a indywidualnie popisywało się aż dziesięciu breakdancerów. Przez cztery godziny na
parkiecie wymiatali kolesie z Bielska-Białej, Andrychowa, Wadowic, Bestwiny, Czechowic-Dziedzic i Oświęcimia. Wielu z nich toczyło bitwy już nie pierwszy raz,
co dodawało emocji i prawdziwego ducha walki. Styl, power i elektro oceniali mistrzowie formacji breakdance w Polsce - zespół Broken
Glass II z Kielc, a imprezę nakręcał Dj Przeplach z Krakowa, który
również w przerwach pokazywał na
co go stać na deskach „parkietu”.
Gościnnie wystąpił również bielski
żeński zespół hip-hopowy „Contra”,
popisując się atrakcyjnymi układami choreograficznymi.

Agata Kurz z Cieszyna uczy się w Technikum Mechanicznym. Interesuje się modą, czemu dała wyraz
uczestnicząc niedawno jako modelka w jednym z bielskich pokazów fryzjerskich.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego mogą wziąć udział w konkursie „Euro
2012 - Polska - Chorzów”, którego efekty mają pomóc w uzyskaniu
zgody na organizację finałów Euro 2012 na Śląsku.
Zadaniem dzieci ze szkół podstawowych jest przygotowanie prac
plastycznych na temat „Śląski Stadion Narodowy w Euro 2012” (technika dowolna, w rozmiarze do A-4), zadaniem starszych uczniów napisanie listu do organizatora europejskich pucharów UEFA motywującego „dlaczego Euro 2012 powinno odbywać się w Polsce, a
mecze powinny być rozgrywane między innymi na Śląskim Stadionie Narodowym w Chorzowie”. Objętość prac - do jednej strony A-4.
Mogą być napisane w języku polskim lub obcym (angielskim, francuskim, niemieckim).
Prace należy przesłać do 10 czerwca na adres Biuro Poselskie
Jacka Falfusa, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała. Najciekawsze
zostaną wyróżnione nagrodami. (efa)

Aby ułatwić naszym czytelnikom orientację w bardzo szerokiej ofercie filmów
i książek, wyszukujemy - i przedstawiamy w tej rubryce - prawdziwe hity.

TSOTSI
Film „Tsotsi” jeszcze
przed wejściem na nasze
ekrany zyskał sławę, otrzymując Oscara w kategorii
najlepszy film zagraniczny. Ten południowoafrykański obraz porównywany jest do świetnego filmu
„Miasto boga”. Obydwa
opowiadają o nędznej i brutalnej rzeczywistości
przedmieść wielkich miast (w przypadku „Tsotsi” są
to przedmieścia Johannesburga). Ich bohaterowie
to bezwzględni gangsterzy, którzy bez jakichkolwiek
oporów kradną i mordują. Tytułowy „Tsotsi” potrafi
zasztyletować staruszka w metrze czy brutalnie pobić kolegę z gangu. Kluczowym momentem filmu jest
kradzież przez Tsotsi samochodu z niemowlakiem
na tylnym siedzeniu. Sytuacja zmusza go do zaopiekowania się dzieckiem. Czy spowoduje to przemianę duchową bohatera? Czy odkryje on w sobie ludzkie odruchy i próby powrotu do własnego, niełatwego dzieciństwa.
★
Odpowiedz na pytanie: kto jest autorem książki, na podstawie której powstał film „Tsotsi”?

NIEZWYKŁA
EUROPA
Wydawnictwo Europa
stworzyło właśnie interesującą serię edukacyjnych albumów dla dzieci. W serii tej znalazły
się takie tytuły jak: „Zabytki Polski”, „Zwierzęta
chronione”, „Przyroda
Polski”, „Zwierzęta Polski” i „Zwierzęta domowe”.
Książka z tej serii zatytułowana „Niezwykła Europa” przybliża młodym czytelnikom wiedzę o naszym
kontynencie. Opowiada o 44 krajach leżących w
Europie, o ludziach je zamieszkujących, o ich kulturze i zwyczajach. Wraz z „Niezwykłą Europą” poznajemy najciekawsze elementy historii, geografii
i codziennego życia oraz najatrakcyjniejsze zakątki
kontynentu, przedstawione na 150 kolorowych fotografiach. Lektura tej książki przygotuje również
dzieci do czekających je podróży i zachęci do poznawania nowych miejsc.
★
Odpowiedz na pytanie: jak nazywają się największe góry Europy?

Autorzy prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe zamieszczone pod tekstami mają szansę na
zdobycie atrakcyjnych nagród. Odpowiedzi należy przesyłać wraz z wyciętą okładką książki lub filmu do
14 czerwca na adres „Kroniki Beskidzkiej” (43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4). Rozwiązania można również dostarczyć wysyłając SMS: KBKA.odpowiedź (dotyczy pytania o autora książki) lub KBKB.odpowiedź
(dotyczy pytania o największe góry Europy) na numer 7168 (koszt 1 SMS-a 1,22 zł z VAT).
Laureatami naszego konkursu z 11 maja zostają: Andrzej Pindera z Wilkowic (odp.: postać księcia w
filmie „Lassie” odtwarza Peter O’Toole), który otrzymuje animowany film DVD „Okręt podwodny”, Krystyna
Gandor z Bielska-Białej (odp.: rzeka przepływająca przez Londyn to Tamiza), która otrzymuje program
„Angielski - mówisz i rozumiesz”. Nagrody do odebrania w redakcji w terminie do miesiąca.
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BIELSKO-BIAŁA. Teatr Polski: 3.06
18.00 „Szalone nożyczki”; 4.06 18.00
„Testosteron”.
Teatr Lalek Banialuka: 1 - 2.06 9.00 i
11.00 „Kot w butach”; 4.06 11.00 „Kot w
butach”; 5.06 11.00 koncert laureatów VII
Dziecięcej Sceny Miniatur Teatralnych;
6.06 9.00 i 11.00 „Kot w butach”; 7.06 9.00
i 11.00 „Baśń o Rycerzu bez Konia”.
CIESZYN. Teatr im. A. Mickiewicza:
31.05 - 3.06 Festiwal Teatralny „Bez
granic”: 1.06 17.30 „Operacja Dunaj”,
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18.00 „Bomont School” - widowisko
muzyczne na podstawie musicalu „Footloose”; 2.06 20.30 „Taksówka”; 3.06
17.00 „Cholonek”.

