TYGODNIK ● 20 GRUDNIA 2006
ROK L ● NR 51−52 (2604−2605)
BIELSKO−BIAŁA ● 4,70 ZŁ (w tym 7% VAT)
www.kronika.beskidzka.pl
ISSN 0867−0897 ● Indeks 362867

www.kronika.beskidzka.pl

TYDZIEÑ NA
PODBESKIDZIU

● 18 grudnia otwarto uroczyście
pięciokilometrowy odcinek drogi
ekspresowej, który połączył Świętoszówkę ze Skoczowem. To tak
zwane obejście Grodźca Śląskiego
jest przedostatnim oddanym do
użytku odcinkiem budowanej z rocznym opóźnieniem drogi ekspresowej Bielsko - Cieszyn.
● Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zdecydowali, że marszałek
śląski Janusz Moszyński będzie zarabiał miesięcznie 12 082 złotych.
W skład jego pensji wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze - 5530 zł,
dodatek funkcyjny - 2310 zł, dodatek specjalny - 3136 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę 1106 zł.
● Śląski kurator oświaty Marian Drosio pozostanie radnym powiatu wodzisławskiego - zdecydowano w Urzędzie Wojewódzkim. Po ostatnich wyborach samorządowych minister edukacji Roman Giertych chciał go odwołać ze stanowiska kuratora, by nie
łączył tych dwóch funkcji.
● Przez tydzień dziesięć osób zbierało w Szczyrku śnieg na halach i w lasach. Potem ładowano go na przyczepy, a następnie ciągnikiem lub skuterem zawożono na Biały Krzyż. Dzięki
temu w weekend kilkadziesiąt osób
mogło pojeździć na nartach i deskach.
● Ośrodek Narciarski Pilsko w Korbielowie znalazł się wśród trzech
najlepszych w Polsce w rankingu zimowych stacji narciarskich sporządzonym przez studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w
Katowicach.
● Śląskie Kuratorium Oświaty chce,
by w „trójkach Giertycha” uczestniczyli prokuratorzy. Powstaje lista
najbardziej zagrożonych szkół, które mają odwiedzić.
● Mieszkańcy Żywiecczyzny włączyli się po raz czwarty do akcji poszukiwania dawców szpiku kostnego. Zachęcał do tego proboszcz
parafii św. Michała Archanioła w
Leśnej, który sam był dawcą szpiku. Pięćdziesięciu potencjalnych
dawców wypełniło ankiety, pobrano
im krew. Wyniki badań wykażą, kto
może zostać dawcą szpiku. (ps, fa)

● Jan Wacławski, wójt gminy Stryszów, skierował do Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych oraz
do Zarządu Województwa Małopolskiego pismo, w którym domaga się
przywrócenia zlikwidowanego połączenia kolejowego między Stryszowem a Suchą Beskidzką. Brak tego
połączenia oznacza dla mieszkańców
gminy wydłużenie czasu potrzebnego
na dotarcie do Suchej oraz większe
koszty transportu.
● Trzy tony żywności dla biednych
mieszkańców gminy Kęty zebrali
wolontariusze podczas przedświątecznej zbiórki przeprowadzonej w
sklepach w Kętach i Bulowicach.
● W klasztorze bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej gościła Anna
Walentynowicz - działaczka Wolnych Związków Zawodowych w latach siedemdziesiątych oraz
uczestniczka strajku na Wybrzeżu
w sierpniu 1980 roku. Stanisław
Żmija, szewc ze Stanisławia, który
między innymi wykonywał obuwie
dla papieża Jana Pawła II, podarował bohaterce sierpnia 1980 roku
bordowe kozaczki.
● W Zespole Szkół imienia Stanisława Czartoryskiego w Makowie Podhalańskim zorganizowano warsztaty przyrodnicze poświęcone faunie
Babiej Góry. Uczestniczący w nich
nauczyciele m.in. poznali nowe metody nauczania przyrody.
● Kardynał Franciszek Macharski
był gościem trzydniowych uroczystych obchodów stulecia obecności
w Andrychowie zakonu Sióstr Służebniczek NMP. (dh)
Na stronie 1 - szopki babiogórskie
wystawiane w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. Ich autorami
są Katarzyna Bartunek, Krzysztof i
Grzegorz Kobielowie z Zawoi Górnej oraz Krystyna, Kazimierz i Marcin Zagajscy z Wysokiej. Foto: Wojciech Ciomborowski.
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Wdzięczność wykuta w granicie

50 lat minęło

li stopada 2006
roku minęło dokładnie pół wieku
od ukazania się pierwszego
numeru „Kroniki Beskidzkiej”.
O tej wspaniałej rocznicy poinformowaliśmy wszystkich na
łamach dwa dni wcześniej,
choć byli i tacy, którzy nam
samym o tym przypominali już
na początku roku… W listopadzie i grudniu na adres redakcji nadchodziły (i nadchodzą)
listy gratulacyjne z Bielska-Białej, Podbeskidzia, kraju i - bez
przesady - z wszystkich kontynentów (z wyjątkiem Antarktydy). Piszą czytelnicy, szefowie instytucji i organizacji. Gratulują, dziękują, wspominają,

życzą świetlanej przyszłości…
Po pierwszej porcji korespondencji zamierzaliśmy ją zamieścić na łamach. Po kolejnej i
kilku następnych odrzuciliśmy
pomysł z przyczyn… technicznych. Gdyby chcieć zamieścić
wszystkie listy, trzeba by na to
przeznaczyć pełne dwa numery „Kroniki Beskidzkiej”! Dziś
więc, gdy rocznica minęła, a listy wciąż płyną, ich autorom
gorąco dziękujemy. Za pamięć,
gratulacje, wyrazy wdzięczności i uznania, chwile wzruszenia podczas lektury i za życzenia drugiej pięćdziesiątki. Pożyjemy, popiszemy…
REDAKCJA
„KRONIKI BESKIDZKIEJ”

wtorek, 19 grudnia, zaplanowano drugą w tej kadencji sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Głównym punktem obrad - który realizowany miał być już po oddaniu do druku
tego numeru „Kroniki” - były wybory Zarządu Powiatu. Z nieoficjalnych informacji wynikało, iż najprawdopodobniej na szczycie samorządowej władzy nic się nie zmieni. To znaczy starostą pozostanie
Andrzej Płonka (ugrupowanie Rodzina Prawo Wspólnota), jego zastępcą Mirosław Szemla (Obywatelskie Forum Samorządowe), a członkiem zarządu Stanisław Pięta (Rodzina Prawo Wspólnota). (hos)

7 grudnia 2006 roku zmarł w Bielsku-Białej Stanisław Dülz,
jeden z najlepszych reżyserów Studia Filmów Rysunkowych.
rodził się w 1927 roku we
Lwowie. Jako dziecko przeżył najpierw okupację sowiecką, potem niemiecką i znowu
sowiecką. W czasie wojny pracował
fizycznie, aby pomóc rodzinie. W
szkole wykazywał wielki talent do rysowania. W roku 1946 rodzina
Dülzów opuściła na zawsze Lwów i
zamieszkała w Wałbrzychu. Przyszły
animator i reżyser podjął pracę w kopalni węgla Biały Kamień w Wałbrzychu. Pracował jako rębacz. Z kopalni trafił do wojska, gdzie zauważono
jego talent. Po ukończeniu szkoły
podoficerskiej został dekoratorem w
swoim pułku. W roku 1950 został
przyjęty na stanowisko makieciarza
w Filmie Polskim w Łodzi. W przyszłości miał pracować jako animator.
W roku 1953 znalazł się w Bielsku-Białej, gdzie osiadł na resztę
życia. Do roku 1989 pracował w
Studiu Filmów Rysunkowych, najpierw jako animator, a od roku 1960
jako reżyser. Był bezpartyjny.
Debiutował filmem „Awantury
arabskie Koziołka Matołka” w roku
1961. Zrealizował 55 bardzo dynamicznie rysowanych filmów. Największe sukcesy przyniosły mu filmy z Bolkiem i Lolkiem. W roku
1977 wraz z Władysławem Nehre-

FOTO: ARTUR KASPRZYKOWSKI
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Ks. prałat Józef Sanak otrzymał od
Marcina Tyrny dyplom z podziękowaniem za duchową opiekę nad represjonowanymi oraz zorganizowanie Biskupiego Komitetu Pomocy
Uwięzionym i Internowanym.

- Minęło ćwierć wieku od pamiętnej nocy, kiedy generał Jaruzelski wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Dziś oddajemy hołd
bohaterom tamtego czasu - mówił
13 grudnia w kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marcin
Tyrna. Tego dnia odbyła się tam
uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej osobom więzionym, internowanym, pozbawionym pracy
i w różny inny sposób represjonowanym w latach stanu wojennego.
W kościele, który w latach
stanu wojennego słynął jako bastion zdelegalizowanej „Solidarności”, zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, związkowcy ze swymi sztandarami, a
przede wszystkim ci, którym odsłaniana tego dnia tablica została
zadedykowana: ludzie, którzy
działali w podziemnych strukturach „Solidarności” na Podbeskidziu i ci, którzy za swą postawę
byli represjonowani w latach tej
ostatniej, dziwnej wojny. - Nosicie w sobie wspomnienia i rany
tamtego czasu, ale także radość
z tego, że Bóg dał nam zwycię-

stwo. Wasza ofiara nie poszła na
marne - powiedział biskup Tadeusz Rakoczy, który przewodniczył mszy świętej w intencji represjonowanych w latach stanu
wojennego.
Podczas uroczystości uhonorowane zostały też osoby, które
w stanie wojennym niosły pomoc
uwięzionym i ich rodzinom, w tym
członkowie działającego wówczas w Bielsku-Białej Biskupiego
Komitetu Pomocy Uwięzionym i
Internowanym, a także biskup
Kościoła ewangelicko-reformowanego Zdzisław Tranda, który w
tamtych latach przywoził z Warszawy na Podbeskidzie dary dla
represjonowanych związkowców.
Tablica, wykonana w piaskowcu i
granicie, została ufundowana
przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” i grupę
zakładowych komisji tego związku zawodowego przy materialnym
wsparciu Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa. Autorem projektu tablicy i jej wykonawcą był
bielski rzeźbiarz Wiesław Arminajtis. (ak)
Czyt. także str. 10

Szukajcie, a znajdziecie
beckim zrealizował pierwszy polski
pełnometrażowy film animowany
„Wielka podróż Bolka i Lolka”, a w
roku 1986 już samodzielnie pełnometrażowy film „Bolek i Lolek na
Dzikim Zachodzie”. Pracował jako
reżyser lub kierownik artystyczny
między innymi przy wszystkich seriach z Bolkiem i Lolkiem oraz
„Przygodach Błękitnego Rycerzyka”, „Porwaniu Baltazara Gąbki”,
„Lisie Leonie”, „Podróżach kapitana Klipera”. Ostatnim nakręconym
przez niego filmem byli „Poławiacze
pereł” z 1987 roku.

rzez kilka miesięcy na łamach dodatku telewizyjnego „Kroniki” prezentowaliśmy śliczne dziewczęta z Podbeskidzia,
które zamierzają zostać fotomodelkami. Współpracująca z
redakcją warszawska Agencja Free Models wybrała na początek
dwie z nich i zaproponowała profesjonalne sesje fotograficzne, które
być może otworzą dziewczętom drogę do kariery. Jak wypadły na
zdjęciach nasze debiutantki? O tym można się przekonać, wertując dzisiejszy numer „Kroniki”.

Następna „Kronika” w czwartek, 4 stycznia. A w niej moc noworocznych atrakcji. Wśród nich Plebiscyt Sportowy,
wielka noworoczna krzyżówka z prezentami i dużo dobrej lektury.
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KREDYTY
● od 1.000 zł do 80.000 zł
● spłacamy kredyty
● emeryci, renciści

CZECHOWICE-DZIEDZICE
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tel. 0−32 215−50−67

39040/010806

WADOWICE, ul. Legionów 3A
tel. 0−33 823 24 13
BIELSKO-BIA£A
ul. Cyniarska 22/115
tel. 0−33 816−43−48
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Ustawiane przy drogach kierunkowskazy mają ułatwiać kierowcom życie. Trudno bowiem bez nich, nie znając terenu, trafić do wybranego celu. Zwłaszcza patrząc na drogę z perspektywy okien rozpędzonego samochodu. Mało który pojazd wyposażony jest
natomiast w nowoczesne, lecz bardzo drogie, systemy nawigacji satelitarnej, pozwalające dotrzeć jak po sznurku w wybrane miejsce bez konieczności zerkania w niewygodną mapę czy oglądania się na kierunkowskazy. Chodzi szczególnie o orientację w
miastach, gdzie pogubić się nietrudno.

Kopanie odnowionego Rynku

Są nowe trasy, tabliczek nie ma

Wyjątkowo gruby jest grudniowy numer „Gazety Szczyrkowskiej”,
drukowanej tradycyjnie w Wydawnictwie „Prasa Beskidzka”. Ale nic
dziwnego, bo ponad połowa zawartości to szczegółowa analiza wyborów samorządowych. Czytelnicy
dowiedzą się z lektury jak przebiegała kampania wyborcza, a skład
nowej rady poddany został wyjątkowo wnikliwej „lustracji”. Pohulał sobie nawet Baca znad Potoku, który
każdemu z piętnastki radnych poświęcił osobny czterowiersz. I tak na
przykład radna - z zawodu położna
- doczekała się takiej oto charakterystyki :
Gdy się nowy pomysł
Pocznie w radnych głowach,

Odebrać ten poród
Radna jest gotowa.
W tym samym numerze „Gazety Szczyrkowskiej” przeczytamy o
pomyśle szefów rosyjskich biur
podróży, którzy zjechali do Szczyrku na rekonesans. Z myślą o swoich klientach, którym bliżej do
Szczyrku niż na austriackie lodowce, postanowili przekonać miejscowych hotelarzy i restauratorów,
by przygotowali się na rosyjski najazd. Jeśli gospodarze przejmą się
radami emisariuszy znad Wołgi, w
kartach dań znajdą się swojsko
brzmiące, ale jednak obce nazwy
jak zakuska, agurcy czy kartoszki. Prijatnowo apetita, czyli smacznego.

rochę to dziwne, ponieważ
remont nie sprowadził się
jedynie do wykonania nowych brukowanych nawierzchni.
Zanim to zrobiono wymieniono
przebiegające tamtędy podziemne
instalacje. Bielszczanie dobrze jeszcze pamiętają głębokie na kilka metrów wykopy, w których ekipy remon-

cach bynajmniej nie wynika z braku
wyobraźni - zapewnił nas Grzegorzek. Otóż pomyślano o tym zawczasu i aby nie rozkopywać gotowej nawierzchni zanim jeszcze został położony bruk, ułożono w ziemi przewody, w które teraz miały być tylko
wetknięte i podłączone kable elektryczne. Miały, bo teraz okazało się,

Ledwo uroczyście oddano do użytku odnowiony Rynek, a już pojawiły się na nim ekipy „kopaczy”.
towe przez prawie rok układały z mozołem nowe rury i kable.
W biurze pełnomocnika prezydenta miasta do spraw rewitalizacji starówki nie bardzo chciano z
nami rozmawiać na temat obecnie
prowadzonych na starym mieście
prac. Odesłano nas do Straży Miejskiej, to bowiem na jej zlecenie
prowadzone są prace na Cieszyńskiej. Biuro pełnomocnika nie ma
z nimi nic wspólnego.
Andrzej Grzegorzek, komendant
Straży Miejskiej w Bielsku-Białej
wyjaśnia, że na zlecenie strażników
instalowana jest na Rynku starego
miasta kamera i to właśnie prowadzące do niej przewody zakopywane są teraz na ulicy Cieszyńskiej. A
przecież można było o przewodach
pomyśleć zanim zakończył się remont płyty Rynku i teraz nie trzeba
by jej było na powrót pruć. To co
dzieje się na Rynku i w jego okoli-

że przewodów pod ziemią na pewnym odcinku... nie ma! - Najprawdopodobniej zostały skradzione zanim przykryto je brukiem - mówi Andrzej Grzegorzek wyjaśniając, że
konieczne jest uzupełnienie braków.
Stąd wykopy.
Nieco inaczej sprawę przedstawiali robotnicy zrywający bruk.
Twierdzili bowiem, że muszą to
robić nie dlatego, iż przewodów
pod ziemią brakuje, lecz dlatego
że w czasie remontu wykonawca
brukując ulicę Cieszyńską poprzerywał kable do kamer i teraz trzeba znaleźć miejsca, w których zostały przecięte.
Jak jest naprawdę - trudno
ustalić. I właściwie, jakie ma to
znaczenie? Fakt jest taki, że
wkrótce po tym jak położono nowy
bruk, trzeba go zrywać, aby coś
pod ziemią zakopać. Ot i cała nasza polska rzeczywistość... (map)

FOTO: MARCIN PŁUŻEK

W „Gazecie Szczyrkowskiej”

W ogromne zdumienie wprowadził wielu bielszczan widok
robotników, którzy w ubiegłym tygodniu zaczęli zrywać bruk
i kopać doły na dopiero co wyremontowanym odcinku ulicy Cieszyńskiej, graniczącym bezpośrednio z płytą starego Rynku. Rynek i przylegające do niego uliczki dopiero co
bowiem poddano, kosztem kilku milionów złotych, pieczołowitej renowacji i przebudowie. Prace zakończyły się niespełna dwa miesiące temu. Czyżby o czymś zapomniano
remontując starówkę?

FOTO: MARCIN PŁUŻEK

„Przejechanie” jakiegoś ważne- ten był bardzo zdziwiony, gdy do- takich oznaczeń również w Bielsku?
go skrzyżowania może natomiast wiedział się, że niepotrzebnie stra- - zastanawia się mieszkaniec osieoznaczać ogromną stratę czasu i cił czterdzieści minut przedzierając dla Karpackiego.
Również jadąc od strony Żywniepotrzebne zdenerwowanie, to- się przez centrum miasta w kierunwarzyszące poszukiwaniom zgu- ku osiedla Karpackiego. - Dopiero ca, na skrzyżowaniu ulicy Żywiecbionej drogi do celu. Najgorszą z ode mnie dowiedział się, że łatwiej i kiej z obwodnicą brakuje oznaczeń
ułatwiających dojazd do zamożliwych sytuacji jest jednak
chodnich dzielnic miasta, nie
taka, gdy przydrożne oznamówiąc już o tym, że wielu kieczenia nie dość, że nie ułarowców nie wie o tym, iż jadąc
twiają odnalezienia właściwetamtędy znacznie łatwiej wydogo kierunku, to jeszcze utrudstać się z miasta w kierunku
niają orientację czy wręcz
Katowic, niż „pchając” się stadezorientują kierowców!
rą drogą przez zawsze zakorZ taką sytuacją mamy do
kowaną ulicę Wyzwolenia, na
czynienia w wielu punktach na
której jest przejazd kolejowy.
drogowej mapie Bielska-BiaPrzykłady takich kierunłej - twierdzą kierowcy. Osokowskazowych zaniedbań na
by, które miasta nie znają i
bielskich drogach można by
kierują się wyłącznie wskazamnożyć. Drogowcy nie robią
niami drogowych oznaczeń,
jednak zbyt wiele, aby tę sytubardzo łatwo mogą zabłądzić
ację zmienić.
lub niepotrzebnie „wpakować”
Oznaczenia bielskich dróg bywają dla przyAndrzej Kostyński, zastępsię w zakorkowane miejskie
jezdnych niezłą łamigłówką.
ca dyrektora Miejskiego Zaulice. Zdaniem kierowców,
służby miejskie nie nadążają bo- prościej byłoby skorzystać z za- rządu Dróg w Bielsku-Białej przywiem ze zmianą oznaczeń równo- chodniej obwodnicy. Dotarłby pod znaje, że obecny sposób rozmieszlegle ze zmianami, jakie dokonują blok, w którym mieszkam, jadąc cały czenia na terenie miasta kierunsię w systemie komunikacyjnym czas wygodną dwupasmową szosą kowskazów pozostawia wiele do
miasta. Otwierane są bowiem nowe - mówi bielszczanin. Poznaniak nie życzenia. Nie zgadza się jednak z
odcinki dróg, pewne ulice tracą mógł jednak tego wiedzieć, ponie- tezą, że drogowcy nie dostrzegają
swoje priorytetowe znaczenie w waż w Bielsku był ostatnio przed kil- problemu. - Trwa obecnie przegląd
systemie komunikacyjnym, inne je koma laty, gdy zachodniej obwod- wszystkich kierunkowskazów rozmieszczonych na terenie Bielskazyskują. Jeszcze inne - z uwagi na nicy jeszcze nie było.
Teraz, gdy już jest, drogowcy nie Białej - mówi Kostyński wyjaśniaremonty i przebudowy - są zamykane czy ogranicza się na nich zadbali o to, aby na ulicy Warszaw- jąc, że pozwoli to na opracowanie
ruch. Tymczasem przydrożne skiej ustawić oznaczenia mówiące nowego, odpowiadającego potrzeo tym, iż jadąc od strony Katowic na bom, projektu funkcjonowania sysoznaczenia nie są zmieniane.
Widać to zwłaszcza teraz, gdy osiedle Karpackie czy Beskidzkie temu komunikacyjnego.
Projekt taki powinien być gotouruchomiono zachodnią obwodnicę zamiast przez centrum, łatwiej domiasta, ułatwiającą w ogromnym jechać kierując się na Cieszyn, a wy na początku przyszłego roku.
stopniu tranzytowy przejazd z pół- potem skręcając w zachodnią ob- Wtedy też na bielskich ulicach zanocy na południe przez stolicę Pod- wodnicę na węźle komunikacyjnym czną pojawiać się nowe oznaczebeskidzia. Kierowcy nie znający przy hali Makro. W dużych miastach nia, wytyczające kierunek przecinaBielska jednak o tym nie wiedzą. często spotyka się przecież ozna- jących miasto dróg tranzytowych,
- Kilka dni temu przyjechał do mnie czenia wskazujące kierowcom kie- uwzględniających nowo powstałe
kolega z Poznania - mówi jeden z runek dojazdu na konkretne osie- ulice. Dyrektor zaznaczył jednak,
naszych czytelników. Mężczyzna dla czy dzielnicę. - Czemu nie ma że nie jest to z technicznego i finansowego punktu widzenia zadanie proste. Chodzi bowiem o dziesiątki tablic i kierunkowskazów, które trzeba na nowo ustawić na bielskich skrzyżowaniach. Jednocześnie dyrektor przyznał, że zarówno ulica Warszawska, jak i prowaBeskidzkie Zrzeszenie Sporto- przy ul. Karola Miarki 15 oraz do klu- dząca dalej w kierunku granicy
wo-Rehabilitacyjne Start z Biel- bu Relax przy ul. Powstańców Ślą- państwa, będąca drogą ekspresoska-Białej organizuje zbiórkę za- skich 6. Dary zostaną przekazane wą, ulica Bohaterów Monte Cassino to drogi krajowe o ogromnym
bawek, odzieży, książek, gier, pi- do placówek 22 grudnia.
Koordynatorami projektu są znaczeniu dla systemu komunikażam i kompletów pościeli dla dzieci z Domu Małego Dziecka, Szpi- Grzegorz Doboszyński, mistrz Pol- cyjnego państwa. W związku z tym
tala Pediatrycznego w Bielsku- ski w kulturystyce osób niepełno- odpowiedzialna za ich stan i oznaBiałej oraz dla dzieci niepełno- sprawnych oraz Tomasz Hamerlak, czenie Generalna Dyrekcja Dróg
sprawnych z ośrodka w Radzie- wielokrotny mistrz Polski i brązowy Krajowych i Autostrad z pewnością
medalista Igrzysk Paraolimpijskich nie wyrazi zgody, aby umieszczać
chowach.
Rzeczy można przynosić do 21 w Atenach w maratońskim wyścigu przy krajowej trasie lokalne, prowagrudnia do biura stowarzyszenia na wózkach. (efa)
dzące wyłącznie na poszczególne
bielskie osiedla, kierunkowskazy.
Tekst i foto: MARCIN PŁUŻEK

iekawe, czy ktoś w ogóle
sprząta plac Chrobrego w
Bielsku -Białej? Takie pytanie nasuwa się, gdy widzi się jak
wygląda niecka usytuowanej tam
fontanny. Głównym jej elementem
zdobniczym są postacie trzech urwisów, autorstwa znanego bielskiego
rzeźbiarza Mieczysława Hańderka.
Fontanna stała się już jednym z
symboli grodu nad Białą. Reprodukowana w tysiącach folderów i albumów,
znana jest dobrze nie tylko mieszkańcom stolicy Podbeskidzia. W wielki
niesmak może więc wprowadzić widok śmieci zalegających jej nieckę.
Wszelkiego rodzaju dziadostwo szpeci to miejsce i bynajmniej dobrego
świadectwa swą obecnością mieszkańcom miasta nie wystawia.
Dodajmy, że zdjęcie wykonaliśmy nie w środku nocy, zaraz po
jakiejś plenerowej imprezie odbywającej się akurat na placu Chrobrego, lecz w środku dnia... (map)
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Władze Poczty Polskiej chcą wynajmować prywatne firmy do roznoszenia reklam, które teraz - w ramach swoich obowiązków - roznoszą listonosze.
Pomysł ten budzi poważne kontrowersje.

Kontrowersyjny pomysł poczty

eklamy umieszczane przez listonoszów w skrzynkach
pocztowych w pocztowej nomenklaturze zwane są drukami bezadresowymi. Ich dostarczanie stało
się jednym z istotnych punktów trwającego ciągle sporu między listonoszami a władzami Poczty Polskiej. Listonosze sprzeciwiają się temu zadaniu twierdząc, że druki bezadresowe
roznoszą bez dodatkowego wynagrodzenia, a często jest ich bardzo dużo
i stanowią one duże obciążenie. Problem szczególnie jaskrawo występuje w dużych miastach, gdzie bywa i
tak, że listonosze taszczą w swoich
torbach kilogramy druków bezadresowych. Trudno więc się im dziwić, że w
końcu stanęli okoniem i postawili sprawę jasno - albo dodatkowa kasa, albo
koniec roznoszenia ulotek. Żądanie listonoszy wydaje się tym bardziej uzasadnione, że - jak ustaliła Najwyższa
Izba Kontroli - gdy im w ciągu ostatnich lat przybyło ciężkiej, darmowej
pracy, na szczycie pocztowej firmy wyrósł las dobrze płatnych, dyrektorskich
stanowisk.
W trakcie rozmów ze związkami
zawodowymi władze Poczty Polskiej
zaproponowały następujące rozwiązanie tego problemu: listonosze
będą druki bezadresowe roznosić za
dodatkowym wynagrodzeniem w ramach umowy-zlecenia na tę robotę, a tam, gdzie chętnych do takiej
pracy nie będzie, Poczta Polska skorzysta z usług zewnętrznych firm.
O ile umowy-zlecenia dla listonoszy wydają się sensownym rozwiązaniem kwestii druków bezadresowych, o tyle wynajmowanie do ich
roznoszenia niezwiązanych z pocztą firm budzi poważne wątpliwości.
Po pierwsze dlatego, że pojawia się
pytanie, czy takie rozwiązanie jest
zgodne z prawem? Otóż, według
ustawy prawo pocztowe właściciele
budynków jedno- i wielorodzinnych
są obowiązani umieścić w ogólnie dostępnej części swojej nieruchomości
oddawczą skrzynkę pocztową. Tyle
że ustawowy obowiązek obliguje właścicieli nieruchomości do umieszczania skrzynek na potrzeby publicznego operatora, jakim jest Poczta Polska. Tymczasem pocztowcy chcą
drogę do tych skrzynek otworzyć zewnętrznym firmom, o których prawo
pocztowe milczy...
Oprócz wątpliwości natury prawnej, pojawiają się zastrzeżenia czysto praktyczne. W przypadku skrzynek w budynkach prywatnych problemu raczej nie będzie, bo są to skrzynki, do których kluczyk ma jedynie ich
właściciel. Listonosz może do nich
tylko wrzucać listy lub reklamy. Ale
w przypadku budynków wielorodzinnych - na przykład bloków mieszkalnych - problem będzie, i to poważny.
Otóż z reguły są one tak skonstruowane, że chcąc coś do nich włożyć,
trzeba je otworzyć. W tym celu listonosze mają odpowiednie klucze,
umożliwiające im swobodny dostęp
do skrzynek. I klucze takie będą również musieli mieć pracownicy owych
zewnętrznych firm, które Poczta Polska zamierza wynajmować do roznoszenia reklam. I tu pojawi się poważny zgrzyt. Pracownicy tych firm
mając klucze do skrzynek w domach
wielorodzinnych nie tylko będą mieć
dostęp do danych osobowych adresatów kartek pocztowych i listów leżących w skrzynkach, ale także bez
trudu będą się mogli połakomić na
same przesyłki.
Dziś sprawa jest jasna - za dostarczenie przesyłek odpowiada
poczta i w przypadku reklamacji
wszelkie zastrzeżenia zgłasza się
pod jej adresem. Kiedy do skrzynek
zaczną zaglądać pracownicy zewnętrznych firm wynajętych przez
pocztowców, sprawa będzie dużo
bardziej skomplikowana. W przypadku braku korespondencji nie będzie
wiadomo, czy to pocztowcy nawalili,
czy może pracownicy zewnętrznej
firmy mieli lepkie ręce. Wydaje się
więc bardzo możliwe, że Poczta Polska godząc się na współpracę z zewnętrznymi firmami strzeli sobie sa-

mobójczego gola. Bo nie czarujmy
się, to właśnie na nią spadnie niezadowolenie jej klientów, którzy nie
będą dociekać kto zawalił, ale jako
winnego wskażą pocztę.
Radosław Kazimierski, rzecznik
prasowy Poczty Polskiej jest na ten
temat innego zdania i uważa, że problemu nie będzie. - Jeśli dojdzie do
korzystania przez Pocztę Polską z
usług zewnętrzych firm, to ich pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni i będą mieć świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności - mówi

rzecznik Poczty Polskiej, który dodaje, że może się okazać, iż pomoc zewnętrznych firm w ogóle nie będzie
potrzebna, bo pracownicy poczty za
dodatkowym wynagrodzeniem sami
poradzą sobie z roznoszeniem druków bezadresowych. - Pragnę także
przypomnieć, iż obecne typy skrzynek w budynkach wielorodzinnych
muszą zostać zmienione do sierpnia
2008 roku. Potem będą to już tylko
skrzynki wrzutowe, do których także
pracownicy poczty nie będą mieli dostępu i będą mogli do nich jedynie

wrzucać korespondencję - mówi Radosław Kazimierski.
Ponieważ do sierpnia 2008 roku
jest jednak jeszcze trochę czasu,
byłoby dobrze, gdyby w tym okresie
mieszkańcy wielorodzinnych budynków nie musieli drżeć o to, że ktoś
niepowołany buszuje wśród ich korenspondencji.
Jednocześnie przypominamy, że
nikt nie jest skazany na zalew reklam
w swojej skrzynce pocztowej. Aby
uwolnić się od często uciążliwych reklam, w placówce pocztowej obsługu-

jącej rejon, w którym mieszkamy, należy wypełnić odpowiedni druk, będący żądaniem niedostarczania druków
bezadresowych. Jak informuje Jan
Chrząszcz, dyrektor Centrum Sieci
Pocztowej w Bielsku-Białej, po otrzymaniu takiego żądania pocztowcy odpowiednio oznakują właściwą skrzynkę i nie będą do niej wkładać druków
bezadresowych. Żądania takie (które
można z czasem wycofać) złożyło dotąd - jak informuje Jan Chrząszcz mniej niż jeden procent bielszczan.
SŁAWOMIR HOROWSKI
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Bezalin jest za dobry ? (cd.)

Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego, Wiesław Setla, zwrócił się do Zarządu Powiatu o przeznaczenie pieniędzy na zorganizowanie szkolenia
dla radnych powiatowych. Jedna z propozycji zakłada, że szkolenie miałoby się odbyć aż w... Zakopanem! To dosłownie powtórka z rozrywki!

Czy radni z powiatu żywieckiego pojadą
na szkolenie do Zakopanego ?
W połowie listopada zamieściliśmy na łamach „Kroniki” wywiad z Janiną Markiewicz,
którą kilkanaście dni wcześniej wojewoda śląski odwołał z funkcji zarządcy Bielskich
Zakładów Lin i Pasów Bezalin, kierując jednocześnie zawiadomienie do prokuratury. Zdaniem gospodarza województwa śląskiego szefowa państwowego przedsiębiorstwa Bezalin działała na jego szkodę, dopuszczając do tego, że część zysków z pewnego białoruskiego kontraktu przejmował prywatny pośrednik, który zdaniem wojewody był w tym
przypadku zbędny. W rozmowie z „Kroniką” Janina Markiewicz zdecydowanie odparła
stawiane jej zarzuty, nie wykluczając jednocześnie, że cała afera miała jeden cel - obniżyć
cenę przedsiębiorstwa przed czekającą zakład prywatyzacją. O ustosunkowanie się do
argumentów byłej szefowej Bezalinu poprosiliśmy wojewodę śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego. O tym, co zdarzyło się w Bezalinie, rozmawia z nim Sławomir Horowski.
- Czy zgadza się pan z tezą
byłego zarządcy Bezalinu Janiny Markiewicz, że była ona bardzo dobrym menedżerem - uratowała to przedsiębiorstwo
przed katastrofą, jaka groziła
mu z powodu roszczeń firmy
leasingowej i sprawiła, że zysk
Bezalinu z trzystu-czterystu tysięcy złotych rocznie, pod jej
rządami skoczył do ponad
dwóch milionów złotych?
- Kwoty są wprawdzie nieprecyzyjne, ściślej rzecz biorąc nieco wyolbrzymione, co nie zmienia
mojej ogólnie pozytywnej oceny
efektów pracy Janiny Markiewicz
w Bezalinie. Rzeczywiście, rentowność firmy ostatnio rosła i choć
dość wyraźny wzrost wyników
tego przedsiębiorstwa rozpoczął
się jeszcze przed przyjściem do
Bezalinu pani Markiewicz, to jednak dobrych efektów firmy w ostatnim czasie nie można w całości
tłumaczyć ogólnie polepszającą
się koniunkturą w gospodarce. Z
pewnością w znacznej mierze jest
to także skutek sposobu, w jaki
kierowała firmą Janina Markiewicz
- nie widzę powodu, aby temu zaprzeczać.
- Przejdźmy do zasadniczej
dla sprawy kwestii, czyli białoruskiego kontraktu Bezalinu.
Janina Markiewicz twierdzi, że
był on dla przedsiębiorstwa
bardzo korzystny, a załatwił go
pośrednik z Podhala, bez którego Bezalin nie zawarłby tego
kontraktu. Pośrednik miał więc
być dla państwowej firmy ogniwem bardzo pożytecznym, a nie
pasożytem, który „wciął” się w
intratne zamówienie zgarniając
część zysku dla siebie. Prócz
tego - zdaniem Janiny Markiewicz - czterdzieści procent produkcji Bezalinu idzie na eksport, z czego zdecydowana
większość przechodzi przez
ręce pośredników i nikt nie robi
z tego afery. Z jednym wyjątkiem - kontraktu z Białorusią.
- Według mojej wiedzy sprawy wyglądają nieco inaczej. Z
ustaleń organów nadzoru przedsiębiorstwa wynika, że mamy do
czynienia z intratnym kontraktem
na sprzedaż produktów Bezalinu
na Białoruś, do którego wprowadzony został prywatny pośrednik.
I to nie firma konsultingowa z otoczenia biznesu, zajmująca się
ułatwianiem kontaktów międzynarodowych i kojarzeniem potencjalnych kontrahentów, ale mała
spółeczka o zupełnie innym profilu, za to powiązana towarzysko
i rodzinnie z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w
Bezalinie. Z dokumentów dotyczących transakcji z Białorusią w
żadnej mierze nie wynika, aby
udział pośrednika miał być w jakikolwiek sposób konieczny do
tego, aby transakcja doszła do
skutku. Efekt jest taki, że zysk z
kontraktu białoruskiego jedynie
częściowo trafia do Bezalinu, w
pozostałej części zaś do małej,

prywatnej firemki, należącej do
„krewnych i znajomych”. Taki obraz wyłania się z ustaleń Rady
Nadzorczej Bezalinu, która zresztą nie była wcześniej informowana o kontrakcie białoruskim oraz
kontrolerów, którym na prośbę
przewodniczącego Rady Nadzorczej zleciłem zbadanie sprawy.
Jak pan sądzi, co w takiej sytuacji powinien zrobić wojewoda?
Nawet nie bardzo miałem jakikolwiek wybór - kodeks postępowania karnego obliguje mnie do złożenia zawiadomienia do prokuratury w każdym przypadku, kiedy
pozyskam informacje mogące
rodzić podejrzenie popełnienia
przestępstwa. Tak jest w tym
przypadku, a zadaniem prokuratury jest ten wstępny obraz rzetelnie i wnikliwie zweryfikować.
Nie mogę przy tym wykluczyć, że
te wątpliwości, które nasuwają się
w oparciu o powyższe ustalenia,
zostaną ostatecznie przez prokuraturę rozwiane i okaże się, że
podejrzenia były bezpodstawne.
To jednak sprawa do wyjaśnienia
przez specjalistyczne organy, a
nie kwestia indywidualnych rozmów pomiędzy mną i jakimikolwiek innymi osobami.
- Były zarządca Bezalinu podejrzewa, że został pan w tej
sprawie wprowadzony w błąd
przez swoich urzędników odpowiedzialnych za nadzór nad
państwowymi przedsiębiorstwami. Czy badał pan tę sprawę dokładnie i czy jest pan całkowicie pewien, że nikt nie próbował w tej kwestii na przykład
manipulować informacjami, wybiórczo lub stronniczo przedstawiając fakty?
- Tak jak powiedziałem, moje
możliwości badania sprawy, a
zwłaszcza jej oceny prawnej, są
ograniczone. W sytuacji, w której
napotkam na fakty, które rodzą
podejrzenie przestępstwa, mam
obowiązek zawiadomić prokuraturę, co też uczyniłem. Gdyby - co
wydaje mi się skrajnie mało prawdopodobne - w toku postępowania okazało się, że zostałem świadomie wprowadzony w błąd, konsekwencje będą bardzo surowe z karnymi włącznie. W przeciwieństwie do drugiej strony, moi pracownicy nie mają jednak żadnego bezpośredniego interesu w
tym, aby obraz sytuacji zniekształcać czy fałszować.
- A może białoruski kontrakt
to tylko pretekst potrzebny do
zwolnienia z pracy niewygodnego politycznie człowieka poprzedniej ekipy? W Bezalinie
nie byłoby to nic nowego. W
tym przedsiębiorstwie niemal
normą było bowiem to, że nowy
wojewoda powoływał nowego
zarządcę.
- Nonsens. Jak już mówiłem,
przyczyną odwołania Janiny Markiewicz nie była negatywna ocena wyników ekonomicznych Bezalinu, tylko podejrzenie, że dopuściła do tego, iż kosztem Bezali-

nu na kontrakcie białoruskim zarobić miał pewien krąg towarzyski.
Niezależnie od tego ma pan rację, że sytuacja, w której to wojewoda, urzędnik ma wpływ na wybór menedżerów przedsiębiorstw
jest reliktem czasów minionych.
Szkoda, że przez piętnaście lat
kolejni wojewodowie nie bardzo
chcieli to zmienić poprzez urynkowienie przedsiębiorstw państwowych. Ja nie chcę mieć żadnych
synekur dla kogokolwiek - dążę do
tego, aby jak najszybciej podległe
mi przedsiębiorstwa, w tym Bezalin, zostały skomercjalizowane lub
sprywatyzowane i rozpoczęły
działalność na normalnych, rynkowych zasadach.
- Jak skomentuje pan sugestię Janiny Markiewicz, która
nie wyklucza, że celem afery
związanej z jej odejściem było
obniżenie ceny Bezalinu przed
prywatyzacją? Historia polskiej
prywatyzacji zna wszak przypadki celowego zaniżania wartości państwowego przedsiębiorstwa, aby ktoś mógł je tanio kupić...
- Taka sugestia ociera się o
pomówienie wojewody o działanie
w interesie jakiegoś nieznanego
jeszcze i hipotetycznego przyszłego nabywcy, które kładę na karb
rozżalenia tej pani z powodu odwołania ze stanowiska. Z całym
szacunkiem dla osoby pani Markiewicz - nie sądzę, aby fakt zajmowania przez konkretną osobę
stanowiska zarządcy mógł istotnie
wpływać na wartość przedsiębiorstwa i myślę, że jest w tym nieco
megalomanii. Jeżeli coś może tę
wartość obniżyć, to tworzenie nieprzejrzystych powiązań z „pośrednikami” i różnego rodzaju przepływów finansowych, pozwalających
na to, aby na kontraktach Bezalinu zarabiali inni.
- Na koniec ostatnia kwestia
- sposób zwolnienia byłego zarządcy Bezalinu. Według Janiny Markiewicz przyjechały do
niej dwie panie ze Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego z wypowiedzeniem, nie podając żadnych szczegółów takiej decyzji
(poznała je dopiero z prasy!), a
jej prośba o rozmowę z panem
została zignorowana. Szczerze
mówiąc, taka forma rozstania
się z pracownikiem nie świadczy dobrze o pracodawcy.
- Zwracam uwagę, że pani
Markiewicz nie była pracownikiem
Bezalinu, łączył ją z firmą kontrakt
cywilnoprawny. Stąd rozwiązanie
odbywa się nieco inaczej niż umowy o pracę. Nie mam wątpliwości,
że przyczyna była oczywista wcześniej z inicjatywy Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie trwała przecież kontrola prawidłowości transakcji z Białorusią. Jeżeli
w tej sytuacji zarządca „nie wie”
dlaczego zostaje z nim rozwiązana umowa o zarządzanie, w co
zresztą nie wierzę, to najdelikatniej mówiąc, nie świadczyłoby to
o nim najlepiej.

ztery lata temu ówczesny
przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Augustynowicz był jednym z pomysłodawców
zorganizowania w Zakopanem
szkolenia dla radnych powiatowych. Sprawa odbiła się
szerokim echem na Żywiecczyźnie. Przypomnijmy, że reporter
„Kroniki” wybrał się do
Zakopanego, aby zobaczyć jak radni się
szkolą. Trafił na wesołą imprezkę. Bawiący
się świetnie radni śpiewali popularną rosyjską „Kalinkę”. To szkolenie kosztowało budżet starostwa ponad 7
tysięcy złotych. Wiele
osób zarzuciło wówczas
przewodniczącemu Augustynowiczowi, że za publiczne pieniądze organizuje
szkolenia-imprezy. Pojawiły
się też głosy, że radni powinni wybierać na szkolenia któryś z ośrodków wczasowych we własnym powiecie, a nie w odległym Zakopanem.
Teraz historia może się powtórzyć. Obecny przewodniczący
Rady Powiatu - Wiesław Setla -

chce zorganizować szkolenie dla
radnych. Jedna z propozycji zakłada, że miałoby się ono odbyć
w Zakopanem. Szef radnych
zwrócił się do Zarządu Powiatu o
pieniądze na ten cel, bez podania
o jaką kwotę chodzi. Zarząd
uznał, że tą sprawą powinien
zająć się już nowy Zarząd Powiatu. A ten nie został jeszcze wybrany. Przewodniczący Setla podkreśla,
że takie szkolenie bardzo by się przydało.
- W obecnej radzie
jest blisko dwie trzecie
nowych radnych, którzy nie mają żadnego doświadczenia samorządowego. Takie szkolenie przybliży
im tajniki pewnych procedur i
decyzji samorządowych oraz to
jak się poruszać w gąszczu niektórych przepisów. Nie chcielibyśmy chyba, aby radni popełniali błędy, które mogłyby w jakiś sposób potem rzutować na
rozwój powiatu żywieckiego. Nikt
nie upiera się, że ma to być Zakopane. Równie dobrze szkolenie
może odbyć się w budynku żywieckiego Starostwa Powiatowego - zapewnia przewodniczący
Setla. (ps)

Światowy koncern w wadowickim Ponarze

W minionym tygodniu wadowicka spółka giełdowa
Ponar SA nawiązała współpracę z jednym z największych amerykańskich banków inwestycyjnych - The
McLean Group.
ak informuje dyrektor Ponaru Mirosław Bendera,
bank ten, mający siedzibę
w Waszyngtonie, jest instytucją
specjalizującą się w obsłudze średnich przedsiębiorstw, w połączeniach firm oraz wycenach spółek.
Amerykanie jeszcze przed
podpisaniem oficjalnej umowy
zaczęli pomagać Ponarowi w znalezieniu strategicznego partnera
branżowego. Będzie to światowy
koncern, którego jednak nazwy,
ze względu na toczące się i objęte tajemnicą rozmowy, nie można
na razie ujawnić. Wiadomo tylko
tyle, że ten - jeszcze anonimowy potentat, specjalizujący się w produkcji elementów hydrauliki siłowej, kupi 20 procent akcji Ponaru. Dzięki wejściu do wadowickiej
spółki będzie miał dostęp do ryn-

ków Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie Ponar ma już ugruntowaną pozycję.
Z kolei wadowiczanie zyskają
spory zastrzyk finansowy i także
nowe rynki dystrybucji swoich produktów. Kierownictwo firmy z Wadowic wiąże też jeszcze inne nadzieje ze współpracą z The McLean Group. Amerykanie najprawdopodobniej pomogą sfinansować
wadowiczanom inwestycje o wartości 200 milionów dolarów USA.
Realizacja tego przedsięwzięcia
będzie rozłożona na kilka lat.
Produkty hydrauliki siłowej z
Wadowic znane są w całej Europie,
a Ponar ma też kilka „przyczółków”
dystrybucyjnych w Ameryce Północnej, Japonii i krajach arabskich.
Przypomnijmy, że wadowicka spółka zatrudnia czterysta osób. (dyr)
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Konkurs pod patronatem europosłanki – rozstrzygnięty

Betlejemskie Światełko Pokoju ma przypominać o idei
miłości i pojednania. Płomień, który je symbolizuje, wędruje po całej Europie, przekazywany z rąk do rąk przez
harcerzy i harcerki. Teraz jest już w Polsce.