BIELSKO-BIAŁA. Studio: 1.06 17.30
i 20.00 „Jazda” (czech.); 2 - 7.06 17.30
i 20.00 „Tarnation” (USA). Uwaga: w

KINOPLEX − Bielsko−Biała wszystkie sale − Dolby Stereo Digital
1.06 - „Agent XXL 2” (USA) 13.00; „Asterix i Wikingowie” (franc.-duń.) 10.30,
12.00, 13.45, 18.00; „Dżungla” (USA) 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00; „Epoka lodowcowa 2” (USA) 11.15,
15.00; „Hi Way” (pol.) 21.00; „Jasminum” (pol.) 20.00; „Kod da Vinci” (USA)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00; „Lassie” (USA-irland.) 10.00,
13.00, 16.45; „Silent Hill” (jap.-franc.) 19.00, 21.30; „X-Men 3: Ostatni bastion” (USA) 15.00, 17.00, 19.00, 21.15.
2.06 - „Asterix i Wikingowie” (franc.-duń.) 10.00, 11.30; „Dżungla” (USA) 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.30; „Epoka
lodowcowa 2” (USA) 10.15; „Jasminum” (pol.) 19.15; „Kod da Vinci” (USA)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.45; „Lassie” (USAirland. 11.00; „Posejdon” (USA) 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
22.30; „Silent Hill” (jap.-franc.) 15.00, 20.00, 22.15; „X-Men 3: Ostatni bastion” (USA) 13.00, 17.15, 21.00, 23.00; „Za ile mnie pokochasz” (franc.)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.
3.06 - „Asterix i Wikingowie” (franc.-duń.) 10.00, 11.30; „Dżungla” (USA)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.30;
„Epoka lodowcowa 2” (USA) 10.15, 15.15; „Jasminum” (pol.) 19.15; „Kod da
Vinci” (USA) 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.45;
„Lassie” (USA-irland.) 11.00, 13.00; „Posejdon” (USA) 10.30, 12.30, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30, 22.30; „Silent Hill” (jap.-franc.) 20.00, 22.15; „X-Men 3:
Ostatni bastion” (USA) 13.00, 17.15, 21.00, 23.00; „Za ile mnie pokochasz”
(franc.) 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.
4.06 - „Asterix i Wikingowie” (franc.-duń.) 10.00, 11.30; „Dżungla” (USA) 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.30; „Epoka
lodowcowa 2” (USA) 10.15, 15.15; „Jasminum” (pol.) 19.15; „Kod da Vinci”
(USA) 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00; „Lassie” (USAirland.) 11.00, 13.00; „Posejdon” (USA) 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30; „Silent Hill” (jap.-franc.) 20.00; „X-Men 3: Ostatni bastion” (USA) 13.00,
17.15, 21.00; „Za ile mnie pokochasz” (franc.) 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
5.06 - „Asterix i Wikingowie” (franc.-duń.) 10.00, 11.30; „Dżungla” (USA) 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.30; „Epoka
lodowcowa 2” (USA) 10.15; „Jasminum” (pol.) 19.15; „Kod da Vinci” (USA)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00; „Lassie” (USA-irland.)
11.00; „Posejdon” (USA) 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; „Silent
Hill” (jap.-franc.) 15.00, 20.00; „X-Men 3: Ostatni bastion” (USA) 13.00, 17.15,
21.00; „Za ile mnie pokochasz” (franc.) 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
6 - 7.06 - „Asterix i Wikingowie” (franc.-duń.) 10.00, 11.30; „Dżungla” (USA)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00; „Epoka lodowcowa 2” (USA) 10.15; „Jasminum” (pol.) 17.00; „Kod da Vinci” (USA)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00; „Lassie” (USA-irland.) 11.00; „Omen” (USA) 15.00, 17.15, 19.30, 21.30; „Posejdon” (USA)
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; „Silent Hill” (jap.-franc.) 20.00; „XMen 3: Ostatni bastion” (USA) 13.00, 21.00; „Za ile mnie pokochasz” (franc.)
13.00, 15.00, 19.00, 21.00.

Zapraszamy do Kinoplexu w Bielsku-Białej na dowolnie wybrany seans filmowy.
Spośród osób, które w terminie 7 dni od daty ukazania się tego numeru „Kroniki Beskidzkiej” dostarczą do redakcji prawidłową odpowiedź na zadane poniżej pytanie wraz
z kuponem, wyłonimy pięć, które otrzymają podwójne zaproszenia do Kinoplexu. Rozwiązania można również dostarczyć wysyłając na numer 7168 SMS o treści:
KBKC.odpowiedź (koszt 1 SMS-a 1,22 zł z VAT).
Prawidłowa odpowiedź w konkursie nr 19: Harrison Ford. Podwójne zaproszenia do Kinoplexu otrzymują: Agnieszka Borek, Sebastian Cierniak, Leszek Kufel,
Mariola Pietyra (Bielsko-Biała) oraz Mariusz Suchy (Biery). Zaproszenia (ważne
do 25 czerwca) do odbioru przed wybranym seansem w kasach Kinoplexu. Uwaga!
Zaproszenia nie dotyczą sobotnio-niedzielnych
pokazów premierowych.
Jak nazywa się polski reżyser, twórca filmu
„Pianista”?

Giełda samochodowa w niedzielę, 21 maja, ceny w tysiącach złotych: fiat 126 1996 r.- 0,8, fiat uno: 2001 r.8, 1999 r.- 7, 1991 r.- 1,65, fiat punto: 1994 r.- 3,8-7,4,
1993 r.- 5,8; lancia dedra 1991 r.- 4,7; ford escort 1994 r.7,8, ford mondeo: 1993 r.- 4,7-8,5, ford fiesta 1990 r.2,2-3; opel zafira 2003 r.- 35,5, opel astra: 1999 r.- 16,9,
1993 r.- 5,9, 1992 r.- 4,5, opel tigra 1999 r.- 8,5, opel
corsa: 1996 r.- 7,9, 1995 r.- 7,8; vw golf : 1997 r.- 14,8, 1995 r.- 10,2,
1994 r.- 9,3-10,5, 1991 r.- 5,5, 1987 r.- 3,9, vw passat: 1995 r.- 11,8,
1992 r.- 5,8, vw polo 1995 r.- 8,2; peugeot 106: 1997 r.- 10,5, 1994 r.6,2, peugeot 205 1987 r.- 2,3; jeep cherokee 1994 r.- 22; audi A-6 1999 r.44,9, audi 90 1991 r.- 8,5, audi B-4 1993 r.- 13,2; mercedes 190E 1990 r.8,5, mercedes 190D 1983 r.- 3,5, mercedes 200E 1994 r.- 19,5, mercedes 300TE 1988 r.- 5,5; bmw 318: 1998 r.- 13,5, 1992 r.- 12, bmw 525
1995 r.- 13,4; toyota corolla 1996 r.- 14,5; nissan x-trail 2003 r.- 76,7; kia
sportage 1998 r.- 24,8; polonez 1997 r.- 6; skoda felicia 1997 r.- 8,5. (ef)

każdą niedzielę o 11.00 dla dzieci filmy z bielskiego Studia Filmów Rysunkowych.
BRZESZCZE. Wisła: 1.06 16.00 „Opowieści z Narnii: lew, czarownica i stara
szafa” (USA), 18.15 „Mission Impossible 3” (USA), 20.30 „Hi-Way” (pol.).
CIESZYN. Piast: 1.06 15.00, 16.45 i
18.30 „Dżungla” (USA), 20.15 „Nieustraszeni bracia Grimm” (USA-czech.); 2.06
15.00, 16.45 i 18.30 „Dżungla” (USA),
20.15 DKF Fafik: „Niebo” (wł.-USAniem.), 22.15 „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” (pol.); 3 - 4.06 15.00, 16.45 i
18.30 „Dżungla” (USA), 20.15 i 22.15
„Wszyscy jesteśmy Chrystusami” (pol.);
5 - 6.06 15.00, 16.45 i 18.30 „Dżungla”
(USA), 20.15 „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” (pol.); 7.06 15.00 i 17.15 „Auta”
(USA), 19.30 i 21.30 „Posejdon” (USA).
CZECHOWICE-DZIEDZICE. Świt: 1.06
15.45 i 18.00 Mission Impossible 3" (USA),
20.15 DKF Puls: „Good Night and Good
Luck” (USA); 2.06 16.00, 18.00, 20.00 i
22.00 „Posejdon” (USA); 3.06 16.00,
18.00 i 20.00 „Posejdon” (USA); 4.06
18.00 i 20.00 „Posejdon” (USA); 5 - 7.06
16.00, 18.00 i 20.00 „Posejdon” (USA).
OŚWIĘCIM. Luna: 1.06 16.00, 17.45 i
19.30 „Dżungla” (USA); 2.06 16.00,
17.45 i 19.30 „Dżungla” (USA); 3 - 4.06
14.15, 16.00, 17.45 i 19.30 „Dżungla”
(USA), 21.30 „Posejdon” (USA); 5 - 7.06
16.00, 17.45 i 19.30 „Dżungla” (USA).
ŻYWIEC. Janosik: 1 - 2.06 16.00, 17.45
i 19.30 „Dżungla” (USA); 3 - 4.06 14.15,
16.00, 17.45 i 19.30 „Dżungla” (USA); 5 7.06 16.00, 17.45 i 19.30 „Dżungla” (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: dzieje Bielska-Białej, a także
pokój myśliwski, zbrojownia, rokokowa
sala koncertowa oraz pokój biedermeierowski. Galeria Wystaw Czasowych: malarstwo Alexandra Andrzeja Łabińca.
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, soboty, niedziele 10.00 - 14.00, środy, piątki 12.00
- 16.00, poniedziałki - nieczynne. Ekspozycja stała: „Na skrzyżowaniu dziejów
i kultur”. Galeria wystaw czasowych:
„Zapach starej apteki”.
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 pisarki, jej
warsztat pracy, meble, obrazy, pamiątkowe fotografie.

Klub Klimat: 1.06
14.00 Turniej bowlingowy dla dzieci z
okazji Dnia Dziecka, 21.00 Mega
biba - wieczór studencki, cena: 5 zł,
studenci 3 zł, gra DJ Ahmed & DJ
Green; 2.06 21.00 SaX & SeX DaNcE, cena: 5 zł, gra DJ Jaguarrr & DJ
Dino; 3.06 21.00 Lata 80', 90', cena:
10 zł, gra DJ Gromi; 4.06 21.00 Power Play - głosuj na przebój, cena 5
zł, gra DJ Dino; 5.06 21.00 Promocja bowlingowa; 6.06 18.00 Liga
bowlingowa, 20.00 Wieczór karaoke;
7.06 17.00 Liga bilardowa.

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.
KĘTY. Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego - poniedziałki, soboty nieczynne, wtorki, środy, piątki 10.00 15.00, czwartki 12.00 - 17.00, niedziele
10.00 - 14.00. „Wokół Grunwaldu Jana
Matejki”.
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 Auschwitz-Birkenau - 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 Miejskie - poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki, piątki 9.00 - 16.00, soboty 10.00 - 16.00. Ekspozycja stała: „Wadowice galicyjskie”, ekspozycja czasowa
„Szukałem was, a teraz przyszliście do
mnie” - fotografie Agencji France Presse.
ŻYWIEC. Muzeum - w dni powszednie
9.00 - 16.00, święta 10.00 - 14.00, poniedziałki i dni poświąteczne - nieczynne. Historia i tradycje Żywca.