Jest już na Podbeskidziu !

Organizatorzy i laureaci naszego unijnego konkursu (od lewej): europosłanka Małgorzata Handzlik, Karolina Żur, Andrzej Kocurek (odebrał nagrodę w imieniu nieobecnego syna Krzysztofa), Zbigniew Putek i redaktor
naczelny „Kroniki” Piotr Wysocki.

2. Atomium zbudowano w 1958
roku z okazji Wystawy Światowej
EXPO.
3. Polska została członkiem Unii
Europejskiej 1 maja 2004 roku.
4. Do Unii mają zostać wkrótce
przyjęte Bułgaria i Rumunia.
5. Victor d'Hondt (1841-1901) był
belgijskim prawnikiem i matematy-

● OGŁOSZENIE ● OGŁOSZENIE ● OGŁOSZENIE ● OGŁOSZENIE

kiem, twórcą metody podziału mandatów w systemach wyborczych,
która obowiązuje m.in. w Parlamencie Europejskim.
6. W następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego Polsce
przypadnie 50 miejsc, a nie 54 jak
obecnie.
7. Starą Unię (sprzed 1 maja 2004
roku, gdy przyjęto do niej 10 krajów) tworzyło 15 państw.
8. Nowo przyjęte państwa Unii liczą
ok. 74,1 mln mieszkańców.
9. Euro jest oficjalną walutą w 12 państwach Unii. Do strefy euro należą
też Monako, San Marino i Watykan,
a waluty tej używają również Andora, Czarnogóra i Kosowo.
10. Referendum w sprawie wprowadzenia euro odbyło się w 2003 roku
w Szwecji. Szwedzi odrzucili przyjęcie tej waluty.
11. Od stycznia 2007 roku będą w
Unii dwa nowe państwa - Bułgaria i
Rumunia.
12. Przewodniczącym Parlamentu
Europejskiego jest hiszpański polityk Josep Borrell Fontelles.

etlejemskie Światełko Po- ZHP skautom z Białorusi, Litwy,
koju przybyło do naszego Ukrainy i Rosji.
Przesłanie, które towarzyszy
kraju po raz szesnasty.
Najpierw z Groty Narodzenia Je- w tym roku wędrówce światła,
zusa Chrystusa w Betlejem au- brzmi: „Jedno Światło - Jedno
striaccy skauci
przewożą je do
katedry w Wiedniu, a stamtąd odbierają je skauci z
pobliskich krajów i
przekazują swoim
sąsiadom. W niedzielę, 17 grudnia,
płomień przekroczył polską granicę. Na Łysej Polanie w Tatrach od
Słowaków odebrali go przedstawiciele ZHP.
Światełko dotarło
już na Podbeski- Bielscy harcerze przekazali Betlejemskie Świadzie. Będzie prze- tełko Pokoju między innymi Bogdanowi Kocurkazywane przez kowi, dyrektorowi Książnicy Beskidzkiej.
harcerzy rodzinom, szkołom, kościołom, szpita- Przyrzeczenie”. Słowa te nawiąlom, mediom i innym instytucjom. zują do przypadającego w 2007
Dotrze także do prezydenta RP, roku stulecia skautingu i najważpremiera, marszałków sejmu i se- niejszego wydarzenia związanenatu. Zgodnie z zasadą skautowej go z tą rocznicą - 1 sierpnia skausztafety, Betlejemskie Światełko ci na całym świecie będą odnaPokoju przekazywane jest przez wiać swoje przyrzeczenie. (ep)

FOTO: ARTUR KASPRZYKOWSKI

Konkurs „Z Kroniką do Brukseli!”, któremu patronowała bielska
europosłanka Małgorzata Handzlik
- rozstrzygnięty! Troje jego uczestników, wybranych z grona tych, którzy nadesłali bezbłędne i najciekawiej sformułowane odpowiedzi,
otrzymało pod choinkę superatrakcyjny prezent - wycieczkę do Brukseli, podczas której zobaczą jak
funkcjonuje Parlament Europejski.
Uroczyste ogłoszenie wyników
konkursu miało miejsce 15 grudnia
w bielskim biurze europosłanki Małgorzaty Handzlik, która wraz z redaktorem naczelnym „Kroniki” Piotrem Wysockim przewodniczyła
pracom jurorów i ufundowała brukselską eskapadę. Wybiorą się na
nią w maju: Karolina Żur z Jasienicy, Krzysztof Kocurek z Bielska-Białej i Zbigniew Putek z Jaworza.
W konkursie „Z Kroniką do
Brukseli!” należało, oprócz przedstawienia swoich opinii na wskazane przez nas tematy, odpowiedzieć
na dwanaście pytań. Oto prawidłowe odpowiedzi:
1. Bruksela stała się stolicą Belgii
w 1830 roku.

7

● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA ● PROMOCJA

Firma Eurofirany z Żywca została laureatem prestiżowego konkursu miesięcznika „Villa”. W konkursie „Złote Ville” nagradzano między innymi najpiękniejsze wnętrza i najbardziej efektowne wyposażenie. Wielka Gala odbyła się 24
października w restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Zorganizowany przez miesięcznik „Villa” nowy konkurs, służy nie tylko promocji najnowszych
i najciekawszych produktów oraz
usług z branży wyposażenia
wnętrz, ale także ma na celu popularyzowanie dobrego gustu i
smaku oraz interesujących aranżacji współczesnych mieszkań.
W konkursie udział wzięły te produkty i usługi, które swoją premierę rynkową miały między marcem 2005 a czerwcem 2006. W
kategorii wyposażenie wnętrz
nagrodę otrzymała doskonale
znana firma Eurofirany z Żywca
za tkaninę dekoracyjną „Wzór
Angielski”.

Nagrodzona tkanina.

Nagroda ta jest dla firmy Eurofirany bardzo ważna, gdyż w gronie nagrodzonych znalazły się tak
prestiżowe firmy jak Meble Kler, Ludwik Styl,
Meble Rust, Ceramika
Paradyż, Villeroy & Bosh
i wiele innych. Na uroczystość wręczenia nagród
zaproszono 350 znamienitych gości. Podczas gali
właściciele firmy zebrali
wiele gratulacji i słów podziwu za to, że zaczynając 15 lat temu od hurtowni w maleńkim garażu
osiągnęli pozycję lidera
w swojej branży.
W składzie kapituły
byli uznani projektanci i ludzie z branży.
Obecnie Eurofirany współpracują z 80 producentami firan i zasłon z całego świata, między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Włoch,
Turcji i Indii.
Oferują bogaty asortyment: ponad trzy tysiące wzorów firan i zasłon, ponad 2000 wzorów obrusów,
taśmy do firan, pasmanterię, poduszki i narzuty. Można wybierać
spośród różnorodnych haftów, gipiur, orgatyn, siatek, woali, jedwabi,
taft, itp. Eurofirany są na bieżąco z
nowinkami ze świata mody. Biorą
udział w międzynarodowych targach, dzięki czemu oferta jest ciągle aktualizowana o najnowsze i najciekawsze trendy, tak by zaspokoić
najwybredniejszych klientów. Co
roku firma prezentuje swoją ofertę na największych targach tek-

stylnych Heim Textile we Frankfurcie nad Menem oraz tradycyjnie na
targach Home Decor w Poznaniu.
Na sukces właściciele Eurofiran, Bogusława i
Bogusław Choczyńscy
pracują od 15 lat. Do założenia firmy pchnęła ich
trudna sytuacja życiowa, ale
pomógł też przypadek. Kiedy 15 lat temu wprowadzali
się do nowego domu, poszukiwali firanek. Nigdzie w Polsce nie udało im się nabyć takich, jakie sobie wymarzyli,
więc udali się aż na Węgry.
Wystrój nowego salonu, na
który złożyła się też wymarzona dekoracja okien, bardzo spodobał się znajomym
i przyjaciołom, którzy odwiedzili państwa Choczyńskich w sylwestra. Za tym zdarzeniem przyszło
jednak inne - kopalnia (miejsce pracy pana Bogusława) oraz bank wypowiedziały dotychczasową umowę
o odsetkach od kredytu na budowę
domu, w efekcie czego odsetki skoczyły z trzech do pięćdziesięciu procent. Sytuacja stała się wyjątkowo
ciężka. Pomogli wtedy przyjaciele
wręczając pieniądze w kopercie ze
słowami - jak zarobicie, to oddacie.
Życzliwość mocno poruszyła
państwa Choczyńskich, zdawali sobie jednak sprawę, że ze swoich dotychczasowych zarobków górnika i
nauczycielki długów długo nie będą
mogli spłacić. Nie poddali się jednak,
ale wzięli sprawy w swoje ręce. - Sytuacja życiowa wyzwoliła w nas siły
twórcze. Pomyśleliśmy o własnym

Bogusława i Bogusław Choczyńscy (z lewej) w gronie laureatów.
biznesie. Mieliśmy sporo pomysłów,
ale widok firan w pokoju ciągle przypominał zakupy w Budapeszcie.
Tego typu towarów nadal nie wystarczało na rynku, więc powzięliśmy decyzję o tym, żeby zająć się sprzedażą firan - mówi pani Bogusława.
Zaczynali od małych firaneczek
do kuchni - tak zwanych zazdrostek.
Sukcesywnie rozszerzali swoją działalność walcząc skutecznie o klientów. Dawali też pracę ludziom. W
1993 roku przyjęli pierwszego pracownika, dwa lata później kolejnych
dwóch. W 1997 w firmie było ich już
dwudziestu, w 2004 - siedemdziesięciu. Dziś w Eurofiranach pracuje
160-osobowa załoga.
- Przełomowym momentem był
dla nas rok 2004, kiedy Polska weszła do Unii. W tym też roku zbudowaliśmy swoją nową siedzibę w
Żywcu. Powstał wielki magazyn wyposażony w nowoczesne systemy
przyjmowania, przechowywania i
wydawania towaru, jak również
część biurowa. Unowocześniono też

strukturę organizacyjną firmy - mówi
Bogusław Choczyński. Dwa razy w
roku zapraszamy naszych ośmiuset kontrahentów z całej Polski na
specjalne spotkania, w których biorą udział największe gwiazdy muzyki na przykład Bajm, Kombi,
Golec uOrkiestra.
Firma posiada własne salony
sprzedaży w Bielsku-Białej, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Żywcu, Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu i dwa w Warszawie.
- Jako doświadczeni w branży zdajemy sobie sprawę z tego,
że aby zakup był udany, firany muszą być odpowiednio dobrane do
wnętrza. Każde okno powinno
mieć swój własny styl. Skorzystać
więc u nas można także z usług
doradztwa, jak również pomiaru,
montażu oraz zawieszania dekoracji. Robimy wszystko, by okna
udekorowane firanami od nas były
jak najbardziej efektowną ozdobą
pomieszczenia - mówi Bogusława
42916/301106
Choczyńska.
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Gdy wymienimy dowód rejestracyjny

W Oświęcimiu znowu wybuchło zamieszanie wokół planów zbudowania Kopca Pamięci i Pojednania. Tym razem zastrzeżenia zgłosiła Międzynarodowa
Rada Oświęcimska. Jej zdaniem kopiec nie powinien powstać w pobliżu byłego KL Auschwitz.

Zamieszanie wokół Kopca Pamięci i Pojednania

amochody starsze przeglądy takie przechodzą co
roku. Po sprawdzeniu diagnosta dokonuje w dowodzie rejestracyjnym stosownego wpisu,
umożliwiającego poruszanie się
pojazdem po drogach publicznych.
W przypadku, gdy aktualnych badań technicznych samochód czy
motocykl nie posiada, w chwili
kontroli drogowej policja zatrzymuje dowód rejestracyjny i karze jego

kierowcę mandatem.
Problem w tym - twierdzą kierowcy - że obecnie w nowych dowodach rejestracyjnych
można dokonać tylko 6
wpisów. Tyle bowiem rubryk przewidziano na adnotacje dotyczące przeglądów technicznych. Stąd też, jeśli
posiadamy starszy pojazd, dowód
wystarczy nam tylko na sześć lat.
A co potem? - Trzeba wyrabiać
nowy dowód rejestracyjny - usłyszeliśmy w Wydziale Komunikacji
bielskiego ratusza. Z tym jednak,
że - jak zapewnił nas Marek Stańco, naczelnik wydziału - operacja
ta, pomijając dodatkowe koszty, w
żadnym stopniu nie utrudnia swobodnego dysponowania pojazdem. Nie trzeba wymienić dowodu, w którym skończyły się już
rubryki na wpisy badań technicznych, zanim właściciel pojazdu
uda się do diagnosty z pojazdem
do przeglądu. - Jeśli nie będzie
miejsca na wpis, diagnosta wystawi zaświadczenie, że samochód jest sprawny i dopuszczony

do ruchu - mówi Stańco. Z tym zaświadczeniem i starym dowodem
rejestracyjnym należy dopiero
zgłosić się do Wydziału Komunikacji, w celu wyrobienia nowego
dokumentu.
Z uwagi na to, że dowody rejestracyjne są obecnie drukowane
tylko w Warszawie, na nowy trzeba poczekać nawet dwa tygodnie.
- W tym jednak czasie można posługiwać się starym dokumentem
opatrzonym stosowną adnotacją Wydziału Komunikacji - wyjaśnia
Marek Stańco.

Za nowy dowód trzeba jednak
zapłacić, i to sporo. Jeśli mamy
jeszcze pojazd ze starymi, czarnymi tablicami rejestracyjnymi, wymiana dowodu kosztować będzie
około 50 złotych (piszemy około,
ponieważ pierwszego stycznia
zmieni się wysokość opłaty skarbowej). Jeśli natomiast samochód
ma już białe tablice rejestracyjne,
do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze 11 złotych. Tyle bowiem kosztują tak zwane hologramowe znaki identyfikacyjne, wklejane do
dowodu rejestracyjnego.
Naczelnik Stańco zwrócił
uwagę na fakt, iż stare dowody
nie miały o wiele więcej rubryk
przeznaczonych na adnotacje
dotyczące stanu technicznego
pojazdu, bo 7. (map)

rzypomnijmy, że inicjatorem budowy kopca jest
plastyk i reżyser Józef
Szajna, były więzień Auschwitz i
Buchenwaldu. Projekt zakłada
usypanie wysokiego na 30 metrów kamiennego stożka o 100metrowej średnicy u podstawy.
Jego szczyt wieńczyć ma rzeźba
symbolizująca przejście człowieka od zła do dobra.
Władze miejskie Oświęcimia
zaproponowały, aby kopiec powstał przy ulicy Leszczyńskiej,
naprzeciwko budynku tzw. Starego Teatru, czyli tuż obok byłego obozu Auschwitz. Ponad rok
temu ruszyła akcja promocyjna,
w którą mocno zaangażował się
prezydent Oświęcimia Janusz
Marszałek. Zaczął on aktywnie
poszukiwać wsparcia finansowego. Uzyskał obietnice, że
część kosztów pokryją władze
kilku miast niemieckich. Od
szkoły buddyjskiej Agon Shu z
Japonii przyjął darowiznę w wysokości 100 tysięcy dolarów.
Wzbudziło to w Oświęcimiu wiele kontrowersji, bo pojawiły się
pogłoski, że Agon Shu to niebezpieczna sekta.
Przy okazji swoich starań prezydent Marszałek powołał specjalną Radę Honorową, w skład której
weszło 226 osób. Również niektóre nazwiska z tej listy wzbudziły
kontrowersje. Chodziło głównie o
Erikę Steinbach, przewodniczącą
Związku Wypędzonych w Niemczech, która zasłynęła z agresyw-

ubiegłym tygodniu pocztą elektroniczną trafił do
redakcji „Kroniki” dramatyczny list naszej czytelniczki, w
którym między innymi czytamy: Jesteście obrońcami praw zwierząt,
dzięki Wam w pewnej części powstało piękne schronisko dla zwie-

5,5 tysiąca złotych zadośćuczynienia

30 listopada bezpańskie psy i koty przeniosły się do nowego azylu, a kilkanaście dni
później dobiegł końca sądowy proces, dotyczący kwestii przeprowadzki bezdomnych
zwierząt ze starego schroniska przy ul. Kazimierza Wielkiego w Bielsku-Białej.
ostępowanie, które w
ubiegłym tygodniu zakończyło się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, było już
drugim procesem, jaki małżeństwo bielszczan mieszkające w
budynku sąsiadującym ze starym
schroniskiem dla zwierząt, wytoczyło gminie Bielsko-Biała.
Pierwszy proces dotyczył spełnienia złożonej przed laty obietnicy przeniesienia azylu w nowe miejsce, gdyż jego obecność w sąsiedztwie ludzkich domów czyniła
mieszkanie w nich wyjątkowo
uciążliwym. Sąd zgodził się z żądaniem pary bielszczan i uznał, że
do nowego azylu psy i koty mają
trafić najpóźniej do końca 2005 roku.
Tego terminu - między innymi z uwa-

gi na kłopoty ze znalezieniem wykonawcy inwestycji - ratuszowi nie
udało się jednak dotrzymać.
Wtedy małżeństwo bielszczan
wytoczyło miastu kolejny proces tym razem chodziło o zadośćuczynienie za to, że mimo sądowego
werdyktu, rodzina nadal musi żyć
z bardzo uciążliwym sąsiadem.
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
orzekł, że para bielszczan ma rację i przyznał jej nieco ponad 22
tysiące złotych zadośćuczynienia.
Ratusz uważał, że to zbyt wygórowana kwota i odwołał się od
tej decyzji do sądu wyższej instancji. Rozpatrujący apelację miasta
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
potwierdził, że zadośćuczynienie
należy się bielszczanom, ale moc-

no ograniczył jego wysokość, ustalając, że wyniesie ono 5,5 tysiąca
złotych. Wyrok jest prawomocny.
Radca prawny Piotr Bożek,
który w sądzie reprezentował parę
bielszczan, informuje, że jego
klienci są z wyroku zadowoleni.
- Ale najbardziej cieszy ich to, że
kilkanaście dni wcześniej schronisko wreszcie zostało przeniesione - mówi Piotr Bożek.
Także ratusz nie ma powodów
do narzekań, gdyż niedotrzymanie sądowego terminu przeniesienia azylu było bezsporne, a redukcja zasądzonego zadośćuczynienia jest duża, w efekcie czego
wydatek, jaki gmina z tego powodu poniesie, nie będzie dla miejskiej kasy zbyt uciążliwy. (hos)

wracalnie zmieniła jej historyczny
układ.
Takie stanowisko rady oburzyło Józefa Szajnę, który nie kryje, że może to uniemożliwić budowę kopca. Szajna podkreśla,
że krytykowane miejsce nieprzypadkowo zostało wybrane na budowę kopca. Tylko tam bowiem
może powstać kopiec, z którego
szczytu zobaczyć można cały

nych i antypolskich wystąpień. Poza
tym na liście znaleźli się jeszcze:
Józef Łucznik, prezes Związku Polaków na Białorusi, którego nie uznają polskie władze, bo jest on popierany przez prezydenta Białorusi
Aleksandra Łukaszenkę i Seiyu Kiriyama, założyciel buddyjskiej szkoły Agon Shu.
Tymczasem znowu zrobiło się
głośno o sprawie budowy kopca.

Makieta Kopca Pamięci i Pojednania.
Niedawno na swoim posiedzeniu
Międzynarodowa Rada Oświęcimska, która wcześniej nie zajmowała stanowiska w sprawie pomysłu
budowy kopca, zaopiniowała negatywnie propozycję miejsca,
gdzie miałby on powstać. W swoim komunikacie rada stwierdziła,
że popiera ideę budowy kopca, ale
nie tuż przy obozowym ogrodzeniu. Zdaniem rady usypana góra
przytłoczyłaby całą okolicę i nieod-

obóz. Zostało to sprawdzone za
pomocą specjalnego dźwigu, który na próbę wyniósł w górę kilka
osób.
Według Piotra Cywińskiego,
dyrektora Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, nawet przesunięcie kopca o
50 metrów nie rozwiąże problemu,
bo w tej okolicy po prostu nie ma
miejsca na tak ogromną sztuczną górę. (ps)

rząt, może i teraz pomożecie. Codziennie o 14.40 na stacji BielskoBiała Lipnik można spotkać bezdomnego, schorowanego pieska.
W pachwinie ma wielkiego guza,
który utrudnia mu poruszanie się.
Dobrzy ludzie dokarmiają go, ale
jemu potrzebny jest weterynarz.
Nazajutrz po otrzymaniu listu
dziennikarz „Kroniki” o 14.30 zjawił się na stacji kolejowej BielskoBiała Lipnik w towarzystwie pracownika bielskiego schroniska dla
bezdomnych zwierząt. Stacja była
pełna ludzi, ale pieska - ani śladu. Około 14.40 przyjechał pociąg
do Zwardonia, pasażerowie wsiedli i peron opustoszał. A wtedy na
przeciwległym peronie pojawił
się... mały kundelek! Tyle że ma-

szerował on na smyczy w towarzystwie swojego opiekuna. Właściciel pieska zapewnił, że to nie
jego pies był widziany jak samotnie błąka się po stacji, gdyż zwierzak ten wychodzi z domu tylko w
jego towarzystwie. Ale mężczyzna przyznał, że czasami w rejonie kolejowej stacji widuje samotnego psiaka.
Do osób, które zobaczą tego
opuszczonego czworonożnego
biedaka apelujemy o jak najszybsze powiadomienie pracowników
bielskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - tel.033
8141818. Wtedy samotny psiak
będzie miał szansę nie tylko trafić do wygodnego azylu, ale także pod opiekę weterynarza. (hos)

FOTO: DARIUSZ BANDOŁA

Od kilku lat obowiązują w Polsce nowe wzory dowodów
rejestracyjnych pojazdów. Obecnie stosowane dowody, w
przeciwieństwie do poprzednich, są lepiej zabezpieczone
przed podrobieniem. To jednak nie jedyna różnica. Otóż,
co prawda znacznie więcej w nich rubryk na wszelkiego
rodzaju dane dotyczące pojazdu oraz jego właściciela, jednak mniej na adnotacje dotyczące okresowych przeglądów
technicznych, jakim każdy pojazd musi być poddawany.

- Choć nie zawsze nam się w
życiu wiodło, to jednak wierzymy,
że los się jeszcze do nas uśmiechnie i znajdziemy swoje miejsce
przy dobrym właścicielu - tej treści
przemówienie przygotowała na wigilijną noc, gdy zwierzęta mówią
ludzkim głosem suczka Aria, podopieczna żywieckiego schroniska
dla bezdomnych zwierząt.
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 pomóc zwierzętom może dokonać wpłaty na
konto PKO Bank Polski nr 771020
13900000670201554120. (ban)
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Opowieść ratownika z Silesii

Późnym popołudniem 21 listopada w serwisach informacyjnych pojawiła się informacja o wybuchu metanu w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Już w pierwszych doniesieniach informowano, że w momencie podziemnej katastrofy w rejonie wybuchu metanu znajdowało się 23 górników. Na początku mówiono o jednym, później o trzech zabitych. Kiedy w Halembie
ruszała akcja ratownicza, cała Polska wstrzymała oddech. Ludzie z napięciem słuchali kolejnych informacji, czekając na
pomyślne wieści, że ktoś na dole ocalał, że ratownikom uda się wyciągnąć na górę kogoś żywego. Smutek na twarzach mieli
od samego początku znający metan i podziemne realia górnicy, których nie brakuje również na Podbeskidziu. Wśród nich był
Zbigniew Szast z Czechowic-Dziedzic, były górnik i ratownik górniczy z czechowickiej kopalni Silesia.

GROŹNA KOPALNIA
Wiedza na temat podziemnych
zagrożeń i wynikająca z niej pokora wobec groźnych kaprysów natury, to na całym Śląsku nic nadzwyczajnego. O tym, że nie każdemu pisane jest powrócić z
szychty wiedzą nie tylko górnicy i
ich rodziny. Świadomość niebezpieczeństw związanych z wydobyciem węgla największa jest jednak
tam, gdzie dochodziło do najpoważniejszych wypadków górniczych. W smutnej statystyce podziemnych tragedii - od początku lat
70-tych do dziś - wysokie miejsce
zajmuje czechowicka Silesia. W
1974 wybuch metanu zabił tu 34
górników. W podziemnym pożarze
z 1979 roku śmierć poniosło 22
górników. Były to jedne z największych katastrof górniczych w Polsce w ostatnim półwieczu.
Kiedy w 1979 roku doszło do
pożaru w Silesii Zbigniew Szast był
już ratownikiem górniczym. Brał
udział w akcji. Walki o życie kolegów omal sam nie przypłacił własnym. Kiedy wieziono go na powierzchnię, był przekonany, że to
jego ostatnia droga.

PIERWSZY SZOK
- Do pracy w Silesii przyjąłem się
w 1970 roku. Miałem wtedy 18 lat.
Wiedziałem, że robota w górnictwie
jest trudna i niebezpieczna, zaś w czechowickiej kopalni trzeba się zmagać

ze wszystkimi znanymi zagrożeniami,
prócz tąpnięć. To przecież kopalnia
metanowa, gdzie zagrożenie wybuchem towarzyszy przez cały czas. Czy
się bałem, czy w ogóle zastanawiałem nad tym? Raczej nie, dla mnie
było oczywiste, że będę „robił” pod
ziemią. Tam pracował dziadek - jeszcze przed wojną, potem ojciec i mnie
tam ciągnęło. Od początku chciałem
zostać ratownikiem górniczym. Nikt
nie poznaje kopalni, nie tylko zresztą
swojej, tak jak ratownik. Do ratownictwa ciągnęła mnie chęć przeżycia
przygody, poznania innych kopalń,
sprawdzenia się w ekstremalnych warunkach - wspomina Zbigniew Szast.
Kiedy w 1974 roku w Silesii doszło do wybuchu metanu, a następnie wywołanego tym jeszcze silniejszego wybuchu pyłu węglowego (to
samo stało się przed miesiącem w
Halembie), Szast nie był jeszcze ratownikiem. Był już jednak na tyle
„opierzonym” górnikiem, że wysłano
go na dół jako przewodnika, z ratownikami z innych kopalń, którzy brali
udział w penetracji miejsca wybuchu.
Wcześniej jednak przeżył prawdziwy
szok, widząc wywożone na górę
zmasakrowane ciała.

STEMPLE JAK ZAPAŁKI
- Nie chcę tu mówić o szczegółach. Wybuch metanu i pyłu węglowego robi z człowiekiem straszne rzeczy. Wybucha przecież nie
tylko na zewnątrz, ale i w płucach...
Mając w pamięci widok z 1974 roku
od początku wiedziałem, że w Halembie raczej nikt nie przeżył mówi Zbigniew Szast. - Byłem na
dole, w ścianie, gdzie doszło do
wybuchu. O ile pamiętam, kombajn
trafił wówczas na tak zwany worek z metanem, czyli ukrytą w złożu, dużą bańkę tego groźnego
gazu. Czujniki nawet nie miały
szans zadziałać. Poszła iskra spod
urabiającego węgiel kombajnu i
doszło do wybuchu. Siła uderzeniowa była tak duża, że łamała i
gięła stemple jak zapałki. Tam ludzie przeżyć nie mogli.
W 1976 roku, czyli dwa lata po
tragicznym wybuchu metanu Zbigniew Szast wstąpił w szeregi ratowników górniczych. Zaczęły się kursy, szkolenia, wyjazdy do innych
kopalni, w końcu dyżury w stacji ratowniczej w Tychach. Nie wiedział,
że zdobywane w tym czasie umiejętności będą mu potrzebne tak
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Dla dzieci
tragicznie zmarłych górników

03-zl.837

Niedawna, tragiczna śmierć górników w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej pogrążyła w smutku wszystkich Polaków.
Właśnie w trosce o najmłodszych, których dotknął ten okrutny
los, pragniemy zorganizować w Ustroniu ferie zimowe dzieci górników, poległych na posterunku pracy pod ziemią w kopalni Halemba i
kopalni Pokój.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że żadne pieniądze ani nagrody
rzeczowe nie zastąpią tym dzieciom ojca.
Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza lokalna społeczność
włączy się - na miarę swoich możliwości - w organizowaną akcję.
Wpłaty, choćby najskromniejsze, prosimy dokonywać na konto:
FUNDACJA DOBREGO PASTERZA
43−450 Ustroń, ul. Skalica 1
Bank Spółdzielczy w Ustroniu
nr konta − 65 8129 0004 2001 0014 9897 0001
z dopiskiem „Dzieciom z Halemby”
Organizatorem tej akcji są Poseł na Sejm RP Tadeusz Kopeć
oraz Prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania.

szybko. W 1979 roku, kiedy pamięć
o wypadku sprzed pięciu lat była
jeszcze świeża, w czechowickiej kopalni doszło do kolejnej tragedii.

PŁONĄCY TAŚMOCIĄG
Ten wypadek był zupełnie inny.
Wybuchł pożar. Rozpoczął się od taśmociągu, którym transportowany jest
urobek. Uszkodzony taśmociąg - jak
ustaliła komisja - zapalił się pod wpływem tarcia i spowodowanej nim wysokiej temperatury. Płonący taśmociąg sprawił, że ogień bardzo szybko
się rozprzestrzeniał, w krótkim czasie
obejmując dziesiątki metrów chodników. W ogniu stanął węgiel oraz powszechnie używane pod ziemią drewno. Pożar odciął 22 górników. Ukryli
się w przodku. Wysoka temperatura i
toksyczne wyziewy sprawiły, że nie
mieli szans na przeżycie. Długo nie
można było dotrzeć do ciał, bo kiedy
nie było już ognia, ratownicy musieli
przekopywać będący wynikiem pożaru zawał, który odciął drogę do górników. Pierwsze ciała wyciągnięto na
powierzchnię dopiero w dziesiątym
dniu akcji ratowniczej...

POWRÓT DO
ŚWIATA ŻYWYCH
- To była wyjątkowo długa i trudna akcja. Byli ratownicy z Centralnej
Stacji Ratowniczej oraz najlepsi fachowcy z innych kopalni. Ja byłem
stosunkowo młodym ratownikiem,
więc nie szedłem na pierwszy ogień.

Wraz z pięcioma kolegami - tylu ratowników liczy zastęp - w dziewiątym
dniu akcji wysłano mnie - jako zwiad
- za przekopany przez inne zastępy
zawał. Tego dnia zobaczyłem jak wygląda piekło... - wspomina nie kryjąc
emocji Zbigniew Szast. - Temperatura sięgała 60 stopni. Mimo aparatów ledwo szło oddychać. Trzeba się
było czołgać. Ściany i strop były jeszcze gorące, aż się świeciły, jakby ktoś
nas zamknął w piecu. Poświeciliśmy
w głąb chodnika reflektorem szperającym. Nic nie było widać, żadnych
ciał. Po chwili dostaliśmy telefonicznie polecenie wycofania się do bazy,
chyba zaczęła rosnąć temperatura.
Szedłem jako pierwszy. Nagle zacząłem czuć zawroty głowy, a w chwilę
później przyszły omamy. Myślałem,
że mózg mi się gotuje. Podkręciłem
tlen, ale pomogło tylko na chwilę.
Zacząłem biec, upadając po drodze.
Na szczęście trafiłem na wysłany za
nami, kolejny zastęp. Pod szybem
straciłem przytomność. Kiedy wieźli
mnie na górę słyszałem kościelne
dzwony i widziałem długi, czerwony
tunel. Doszedłem do siebie dopiero
w punkcie opatrunkowym. Tam koledzy powiedzieli mi gdzie byłem i co
tu właściwie robię. Wprost z kopalni
trafiłem do szpitala w Sosnowcu. Diagnoza - przegrzanie i zatrucie organizmu. Już w szpitalu dowiedziałem
się, że dopiero 150 metrów od miejsca, do którego dotarliśmy, kilkanaście godzin później znaleziono pierwsze ciała.

ZAPOMNIEĆ I PRACOWAĆ
Po leczeniu szpitalnym i rekonwalescencji Zbigniew Szast wrócił do
pracy pod ziemią. Przez dobre pół
roku był bardziej ostrożny niż przed
tymi wydarzeniami. Pamięta, że
zwracał uwagę na sprawy, które
wcześniej uważał za zwyczajne...
- Wydawało mi się na przykład,
że po strzelaniu dym i pył opada zbyt
wolno. Zaczynałem się niecierpliwić,
stale wietrząc coś złego. Trzeba się
było jednak zebrać w sobie i wrócić
do normalnej pracy. Na dole nie ma
czasu na niepotrzebne przemyślenia
i obawy. Trzeba uważać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Ale na
strach nie ma miejsca. Zwłaszcza
gdy jest się ratownikiem - mówi Zbigniew Szast. - Pracowałem pod ziemią kolejne dziesięć lat. Kiedy okazało się, że mam zaawansowaną pylicę, lekarze wysłali mnie na rentę.
Jestem dumny z tego, że pracowałem jako ratownik górniczy. W powiedzeniu, że nadzieja umiera ostatnia, a ratownicy zawsze idą po żywych, nie ma przesady. Tak to wygląda w czasie akcji, z punktu widzenia tych, co idą ratować kolegów. Na
chłodną kalkulację jest czas później.
Każdy górnik zdaje sobie sprawę z
tego, że spod ziemi można nie wrócić. Gdyby nie pewność, że ratownicy po niego przyjdą, niejeden by się
nie zdecydował. Kilkaset metrów pod
ziemią zawsze może zdarzyć się coś
złego...
Tekst i foto: ŁUKASZ PIĄTEK
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Badania potwierdzają
niezwykłą skuteczność uzdrowicielki

Zbliża się Wigilia. Z jej okazji ludzie schorowani życzą sobie zdrowia. Ci, którzy rok
temu życzyli sobie zdrowia, a potem zimą i wiosną odwiedzali uzdrowicielkę Izabelę
Dyrdę (z d. Lesińską) - teraz zdrowia nie muszą sobie życzyć. Mają je. A przy stole
wigilijnym co najwyżej wspomną, że pani Iza wróciła do swoich chorych. Po kilku miesiącach przerwy związanych z urodzeniem dziecka, wróciła.
- Zawsze mam wolne miejsce
przy stole. Teraz jednak patrząc na
nie będę myślała o pani Izie. To
dzięki niej uniknęłam operacji, a
teraz wróciła. Czas najwyższy, bo
mój mąż znów ma wysokie ciśnienie - mówi pani Joanna Kołoczek,
która miała w zeszłym roku wole
tarczycowe i guzki na tarczycy, a
po dziewięciu wizytach u pani Izy
guzki znikły, a szyję ma jak inni
ludzie. Oddycha normalnie, nie ma
ataków gorąca, słowem dolegliwości tarczycy jej minęły. I to pod samym dotykiem pani Izy, do której
szczęśliwie trafiła w marcu. Szczęśliwie, bo na lipiec miała wyznaczony termin operacji, której bardzo
się bała, a pani Iza przestała z powodu ciąży przyjmować w czerwcu. Pani Joasia zdążyła w ostatniej chwili.
Podobnie jak jej mąż, którego
ciśnienie skakało - mimo leków nieraz do 170 na 120. Po kilku wizytach u naturoterapeutki, unormowało mu się na poziomie 140 na
90. Trwało tak kilka miesięcy,
ostatnio znów zaczęło wariować.
Dlatego pan Kołoczek niecierpliwie
czeka na pierwszą wizytę. Izabela
Dyrda obiecała mu, że będzie to
jeszcze przed Nowym Rokiem.

- Z taką chorobą czekać nie można - mówi naturoterapeutka. Podobnie jest z chorobą pani Danuty Liszki
ze Złotych Łanów. Na jej macicy jest
mięśniak, wielkości brzoskwini. Jednak znajoma lekarka opowiedziała jej
o dwóch przypadkach, gdy takie mięśniaki zniknęły pod dotykiem dłoni
pani Izy. Sama uzdrowicielka uśmiecha się, że nie wie, o jakich przypadkach mówiła nieznana jej lekarka, ale
w jej szufladzie jest całkiem spory plik
medycznej dokumentacji (głównie
USG) mięśniaków i innych zmian patologicznych, które zniknęły w takich
okolicznościach.
Tej wielkości guza, choć na innym
organie, miała też pani Danuta Lisowska z Żywca. Znikł po kilku wizytach.
Lekarz, który robił USG nie mógł się
nadziwić. Teraz pani Danusia wybiera się do uzdrowicielki z synem, u którego pojawiła się alergia.
- Z czasów, gdy tu bywałam
dwa lata temu pamiętam liczne
dzieci, którym alergia minęła po
trzech, czterech wizytach u pani
Izy. Zresztą zdarzyło się to też córce mojej kuzynki. Miała alergię na
sierść, cztery wizyty u pani Izy i
mają w domu psa! - mówi Lisowska i dodaje: - Dlatego też nie mogłam się doczekać jej powrotu.

Wciąż nie wiadomo, co jest mojemu Patrykowi, ale wierzę, że po
kilku odwiedzinach będzie zdrowy.
Danuta Lisowska jeszcze kilka
lat temu śmiała się z uzdrowicieli.
Teraz, kiedy poznała bielską uzdrowicielkę, mówi: - Żeby długo ludziom pomagała, bo ma rzeczywiście niesamowity dar. Dawniej lekarze wygrażali od znachorów, a
teraz niejeden profesor medycyny
sam mówi, że w tym przekazie
energetycznym coś jest. Jeszcze
rok temu zaciągnęłam do pani Izy
sąsiada z cukrzycą. Miał serce w
rozsypce, fatalne wyniki krwi, moczu. Teraz wyniki ma dobre, i znacznie lepsze samopoczucie, nawet
zauważył to jego wnuk i twierdzi, że
dziadek jest teraz weselszy. Sam
lekarz każe mu chodzić do pani Izy.
Izabela Dyrda przyznaje, że z
jej pomocy korzystają nieraz lekarze, którym zależy na anonimowości. - Dla mnie jest ważne, żeby byli
zdrowi. Opowiadać o tym nie muszę
- uśmiecha się uzdrowicielka. (wir)
Izabela Dyrda (z d. Lesińska)
przyjmuje w bielskim oddziale
Ośrodka Naturoterapii „Energia”, ul. Żywiecka 67, rejestracja
telefoniczna 033/814-18-65
(pon.-pt. 10.00-16.00).

43296/111206

iedy cała Polska mówiła o
nadziei, która umiera jako
ostatnia, Zbigniew Szast jak wielu kolegów po fachu - wiedział, że nadzieja być może będzie
umierała długo i powoli, że ratownicy nie spoczną póki nie dotrą do
ostatniego górnika, ale żywych ludzi na górę nie wywiozą... Szastowi stanęły przed oczami obrazy z
1974 roku, kiedy do wybuchu metanu doszło w Silesii, w której już
wówczas pracował. Znowu zobaczył ciała 34 górników, wnoszone
po kolei do kopalnianego punktu
opatrunkowego. Do dziś pamięta,
jak wybuch metanu potwornie zmasakrował ciała jego kolegów. Wiedział, że dla tych z Halemby nie ma
już ratunku, bo choć upłynęło ponad 30 lat i technika górnicza poszła do przodu, podziemny wybuch
metanu pozostał tak samo groźny...