BIELSKO-BIAŁA. Galeria Bielska
BWA: 2.06 16.30 ogłoszenie wyników
konkursu „Projekt Arting 2006” oraz
otwarcie wystawy pokonkursowej.
BESTWINA. Galeria „Na prowincji”:
w każdy czwartek 10.00 - 12.00 - „Od
ziarenka do bochenka”.
CIESZYN. Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości: 1.06 10.00 wernisaż wystawy „Nie z tej bajki”; Zamkowe spotkania z Historią „W Koronie św. Wacława”:
3.06 10.00 - 13.00 i 14.00 - 18.00 warsztaty plastyczno-historyczne dla dzieci i
młodzieży „Uzbrój się”; 4.06 11.00 - 14.00
i 17.00 - 19.00 warsztaty łucznicze dla
publiczności i rycerskie zabawy zręcznościowe; 14.30 przemarsz orszaku z Rynku, ul. Głęboką na Wzgórze Zamkowe,
15.00 - 17.00 uczta na zamku księcia
Przemysława II Cieszyńskiego, rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na najsmakowitsze „Jadło średniowieczne”, turniej
rycerski, pokazy tańców dawnych, rozstrzygnięcie konkursu na średniowieczny strój rycerski i dworski, muzyka dawna - koncert grupy Scandicus, 17.00 wykład konserwatora zabytków Ireny Kwaśny pt. „Gotyckie zabudowania i fortyfikacje Góry Zamkowej w Cieszynie”,
17.00 - 19.00 warsztaty tańców dawnych
z udziałem publiczności.
CZECHOWICE-DZIEDZICE. 2.06 15.00
- korowód młodości „W poszukiwaniu
lata” (z pl. Jana Pawła II na kąpielisko
MOSiR).

KOZY. Stadion LKS Orzeł: 4.06 12.00
III Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych „Złota Trąbka”.
SKOCZÓW. Rynek: 1.06 13.00 „Kuglarze” - Teatr Gry i Ludzie z Katowic; 7.06
16.00 „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” - spektakl w wykonaniu Teatrzyku Rodziców.
ŻYWIEC. Miejskie Centrum Kultury:
4.06 17.00 - jubileusz 5-lecia Zespołu
Tańca Towarzyskiego „Rekin”.

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. „Bez granic” - wystawa
Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Bez granic”.
Galeria Bazyliszek - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki od 14.00, soboty od 15.00 i niedziele od 17.00. Ekspozycja stała: Lech Helwig i Andrieja
Melnikowa - wystawa malarstwa. Galeria Wystaw Czasowych: „Podbeskidzie
moim okiem z powietrza” - wystawa prac
Wojciecha Gorgolewskiego.
Galeria Bielska BWA - wtorki, środy,
czwartki, piątki, soboty, niedziele 10.00 18.00. „Żywioły - Woda” - wystawa twórczości pedagogów i gości Instytutu Sztuki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Wydziału Artystycznego w Cieszynie;
Konkurs „Projekt Arting 2006” (od 2.06).
Galeria Fotografii B & B - wtorki, środy, czwartki, piątki 10.00 - 18.00, soboty 9.00 - 15.00 - wystawa laureatów Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Bez granic”.
Galeria Fraktal - wtorki, środy, czwartki,
piątki, 14.00 - 21.00, soboty 12.00 - 21.00,
niedziele 15.00 - 20.00, poniedziałki nieczynne. „Teatrzyk na korbkę i sznurek” wystawa Leszka Puchalskiego.
Galeria Wzgórze - czynna non stop.
Ekspozycja stała: malarstwo Wojciecha
Gawora, grafika Pavla Hlavatego, pastele Adeli Wiśniewskiej i malarstwo ze
zbiorów Franciszka Kukioły.
Książnica Beskidzka - poniedziałki,
wtorki, środy, piątki 8.00 - 19.00, czwartki, soboty 9.00 - 15.00. Wystawa filatelistyczna Besfil - 2006 „Turystyka i sport”
(uroczyste otwarcie 1.06 o 12.00).
Ratusz (hol): „Dolina Gościnna - zima,
wiosna, lato” - wystawa fotografii Mariana Koima.
CIESZYN. Muzeum Śląska Cieszyńskiego - wtorki, czwartki, soboty, niedziele 10.00 - 14.00, środy, piątki 12.00
- 16.00, poniedziałki - nieczynne. Ekspozycja stała: „Na skrzyżowaniu dziejów
i kultur”. Galeria wystaw czasowych:
„Zapach starej apteki”.
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości - wtorki, środy, czwartki, piątki,
soboty, niedziele 10.00 - 17.00. „Nie z
tej bajki” - wystawa ilustracji dla dzieci
Anity Andrzejewskiej i Andrzeja Pilichowskiego-Ragno.
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”.
ZAWOJA. Markowe Rówienki, Skansen PTTK im. J. Żaka - poniedziałki,
wtorki, środy, czwartki, piątki 8.00 16.00. „Tradycyjne budownictwo Babiogórców”.
ŻYWIEC. Stary Zamek - poniedziałki,
wtorki, środy, czwartki, piątki 9.00 16.30, soboty, niedziele 10.00 - 15.30.
„Pielgrzym Tysiąclecia Jan Paweł II” wystawa fotografii.

Bielskie Towarzystwo Muzyki Dawnej im. Telemanna świętuje dziesięciolecie działalności. Muzycy z orkiestry, działającej w ramach tego towarzystwa, swój jubileusz postanowili połączyć z przygotowaniem czwartej
edycji Festiwalu Muzyki Antoniego Vivaldiego. Rozpoczął się on w środę,
31 maja, koncertem w bielskiej galerii Wzgórze. W czwartek, 1 czerwca, o
18.30 muzycy wezmą udział w jubileuszowej mszy w bielskim kościele pod
wezwaniem NMP Królowej Polski, a po jej zakończeniu wystąpią z koncertem, w trakcie którego dominować będzie - oczywiście - muzyka Vivaldiego.
Kolejna okazja do posłuchania utworów tego kompozytora będzie już w
sobotę, 3 czerwca, kiedy to o 18.00 orkiestra im. Telemanna wystąpi w
starobielskim kościele ewangelickim. W ostatnim dniu festiwalu, 4 czerwca,
muzycy zaprezentują koncert, zatytułowany „Od Vivaldiego do Mozarta”.
Odbędzie się on o 15.30 w bielskiej katedrze pw. św. Mikołaja.
Wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty jest wolny. (ak)
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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. 8.0018.00); 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, 0-501480941.
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: 1 - 3.06
lek. wet. Arkadiusz Maroszek, Kaniów, Batalionów Chłopskich 64, tel.
032/215 73 75, 0-601508010; 4 - 7.06
lek. wet. Witold Księżopolski, Czechowice-Dziedzice, Jeżynowa 3, tel. 032/
214 37 87, 0-601447746.
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.
BRZESZCZE: 1 - 2.06 „Synapsa”,
Łokietka 39, tel. 032/211 12 07; 2 7.06 „Centrum”, Ofiar Oświęcimia 34,
tel. 032/211 12 16.
CIESZYN: 1.06 Frysztacka 20, tel.
033/479 70 80; 2 - 3.06 Kubisza 1,
tel. 033/852 09 50; 4.06 Liburnia 22,
tel. 033/857 99 61; 5.06 Bobrecka 27,
tel. 033/858 27 65; 6.06 Bielska 8, tel.
033/852 13 45; 7.06 Filasiewicza 3,
tel. 033/852 51 02.
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 1 - 3.06
„Ojca Pio”, Jagiellońska 13, tel. 032/
215 37 25; 3 - 7.06 „Hygieja”, Traugutta 18a, tel. 032/215 56 26.
OŚWIĘCIM: 1.06 Apteka Prywatna,
Czecha 2, tel. 033/842 53 37; 2 - 7.06
„Remedium”, Wróblewskiego 26, tel.
033/844 01 20.
SKOCZÓW: 1.06 „Pharmakon”, Rynek
11, tel. 033/853 36 71; 2 - 4.06 „Mercuris”, Cieszyńska 3b, tel. 033/858 48 50;
5 - 6.06 „Pod Hygieją”, Targowa 23,
tel. 033/853 25 72; 7.06 „Adagos”, al.
Jana Pawła II, tel. 033/853 25 57.
SZCZYRK: Beskidzka 69, tel. 033/
817 67 32.
USTROŃ: 1 - 3.06 „Na Zawodziu”,
Sanatoryjna 7, tel. 033/854 46 58; 4 6.06 „Elba”, Cieszyńska 2, tel. 033/
854 21 02; 7.06 „Myśliwska”, Skoczowska 111, tel. 033/854 24 89.
ŻYWIEC: 1 - 2.06 „Parkowa”, os. Parkowe 9, tel. 033/861 36 65; 2 - 7.06
„św. Franciszka”, Kościuszki 42, tel.
033/861 09 67.

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: 1.06 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana
Pawła II, ul. Wyzwolenia 18, tel. 033/
816 44 85; 2.06 Szpital Ogólny im. dr
Edmunda Wojtyły, ul. Wyspiańskiego
21, tel. 033/827 25 00, 033/8272543;
3 - 4.06 Szpital Wojewódzki, ul. Armii
Krajowej 101, tel. 033/810 20 00, 033/
810 20 02, 033/810 01 43, 033/810
01 45; 5.06 Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły, ul. Wyspiańskiego 21,
tel. 033/827 25 00, 033/8272543; 6.06
Szpital Wojewódzki, ul. Armii Krajowej 101, tel. 033/810 20 00, 033/810
20 02, 033/810 01 43, 033/810 01 45;
7.06 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.

Bądź uważny i roztropny, bo w
najbliższych dniach aura będzie
sprzyjać odwrotnym postawom. Nie
poddawaj się cudzym humorom, lecz
spokojnie rób, co do ciebie należy.
Nie planuj teraz dalszych wyjazdów,
gdyż nie osiągniesz zamierzonych
celów. Ktoś z bliskiego otoczenia poprosi cię o pomoc. Staraj się jej udzielić, bo będzie to osoba w prawdziwych
tarapatach.

Początek tygodnia może wnieść w
twoje życie trochę zamieszania. Nie naruszy ono fundamentów, ale zepsuje ci
humor. W pewnych sytuacjach poczujesz się bezsilny, lecz będą to chwilowe nastroje i szybko odzyskasz dobry
nastrój. Jakieś wydarzenia wciągną cię
w wir spraw, którymi lubisz się zajmować i poczujesz się w swoim żywiole.
Ku zdumieniu innych poradzisz sobie
z najtrudniejszymi problemami.

W tych dniach możesz się dowiedzieć, że nie tkwisz jeszcze na wygranych pozycjach. Ktoś nie omieszka wytknąć ci potknięć i niedoróbek.
Osobiste troski mogą okazać się dużo

W tym tygodniu najważniejsza będzie dobra organizacja pracy i takie ułożenie sobie zajęć, aby dać upust drobnym przyjemnościom. Nie będziesz
trwonił czasu w urzędach, ufając tym,

mniejszego kalibru niż sobie wyobrażałeś. Przy odrobinie dobrej woli uda
ci się bez trudu wszystko poukładać.
To dobry czas na postawienie kropki
nad „i” w ważnych dla ciebie sprawach.

którzy mogą cię wyręczyć. Aby uniknąć
konfliktów w rodzinie, będzie trzeba trochę lawirować. Pewne sprawy warto
przemilczeć, albo bardziej zastanowić
się nad używanymi w rozmowach argumentami .

W tym tygodniu bez większych
przeszkód pozałatwiasz wszelkie sprawy, których zakończenie wcześniej zaplanowałeś. Poczujesz niespodziewany przypływ energii, więc bez obawy
możesz podejmować niespodziewane
wyzwania. Jeśli będą one dotyczyć
wyjazdu w dawno nieodwiedzane miejsca, nie wahaj się. To dobra pora, aby
odnowić stare znajomości i przypomnieć sobie młodzieńcze czasy.

Nie miej do nikogo pretensji, że
pewne sprawy będą toczyć się wolniej
niż przypuszczałeś. W najbliższych
dniach daruj sobie inwestycje i ważne
decyzje. W żadnych sprawach nie nastąpią teraz przełomy, więc ciesz się
tym, że wszystko będzie się toczyć naturalnym rytmem. Zwróć natomiast
uwagę na swe relacje z otoczeniem.
Wiele będzie zależało od tego, czy ludzie będą ci życzliwi.