Zbigniew Szast, były ratownik
górniczy, doskonale pamięta
największe tragedie, do których doszło w czechowickiej
kopalni Silesia.
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● Taksówką pod lufami czołgów ● Milicjant na weselu ● Prezes piłkarzy
kontrrewolucjonistą ● Granatem w plecy

Pierwszy dzień stanu wojennego wrył się w pamięć Grzegorzowi Więzikowi, wówczas niespełna dwudziestoletniemu
piłkarzowi BKS-u, jako wspomnienie dramatycznej podróży taksówką.
- Telefony były głuche, pociągi
i autobusy PKS jeździły, jak „chciała władza”, a moja narzeczona Bogusia lała łzy strumieniami, bo nie
wiedziała, co się dzieje z jej mamą
w Jastrzębiu. Był tylko jeden sposób, by się o tym przekonać. Taryfiarz nie od razu chciał jechać, bo
to przecież było inne województwo.
Miałem w portfelu stosowne argumenty i zmiękł. Dopiero w czasie
jazdy przez Śląsk dochodziło do
nas, co tak naprawdę stało się w
kraju. Co kilkanaście kilometrów
oddziały wojska, czołgi. W BielskuBiałej nie odczuwało się tego, aż w
takim stopniu. Kilkakrotnie próbowano nas zawracać, ale moje desperackie, aczkolwiek spontanicznie wymyślone deklaracje, że jadę
z narzeczoną do jej matki, by się
oświadczyć robiły swoje. Jak „kit”
nie wystarczał, przekonywałem
mundurowych tymi samymi argumentami, co taksówkarza. Dojechaliśmy do celu „podróży” skrajnie
wyczerpani nerwowo. Moja przyszła
teściowa była rzeczywiście przerażona, ale głównie faktem naszego
nagłego - i to taksówką - przyjazdu
- mówi Więzik.
Niespełna trzy tygodnie później
odbyło się pierwsze w stanie wo-

jennym wesele w Radziechowach.
Państwu młodym - radziechowiance Marii Dudek i żywczaninowi
Witoldowi Biernatowi, przyszło załatwiać przed nim nietypowe formalności. Zgodę na urządzenie
przyjęcia weselnego w domu pani
młodej musiał wyrazić Urząd Gminy w Radziechowach. Trzeba było
- na piśmie - przedstawić listę gości, określić dzień i godzinę rozpoczęcia uroczystości. O to, by
goście mieli czym wznosić toasty
na cześć nowożeńców przyszły
pan młody zabiegał w... żywieckich
urzędach. - Aby można było kupić
większą ilość alkoholu na wesele
trzeba było zdobyć kilka urzędniczych papierków. Z Urzędu Stanu
Cywilnego musiałem uzyskać potwierdzenie zamiaru wzięcia ślubu - kto zawiera związek, kiedy,
gdzie i o której. Po zaświadczenie o zameldowaniu skierowano
mnie do Urzędu Miejskiego. Dopiero wówczas wydano mi zezwolenie na zakupy w jedynym, wytypowanym przez władze, sklepie w
Żywcu - „blaszaku” w Sporyszu wspomina weselne przygotowania
sprzed ćwierćwiecza Witold Biernat, obecnie starszy mistrz do
spraw transportu w spółce Be-

skidzka Energetyka. - Wszystkie
półlitrowe flaszki zmieściły się w
jednej dżinsowej torbie, więc nie
było ich wiele. Chyba siedemnaście butelek. O resztę zadbał zapobiegliwy teść - dodaje z uśmiechem. Zgodę na weselisko w rodzinnym zaciszu władza wydała i...
nie spuściła go z oka. - Późnym
wieczorem „odwiedził” nas milicjant. Było wesele, liczba gości się
zgadzała - nie miał się do czego
przyczepić. Na odchodnym przypomniał o godzinie policyjnej, ostrzegając przed chodzeniem w tym czasie głównymi drogami Radziechów.
Nie przypominam sobie, by ktoś
opuścił przyjęcie przed piątą, ale i
tak większość naszych gości, „na
wszelki wypadek”, wracała do domów polnymi drogami - wtóruje mężowi wspomnieniami Maria Biernat,
pielęgniarka żywieckiego szpitala.
Czujność władzy po trzynastym grudnia 1981 roku przybierała kuriozalne rozmiary. Doświadczył tego działacz sportowy Pasjonata Dankowice, Andrzej Sadlok. Podejrzewano go,
że przy pomocy zapowiedzi spotkań piłkarskich, chce zrobić w
wiosce kontrrewolucję! - No bo
jak inaczej tłumaczyć fakt, że za

zgodą na wydrukowanie większej
liczby afiszów, schodziłem wzdłuż
i wszerz urzędnicze pokoje w
gmachu bielskiego Komitetu Wojewódzkiego? Specom od cenzury nie dawał spokoju fakt, że na
afiszach jest... puste miejsce.
Bardzo długo nie byli w stanie zrozumieć, że rzecz jedynie w
oszczędności, a nie w spiskowaniu przeciwko władzy i ustrojowi.
Dzięki pustej ramce mogliśmy wydrukować te same afisze na cały
rok i przed konkretnym spotkaniem wpisywać jedynie do niej
nazwę drużyny, z którą przychodziło nam się mierzyć. Drukowanie afiszów na poszczególne mecze wychodziło znacznie drożej.
Zwyczaj stary, jak piłkarski świat,
ale ówczesna nadgorliwość
urzędników była porażająca. W
końcu dali zgodę, a na pisemku,
z którym chodziłem od Annasza
do Kajfasza przywalili kilkanaście
czerwonych pieczątek! - mówi
Andrzej Sadlok.
W nieprzejednany sposób
egzekwowany był sztandarowy
rygor stanu wojennego - zakaz
zgromadzeń i organizowania manifestacji. Msza święta za ojczyznę, odprawiona w bielskim ko-

ściele pod wezwaniem Opatrzności Bożej w drugą rocznicę powstania „Solidarności”, zgromadziła tłumy. Po nabożeństwie
spora grupa osób rozpoczęła
przemarsz przez centrum miasta.
Spontanicznym odruchem bielszczan władza nie była bynajmniej
zaskoczona. Na manifestantów
oddziały ZOMO ruszyły już na ulicy Dzierżyńskiego (obecnie - 11
Listopada). Wśród uciekających
przed machającymi pałami mundurowymi był przyszły bielski parlamentarzysta. - Swoich, po cywilu, milicja miała i wśród tych, co
szli razem z nami. To właśnie oni
zaczęli „łapankę”, skuwając kajdankami kolegów, którzy nieśli
biało-czerwone flagi. Widząc co
się dzieje zaczęliśmy uciekać. Dopadliśmy, chyba we dwudziestu,
do narożnej kamienicy przy ulicy
Barlickiego i rozpoczęła się szaleńcza gonitwa po klatce schodowej. Pukaliśmy rozpaczliwie do
drzwi mieszkań, ale nikt nam nie
otworzył. Za chwilę zomowcy pakowali już nas do milicyjnych „suk”
- mówi Stanisław Szwed, poseł
oraz podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta. Miał szczęście
albo trafił na mało rezolutnych
funkcjonariuszy. W ferworze akcji zapomnieli... zamknąć drzwi po
drugiej stronie radiowozu. Wrzucony do „suki” natychmiast dał
nimi dyla. Tym razem już udało się
uciec, chociaż goniący nie przebierali w środkach. - Rzucili za
mną granat ogłuszający. Potworny huk, myślałem, że trafili mnie
kulą. To wspomnienie często wraca, ale jeszcze wyraźniej niż eksplozję granatu słyszę w uszach
głuchy odgłos pukania do kamienicznych drzwi, których nam nie
otworzono...
TOMASZ GIŻYŃSKI

Pierwsze dni i tygodnie stanu wojennego... Mroźna zima, milicyjne i wojskowe patrole na ulicach, w telewizji spikerzy w żołnierskich mundurach, a
w sklepach kolejki za wszystkim. Nie było łatwo przygotować tamtą Wigilię, trudno też było życzyć sobie nawzajem wesołych świąt... Tak tamten
czas, sprzed ćwierć wieku, pamiętają zwykli ludzie. A co zostało we wspomnieniach działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”? To przede wszystkim
im komunistyczna władza wypowiedziała 13 grudnia wojnę.

Bożena Ćwiertniewska, w 1981 roku księgowa Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”:
- Rano w tamtą niedzielę włączyłam
radio. Była cisza. Telewizor
też nie działał.
Sięgnęłam po
telefon, a on
też był głuchy.
Zrozumiałam,
że coś się dzieje. Szybko wyszłam na miasto. Pod
siedzibą Zarządu Regionu kręcili się jacyś
dziwni ludzie, ale w pobliżu spotkałam znajomych. Opowiedzieli, jak milicja i bezpieka
zabierały ludzi w nocy. Co chwilę ktoś dokładał nowe nazwiska zatrzymanych. Zaczęło się szukanie tych, którzy pozostali na wolności. Znalazłam Jolę Dudę, Józka Łopatkę, Jadzię Skowrońską, Marysię Dudzic. Nie
wiedzieliśmy co robić. Była to sytuacja absurdalna, bo mnie nie zamknęli, ale zamknęli
mi miejsce pracy. W poniedziałek poszłam
do Urzędu Wojewódzkiego, by tam ktoś powiedział mi, co mają robić osoby, będące w
takiej sytuacji. Dowiedziałam się, że w środę mam wrócić do pracy w swym macierzystym zakładzie, czyli Weluksie. Tak więc 16
grudnia wróciłam na swe dawne śmieci.
Nie popracowałam tam długo - już po
dwóch godzinach zostałam wezwana do
dyrektora, a tam czekali na mnie ubecy.
Nie pozwolili mi już wrócić do domu. Zabrali mnie na komendę milicji, gdzie dowiedziałam się, że moje dalsze pozostawanie na wolności może zagrażać bezpieczeństwu państwa. Wręczono mi decyzję o internowaniu i zawieziono na „nocleg” w żywieckim areszcie. Następnego
dnia zostałam przewieziona do Zakładu
Karnego w Cieszynie, gdzie spotkałam internowane wcześniej dziewczyny. Klawiszki traktowały nas gorzej niż pozostałe, kryminalne więźniarki. Tam, w paskudnej dwuosobowej celi, spędziłam z Renią
Górnisiewicz pierwszą wojenną Wigilię i

Boże Narodzenie. Nie były to wesołe
święta. Wyszłam na wolność 25 stycznia
1982 roku. Miałam szczęście, bo część
dziewczyn - między innymi Grażyna Staniszewska, Ania Kamińska, Ewa Szostakowska i Renata Górnisiewicz - przewieziono do nowego obozu dla internowanych, do Darłówka.
Wychodząc za więzienną bramę obiecałam sobie, że nigdy tu nie wrócę. Nie udało się. Powtórnie zamknęli mnie 13 grudnia
1983 roku. Tym razem wzięli mnie z domu.
Tata przytrzymał tajniaków za drzwiami, bym
zdążyła zjeść obiad i spakować najbardziej
potrzebne rzeczy. Dwa dni spędziłam w
areszcie bielskiej komendy milicji, a potem
znowu trafiłam do Cieszyna. Byłam podejrzana o kontakty z podziemną „Solidarnością” oraz o druk i kolportaż gazetek. Także
te święta spędziłam w więziennej celi, tym
razem z kryminalistkami.

Jerzy Hilbrycht, w 1981 roku szef żywieckiej delegatury „Solidarności”:
- Jedenastego i dwunastego grudnia byłem w Gdańsku na posiedzeniu Komisji Krajowej. Drugiego dnia obrady się przeciągnęły
do późnego wieczora i zaraz po ich zakończeniu wraz z Andrzejem Kralczyńskim ruszyliśmy samochodem w drogę powrotną. Nasze
bagaże były już w bagażniku, więc nie musieliśmy nawet wracać do hotelu. Dwie godziny
później właśnie z hotelu milicja wygarnęła niemal wszystkich członków „Krajówki”. Wtedy o
tym, oczywiście, nie wiedzieliśmy. Tego, że
coś się dzieje, domyśliliśmy się w drodze. Jadąc nocą widzieliśmy kolumny wojska z czołgami i samochodami pancernymi. W Łodzi zobaczyliśmy siedzibę tamtejszej „Solidarności”,
otoczoną szczelnym kordonem zomowców.
Nie mieliśmy już wątpliwości, że władza rozpoczęła rozprawę z naszym związkiem.
Do Bielska nie udało się nam dojechać. W
okolicach Będzina zajechały nam drogę dwa
samochody milicyjne. Nie wiem, skąd wiedzieli, kto jedzie w środku. Po rewizji zamknęli nas
w miejscowym areszcie, a wieczorem przewieź-

li milicyjną budą na
komendę w Bielsku-Białej. Tam
ubecy próbowali
namówić mnie,
bym podjął z
nimi współpracę i storpedował
ewentualne próby strajków w
Żywcu. Wiedziałem, że paktowanie
z SB byłoby zwykłym zaprzedaniem się. Nie
chciałem popierać bezprawia, choć w zamian
obiecywano mi wolność. Na drugi dzień trafiłem do obozu dla internowanych w Jastrzębiu
Szerokiej. W połowie lutego dowiedziałem się
od współwięźniów, którzy wrócili z widzenia z
rodzinami, że przed tygodniem urodziła mi się
córka. Tak bezpieka, ukrywając tę wiadomość,
zemściła się na mnie i mojej rodzinie za odmowę współpracy. Minęło jeszcze kilka dni, zanim zostałem zwolniony.

Edward Kubas, w 1981 roku szef „Solidarności” w bielskiej Apenie:
- Trzynastego grudnia rano zbudził
mnie ojciec.
Skarżył się, że
radio nie działa. Nieświadom niczego
zjadłem śniadanie i poszedłem z żoną do
kościoła. Dopiero
tam dowiedziałem się,
co się stało. Tego dnia nie wychodziłem już
z domu, wierząc, że w poniedziałek wszystko się wyjaśni. Rano, jak zwykle, przyszedłem do pracy, a tam na portierni zatrzymali
mnie strażnicy i zaprowadzili do gabinetu dyrektora. Nie pobyłem tam długo - już po chwili
pod drzwiami dyrekcji zebrało się ze trzystu

robotników, którzy dowiedzieli się o moim zatrzymaniu. Do szatni wrócili już ze mną. Tam
zapadła decyzja o strajku. Mieliśmy tylko dwa
postulaty: zniesienie stanu wojennego i zwolnienie wszystkich internowanych. Trzeba
podkreślić, że nasz zakład był rekordzistą na
Podbeskidziu - internowano aż siedmiu naszych pracowników.
Strajkowy sztab urządziliśmy na oddziale remontu. Był najłatwiejszy do obrony. W
ostateczności miałem plan ewakuacji strajkujących korytem płynącego pod halą potoku Kamieniczanka. Przygotowałem też dużo
bardziej radykalne rozwiązanie - zamknięcia
się części załogi w zakładowym schronie
przeciwatomowym. Dobrze go znałem i wiedziałem, że przez miesiąc będziemy nie do
ruszenia - w środku była żywność, niezależne ujęcie wody i drzwi, których nikt z zewnątrz

nie dałby rady sforsować. Do tego jednak nie
doszło. Na pierwszej zmianie strajkowała cała
załoga. Potem zaczęło nas ubywać, za to pod
zakładem zaczęły się gromadzić wojskowe
wozy. Nie miały daleko, bo Apena znajduje
się tuż obok koszar.
Pod wieczór podjęliśmy rozmowy z oficerami, którzy urzędowali w gabinecie dyrektora. Próbowali groźbami i prośbami nakłonić nas
do zakończenia protestu. Nie kryli, że w przeciwnym razie dojdzie do pacyfikacji zakładu.
Zdobyliśmy jedynie gwarancję bezpieczeństwa
dla wszystkich strajkujących. Była już noc, gdy
zakończyliśmy strajk. O dziwo, wojskowi dotrzymali słowa, faktycznie nikogo z nas nie zamknięto. Zaraz potem rozpoczęliśmy w Apenie konspiracyjną działalność: zbieranie składek, organizowanie pomocy dla naszych zamkniętych kolegów, kolportaż bibuły.
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Dla poszkodowanych w chorzowskiej hali

Wkrótce minie rok od wielkiej tragedii, do jakiej doszło w Chorzowie, podczas Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych. Do jej ofiar popłynąć miała rzeka pomocy. Wygląda jednak na to, że do niektórych zamiast rzeki, trafia jedynie strumyczek.
atastrofa miała miejsce 28
stycznia. Na osoby znajdujące się we wnętrzu hali Międzynarodowych Targów Katowickich
runął wówczas pod naporem śniegu
i lodu dach obiektu. Zarówno wśród
ofiar śmiertelnych, jak i wśród rannych byli mieszkańcy Podbeskidzia.
Jedną z osób mocno wówczas poszkodowanych był Franciszek Jan
Paw z Bulowic koło Kęt, szef sekcji
Kęty Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych. Na wystawę którą odwiedzał regularnie od lat - pojechał w towarzystwie syna i chłopaków z sąsiedztwa. Gdy stali obok jednego ze stoisk, usłyszeli potworny łomot. - Pomyślałem, że to nagle głośniejsza zrobiła się muzyka, która
umilała imprezę. Ale to nie była muzyka, lecz huk walącej się pod naporem lodu i śniegu hali - wspomina
Franciszek Paw. Nie kryje, że zginąłby, gdyby nie znajomy z sąsiedztwa,
Tomasz Matyszkowicz. Krzyknął
ostrzegawczo i pociągnął stojącego
obok mężczyznę w swoją stronę.
Chwilę później tuż obok głowy hodowcy gołębi z Bulowic runęła żelazna sztaba z zawalonej konstrukcji.
Gdyby nie Tomasz Matyszkowicz,
Franciszek Paw zginąłby od tego
uderzenia. Choć przeżył, odniósł
poważną ranę. Noga powyżej stopy
była tak potwornie złamana, że swobodnie kiwała się w różne strony. Na
szczęście, dzięki wysiłkowi lekarzy
ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu (do którego trafił ranny miłośnik gołębi z Bulowic), nogę udało
się uratować.
Z poszkodowanym podczas
styczniowej katastrofy szefem sekcji Kęty Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych „Kronika”
pierwszy raz rozmawiała na początku kwietnia. Pytaliśmy między innymi o to, czy dotarła do niego pomoc,
którą dla ofiar katastrofy tak wielu
deklarowało i na którą składało się
wielu ludzi dobrego serca. Wtedy
Franciszek Paw oświadczył, że najbardziej pomogli mu lekarze z Sosnowca oraz tamtejsze władze samorządowe. Po powrocie do domu
wsparcie ograniczyło się jedynie do
niewielkiego zasiłku pomocy społecznej. Nawet wózek inwalidzki
musiał sobie załatwić sam!

Teraz postanowiliśmy sprawdzić,
czy kolejne miesiące zbliżającego się
do końca roku przyniosły zmianę i
czy obiecywana pomoc dotarła w
końcu do tych, dla których była przeznaczona?
Franciszek Paw zapewnił „Kronikę”, że w porównaniu z początkiem
kwietnia, sytuacja uległa zmianie.
Pomoc zaczęła w końcu docierać
zarówno do niego, jak i do innych,
znanych mu ofiar styczniowej tragedii. Pomoc ta miała dwa źródła - pochodziła z kasy państwowej oraz ze
składek ludzi. Środki ofiarowane
przez społeczeństwo i firmy zbierały, a później dzieliły różne organizacje oraz instytucje. Na przykład Franciszek Paw otrzymał między innymi
finansowe wsparcie za pośrednictwem związku hodowców gołębi, a
chłopakom z jego sąsiedztwa Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zafundował wyjazd do Włoch.
Z pieniędzmi z kasy publicznej był
ten feler, że ich rozdział natrafiał na
liczne biurokratyczne przeszkody. W
efekcie dochodziło do takich, żenujących wręcz sytuacji, jak ta, która spotkała hodowcę gołębi z Bulowic. Otóż,
choć decyzja o przyznaniu mu finansowego zastrzyku zapadła w kwietniu,
z jej realizacją - nie wiedzieć czemu czekano kilka miesięcy, do ostatniego dnia. I wtedy ktoś się obudził i nastąpiło szukanie na gwałt tego, który
pomoc ma otrzymać. Bo w terminie
trzeba pomoc rozliczyć...
Franciszek Paw informuje jednocześnie, że pomoc, która trafia do
poszkodowanych, to głównie pomoc
finansowa.
Z szeroko zapowiadanej akcji
udzielania ofiarom katastrofy wsparcia psychologicznego oraz zapewnienia im rehabilitacji najwyraźniej
nic nie wyszło. - Psychologa nie widziałem na oczy, a rehabilitację mam
wtedy, gdy sam ją sobie załatwię mówi Franciszek Paw, który mocno
podkreśla, że największym wsparciem dla niego byli i największej pomocy udzielili mu lekarze-ortopedzi
ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu.
Dość smutne refleksje na temat
pomocy udzielanej ofiarom katastrofy w Chorzowie ma inny uczestnik
tego dramatu - Marek Błasiak z Kęt.

Wyszedł on z katastrofy tak poważnie pokiereszowany, że już dziś wie,
iż co najmniej do marca 2007 roku,
nie będzie mógł pracować zawodowo. Jego zdaniem skala pomocy
otrzymywanej przez poszczególnych
poszkodowanych zależy w dużej
mierze od ich przedsiębiorczości i
umiejętności docierania do tych, którzy tę pomoc dzielą. - Jak ktoś potrafi o to zabiegać i pisze lub telefonuje do instytucji lub organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy
ofiarom tej katastrofy, to w końcu
mniejszą lub większą pomoc otrzyma. Ale podejrzewam, że ci, którzy
nie umieją tak postępować i cicho
czekają na wsparcie, to mogą się
pomocy nie doczekać - mówi Marek
Błasiak.
Zwraca on uwagę na jeszcze jeden, bardzo istotny i mocno kontrowersyjny element, dotyczący pomocowej akcji dla osób, które ucierpiały podczas zawalenia się dachu targowej hali w Chorzowie. Otóż zarówno firma ubezpieczająca targi,
jak i śląska administracja przyznająca pomoc poszkodowanym przy-

Franciszek Jan Paw z Bulowic
jest jedną z ofiar styczniowej
katastrofy w hali Międzynarodowych Targów Katowickich.
Dziś już porusza
się bez kul, ale
wcześniej przez
wiele miesięcy
były mu one
niezbędne.

jęły zasadę, w myśl której wysokość
wsparcia zależała od długości pobytu w szpitalu bezpośrednio po
wypadku. Zasada miała plus - pozwalała stosunkowo szybko wypłacić pieniądze. Ale miała też istotny
minus - wsparcie nie zawsze było

dzielone sprawiedliwie. To znaczy
bywało i tak, że ktoś, kto już od dawna pracuje, otrzymał nawet kilka
razy większą pomoc niż ten, kto do
dziś pracować nie może. Bo dłużej
leżał w szpitalu.
W ten sposób ewidentnie
skrzywdzone zostały te osoby, które źle znoszą pobyt w szpitalu i wolały kończyć leczenie w domu oraz
te, u których dopiero z czasem pojawiły się dodatkowe problemy ze
zdrowiem. - Od początku uważałem,
że szybka pomoc potrzebna jest rodzinom tych, którzy w katastrofie zginęli. Ale w przypadku osób, które odniosły rany, pośpiech nie był wskazany, bo u nich z czasem mogło się
dużo zmienić. To znaczy mogły pojawić się dodatkowe komplikacje
zdrowotne. Moim zdaniem byłoby
dużo sprawiedliwiej, gdyby o wysokości finansowego wsparcia decydowała dokumentacja lekarska dotycząca skutków katastrofy dla danej
osoby, a nie długość pobytu w szpitalu. Zdecydowano jednak inaczej.
W efekcie od firmy ubezpieczeniowej otrzymałem dość skromną kwotę i teraz słyszę, że na więcej nie
mam szans, bo cała pula przeznaczona na ten cel została już wydana
- mówi Marek Błasiak.
Tekst i foto:
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W gminie Buczkowice zakończono realizację inwestycji „Termomodernizacja
budynku użyteczności publicznej - Domu
Ludowego w Rybarzowicach”.
Ogólna wartość projektu 465 992,38 zł,
inwestycja współfinansowana w 75% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego działania 3.1 oraz
w 10% ze środków budżetu państwa.
W ramach projektu wykonano modernizację kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i
drzwi oraz docieplono poddasze wełną mineralną, a ściany zewnętrzne docieplono styropianem i pokryto wyprawą akrylową.
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Z ziemi bielskiej do angielskiej

Wyjeżdżają masowo. Głównie ci młodzi, przebojowi i odważni. Czasami mają wysokie kwalifikacje. Częściej użyteczny fach w ręku albo tylko chęć do pracy. Pracy za dobre pieniądze, bo nie chcą marnować życia tyrając za grosze...

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ
Mariusz i Gośka (nazwisko do
wiadomości redakcji) niedawno
skończyli studia. Są młodym małżeństwem. Pracę w Bielsku-Białej
owszem znaleźli. Ale razem zarabiali miesięcznie niewiele ponad
dwa tysiące na rękę. Wynajęcie
mieszkania - odstępne dla właściciela, czynsz do spółdzielni oraz
opłaty za media - kosztowało ich
około tysiąca złotych. Gdy dodali do
tego wydatki na jedzenie, ubranie,
dojazdy do pracy i kredyt na sędziwe auto, to okazało się, że do pierwszego ledwo starczy. O kupnie własnego mieszkania czy o wczasach
nie mogli nawet pomarzyć. Z przyczyn finansowych musieli także
odłożyć myśl o dziecku. Pojechali
oboje do Anglii. W ciemno, z tysiącem pożyczonych funtów w kieszeni. Byli wśród pierwszej fali nowej
polskiej emigracji. I wygrali, bo dziś,
w Anglii, stać ich na wygodne życie
i mogą planować przyszłość. Dziecko jest w drodze. Mariusz niedawno awansował w pracy, więc o swój
los są spokojni.
Mariola (również chce zachować anonimowość) pojechała do
siostry, która już dłuższy czas pracowała w Irlandii. Planowała wyjazd
na kilka miesięcy, aby zarobić na
życie w kraju przez następny rok.
W Bielsku była przedstawicielem
handlowym jednej z ogólnopolskich
firm. Służbowym seicento codziennie przejeżdżała dziesiątki, a często nawet setki kilometrów, aby wyrobić firmowe normy. Musiała łamać
przepisy ruchu drogowego i ryzykować zdrowiem, aby wszędzie
zdążyć na czas. Za tysiąc pięćset
złotych na miesiąc.
Kiedy zlikwidowano bielski oddział jej firmy i została na lodzie,
świat zawalił się jej na głowę. Wyjazd do Irlandii był wyjściem awaryjnym. Okazał się strzałem w dziesiątkę. Męża już ściągnęła na zieloną wyspę, dziecko - wychowywane dziś przez babcię - dojedzie do
rodziców latem. Takich przykładów
w Bielsku-Białej są setki. A raczej
tysiące. Emigrują nie tylko ludzie
młodzi. Ale także tacy, którzy mają
już dobrze po trzydziestce, a nawet
po czterdziestce. Część wraca. Ale
to zdecydowana mniejszość.

SZACUNKOWE TYSIĄCE
Tego, ilu bielszczan wyjechało
za pracą na Zachód nikt nie jest w
stanie policzyć. Po prostu takich
statystyk prowadzić się nie da. Leszek Stokłosa, szef Powiatowego
Urzędu Pracy w Bielsku-Białej informuje, że miesięcznie, z powodu podjęcia pracy za granicą lub
wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy, wyrejestrowuje się dwudziestu, trzydziestu bezrobotnych.
Czyli niewielu. Ale po pierwsze, ta
statystyka nie uwzględnia tych,
którzy pojechali do pracy na Zachód nie informując o tym PUP-u i
zostali z jego ewidencji skreśleni
dlatego, że nie zgłaszali się na
wyznaczone wizyty. Ani tych, którzy oficjalnie nadal są bezrobotnymi i na wizyty w PUP-ie się stawiają, tyle że przyjeżdżają (lub przylatują) na nie z krajów zachodniej
Europy, gdzie pracują nielegalnie.
Przy okazji odwiedzin w PUP-ie zabierają z Bielska zapas żywności
na wiele tygodni.

A po drugie, bezrobotni nie stanowią głównej części obecnej emigracji. Dominują ci, którzy pracę
mają, ale są niezadowoleni z zarobków. I wyjeżdżają, aby za podobną robotę dostać pięć, sześć
razy więcej. Szacunkowe dane
mówią, że liczba Polaków, którzy
po wejściu naszego kraju do Unii
Europejskiej wyjechali z przyczyn
zarobkowych, może się wahać od
siedmiuset tysięcy nawet do dwóch
milionów! Szacunkowo można
więc przyjąć, że z Podbeskidzia

du niskich pensji, ale także dlatego, że ich starsi koledzy po fachu
okopali się na intratnych posadach
i robią wszystko, aby nikogo do
miodu nie dopuścić.

EMERYCI
BEZ EMERYTUR ?
- Emigracja lekarzy może
wkrótce być dla naszej służby zdrowia wielkim problemem. Ponieważ
ma ona podłoże ekonomiczne,
więc tylko argumentami natury

mówi Rafał Muchacki, bielski poseł PO i lekarz z wieloletnim doświadczeniem. Jego zdaniem w
kwestii łamania oporu twardogłowych widać już światełko w tunelu. Państwo coraz więcej pieniędzy
chce bowiem przeznaczać na
otwieranie dla młodych lekarzy tak
zwanych rezydentur, które umożliwiają im zdobycie specjalizacji.
Bielski poseł PiS Stanisław
Szwed nie kryje, że obecna emigracja to duży problem społeczny,
na który politycy muszą reagować.
Wyjeżdżają bowiem często ludzie
najbardziej aktywni, dobrze wykształceni i młodzi. - Za kilkanaście
czy kilkadziesiąt lat może pojawić
się poważny problem - w kraju nie
będzie miał kto pracować na emerytury ówczesnych emerytów mówi poseł Szwed.

UMOWA POMOŻE ?
Poszukiwanie pracowników do bielskich sklepów jest dziś niemal
normą. Ludzi za lady i do kas brakuje, bo wiele osób wyjechało za
granicę skuszonych dużo lepszymi zarobkami. Brakuje też fachowców z innych dziedzin.
wyemigrowało od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Sporą
część z nich stanowili bielszczanie.

PRACOWNIK
POSZUKIWANY
O tym, że emigracja przyjęła
masowe formy przekonać się jest
bardzo łatwo. Na przykład bielski
ratusz, który jeszcze kilka lat temu
przy budowlanych inwestycjach
mógł przebierać wśród wykonawców, dziś miewa kłopoty ze znalezieniem choć jednego chętnego do
takiego zlecenia. A nawet jeśli go
znajdzie, to bywa, że budowlane
prace nagle stają, bo większość
robotników spakowała manatki i
wyjechała na zachodnie budowy.
W tym roku taki przypadek między
innymi miał miejsce przy remoncie
kąpieliska Panorama.
Emigrację widać też w bielskim
schronisku dla bezdomnych zwierząt. Sporą grupę jego mieszkańców stanowią bowiem zwierzaki,
których właściciele pojechali lub
polecieli za chlebem na Wyspy
Brytyjskie. O skali zjawiska najłatwiej można się jednak przekonać
spacerując w okolicy bielskich
sklepów i lokali gastronomicznych.
Na wielu z nich wiszą kartki informujące, że dana firma szuka
sprzedawców lub kelnerów. Jeszcze parę lat temu taki widok byłby
zdumiewający.
Szefowie bielskich firm skarżą
się także na brak spawaczy, frezerów, czy elektryków. Z jednej
strony to efekt małego zainteresowania tymi zawodami ze strony absolwentów gimnazjów. Z drugiej
strony to także pokłosie zarobkowej emigracji. - Do stosunkowo
niedużego, bo opiewającego na
około trzy tysiące złotych zamówienia szukałem stolarza. Ten, który
przyszedł do mojego domu, wymierzył co trzeba i oświadczył, że
zlecenie wykona za... trzy-cztery
miesiące! Kiedy zdumiała mnie
taka opieszałość, stolarz stwierdził,
że większość jego kolegów po fachu jest już dawno w Anglii, a on
ma tyle roboty, że takim drobiazgiem za trzy tysiące nie będzie
sobie głowy zawracał. Zrobi wtedy, jak będzie miał czas - mówi
właściciel zbudowanego właśnie
domu jednorodzinnego w bielskiej
Kamienicy.
Emigracja lekarzy nie jest masowa. Ale może być dla służby
zdrowia bardzo dotkliwa, gdyż wyjeżdżają specjaliści, których w kraju nie ma zbyt wielu (na przykład
anestezjolodzy) oraz młodzi, ambitni lekarze, którzy w polskich
szpitalach zarabiają śmieszne pieniądze. Emigrują nie tylko z powo-

ekonomicznej można ją zatrzymać.
Podwyżka lekarskich płac to w tej
sprawie kwestia decydująca. Ale
nie jedyna. Chodzi także o to, aby
przełamać opór tych, których określam jako twardogłowych. Robią
oni wszystko, aby ograniczyć lekarzom dostęp do specjalizacji. To
trzeba złamać i sprawić, aby młodzi lekarze mogli się specjalizować. Wtedy zysk będzie podwójny. Z jednej strony wielu lekarzy
zrezygnuje z emigracji mogąc robić zawodową karierę w kraju, a z
drugiej strony pacjenci będą mieli
większy wybór, u kogo chcą się
leczyć. I dobrzy lekarze będą mieli
pacjentów, a źli będą mieć problem. Dziś, z uwagi na ograniczony dostęp do specjalizacji, takiego
wyboru pacjenci często nie mają -

Pytany o to, czy politycy nie
powinni skorzystać z dostępnego
im mechanizmu i radykalnie podnieść minimalną płacę, aby zatrzymać emigrację odpowiada: - Płaca minimalna od stycznia wzrośnie
do 936 złotych. Były żądania związków zawodowych, aby podnieść ją
powyżej tysiąca złotych, ale nie zostały one spełnione. Nie sądzę jednak, że wzrost minimalnej płacy
wystarczyłby do zatrzymania emigracji zarobkowej. Głównie dlatego, że płacę minimalną pobiera
stosunkowo niewielka część pracowników - około dwunastu procent wszystkich zatrudnionych.
Oczywiście, gdyby płacę minimalną podnieść bardzo wysoko, to być
może byłby to skuteczny szlaban
przeciwko emigracji. Tyle że nasza
gospodarka by tego nie wytrzymała - mówi Stanisław Szwed.
Informuje on, że był pomysł zredukowania kosztów pracy przez
obniżenie składek rentowych, dzięki
czemu zarobki mogłyby wzrosnąć.

PAZERNE PAŃSTWO
Skoro jednak głównym motorem wyjazdów do pracy za granicę są niskie płace, rodzi się proste
pytanie - dlaczego pracodawcy nie
podnoszą wynagrodzeń tak, aby
zatrzymać pracowników w swoich
firmach?
Wiesław Handzlik, przewodniczący Beskidzkiej Izby Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej przyznaje, że brak rąk do pracy
to dziś poważny problem podbeskidzkich rzemieślników i przedsiębiorców. - Oczywiście, że chcąc zatrzymać tych najlepszych, podnosimy im zarobki. Ale powiedzmy sobie szczerze - nawet jeśli zaproponujemy im dwa czy nawet trzy tysiące złotych, to taka kwota i tak ich
nie zadowoli. Bo w Anglii czy Irlandii dostaną trzy tysiące euro czyli
około dwunastu tysięcy złotych.
Takich zarobków my nie jesteśmy
w stanie zaoferować. To raz. Po
drugie, realia są takie, że przykładowo, jeśli podniosę pracownikowi
płacę o sto procent, to dla niego
podwyżka wyniesie tylko sześćdziesiąt procent, gdyż czterdzieści procent pochłoną wydatki na rzecz
państwa typu składka ZUS czy podatki. Mówiąc wprost - mamy nadmierną politykę fiskalną państwa.
Dopóki to się nie zmieni, bardzo
trudno będzie zatrzymać ludzi przed
zarobkową emigracją - mówi Wiesław Handzlik.
Tekst i foto: SŁAWOMIR HOROWSKI

Przy dźwiękach syren i huku petard 14 grudnia na ulicach Skoczowa demonstrowali
związkowcy z „Solidarności”. Protestowali przeciwko zwolnieniom pracowników i żądali godziwej płacy za swą pracę.

Związkowcy wyszli z trumną na ulice Skoczowa

Skoczowie nie jest łatwo
znaleźć pracę. Chyli się ku
upadkowi Polkap, nie ma
już Pledanu. - Tutaj liczy się każde
miejsce pracy, tymczasem u nas

wypowiedzeniach. Ci, którzy mają du demonstranci nieśli trumnę z najeszcze pracę, dostają bardzo niskie pisem: „Kuźnia Ustroń - 150 miejsc
pensje. Czesław Chrapek mówi, że pracy”.
Protest pracowników spółek
sytuacja firmy coraz bardziej przypomina osuwanie się po równi po- Skotan i Kuźnia Polska, wsparty
chyłej. W Skotanie coraz przez Zarząd Regionu Podbeskidzie
częściej mówi się, że „Solidarności” i związkowców z inpracodawcy najprawdo- nych zakładów pracy, przebiegał pod
podobniej zależy na do- hasłem „Pracy i chleba”. Podczas
prowadzeniu tej spółki do manifestacji związkowcy domagali
się nie tylko poprawy warunków pralikwidacji.
Podobnie jest w dru- cy i płacy oraz wstrzymania zwolnień,
gim zakładzie, pod którym ale także sprawdzenia prawidłowodemonstrowali związkow- ści prywatyzacji obu spółek. Demoncy - w spółce Kuźnia Pol- stranci domagali się również sprawska. - Ciągłe odchudzanie dzenia przez odpowiednie instytucje
załogi, fatalne zarobki, pochodzenia majątku obecnych włalekceważenie związków ścicieli skoczowskich zakładów. (ak)
zawodowych i
traktowanie luPrzed bramą Skotanu demonstrowało kil- dzi jak przedmioty - nie mokuset związkowców z „Solidarności”.
żemy się z tym
wciąż są zwolnienia. Najgorsze jest pogodzić. Przez lata znoto, że redukuje się zatrudnienie, siliśmy różne wyrzeczechoć są zamówienia i pracy wystar- nia, bo wierzyliśmy, że bęczyłoby dla wszystkich - mówi Cze- dzie lepiej, a tymczasem
sław Chrapek, przewodniczący sko- jest coraz gorzej - twierdzi
czowskiego podregionu „Solidarno- Jan Ziarko, przewodniści” i szef tego związku zawodowe- czący „Solidarności” w
go w Garbarni Skotan. Związkowa Kuźni Polska. Niepokój
manifestacja rozpoczęła się przed załogi wzbudzają też inbramą tej właśnie spółki. Jeszcze w formacje o mającej nastą- Manifestanci nieśli też trumnę z napisem
2000 roku pracowało tam 265 osób. pić wkrótce likwidacji za- „Kuźnia Ustroń” - symbol likwidacji 150
Teraz pozostało 142 pracowników, kładu Kuźni w Ustroniu.
miejsc pracy.
z których pięćdziesięciu jest na Dlatego na czele pocho-

FOTO: ARTUR KASPRZYKOWSKI

ikt nie ma wątpliwości, że
zarobkowa emigracja na
Wyspy Brytyjskie, gdzie
Polacy mogą pracować legalnie,
przybrała masowe rozmiary. Również na Podbeskidziu. Najlepiej
zjawisko to widać w Bielsku-Białej,
gdzie pracodawcy coraz częściej
mają kłopoty ze znalezieniem pracowników. I to do pracy niewymagającej wcale wyjątkowo dużych
kwalifikacji czy zdolności.

Zrezygnowano jednak z tego, gdy
okazało się, że taka decyzja wymagałaby wyłożenia z budżetu państwa dziesięciu miliardów złotych.
Zdaniem posła Szweda do
emigracji głównie młodych ludzi
dopingują nie tylko niskie zarobki,
ale także brak stabilności zawodowej czy nikłe szanse na karierę w
krajowych firmach. Zapewnia on,
że problem masowej emigracji zarobkowej będzie istotną częścią
umowy społecznej, jaką w przyszłym roku podpisać mają przedstawiciele związków zawodowych,
pracodawców oraz rząd. W umowie emigracja ma być nie tylko
zdiagnozowana, ale także mają się
tam znaleźć metody do jej zastopowania.
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Kiedyś oznaka niedostatku, dziś – atrakcja

Kiedyś kozy były oznaką niedostatku, dziś jest zupełnie inaczej. Są hodowane coraz chętniej.
Głównie dla mleka, którego
walory zdrowotne cieszą się dużym uznaniem. W gospodarstwach
agroturystycznych to z kolei dodatkowa atrakcja dla gości.
Pasące się kozy to coraz częstszy element krajobrazu górskiego.
Można je spotkać niemal w każdej
miejscowości, na łąkach i w pobliżu domów. Kozy pasą się też latem
w pobliżu szlaków uczęszczanych
przez turystów. Samice są łagodne i przyjazne ludziom, lepiej jednak nie zbliżać się do kozłów.

Z koziego mięsa można robić
potrawy. Dobrze przyrządzone jest
równie chętnie zjadane jak wołowina czy wieprzowina, choć z reguły
nieco różni się smakiem. Dobry
kucharz mięso kozie przyprawi jednak tak, że różnicy czuć nie będzie.
Posiadanie kóz to także dodatkowa praca. W zależności od ich

skakują i przednie łapy opierają o
tego, kto trzyma chleb, by dostać
kąsek. Nieważne czy to obcy, kozy
są oswojone z ludźmi, a wręcz towarzyskie - zapewniają ci, co obyczaje kóz już poznali.
Hodowla kóz to dodatkowe codzienne zajęcie Sporków. Prowadzą gospodarstwo agroturystyczne.

NIEWYBREDNE
I TOWARZYSKIE
Ludzie coraz częściej pozbywają się krów. A ponieważ przy
domu zawsze hodowali jakieś
zwierzęta gospodarskie, decydują
się na kozy. Dlaczego? Kozy są łatwiejsze w utrzymaniu i w porównaniu do innych zwierząt niewybredne. Zjedzą niemal wszystko,
nie tylko świeżą soczystą trawę,
ale pokrzywy i inne zioła, to, co nazywa się chwastami, nawet kłujące krzaki ostrężyn, a także korę
drzew i liście. Poza tym bardzo
dobrze radzą sobie w górskich
warunkach, z łatwością chodzą po
stromych zboczach i pasą się w
miejscach, które dla krów są niedostępne.
Kozy z natury lubią wszelkiego rodzaju wzniesienia, a im wyżej tym lepiej się czują, o czym
można się przekonać widząc jak
wchodzą na przykład na ponaddwumetrowe sterty desek przy gospodarstwie.
O zdrowotnych właściwościach mleka koziego mówi się
coraz więcej, a wielu starszych ludzi mieszkających na wsi jest
wręcz przekonanych, że tężyzna i
zdrowy wygląd biorą się z wychowania na „kozinie”.

MLEKO Z GÓRNEJ
PÓŁKI
Mleko kozie jest droższe niż
krowie. Wyroby z niego zaliczają się
do produktów z górnej półki sklepowej, na które nie wszyscy mogą
sobie pozwolić. Mimo to jednak, jak
mówią ludzie posiadający kozy,
zwierząt tych nie hoduje się dla zysku, bo zysk z nich praktycznie żaden. Jest to dodatek do domowego gospodarstwa. Niektórzy sprzedają niewielkie ilości mleka ludziom
z okolicy. Mlekiem można wyżywić
rodzinę, zwłaszcza jeśli w domu są
małe dzieci czy osoby starsze. Z
mleka można robić smaczne sery,
można je też dodawać do kawy, do
ciasta czy do naleśników.

600 ZJADANYCH
GATUNKÓW

Hodowla kóz to dodatkowe zajęcie dla rodziny - na zdjęciu Bogusława i Marian Sporkowie z synem Hubertem.
liczby i pory roku większa lub
mniejsza. Ci, którzy zwierzęta gospodarskie posiadali „od zawsze”,
nie upatrują w tym ciężkiego zajęcia i machają ręką, gdy jest mowa
o tym, że trzeba wstać wcześnie
rano. Są przyzwyczajeni. Często
jest też tak, że lubią to zajęcie.