Poświęć teraz więcej czasu sobie
i swojej rodzinie. Tylko w ten sposób
zdołasz wzmocnić więzi, które w ostatnim czasie uległy rozluźnieniu. Natłok
codziennych spraw nie musi być tak dokuczliwy, jak sobie wmawiasz. W drugiej połowie tygodnia może ogarnąć cię
chandra, więc zawczasu zadbaj o to,
aby nie dawać się wciągać w irytujące
cię sytuacje. Potem nie zdołasz nad
sobą zapanować.

Na początku tygodnia skoncentruj
się na tym, co zamierzasz zrobić, gdyż
mogą ci się zdarzyć katastrofalne pomyłki. Nie ulegaj presji i naciskom. Zacznij przeprowadzać bardziej racjonalne kalkulacje i dokładnie analizuj docierające do ciebie informacje. Potem
możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi
okoliczności, ale nie zastąpią one twojego rozsądku i umiejętności działań w
trudnych warunkach.

W najbliższych dniach życie podniesie ci poprzeczkę. Traktuj to jako rodzaj
testu, ponieważ trzeba będzie wykazać
się klasą i rozwagą. Możesz zdobyć
uznanie tych, od których wiele zależy, ale
możesz też ugiąć się pod naporem wydarzeń. Pod koniec tygodnia warto skoncentrować uwagę na potrzebach najbliższych. Nie jest wykluczone, że przeoczyłeś coś, co może cię teraz zaskoczyć.

W nadchodzących dniach dopisze ci
szczęście - zwłaszcza w rozwiązywaniu
codziennych problemów, z którymi dotąd
sobie nie radziłeś. Zwolnisz nieco tempo
życia i uzyskasz czas na potrzebny ci namysł. Nie łudź się jednak, że znajdzie się
osoba, która we wszystkim cię wyręczy.
Powinieneś uruchomić szare komórki i popracować na większych obrotach. Postaraj się przekonać innych do swoich racji.

Nie będziesz teraz narzekał na
brak energii i animuszu. Zapragniesz
nadrobić wszystkie zaległości, ale doraźne decyzje nie muszą mieć pozytywnych skutków. Możesz stać się zbyt
apodyktyczny, więc otoczenie będzie
źle reagować na twoje poczynania.
Dbaj o swój dobry wizerunek, dostosowując zamiary do swych możliwości.
Zlecone ci zadania pozwolą ujawnić
twe talenty.

Najwyższy czas, aby bardziej panować nad swymi interesami. Powinieneś bardziej się zdyscyplinować i nie
hołdować zasadzie, że „jakoś to będzie”. Twoimi atutami powinny być teraz dokładność i sumienność. Niech ci
się nie zdarzy, aby w tych dniach żartować z cudzych niepowodzeń, bo doznasz bolesnej zemsty. Możesz nie
dbać o opinie innych, ale jednak lepiej
zastanowić się nad nimi.

● REKLAMA ● OGŁOSZENIA
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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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Po ataku szaleńca

Prowadzone przez Prokuraturę Rejonową postępowanie karne w sprawie zabójstwa 41-letniego szkoleniowca w jednej z bielskich firm zostało umorzone ze
względu na niepoczytalność sprawcy w chwili popełnienia czynu. Wniosek o uznanie zabójcy za osobę
niepoczytalną wpłynął do bielskiego Sądu Okręgowego, który wkrótce go rozpatrzy - poinformował „Kronikę” sędzia Jarosław Sablik.
opisywanej już na naszych łamach tragedii
doszło w Bielsku-Białej 26 sierpnia ubiegłego roku.
Mężczyzna zginął na skutek zadania mu dwóch ciosów nożem w
chwili, gdy prowadził szkolenie.
Sprawcą ataku był 23-letni uczestnik kursu. Prokuratorskie postępowanie w tej sprawie zakończyło
się umorzeniem. Na podstawie
opinii biegłych z zakresu psychiatrii uznano, że atakujący nożem
mężczyzna był niepoczytalny. W
chwili czynu nie mógł rozpoznać

jego znaczenia i pokierować swoim postępowaniem.
Niepoczytalność wyklucza
odpowiedzialność karną, gdyż w
świetle prawa sprawca nie popełnia wówczas zarzucanego
mu przestępstwa. Wraz z umorzeniem prokuratura skierowała
do sądu wniosek, aby wobec
mężczyzny, który przebywa teraz w areszcie tymczasowym,
zastosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczenia
go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. (ban)

Nie lubi radiowozów ?

Na łóżku z pasami obezwładniającymi w bielskiej izbie wytrzeźwień wylądowała 37-letnia kobieta, która zaatakowała policyjny radiowóz... doniczką.
Działo się to późnym wieczorem
w sobotę, 27 maja, podczas policyjnej interwencji w budynku przy ulicy 11 Listopada w Bielsku-Białej. Po
zatrzymaniu agresorki wyszło na
jaw, że ataki na policyjne pojazdy
to dla niej nie nowina. W połowie
kwietnia uszkodziła - o czym pisaliśmy - inny policyjny radiowóz...
Około 20.40 oficer dyżurny bielskiej policji dostał telefon od 37-latki, mieszkającej pod tym adresem
od zaledwie dwóch dni. Z jej relacji wynikało, że spokój w okolicy
zakłócają jakieś dziewczyny, które pokłóciły się z nią przez okno i
nie chcą odejść. Na miejsce wysłano patrol. - Policjanci stwierdzili, że
nie ma żadnej awantury. Mieszkająca na drugim piętrze, wyraźnie pijana kobieta powiedziała funkcjonariuszom, że sprawa jest już załatwiona
i zamknęła drzwi - informuje Elwira
Jurasz, rzecznik prasowy bielskiej
policji. - Policjanci wrócili więc do radiowozu. Kiedy drugi z nich wchodził do auta, zobaczył 37-latkę na
balkonie. Chwyciła za doniczkę z
kwiatkami i rzuciła w jego kierunku.
Donica - na całe szczęście - nie
trafiła w głowę policjanta, tylko w
dach radiowozu. Zniszczenia policyjnego lanosa oszacowano na
około tysiąc złotych. Kobieta została zatrzymana i przewieziona do
izby wytrzeźwień. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że ma we
krwi ponad dwa promile alkoholu.
Była tak agresywna, że trzeba ją
było umieścić na łóżku z pasami.
Po sprawdzeniu tożsamości
awanturnicy okazało się, że ma
ona już na koncie atak na policyjny radiowóz. Przypomnijmy, że
doszło do tego 12 kwietnia na ulicy Rychlińskiego. Kobieta mieszkała wówczas w bloku naprzeciwko Komendy Miejskiej Policji. Było
wczesne popołudnie. Policjanci z
drogówki rozpoczynali służbę w
nieoznakowanym radiowozie z wideoradarem. Chcieli wyjechać z
parkingu na dziedzińcu komendy,
ale wyjazd tarasowała pijana kobieta. Jej reakcją na dźwięk klak-