ALPEJSKIE
BARDZIEJ ODPORNE
Bogusława i Marian Sporkowie
z Soblówki mają 14 kóz. Wszystkie są rasy alpejskiej: rude, z pręgą na grzbiecie. - Mają ubarwienie podobne do jelenia, pasują do
krajobrazu - uśmiechają się gospodarze. Celowo nabyli kozy rasy alpejskiej. - Są bardziej odporne na
warunki atmosferyczne, mają też
mniejsze wymagania paszowe mówi Marian Sporek. Kozy pasą
się latem wysoko, na łąkach Smerekowa, przysiółka Soblówki. Stadkiem rządzi przewodniczka, na którą gospodarze wołają Łańka.
Zwierzęta reagują na obecność
ludzi w szopce. Zaciekawione wyglądają zza zagrody. Jedna z nich
wychodzi przednimi nogami na paśnik i wysuwa łeb do przodu w stronę wchodzących. Są łase na smakołyki - gdy pasą się na pastwisku,
choć trawy pod dostatkiem, pod-

Marian pracuje jako leśniczy, Bogusława jest pielęgniarką, ale teraz
nie wykonuje swojego zawodu.
Skupia się na gospodarstwie domowym, bo pracy związanej z przyjmowaniem turystów jest sporo.
Na hodowlę kóz złożyły się różne powody, a przede wszystkim
fakt, że po rodzicach Sporkowie
odziedziczyli trochę pola. - Coś
trzeba było zrobić, żeby nie leżało odłogiem, jakoś zagospodarować, bo szkoda ziemi. Nikt nie myślał o zysku
z kóz. Z tego na pewno
nie udałoby się utrzymać
- mówią Sporkowie.

wszystkich bielszczanach zrobił gigantyczne wrażenie. Bielscy strażacy, których było wówczas blisko
stu trzydziestu, dzielnie ruszyli do
walki z ogniem. Ale ich możliwości
były ograniczone, a w dodatku aura
bardzo utrudniała gaśniczą akcję.
Mróz sprawił bowiem, że zamarzły
hydranty. W niskiej temperaturze
zamarzały też strażackie węże.
Mimo użycia parowych sikawek, bielscy strażacy bitwę z czerwonym kurem przegrali z krete-

Właściciele kóz poznali wiele
tajników związanych z hodowlą.
Nie tylko na podstawie własnego
doświadczenia, ale czytają też fachową literaturę. - Jakość mleka
zależy od tego, co koza zje. A zjeść
potrafi bardzo dużo, bo około 600
gatunków roślin. Bardzo dobre jest
na przykład jeśli je korę i liście
wierzby. Wtedy zawiera salicylany
- mówi Marian.
Kozy trzeba codziennie rano
doić, co zajmuje Sporkom około
półtorej godziny. W zależności od
sezonu i od tego czy młode spijają
mleko, doi się je także wieczorem.
Mniej więcej od maja do października wyprowadza się je na pastwisko. Zimą, jesienią i wczesną wiosną - kiedy się nie pasą - podaje
się im siano, ziarna zbóż, resztki
kuchenne. Co jakiś czas należy
zmieniać ściółkę. Latem robi się
zapasy siana, jest więc
sporo pracy. Trzeba też

Maria Jurasz bardzo lubi kozy. Hoduje je od 13 lat.

80 lat temu, w Wigilię 1926 roku, w centrum Bielska wybuchł wielki pożar.
Morze płomieni ogarnęło jedną z najbardziej znanych firm w mieście - fabrykę Josephy'ego (późniejsza Befama).
igilia 1926 roku była bardzo mroźna. Temperatura spadła tego dnia blisko
dwadzieścia kresek poniżej zera.
Mróz nie był jednak przeszkodą
dla czerwonego kura, który właśnie 24 grudnia zaatakował położoną przy ulicy Blichowej (dziś
Partyzantów) fabrykę maszyn należącą do spadkobierców Gustawa Josephy'ego.
Fakt, iż płonął zakład leżący
niemal w centrum miasta, na

Jedna koza może dać od 0,5 l
do 3 litrów mleka dziennie. To zależy od pory roku i od cech osobniczych zwierzęcia. Dobra koza da
około 800 litrów mleka w ciągu
roku. Mleko jest na użytek domowy, ale część z niego idzie dla samych kóz. Młode bowiem chętnie
spijają mleko matek. Z mleka robi
się zupy mleczne, sery i kefiry. Jest
też dla gości. Ci chętnie wybierają
produkty z koziny. Tym bardziej, ze
coraz więcej mówi się o walorach
zdrowotnych tego typu wyrobów.
- Mleko kozie często podaje się
dzieciom mającym skazę białkową.
Mogą je pić, podczas gdy krowie
w takiej sytuacji odpada - mówi
Bogusława Sporek.

sem. Szalejący przez całą dobę
ogień totalnie zniszczył fabrykę
Josephy'ego wraz z magazynami.
Dogaszanie pogorzeliska trwało
jeszcze kilka dni. Zniszczenia w
fabryce wyceniono na ponad dwa
miliony franków szwajcarskich. Na
szczęście dla właścicieli zakładu,
firma była ubezpieczona.
W czasie gaśniczej akcji zniszczeniu uległo też sporo strażackiego sprzętu. Choć wigilijna bitwa
bielskich strażaków z czerwonym

kurem w 1926 roku zakończyła się
klęską, to jednak te dramatyczne
wydarzenia dodatnio wpłynęły na
bezpieczeństwo przeciwpożarowe
miasta. Bielskie władze zwiększyły
bowiem wydatki na straż pożarną,
która dzięki temu nie tylko otrzymała nowy sprzęt gaśniczy (między innymi dwa kilometry węży,
elektryczną syrenę alarmową,
aparaty do sztucznego oddychania oraz aparat pianotwórczy), ale
także pierwszy samochód, który
był wyposażony w sikawki i pompę motorową. (hos)
Tekst oparto na informacjach zawartych
w książce Jerzego Polaka „140-lecie Straży
Pożarnej w Bielsku-Białej”.

Koza ciekawie spogląda na
wchodzących.
być czujnym, kiedy na świat mają
przyjść młode. Kozy bowiem nie
zawsze poradzą sobie same.

DAJĄ
ZDROWIE
Maria Jurasz z Węgierskiej
Górki jest kucharką. Dorabia jeszcze do emerytury i wtedy chodzi do
pracy na siódmą. Musi więc wstawać o piątej, bo stadko kóz czeka
na wydojenie i jedzenie. Ale Maria
nie narzeka. - Lubię kozy - mówi.
- Lubię zresztą wszystkie zwierzęta. To chyba dzięki pracy w gospodarstwie mam jeszcze kondycję,
której się niektórzy w okolicy dziwią, bo mam już 66 lat. To kozy mi
dają zdrowie - śmieje się.
Mieszka razem z synem, niedaleko szlaku na Baranią Górę,
pod lasem. Ma sześć kóz. Hodowlą zajmuje się od 13 lat. Wtedy od
znajomej wzięła dwie młode kozy.
- Byłam już przyzwyczajona do pracy w gospodarstwie, więc wiedziałam jak się obchodzić z kozami,
podobnie jak z innymi zwierzętami
gospodarskimi. Kozy okazały się
bardzo dorodne, każda miała po
cztery młode - mówi Maria Jurasz.
Kiedy jest sezon na wypas rano
wrzuca im trochę siana, doi i wyprowadza. Kiedy jest bardzo gorąco, trzeba je wprowadzić do szopy, a gdy zrobi się trochę chłodniej, znów wyprowadzić. Maria ma
trochę pola, kozy chodzą też same,
luzem pod domem. Wypasają się
na pięćdziesięciu arach.
Muszą też mieć siano, nawet
latem - na ściółkę i żeby czasem
skubnąć. Maria nieraz sama bierze
kosę i kosi trawę, a później pokos
kładzie do płachty i zabiera na plecy. Pięćdziesiąt arów nie starczy na
zapas siana na cały rok, więc dodatkowo musi dzierżawić pole.
Więcej pracy jest jesienią i zimą,
kiedy kozy są cały czas w szopce.
Wtedy trzeba im dodatkowo przyrządzać jedzenie i karmi się je najczęściej cztery razy dziennie.
Oprócz siana jedzą surowe ziemniaki i jabłka, a także resztki z kuchni. Trzeba im też gotować ziemniaki i otręby. Maria na zimę dokupuje
buraki i ziemniaki, gromadzi też
jabłka, a latem robi zapasy siana jakieś dwa-trzy pokosy.
Gdy przychodzą na świat młode, trzeba być czujnym i zaglądać
do nich nawet w nocy. - Chociaż
kozy to indywidualistki. Wolą sobie radzić same, nie chcą obecności człowieka. Ale jeśli poród nie
idzie, szukają pomocy, oglądają
się za mną - mówi Maria.
Mleko kozie pije codziennie.
Robi kakao na śniadanie. Mleko
bierze też sąsiadka Marii. W czasie wakacji jedna z kobiet kupuje
je dla wnuczka alergika. - Taniej
odstępuję niż w sklepie. Poza tym
robię sery. Udaje mi się je sprzedawać w czasie Dni Węgierskiej
Górki. Młode też czasami sprzedaję. Jedna kózka kosztuje około
dwustu złotych - mówi Maria.
Podkreśla, że kozie mleko jest
najlepsze, bo na łące koza sama
naturalnie dobiera jadłospis. W
mleku będzie więc wiele dobroczynnych substancji pochodzących z ziół.
Tekst i foto: ELŻBIETA PIZNAL
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Docieplają i remontują budynki, pracują przy drogach i na dachach, pieką chleb, drukują książki, wykonują meble, opiekują się chorymi, sprzątają.
Kto? Więźniowie. Jeszcze kilka lat temu znalezienie pracodawcy chętnego zatrudnić więźnia graniczyło niemal z cudem. Dziś role się odwróciły i to
firmy pukają do bram zakładów karnych w poszukiwaniu fachowców. A fachowców wśród osadzonych nie brakuje. Także na Podbeskidziu.

atrudnienie więźniów
zwiększa się już od trzech
lat. Zaczęło się po zmianie przepisów dotyczących wynagradzania osadzonych. Wcześniej pracodawca musiał im wypłacać pensję w wysokości przynajmniej najniższego wynagrodzenia. Obecnie jest to połowa tej
stawki. Osadzeni na zmianie
przepisów nie stracili, bo i tak na
ich konto trafiała połowa zarobionych pieniędzy, a druga - do budżetu państwa. - Prawdziwy bum
na zatrudnianie skazanych zaczął
się jednak w ostatnim roku, gdy
wiele osób wyjechało do pracy za
granicę, a w firmach zaczęło brakować rąk do pracy - mówi Jacek Jończyk, zastępca dyrektora
w Zakładzie Karnym w Wadowicach.
Skazani lgną do pracy, nawet
nieodpłatnej, ale nie każdy może
pracować. Z 410 osadzonych w
Wadowicach 150 to tymczasowo
aresztowani, a ci - z uwagi na dobro toczących się śledztw - nie
mogą wychodzić na zewnątrz.
Do pracy nie pójdą też skazani
za najcięższe przestępstwa oraz
za przestępstwa na tle seksualnym. Ale i dla nich ma znaczenie to, że pracują inni. Gdy bowiem jedni wychodzą do pracy,
drudzy mają trochę luźniej w celach. Jest to o tyle ważne, że w
zakładach karnych panuje dość
duże przeludnienie. W Wadowicach jest 309 miejsc i 410 osadzonych. Jeszcze 2-3 miesiące
temu było ich 460. Do pracy wychodzi ponad 30 procent wszystkich osadzonych, podobnie jak
w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Tu jest 245 miejsc i 300 osadzonych, z czego połowa to tymczasowo aresztowani. Pracuje
86 osób.
- Osadzeni pracują w dwóch
cieszyńskich drukarniach, w
Stadninie Koni w Ochabach oraz
w firmie remontującej nasz Zakład
Karny. Część pracuje nieodpłatnie przy porządkowaniu dróg mówi Dariusz Cader, pełniący
obowiązki zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie. - Jesteśmy w kontakcie z kilkoma innymi zakładami pracy, które szukały u nas pracowników. Od ręki
firmy te zatrudniłyby drugie tyle
skazanych, którzy teraz pracują.
Niestety, tylko nielicznych można
skierować do pracy na zewnątrz
zakładu karnego.
W pierwszej kolejności zakłady karne starają się kierować do
pracy skazanych mających zobowiązania finansowe - alimenty,
nawiązki, nakaz naprawienia
szkody. Wcześniej czy później
ludzie ci i tak będą musieli je uregulować.
Część osadzonych pracuje na
terenie zakładów karnych, w charakterze pracowników administracyjno-gospodarczych. Pracują przy obsłudze kuchni i wydawaniu posiłków, w łaźni, zajmują
się sprzątaniem, naprawą sprzętu, pracami modernizacyjnymi. W
obu zakładach karnych na Podbeskidziu zajęcia takie wykonuje
po kilkadziesiąt osób.
Kolejnych 35 osób w Wadowicach pracuje w Gospodarstwie
Pomocniczym - Zakładzie Produkcyjnym przy Zakładzie Karnym. Wykonują detale do silni-

ków wysokoprężnych, wyroby
metalowe, główną jednak produkcją jest wyrób mebli biurowych i sądowych. Meblościanek,
szaf i szafek, biurek i zestawów
gabinetowych nie powstydziłoby
się najnowocześniejsze biuro. A
i ceny są przystępne. Na zaku-

py może przyjść każdy - zarówno firmy, jak i osoby prywatne.
W meble wyprodukowane przez
więźniów w Wadowicach wyposażonych jest wiele biur, a także sądów i dwa ministerstwa.
Zamówienia zakład przyjmuje już

na przyszły rok. Fachowców-stolarzy nie brakuje, bo wielu spośród osadzonych to mieszkańcy
okolicznych miejscowości, słynących z produkcji mebli. Z robotą
radzą sobie także ci, którzy ze
stolarstwem nigdy nie mieli do
czynienia. Wystarczą chęci do

chorymi lub pracują w kuchni wydającej posiłki bezdomnym. W
Wadowicach brygady remontowe z Zakładu Karnego wyremontowały między innymi kilka gminnych budynków, niektóre ratując
nawet przed zamknięciem z powodu złego stanu technicznego.

nauki i pracy - zupełnie jak na
wolności...
Nieodpłatnie więźniowie pracują przede wszystkim na rzecz
organizacji podlegających samorządom oraz na rzecz stowarzyszeń - na przykład opiekują się

Pracodawcy wystawiają osadzonym listy polecające, praca ma
także znaczenie przy ubieganiu
się o przedterminowe zwolnienie.
Dzięki pracy więźniowie mają
szansę na znalezienie zatrudnienia już po opuszczeniu zakładu
karnego. Nierzadko zdarza się,
że firmy zatrudniają osoby, które wcześniej pracowały u nich
jeszcze jako więźniowie. Pracując zdobywają doświadczenie,
nieraz opuszczają mury z fachem w ręku. Pracodawcy chwalą skazanych za fachowość i zdyscyplinowanie. Zatrudniając ich
mają też pewność, że w danym
dniu i o danej godzinie stawią się
w pracy, w dodatku trzeźwi. A to

nie zawsze jest takie pewne w
przypadku etatowych pracowników...
Obraz skazanych pracujących na zewnątrz potwierdza niektóre opinie, że nie wszyscy powinni odbywać karę w więzieniu.
- Wielu osadzonych mogłoby
przebywać na wolności i odbywać
karę pracy pod dozorem elektronicznym - mówi Jacek Jończyk.
Dodaje, że niektórzy trafili do zakładu niejako na własne życzenie - mając orzeczoną karę pracy nie skorzystali z szansy odbycia jej na wolności...
W więzieniach niektórzy odnajdują w sobie duszę artysty.
Wykonują płaskorzeźby, modele
statków, kasetki. Niedawno w
Makowie Podhalańskim i Andrychowie zorganizowano wystawy
prac osadzonych. Wielu zwiedzających wykazywało duże zainteresowanie ich kupnem. - Sprawdzamy możliwości sprzedaży prac
osadzonych pod względem prawnym. Pieniądze na pewno by im
się przydały - mówi dyrektor Jończyk.
Wielu, którzy pracują, na wyjście z zakładu karnego ma odłożone pewne sumy. Tylko część z
zarobionych pieniędzy osadzeni
mogą wydać „na bieżąco”, część
zaś trafia do „żelaznej kasy” i jest
im wydawana przy opuszczaniu
więzienia.
Jednak nie wszyscy więźniowie sprawdzają się w charakterze pracujących na wolności.
Zdarza się, że ktoś za bardzo zachłyśnie się wolnością. Spotka
dawnego znajomego i ten poczęstuje go czymś mocniejszym,
nawet przy pracy „dobroduszny”
pracodawca postawi więźniom
po piwie czy po kielichu. Czasem
któryś ze skazanych się skusi.
Wszyscy wiedzą: ucieczka z miejsca pracy skutkuje wytoczeniem
sprawy, powrót pod wpływem alkoholu - utratą pracy. Praktycznie do zera maleją też szanse na
przedterminowe zwolnienie.
Tekst i foto: EWA FABER

Domki pod (nie)specjalnym nadzorem

Włamania do domków letniskowych - czy to niewielkich kempingów, czy okazałych, luksusowych daczy - to problem,
z którym ich posiadacze zmagają się „od zawsze”. Odwiedzane przez właścicieli, bądź ich gości tylko okazjonalnie, a
przy tym nierzadko wyposażone lepiej niż niejeden budynek mieszkalny, kuszą przestępców łatwością zdobycia łupów. Zachętę do włamań stanowi też fakt, że łatwo ustalić, kiedy właściciel pojawia się w swoim domku - zwykle jest
to weekend - a kiedy raczej go tam nie będzie.
roblem włamań do domków letniskowych dotyczy
niemal całego Podbeskidzia, bo całe Beskidy enklawami
górskich daczy są dosłownie usiane. Największe ich skupiska znajdują się na terenie Porąbki, Szczyrku oraz w wielu rejonach Żywiecczyzny i cieszyńskiej części Beskidów. Większość domków należy
do letników ze Śląska. Ich właściciele nauczyli się przez lata, jak
bronić swojego mienia przed „gośćmi”, których w swoje progi nie
zapraszali. Wiedzą, że sami mogą
w tej kwestii zrobić więcej niż poli-

cja, której możliwości walki z tą kategorią przestępstw są ograniczone. Do włamań dochodzi bowiem
najczęściej w trudno dostępnym,
górskim terenie. Zaskoczone tym,
że życie letnika nie jest łatwe, bywają osoby, które dopiero co stały
się właścicielami działki z domkiem
letniskowym w Beskidach.

TAK MUSI BYĆ ?
- Od roku jestem właścicielem
przepięknej działki w Wielkiej
Puszczy z kempingiem wybudowanym przez jej poprzedniego właściciela. Kupując tę działkę zdawa-

łem sobie sprawę z potencjalnego
zagrożenia. Rozmawiając z sąsiadami dowiedziałem się, że „na złodziei nie ma rady”. Najlepiej mieć
w domu gołe ściany, stół zbity z
desek i nieoheblowane stołki. Wyjeżdżając najlepiej drzwi zostawić
otwarte, bo niby po co złodziej podczas skoku ma je uszkodzić lub
wyłamać okno? Przyznam, że słuchając tych rad nieco zwątpiłem w
ludzką naturę... - twierdzi nasz czytelnik (nazwisko - w obawie przed
zemstą przestępców - do wiadomości redakcji). Złodzieje dali mu
się porządnie we znaki.

Zdaniem naszego czytelnika,
lato - zarówno jemu, jak i sąsiadom - minęło raczej spokojnie.
Problemy zaczęły się w połowie
października. Rabusie ogołocili
wówczas jego domek z plastikowych rynien. Właściciel zgłosił kradzież policjantom z Kobiernic, którym teren Wielkiej Puszczy podlega i uzupełnił rynny. Długo czekać
nie musiał. W niespełna tydzień
rynny - co podkreśla - lepiej zamontowane i zabezpieczone i tak
zniknęły... Jakby nieszczęść było
mało, tym razem złodzieje włamali się również do środka. Poza
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Ponad 20 ton toksycznych odpadów oraz ponad 100 ton skażonej ziemi i gruz usunięto z
nieczynnego od lat mogilnika w dzielnicy Gułdowy w Cieszynie. Na tym jednak nie koniec. W ziemi czai się jeszcze sporo trujących substancji. Ile i w którym miejscu zakopano
pozostałe odpady - jeszcze nie wiadomo. Trwają poszukiwania.
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Kłopot i wstyd w sklepie

Cieszyn: oczyszczony mogilnik

FOTO: MARCIN PŁUŻEK

Niemiłe zaskoczenie przeżył nasz czytelnik podczas robienia zakupów w jednym z bielskich hipermarketów.
- Zapomniałem telefonu w samochodzie. Zostawiłem więc
kosz z zakupami przy regale i chciałem wrócić na parking po telefon. Niespodziewanie przy wyjściu zatrzymał
mnie dzwonek bramki... - mówi bielszczanin.

Specjalistyczna firma zutylizowała toksyczne odpady z mogilnika w cieszyńskich Gułdowach.
rujące odpady zaczęto zakopywać w Gułdowach pod
koniec lat 60 ubiegłego wieku. Nie zachowała się jednak żadna
dokumentacja dotycząca tego składowiska. Trudno więc ocenić, ile niebezpiecznych środków chemicznych
- głównie pestycydów stosowanych
do ochrony roślin - kryje niewielki zagajnik. Czas zatarł ślady do tego
stopnia, że przez wiele lat - świadomie lub nie - organizowano na tym
terenie obozy i biwaki harcerskie.
Stanica harcerska przestała funkcjonować tam dopiero w połowie ubiegłej dekady, kiedy to o zakopanych
w ziemi truciznach stało się głośno.
W trakcie prac poszukiwawczych odkryto wtedy dwa spośród
trzech - jak twierdzą świadkowie
wydarzeń sprzed ponad 30 lat - istniejących tam mogilników. Teren
został wtedy wyłączony z użytkowania i objęty monitoringiem przez
wojewódzką inspekcję ochrony
środowiska. Pobierane z odwiertów
kontrolnych próbki wody i gleby nie
wskazywały na to, aby zawartość
mogilników przedostawała się do
gruntu czy wód podziemnych. Było
jednak oczywiste, że z zakopanymi chemikaliami trzeba coś zrobić.

Ta nadal aktywna ekologiczna
bomba w każdej chwili mogła bowiem „wybuchnąć”.
Teren składowiska jest obecnie
własnością gminy Cieszyn, która
przejęła go od skarbu państwa nie
wiedząc nawet o tym, jaka „niespodzianka” czai się pod ziemią (w latach gdy powstawał mogilnik, Gułdowy nie były jeszcze dzielnicą Cieszyna). Tymczasem to właściciel terenu, na którym składowane są niebezpieczne odpady, jest zobowiązany usunąć zagrożenie. Był z tym pewien problem. Koszt utylizacji mogilników - wykonać to mogła tylko specjalistyczna firma - wyceniono na
około 200 tysięcy złotych. Cieszyn
nie dysponował tak ogromnymi funduszami potrzebnymi na tę operację. Z pomocą przyszedł Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska,
który w dużym stopniu sfinansował częściowo w formie pożyczki, a częściowo dotacji - prowadzone obecnie w Gułdowach prace. - Dokładnie
oszacowano je na 150 tysięcy złotych, z czego 130 tysięcy pochodziło z WFOŚ a reszta z budżetu miasta - mówi Aleksander Dorda, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w cieszyńskim ratuszu.

Zrealizowano dotąd dopiero
pierwszy etap operacji, czyli likwidację dwóch mogilników. W drugim
etapie ma być oczyszczony z odpadów trzeci dół. Problem w tym, że
nie udało się go jeszcze zaleźć. Poszukiwania trwają. W Cieszynie mają
nadzieję, że „zaginiony” mogilnik odnajdzie się do przyszłego roku, na
kiedy to przewidziano jego utylizację. Na razie trudno powiedzieć, ile
będzie to kosztować. Nie można bowiem nawet szacunkowo określić, ile
kryje on szkodliwych chemikaliów. W
ratuszu mają jednak nadzieję, że i
tym razem z pomocą finansową
przyjdzie władzom miasta WFOŚ.
Dopiero usunięcie pestycydów z
trzeciego dołu pozwoli zagospodarować na nowo teren dawnej stanicy
harcerskiej. Jak nas poinformowano
w ratuszu, za wcześnie, aby mówić
o tym, co w przyszłości powstanie na
tym obszarze. Niewykluczone jednak, że zostanie on ponownie przekazany przez władze miasta w użytkowanie harcerzom. Najpierw jednak
trzeba wywieźć stamtąd resztę trujących substancji, zbadać czy jest już
bezpieczny grunt oraz ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba - dokonać
jego rekultywacji. (map)

sprzętem rtv i urządzeniami grzewczymi ukradli ubrania oraz kosmetyki, co ciekawe - tylko męskie.
Policja utrzymuje, że ze zjawiskiem włamań do domków
letniskowych walczy stale i
może się nawet pochwalić
sporymi w tej walce sukcesami. Przyznaje przy tym, że
sprawa nie jest prosta...

kańcy chcieli nawet wynająć
ochronę, która byłaby na miejscu
każdej nocy. Jednak w tym rejonie nie ma żadnej łączności. Nie

dowali. Z policyjnych statystyk wynika ponadto, że większość włamań do domków letniskowych ma
miejsce poza sezonem, kiedy
skupiska górskich daczy pustoszeją. Nie można w tym
czasie liczyć na „oko” sąsiada,
bo przeważnie wyjeżdżają
wszyscy. Pozostaje więc metoda „gołych ścian”, która pozwalając minimalizować straty, nie chroni przed włamaniem i jego skutkami...

TRUDNO ZAPOBIEC
- Terenowy radiowóz, który
przejedzie w środku nocy przez
spowite ciemnościami i porośnięte lasem górskie rejony specjalnym straszakiem na włamywaczy
nie jest. Policjanci nie mogą zaś
wśród domków letniskowych nocować - mówi Elwira Jurasz,
rzecznik prasowy bielskiej policji.
- Mimo tego, policjanci z Kobiernic odnotowali w ostatnim czasie
znaczny spadek tej kategorii przestępstw. W porównaniu z latami
2004-2005, liczba zgłaszanych nam
włamań oraz kradzieży z włamaniem
do domków letniskowych w rejonie
obsługiwanym przez komisariat w Kobiernicach spadła o ponad 30 procent.
Walka z rabusiami nie jest łatwa. W Wielkiej Puszczy miesz-

BIORĄ COKOLWIEK

działają telefony komórkowe żadnej sieci. W tej sytuacji pilnujący
domków ochroniarz nie może wezwać wsparcia grupy interwencyjnej. Z tych samych powodów wezwać policji nie mogą patrole sąsiedzkie, gdyby mieszkańcy na
zorganizowanie takich się zdecy-

- Przestępcy zdają sobie
sprawę, że mogą w tym czasie
liczyć na znacznie mniejsze
łupy, bo właściciele domków
wywożą na koniec sezonu co
cenniejsze przedmioty i sprzęty. Zadowalają się jednak byle
czym, choćby elementami metalowymi, które sprzedają na
złomie. Czasem włamują się tylko po to, żeby pomieszkać, bo dzięki zapobiegliwości właścicieli ukraść
faktycznie nie ma czego - mówi Elwira Jurasz. - Dla letników to niewielka pociecha, bo zniszczenia
spowodowane samym włamaniem
oznaczają duże straty. Zwykle są

zytelnik podkreśla, że również i wady. Żaden system nie
ochroniarz sklepu zacho- zastąpi człowieka, dlatego przy
wał się profesjonalnie i bramkach stoją pracownicy
bardzo grzecznie. - Od razu za- ochrony, którzy potrafią ocenić i
sugerował, że może to być wina wyjaśnić sytuację.
- Bardzo ważne w takich przynieusuniętego zabezpieczenia z
czegoś co mam na sobie lub przy padkach jest profesjonalne zasobie. Poprosił, bym tego po pro- chowanie pracowników ochrony stu poszukał. W żaden sposób dodaje Dorota Patejko, rzecznik
nie dał mi odczuć, że podejrze- prasowy Auchan. - Paski zabezwa mnie o kradzież - mówi czytel- pieczające są umieszczane w różnik. Mimo wszystko czuł się nie- nych miejscach, nieraz trudno je
swojo: miał wrażenie, że wszyscy zauważyć. Zdarza się też, że jana niego patrzą i myślą, że
jest złodziejem. - Dla
postronnych osób
sprawa jest jasna: bramka
piszczy, złapano złodzieja! mówi bielszczanin.
Okazało
się, że bramka zareagoPrzyczyną uaktywnienia alarmu bramki w sklepie
wała na elekmoże być taki niepozorny paseczek, nieusunięty z
troniczne zatowaru po zakupie.
bezpieczenie
bluzy kupionej w ubiegłym roku w kieś zabezpieczenie nie zostanie
innym hipermarkecie! Mały cienki w kasie do końca zdjęte.
W sklepach zachęcają, by
paseczek był przyklejony wewnątrz kieszeni. - Bluzę założyłem klienci, kupując odzież i droższe
po raz pierwszy, przez cały czas towary, które mogą być zabezod zakupu leżała w szafie - mówi pieczone, od razu, przy kasie,
czytelnik. Dodaje, że do nikogo sprawdzali je na bramkach. Panie ma żalu, chce jednak prze- ski w momencie rozmagnesowystrzec innych przed niepotrzeb- wania wydają charakterystyczny
brzdęk, warto więc - by uniknąć
nym stresem.
W hipermarketach tłumaczą, nieprzyjemnych niespodzianek
że różne sklepy mają różne sys- przy okazji następnych zakupów
temy zabezpieczające i może się - poszukać ich w domu i usunąć.
zdarzyć, że pasek magnetyczny, Zwłaszcza że, jak mówi jeden z
rozmagnesowany w jednym skle- ochroniarzy, paski mogą się uakpie, w innym zaalarmuje bramkę. tywnić nawet po bardzo długim
- Paseczki zostają rozmagne- czasie od zakupu. - Raz „dzwosowane na kasie w momencie nił” portfel, który klientka kupiła
sprzedaży, ale po pewnym czasie prawie dwa lata wcześniej. Zamogą się na nowo aktywować - bezpieczenie było w przegródce,
mówi Przemysław Skory, rzecznik której nigdy nie używała, więc naprasowy Tesco. - Systemy zabez- wet o nim nie wiedziała - mówi
pieczające mają swoje zalety, ale ochroniarz. (efa)

one większe niż wartość skradzionego mienia.
Ponieważ włamania do domków letniskowych siłą rzeczy zgłaszane są policji z dużym opóźnieniem, wykrycie i zatrzymanie
sprawców jest dodatkowo utrudnione. W sukurs policji przychodzą
jednak coraz bardziej nowoczesne
techniki kryminalistyczne, pozwalające na identyfikację i porównywanie zabezpieczonych na miejscu włamania śladów. Dlatego
sprawcy wpadają nawet po dłuższym czasie. Bardzo często okazuje się, że są to miejscowi, którzy znają zwyczaje letników i wiedzą, kiedy można bezpiecznie
okraść domek „sąsiada” ze Śląska.
W listopadzie policjanci ze
Szczyrku zatrzymali 55-latka podejrzanego o serię włamań do domków
letniskowych, do której doszło w
ostatnim czasie właśnie w rejonie
Szczyrku. W domu zatrzymanego
mężczyzny znaleziono pochodzące
z tych kradzieży łupy, będące jednoznacznym dowodem jego winy.
W październiku żywieccy policjanci ustalili personalia sprawców
włamania do daczy na Prusowie.
Zostali wykryci, choć do samej kra-

dzieży doszło jeszcze w sierpniu. Są
mieszkańcami Milówki, czyli miejscowymi. Jednego z nich zatrzymano, drugiego zatrzymywać nie trzeba było. Okazało się, że w międzyczasie trafił za kratki w związku z popełnionymi wcześniej przestępstwami. Czasem zatrzymanie złodzieja
jest dziełem przypadku...

POD OSTRZAŁEM
W dramatycznych i równocześnie „komediowych” okolicznościach doszło do zatrzymania
mężczyzny, który włamał się do
domu letniskowego w Szczyrku.
Dwa lata temu, na strzelnicy wojskowej na Błoniach, w czasach
kiedy bielscy policjanci mieli tam
jeszcze treningi strzeleckie, podczas takiego ostrego strzelania,
pod ogniem policyjnych kul pojawił się przemykający chyłkiem
mężczyzna. Zauważono go w porę
i tylko cudem uniknął śmierci. Po
zatrzymaniu mieszkańca Czechowic-Dziedzic okazało się, że przemykał odludnym terenem z łupami, pochodzącymi z włamania do
domku letniskowego w Szczyrku.
ŁUKASZ PIĄTEK
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Zbrodnie owiane tajemnicą

Zbrodnie - zwłaszcza te, których sprawcy nigdy nie zostali wykryci, osądzeni i ukarani - nawet po latach budzą
ogromne emocje. Odraza wobec wykrytych w toku śledztwa potworności związanych z zabójstwami miesza się z
ciekawością co do licznych, niewyjaśnionych wątków i tajemnic, które ofiary zabójców zabrały ze sobą do grobu.
pływ czasu nie ma tu znaczenia, bo zagadka tragicznej, zadanej w okrutny sposób śmierci, skutecznie mu się opiera. Takich, nigdy nie wyjaśnionych
mordów, w dalszej i bliższej historii
wymiaru sprawiedliwości jest wiele.
W policyjnych archiwach znajdują
się akta wielu śledztw dotyczących
zabójstw, które - z powodu niewykrycia sprawcy - trzeba było umorzyć lub choćby zawiesić. Sprawy te
intrygują tym bardziej, że każdą z
nich można wznowić, jeśli tylko pojawią się okoliczności, zeznania
świadków, czy dowody, które rzucą
nowe światło na okryte mroczną tajemnicą wydarzenia. Żeby takie nierozwikłane zbrodnie znaleźć, wcale nie trzeba sięgać daleko w przeszłość. Tylko w ciągu minionych
siedmiu lat policjanci z Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic zajmowali
się trzema takimi sprawami, kryjącymi się za brzmiącym groźnie skrótem: art. 148 par. 1 kk...

MORD
NA STARSZEJ PANI
Wczesnym rankiem 19 lipca 1999
roku - był to poniedziałek - na terenie
posesji nr 79 przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach
znaleziono zwłoki 65-letniej

kobiety. Makabrycznego odkrycia,
pięć minut przed 6.00, dokonał mleczarz, który natychmiast zawiadomił
o tym kierowniczkę pobliskiego sklepu. Ciało Małgorzaty G. leżało pod
boczną, przylegającą do śmietnika
ścianą domu, w którym mieszkała. W
tym samym budynku znajdowały się
w owym czasie bar i sklep. Nagie
zwłoki kobiety przykryte były oponami, które pod murem budynku leżały
od dobrego roku. Obok znajdowała
się odzież zmarłej, torebka, z której
ktoś wysypał na ziemię kosmetyczkę
i klucze do mieszkania oraz charakterystyczna torba na kółkach, z którą
miała zwyczaj chodzić.
Zarówno na ciele zmarłej, jak i
na ubraniu znaleziono krew. Od
początku było jasne, że 65-latka
została zamordowana. Wstępnie
podejrzewano nawet, że wcześniej
zabójca zgwałcił kobietę. Potem
wiadomo już było, że do gwałtu nie
doszło, choć za najbardziej prawdopodobną przyczynę zbrodni do dziś
uznaje się tło seksualne.
Przybyły na miejsce zdarzenia
około 9.00 biegły sądowy określił, że
zgon nastąpił około 8 do 12 godzin
wcześniej, czyli między 22.00 a 2.00
w nocy. Kobieta została uduszona,
o czym świadczyły sine ślady na szyi,
a co później potwierdziła sekcja
zwłok. Otarcia na skórze, będące pozostałościami upadku na ziemię i
szamotaniny, pozostały niemym
świadectwem dramatu, który - bez
świadków - choć niemal w samym
centrum Czechowic, rozegrał się poprzedniej nocy.

Na podstawie zeznań przesłuchiwanych w tej sprawie świadków
ustalono, że feralnego dnia, w godzinach wieczornych, Małgorzata G.
poszła z wizytą do znajomej. Po
otrzymaniu od koleżanki produktów
spożywczych - jajek, mleka, ogórków i ziemniaków - około 21.45 ruszyła pieszo do domu. Przed 23.00,
kobietę ciągnącą charakterystyczną
torbę na kółkach, idącą ulicą Sobieskiego w kierunku Niepodległości gdzie mieszkała - widziała grupka
młodych mężczyzn. Wśród nich policjant z miejscowego komisariatu.
Zwrócili uwagę, że co chwilę obracała się za siebie. Nie widzieli jednak, żeby ktoś za 65-latką szedł. O
tej porze roku było dopiero po zmroku, a ten rejon miasta jest bardzo
dobrze oświetlony.
Około 23.15 kobieta mieszkająca w tym samym budynku co zamordowana usłyszała krzyki. Słyszał je
również przebywający u niej wówczas chłopak. Nie przejęli się jednak głosem, który wyraźnie dochodził z pobliża budynku. Chłopak
wychodził od dziewczyny między
23.30 a 23.45. Kwadrans później
śmieci do śmietnika wyrzucał właściciel znajdującego się w tym samym budynku baru. Podwórko po-

sesji numer 79 jest odsunięte od
ulicy i ciemne. Żaden z mężczyzn
nie zauważył ciała 65-latki, która już
wówczas musiała tam leżeć...
W świetle zebranego materiału
przyjęto, że Małgorzata G. dotarła
pod swój dom około 23.00. Zaatakowana została niemal pod drzwiami prowadzącymi do własnego
mieszkania, bo tam znaleziono należący do niej sandał. Oprawca
przeciągnął ciało pod mur w ubraniu. Przeszukał torebkę i kosmetyczkę uduszonej kobiety. Jeśli zabrał jakieś pieniądze, to raczej drobne, bo - jak ustalono - 65-latka nie
miała w zwyczaju nosić większych
sum. Nie zainteresowały go klucze
do mieszkania. Być może, w panujących ciemnościach nie zauważył,
że wypadły na ziemię.
Przyjęto kilka możliwych wersji
wydarzeń. Najbardziej prawdopodobna to usiłowanie gwałtu, bo
przecież kobieta została rozebrana do naga. Wzięto też jednak pod
uwagę inne wersje: że kobieta została zamordowana, bo była świadkiem nieudanej próby włamania do
sklepu, zwróciła uwagę mającym
tam zwyczaj pić alkohol menelom
lub - planujący atak sprawca - przyszedł za nią.
Ostatecznie jednak wytypowano, że było to zabójstwo na tle seksualnym. Wysypanie zawartości torebki - zdaniem śledczych - mogło
mieć na celu upozorowanie rabunkowego tła przestępstwa. Prawdziwy rabuś zabrałby całą torebkę.
Fałszywy okazał się trop dotyczący gwałciciela z Brzeszcz. Miej-

scowa policja zatrzymała tam po
pościgu sprawcę usiłowania gwałtu
na starszej kobiecie, wcześniej
zresztą karanego za podobne przestępstwo. Miał alibi - około 21.00 feralnego dnia grillował z matką i bratem. Poza tym, jak ustaliła policja, nie
miał środka lokomocji umożliwiającego mu szybki wypad do Czechowic-Dziedzic i powrót do Brzeszcz.
Niczego nowego do sprawy nie
wniosły przesłuchania wielu świadków - okolicznych mieszkańców,
klientów sklepów oraz bywalców piwiarni. Nie udało się zabezpieczyć
żadnych śladów, czy tym bardziej
przedmiotów, które mogły należeć
do sprawcy. Nie pojawiały się żadne informacje, które mogłyby posunąć sprawę do przodu. W związku
z tym, już 15 października 1999
roku śledztwo - decyzją prokuratora - zostało umorzone. Sprawcy
tego odrażającego czynu nie udało się ustalić do dnia dzisiejszego.

CZY ŚLADY
PRZEMÓWIĄ?
Wiele śladów, których część
zapewne zostawił na miejscu zabójstwa sprawca, zabezpieczono natomiast w toku śledztwa po zabójstwie 44-letniego bielszczanina. Do
zbrodni doszło w lipcu 2000 roku.
Prowadzone w tej sprawie śledztwo
zostało tylko zawieszone. Ślady,
którymi dysponuje policja i prokuratura oraz materiał porównawczy
nadal są przedmiotem analiz i badań kryminalistycznych, toteż policja nie chce na razie ujawnić trzymanych w rękawie asów.
23 lipca 2000 roku mieszkanka
budynku przy ulicy Broniewskiego w
Bielsku-Białej zadzwoniła na policję
informując, że w jednym z mieszkań, wspólnie z innymi sąsiadami,
znalazła zwłoki 44-letniego właściciela, Jerzego S. Dość szybko ustalono, że mężczyzny nie widziano od
czterech dni. Zwłoki leżały na podłodze, na plecach, lekko przechylone na prawy bok. Mężczyzna był rozebrany od pasa w górę. Od razu
rzucała się w oczy rana kłuta, zadana prosto w serce oraz kolejne
rany kłute brzucha i trzy rany cięte
szyi. Wokół było dużo krwi, a w pobliżu zwłok leżał nóż o ostrzu długim na 25 i szerokim na 3 centymetry, również całym we krwi...
Przyjęto, że sprawca przyszedł
do mieszkania, kiedy ofiara spała.
Mężczyzna ubrany był w spodnie od
piżamy, a łóżko wyglądało, jakby
ktoś w nim spał. Zamordowany musiał wpuścić swojego zabójcę do
środka, po tym jak zapukał do drzwi.
Ślady krwi wskazywały, że został
uderzony nożem przy drzwiach, a
następnie pchnięty w głąb mieszkania. Kolejne ciosy nożem były zadawane, kiedy leżał już na dywanie.
Cięcia na szyi zadano, kiedy 44-latek już nie żył, o czym świadczył
brak wycieków krwi w miejscach
ran. Morderca rzucił nóż na dywan i
tam go pozostawił.
W mieszkaniu panował ład i porządek wskazujący, że napastnik
nie otwierał mebli, niczego nie szukał. Wychodząc albo zatrzasnął
drzwi, albo zamknął je kluczem, bo
sąsiedzi musieli je wyważyć.
Ostatnią osobą, która widziała
44-latka żywego, był jego mieszkający piętro niżej sąsiad. Było to około 22.00 19 lipca. Sąsiad zeznał policji, że mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, czymś zaniepokojony.
Czym? - jak zeznał - nie wiedział.
Twierdził ponadto, że zamordowany
nie miał konfliktów z innymi osobami, poza jedną. Tu podał nazwisko i
imię mężczyzny, który miał w ostatnim czasie wręcz niepokoić i nachodzić Jerzego S. Nie potrafił też wytłumaczyć, czemu 20 lipca, czyli w

dniu śmierci sąsiada, pytał jego matkę, czy wszystko z nim w porządku.
Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że 44-latek zginął pomiędzy
1.30 a 3.00 w nocy 20 lipca. Dobiegający w tym czasie z jego mieszkania hałas słyszała jedna z sąsiadek. W związku ze sprawą przesłuchiwano wielu świadków, w tym sąsiada i wskazanego przez niego
mężczyznę, z którym ofiara miała
pozostawać w konflikcie. Nie znaleziono jednak podstaw, żeby któregoś z tych mężczyzn łączyć ze
śmiercią 44-latka.
W śledztwie przyjęto, że sprawca w momencie zabójstwa nie był
w mieszkaniu Jerzego S. po raz
pierwszy. Przyszedł tam z konkretnym zamiarem zamordowania właściciela. Motywy mogły być bardzo
różne, ale za najbardziej prawdopodobny uznano niezałatwione rozliczenia finansowe. Na pewnym
etapie śledztwa pojawiła się szansa na ustalenie zabójcy 44-latka
inną drogą, niż przez analizę śladów. Policja uzyskała informację,
że w trakcie libacji w parku miejskim przy ulicy Broniewskiego, jeden z biesiadników - 53-letni wówczas bielszczanin - chwalił się kompanom, iż wie kto i dlaczego zabił
Jerzego S., ale nie może tego powiedzieć, obawiając się o własne
życie. Miał mówić, że powie wszystko, jak sprawa trochę ucichnie.
Mężczyzna ów nie zrobił tego jednak do dziś. 2 kwietnia 2001 roku
śledztwo w sprawie zabójstwa Jerzego S. zostało zawieszone.