W połowie ubiegłego tygodnia prokurator rejonowy w Bielsku-Białej zastosował dozór policyjny wobec 29-letniego
bielszczanina podejrzanego o oszustwa finansowe. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna wyłudził wyroby
mięsne o wartości stu tysięcy złotych!
rzedsiębiorczy oszust zaczął od siedziby dla swojej
„firmy”. Na podstawie fikcyjnych dokumentów, fałszując umowę najmu, wynajął dom w jednej z
podbeskidzkich miejscowości. Rozpoczął tam fikcyjną działalność gospodarczą, fałszując kolejne dokumenty prowadzonej rzekomo przez
siebie firmy. - Ponieważ w przeszłości zatrudniony był w bielskiej firmie
zajmującej się handlem wyrobami
mięsnymi, wiedział w jaki sposób
wzbudzić zaufanie swoich byłych
szefów. W maju zeszłego roku zakupił od nich artykuły mięsne na
kwotę dwudziestu tysięcy złotych.
Zobowiązania wynikające z faktury
uiścił w terminie. W ten sposób udało mu się zyskać zaufanie właścicieli firmy, z którą kooperował - mówi
Elwira Jurasz, rzecznik prasowy
bielskiej policji. - Dwa miesiące później 29-latek zakupił wyroby mięsne
o wartości blisko stu tysięcy złotych.
Oczywiście na przedłużony termin
płatności. Towar sprzedał innym
kontrahentom. Nie rozliczył się jednak z zadłużenia wobec dostawcy
wyrobów.
Przed Sądem Rejonowym w
Bielsku-Białej pseudobiznesmen

odpowie za oszustwo i fałszowanie
dokumentów. Grozi mu do ośmiu lat
więzienia.
★★★
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
aresztował w ubiegłym tygodniu
25-letniego mężczyznę podejrzanego o wyłudzenie kredytu i fałszowanie faktur VAT. Tym razem chodziło
o znacznie mniejsze kwoty, jednak
sprawca poszedł siedzieć, bo przez
cztery lata ukrywał się za granicą.
- W 2002 roku w jednym z bielskich banków klient przedłożył fikcyjną dokumentację celem wyłudzenia kredytu w kwocie czterech tysięcy stu złotych na zakup sprzętu
komputerowego. Wśród dokumentów znajdowała się sfałszowana
faktura VAT. Kiedy sprawa wyszła
na jaw, oszust przez blisko cztery
lata ukrywał się poza granicami kraju, między innymi w Wielkiej Brytanii - informuje Elwira Jurasz. - Ponadto, aby uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwo,
zmienił nazwisko, przyjmując rodowe nazwisko matki. Zabiegi te okazały się nieskuteczne. Został zatrzymany przez policję i doprowadzony przed oblicze sądu. Jemu
też grozi osiem lat. (łup)

Niebezpieczni domokrążcy

rwa seria przestępstw dokonywanych w stolicy Podbeskidzia przez oszustów domokrążców. Od dłuższego czasu bielska policja poszukuje dwóch
kobiet, które okradają mieszkania
samotnych, starszych osób, podając się za pracownice administracji bądź wodociągów. Niedawno
pojawili się handlujący elektronarzędziami Romowie. W połowie
ubiegłego tygodnia nastąpił kolejny atak oszustów.
W środę, 24 maja o 11.00, do
mieszkania 84-letniego bielszczanina przy ulicy Lenartowicza zapukasonu było silne uderzenie ręką, w
której trzymała portfel, w maskę radiowozu. Cios okazał się na tyle
silny, że maska została wgięta, a
lakier uszkodzony.
Po tamtych wydarzeniach postawiono jej zarzuty uszkodzenia
mienia. Teraz usłyszała je raz jeszcze. To jednak nie jest jej największe zmartwienie. Ponieważ rzucając doniczką mogła trafić w policjanta, postawiono jej również zarzuty usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza
oraz narażenia go na utratę zdrowia i życia. Może trafić do więzienia nawet na trzy lata. (łup)

Bielscy policjanci zatrzymali 36letnią mieszkankę Brzegu, podejrzaną o kradzież w sklepie. Okazało się,
że kobieta jest notoryczną złodziejką. Za dokonane w przeszłości kradzieże przesiedziała już za kratkami dziesięć lat.

ły dwie nieznajome kobiety. Najpierw
poprosiły staruszka o przekazanie
przesyłki sąsiadowi. Kiedy już weszły do mieszkania, zaproponowały
mu - niejako przy okazji - kupno firan. Rozkładały je i demonstracyjnie
zachęcały do transakcji, skutecznie
zasłaniając lokatorowi widok na całe
mieszkanie. Jedna z kobiet szybko
splądrowała wówczas mieszkanie i
skradła oszczędności z szafy z bielizną. W sumie szesnaście tysięcy
złotych! Wszystko rozegrało się tak
szybko, że pokrzywdzony mężczyzna nie potrafił nawet określić rysopisów złodziejek. (łup)