ŚMIERĆ
PRZED WIGILIĄ
Do zabójstwa innego bielszczanina, którego sprawcy nie udało się
do dziś ustalić, również doszło pod
koniec 2000 roku. Dzień przed Wigilią, na wysokości kładki dla pieszych
nad potokiem Krzywa w rejonie stacji
Bielsko-Biała Wschód, leżały zwłoki
Romana K. Ciało znalezione zostało
rankiem. Mężczyznę zamordowano
w nocy. Zginął w miejscu, w którym
znaleziono jego ciało...
Zmarły leżał około metr od kładki, z twarzą w wodzie. Przybyły na
miejsce lekarz, stwierdzając zgon,
jako przyczynę podał pęknięcie
podstawy czaszki, wyziębienie organizmu i zachłyśnięcie się wodą.
Wokół walało się pełno butelek po
wódce, winie i puszek po piwie, które oczywiście zabezpieczono do
badań. Półtora metra od brzegu potoku znajdowała się plama krwi, w
której znaleziono brązowy guzik i
suwak zamka.

Jak później ustalono, przedmioty te pochodziły z kurtki zamordowanego mężczyzny. W kieszeni koszuli
Romana K. znaleziono portfel z dokumentami. Brakowało pieniędzy.
Na ręce tragicznie zmarłego znajdował się natomiast zegarek...
Dość szybko ustalono, że wieczorem 22 grudnia, Roman K. bawił
w jednym z barów przy ulicy Piekarskiej w Bielsku-Białej. Około 19.30
przywiozła go taksówka. Jak zeznawali później świadkowie, był już nietrzeźwy. Zamówił piwo, a płacąc
zwracał na siebie uwagę, trzymaną
w ręku, większą ilością gotówki. Po
jakimś czasie Roman K. kupił żeton
do stołu bilardowego i zaproponował
grę mężczyźnie, do którego się przysiadł. Grali, obserwowani przez
dwóch innych mężczyzn, którzy siedzieli przy stoliku popijając piwo. Kiedy skończyli partyjkę, miejsce przy
stole zajęli obserwatorzy. Dobrze już
wstawiony Roman K. znany - jak
ustaliła policja - z agresji i zadziorności po alkoholu, krytykował styl gry
obcych mężczyzn. Ci nie odpowiadali na zaczepki. Roman K. nie dał
jednak za wygraną i w końcu zaproponował im grę o piwo.
Już podczas gry między mężczyznami doszło do kłótni. Sytuacja się
zaogniła, gdy wyszło na jaw, że Roman K. jest kibicem Ceramedu, a
jego przeciwnik BKS-u. Cudem nie
doszło do bójki. Roman K., który
przegrał, nie chciał jednak przeciwnikowi postawić piwa, będącego
przedmiotem zakładu. Co dziwne,
panowie - miast pokłócić się jeszcze
bardziej - ustalili, że zagrają o 50 złotych. Skończyło się identycznie jak z
piwem i - jak zeznała policji barmanka - około 23.00 panowie już szarpali się przy bilardowym stole. Wówczas ktoś z sali rzucił, że bić mogą
się na zewnątrz. Nie trzeba było dwa
razy im tego powtarzać. Zniknęli.
Roman K. już do baru nie wrócił. Wrócił tam natomiast po upływie pół godziny jego przeciwnik.
Poprosił barmankę o słuchawkę
przenośnego telefonu. Wyszedł z
nią na zewnątrz i przez dłuższy
czas nie wracał. Barmanka wyszła
na zewnątrz, żeby odzyskać telefon. Widziała, że jej klient stał na
dworze z innym mężczyzną. Kobieta nie wie - było ciemno - czy był to
Roman K. czy też ktoś inny.
Mężczyzna ów zeznał tymczasem policji, że człowiek, z którym
widziała go barmanka, to właśnie był
Roman K. Potem obaj mieli się rozejść, w różnych kierunkach. Mężczyzna, z którym Roman K. grał w
bilard wrócił na noc do domu. Kiedy
rankiem ponownie pojawił się w barze, tam właśnie dowiedział się - jak
utrzymuje - o śmierci Romana K. Nie
udało się ustalić, a już na pewno nie
dowieść, że miał z tym tragicznym
wydarzeniem coś wspólnego. Do
kogo i po co dzwonił pomiędzy
utarczkami z Romanem K. też nie
pamięta...
Sekcja zwłok Romana K. wykazała na jego głowie kilka ran, zadanych tępym narzędziem o szerokości około 6-7 centymetrów. Biegli
wykluczyli, by rany te mogły być wynikiem upadku. Ich zdaniem, mężczyzna nie podniósłby się po pierwszym razie. Ślad podobnego uderzenia znaleziono też na dłoni mężczyzny, co świadczy o tym, że bronił się
przed ciosami przez kogoś zadawanymi. Na dramatyczną bójkę, której
stawką było życie, wskazuje również
urwany guzik i suwak z kurtki zamordowanego mężczyzny. Przyjęto, że
zabójstwo Romana K. miało motyw
rabunkowy, choć zwrócono uwagę
na fakt, że trochę nie pasuje do tego
pozostawiony w kieszeni portfel i zegarek na ręce denata. Sprawcy,
bądź sprawcom, mogło jednak chodzić tylko o gotówkę. A tę - jak ustalono - ofiara przy sobie miała.
Nie znaleziono żadnych dowodów przeciwko mężczyźnie, z którym
Roman K. najpierw się kłócił, a potem szarpał, ani przeciw innym biesiadnikom, którzy feralnego wieczoru pili w barze przy Piekarskiej. Przyjęto więc, że sprawca niekoniecznie
szedł za przyszłą ofiarą. Być może
Roman K. spotkał przyszłych oprawców przy kładce nad potokiem, gdzie
go zamordowano. 6 grudnia 2001
roku, czyli niemal w rocznicę zabójstwa, sprawa została umorzona, ze
względu na niewykrycie sprawców...
ŁUKASZ PIĄTEK
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Mijający rok nie był spokojny dla beskidzkiej Temidy. W naszym okręgu wydziały karne i grodzkie sądów rejonowych rozpatrywały kilka tysięcy
spraw. Ich różnorodność była ogromna, od banalnych wykroczeń poczynając, na najcięższych zbrodniach kończąc. Sądzono zarówno drobnych
rzezimieszków, jak i osoby znane z życia publicznego i gospodarczego, a także cieszących się w kraju mołojecką sławą gangsterów.

Gangsterzy, biznesmeni, lekarze, rodzice i inni

PROCES RZEŹNIKA
W styczniu przed bielskim Sądem Okręgowym rozpoczął się
elektryzujący opinię publiczną w
naszym kraju proces Rzeźnika,
czyli Ryszarda Niemczyka, jednego
z najgroźniejszych rodzimych gangsterów. Pochodzącego z Podbeskidzia Niemczyka zatrzymano kilka
miesięcy wcześniej na terenie Niemiec, blisko pięć lat po jego brawurowej ucieczce z wadowickiego więzienia. W akcie oskarżenia przedstawiono mu trzynaście zarzutów
przestępstw popełnionych w latach
1999 - 2000, między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, współudział w zabójstwie
Andrzeja K. (Pershinga), domniemanego szefa mafii pruszkowskiej
oraz dokonywanie rozbojów, wymuszeń, uprowadzeń i podpaleń.
Już pierwsza rozprawa rozwiała
wątpliwości, czy Rzeźnik będzie
chciał przed sądem składać wyjaśnienia i odpowiadać na zadawane
mu pytania. Owszem, wypowiadał
się chętnie i z zadziwiającą erudycją, ale wyłącznie na wybrane przez
siebie tematy. Sprawy dla niego niewygodne, jak na przykład kulisy
ucieczki z więzienia, pomijał milczeniem. Generalnie przyznał się do
popełnienia większości zarzucanych
mu czynów, z wyjątkiem kierowania
gangiem i współudziału w zabójstwie
Pershinga w Zakopanem. - Byłem na
miejscu tamtej zbrodni, ale wcześniej
nic o niej nie wiedziałem, nie wiedziałem nawet kim jest zastrzelony mówił w sądzie, obciążając swego
kompana Ryszarda B., skazanego
już prawomocnym wyrokiem za tamto zabójstwo.
W składanych wyjaśnieniach
Niemczyk zdecydowanie pomniejszał swoją rolę w gangsterskim
światku i jako inspiratorów wskazywał innych, głównie osoby, które już
nie żyją. Przy okazji zaprzeczył,
aby znał osoby z kierownictwa
mafijnych grup tzw. Wołomina i
Pruszkowa oraz aby cokolwiek łączyło go ze śmiercią generała Papały. Stwierdził również, że od czasu swojej ucieczki z wadowickiego
więzienia w październiku 2000
roku, oprócz posługiwania się fałszywymi dokumentami, nie popełnił już żadnego przestępstwa.
Proces, przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa,
toczy się nadal, a we wrześniu, w
roli świadka wystąpił w nim Ryszard B., ps. Ricardo. W przeciwieństwie do Rzeźnika odmówił składania zeznań, stwierdzając jedynie, że
z zamachem na Pershinga nie ma
nic wspólnego i nie wie jaką rolę
odegrał w nim Niemczyk.

MILCZĄCY RICARDO
W tym roku Ryszard B. częściej
występował przed bielskim sądem.
W kwietniu został przewieziony konwojem z Katowic do Bielska-Białej,
aby w charakterze świadka złożyć
zeznania w toczącym się tutaj procesie przeciwko biznesmenowi z
Podbeskidzia Konradowi K., oskarżonemu o współudział w uprowadzeniu w 1999 roku dla okupu znanego
kierowcy rajdowego oraz podżeganie do zabójstwa bielskiego przedsiębiorcy. Ricardo miał być wówczas
przesłuchiwany, między innymi, na
okoliczność wysyłanych przez niego
w 2001 roku z więzienia grypsów, z
których niektóre - zdaniem oskarżyciela - były kierowane do Konrada K.
Również wtedy gangster skorzystał
z przysługujących mu praw i odmówił składania zeznań.
Powołał się przy tym na kodeksową zasadę, która umożliwia uchylenie się od odpowiedzi na pytania
sądu, jeżeli odpowiedź mogłaby narazić świadka na odpowiedzialność
karną. Tak więc wystąpienie Ryszar-

da B. przed bielskim sądem trwało
zaledwie kilka minut. Zaraz po tym
został wyprowadzony przez antyterrorystów z sali i umieszczony w strzeżonym radiowozie, którym odwieziono go do katowickiego więzienia.
Identyczny był jego udział w innym procesie toczącym się w bielskim Sądzie Okręgowym, w którym
na ławie oskarżonych zasiadał
Krzysztof Sz., pseudonim Kwadrat.

KWADRAT
DOSTAŁ 15 LAT
Proces Kwadrata, 49-letniego
przedsiębiorcy z Bielska-Białej, który odpowiadał za podżeganie do zabójstwa swego konkurenta z branży, zakończył się w kwietniu wyrokiem skazującym. Ustalono, że pokrzywdzony biznesmen naraził się
swemu prześladowcy nabywając w
marcu 1997 roku rolnicze grunty na
północnych obrzeżach miasta. Gdy
tereny w tamtym rejonie otrzymały
status budowlanych, ich wartość
znacznie wzrosła. Krzysztof Sz.
uznał, że ów interes miał być wspólnym przedsięwzięciem. Domagał się
w związku z tym połowy działki. Gdy
biznesmen na to nie przystał, a groźby wobec niego nie skutkowały,
jego adwersarz postanowił się z
nim rozprawić, angażując do tego
najemnych zbirów.
Pomiędzy październikiem
1997 a majem 1999 roku nieustaleni sprawcy kilkakrotnie dokonywali zamachów na bielszczanina.
Przed jego domem i firmą kolejno
eksplodowały granat i ładunek wybuchowy, podłożono też bombę pod
samochodem, a w maju 1999 roku
jego mieszkanie zostało ostrzelane
z broni maszynowej. Kilka miesięcy
wcześniej mężczyzna został podstępnie porwany i uwięziony w lesie
pod Makowem Podhalańskim, odzyskując wolność dopiero po przekupieniu pilnującego go bandziora.
Jak ustalono, sprawcami uprowadzenia byli gangsterzy Ryszarda
Niemczyka, którzy już przed blisko
pięcioma laty zostali, także za tamten czyn, skazani przez bielski Sąd
Okręgowy na długoletnie kary pozbawienia wolności. Kwadrat, który
od początku postępowania starał się
wskazać, że został pomówiony, podzielił ich los. Sąd skazał go na piętnaście lat pozbawienia wolności, ale
wyrok jeszcze nie jest prawomocny, gdyż został zaskarżony przez
obronę.

BĄBEL
TEŻ Z „PIĘTNASTKĄ”
Również na karę 15 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Okręgowy w
Bielsku-Białej 35-letniego Ryszarda P., pseudonim Bąbel, za zastrzelenie w maju 2003 roku swego znajomego w letniej piwiarni na terenie Bielska-Białej. Podczas procesu oskarżony nie przyznał się do popełnienia
zarzucanej mu zbrodni. Wraz z obrońcą domagali się uniewinnienia i po
wyroku wnieśli apelację.
Do zabójstwa 42-letniego Mariusza J. doszło nad ranem, 4 maja
2003, w barze piwnym w centrum
miasta, nieopodal domu towarowego Klimczok. Kłótnia pomiędzy
przebywającymi tam mężczyznami
przerodziła się w bójkę, podczas
której padł z pistoletu śmiertelny
strzał. Zdaniem prokuratora - powołującego się na zeznania bezpośrednich świadków i procesowe
ustalenia - postępowanie dostarczyło nie budzących wątpliwości
dowodów wskazujących winę Ryszarda P., który z wyrachowaniem
przygotował się do rozprawy ze
skonfliktowanym z nim znajomym.
Gdy ten w towarzystwie Janusza
J. przybył do piwiarni, doszło pomiędzy mężczyznami do awantury.
Oskarżony wyciągnął niespodziewanie pistolet i bez ostrzeżenia strzelił

do swego adwersarza. Mariusz J.
przewieziony do bielskiego szpitala
z raną postrzałową brzucha zmarł w
półtorej godziny później. Sprawca
zaraz po zabójstwie uciekł z miejsca
przestępstwa i został ujęty dopiero
po trwających blisko dziesięć miesięcy poszukiwaniach listem gończym.
Wersja wydarzeń przedstawiona
podczas procesu przez oskarżonego była zupełnie odmienna. Ryszard
P. twierdził, że feralnej nocy bawił się
w bielskiej dyskotece, między innymi w towarzystwie Mariusza J. Do
piwiarni pod Klimczokiem trafił samotnie nad ranem. Tam grupa nieznanych mężczyzn zarzuciła mu, że
podczas pobytu w dyskotece kogoś
obraził. Został sprowokowany do
bójki z jednym z nich, a potem również inni chcieli się z nim bić. Czując
się zagrożony i oczekując pomocy
zatelefonował właśnie po Mariusza
J. Jednak ani z nim, ani z towarzyszącym tamtemu Januszem J., się
nie spotkał, bo bywalcy piwiarni za-

rzucili mu kurtkę na głowę i dotkliwie
pobili. W trakcie pobicia usłyszał głośny huk, po którym wszyscy się rozbiegli. On także uciekł. Gdy dowiedział się, że to jego podejrzewają o
zabójstwo, przestraszył się i postanowił się ukrywać.
Zdaniem obrony, sprawa wykrycia sprawcy była łączona z przestępczą działalnością Ryszarda
Niemczyka i Ryszarda B. i nabrała
dla policji priorytetowego znaczenia, a Ryszard P. miał stać się tego
ofiarą. W rzeczywistości śledczy
zostali w chytry sposób wprowadzeni w błąd, a tym który w głównej mierze się do tego przyczynił
był towarzyszący Mariuszowi J. w
piwiarni Janusz J. - twierdził w końcowej mowie obrońca Bąbla.
W ocenie sądu śmiertelny strzał
został oddany przez Ryszarda P.
Za zabójstwo skazano go na 15 lat
pozbawienia wolności, choć prokurator - który również wniósł apelację od wyroku - domagał się kary o
10 lat wyższej. Sąd zastrzegł jednak, że warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego nie może
nastąpić wcześniej niż po 12 latach
odbywania kary.

GDY ZAWINILI
STRAŻNICY WIĘZIENNI
Skazani na odsiadkę bandyci trafiają do więzień, które mają ich skutecznie odizolować od świata. To jednak teoria, bo w praktyce różnie
bywa. Dowodzi tego zakończony w
tym roku przed bielskim Sądem Rejonowym proces pięciu funkcjonariu-

szy służby więziennej Zakładu Karnego w Wadowicach, oskarżonych
o niedopełnienie obowiązków służbowych, w wyniku czego w 2000
roku doszło do ucieczek trzech więźniów. Najpierw uciekło dwóch tymczasowo aresztowanych mężczyzn,
którzy poprzez wykuty w ścianie celi
otwór przedostali się do sąsiadującego z więzieniem sądu i głównym
wejściem, przez nikogo nie zatrzymywani, opuścili budynek. 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, a aby
ukryć odgłosy kucia i stukania włączyli na pełny regulator znajdujący
się w celi głośnik radiowęzła.
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. W procesie
ustalono, że podczas porannego spaceru Rzeźnik rozerwał przykrywającą od góry spacerniak siatkę i poprzez
otwór przedostał się na dach sąsiadującego z zakładem karnym sądu.
Stamtąd spuścił się po rynnie na ulicę, gdzie prawdopodobnie czekali na
niego w aucie wspólnicy.
Sąd wydając wyrok, wskazał
przy których ucieczkach doszło do
zaniedbania obowiązków służbowych ze strony kierownictwa i funkcjonariuszy wadowickiego zakładu
karnego. Zapadłe wyroki były proporcjonalne do stopnia winy. W stosunku do oskarżonych o dopuszczenie
do ucieczki dwóch więźniów, sąd postępowanie warunkowo umorzył, 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 swoich obowiązków. Za
winnych uznano natomiast dwóch
strażników i kierownika więziennej
zmiany. Wszystkim trzem wymierzono karę półtora roku pozbawienia
wolności, w zawieszeniu na cztery
lata oraz po trzy tysiące złotych
grzywny. Nie mogą też przez trzy lata
pracować w służbie więziennej. Ten
wyrok nadal nie jest prawomocny.

KARY DLA LEKARZY
I PIELĘGNIAREK
Czterech lekarzy (w tym jeden
orzecznik), osiem pielęgniarek zatrudnionych niegdyś w oddziale
laryngologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej - oraz
czternastu rzekomych pacjentów
zostało skazanych za wyłudzanie
odszkodowań na podstawie fikcyjnych orzeczeń stwierdzających
uszczerbek zdrowia, w zakończonym we wrześniu procesie przed
bielskim Sądem Rejonowym. Przestępczy proceder miał miejsce w
2001 i 2002 roku, a w jego wyniku
od ubezpieczyciela wyłudzono niemal 115 tysięcy złotych.
Mechanizm przestępstwa polegał na fałszowaniu zapisów w kartach chorobowych i preparowaniu w
dokumentacji medycznej urazów,
które kwalifikowały ubezpieczonych
do ubiegania się o odszkodowania.
Były to głównie schorzenia laryngologiczne polegające na trwałym ubytku słuchu, złamaniach kości nosowych czy zaburzeniach oddychania.
Wypłacane w związku z tym odszkodowania wynosiły od siedmiuset do
ponad siedmiu tysięcy złotych, z czego ponad połowa pieniędzy trafiła do
kieszeni osób ze szpitalnego personelu, będących głównymi organizatorami przestępczego procederu.
Aferę wykryto, gdy w wyniku wewnętrznej kontroli u ubezpieczyciela
zaczęto się szczegółowo przyglądać

dokumentacji sporządzonej przez
bielskich laryngologów i lekarza
orzecznika. Powtarzały się w nich niemal identyczne historie chorobowe,
jak i okoliczności, w jakich dochodziło do wypadków będących podstawą
wypłacania odszkodowania. Już na
początku tłok na ławie oskarżonych
znacznie się przerzedził, gdyż aż 21
z 26 podsądnych - w tym wszystkie
osoby, na które opiewały spreparowane dokumenty oraz większość pielęgniarek - przyznało się do winy i wyraziło chęć dobrowolnego poddania
się karze. Sąd przystał wówczas na
to i wydał wyroki opiewające na kary
sięgające od pół roku do dwóch lat
pozbawienia wolności w zawieszeniu,
grzywny i nakazał proporcjonalne - w
zależności od winy - wyrównanie wyrządzonej ubezpieczycielowi szkody
majątkowej.
Do końca procesu do popełnienia zarzucanych przestępstw nie
przyznało się czworo lekarzy oraz
pielęgniarka. Wszyscy zostali uznani za winnych większości zarzucanych im czynów i skazani na kary
od dziesięciu miesięcy do dwóch lat
pozbawienia wolności - w zawieszeniu na okresy prób od dwóch do pięciu lat - grzywny oraz obowiązek
wyrównania ubezpieczycielowi wyrządzonej szkody. Dodatkowo lekarza orzecznika ukarano zakazem
pełnienia tej funkcji przez dziesięć
lat. Ten wyrok również nie jest prawomocny, gdyż niektórzy skazani
się od niego odwołują.

KRZYWDZONE DZIECI
W kończącym się roku w podbeskidzkich sądach nie brakowało
niestety spraw, w których pokrzywdzone były małe dzieci. Jedna z nich
trafiła na wokandę cieszyńskiego
sądu, a oskarżoną była kompletnie
pozbawiona rodzicielskich uczuć
matka. Trzydziestoletnia kobieta nie
tylko nie wykonywała wobec sześcioletniej córki swoich podstawowych opiekuńczych obowiązków,
ale w okrutny sposób znęcała się
nad dziewczynką. Z premedytacją
wykorzystywała każdy pretekst, aby
na nią krzyczeć i wulgarnie jej ubliżać. Dziecko było też bite i nie wolno mu było się z nikim kontaktować.
Przeżywało horror, gdy matka urządzała w domu całonocne libacje.
Tymczasem wyrodna matka potrafiła dla wielu ludzi stwarzać pozory, że jest dobra i troskliwie opiekuje
się córką. W jej zachowaniu nic złego nie dostrzegła, między innymi,
przedszkolanka z placówki, do której uczęszczała córka kobiety. Urzędowi opiekunowie troskliwie zajęli się
dzieckiem dopiero wówczas, gdy po
brutalnym pobiciu uciekło ono z
domu. Po tym „wyczynie” biologicznej matce całkowicie odebrano władzę rodzicielską. Została też oskarżona o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad córką. Kobietę skazano
na 1,5 roku pozbawienia wolności w
zawieszeniu na pięć lat, a dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej.
Zupełnie inny był sądowy finał
tragedii trzyletniej Martynki z BielskaBiałej. Dziewczynka zginęła półtora
roku temu, na skutek zadania jej
szesnastu ciosów nożem. Podejrzaną o zabójstwo była jej 21-letnia
matka, ale prowadzone postępowanie karne zakończyło się umorzeniem. Na podstawie opinii biegłych
z zakresu psychiatrii uznano, że kobieta była niepoczytalna i w chwili
czynu nie mogła rozpoznać jego znaczenia i pokierować swoim postępowaniem. Niepoczytalność wykluczyła
jej odpowiedzialność karną, gdyż w
świetle prawa uznaje się, że dana
osoba nie popełniła zarzucanego
przestępstwa. Wobec kobiety można było jedynie zastosować środek
zabezpieczający, polegający na
umieszczeniu jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
DARIUSZ BANDOŁA
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To miało być tylko odchudzanie, a skończyło się tragedią: chore serce, lęki, drgawki,
strach przed zaśnięciem, wycieńczenie... - Może jeśli o tym opowiem, przestrzegę te
wszystkie kobiety, które za wszelką cenę chcą być szczupłe jak modelki z gazet i nie
lubią swojego wyglądu, tak jak ja nie lubiłam - mówi Joanna B., mieszkanka BielskaBiałej. Uporczywe odchudzanie doprowadziło ją do anoreksji. Dziś ma 25 lat. Ułożyła
sobie życie, wyszła za mąż, pracuje. Nie wie tylko, czy będzie mogła mieć dzieci...

Przedłuża życie...

Zwierzenia anorektyczki

mina. Zaczęła się więc szaleńcza
praca. Ciągnęła dwa etaty. Jeden
w sklepie. Drugi jako sprzątaczka.
Cieszyła się, że tak dużo pracuje,
bo chudła, a jadła tylko po jednej
zupce chińskiej na dzień. Była wycieńczona. Ważyła 52 kilo. Spodnie
mogła ściągnąć bez odpinania.
Wskoczyła w rozmiar 36.

FOTO: ELŻBIETA PIZNAL

Na lodówce wisiał wizerunek
grubasa. To po to, żeby sobie
obrzydzić jedzenie. Przeżyła wiele dni głodząc się rygorystyczną
dietą typu: jabłko, jogurt, sucha
bułka albo tylko zupka chińska.
Dodatkowo były ćwiczenia, a jeśli
nie, to mordercza praca. Cieszyła
WYCHODZENIE
się, że ma tyle roboty, bo stres
Z DOŁKA
powoduje, że chudnie... Moment
przełomowy nastąpił, kiedy rano
Gdy już wiedziała, że coś musi
chciała wstać do pracy i zwymiozmienić, nie było jej łatwo. Obiatowała. Któregoś dnia przeraziła
dów dalej nie chciała jeść. Żyła w
PRZEŁOM
się na wieść o śmierci kuzynki przekonaniu, że wystarczy śniadaW CHOROBIE
też anorektyczki...
nie. Wmawiała sobie, że przecież
Wszystko zaczęło się, kiedy
Przełom nastąpił dopiero po kil- w obozach koncentracyjnych żyli
poszła do liceum. Miała 15 lat. - W ku latach drastycznych diet, kiedy ludzie, którzy ciężko pracowali, a
szkole trzeba było nosić fajne ciu- zdawało się, że ma ułożone życie: jedli drastycznie mało i byle co.
chy, dziewczyny prześcigały się w wyszła za mąż, wyprowadziła się z Przyjmowała za to suplementy diemodzie. Wszystkie musiałyśmy domu. Pewnego dnia obudziła się ty. Stawała się drażliwa na punkbyć „cool”, czytałyśmy kolorowe pi- o 7 rano. Chciała wstać. Podniosła cie swojego wyglądu. Jeśli ktoś
sma, każda chciała coś ze
mówił - dobrze wyglądasz, obsobą zrobić, każda musiała
rażała się. W sylwestra zabyć atrakcyjna. I ja też nie
miast się bawić siedziała w
chciałam być gorsza, a nie ludomu. Robiła postanowienia
biłam siebie. Taki problem jak
noworoczne - jeść więcej
mój zaczyna się właściwie od
owoców.
nielubienia siebie, braku akKolejny moment przełomu
ceptacji tego, że z dziewczynastąpił, kiedy okazało się, że
ny robią się kobietą. Wydawama trudności z zajściem w ciąło mi się, że jestem gruba,
żę, a bardzo chciała mieć
choć z perspektywy czasu
dziecko. Uświadomiła sobie
twierdzę, że gruba wcale nie
po raz kolejny, że... musi się
byłam - mówi Joanna. Przy
nauczyć jeść! Uczy się do
wzroście 176 cm ważyła 73
dziś. - Wiele już zrobiłam, ale
kg. Była ładną dziewczyną o
mam świadomość, że to nie
kobiecych kształtach.
jest koniec - mówi. Nadal miePodjęła jednak decyzję o
rzy się z problemem. Choć
odchudzaniu. Na początku
waży już znacznie więcej, bo
wyrzucała śniadania, które
58 kilo i to jest sukces. Nie
mama robiła jej do szkoły.
odmawia sobie też słodyczy.
Czasami do śmietnika, czaKto pomógł? - Byłam co
sami zostawiała kotom i
prawda u psychiatry, ale mypsom. W szkole była głodna,
ślę, że nie zdołałby mnie z
nie mogła się skupić, ale statego wyciągnąć. Jestem za
rała się nie myśleć o jedzebardzo uparta. Postawiono mi
niu. Żołądek przyzwyczaił się
diagnozę - depresja, stany lędo tego po jakimś tygodniu.
kowe. Skierowano mnie do
Obiady musiała jeść, bo były
dziennego ośrodka leczenia.
w domu. Ale starała się je
Nie mogłam jednak sobie na
ograniczać. Rezygnowała
to pozwolić, bo pracuję, a spoalbo z mięsa, albo z ziemniatkania terapeutyczne odbywaków, albo z sosów... Kolacji
ły się codziennie od rana do
już w ogóle nie jadła. - Przyczternastej. Skończyło się na
szedł taki czas, że jadłam tyldwóch wizytach i lekach psyko jedno jabłko, jeden jogurt
chotropowych uspokajająi suchą bułkę dziennie. Do
Joanna opowiedziała swoją historię, żeby
cych, stosowanych przy jadłotego przyjmowałam środki
przestrzec wszystkie kobiety przed niewstręcie - mówi Joanna. - Jeprzeczyszczające - tabletki i
rozsądnym odchudzaniem.
śli chcemy się zmierzyć z jaherbatki. Przy tym wszystkim
kimś problemem, potrzeba blifundowałam sobie sporo wysiłku. się i zwymiotowała. Doczołgała się skiej osoby. Musi być ktoś, kto
Chodziłam na siłownię i kupiłam do łazienki. Zadzwoniła do męża, zrozumie, wesprze, a czasami nasobie rower do treningów. Czasa- że coś niedobrego się z nią dzie- wet pokrzyczy. Bardzo pomógł mi
mi wieczorami schodziłam z nie- je. Siedziała w łazience i płakała. mąż. Dotarło do mnie, że krzywgo i słaniałam się ze zmęczenia. Ogarnął ją straszny lęk. W labora- dzę sama siebie i jego także. PoAle otwierałam okno i pomagał mi torium, gdzie zrobiono jej badania, maga jej też praca z ludźmi. Prołyk świeżego powietrza. Czasami postawiono diagnozę - bardzo sil- wadzi gabinet masażu, gdzie teburczało w brzuchu, ale wmawia- na anemia, podwyższone OB, stan stują medyczne materace. - Lubię
łam sobie, że nie jestem głodna, zapalny. Lekarka, gdy ją zobaczy- kontakt z ludźmi, rozmowy z nimi.
a poza tym zachęcona byłam ła, spytała: - Coś ty z sobą zrobiła? Często przychodzą do nas tacy,
efektami, bo faktycznie chudłam Przyszły koszmarne dni, kiedy cały którzy też cierpią, a których nie ma
- mówi Joanna. - Wtedy kupowa- czas było jej niedobrze, nie piła, nie kto wysłuchać. Wiele razy sama
łam niemal wszystkie gazety, któ- jadła, bo organizm wszystko zwra- coś wynoszę z tej rozmowy - mówi.
Joanna, mimo że jest szczure pisały o dietach, odchudzaniu cał. Chciała nawet jeść, ale siedziai zdrowym odżywianiu.
ła i płakała, gdy na siłę wmuszała pła i ma zgrabną figurę, nie wyJednocześnie oszukiwała się kawałki jedzenia. Serce zaczęło tak gląda na anorektyczkę. Te częmówiąc sobie, że po prostu zdro- bardzo dokuczać, że bała się, iż sto się kojarzą z zapadłymi policzwo się odżywia. Po chudnięciu umrze. Miała arytmię. W nocy bała kami, zniszczoną cerą i ramionapojawiał się efekt jojo. Po uporczy- się zasypiać. Najgorszy był mo- mi jak piszczele. - Nie zawsze tak
wym głodzeniu pozwalała sobie ment, kiedy zamykały się jej oczy i jest - twierdzi Joanna. - Wiele zazjeść nieco więcej, a później zno- „odfruwała”. Przychodził straszny leży od typu urody. Sporo też
lęk. Wstawała i uciekała przed można zamaskować ubiorem czy
wu się głodziła. Żyła tak kilka lat.
- Dało się wytrzymać. Jedynym snem. Wiedziała już, że chce coś choćby nawet fryzurą. Stara się
jeść. Jak sama mówi, kiedyś jej
objawem, który mnie zaniepokoił, zmienić.
- Zanim jednak doszło do prze- motywacją było powiedzenie:
był brak miesiączki przez trzy miesiące. Byłam u lekarza, dostałam łomu, popełniłam sporo błędów. „nie żyję po to, by jeść, lecz jem
leki hormonalne, wysłano mnie do Kiedy zamieszkałam z mężem w po to, by żyć.” Teraz zmieniła je
psychologa, ale wszystko na nic - Bielsku, byłam już bez mamy, bez na inne, jej zdaniem mądrzejsze:
wspomina Joanna. Jednocześnie jej czujnego oka, bez domowych „jesz - żyjesz; nie jesz - umiewcale nie była szczęśliwa. Do obiadków. Z mężem chcieliśmy na rasz”.
Tekst i foto: ELŻBIETA PIZNAL
szkoły zakładała obszerne swetry, starcie czegoś się dorobić - wspo-

Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, obchodził
w tym roku dziesięciolecie istnienia. Powstał z inicjatywy Haliny Moszyńskiej, która od początku jest jego kierownikiem, a od 2002 roku - pełnomocnikiem rektora
ATH do spraw UTW.
- Mój pomysł zorganizowania
- Współpracujemy także ze
w stolicy Podbeskidzia Uniwersy- Śląską Akademią Medyczną, Poltetu Trzeciego Wieku entuzja- skim Towarzystwem Gerontolostycznie poparła Halina Szwar, gicznym i Polskim Towarzystwem
twórczyni pierwszego UTW w Pol- Rehabilitacyjnym, a także Kołem
sce oraz Zbigniew Religa, który PTTK Senior i Klubem Nauczyciepropagował tę ideę w środowisku la - mówi Halina Moszyńska. Dolekarskim, by zachęcić lekarzy do daje, że połowa słuchaczy UTW
udziału w naszych
wykładach - mówi
Halina Moszyńska.
- Do pomysłu przychylił się także Marek Trombski, ówczesny wojewoda
bielski, i skierował
mnie do Andrzeja
Włochowicza, prorektora filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, która w
2002 roku przekształciła się w ATH.
Prorektor chętnie się
zgodził na powstanie UTW.
Początki były
skromne. W 1996
roku grono słuchaczy liczyło zaledwie
65 osób. Rok później
ta liczba podwoiła
się, obecnie na wykłady, seminaria i zajęcia uczęszcza oko- Halina Moszyńska, inicjatorka powstania Uniło 500 osób. - Na po- wersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej,
czątku wszystko or- przy pracach słuchaczy.
ganizowaliśmy własnymi siłami. Dziś mamy lokal w to osoby samotne, w większości
rektoracie ATH, własny sprzęt i bo- kobiety, a największą popularnogatą, różnorodną ofertę dla słu- ścią cieszą się zajęcia zespołochaczy - mówi Halina Moszyńska. we. Ludzie rozwijają zainteresoGłównym celem działalności wania, ale i nawiązują cenne przyuniwersytetu jest zachęcenie star- jaźnie. Jest to ważne szczególnie
szych osób do tak zwanego kształ- dla osób, które po latach pracy w
cenia ustawicznego. Jak mówi innych częściach kraju wróciły do
jego inicjatorka, to nie tylko sys- rodzinnego Bielska-Białej. - Gdy
tematyczne pogłębianie wiedzy i opuszczałam miasto, miałam w
rozwijanie zainteresowań, ale i nim wielu przyjaciół i znajomych.
atrakcyjne wypełnienie wolnego Na przestrzeni lat przyjaźnie się
czasu, którego wraz z przejściem zatarły, ludzie też powyjeżdżali.
na emeryturę nagle robi się wię- Gdyby nie Uniwersytet Trzeciego
cej. Słuchacze mówią, że nie wy- Wieku, nie miałabym się do kogo
obrażają sobie życia bez spotkań odezwać... - mówi jedna ze słuw ramach UTW. Większość sta- chaczek.
- Czym są dla mnie zajęcia z
nowią mieszkańcy Bielska-Białej,
ale nie brak osób, które przy- gimnastyki? Całym życiem i
jeżdżają z ościennych miejscowo- ogromną radością. Odliczam dni
do następnego tygodnia, kiedy
ści i powiatów.
znów będę mogła się spotkać z
Ogromną popularnością ciepaniami i poćwiczyć - mówi kolejszą się organizowane przez
na słuchaczka UTW.
UTW wykłady i seminaria, które
Koło plastyczne organizuje
prowadzą pracownicy naukowi. wystawy malarstwa i kompozycji
Uniwersytet wielokrotnie gościł kwiatowych, zdobywając nagromiędzy innymi kierowników klinik dy w konkursach malarzy nieproŚląskiej Akademii Medycznej. W fesjonalnych, działający od pojego ramach działają między in- czątku istnienia uniwersytetu
nymi warsztaty historyczne i wie- chór występuje na różnych urole kół: literackie, plastyczne, wo- czystościach. Wiele osób bardzo
kalno-muzyczne, narciarskie, chętnie jeździ na wycieczki,
turystyczne, brydżowe. Ogromną szczególnie do Krakowa i Zakopopularnością cieszą się zajęcia panego.
z gimnastyki ogólnousprawniająO potrzebie istnienia UTW
cej i rehabilitacyjnej, dostosowa- świadczy stale zwiększająca się
ne do możliwości i stanu zdrowia liczba słuchaczy. Tylko w tym roku
uczestników, a także zajęcia pły- zgłosiło się kolejnych 60 chętnych.
wania i nauka języków obcych - Najwięcej słuchaczy ma 60-75 lat.
angielskiego i niemieckiego. Słu- 40 proc. uczestników legitymuje
chacze mają także spotkania w się wyższym wykształceniem, praTeatrze Polskim i Bielskim Cen- wie drugie tyle - średnim.
Słuchacze śmieją się, że unitrum Kultury, seminaria w zamku Sułkowskich i Książnicy Be- wersytet przedłuża im życie...
Tekst i foto: EWA FABER
skidzkiej.
FOTO: EWA FABER

bo ciągle wydawało się jej, że jest
za gruba. Za punkt honoru postawiła sobie wagę 60 kg. Wydawało
się jej, że jeśli tego nie osiągnie,
nie będzie mieć chłopaka, nie będzie chodzić na imprezy. „Zafiksowana” na punkcie swojej wagi nie
potrafiła się niczym cieszyć. - Nie
umiałam dostrzegać uroków życia,
nie widziałam świata, właściwie
nie chciało mi się żyć - wspomina.
Stroniła od ludzi. Miała tylko jedną przyjaciółkę. Która też się odchudzała...

LICEUM, GAZETY
I CIUCHY
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Podbeskidzie ma się czym pochwalić !

Już 20 produktów regionalnych rodem z Podbeskidzia znajduje się na specjalnej liście
produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z tego oscypek i bryndza podhalańska „starają się” o zastrzeżenie nazwy w Unii Europejskiej.
wpis na listę produktów tradycyjnych może starać się
grupa producentów wyrobu,
który wytwarzany jest od co najmniej 25 lat. Wpis nie gwarantuje
ochrony nazwy produktu, a także
prawa do jego produkcji czy też
wprowadzenia go do sprzedaży.
Jednak to znakomita promocja, a
przede wszystkim podniesienie prestiżu danego produktu, który przez
to może się lepiej sprzedawać. Na
liście jest już 20 produktów z Podbeskidzia: bachor, bryndza podhalańska, buchciki (buchciczki),
bundz (bunc), ciastka ze szpyrek,
kołocz weselny cieszyński, kwaśnica, miodula (miodunka lub miodonka), murzin wielkanocny, oscypek,
placki z blachy ze szpyrkami lub z
wyrzoskami, poleśniki (poliźniki),
prażuchy, redykołka, ser klagany,
ser wołoski wędzony, warzonka, zozworki (imbirki), żebroczka i żentyca (taka pisownia widnieje na liście). Te produkty zostały wpisane
w czterech kategoriach: sery i inne
produkty mleczne, gotowe dania i
potrawy, wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz napoje (alkoholowe
i bezalkoholowe).
SERY I INNE PRODUKTY
MLECZNE
Bryndza podhalańska - na liście od
28 września 2005 roku, wpisana
tylko w województwie małopolskim. To produkt serowy pikantny
i słony o długości od 17 do 23 centymetrów. Obecnie trwa jego procedura rejestracyjna w Unii Europejskiej. Z Podbeskidzia o unijną
rejestrację starają się gminy z Żywiecczyzny: Ujsoły, Rajcza, Milówka, Węgierska Górka, Jeleśnia i
Koszarawa oraz z powiatu suskiego: Zawoja i Bystra-Sidzina.
Bundz (bunc) - na liście od 10 października 2005 roku w województwie
śląskim. Ma kształt bochenka o barwie białokremowej. W smaku łagodny, lekko kwaśny i orzechowy.

Oscypek (oszczypek) - w województwie małopolskim na liście od
28 września 2005 roku, a w śląskim od 25 września 2006 roku. Ma
kształt osełki, dwustronnego stożka, wrzeciona. W smaku lekko słony z wyraźnym zapachem wędzenia. Trwa procedura jego rejestracji w UE.
Redykołka - na liście od 10 października 2005 roku w województwie śląskim. Produkowana z resz-

Ser wołoski wędzony - na liście od
9 maja 2006 roku w województwie
śląskim. Wytwarzany z sera
owczego przez górali z gminy
Istebna. Ma wygląd okrągłego żółtego placka o średnicy około 30
cm. W smaku lekko słony z zapachem wędzenia.
Żentyca (pisownia z listy) - na liście od 28 września 2005 roku w
województwie małopolskim. Jej
barwa może być biała lub lekko

Kwaśnica doczekała się specjalnego festiwalu w
Żywcu. Do jej spróbowania zachęcają Irena Golec (matka słynnych bliźniaków-muzyków z Milówki) i jej siostra Krystyna Łakomska.
tek sera, który przygotowywany jest
do produkcji oscypka. Ma kształt
parzenic, serca lub wrzeciona. Jej
barwa jest lekko kremowa, a smak
pikantny i lekko słony. Czuć także
zapach wędzenia.
Ser klagany - na liście od 9 maja
2006 roku w województwie śląskim.
Produkowany przez górali ze Śląska Cieszyńskiego z mleka owczego lub krowiego. Ma kształt bochenka, kolor kremowy lub żółty i długość do 20 centymetrów, a szerokość do 15 cm. Po dłuższym leżakowaniu twardnieje. Ma łagodny
śmietankowy smak, a po dłuższym
leżakowaniu kwaskowy.

wieprzowego. Ma smak kwaśny,
słonawy i ostry.
Placki z blachy ze szpyrkami lub
z wyrzoskami - na liście od 21
sierpnia 2006 roku w województwie śląskim. Potrawa ze Śląska
Cieszyńskiego. Placek koloru
brązowego, do którego dodawane są skwarki ze słoniny lub wyrzoski z tłuściejszych skrawków
mięsa wieprzowego. Placek ma
zapach ziemniaka pieczonego w
ognisku.
Poleśniki (poliźniki) - na liście od
21 sierpnia 2006 roku w województwie śląskim. Potrawa pochodząca ze Śląska Cieszyńskiego. To

Również oscypek zyskał wielu miłośników. W
Szczyrku organizowane są nawet mistrzostwa w
jego jedzeniu.

kremowa. W smaku słodka lub lekko kwaśna.
GOTOWE DANIA I POTRAWY
Bachor - na liście od 21 sierpnia
2006 roku w województwie śląskim. To pieczeń o smaku zbliżonym do smaku placków ziemniaczanych z wyraźnym aromatem mięsa wieprzowego, cebuli i
przypraw: pieprzu i majeranku.
Pieczony głównie na Śląsku Cieszyńskim.
Kwaśnica - na liście od 31 sierpnia 2006 roku w województwie śląskim. To tradycyjna zupa z Żywiecczyzny przygotowywana na bazie
wywaru z kiszonej kapusty i mięsa

placek drożdżowy lub placek z ciasta ziemniaczanego przypieczony
z obu stron. Może mieć kształt
okrągły lub owalny.
Prażuchy - na liście od 31 sierpnia 2006 roku w województwie śląskim. Potrawa pochodzi z Żywiecczyzny. To mąka wyprażana z
dużą ilością widocznych kawałków grubo mielonego ziarna zbóż
oraz łuskami (otrębami). Podawane są na różne sposoby z tłuszczem lub mlekiem.
Żebroczka - na liście od 21 sierpnia 2006 roku w województwie śląskim. Potrawa z tartych ziemniaków ze Śląska Cieszyńskiego. Ma

Jej obrazy trafiły do Burundi i na Mauritius !