Wybryk nastolatków

rzed cieszyńskim sądem rozegra się epilog pewnej nocnej zabawy grupki nastolatków z Chybia. Sześciu młodzieńców
odwiedziło wówczas miejski park bynajmniej nie dla odpoczynku.
Młodzi, rozochoceni wypitym
wcześniej alkoholem, zachowywali
się nad wyraz swobodnie. Upust rozpierającej ich energii dali łamiąc parkowe drzewa i ławki. W ten sposób

zniszczyli, między innymi, piękny
klon i jarząb, a łączna kwota spowodowanych przez nich zniszczeń
przekroczyła 15 tysięcy złotych. Teraz za to odpowiedzą. Za niszczenie cudzego mienia grozi kara od
trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Jeśli zostaną skazani, muszą się również liczyć z wyrównaniem wyrządzonej przez siebie szkody. (ban)

Kobieta została zatrzymana w
środę, 24 maja o 18.00, przez pracowników ochrony jednego z bielskich hipermarketów. Wpadła na
gorącym uczynku. W specjalnie
przygotowanej do tego torbie schowała skradzioną kurtkę sportową

o wartości ponad siedmiuset złotych. 36-latkę przekazano policjantów, zaś skradziona kurtka wróciła
na sklepową półkę.
Ponieważ dla mieszkanki Brzegu nie był to pierwszy kontakt ze
stróżami prawa i kradzieży dopuściła się w warunkach recydywy,
za ostatnią kradzież grozi jej nie
pięć, ale nawet siedem i pół roku
więzienia. (łup)

CZWARTEK, 25 MAJA
● Rozcinając blachy w drzwiach, włamywacze dostali się do trzech garaży
na osiedlu przy ulicy Nad Sołą w Kętach. Zginęły opony zimowe oraz narty. Straty sięgają dwóch tysięcy złotych.
● Zaprószenie ognia było prawdopodobnie przyczyną pożaru starej szopy
na działce rekreacyjnej przy ulicy Pagórkowej w Jaworzu Średnim. Szopa
spłonęła doszczętnie.
PIĄTEK, 26 MAJA
● Na ulicy Granicznej w Bobrku oświęcimska drogówka zatrzymała nietrzeźwego rowerzystę. 19-letni mieszkaniec
tej miejscowości miał ponad półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
● W nocy włamano się do sklepu kosmetycznego przy ulicy 11 Listopada
w Bielsku-Białej. Rabusie weszli do
środka po zerwaniu kłódki przy kracie
i wyłamaniu drzwi. Po nocnej wizycie
włamywaczy ze sklepu zniknęły kosmetyki o łącznej wartości trzech tysięcy złotych.
● Rozwiercając wkładki zamków przy
drzwiach złodzieje chcieli się włamać
do domu jednorodzinnego przy ulicy
Sucharskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Ta sztuka - na szczęście dla
właściciela - rabusiom się nie powiodła. Na poczet strat musi jednak wpisać zniszczone zamki.
SOBOTA, 27 MAJA
● Nad ranem na ulicy Olszewskiego
w Oświęcimiu policjanci zatrzymali 22letniego mieszkańca tego miasta, który miał przy sobie niewielkie ilości haszyszu. Grożą mu trzy lata więzienia.
● Po wybiciu szyby włamywacze dostali
się do nissana micry zaparkowanego
przy ulicy Kossaka w CzechowicachDziedzicach. Ich łupem padł radioodtwarzacz za dwa i pół tysiąca złotych.
NIEDZIELA, 28 MAJA
● Na ulicy PCK w Bielsku-Białej dwaj
nieznani sprawcy napadli na 34-letniego bielszczanina. Bandyci obezwładnili mężczyznę i zrabowali mu telefon
komórkowy.
● W nocy z volkswagena polo zaparkowanego przy ulicy Strażackiej w
Międzyrzeczu Górnym skradziono
wszystkie cztery koła. Złodziej - na
domiar złego - wybił też w samochodzie przednią szybę.
● Na ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu
policjanci zatrzymali nietrzeźwego 51letniego rowerzystę. Miał promil alkoholu we krwi.
PONIEDZIAŁEK, 29 MAJA
● Prokurator zastosował dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe wobec
21-letniego kierowcy podejrzanego o
spowodowanie wypadku drogowego w
stanie nietrzeźwości. Do wypadku doszło cztery dni wcześniej na ulicy Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Kierujący
fiatem 126p 21-latek na łuku drogi stracił panowanie nad kierownicą i auto
wylądowało w przydrożnym rowie. Niegroźnych - jak się okazało - obrażeń
ciała doznała trójka pasażerów. Kierowcy nic się nie stało, ale badanie alkomatem wykazało, że miał we krwi blisko dwa promile alkoholu.
● Trzej młodzi mieszkańcy Kóz kradli
aluminiową stolarkę okienną z pomieszczeń nieczynnego prosektorium
byłego szpitala Stalownik w BielskuBiałej. Na gorącym uczynku ujęli ich
ochroniarze. Część łupu była już załadowana do zaparkowanego pod szpitalem forda fiesty.
WTOREK, 30 MAJA
● Z kolei policjanci, wezwani przez
czujną dozorczynię, ujęli dwóch mężczyzn demontujących armaturę sanitarną w łaźni hali gimnastycznej przy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej.
Warte trzy tysiące złotych mienie wróciło do właściciela. Obaj złodzieje byli
już karani za podobne przestępstwa.
● Gdy przez chwilę była otwarta sala
wykładowa w szkole przy ulicy Leszczyńskiej w Oświęcimiu, zniknął laptop
wart dwa i pół tysiąca złotych.
ŚRODA, 31 MAJA
● W nocy żywieccy policjanci zatrzymali w Pietrzykowicach nietrzeźwego
rowerzystę. 31-letni mieszkaniec tej
miejscowości miał we krwi dwa i pół
promila alkoholu.
● Mniej, bo blisko promil alkoholu miał
we krwi 48-letni mieszkaniec Brzeszcz,
zatrzymany nad ranem na ulicy Drobniaka. Jechał rolniczym ciągnikiem.
● O 6.30 bielska policja dostała zgłoszenie o kradzieży pięciu kabli przyłączeniowych z posesji przy ulicy Piekarskiej. Zginęło w sumie sto metrów kabla o wartości 750 złotych. (łup)
Rubryka redagowana na podstawie
bieżących informacji policyjnych.