Jest mało znana w swojej rodzinnnej Świnnej czy na Podbeskidziu. Za to szanowana i doceniana wśród krakowskich
artystów. Jej sakralne obrazy trafiły do kościołów w Krakowie, a także do... Burundi i na Mauritius. Mowa o Halinie
Mieszczak, która występuje pod artystycznym pseudonimem Halszka M.

Halszka M. podczas tworzenia obrazu kobiety z
kwiatami. Pozuje jej matka - Ewa.
W dzieciństwie nic nie wkazywało na to, że Halszka M. zostanie artystką. Jak większość dzieci
- lubiła rysować i malować. Nieźle
jej to wychodziło. Pierwszy przebłysk talentu pojawił się, gdy miała dziesięć lat. Wówczas na katechezie namalowała karykaturę...
księdza.
- Pamiętam, że kartka „chodziła” od ławki do ławki i w pewnym

Halszka M. w trakcie malowania tzw. martwej
natury.

momencie ksiądz ją przechwycił.
Popatrzył i nagle stwierdził, że
bardzo mu się podoba ta karykatura - wspomina Halszka M.
Z czasem zaczęła coraz częściej malować, nie tylko karykatury. Widać było, że ma nieprzeciętny talent. Gdy kończyła podstawówkę wspólnie z rodzicami
uzgodniła, że pójdzie do Liceum
Sztuk Plastycznych w Bielsku-Bia-

łej. Tam zaliczyła kilka wystaw i
konkursów. Otrzymała czwartą
nagrodę w konkursie zorganizowanym przez francuski konsulat w
Warszawie (1994 rok), a także wyróżnienie na Biennale Grafiki w
Szczecinie (1996). Brała udział w
wystawach w Gremingen w Holandii (1994), Gelnhausen w
Niemczech (1997) i Krakowie
(1997).

Po skończeniu bielskiego „Plastyka” Halszka M. dostała się na
wydział grafiki warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Ukończyła go w 1999 roku i wstąpiła do... Zakonu Karmelitanek
Dzieciątka Jezus w Krakowie,
gdzie przebywała trzy lata.
- Miałam taką potrzebę duchową. Nie żałuję tego kroku. To właśnie tam miałam sposobność się wyciszyć. Tam moje obrazy sakralne
nabrały zupełnie innego kształtu i
charakteru - wspomina Halszka M.
Po wstąpieniu do zakonu udała się na pielgrzymkę do Medjugorije w Bośni i Hercegowinie. Po powrocie przez półtora roku malowała obraz Matki Boskiej z Medjugorije. Obraz był wysoki na 2,5 metra, a szeroki na 1,4 metra. W 2001
roku trafił do kościoła Matki Bożej
Królowej Polski na Woli Justowskiej w Krakowie. Niestety, po roku
kościół i wraz z nim obraz spłonęły. Halszka M. odtworzyła kopię obrazu na podstawie zdjęć.
Kolejne obrazy trafiły do kościoła św. Kingi w Krakowie. Potem namalowała świętego Józefa, który trafił do kościoła misyj-

zapach pieczonych potraw ziemniaczanych.
WYROBY PIEKARNICZE I CUKIERNICZE
Buchciki (buhciczki) - na liście od
9 maja 2006 roku w województwie
śląskim. Potrawa ze Śląska Cieszyńskiego. To połączone ze sobą
bokami bułeczki z nadzieniem z
marmolady lub powideł w kolorze
złocistobrązowym.
Ciastka ze szpyrek - na liście od
13 marca 2006 roku w województwie śląskim. To ciasteczka ze Śląska Cieszyńskiego o różnych
kształtach, podobne do ciasteczek
z ciasta kruchego.
Kołocz weselny cieszyński - wpisany na listę 21 sierpnia 2006 roku
w województwie śląskim. Kołocz
ze Śląska Cieszyńskiego ma kolor złocisty. Spód i góra kołocza to
wypieczone ciasto drożdżowe.
Wewnątrz znajduje się nadzienie
makowe lub serowe. Może być
mieszane makowo-serowe. Górę
kołocza zdobi złocista kruszonka
posypana cukrem pudrem.
Murzin wielkanocny - na liście od 13
marca 2006 roku w województwie
śląskim. Wypiekany na Śląsku Cieszyńskim. Z zewnątrz przypomina
chleb, a w przekroju widać kawałki
szynki i boczku wtopione w ciasto
chlebowe. Ma zapach chleba oraz
wędzonego boczku i szynki.
Zozworki (imbirki) - na liście od 28
lutego 2006 roku w województwie
śląskim. To podstawowe ciasto wigilijne i zapustne wypiekane na Śląsku Cieszyńskim. Ma długość od
6 do 7 cm, a grubość około 0,5 cm.
NAPOJE ALKOHOLOWE I BEZALKOHOLOWE
Miodula (miodunka lub miodonka)
- na liście od 31 sierpnia 2006 roku
w województwie śląskim. To dość
popularny słodki napój alkoholowy
z lekkim osadem miodu przyrządzany na Podbeskidziu.
Warzonka - na liście od 21 sierpnia
2006 roku w województwie śląskim.
Napój alkoholowy przyrządzany na
słodko i podawany na gorąco.
Tekst i foto: PAWEŁ SZCZOTKA
nego w Gitega w... Burundi. Kolejnych kilka obrazów sakralnych
trafiło do kościołów misyjnych na
Mauritiusie! Jej obrazów próżno
natomiast szukać w kościołach na
Podbeskidziu.
- W czasie Wielkanocy w kościele w sąsiedniej wsi Trzebinia
wystawiany jest mój obraz „Pan
Jezus modlący się w Ogrojcu”.
Znajduje się on w prywatnej kolekcji jednego z mieszkańców,
który go udostępnia kościołowi mówi Halszka M.
Często sięga po tematy religijne, ale lubi także malować pejzaże i portrety. Przy tych ostatnich
zawsze prosi kogoś o pozowanie.
- Właśnie pracuję nad portretem
arcyksięcia Karola Stefana Habsburga. Maluję go na zamówienie.
Ten obraz to kopia starej widokówki. Zdarzają mi się takie zamówienia. Kilka razy zamawiano u mnie
kopie słynnego obrazu „Słoneczniki” van Gogha. Niektórzy uważają,
że to czysta komercja. Ja z kolei
twierdzę, że malując takie kopie
zawsze można się czegoś nauczyć
- twierdzi Halszka M.
Jej obrazy, które wykonała na
zamówienie, znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i
kilku krajach Afryki. Co zamierza
w przyszłości? - Tak poukładały się
moje drogi życiowe, że wkrótce wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych. Być może na stałe. Co prawda Polski nie podbiłam, ale kto wie,
może uda mi się zawojować Amerykę? - śmieje się artystka.
Tekst i foto: PAWEŁ SZCZOTKA
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Nauka mówienia od nowa

Nawet dla dalszych znajomych zawsze był wzorem sportowego trybu życia. Kiedyś - w Wilamowiczance i Unii Oświęcim - kolarz, od ponad dwudziestu lat - trener. Zero alkoholu i nikotyny. Jedynymi jego nałogami są solidność i
rzetelna praca. Gdy przed czterema laty, podczas wyścigu w podwrocławskiej Sobótce, dostał zawału serca, kolarski
światek osłupiał. Szybko doszedł do siebie i znów dzielił codzienny żywot pomiędzy treningi i zawody swoich - z Kęt
i Kóz - podopiecznych. W listopadzie zeszłego roku w środowisku kolarzy znów zawrzało. Piotr Karkoszka wylądował
w szpitalu z zawałem mózgu. Prawie sam tam dojechał...
ANI JEDNEGO SŁOWA
Jechał autem do Katowic, do Śląskiego Związku Kolarskiego, by pozałatwiać klubowe sprawy.
Zadzwoniła komórka. Kolega o
coś pilnie dopytywał, a on nie rozumiał, co do niego mówi! Przerwał rozmowę. Znajomy nie dał za wygraną,
lecz tym razem Piotr odłożył telefon
jeszcze szybciej... Rozróżniał znaki
drogowe, na skrzyżowaniach reagował na świetlne sygnalizacje. Dlatego właśnie nie zdawał sobie sprawy
z tego, co się z nim dzieje. W związku załatwił, co miał załatwić, ale czując, że jednak coś jest nie tak,
oszczędnie dobierał pojedyncze słowa. A że zawsze był wyważony w tym
co mówi liczył, że nie wzbudzi u znajomych działaczy najmniejszych podejrzeń. Żegnając się, tak na wszelki wypadek, przyznał, że źle się czuje i będzie musiał odwiedzić swojego lekarza w Kętach. Dojechał do
niego bez najmniejszych problemów,
lecz gdy próbował mówić, jego medyczny opiekun osłupiał. Pacjent nie
potrafił wymówić poprawnie ani jednego wyrazu, więc podsuwał doktorowi pod nos notes, w którym pisał,
jak się czuje...
Skierowanie do szpitala w Oświęcimiu zostało wypisane natychmiast,

podobnie szybko lekarz wezwał szwagra Piotra, by go zawiózł na neurologię. Chodził, cały czas był świadomy,
co się z nim dzieje, ale nie rozumiał
znaczenia kierowanych do niego
słów. Kontaktował dopiero po kilkakrotnym ich powtórzeniu. Nie potrafił
już nawet, choć od pobytu u kęckiego lekarza upłynęła ledwie godzina,
napisać o co mu chodzi.

OBRAZKI Z KACZUSZKĄ
Zajęli się nim błyskawicznie. Badania wykazały zawał mózgu. Zatkała
się, poprzez zakrzep, tętnica doprowadzająca krew do mózgu. Mówił tylko
hasłami, po długim namyśle, ale i tak
mylił końcówki wyrazów, nie trafiał z
ich odmianą. Od razu wzięła go do galopu logopedka, nie dając mu się zamknąć w sobie. - Młoda, ładna i zgrabna babeczka spotykała się regularnie
z pięćdziesięciolatkiem i... pokazywała mu obrazki z kaczuszką, zajączkiem,
domkiem - pytając po wiele razy: co to
jest? Paliłem się ze wstydu... Na dwadzieścia takich rycin, z którymi nie miałby problemów najmniej rezolutny z najmłodszych przedszkolaków, nie potrafiłem nazwać co czwartej! - przyznaje
otwarcie Piotr Karkoszka. - Czułem, że
znam każdy z przedstawionych na nich
przedmiotów, ale nazwać niektórych z
nich nie byłem w stanie. A już z „fili-

Po zawale mózgu Piotr Karkoszka dzień w dzień wprawiał się w
mowie, nie wypuszczając z ręki słownika.
żanką”, to był horror! Przywróciłem ją
do swego zasobu słów dopiero po tygodniu heroicznej walki. Po prostu wiele wyrazów kompletnie wymazało mi
się z pamięci. Dlatego tak ważne jest,
by człowiek, którego spotkało to co
mnie, nie uciekł w głąb siebie, nie wstydził się otoczenia - tylko z uśmiechem
na ustach uczył się na nowo, co to jest
ołówek, krasnal, żabka... Jest wówczas ogromna szansa, że i reszta „skasowanych” znaczeń powróci - dodaje
z przekonaniem.
Do swoich zawodników dzwonił
już ze szpitala. Napisał sobie z mo-

zołem gotowca i wydzwaniał w kółko.
- Do pana też zadzwoniłem z kartką
w ręku - przypomina mi zeszłoroczną
rozmowę telefoniczną, podczas której bynajmniej nie uskarżał się na stan
swojego zdrowia, lecz informował
„Kronikę” (przepraszając uprzejmie za
zwłokę...) o przełajowych sukcesach
swych podopiecznych...

PRZYPOMINANIE
Sytuacja była opanowana i został
wypisany do domu. Regularnie zgłaszał się na wyznaczane kontrole, a od

jednej do drugiej - dzień w dzień - wprawiał się w mowie nie wypuszczając z
ręki słownika języka polskiego. Logopedkę zastąpiła... jego osiemdziesięcioletnia mama Stanisława, której nawet przez myśl nie przeszło, że znów
przyjdzie jej uczyć Piotrusia mówić...
Mama czytała wyraz, a on ze słuchu
go pisał. Nadal nie wszystkie kojarzył,
a o swoich ortograficznych wyczynach
nawet nie chce wspominać. Ale z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej. Więcej, nagle - choć w szkolnych latach
wcale się do niego nie przykładał - zaczął przypominać sobie zwroty, a nawet całe zdania w języku... niemieckim! - Od lekarzy dowiedziałem się, że
to typowe dla osób po zawale mózgu.
Jego zdrowa część z podwójną siłą
uwydatnia to, co się w niej zapisało
przed laty. Właśnie najczęściej przejawia się to zaskakującym przypomnieniem sobie słówek z obcego języka.
Żałuję, że nie przyłożyłem się do niemieckiego, bo teraz „szprechałbym”
swobodnie! - uśmiecha się pod nosem.
Do swoich podopiecznych - młodych kolarzy, których szkoli w Kętach
i Kozach - wrócił niemal prosto ze
szpitala. Owszem, bardzo mu współczuli, dając dowody troski i przejęcia
już przy szpitalnym łóżku, ale gdy
znów był z nimi uznali to za rzecz normalną i brykali wesoło trenerowi podczas zajęć czy wyjazdów na zawody, jak przedtem. Twierdzi z błyskiem
w oczach, że gdyby stracił z nimi kontakt, nie miałby szans na wykaraskanie się ze zdrowotnej biedy...
Codziennych, rutynowych spraw do
załatwiania miał sporo, więc „gotowce
rozmów” utworzyły wkrótce na jego klubowym biurku okazały stos. Na kilkudziesięciu karteluszkach skrupulatnie
wypisywał sobie zwroty i zdania konieczne do zgłoszenia zawodników do
imprezy, zamówienia noclegów, uzyskania informacji o terminie kolejnych
startów. Jeszcze ich z biurka nie usunął, ale sięga po nie już coraz rzadziej!
Tekst i foto:

TOMASZ GIŻYŃSKI

Samotna podróż bielszczanina

Na południe Europy pociągnęła go - jak wielu ludzi - ciekawość świata, ale wybrał nietypowy
środek transportu. Jan Adamus, 63-letni mieszkaniec Bielska-Białej, do Rzymu wybrał się po
prostu na rowerze. W trasę wyruszył samotnie. Przejechał tysiąc siedemset czterdzieści pięć
kilometrów w jedną stronę. Dotarcie do celu zajęło mu zaledwie
13 dni. Obyło się bez bólu nóg, zakwasów i niemiłych przygód.

NIGDY NAD BAŁTYK
Pomysł tak dalekiej podróży rowerem nie przyszedł mu do głowy z
dnia na dzień. Na rowerze Jan Adamus jeździ od wielu lat i już nieraz
wyprawiał się w długie trasy. Był na
przykład w Wiedniu i nad Balatonem.
Sporo podróżował po zachodniej Słowacji. Nigdy jednak nie pojechał nad
nasz Bałtyk. Nie zadecydował o tym
brak chęci, lecz ruch na polskich drogach, które praktycznie nie mają poboczy. Dla rowerzystów nie ma tu w
ogóle miejsca, a ścieżek rowerowych
też właściwie nie ma.
Podróże w pojedynkę nie wynikają ze szczególnego upodobania do
samotności. Jan Adamus ma przyjaciół, którzy również lubią rowerowe
wyprawy. Nie zawsze jednak znajduje chętnych na tak długie dystanse.
Gdy wybiera się w kilkudniową podróż, pokonuje zazwyczaj 120-140 kilometrów dziennie. W trasie jest prawie po dwanaście godzin w ciągu
doby. Oczywiście robi kilka przerw,
mniej więcej co trzy godziny.

Rower to nie jedyna forma sportu, którą lubi. Jest zaprawiony we
wspinaczkach wysokogórskich, które wiele lat uprawiał. Zna Tatry. Był
w Alpach. Parę lat temu wspiął się
na jeden z alpejskich szczytów,
Grand Paradiso (4061 m n.p.m.).
Wraz z przyjaciółmi przedsięwziął
wyprawę na Mont Blanc i prawie się
udało, ale 400 metrów przed szczytem trzeba było zawrócić, bo pogoda nie pozwoliła iść dalej. W Klubie
Taternictwa Jaskiniowego w BielskuBiałej działa do dziś. - Już może nie
chodzę w takim tempie jak kiedyś, ale
wybieram się nadal na wędrówki z
grotołazami - mówi Jan Adamus.

ZWYKŁY „GÓRAL”
Rower z bagażami ważył 45 kg,
choć w trasę zabrał tylko najpotrzebniejsze rzeczy: jedzenie na tydzień,
wodę, małą jednorazową butlę turystyczną z zapasem gazu, namiot, grubszy dres na wypadek chłodów, pelerynę przeciwdeszczową i sandały jako
obuwie zamienne. - Najpierw podróżowałem w adidasach, później w sandałach, które miały grubą podeszwę. Tak
było znacznie wygodniej - mówi Jan
Adamus. Nie preferuje też typowo kolarskich ubiorów. Wystarczył bawełniany podkoszulek i krótkie spodnie.
Do Rzymu wybrał się na zwykłym
„góralu”, który kupił pięć lat temu za
700 zł. - Nie był to sprzęt z najwyższej półki, ale sprawował się bardzo
dobrze. Wyposażyłem go w bagażniki i błotniki. Wymieniłem też opony na
szosowe. Zamontowałem termometr,
licznik, światło i trąbkę - mówi.

WYTARTE FELGI
Jeszcze na długo przed podróżą do Rzymu „góral” wiernie mu służył. Zdążył nim przejechać 25 tysięcy kilometrów. W ubiegłym roku
trzeba było jednak wymienić felgi, bo
były wytarte.

Celem samotnej rowerowej wycieczki
bielszczanina był Rzym.
dy dogadać z Włochami rzucając trochę włoskich słówek i na migi. Poza
tym cały czas pilnował trasy, patrzył
na mapę, sprawdzał numery dróg.

KILKA PRZERW
FOTO: ELŻBIETA PIZNAL

roga prowadziła przez Słowację i Austrię. Z Bielska-Białej
wyruszył pociągiem do Zwardonia. Tam przesiadł się na rower i już
na dwóch kółkach przekroczył granicę. Trasa wiodła dalej przez Vrutky,
Bratysławę i po przekroczeniu kolejnej granicy przez austriackie miasta
Eisenstadt, Klagenfurt, Villach i później Włochy: Padwę, Bolonię, Florencję i Sienę. - Wybierałem drogi szybkiego ruchu. Za granicą Polski jest inaczej niż u nas. Drogi mają pobocza i
poruszanie się rowerem nie stanowi
żadnego problemu. W Austrii natomiast jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Ale też wolałem je omijać, bo
robią zakola. Prościej było jechać drogą. Poza tym kierowcy poruszają się
tam o wiele ostrożniej niż w Polsce opowiada Jan Adamus.

Jan Adamus nad mapą, której używał podczas swej eskapady.
Na starcie pogoda dopisała. Gdy
Jan Adamus przekraczał granicę w
Zwardoniu, był piękny słoneczny dzień
- środek lata, 28 lipca. Słońce towarzyszyło mu niemal całą drogę. Padało tylko dwa dni, kiedy przejeżdżał przez Austrię. Wtedy zrobił około 85 kilometrów
w ciągu dnia, podczas gdy w pogodne
dni mógł przejechać ponad sto czterdzieści. - Ulewa na rowerze jest najgorsza. Gdyby deszczowa pogoda się
utrzymywała, musiałbym zapewne zawrócić - mówi. Upał jednak też nie stwarzał komfortowych warunków do wojaży. Podróżował w czasie, kiedy słupek
rtęci przekraczał czterdzieści stopni.
Kiedy droga prowadziła stromo pod
górę, na ponadczterdziestokilogramowym rowerze trudno było jechać i trzeba było go prowadzić. Wtedy podeszwy
butów przyklejały się do asfaltu.

NAJWAŻNIEJSZA WODA
W podróży w takich warunkach najważniejsze było zaopatrzyć się w wodę.

Bez niej byłoby bardzo ciężko. Rano
można było nabrać jej z przydrożnych
skwerów, gdzie były krany z wodą pitną, przeznaczoną dla turystów. Jeśli to
źródło zaopatrzenia nie było możliwe,
trzeba było zrobić zakupy. Z tym należało się pospieszyć, zwłaszcza we Włoszech. Włosi bowiem po godzinie dwunastej mają siestę aż do czwartej i zakupy są niemożliwe.

GÓRY, MIASTA I TUNELE
- Najgorszy był górzysty odcinek
w Austrii. Ciągnął się niemiłosiernie
długo. Trzeba było iść z rowerem pod
górę - opowiada Jan Adamus. Wcześniej trasę dokładnie zaplanował, starał się podróżować kotlinami, ale „górek” i tak nie dało się uniknąć, a czasami odcinki były bardzo strome. Wiele też podróżował tunelami. Jeden z
nich miał około pięciu kilometrów.
Nie pobłądził. Z małym wyjątkiem,
kiedy kluczył po Padwie nie mogąc
wyjechać z miasta. Próbował się wte-

Na rower wsiadał codziennie koło
siódmej. - Nogi nie dokuczały. Czasami rano było trochę trudno wyruszyć, ale po 15 kilometrach rozkręcałem się - opowiada. Robił kilka przerw
w ciągu dnia, ale starał się w tym czasie nie siedzieć. Główne posiłki jadł
rano i wieczorem. Na spanie wybierał kempingi, a jeśli ich po drodze nie
było, wystarczył las, karimata i śpiwór.
W drodze powrotnej, kiedy szlak wiódł
włoskim wybrzeżem, jedną z nocy
spędził na plaży.
Podróż pozostawiła niezapomniane
wrażenia. Wiele zobaczył. W Austrii
urzekały stare zamki, górzyste krajobrazy, malownicze wioski, a także... wielki
porządek. - Wszędzie było czysto. Swój
styl miały nawet przystanki autobusowe,
które nie tylko utrzymywano w dużej czystości, ale nawet kwiecono. Z daleka
można było je pomylić z małymi domkami - opowiada Jan Adamus.
Na drodze budził zainteresowanie. Jeden z podróżujących Austriaków na wieść o tym, w jak daleką trasę wyruszył, zrobił sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.
Na mecie stanął 10 sierpnia.
Spędził kilka dni w Rzymie. Z powrotem wyruszył również na rowerze... Na przyszły rok planuje podróż
po zachodniej Europie - Niemczech,
Francji i Hiszpanii.

ELŻBIETA PIZNAL
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Poznali się, zakochali i pobrali. Mieli czwórkę dzieci i
wielkie plany na całe wspólne życie. Niestety, los nie był
dla nich łaskawy. Cieszyli się sobą zaledwie kilka lat.
Pewnego dnia świat Beaty Garbacz z Osielca w jednej
chwili się zawalił. Od tej tragedii minęło pół roku, dla niej
i dzieci to jednak zbyt krótko, by ból ustąpił. Tegoroczne
święta będą dla nich inne niż dotychczasowe, tak samo
inne jak całe ich życie... bez Krzysztofa.

Można normalnie żyć...

Została wdową z czwórką dzieci

- Bez książek byłoby trudno żyć - mówi Barbara Sierosławska z Rybarzowic. Wraz z Aleksandrą Brożek z Czechowic-Dziedzic zostały laureatkami VI Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego dla Osób Niewidomych. Książki odgrywają dużą rolę w życiu obu kobiet. Pomagają
poznać świat. Ale ich życie to nie tylko książki. - Nie widząc można całkiem normalnie żyć i
można być szczęśliwym - przekonują Barbara i Aleksandra.

BRAJL W DWA TYGODNIE
Barbara uśmiecha się na powitanie i pewnie stawia kroki po
schodach swojego domu. Prowadzi do pokoju, a sama idzie robić
kawę do kuchni. Nikt jej nie pomaga. Sama też gotuje i sprząta. - Znam dokładnie ten dom.
Mieszkam tu wiele lat. Zresztą
kiedyś widziałam. Traciłam wzrok
stopniowo, latami. Gorzej jest się
poruszać poza domem. Na zakupy czy w ogóle, aby wyjść, potrzebuję przewodnika - mówi. Jest
pełna energii. Chętnie rozmawia
o książkach. - Prawie zawsze czytałam, choć nie wyniosłam takiego obyczaju z domu rodzinnego.
Nabyłam taką potrzebę w trakcie
edukacji. Ale książki nosi się w
sobie. Trzeba je lubić. Nie wszyscy czytają. Są niewidomi, którzy
w ogóle nie czytają - mówi Barbara.
Czytała zawsze dużo. Lubi
Sienkiewicza. Wraca do Trylogii.
Czyta też Dostojewskiego i innych
klasyków. Książki uczą, a Barbara jest ciekawa świata. - Przybliżają mi go. Dają pole do popisu
wyobraźni, którą mam bardzo
bogatą. Gdy pisarz opisuje łąkę,
czuję zapach kwiatów. W książce są kolory, jest kontakt z przyrodą i światem. Poznaję miejsca, w których kiedyś byłam mówi Barbara. Zna alfabet Braille’a. Uczyła się go zaledwie
dwa tygodnie. Ale książki w tym
języku odchodzą powoli do lamusa. Ma tylko jedną książkę
pisaną brajlem - „Przygody
Sherlocka Holmesa”. Teraz słucha przede wszystkim kaset. Są
też płyty, ale tych w bibliotece
jest mało. Wchodzą też tak zwane czytaki elektroniczne - specjalne urządzenia, do których
wkłada się karty z nagraną treścią książek. Takie czytaki choć bardzo komfortowe w użyciu, są jednak drogie i nie każdy może sobie pozwolić na ten
luksus.
Choć książki w alfabecie Braille’a są już coraz rzadziej używane, to jednak pismo jest bardzo przydatne w różnych sytuacjach życiowych. Barbara robi
sobie podręczne notatki, zapisuje numery telefonów. Przynosi
kartkę z notatkami i pokazuje kilka nakłuć na białym kartonie.
Przejeżdża palcem po napisach
i wymienia nazwiska. Brajl się
przydaje, kiedy podaje leki choremu mężowi. Na opakowaniach
ma naklejone karteczki z braj●
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lowskimi napisami. - Leków jest
bardzo dużo, ale tylko opakowanie jednego było obrajlowane mówi Barbara. - Powinni wszystkie leki opisywać także w ten
sposób.
Dla Aleksandry Brożek z
Czechowic-Dziedzic posługiwanie się alfabetem Braille’a jest
również przydatne w codziennych sytuacjach, choć przyznaje, że gdy dotknęła pierwszy raz
literek, pomyślała, że się ich chyba nigdy nie nauczy. Kiedyś prenumerowała prasę w brajlu. Teraz słowo pisane przyswaja
przez słuchanie kaset. Ma też
komputer i program dźwiękowy.
Uśmiecha się, gdy ktoś pyta o
obsługę komputera. - Nie ma z
tym najmniejszych problemów przekonuje Aleksandra. Funkcje,
które spełnia myszka, przejmuje klawiatura. Aleksandra musiała się nauczyć posługiwać klawiaturą. Są specjalne - brajlowskie, ale Aleksandra przyswoiła
sobie operacje na zwyczajnej.
Radzi sobie także z Internetem.
- Gdy po utracie wzroku nauczyłam się czytać, czytałam właściwie wszystko, co wpadło w ręce.
Teraz trochę przebieram uśmiecha się Aleksandra. Lubi
czytać Williama Whartona, Noaha Gordona. Z polskich pisarzy
wymienia Dobraczyńskiego,
Sienkiewicza. Lubi książki psychologiczne i historyczne, jak
również sagi rodzinne. Książki to
dla niej relaks i przyjemność.
Pracuje przy nich wyobraźnia. W
rodzinnym mieście Aleksandry
jest biblioteka, w której są dostępne zbiory dla niewidomych,
ale większy wybór jest w BielskuBiałej. Książki można też zamawiać w bibliotece w Warszawie.

CIESZYĆ SIĘ ŚWIATEM
Aleksandra straciła wzrok siedem lat temu. Chorowała na cukrzycę. Stopniowo przestawała
widzieć. - Nie chciałam się z tym
pogodzić - mówi. Trzy lata przyzwyczajała się do niewidzenia.
Pomógł jej udział w turnusie dla
osób niewidomych. - Poznałam
ludzi podobnych do mnie. Rozumieli mój problem - mówi Aleksandra. Od nich nauczyła się, że
można nie widzieć, a być szczęśliwą. Ma niewiele ponad trzydzieści lat.
Aleksandra uśmiecha się i
mówi, że można żyć normalnie i
cieszyć się światem. - Ludzie,
którzy widzą, być może tego nie
rozumieją. Myślą, że nie umiem
wielu prostych rzeczy, na przykład, że nie dam rady zrobić sobie fryzury, a jak słyszą, że mam
telefon komórkowy, pytają jak mi
zapisać numer. A ja przecież
sobie z tym radzę - opowiada.
Ma ładną fryzurę blond - grzywkę i włosy spięte w kucyk. Klawiaturę komórki opanowała - to
nie było trudne. - Sama robię
śniadanie i wykonuję inne domowe czynności - mówi Aleksandra.
Jak inni ludzie ma przyjaciół, z
którymi się spotyka. To głównie
też niewidomi.

Z wykształcenia jest higienistką stomatologiczną po studium
medycznym. Od około dwóch lat
pracuje jako pomocnik introligatora. Dojeżdża codziennie do
Bielska-Białej. Ma zapewniony
specjalny transport. Po mieście
trudno się poruszać. Potrzebuje
przewodnika. - Z tym jest czasami problem. Ci, którzy deklarują
pomoc, nie zawsze mają czas,
kiedy ja potrzebuję przewodnika
- mówi Aleksandra.

ZAJĘCIA DOMOWE
Barbara podobnie jak Aleksandra twierdzi, że życie układa
się całkiem normalnie. - Wiele
osób było przekonanych, że mój
mąż jest biedny, bo pracuje, wraca do domu i czekają go zajęcia
domowe. Nie wyobrażano sobie,
że może być inaczej. Tymczasem
jestem kobietą, jakich wiele. Robię to, co tysiące innych. Jestem
normalną żoną i matką. Zwyczajnie prowadzę dom - mówi Barbara. Nawet... myje okna. Jak to
możliwe? - A możliwe - przekonuje Barbara i odsuwa firanki
wskazując na szybę. - Proszę zobaczyć, czyste? Okna faktycznie
są czyste.
Barbara ma ponad pięćdziesiąt lat. Z wykształcenia jest pedagogiem. Studiowała nauczanie początkowe z wychowaniem
muzycznym. Już wtedy z powodu choroby siatkówki zaczęła
tracić wzrok. Pracę magisterską
musiała już dyktować. Po studiach pracowała w szkolnej świetlicy, ale niedługo, trzy lata, bo
choroba na więcej nie pozwalała. Miała już wówczas rodzinę:
męża i dzieci, które wychowywała. - Trzeba było przestrzegać
pewnych rygorów: w kuchni
musiało i musi być nadal wszystko na swoim miejscu, niczego
nie można przestawiać. Wtedy
normalnie mogę gotować mówi. - Gdy trzymałam małego
syna na kolanach i ten upuścił
zabawkę, mówiłam mu, że mamusia nie widzi i on musi zabaweczkę podnieść. Dzieci od początku przyzwyczajałam do porządku i tego, że wszystko musi
mieć swoje miejsce. A dzieci
cieszą się, jeśli mogą pomóc. Z
domu wychodziła zawsze z mężem, do tej pory na zakupy potrzebuje przewodnika. Mąż jest
teraz chory. Barbara ma ograniczony kontakt ze światem.
Bardzo przydałby się jej komputer z Internetem i z oprogramowaniem głośnomówiącym.
Bez tego jej trudno. Ubrania?
Dziś kupuje jej córka. - Cudów
nie ma, pewnych rzeczy nie przeskoczę - kwituje Barbara. - Radzę sobie dobrze, nie potrafię
tylko robić kilku rzeczy naraz.
Dzieci już dorosły. Są muzykami. Barbara grała na skrzypcach,
fortepianie i wiolonczeli. - Syn i
córka wyjechali z kraju. Pracują
i uczą się - mówi Barbara. - Tęsknimy za nimi, ale przyjeżdżają. Spotykamy się. Jesteśmy rodziną jak wiele innych...
ELŻBIETA PIZNAL

Ośmioletni Konrad, siedmioletnia Honorata, pięcioletnia Natalia i
trzyipółletni Arkadiusz spędzą pierwsze święta bez ukochanego taty.
oznali się 17 maja 1997
roku. - Dokładnie pamiętam tę datę. Poznaliśmy
się 17 maja, a ostatni raz widziałam Krzyśka także 17 maja w
2006 roku - mówi przez łzy 31-letnia Beata Garbacz z Osielca. Od
śmierci jej męża minęło pół roku,
jednak rozpacz nadal nie pozwala jej spokojnie żyć i zasypiać bez
lekarstw uspokajających. Została
z czwórką dzieci: ośmioletnim
Konradem, siedmioletnią Honoratą, pięcioletnią Natalią oraz trzyipółletnim Arkadiuszem.
Kilka lat po ślubie Beata i
Krzysztof zamieszkali w wynajmowanym domu, który częściowo wyremontowali. Krzysztof
pracował dorywczo w Niemczech, a od wiosny tego roku
zaczął pracować w Austrii.
Chcieli odłożyć pieniądze i nadbudować piętro w niewielkim,
parterowym domu jego rodziców. Krzysztof pracował na hali
produkcyjnej. Mieszkał w małym
pokoiku przy hali. - 2 czerwca
rozmawiałam z nim przez telefon,
było już po północy. Nie mogliśmy
się nagadać. Jak zwykle opowiadałam mu o dzieciach i tak o tym
wszystkim, jak sobie codziennie
radzę. Skończyliśmy rozmawiać,
położyłam się spać. Kilka godzin
później Krzysiek już nie żył - mówi
Beata, ocierając łzy.
W hali, w której pracował,
wybuchł pożar. Krzysztof spał w
pokoju przy hali. Nie miał szans
na ucieczkę. Zaczadził się, a potem spłonął. Kilkadziesiąt metrów
od płonącej hali w kempingu spali jego rodzice. Oni także nie mogli pomóc swemu jedynemu
dziecku. Informacje o śmierci
męża Beacie przekazała siostra.
- Przyjechała do mnie cała rodzina. Po ich minach wiedziałam, że
coś się stało, ale nigdy bym nie
przypuszczała, że przyniosą mi
tak straszną wiadomość. Rozpacz, smutek i bezradność wobec
tego co się stało były tak silne, że
bez lekarstw uspokajających bym
sobie na pewno nie poradziła.
Musiałam załatwić sprawy związane z transportem zwłok męża i
organizacją pogrzebu. To, co zo-

stało po Krzyśku, mieściło się w
niewielkiej skrzyni. Tylko badania
DNA potwierdziły, że to był on.
Teraz nie wiem sama, skąd miałam siły na to wszystko - mówi
Beata.
Sprowadzanie zwłok z Austrii
i organizacja pogrzebu kosztowały rodziców Krzysztofa prawie
osiem tysięcy złotych. Zwrócili się
o pomoc finansową do wójta jordanowskiej gminy i otrzymali 4 tysiące złotych.
Beata otrzymała z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jordanowie jednorazową pomoc
w wysokości 500 zł oraz trzymiesięczną zapomogę. Teraz ma na
miesiąc 740 złotych. Tę sumę
tworzy zasiłek rodzinny, zasiłek
dla matki samotnie wychowującej
dzieci oraz dodatek dla rodzin wielodzietnych. Za wynajem mieszkania płaci 120 złotych miesięcznie.
Do tego musi jeszcze zapłacić za
prąd i kupić opał. Na życie pięcioosobowej rodziny pozostaje jej zaledwie niecałe 500 złotych. Nie
może iść do pracy, bo musi zajmować się czwórką dzieci, ale nie siedzi bezczynnie. - Wiem, że zawsze
mogę liczyć na rodzinę, ale ona też
ma swoje życie i potrzeby - mówi
Beata.
Jej życie po śmierci męża bardzo się zmieniło. Teraz sama
musi myśleć o dzieciach, ich potrzebach, po prostu o wszystkim.
Śmierć Krzysztofa bardzo przeżyły starsze dzieci Konrad i Honorata. Są pod opieką psychologów.
Wraz z mamą często odwiedzają
grób ojca. - Dla nich jest to czas
na rozmowę z tatą. Honorata opowiada mu o okularach, które zaczęła nosić, a Konrad o szkole.
Jest im ciężko i bardzo za nim tęsknią. Wiem, że najgorsza będzie
Wigilia bez Krzyśka. Rodzina
mnie zaprasza, ale ja zostanę w
domu z dziećmi. Muszę się uporać z tym, że jego już nie ma mówi Beata.
Niedawno odwiedzili ją przedstawiciele Związku Polaków Górnej Austrii. Przywieźli jej 100 euro,
a dla dzieci zabawki...
Tekst i foto: DANUTA RUSIN
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Obrazy, które pomagają żyć

Maluje trzymając pędzel w ustach. Jan Sporek z Glinki na Żywiecczyźnie nauczył się tego sam, nie wziął ani jednej
lekcji rysunku. Dużo czytał i obserwował. Pokonał wiele barier: chorobę, brak szkoły, do której z odległej od miasta
wioski nie miał możliwości dojeżdżać jak jego rówieśnicy. Nie zamknął się jednak bezczynnie w czterech ścianach.
Dziś kupnem jego obrazów zainteresowani są ludzie z całej Polski. Brał udział w wystawach w wielu miastach kraju.

WALKA Z CHOROBĄ
Życie nie sprzyjało rozwojowi
talentu, bo choroba stanowiła poważne ograniczenie. Poza tym
mieszka daleko, w beskidzkim
przysiółku zagubionym wśród gór,
w miejscowości, do której kursuje tylko kilka PKS-ów dziennie, a
do najbliższego miasta jest godzina drogi. Do domu nawet trudno
dojechać zwykłym samochodem,
a żeby dojść, trzeba pokonać stromą górkę. Dla przyjezdnych to
niemal koniec świata.
Kilka domów rozrzuconych
wśród stromych łąk, w dali widać
góry. Smereków Mały w Glince
leży w Beskidzie Żywieckim, w
gminie Ujsoły. To znakomite miejsce na malarskie plenery. Jest
dużo przestrzeni i spokoju. Można odpocząć i nabrać sił na łonie
natury.
Mało tu śladów cywilizacji. I dlatego kogoś, kto patrzy z zewnątrz,
może zdumieć, że Jan Sporek sobie poradził żyjąc w przysiółku na
takim odludziu i że nauczył się tak
dobrze malować. Nie miał szans,
by brać udział w zajęciach dla nie-

pełnosprawnych - bo za daleko do
najbliższego miasta. Nie chodził
nawet do ogólniaka jak jego rówieśnicy. Już wtedy wiedział, że nie
będzie mógł normalnie pracować,
bo choroba postępuje. Kiedy inni
chodzili do szkoły i snuli plany na
przyszłość, on musiał walczyć o
zdrowie.
Jako chłopak normalnie chodził do podstawówki. Gdy miał 10
lat pojawiły się pierwsze oznaki
choroby. Najpierw w szkole, na
lekcjach wychowania fizycznego.
- Nie wiadomo, dlaczego wszystko mi szło gorzej niż kolegom. Miałem słabsze wyniki - wspomina.
Lekarze długo nie wiedzieli co
mu jest, choć bywał u wielu specjalistów, do których trzeba było jechać z Glinki pół dnia. Objawy się
pogłębiały. Gdy kończył podstawówkę miał zabieg wydłużenia
ścięgien Achillesa. Długo leżał w
gipsie, przechodził rehabilitację.
Warunków na dalsze kształcenie
nie miał.
Dziś diagnoza jest już dawno znana: dystrofia - postępujący zanik mięśni. Rękami trochę
porusza. Przemieszcza się na

FOTO: DARIUSZ BANDOŁA

Urodzinowy prezent dla żywieckiej księżnej

wózku. Za nim długie zmagania
z chorobą. Ma 34 lata. Zaakceptował to, co się zdarzyło. - Pogodziłem się z tym, że mi się tak
życie pokręciło - mówi spokojnie.
Sporo maluje i to jego główne
zajęcie. - Szkoda marnować życia na to, by spędzać je przed telewizorem - dodaje.

WSPARCIE
PRZYJACIELA
Zacząć malować nie było łatwo.
Ale zaczął, dzięki niezawodnemu
przyjacielowi. Pomogła książka pt:
„Joni” - autentyczna historia amerykańskiej dziewczyny, która po
wypadku została sparaliżowana.
Malowała ustami. Organizowała
wystawy. Uczyła nawet zdrowych
ludzi, jak cieszyć się życiem.
Gdy Jan Sporek był w sanatorium pod Zakopanem, poznał
Staszka Kmiecika, z którym się
zaprzyjaźnił. - Staszek nie miał
rąk. Malował trzymając pędzel w
ustach lub stopach - wspomina.
- Ja byłem jeszcze wtedy dosyć
sprawny. Nawet nie myślałem, że
mogę w ten sposób malować.
W podstawówce był zawsze
dobry z plastyki. W domu czasami rysował coś dla siebie. Ale nie
myślał o tym, że może się zająć
malowaniem. - Staszek mnie kiedyś odwiedził w domu. Namówił.
Powiedział: „a może byś spróbował” - opowiada Jan. - Długo się
opierałem. Wydawało mi się nierealne to, żeby malować ustami.
Ale podjąłem próby. Pędzel w
ustach to szok. Zupełnie inna perspektywa, patrzy się bardzo blisko
na kartkę. To coś kompletnie różnego niż malowanie za pomocą
rąk. Jeśli posłużyć się ołówkiem,
trudno naciskać na kartkę.
Ale Jan dużo ćwiczył. Rysował
różne rzeczy w ramach treningu,
gałązkę winogron albo zwykłe kółka czy kwadraty. Przez dwa pierwsze lata, jak wspomina, były to
głównie ćwiczenia. Przyznaje, że
musiał mieć dużo samozaparcia,
żeby się nie poddać. Do tego, co
potrafi teraz, prowadziła długa droga. Ma książki o malarstwie. - Podpatruję jak inni malują, czytam mówi. Umiejętności zawdzięcza
tylko sobie. Nie brał żadnych lekcji rysunku. Nie ma ulubionych
wątków tematycznych. Maluje pejzaże, stare chaty, konie...

Jan Sporek podczas malowania obrazu.

W PLENERZE
I W DOMU
W domu Jana Sporka można
zastać przeważnie nad sztalugą. W
deszczowy zimny dzień w pokoju
ciepło. Dużo obrazów. Są porozstawiane na podłodze, oparte o
meble. Można obejrzeć to, co namalował: konie na pastwisku, miejski zaułek, dziewczyna i... nietoperze, droga wśród wiejskich chat,
pole w górach ze snopkami zboża.
Ma doskonałe wyczucie koloru i
swobodę w przedstawianiu pejzażu. Dużą wagę przywiązuje do światła. Oświetlone są pola, łany zbóż
czy stara zabytkowa kamienica.
Jan mieszka z matką. Ojciec
zmarł. W miejscu, w którym mieszkają, choć pięknie, trudno żyć,
zwłaszcza zimą, kiedy nie da się
dojechać samochodem. Nie ma
warunków, by swobodnie jeździć
na wózku. Kontakt ze światem ma
poprzez malowanie obrazów i trochę dzięki temu zarabia. Zrzeszony jest w międzynarodowym stowarzyszeniu skupiającym artystów
malujących ustami i stopami. Organizacja ma siedzibę w Lichtensteinie. Zapewnia zrzeszonym w niej

● REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA

Księżna Maria Krystyna z grupą dzieci ze „swojego” przedszkola.
8 grudnia Przedszkole nr 8 w Żywcu - Sporyszu otrzymało imię
Marii Krystyny Habsburg. Dla posiadającej tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Żywca księżnej był to najwspanialszy prezent, jaki otrzymała
w dniu 83 urodzin.
O patronat księżnej nad przedszkolem wystąpili na początku roku
nauczyciele i rodzice przedszkolaków. Pomysł ucieszył również dzieci, które były zauroczone złożoną wcześniej w ich placówce wizytą
Marii Krystyny Habsburg. Zgodnie z urzędową procedurą zgodę na
patronat wyraziła w formie uchwały podjętej na kwietniowej sesji Rada
Miejska Żywca. Podczas uroczystości na budynku przedszkola odsłonięta została urzędowa tablica z imieniem księżnej, a także wmurowano pamiatkową płytę. (ban)

stypendia, a ci wysyłają tam swoje
obrazy, które później wystawiane
są na zagranicznych aukcjach.
Wydaje też albumiki prezentujące
prace swoich artystów. Organizuje
plenery w różnych zakątkach Polski. Na przykład w Zakopanem, Wiśle, Gdańsku i na Mazurach. Jan
Sporek jeździ na te bliższe.
Brał już udział w wystawach
zbiorowych: w Muzeum Narodowym w Warszawie, a także w innych miastach Polski - w Krakowie
i Poznaniu. Wystawę indywidualną
miał u siebie w gminie, w Ujsołach.
Są chętni na kupno obrazów.
Bywa tak, że ktoś do niego zadzwoni. - Miło, gdy nieznajomi ludzie wyrażają przez telefon słowa uznania
i podziwu - mówi Jan Sporek.
ELŻBIETA PIZNAL
●
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- Historia mojego uczestnictwa w konkursie „Stań się sławna” jest dość
nietypowa. Do tej pory nie wiem, kto z mojego otoczenia wysłał zdjęcia i zgłosił mnie do
konkursu, jednak jestem tej osobie bardzo wdzięczna. I tak to się wszystko zaczęło... Kiedy zaproszono mnie na sesję zdjęciową poczułam, że spełnia się moje najskrytsze marzenie. Sama nie miałabym
odwagi zgłosić się na casting, gdyż uważałam siebie za zwyczajną, przeciętną dziewczynę, która w tak prestiżowym konkursie nie miałaby najmniejszych szans. Ogromnie byłam zaskoczona wynikami, kiedy okazało się, że jestem
jedną z dwu laureatek. Czuję się szczęśliwa i mam nadzieję, że to początek wielkiej przygody. Wiem, że „Kronika Beskidzka”
planuje drugą edycję tego konkursu, zachęcam więc wszystkie dziewczyny do spróbowania swoich sił.

FOTO: AGENCJA FREE MODELS ● KOMPLET ZDJĘĆ WWW.AGENCJAFREE.COM.PL
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Ale pomysł! Trzy tegoroczne pięćdziesięciolatki w pięćdziesiątą rocznicę „Kroniki Beskidzkiej” wybrały się na - poświęconą sobie i jubilatce „Kronice” - wycieczkę na wysokość pięciu tysięcy metrów! Oczywiście -

odobno przed zdmuchnięciem urodzinowej, tortowej świecy należy pomyśleć sobie życzenie, które powinno się spełnić. Żadna z nas nie
pamięta jak ono brzmiało rok
temu, ale czyż można było sobie
wymyślić lepszą scenerię na pięćdziesiąte urodziny? Jest tylko jedno takie miejsce na świecie... I
trzeba go zobaczyć! No a jeżeli
nie teraz, to kiedy? Trzeba zapomnieć o wszystkich niedomaganiach i... zrealizować marzenia. A
co może być największym marzeniem góralki z Podbeskidzia? No
oczywiście - zdobyć Himalaje!

dół, góra-dół i tak do wysokości
ok. 4.000 m. Trudno nabrać wysokości i ją utrzymać, bo co się
uda zdobyć, za chwilę się traci.
Na trasie spałyśmy w wioskach (zawsze po 5-6 godzinach
znajdzie się kilka chałup w zasięgu). Tutejsze hotele - schroniska
nazywają się lodge („lodże”),
mają po kilka pokoi z drewnianymi pryczami, niekiedy wyposażone w naturalne air conditioner czyli powybijane szyby w oknach,
dające dopływ świeżego, wysokogórskiego, himalajskiego powietrza. Zawsze gdzieś obok „pokoju” (najczęściej dalej niż bliżej)

miejscu mieć urodziny! Głośno
odśpiewane Sto lat i Happy Birthday wywołały ogólne zdziwienie
całej, zapełnionej cudzoziemcami „lodży”. A samo towarzystwo
znowu „zakręcone”: grupa Anglików z jakiegoś klubu turystycznego, Francuzi (średnia wieku ok.
65 lat), dwie Niemki zapijające
whisky whiskową herbatą, Nowozelandczyk powracający ze
Szwecji i zwiedzający w międzyczasie ciekawe miejsca, no i Koreańczyk - prawdziwy mnich buddyjski, stale medytujący, obecny
tutaj jedynie ciałem. W prezencie
zrobiłyśmy sobie „wycieczkę” nad
Tilicho Lake (4.900 m) - najwyżej
położone jezioro na świecie (nawet Titicaca jest niżej). Droga potworna: osuwające się piaski,
skały, żwir - żyjące, ruszające się
podłoże pod stopami. Strasznie
niebezpiecznie! Momentami trzeba było szybko przebiegać, żeby
przypadkiem nie osunąć się w
przepaść razem z tym, co pod
nogami. Warto było jednak dać
się sponiewierać na tej trasie,
żeby zobaczyć Tilicho (foto 1).
Zaliczyłyśmy wtedy nocleg na
4.200 m, w jedynej „lodży” na tej
wysokości. Oprócz nas pojawiło
się tam dwóch Austriaków, którzy
oczywiście zostali zaproszeni na
wieczorne przyjęcie urodzinowe.
Na przyjęciu - poczęstunek z polskiej kiełbasy i polskiej wódki w

Trasa (taka już prawdziwa trekkingowa) prowadziła na przełęcz Thorong La Pass, rozpoczynała się 1 listopada 2006 roku od
Besisahar, a kończyła dwadzieścia dni później w Pokharze, czyli biegła od prawej do lewej strony masywu Annapurna. Na mapie wygląda to imponująco (350
km stanowi konkretne wyzwanie
dla nóg), ale przede wszystkim
okrąża się dokładnie, absolutnie
wszystkie Annapurny, i to było
wyzwanie dla „oka”. Pokazały
nam się w takiej właśnie kolejności: Annapurna II i Annapurna IV
(2.600 m), Annapurna III (3.500 m)
i za przełęczą - Annapurna I oraz
Annapurna South (1.600 m).
Początkowo nasza trasa była
dosyć łatwa - mijałyśmy pola ryżowe i lasy, bananowce, figowce,
bambusy, palmy, czasem oplatały
nas zwisające gdzieniegdzie liany. A te lasy po prostu - żyją.
Wszystko się rusza, z każdej strony coś brzęczy, syczy i cyka. Cykady z prawej, z lewej, z każdej
strony. Zielono, ciepło - a gdzie
te ośnieżone ośmiotysięczniki?
Nie widać ich. Za to spotkałyśmy
na wysokości 2.000 m dwóch
amerykańskich instruktorów fittness na... rowerach. Bo Himalaje są pełne nie tylko niezapomnianych wrażeń, ale i przeróżnych ludzi: tubylców - niskich, wychudzonych, pokornych, ale zawsze
uśmiechniętych, no i trekkingowców z całego świata - zazwyczaj
pozytywnie zakręconych, towarzyskich, ciekawych świata.
Nasza trasa długo wiodła
wzdłuż rzeki, którą w tamtych warunkach pokonuje się, przechodząc z jednej strony na drugą
przez „rozchwierutane” mostki
rozciągające się pomiędzy skałami. Musiałyśmy po prostu przechodzić po nich, bo była tylko jedna droga, prawie nigdy nie rozgałęziająca się. Właśnie tą jedną
jedyną ścieżką chodzi się góra-

jest oczywiście toaleta - taka...
dobra do ćwiczeń nóg. Sąsiaduje ona z „łazienką”, a w warunkach nepalskich - znaczy to
prysznic i dwa kurki. I wcale nie
jest pewne, że poleci stamtąd ciepła woda, bo „hot shower” w pojęciu Nepalczyka ma zupełnie
inną temperaturę aniżeli w wybujałej wyobraźni trekkingowca.
Oprócz spania i korzystania z
toalety, w „lodżach” trzeba się
jeszcze „całodziennie” wyżywić (z
kraju nie bierze się absolutnie niczego - bo samolot, bo za ciężki
byłby plecak, bo...). Ryżu tu zawsze pod dostatkiem i stanowi
podstawę wyżywienia, do tego
jeszcze soczewica, warzywa. Ale
z myślą o nadchodzących przecież urodzinach, na trasie, na wysokości 3.500 m, w Bradze wstąpiłyśmy do jedynej na całej trasie
wokół Annapurny - cukierni. Zafascynował nas w oknie wystawowym urodzinowy tort z napisem
„Happy Birthday”; ale dowiedziałyśmy się od właściciela, że tort
jest tak stary jak sama cukiernia.
Nasza prawdziwa (bo urodziny na
trasie) jubilatka - zakupiła urodzinowy tort czekoladowy, świeży,
możliwy do jedzenia. W takim

ilościach, żeby tylko urodzinowy
toast wznieść. Austriacy okazali
się bardzo towarzyscy i pomimo
przeszywającego zimna w „urodzinowej świetlicy”, dzięki dobrym
nastrojom samej jubilatki i wszystkich gości, było miło i świątecznie. Potem był jeszcze urodzinowy obiad wydany przez Austriaków (typowe nepalskie jedzenie,
zwane Dal Bhaat, czyli ryż i sos z
soczewicy), a do herbaty pachnący, jeszcze ciepły - tort (spoczywający - jakby to tu było normalne - na tacy udekorowanej pięknie ułożonymi serwetkami). Na
wysokości 4.200 m! W miejscu
ponurym, bez prądu, właściwie
bez wody, bo tu już wszystko zamarza - roześmiany, malutki nepalski kucharz trekkingowy upiekł
to cudo, na którym napisał Happy Birthday.
Wspominając uroczysty wieczorek nad jeziorem, następnego
dnia obchodziłyśmy po raz kolejny
urodziny, tym razem serwując sobie „płonące”, skwierczące steki z
jaka (no bo jak go nie skosztować!).
Przy tej okazji poznałyśmy nowych
ludzi: zakręconą Nowozelandkę,
która przez pół roku nauczała w
hinduskich szkołach języka angiel-

skiego, a Nepal odwiedziła, bo po
drodze jej było i dwoje Anglików ornitologa z żoną (on rozglądał się
za himalajskimi ptaszkami i podążał ich tropem). Ciekawe towarzystwo. Na naszej trasie co jakiś czas
pojawiały się nagle (wyrastające
spod ziemi) drewniane stoły, niejednokrotnie opisane jako „shopping center”, ustrojone tak zwanymi wyrobami tradycyjnej sztuki ludowej. Czego tu nie było... Biżuteria (typowa, nepalska, w skład której wchodzą: imitacja korali i turkusów, tybetańskie tygrysie oczy),
młynki modlitewne, różańce buddyjskie, czapki przeróżne - futrzane i z wełny, miski „muzykoterapeutyczne”, noże Gurkhów, maski nepalskie, dzwonki dla osiołka, dla konika, dla yaka.
Zbliżając się do przełęczy, miałyśmy już tylko pod górkę i do góry
(foto 3). Mijałyśmy uskoki skalne,
na których stały postawione na
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- cel wyprawy został osiągnięty!
Stopa, a nawet dwie stopy zostały na przełęczy postawione! Na
„szczycie” kopczyka wbiłyśmy
biało-czerwoną flagę, zrobiłyśmy
zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia... No i
co? I to już był koniec. Teraz tylko zejście w dół. W drodze dopadła nas jakaś „głupawka”, bo już
zaliczone, bo pokonane, bo dałyśmy radę, bez choroby wysokościowej, bez większych przeszkód i problemów. Za to na dole
(schodzi się na 3.800 m) - w pięknym, kolorowym miasteczku, będącym zagłębiem Nepalek-tkaczek, znalazłyśmy bar Boba Marley’a (foto 4). Ale wystrój! Na ścianach pełno koszulek z zielonymi
listkami i plakatów. W powietrzu
dosłownie czuło się zapach tych
wymalowanych listków. Następnego dnia spotkałyśmy „naszą”
zakręconą Nowozelandkę. Niosła
plecak pełny marihuany, no bo prawdopodobnie po drodze jej
było i całe pole obok „uprawne”...
W dalszej drodze
towarzyszył nam niestety okropny wiatr (ale
tu podobno wieje przez
360 dni w roku). Nagle
w tej pustce ujrzałyśmy
przed sobą bilboard,
czyli dwa słupy połączone kawałkiem blachy, z napisem: internet, telephone USA,
Europe - Yac Donald’s
Kagbeni (foto 2). I faktycznie, w Kagbeni zaliczony został obowiązkowo Yac Donald’s, z którego wysyłałyśmy maila (także
do „Kroniki” - że jeszcze żyjemy, że przełęcz zaliczona), a robiłyśmy to siedząc
przy „masala tea”, tradycyjnej nepalskiej

sztorc płaskie kamienie z napisami - pełno ich. Oczywiście my też
opisałyśmy swoje. Samo podejście do celu naszej wyprawy przełęczy Thorong La Pass (5.416
m n.p.m.) zajęło nam trochę więcej czasu niż do tej pory bywało.
Dzień zaczął się już o 4.30, bo na
przełęcz trzeba dotrzeć do 11.00
- później zaczyna zbyt mocno
wiać. Było ciemno, zimno, strasznie na wydeptanej ścieżce - zlodzony, stary śnieg, a czołówka
wszystkiego nie oświetlała. Trzeba było uważać na to gdzie iść, jak
postawić stopę, starać się utrzymywać w miarę stałe tempo.

herbacie z goździkami, kardamonem i mlekiem. Tu także dano nam
do dyspozycji pokój z prawdziwą
łazienką i do tego ciepłą wodą, taką
ciepłą, jaka leci nawet w Europie.
To znak, że cywilizacja tuż, tuż.
Było nam dobrze, ale też trochę...
żal. W nocy śniły nam się Beskidy.
Takie okropnie niziutkie!
Swoje i „Kroniki Beskidzkiej”
urodziny w Himalajach obchodziły 3M, czyli: Mariola Chowaniec, Małgorzata Kancler (obie
z Bielska-Białej), Maryla
Szwed (Żywiec).
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Bielszczanie w 1000−metrowej ścianie

Sięgająca nieba granitowa iglica Trango Tower
w równie wysokich jak Himalaje górach Karakorum od zawsze pobudzała wyobraźnię wspinaczy i podróżników. Ostatnio zaatakowali ją alpiniści z Bielska-Białej. Z jakim skutkiem?
ionowe ściany tej niezwykłej
skalnej wieży stanowiły
przez wiele dziesięcioleci
barierę nie do pokonania. I nie chodziło jedynie o czysto techniczne
trudności, związane ze wspinaczką
na ten liczący nieco ponad 6 tysięcy
metrów wysokości szczyt, lecz również o to, że góra położona jest w
rejonie wyjątkowo niedostępnym i
niegościnnym. O trzy dni marszu lodowcem Baltoro od Trango leży inne,
chyba najbardziej znane ze wszystkich szczytów Karakorum, legendarne, okryte złą sławą K2. Wszystkie
wyprawy zmierzające od strony pakistańskiej pod K2, jak i położone
obok niego trzy inne ośmiotysięczniki, muszą przejść obok pionowych
urwisk Trango Tower. Nie ma wśród
wędrujących tamtędy himalaistów takiego, który nie spojrzałby z zachwytem na ten monument. To nieosiągalny cel nawet dla wielu spośród
tych, którzy w górach wysokich odnoszą sportowe sukcesy.

GÓRA
DLA WYBRANYCH
O tym, że jest to góra dla wybranych świadczy najlepiej fakt, iż do tej
pory Trango zdobyło zaledwie około
30 alpinistów, gdy przykładowo podczas jednego dobrego sezonu tylu
potrafi wejść na Mount Everest. Na
K2, uważane przez wielu za najtrudniejszy do zdobycia ze wszystkich
górskich wierzchołków, wspięła się
do tej pory już dobrze ponad setka
himalaistów.
Trango zdobyto po raz pierwszy
dopiero w 1976 roku i dokonał tego
zespół angielskich alpinistów. Wytyczyli oni na wschodniej ścianie iglicy
pierwszą z dróg wspinaczkowych,
wiodących obecnie na wierzchołek
tej góry. Opis tego wyczynu do dzisiaj budzi w światku alpinistycznym
dreszczyk emocji. Zwłaszcza fragment opisujący sytuację, kiedy jeden
ze wspinaczy tuż pod wierzchołkiem,
aby wyrwać zakleszczone w szczelinie skalnej kolano, posłużył się w
tym celu młotkiem lub ostrzem czekana. Pogruchotał przy tym kolano,
lecz umknął śmierci. Trango dla tych,
którzy okażą słabość, jest bowiem
bezlitosne. Pokusić się o zdobycie
tej góry mogą tylko alpiniści najlepiej przygotowani fizycznie i psychicznie do realizacji tego typu górskich wyzwań.
Przeszkodą są trudności techniczne, wymagające nie lada umiejętności wspinaczkowych oraz wyjątkowo ciężkie i zmienne warunki
atmosferyczne, panujące na tych
wysokościach. Wiatr może osiągać
w porywach wiele kilometrów na
godzinę, temperatura nawet latem
może spaść do 30 stopni poniżej
zera, a śnieg i lód nie są tam rzadkością. Co gorsza, warunki pogodowe zmienić się mogą dosłownie
z minuty na minutę, czego doświadczyło już wiele wspinających
się na Trango zespołów.

KILOMETR
URWISKA
Sama wspinaczka przypomina
tę, jaką znają wspinający się na
trudne alpejskie czy nawet tatrzańskie granitowe ściany. Z tym tylko,
że na Trango trzeba pokonać nie
200 czy nawet 500, lecz ponad 1000
metrów pionowego gładkiego jak
lustro skalnego urwiska.
Polacy tylko raz wspięli się do tej
pory na Trango Tower. Dokonał tego
wyczynu w 1986 roku - wytyczając
własną drogę wspinaczkową na
szczyt - Wojciech Kurtyka, jeden z
najwybitniejszych i najwszechstronniejszych polskich wspinaczy. Od

tego czasu Polacy na Trango się nie
wspinali, aż do ubiegłego roku. Górę
zaatakowali alpiniści z Klubu Wysokogórskiego Bielsko-Biała. Trzyosobowa ekipa w składzie Marcin
Szczotka, Mariusz Nowak oraz Alfred Sosgórnik działali na Trango na
przełomie lipca i sierpnia 2005 roku.
Wyprawę prześladował pech. Nie
dość, że kapryśna pogoda pokrzyżowała pierwotne plany, to jeszcze
w trakcie wspinaczki doszło do wypadku. - Zamierzaliśmy wspiąć się
tak zwaną drogą słoweńską (wytyczoną przez wspinaczy z tego kraju), lecz ściana w tym rejonie cały
czas pokryta była śniegiem i lodem mówi Marcin Szczotka.
Ostatecznie, próbując wykorzystać okres lepszej pogody, wspinacze zdecydowali się na wybór innej z wiodących na Trango dróg,
tak zwaną drogę amerykańską.
Warunki panujące w ścianie w tym
rejonie były bowiem nieco lepsze.
Jednak po pokonaniu 300 metrów
ogromny, spadający z góry głaz
uderzył w jednego z nich. Niewiele, bo zaledwie kilka centymetrów,
brakowało, a wszystko mogło zakończyć się tragicznie. Kamień
sporych rozmiarów trafił bowiem w
bark Alfreda Sosgórnika, łamiąc mu
rękę (okazało się to... nieco później). Mocno poobijanego i obolałego alpinistę jego partnerzy opuścili na linach do podstawy góry.
Wspinaczki nie można było jednak
kontynuować.
Uszczuplony w ten sposób bielski zespół jeszcze dwukrotnie próbował „wbić” się w ścianę Trango,
lecz za każdym razem pogoda uniemożliwiała pokonanie urwiska.

POSTANOWIENIE
O WZIĘCIU REWANŻU
Pełni sportowej złości wspinacze
powrócili do Bielska. Góra okazała
się silniejsza. Na tym jednak nie koniec bielskich wzmagań z tym szczytem. W tym roku jeden z uczestników ubiegłorocznej wyprawy Marcin
Szczotka wraz z kolegą z Klubu
Wysokogórskiego z Krakowa Adamem Pieprzyckim pojawił się ponownie pod Trango z mocnym postanowieniem wzięcia na górze rewanżu
za poprzednie niepowodzenie.
Przygotowanie wyprawy na
Trango nie jest z organizacyjnego
punktu widzenia w dzisiejszych czasach czymś trudnym. W praktyce
potrzebne są jedynie pieniądze.
Wszystkie formalności załatwić można bowiem w jednej z działających
w Pakistanie agencji turystycznych,
obsługujących odwiedzające ten kraj
wyprawy alpinistyczne. Wystarczy
wpłacić pieniądze, a agencja zadba
o wszystko, co alpinistom na miejscu w Pakistanie jest potrzebne
(transport do bazy, wyżywienie, opieka oficera łącznikowego itp). Wystarczy jeszcze tylko kupić bilet lotniczy
do Islamabadu, wsiąść w samolot i
po 8 dniach od wylotu z Polski stanie się pod Trango.

AUTOSTRADA
TYLKO Z NAZWY
Już dotarcie pod górę ze stolicy Pakistanu nie jest łatwym wyzwaniem. Podróż w góry przypomina fragmentami bardziej chińską
torturę niż wysokogórską eskapadę. Trzeba bowiem pokonać samochodem terenowym ponad 130-kilometrowy odcinek Karakorum Highway, która autostradą jest tylko
z nazwy. Wąska bita droga wijąca
się w górach nad przepaściami i
korytami rwących rzek sprawia, że
taka podróż to wyzwanie tylko dla
prawdziwych twardzieli.

Bielscy alpiniści na drodze słoweńskiej. Wspina się Marcin Szczotka.

1000-metrowa ściana Trango Tower w całej okazałości.
Potem do pokonania pozostaje
- już na piechotę wraz z karawaną
tragarzy - bagatela 85-kilometrowy
odcinek trasy wiodący lodowcem do
podnóża góry (zajmuje to trzy dni).
Wbrew pozorom - chociaż z telewizyjnych relacji z tego rejonu świata
można wywnioskować coś zgoła innego - Pakistan jest obecnie bardzo
bezpiecznym miejscem dla turystów
i wspinaczy. Zwłaszcza że od dłuższego czasu stosunki pomiędzy tym
krajem a Indiami są wyjątkowo dobre. Dawniej, gdy państwa te prowadziły między sobą „cichą wojnę”, w
Karakorum nie było zbyt bezpiecznie. Między innymi na lodowcu Baltoro ustawione były baterie artylerii,
z których Pakistańczycy strzelali do
Hindusów, a ci w rewanżu ostrzeliwali lodowiec.

ZNÓW DROGA
SŁOWEŃSKA
Podobnie jak i w poprzednim
roku, celem wyprawy była droga
słoweńska. Tym razem warunki panujące w ścianie były na tyle dobre, że wspinacze zdecydowali się
na atak. - Po okresie aklimatyzacji
(baza pod Trango Tower położona
jest ponad 4 tysiące metrów nad
poziomem morza) na początek
weszliśmy na dwie krótsze, około
300-metrowe ściany - mówi Marcin
Szczotka, wyjaśniając jednocześnie, że w miejscu, gdzie poprowadzona jest droga słoweńska, pionowa ściana Trango liczy ponad
1000 metrów, a trudności wspinaczkowe na niej występujące wycenione są na 6.3 plus. Dla tych,
którzy nie orientują się w wycenach
trudności dróg wspinaczkowych
warto dodać, iż 6 oznacza drogę
„skrajnie trudną”. Tak określili niegdyś tego typu trudności twórcy
skali. Dodatek 3 plus oznacza, że
trasa jest o ponad trzy stopnie trudniejsza od szóstki. Czyli wspinaczka po niej, mówiąc obrazowo, nie
różni się zbytnio od wspinania się
po nieco bardziej chropowatym tynku. Aby pokonać drogę w sposób
klasyczny alpiniści używają wyłącznie rąk i stóp chwytając się i stając
na skalnych występach i rozpadlinach. Liny, haki i wszelki „szpej”,
jaki z sobą taszczą, służy im wyłącznie do asekuracji na wypadek
odpadnięcia od ściany.
Na Trango linię drogi wyznaczają drobne szczeliny, pęknięcia
i rysy ciągnące się przez całą wy-

sokość ściany. To w nich alpinista
może klinować palce i stopy i posuwać się w górę, raz za czas zakładając w skale punkty asekuracyjne, przez które przeciągnięta
jest lina łącząca wspinaczy.

TRZY DNI
WSPINACZKI
Niby nic trudnego i nadzwyczajnego, rzecz znana każdemu adeptowi wspinania, gdyby nie to, że wspinaczka trwa na Trango około 3 dni,
a na całej drodze są zaledwie dwa
miejsca, na których można w miarę
normalnie stanąć czy przysiąść.
Początek wspinaczki był bardzo
obiecujący. W ciągu jednego dnia
alpinistom udało się dotrzeć do zawieszonej 300 metrów wyżej półki,
na której zamierzali spędzić pierwszą noc. Chociaż bolały poodzierane do krwi palce klinowane w granitowych rysach, doskwierał ziąb i hulał wiatr, to - jak zapewnia Marcin
Szczotka - humory dopisywały.
Sprawiały to zarówno zapierające
dech w piersiach widoki roztaczające się wokół, jak i pogoda, która
wreszcie ustabilizowała się na tyle,
że dawała nadzieję, iż wierzchołek
uda się zdobyć. Tym bardziej, że
prognozy przewidywały, iż taka właśnie słoneczna pogoda ma się
utrzymać jeszcze przez kilka dni.
- Plan akcji był taki - mówi Marcin
Szczotka. - Po dotarciu do pierwszej
półki zakładamy na niej „biwak” i w
miarę komfortowych warunkach, bo
w śpiworach, spędzamy noc. Rankiem ruszamy w górę, z tym, że śpiwory i resztę sprzętu biwakowego zostawiamy na półce. Dalej „na lekko”,
w jednym ciągu z krótkim odpoczynkiem na niewielkiej półeczce zawieszonej 200 metrów pod wierzchołkiem wspinamy się na szczyt.

NIESPODZIEWANA
ŚNIEŻYCA
Alpiniści liczyli, że ten atak zajmie im około półtora dnia. Początkowo nic nie wskazywało na to, że
plan może się nie powieść. Mozolnie metr po metrze pokonując pionowe urwisko zespół piął się w górę,
aż nagle... Gdzieś około 9 wieczorem, jakieś sto metrów przed podszczytową półką, na której zamierzali
chwilę odsapnąć, zaczął padać
śnieg. Początkowo drobny, przerodził się w prawdziwą śnieżycę. Widoczność spadła do zera. Na doda-

tek zrobiło się zimno i zaczął wiać
porywisty wiatr. Nie było możliwości
dalszej wspinaczki.
- Jedyne co można było zrobić,
to przytwierdzić się do pionowej
ściany i czekać na zmianę pogody opowiada Marcin Szczotka. W takiej niewygodnej wiszącej pozycji,
dygocząc z zimna, miotani wiatrem,
zasypani śniegiem, „dyndając” na
linach 700 metrów ponad podnóżem góry, wspinacze doczekali ranka. - Mieliśmy nadzieje, że rano pogoda się poprawi i jakoś uda nam
się pokonać te niecałe 300 metrów
pionu, jakie pozostały do wierzchołka - wspomina.
Ranek nie przyniósł jednak poprawy sytuacji. Ziąb był tak wielki,
że dalsze pozostawanie na tej wysokości, na dodatek w lekkich butach wspinaczkowych, mogło zakończyć się odmrożeniami nóg.
Poza tym ściana była cała pokryta
śniegiem i lodem, co całkowicie
uniemożliwiało dalszą wspinaczkę
techniką klasyczną.

PONIŻEJ MINUS
DWADZIEŚCIA
- Zjeżdżamy w dół - zadecydowali
w końcu. 700-metrowy zjazd po linie
w trudnych warunkach pogodowych
zajął wspinaczom prawie cały dzień.
Decyzja o wycofaniu się ze ściany tak
blisko celu była jednak - jak pokazała
przyszłość - trafna. Co prawda pogoda nieco się poprawiła i w następnych
dniach wyszło nawet nad Trango
słońce, jednak front atmosferyczny,
jaki dotarł nad Karakorum sprawił, że
temperatura powyżej 5000 metrów
spadła już na stałe poniżej minus 20
stopni Celsjusza. Uniemożliwiało to
podjęcie kolejnej próby zmierzenia się
z górą. Nikomu już na Trango tego
lata wejść się nie udało.
A tak w ogóle ta sztuka udała się
tylko czwórce Słoweńców, spośród
5 ekip próbujących w tym sezonie
wejść na ten szczyt. - Chociaż niedosyt pozostał, to jednak wyjazdu
pod Trango nie mogę uznać za całkowicie nieudany - mówi Marcin
Szczotka. Korzystając z tego, że
pogoda nieco się poprawiła, pod koniec pobytu (alpiniści spędzili pod
górą cały miesiąc) wspinacze wytyczyli i pokonali dwie nowe bardzo
trudne drogi wspinaczkowe w pobliżu Trango. Cały ten rejon górski to
bowiem prawdziwy „las” skalnych
wież i iglic, nad którymi króluje sylwetka Trango Tower.
Lecz i te mniejsze wierzchołki
stanowią dla wspinaczy nie lada wyzwanie. Pionowe ściany osiągają na
nich bowiem wysokość nawet 700
metrów, a większość tych gór nie jest
jeszcze przez nikogo zdobyta. Na
dwa takie wierzchołki wspiął się „na
otarcie łez” bielsko-krakowski zespół. A Trango? - Wrócę tam na pewno, może za rok, może za dwa. Zawsze bowiem, odkąd uprawiam
wspinaczkę, chciałem zdobyć tę fascynującą górę - przyznaje Marcin
Szczotka.
MARCIN PŁUŻEK
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Tuż pod szczytem Babiej Góry, na wysokości 1616 metrów n.p.m., na południowym jej zboczu, w miejscu zwanym Głodną Wodą lub Głodnym
Źródłem (najwyżej położone w całych Beskidach źródlisko), obok znakowanego szlaku turystycznego prowadzącego z Przywarówki na wierzchołek
góry, zobaczyć można resztki fundamentów tajemniczej budowli. Z informacji zamieszczonej tam przed kilku laty na tablicy wyznaczającej ścieżkę
edukacyjną można wyczytać, iż są to pozostałości dawnego schroniska turystycznego. Warto wspomnieć, że jest to również miejsce, w którym
ponad 70 lat temu rozegrała się największa tragedia w całej dotychczasowej historii ruchu turystycznego w Beskidach.

Z dziejów Babiej Góry

JEDNOPIĘTROWIEC
Z PIASKOWCA
Tymczasem BV, nie zrażając
się tym niepowodzeniem postanowił wybudować schronisko pod samym szczytem Babiej, na działce
wydzierżawionej od właścicieli
Orawskiego Zamku. Jednopiętrowy
niewielki budynek schroniska doskonale wkomponowanego w otaczający go krajobraz wymurowano
z miejscowego piaskowca. Pierwsi
turyści zawitali do niego w 1905
roku i od samego początku obiekt
ten cieszył się wśród miłośników
górskiej turystyki ogromną popularnością. Sprawiały to wręcz zapierające dech w piersi widoki, jakie
roztaczały się z jego okien. Jak na
dłoni widać bowiem z tego miejsca
panoramę Tatr. Co więcej, ze
schroniska na szczyt Babiej można było wejść w 10 minut. Wielu zaś
turystów - jeszcze dzisiaj - zdobywa ten wierzchołek tylko po to, aby
zobaczyć z niego wschód słońca
nad Tatrami.
Położone tak wysoko schronisko stanowiło doskonałą bazę do
tego typu wypadów. Jak wynika z
relacji zamieszczanych w starych

Mistrzostwa świata w lekkiej
atletyce, które Kanada zorganizowała przed pięcioma
laty, zostały uznane za perfekcyjnie przygotowaną imprezę. Co to ma wspólnego
z... Podbeskidziem? Mieliśmy tam - w komitecie organizacyjnym mistrzostw swojego człowieka!
od jego dyktando zmodernizowano, przed przyjazdem
światowej elity, miejscowy
stadion i wybudowano drugi - treningowy. To on, nim lekkoatletyczni herosi stanęli do walki, zadecydował, lokalizując na obiekcie rzutnie i skocznie, gdzie będą toczyć
boje o trofea. Przygotowaniami od
strony technicznej zawodów, do
pierwszych lekkoatletycznych mistrzostw świata XXI wieku, kierowała ta sama ręka, która przed ponad
trzydziestoma laty ustawiała płotki,
zawieszała poprzeczki oraz mierzyła odległości rzutów uczennicom i
uczniom bielskiego „Ogrodnika” i liceum im. Asnyka oraz młodym lekkoatletom MKS-u...
Marek Głowacki - bo to właśnie
on przysporzył Kanadzie sportowoorganizacyjnej sławy - wyjechał z
Bielska-Białej, z żoną i synem,
ćwierć wieku temu. Na niespełna
trzy miesiące przed ogłoszeniem w
kraju stanu wojennego. Upłynęło
długich osiem lat nim znów mógł
odwiedzić stare bielskie kąty. Od
tego czasu bywa już nad Białą regularnie. Za każdym razem obowiązkowo siada przy małej czarnej
i odrobinie czegoś mocniejszego w
kręgu przyjaciół i serdecznych znajomych z czasów swej nauczyciel-

kronikach było ono chętnie odwiedzane zarówno przez turystów
zrzeszonych w BV, jak i tych z TT.

RAJD GWIAŹDZISTY
W lutym 1935 roku do schroniska zmierzała czwórka turystów z
narciarskiej sekcji towarzystwa
sportowego Beskid w Andrychowie.
Uczestniczyli oni w gwieździstym
rajdzie narciarskim z metą w Rabce. Jak można przeczytać w jednej z relacji opisującej tę zakończoną tragicznie wyprawę, turyści 14
lutego wyruszyli na nartach ze
schroniska na Hali Miziowej w kierunku Babiej Góry. Pod wieczór
tego samego dnia dotarli do gajówki, położonej w pobliżu przełęczy
Jałowieckiej. I chociaż pogoda zaczynała się psuć, a zmrok był już
bliski, nie skorzystali z oferty noclegu w gajówce, lecz postanowili
kontynuować wspinaczkę. Zamierzali bowiem jeszcze tego samego
dnia dotrzeć do podszczytowego
schroniska BV. Trudno określić, o
jakiej porze dotarli na szczyt. Na
pewno jednak kompletnie wyczerpani, przemarznięci i zmęczeni
weszli tam już w całkowitych ciemnościach. Na dodatek pogoda popsuła się do tego stopnia, że orientacja w terenie była w praktyce niemożliwa. Wiał osiągający siłę huraganu wiatr, zaczął padać również śnieg, który bardzo szybko
przerodził się w ograniczającą widoczność do zera śnieżycę. Troje
z narciarzy - dwie kobiety i jeden z
towarzyszących im mężczyzn pozostawiło narty na szczycie góry
i na piechotę próbowało schodzić
w kierunku, w którym przypuszczali
natrafić na schronisko. Czwarty z
uczestników eskapady zaczął
zjeżdżać w kierunku schroniska na
nartach. Jak się później okazało,
przejechał on w odległości zaledwie kilku metrów od budynku, nie
zauważając go w zawierusze.

Nieistniejące już schronisko pod szczytem Babiej Góry, obok którego rozegrała się największa w Beskidach tragedia.

FOTO: MARCIN PŁUŻEK

Schronisko - niegdyś najwyżej
położone w Beskidach - powstało w
1905 roku z inicjatywy niemieckiej
organizacji turystycznej Beskidenverein z Bielska. Początkowo działacze BV zamierzali wybudować
schronisko w Markowych Szczawinach, w miejscu, gdzie obecnie stoi
schronisko turystyczne PTTK. Polscy turyści zrzeszeni w Towarzystwie Tatrzańskim, którzy w tym samym okresie planowali również budowę własnego schroniska pod Babią Górą przekonali miejscowych,
aby ci nie odsprzedawali ziemi na
Markowych Szczawinach Niemcom.
Ostatecznie działkę w tym miejscu
nabyło TT i wzniosło na niej w 1906
roku własny obiekt.

Dziś widać tylko pozostałości po nim.
Zmarł z wyczerpania i zimna kilkadziesiąt metrów niżej. Jego zamarznięte zwłoki odkryto następnego
ranka. Równie tragiczny los spotkał
dwie kobiety próbujące na piechotę odnaleźć schronisko. Ich ciała
odnaleziono rankiem w odległości
zaledwie kilkuset metrów od budynku. Wszystko wskazywało na to, że
one również musiały minąć budynek zaledwie o kilka kroków.
Poszukiwania czwartego z
uczestników tej tragicznej wyprawy
trwały kilka miesięcy. Jego zwłoki
odnaleziono dopiero wiosną, gdy
stopniały śniegi. Okazało się wte-

dy, że pokonał on tej feralnej nocy,
brnąc w głębokim śniegu przez
gęsty las, odległość kilku kilometrów. Dotarł bowiem aż do podnóża góry i zmarł nieopodal usytuowanej tam leśniczówki.

NIEZAPALONE
ŚWIATŁA ?
Tragedia ta przez wiele lat budziła ogromne emocje. Za śmierć
czwórki ludzi obwiniano jednego z
uczestników wyprawy (jej kierownika) za to, że nie zważając na zapadający zmrok i pogarszającą się

Podbił Kanadę i... coraz trudniej mu do niej wracać

skiej i trenerskiej pracy. I coraz trudniej mu wracać do Edmonton...
W Beskidy trafił z rodzinnej podczęstochowskiej wioski Wyrazów
przez... Warszawę, gdzie na początku studiów (1962) w Akademii Wychowania Fizycznego poznał bielszczankę Renatę. Znajomość szybko
przerodziła się w trwały związek,
lecz po otrzymaniu magisterskich
dyplomów... rozjechali się.
Renata wróciła do Bielska-Białej, gdzie w LO im. Kopernika - u
boku swego niedawnego jeszcze
„pana profesora od wu-efu” - Józefa Kurka, zaczęła sama dyrygować uczniowską bracią. Marek - czołowy wówczas polski
dziesięcioboista - startował i
trenował w barwach zabrskiego Górnika. Zwlekali
ze ślubem, bo czekali na
obiecane w Zabrzu mieszkanie. - Renia odwiedzała mnie
w mojej wynajętej kawalerce
przez prawie dwa lata, walcząc za
każdym razem z czarnymi jak sadza oknami i firankami. Klub nie wywiązał się z mieszkaniowej obietnicy, a że moja przyszła żona nie czekała z założonymi rękami - zapisała
nas w Bielsku do spółdzielni mieszkaniowej - wzięliśmy ślub i pożegnałem Zabrze - wspomina genezę zamieszkania nad Białą.
Lekkoatleta z trenerskimi papierami został nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół

Ogrodniczych. Wkrótce, wraz z Janem Mazurem, założyli Międzyszkolny Klub Sportowy. I zaczęło się!
Bielskie lekkoatletyczne talenty wyrastały, jak grzyby po deszczu... - Zbyszek Gibas średniodystansowiec,
Marian Madusiak -

miotacz, Danka Dobija i Marysia
Niwa - sprinterki, no i „sztandarowcy” MKS-u: Jola Januchta (mistrzyni Polski na 800 m - przyp. red.) i
Jurek Pietrzyk (wicemistrz olimpijski w sztafecie 4x400 m w Montrealu - przyp. T.G.) - wymienia jednym tchem nazwiska podopiecznych, choć trenował ich ponad trzydzieści lat temu!
W „Ogrodniku” nie zagrzał długo miejsca. Jego dyrektor miał mu
za złe, że uczniowie zdobywają spor-

towe laury w barwach MKS-u, a nie
wyłącznie dla chwały szkoły, rywalizującej głównie w szrankach Ludowych Zespołów Sportowych. Przeniósł się do liceum im. Asnyka, gdzie
wkrótce zaczął prowadzić - pierwsze
w mieście - klasy o profilu sportowym. - Jak ten czas leci? Piotr Targosz i Andrzej Filipiak - moi uczniowie z Asnyka - są już... emerytowanymi nauczycielami wychowania fizycznego. Miałem też w jednej
ze swoich klas i dżudokę
Krzysztofa Kurczynę późniejszego olimpijczyka z Seulu - ponownie
daje dowód znakomitej
pamięci...
Gdy rozstawał się
z Bielskiem i ojczyzną, syn Darek miał
siedem lat. Do Jugosławii jechał przez
Austrię. Tu rodzinę
Głowackich zastały
pierwsze alarmujące informacje o
niepokojach w kraju. Jedna z nich
głosiła, że radzieckie wojska są już
w bielskich Komorowicach. Postanowili nie wracać. Za niespełna
miesiąc wylądowali w Kanadzie i
zamieszkali w Edmonton. Pierwsza, smutna Wigilia na nowej ziemi. Indyk przysłany z „opieki”,
ryba, której czerwone mięso przypominało bardziej wieprzowinę.
Jedyne, co było swojskie na świątecznym stole, to opłatek, który

pogodę zdecydował się wyruszyć
wraz z towarzyszącymi mu mniej
doświadczonymi osobami na
szczyt Babiej Góry. Obwiniano też
gospodarza schroniska za to, że w
czasie zamieci nie zapalił świateł
w budynku tak, aby był nieco lepiej
widoczny z oddali.
Trudno teraz, po 70 latach, wracać do tych zarzutów i szukać winnego. Jedno jest pewne: góry, i to
nawet nie te najwyższe, zawsze - a
zwłaszcza zimą - mogą być groźne.
Tragedia z 1935 roku nie jest
jedyną, jaka rozegrała się na Babiej. W latach następnych jeszcze
kilkakrotnie śmierć zbierała bowiem wśród turystów (i nie tylko turystów) na tej górze swoje żniwo.
Śmierć czwórki andrychowskich
narciarzy to jednak najbardziej
spektakularna z babiogórskich, a
właściwie beskidzkich tragedii na
turystycznym szlaku.
Równie źle los obszedł się z
schroniskiem, przy którym rozegrały się te wydarzenia. W 1936 roku
obiekt od BV przejął Zarząd Lasów
Państwowych i nadał mu oficjalną
nazwę Leśnik. Służył on turystom
do 1939 roku. Wraz z wybuchem
II wojny światowej południowe stoki Babiej weszły w skład państwa
słowackiego. Schronisko w tym
czasie nie było czynne. Korzystało
z niego jedynie sporadycznie wojsko. Po wojnie zniszczony i rozszabrowany budynek zabezpieczyli
działacze Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. Zamierzali bowiem
obiekt odremontować i udostępnić
turystom. Stało się jednak inaczej.
Opuszczony budynek ktoś podpalił.
Jego ruiny stały przy szlaku jeszcze
do 1980 roku, kiedy to zostały rozebrane. Z najpiękniej położonego i zarazem napiętnowanego złą sławą
beskidzkiego schroniska turystycznego pozostały jedynie widoczne
jeszcze dzisiaj fundamenty.
MARCIN PŁUŻEK
dostali od księdza z pobliskiego
polskiego kościoła.
Na początku mieli pod górkę.
Pierwsza pracę, w przedszkolu,
znalazła Renata. On zaczął rok
później - jako malarz więziennych
cel. Wcześniej, i to od pierwszych
tygodni pobytu za oceanem, społecznie trenował lekkoatletów na
miejscowym stadionie uniwersyteckim. To właśnie sprawiło, że po jakimś czasie mógł przestać machać
pędzlem. Został asystentem trenera lekkoatletycznego zespołu, działającego przy uniwersytecie.
Z roku na rok coraz mocniej stawali na nogi. Po siedmiu latach na
tyle stabilnie, że Renata kupiła
przedszkole, w którym pracowała.
Upłynęły cztery kolejne i były bielski nauczyciel wychowania fizycznego został, wygrywając konkurs na
głównego trenera Północno-Albertyńskiego Związku Lekkiej Atletyki,
etatowym nauczycielem akademickim. Dwa lata później triumfował w
rankingu na najlepszego trenera
Kanady w lekkiej atletyce. Miał
wreszcie to, co w Ameryce liczy się
najbardziej - nazwisko i prestiż. Gdy
więc Edmonton otrzymało prawo
organizacji lekkoatletycznych mistrzostw świata - problemu z wytypowaniem osoby odpowiedzialnej
za przygotowanie imprezy od strony technicznej nie było!
Po pytaniu o chęć powrotu do
Bielska-Białej, oczy Marka natychmiast nabiegają łzami... Renata jest
twardsza. Owszem, myślą o tym,
nawet w trakcie ostatniego wrześniowego pobytu nad Białą rozglądali się
wstępnie za tym i owym, ale jeszcze
nie powinni opuszczać Kanady. Poczekają aż podrośnie wnuk...
Tekst i foto: TOMASZ GIŻYŃSKI
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- Od najmłodszych lat interesowałam się wszystkim, co związane z modą i
czułam, że jestem stworzona do zawodu modelki. Dlatego po przeczytaniu w „Kronice
Beskidzkiej” zapowiedzi konkursu „Stań się sławna” postanowiłam spróbować swoich sił i zgłosiłam się na zdjęcia. Potraktowałam to jako nowe doświadczenie dające mi szansę „zaistnieć” w świecie
mody! Wspierała mnie w tym mama, która zawsze mi powtarzała, że trzeba w siebie wierzyć i powinnam rozwijać
swoje zainteresowania. Po ogłoszeniu wyników uświadomiłam sobie, że wygrałam szansę na zrobienie wielkiej kariery
i że ruszam na podbój Warszawy! Spełnia się właśnie mój sen, a ja rozpoczynam nowy etap swojego życia.

FOTO: AGENCJA FREE MODELS ● KOMPLET ZDJĘĆ WWW.AGENCJAFREE.COM.PL
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Mogą się łamać lub rozdwajać. To najczęstszy problem związany z paznokciami. Bywa on powodowany stanem zdrowia, brakami w diecie, ale często także niewłaściwą pielęgnacją albo po prostu
brakiem ochrony w trakcie wykonywania codziennych prac domowych. Warto zatem wiedzieć, czego paznokcie nie lubią, a co podziała dobrze na
ich zdrowie i wygląd.

Zadbaj o paznokcie

Co na taką dolegliwość ?

Ból głowy czy brzucha to dolegliwość, której doświadczył niemal każdy. Przemysł farmaceutyczny oferuje całą gamę rozmaitych środków przeciwbólowych.
Alternatywą dla nich są zioła.
rzewlekłe dolegliwości
bólowe można łagodzić
sięgając po zioła, ale jest
jeden warunek podjęcia takiego
samoleczenia: trzeba znać źródło
bólu. Musi być więc diagnoza lekarza - mówi Sławomir Wojtulewski, bielski lekarz zajmujący się
ziołolecznictwem. Ból czasami
ustępuje samoistnie, nie oznaczając niczego groźnego, niemniej jednak bólu, zwłaszcza takiego, który utrzymuje się długo,
nie można lekceważyć bo może
być oznaką niebezpiecznego
schorzenia.
- Ból sam w sobie nie jest
schorzeniem, lecz objawem. Odczuwanie bólu jest związane z
układem nerwowym, do którego
wędrują impulsy z chorych narządów - mówi Wojtulewski. Choć
ból jest przykrą dolegliwością, to
w wielu przypadkach jego pojawienie się jako objawu, jest dla
organizmu dobre. Stanowi bowiem sygnał ostrzegawczy przed
groźną chorobą i można zacząć
jej przeciwdziałać. Najgroźniejsze są schorzenia przebiegające
bezobjawowo, w których ból występuje dopiero w zaawansowanym stadium choroby.
Choć leki przeciwbólowe są
bardzo skuteczne, to jednak
mają sporo działań ubocznych.
Zioła natomiast zawierają dobro-

czynne dla organizmu witaminy,
kwasy organiczne, sole mineralne i olejki eteryczne. Są też tanie. To ich podstawowe zalety.
Aby jednak zioła działały skutecznie, trzeba je stosować
dłuższy czas.
Zioła można pić na przykład
w razie przewlekłego bólu głowy
zdiagnozowanego jako ból mający charakter naczyniowy. To tak
zwany ból migrenowy. - W takich
przypadkach w wyniku pewnych
mechanizmów chorobowych naczynia krwionośne tracą elastyczność. Zioła łagodzące tego typu
dolegliwości zawierają rutynę substancję, która uelastycznia
naczynia krwionośne. W przypadku migreny można zatem pić
napary z ziela ruty lub kwiatów i
owoców głogu - mówi Sławomir
Wojtulewski. Można także masować skronie używając naparu z
kwiatu arniki lub kłącza tataraku.
Po zioła można też sięgnąć w
razie bólu serca czy kręgosłupa.
- Dolegliwości w klatce piersiowej
bywają zdradliwe, dlatego potrzebna jest konsultacja lekarza.
Ludzie często tego typu bóle kojarzą z chorobami serca. Tymczasem bóle mogą być spowodowane schorzeniem kręgosłupa, który uciska nerw międzyżebrowy.
Choroba nazywa się zapalenie
nerwu międzyżebrowego. Dole-

Kto nie chciałby mieć włosów jak jedwab? Lśniących,
miękkich, sprężystych i łatwo rozczesujących się? Takie
właściwości zapewnia włosom stosowanie naturalnego jedwabiu.

Wróg paznokci to detergenty
- proszki i płyny do prania, płyny
do mycia naczyń czy okien, rozmaite środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych. Częsty kontakt
z substancjami chemicznymi, które są zawarte we wszelkiego rodzaju „czyścikach” kuchennych
czy łazienkowych jest szkodliwy
dla płytki paznokcia. Może ona się
rozwarstwiać albo łamać. Na ile
jest podatna na działanie detergentów to sprawa indywidualna. U
jednych paznokcie będą się łamać częściej, u innych rzadziej, a
niektóre kobiety w ogóle nie będą
miały tego typu problemów.
Tak czy inaczej, w czasie wykonywania domowych prac, takich jak mycie naczyń czy porządki z używaniem środków chemicznych, powinno się zakładać
rękawiczki, które zabezpieczą
przed wnikaniem detergentów.
Paznokcie nie lubią też chlorowanej wody. Źle na nie działa również lakier zastosowany bez podkładu. Szkodzi im ponadto piłowanie metalowymi pilnikami. - To
najczęściej powoduje rozerwanie
tkanki paznokciowej, a tym samym penetrację zanieczyszczeń
i czynników chorobotwórczych mówi Magdalena Kowalska, technik usług kosmetycznych, wykładowca w jednej z pomaturalnych
szkół kosmetycznych na Podbeskidziu.
Przedłużanie paznokci za pomocą metody żelowej lub akrylowej nie zaszkodzi, ale pod warunkiem, że jest odpowiednio wykonane. Sztuczne paznokcie muszą
być właściwie założone, a warunkami tego są sterylność zabiegu,
umiejętne piłowanie płytki, a także użycie materiałów odpowied-

niej jakości, bo te nafaszerowane
chemią uszkodzą płytkę. Sztuczne paznokcie muszą być także
umiejętnie zdejmowane.
Paznokcie będą kruche, jeśli
zabraknie w diecie minerałów i
witamin. Najważniejsze to witaminy A i E, krzem, magnez, siarka i żelazo. Źle na paznokcie
wpływa nieodpowiedni poziom
jodu w organizmie. Zmniejsza
ich elastyczność.

CO LUBIĄ ?
Paznokcie lubią nienasycone
kwasy tłuszczowe. Warto więc zaserwować im kąpiel w oliwie z oliwek lub ze słonecznika, które dodatkowo zawierają zestaw witamin
potrzebnych paznokciom. - To
bardzo dobry zabieg regenerujący płytkę paznokcia i jednocześnie
znakomicie działający na skórę
rąk. Oliwę lekko podgrzewamy
tak, by nie była zbyt gorąca i zanurzamy w niej dłonie. Trzymamy
je w oliwie aż do jej wystygnięcia
- doradza Magdalena Kowalska.
- Paznokcie poza tym bardzo lubią masaż. Jest on bardzo prosty
do wykonania: masujemy część
palca tuż pod płytką paznokciową.
Tam znajdują się miejsca odpowiedzialne za wzrost płytki paznokciowej. Tego typu masaż
wspomaga między innymi ukrwienie paznokcia, co poprawia jego
odżywienie i dotlenienie. Wystarczy, gdy każdy palec masujemy
około 15-20 sekund, ale codziennie, najlepiej wieczorem.
W razie problemów związanych z kruchością paznokci należy również zwrócić uwagę na
dietę i stan zdrowia. Rozwarstwione paznokcie najlepiej skrócić. Można je pokrywać odżywkami, które dostępne są pod postacią lakierów. (ep)

Jak wybrać lokówkę ?

Po szale na proste, wygładzone włosy, do łask wracają znowu loki. Do kręcenia
włosów można użyć lokówek, które działają na zasadzie podobnej do prostownic - pożądaną fryzurę zapewnia działanie wysokiej temperatury.
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edwab jest ostatnio coraz
bardziej popularnym środkiem pielęgnacyjnym. Podbił skutecznie rynek fryzjerski. Polecają go także podbeskidzcy fryzjerzy. - Jedwab można stosować do
wszystkich rodzajów włosów. Jest
uniwersalny. Działa leczniczo i regeneracyjnie. W przypadku włosów
zniszczonych pomaga odbudować
ich strukturę. Proste włosy wygładzi, kręcone z tendencją do wysuszania i niechcianego „puszenia”
dobrze nawilży. Korzystnie podziała również na skórę głowy - mówi
Danuta Ślęk, podbeskidzka fryzjerka. Jedwab mogą stosować zarówno blondynki, szatynki, jak i brunetki. Nada on włosom piękny połysk,
niezależnie od ich koloru. Dobrze
podziała w przypadku włosów zmęczonych rozjaśnianiem czy pasemkami. Zaleca się go również kobietom, które często przebywają w pomieszczeniach klimatyzowanych.
Preparat ma postać gęstej, oleistej substancji o miłym zapachu.

gliwości można wówczas łagodzić pijąc napar z owocu bzu
czarnego, który działa przeciwzwyrodnieniowo i przeciwzapalnie - radzi Sławomir Wojtulewski.
Zupełnie inaczej postępuje
się w przypadku bólu w klatce
piersiowej, spowodowanego chorobą serca. Wówczas można pić
napar z liścia poziomki, ziela serdecznika, ziela jemioły lub ziela
krwawnika. Na bazie ziół sporządza się zresztą krople na serce.
Bóle w jamie brzusznej bywają powodowane przejściowymi
dolegliwościami trawiennymi, ale
mogą też oznaczać groźne schorzenia, na przykład kamicę nerkową albo wątrobową. Częsty powód bólu brzucha to nadmierna
kurczliwość przewodu pokarmowego i związane z tym zaburzenia
przepływu żółci. Wtedy pomocny
jest napar z kwiatu nagietka.
Zioła można stosować też w
przypadku chorób dróg rodnych.
Dolegliwości można łagodzić pijąc napar z kwiatu jasnoty białej, który działa przeciwzapalnie. Na bóle zwyrodnieniowe, na
tak zwane korzonki, dobrze podziała kora wierzby lub owoc
bzu czarnego. Tym, którzy cierpią z powodu przemęczonych
mięśni, zaleca się z kolei ziele
rdestu ptasiego lub pokrzywę.
- Zioła działają mocniej, jeśli są
umiejętnie połączone. Zaleca
się więc mieszanki. Do każdego rodzaju powyżej zalecanych
ziół można dodać trochę melisy
- radzi Wojtulewski. (ep)

CZEGO NIE LUBIĄ ?

- Jedwab znakomicie sprawdza
się w pielęgnacji włosów - mówi
Sara Mustafa z Ochab.
Jest prosty w użyciu. Jego niewielkie ilości rozprowadza się na suchych włosach i pozostawia bez
spłukiwania. (ep)

- Wybór lokówki jest uzależniony od efektu, jaki chcemy uzyskać. Powinniśmy się również
kierować ochroną włosów. Dlatego najlepiej zdecydować się na
lokówki ceramiczne, które choć
droższe są dla włosów bardziej
przyjazne niż lokówki teflonowe mówi Magdalena Harat, pracownica jednej z podbeskidzkich hurtowni fryzjerskich. - Efekt bardziej
skręconych włosów, „sprężynek”
zapewni lokówka spiralna, natomiast lokówka trójkątna sprawi,
że uzyskamy loki nieco załamane, zygzakowate. Są jeszcze lokówki zwykłe, tradycyjne.

Ponieważ wysoka temperatura nie jest przyjazna włosom, a
dawkowana zbyt często prowadzi
do ich nadmiernego wysuszenia
i zniszczenia, przed każdym zabiegiem należy zastosować specjalny środek zabezpieczający w
sprayu lub kremie. Uchroni on
również włosy przed efektem
„siana”.
Nie można jednak posługiwać się tym samym preparatem,
którego używa się przed prostowaniem włosów, ponieważ ten
ma inne funkcje. Kobiety, które
często używają lokówek, mogą
mieć problem z przesuszeniem

włosów, dlatego oprócz preparatów ochronnych powinny stosować środki pielęgnacyjne do
włosów suchych - szampony i
odżywki. - Pamiętajmy jednak,
by nie przesadzać z ilością preparatów pielęgnacyjnych. Zbyt
dużo środków spowoduje, że
włosy będą fizycznie obciążone,
co też nie jest korzystne - mówi
Magdalena Harat.
Zwykła lokówka bez wkładki ceramicznej kosztuje od około 60 zł
wzwyż, lokówka ceramiczna około 350 zł. Środki zabezpieczające
przed wysoką temperaturą - około 50 zł. (ep)
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Sopotnia Wielka: jedziesz – ryzykujesz !

ozostałe podatki są na podobnym poziomie, ale wyższe są stawki opłaty targowej. Wszystkie przyszłoroczne
podatki i opłaty w Żywcu będą jednak i tak niższe od maksymalnych
stawek określonych przez resort
finansów. Oto jak przedstawia się
przyszłoroczny cennik żywieckich
podatków i opłat na rzecz gminy:
Podatek za metr kwadratowy
gruntu (nieobjęty przepisami o podatku rolnym lub leśnym), wyniesie w 2007 roku 0,25 zł i będzie o
sześć groszy niższy niż w tym roku.
Na tym samym poziomie - 0,65 zł pozostaje stawka dla terenu, gdzie
prowadzona jest działalność gospodarcza. Wprowadzono też
nową stawkę - w wysokości 0,10 zł
za m kw. - obejmującą tzw. zurbanizowane tereny niezabudowane.
Do tej kategorii zalicza się grunty
wyłączone z produkcji rolniczej i
leśnej, które w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę. W
rzeczywistości spełniają one funkcję towarzyszącą stałym obiektom
budowlanym. Wśród tego rodzaju
znajdują się, między innymi, tereny przydomowych ogródków, wewnętrznych dróg, czy obszarów
małej architektury ogrodowej.
Podatek od garaży będzie
naliczany w wysokości 5,97 zł za
metr kwadratowy, czyli o grosz
więcej niż w roku 2006. Z podatku od nieruchomości zwolnione są
natomiast budynki i grunty jednostek i zakładów budżetowych,
podporządkowanych Radzie Miejskiej, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a
także zajęte na potrzeby kultury i
sztuki, kultury fizycznej i turystyki
oraz na potrzeby opieki społecznej. Całkowitemu zwolnieniu podatkowemu podlegać również
będą budynki mieszkalne (z wyjątkiem powierzchni zajętej na
działalność gospodarczą), które w

2007 roku podłączone zostaną do
sieci gazowej, przy wykonaniu pełnej instalacji do celów grzewczych
albo ogrzewania olejowego lub
włączenia ich do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Identyczne zasady
będą obowiązywać przy przeprowadzeniu przez właściciela kompletnej termoizolacji budynku jedno- i wielorodzinnego.
W 2007 roku zmienią się w
Żywcu stawki opłaty targowej,
którą obciążone są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży
na terenach miejskich. Na żywieckim targowisku przy ulicy
Zielonej dzienna stawka, naliczana od metra kwadratowego, wyniesie we wszystkie dni tygodnia
0,20 zł (było 0,15 zł), a na targowisku przy ulicach Świętokrzyskiej i Żeromskiego - 0,40 zł (było
0,35 zł). Podobnie jak dotąd, gdy
ktoś będzie chciał handlować w
miejscach poza oficjalnymi targowiskami zapłaci już znacznie więcej, a stawka będzie zróżnicowana w zależności od dnia tygodnia.
Najdrożej - 5,50 zł - zapłaci się w
środy, w piątki o złotówkę mniej,
a w pozostałe dni - 3,50 zł.
Wysokość stawek podatku od
środków transportu (ciężarówek
i ciągników) została uzależniona
od roku produkcji pojazdu oraz
jego masy i rodzaju zawieszenia
osi. Roczne opłaty oscylują od
564 zł do 2505 zł.
Podatek od posiadania psa
żywczanie zapłacą w wysokości
30 zł, czyli tyle samo co w 2006
roku. Z 20-złotowej ulgi, za jednego psa, mogą skorzystać emeryci i renciści przed 65 rokiem
życia, a po osiągnięciu tego wieku będą już zwolnieni z opłaty. Z
płacenia podatku zostały też
zwolnione osoby, które w 2007
roku adoptują psa z żywieckiego
schroniska dla bezdomnych
zwierząt. (ban)
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się ma do ich przedwyborczych
obietnic. Samorządowcy odpowiedzieli wymownym milczeniem.
- Teraz przeraża mnie jeszcze coś
innego. Otóż w projekcie budżetu
na 2007 rok nie ma ani złotówki
na remont tego mostu! Z tego wynika, że byłby on przebudowany
najwcześniej w 2008 roku! Wątpię, czy ten most wytrzyma do tego
czasu! - mówi radny Jafernik. (ps)

Unijne szkolenia w gminie Ujsoły

Od kwietnia tego roku w Ujsołach realizowany jest projekt „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy zawodowe”, który przeznaczony jest dla rolników i domowników z Żywiecczyzny.
rojekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską, z
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz przez budżet państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.3 - „Reorientacja zawodowa osób odchodzących
z rolnictwa”. Urząd Gminy w Ujsołach
otrzymał na ten projekt 675 831,88
złotych i - co ważne - nie dokłada do
niego ani złotówki! Całość realizowana jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
- Projekt ma pomóc rolnikom w
zdobyciu nowych umiejętności. A te z
kolei ułatwią wykonywanie nowego
zawodu lub aktywne poszukiwanie
pracy. W ramach projektu organizowane są kursy zawodowe, biznesowe i zajęcia praktyczne. Po ich zakończeniu kursanci otrzymują zaświadczenia, certyfikaty, a w przypadku spawaczy specjalną książeczkę spawalniczą. Wydawana jest ona przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w
dwóch językach i honorowana w całej Unii Europejskiej - mówi Włodzimierz Stasica, kierownik projektu.

Nie ma mocnych na młodych piłkarzy z klubu Orzeł Łękawica w bielskiej lidze okręgowej młodzików. Są niepokonani w swojej kategorii wiekowej. Jednak w rodzinnej miejscowości nie są doceniani i zamiast trenować w hali sportowej, ćwiczą w... błocie!
Kadrę zespołu stanowi blisko
dwudziestu chłopaków w wieku od
ośmiu do dwunastu lat, którzy
mieszkają nie tylko w Łękawicy,
ale także w pobliskich wioskach Gilowicach i Rychwałdzie. Swoją
formę szlifują pod fachowym
okiem Piotra Jaroszka, byłego piłkarza między innymi Zagłębia Sosnowiec i GKS Bełchatów. Jednak
co z tego, gdy utalentowana młodzież nie ma gdzie trenować!
- Nasze dzieci muszą trenować
na boisku. Nieważne czy świeci

kundy. Most jest w coraz gorszym
stanie. Kierowcy wiele ryzykują, bo
może się on w każdej chwili zapaść.
Ale kogo to obchodzi! - mówi Jan
Jafernik, radny powiatowy.
Ostatnio z wielkim zdumieniem
stwierdził, że władze powiatowe
planują przeznaczyć 11,5 tysiąca
złotych jedynie na przygotowanie
koncepcji przebudowy mostu. Zapytał powiatowych włodarzy, jak to
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Łękawica: zamiast trenować w hali, taplają się w błocie !

Uczniowski Klub Sportowy Orzeł
Łękawica gromi prawie wszystkich
rywali. Zdecydowanie przewodzi w
lidze okręgowej młodzików. Na koncie klub ma już sporo sukcesów.
Młodym piłkarzom udało się zająć
4 miejsce w mistrzostwach województwa śląskiego. W dwunastozespołowej stawce przegrali tylko z rówieśnikami z Ruchu Chorzów, Polonii Bytom i Zagłębia Sosnowiec. Z
ekipy łękawickich Orłów wywodzi się
dwunastoletni reprezentant województwa śląskiego Łukasz Talik.

Most na drodze prowadzącej z Jeleśni do Sopotni Wielkiej i Małej
jest tak zniszczony, że w każdej chwili może się zawalić.

słońce, pada deszcz, czy też śnieg.
A tymczasem dosłownie o rzut kamieniem stoi ogromna hala sportowa, którą zarządza dyrekcja gimnazjum. Niestety, dyrekcja każe
sobie słono płacić za wynajęcie
hali albo też tłumaczy się brakiem
miejsca, bo rzekomo ktoś miał
wcześniej wynająć halę. A przecież, gdy ją otwierano w 2001 roku,
to gminne władze zapewniały, że
będzie ona służyć mieszkańcom,
a przede wszystkim młodzieży. I po
co to było obiecywać? Komu prze-

Projekt wprowadzany
jest od kwietnia i potrwa
do sierpnia 2007 roku. Do
tej pory zakończyły się
cztery szkolenia (brukarz,
technolog robót wykończeniowych, spawanie
gazowe + CO2 i florystyka). Skorzystało z nich 55
osób. Trwają lub wkrótce
rozpoczną się kolejne trzy
szkolenia (sprzedawca z
elementami nauki języka
angielskiego lub niemieckiego, komputerowa ob- Rolnicy z gminy Ujsoły podczas szkolesługa hurtowni i magazy- nia z florystyki.
nu oraz obsługa wózków
jezdniowych i wykorzystanie kompu- szkoleń odbywają się zajęcia praktera w prowadzeniu działalności go- tyczne. Dzięki nim kursanci w raspodarczej od podstaw). Skorzysta mach zajęć praktycznych odnowili w
z nich w sumie 85 osób. Udział w budynku Urzędu Gminy korytarze na
szkoleniach jest całkowicie bezpłat- parterze, łazienkę oraz część biur,
ny. Co więcej, ich uczestnicy otrzy- ułożyli chodnik przed szkołą i wykomują w trakcie zajęć bezpłatny po- nali ławki - podkreśla wójt gminy Ujsiłek. Zwracane są też koszty dojaz- soły Tadeusz Piętka.
du. Na kursach
skorzystała już
także gmina Ujsoły. - Oprócz
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Żywieckie podatki 2007

ilka miesięcy temu okazało się, że połowa mostu
jest w tak złym stanie, że
może w każdej chwili się zawalić.
Właściciel przeprawy - Powiatowy
Zarząd Dróg w Żywcu - zadecydował o zamknięciu jednego pasa
i obniżeniu tonażu tak, aby mogły
tamtędy przejeżdżać wyłącznie
samochody osobowe. Ponieważ
na most nie mogły wjeżdżać autobusy, pojawiły się liczne petycje
i protesty mieszkańców. Władze
powiatu żywieckiego zadeklarowały, że most zostanie przebudowany do końca listopada.
- Teraz okazuje się, że to były
gadki-szmatki, bo trzeba było ludzi
uspokoić przed wyborami. A sprawa jest poważna. Gdy wozy strażackie z Sopotni Małej i Wielkiej jechały do pożarów w Korbielowie czy
Koszarawie, to musiały jechać objazdem i w ten sposób nadkładać
ponad dziesięć minut drogi. A przecież przy takich akcjach liczą się se-

szkadza, że chłopcy
chcą grać w piłkę i
idzie im to bardzo dobrze? Może lepiej,
żeby włóczyli się po
wsi, przesiadywali na
przystankach, rzucali
kamieniami w przejeżdżające auta lub
palili papierosy? - pytają rozżaleni rodzice młodych piłkarzy.
O całej sprawie
„Kronika” poinformowała gminne władze.
Michalina Ścieszka,
sekretarz gminy Łękawica, przyznała, że
sprawa w ogóle nie
jest jej znana. - Nie Niechciani młodzi mistrzowie z Orła Łękawica
chcę sama podejmo- podczas treningu. W tle hala sportowa.
wać decyzji w tej
sprawie. Wójt gminy Stanisław Ba- dziemy rozmawiać z dyrekcją i naczyński przebywa obecnie na urlo- mawiać do rozwiązania tej kłopotlipie. Jak tylko z niego wróci, przed- wej sytuacji - zapewnia sekretarz
stawię mu problem. Na pewno bę- Ścieszka. (ps)

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

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

Z nowego, przyjętego przez żywiecką Radę Miejską,
taryfikatora przyszłorocznych podatków najbardziej zadowoleni są prywatni właściciele przydomowych gruntów, którzy będą płacili dużo mniej niż w 2006 roku.

Prawdopodobnie dopiero w 2008 roku przebudowany zostanie drewniany most na
drodze prowadzącej z Jeleśni do Sopotni Wielkiej i Małej, który grozi zawaleniem. W
przyszłym roku przygotowana będzie jedynie koncepcja przebudowy!
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Podlesie odcięte od Kęt...

Kto wiceprezydentem ?
Kto wiceburmistrzem ?

Jeszcze nie opadły całkiem emocje związane z wyborami samorządowymi, a już wybuchła nowa „gorączka”.
Kto zasiądzie w fotelu wiceprezydenta Oświęcimia, na
stołkach wiceburmistrzów Brzeszcz, Chełmka, Kęt i Zatora? A może nie dojdzie do zmian, skoro na głównych
fotelach nie zmienili się włodarze?
sku wiceburmistrz Anny GacekBilczewskiej, ale jednocześnie
chce powołać drugiego zastępcę. Kto nim zostanie? Jak na
razie burmistrz Olejarz tego nie
zdradza, a w Kętach trwają spekulacje.
Z kolei w Zatorze burmistrz
Zbigniew Biernat nie będzie miał
zastępcy. Dotychczasowy wiceburmistrz Mariusz Makuch został wybrany na radnego powiatowego. Nie mógł jednak łączyć
tych dwóch funkcji i zdecydował
się zrezygnować ze stanowiska
wiceburmistrza. Jednak burmistrz Biernat nie chciał go tak
łatwo „puścić” z Zatora i specjalnie dla niego utworzył w Urzędzie Miejskim nowy Wydział
Rozwoju i Promocji. Makuch został jego kierownikiem. (ps)

W Brzeszczach i Chełmku

Ledwo zakończyły się wybory samorządowe, a już radni
przyznali burmistrzom Brzeszcz i Chełmka podwyżki. Co
więcej, radni miejscy z Chełmka podwyżkę (diet) zafundowali także sobie.
ekordową podwyżkę będzie
miała burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska. W styczniu tego roku radni ustalili jej wynagrodzenie w wysokości 8196 złotych
(w skład pensji wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze - 4530 zł, dodatek funkcyjny - 1775 zł i dodatek specjalny - 1891 zł). Kilka dni temu radni
zdecydowali się wywindować pensję
burmistrz Jankowskiej do 9674 zł
(wynagrodzenie zasadnicze - 4960 zł,
dodatek funkcyjny - 1950 zł i dodatek specjalny - 2764 zł). Warto dodać, że do tego dochodzi także dodatek za tzw. wysługę lat.
Z kolei w Chełmku wypłata burmistrza Andrzeja Saternusa wzrosła
o blisko 900 zł. Przed podwyżką
pensja burmistrza wynosiła 8584 zł
(wynagrodzenie zasadnicze 4430 zł, dodatek funkcyjny 1490 zł, dodatek specjalny - 1778
zł i dodatek stażowy w wysokości 20
procent wynagrodzenia zasadniczego). Teraz, gdy radni zdecydowali o
podwyżce poszczególnych składników, wypłata burmistrza wzrosła do
9460 złotych (wynagrodzenie zasadnicze - 4600 zł, dodatek funkcyjny 1500 zł, dodatek specjalny - 2440 zł i
dodatek stażowy w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego).
Nie żałowali sobie także miejscy radni. Ci z kolei podnieśli mie-

sięczną dietę przewodniczącej
rady Zofii Urbańczyk z 1 na 1,1 tysiąca zł, a wiceprzewodniczącym
- Henrykowi Kowalskiemu i Markowi Idzikowi - z 700 do 800 zł.
Więcej dostaną także przewodniczący komisji, którym diety wzrosną z 500 do 700 złotych. Z kolei
pozostali radni dostaną 500 zamiast 400 zł. (ps)

łaścicielem kęckiego mostu na Sole jest oświęcimskie starostwo. Przeprawa, która od kilku lat jest w tragicznym stanie i grozi zawaleniem, łączy centrum Kęt z dzielnicą Podlesie i zarazem stanowi dojazd do Wilamowic, Kóz i Bielska-Białej. Po
wieloletnich staraniach powiatowi
włodarze zdobyli wreszcie dotację
z Unii Europejskiej na przebudowę
mostu i przyległych ulic. W sumie
inwestycja ma kosztować około 5,5
miliona złotych (z czego niemal 3,6
miliona to unijna dotacja).
Starosta oświęcimski Józef
Kała zapowiada, że jeszcze do końca tego roku ogłoszony zostanie
przetarg na wykonanie przebudowy. Z kolei prace budowlane mają

ruszyć w kwietniu i zakończyć się
we wrześniu. Starosta Kała nie
ukrywa, że most jest tak zniszczony, iż trzeba będzie go rozebrać.
To oznacza całkowite zamknięcie
przeprawy nie tylko dla aut, ale i dla
pieszych.
- Dla samochodów jadących z
Podlesia wprowadzony zostanie
objazd przez Kobiernice. Zdajemy
sobie sprawę, że to nadłożenie
dwunastu kilometrów drogi, ale nie
ma innego wyjścia - twierdzi starosta Kała.
A co z pieszymi? Tu starosta
mówi jednoznacznie, że powiat nie
planuje budowy zastępczej kładki.
- To dodatkowe koszty. Taka kładka mogłaby kosztować nawet do
dwóch milionów złotych. Trudno mi

Pierwsza na Podbeskidziu

4 grudnia w
sieci pojawiła się
Internetowa Telewizja Regionalna z Oświęcimia
(adres:http://
www.itvg.pl). To
pierwsza tego
typu telewizja na
Podbeskidziu.
Twórcą telewizji internetowej jest Grzegorz Gawron,
mieszkaniec po- Grzegorz Gawron przygotowuje materiał filmodoświęcimskie- wy do internetowej telewizji.
go Zaborza, który od kilku lat działa w Amator- krótkich filmów z imprez, wydaskim Klubie Filmowym Chemik rzeń czy uroczystości, które
przy Oświęcimskim Centrum można oglądać o dowolnej porze. Na razie filmuję wszystko
Kultury.
- Już od kilku miesięcy nosi- sam lub dostaję materiały od
łem się z pomysłem stworzenia różnych instytucji. Nie jest to kotakiej telewizji. Chciałem poka- mercyjne przedsięwzięcie. Trakzać to, co dzieje się w Oświęci- tuję je jako hobby. Moi zaprzymiu i okolicy. Na początku my- jaźnieni informatycy już pracują
ślałem, że będę zamieszczał fil- nad grafiką strony internetowej.
my-informacje raz, dwa razy na Zamierzam też wprowadzić blotydzień. Teraz okazuje się, że ki tematyczne: fakty, wydarzedzieje się tak wiele, iż są dni, gdy nia, sport, imprezy kulturalne czy
pojawiają się dwie-trzy informa- reportaże - dodaje Gawron, któcje - mówi Gawron. Podkreśla, że ry wkrótce może mieć konkurentelewizja dopiero raczkuje. - Każ- cję, bo uruchomienie telewizji indy wyobraża sobie, że telewizja ternetowej zapowiada także
coś tam nadaje. Na razie działa oświęcimski portal internetowy to na zasadzie umieszczania Kasztelania. (ps)

powiedzieć, jak rozwiązać problem
przechodzenia pieszych na drugą
stronę Soły. Myślę, że będzie możliwość, aby na moście ruch pieszych został dopuszczony znacznie
wcześniej niż ruch samochodów.
Może zorganizowana zostanie jakaś komunikacja zastępcza? - zastanawia się starosta Kała.
Nie chce się z tym pomysłem
zgodzić Kazimierz Brzuska, członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego. - Uważam, że kładka musi
być. Gdy jej nie będzie zacznie się
problem, bo ludzie będą przechodzić przez most kolejowy, co jest
nie tylko zabronione, ale i niebezpieczne. Już doszło na nim do kilku wypadków i to śmiertelnych,
gdy ludzie spadali z mostu - mówi
Brzuska.
To jednak nie przekonuje starosty Kały. - Harmonogram prac
jest już rozpisany, terminy ustalone, pieniądze rozdzielone i więcej
ich nie będzie. W każdym razie
będziemy się starać, aby uciążliwości były jak najmniejsze - twierdzi Kała.
Z kolei przewodniczący Rady
Miejskiej w Kętach Józef Skudlarski mówi, że mieszkańcy Podlesia
nie chcą słyszeć, iż nie będzie kładki. - Niedawno temu odbyło się zebranie mieszkańców. Było dość
burzliwe. Ludzie stanowczo i bezdyskusyjnie domagają się budowy
kładki - mówi przewodniczący Skudlarski. (ps)

Osiek:

Nowy wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak zaczyna od
zmian w urzędzie, w myśl zasady, że to urzędnicy są dla
ludzi, a nie odwrotnie.
Jedna z jego pierwszych
decyzji nie dotyczy czystek w
Urzędzie Gminy, ale zmian organizacyjnych. Wójt postanowił zlikwidować... dzień wewnętrzny, który przypadał w
czwartek. W tym dniu urzędnicy nie przyjmowali interesantów. Teraz to się zmieniło i
mieszkańcy mogą załatwiać
urzędowe sprawy także w
czwartki. (ps)

Duma kęckiej parafii, czyli

Organy sprowadzone do Kęt z Monachium są największym instrumentem tego typu w całej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

FOTO: PAWEŁ SZCZOTKA

Oświęcimiu dotychczasowymi wiceprezydentami są Barbara Bulicz
i Gerard Madej. Na razie prezydent Janusz Marszałek nie dokonał zmian, ani też takich nie
zapowiadał. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zmiany mają
jednak nastąpić.
W Brzeszczach wiceburmistrzem był dotychczas Arkadiusz
Włoszek. Wedle zapewnień burmistrz Teresy Jankowskiej, pozostanie on na tym stanowisku. Podobnie rzecz ma się w Chełmku.
Tu również burmistrz Andrzej Saternus pozostawia swojego zastępcę Andrzeja Skrzypińskiego.
Nieco inaczej wygląda natomiast sytuacja w Kętach. Burmistrz Roman Olejarz zapowiedział pozostawienie na stanowi-

W kwietniu 2007 roku rozpocząć się ma przebudowa mostu na Sole w Kętach. Przeprawa
zostanie całkowicie rozebrana. Mieszkańcy kęckiej dzielnicy Podlesie nie mają co liczyć
na wybudowanie kładki zastępczej. Jak zatem będą mogli dojść do centrum miasta?

Od niedawna jedna z parafii rzymskokatolickich w Kętach może się
pochwalić największymi organami
kościelnymi w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Instrument trafił do Kęt z...
Monachium!
Organy zainstalowano w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa w
kęckim osiedlu 700-lecia. Proboszcz
parafii Jerzy Musiałek mówi, że poszukiwał używanych organów od przeszło
dwóch lat. - W ostatnich miesiącach
nasze poszukiwania były już mniej intensywne. Ale właśnie wówczas okazało się, że do kupienia są pięćdziesięcioletnie 56 - głosowe organy jednego z kościołów w Monachium. Uda-

ło się je zdemontować i przewieźć do
nas. Jeszcze przed montażem w naszym kościele zostały gruntownie wyremontowane - mówi ksiądz Musiałek, który podkreśla, że kupno nowych organów kosztowałoby parafię
znacznie więcej.
- Okazuje się, że to największe
organy w całej Diecezji Bielsko-Żywieckiej! Mamy się zatem czym pochwalić! Myślimy o tym, aby organizować w naszym kościele koncerty
chórów i muzyki sakralnej, a może
nawet i festiwale. Wszystko po to,
aby w pełni wykorzystać możliwości tego wspaniałego instrumentu dodaje proboszcz Musiałek. (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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Podziękowanie za walkę o azyl
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Oddziału
w Bielsku-Białej, składa na ręce Pana Redaktora Naczelnego
tygodnika „Kronika Beskidzka” najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim pracownikom Redakcji, którzy walczyli na łamach tygodnika w okresie 10 lat o nowy azyl dla bezdomnych zwierząt.
Nie sposób teraz przedstawić długiej historii przenosin azylu. „Kronika Beskidzka” przez te lata nie pozwalała zapomnieć władzom miejskim o tym istotnym, czekającym na szybkie rozwiązanie problemie.
Uwieńczone wielkim sukcesem zakończenie budowy nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt stanowi na pewno dla Państwa wielką satysfakcję.
To, co zobaczyliśmy 30 listopada br., w dniu jego otwarcia, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Schronisko to jest prawdopodobnie najnowocześniejszym obiektem w Polsce. Mamy nadzieję, że
u niejednego człowieka wzbudzi to szersze humanitarne refleksje dotyczące słabszych i bezbronnych.
Radość nasza zwielokrotniona jest również faktem, że nestorka naszego Towarzystwa oraz jego Honorowy Prezes, pani Stefania Waligórska, założycielka pierwszego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bielsku-Białej, osoba bezgranicznie oddana potrzebującym i pokrzywdzonym
przez człowieka zwierzętom, która w tym roku ukończyła 101 lat życia,
może czuć się wielce usatysfakcjonowana i uszczęśliwiona, że było jej
dane dożyć dnia tego tak doniosłego wydarzenia.
Korzystając z okazji, pragniemy również podziękować Redakcji
za bezinteresowne wspieranie na łamach każdego wydania tygodnika działalności naszego Towarzystwa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
Z wyrazami szacunku:
Prezes TOZ
Joanna Dominik

Groźne tiry
Nie tylko ja uważam, że kierowcy TIR-ów jeżdżą bardzo nieostrożnie, wręcz
nonszalancko. Dwa ostatnie wypadki
drogowe opisane przez „Kronikę” w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym
- jasno dowodzą tej tezy. Kierowcy
TIR-ów najwyraźniej czują się bezkarni siedząc za kierownicą olbrzymiego auta i często mają w nosie
kodeks drogowy. Wychodzą z założenia, że inni użytkownicy dróg i tak
muszą im ustąpić miejsca. Dwa dni
po tragicznym wypadku w Czechowicach-Dziedzicach byłem świadkiem, jak ciężki TIR przejechał na
czerwonym świetle skrzyżowanie ulicy Żywieckiej z PCK w Bielsku-Białej. Ciężarówka jechała minimum 6070 kilometrów na godzinę. Gdyby
inne auto - kierując się zielonym światłem - wjechało wówczas na skrzyżo-

wanie, to los osób siedzących w tym
pojeździe byłby tragiczny. Na szczęście skrzyżowanie było puste. Ale następnym razem może być inaczej kierowca z Bielska-Białej

Podróżni wolą busy
Kiedy czytałem dotąd o redukcji kolejnych lokalnych
połączeń kolejowych na
Podbeskidziu, sądziłem, iż jest to poważny problem społeczny. Teraz
mam jednak duże wątpliwości. Niedawno stałem późnym popołudniem
przed przejazdem kolejowym na trasie Bielsko-Biała - Cieszyn. Pociąg
składał się z kilku wagonów, był dobrze oświetlony, więc mogłem policzyć pasażerów. Nie było to trudne,
bo w całym pociągu dostrzegłem tylko... jedną osobę! Widać zainteresowanie tym środkiem transportu na tej
trasie jest znikome. Podobnie jest

chyba także na wielu innych trasach.
Na przykład moja znajoma kilka razy
w tygodniu jeździ do Żywca. Nie ma
samochodu, ale pociągi omija, bo korzysta z prywatnych busów. Może
więc likwidacja kolejnych połączeń kolejowych to jedynie problem kolejarzy,
a nie pasażerów? - bielszczanin

Zadłużone samorządy (cd.)
Chciałam nawiązać do artykułu „Zadłużone samorządy”, który ukazał się 30
listopada w „Kronice”. Zostało w nim
przedstawione zadłużenie gmin na
podstawie danych z Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach. Przy
gminie Ślemień pojawiły się informacje, że zadłużenie na 30 czerwca tego
roku wynosi 4 063 359 złotych, co stanowi 37,31 proc. w stosunku do planowanych dochodów. Jednak
uwzględniono w nim tzw. prefinansowanie. To inaczej kredyt pomostowy
zaciągany przez samorządy na wykonanie inwestycji, na którą gminy po
jej zakończeniu otrzymują dotację z
Unii Europejskiej. Takie prefinansowanie wyłączone jest z długu, co jest
zgodne z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zatem faktyczne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2006 roku to kwota - 2 716 642,51
złotych, co stanowi 21,4 proc.
Wójt gminy Ślemień
Małgorzata Pępek

Wybiórcza pomoc
społeczna
Szczerze mówiąc szlag
mnie trafia, jak czytam ile
naszych, publicznych pieniędzy idzie na pomoc dla bezdomnych, którzy najczęściej wcale takiej
pomocy nie chcą. Po ponad trzydziestu latach pracy mam dziś śmiesznie niską emeryturę, która z ledwo-

Mroźne i dramatyczne

Okres świąt Bożego Narodzenia to rodzinny czas spokoju i wyciszenia. Ale w dawnych wiekach właśnie w tym świątecznym okresie
dochodziło pod Beskidami także do dramatycznych wydarzeń. Takich na przykład jak niespodziewana wizyta ściganego przez wymiar sprawiedliwości krwawego bandziora.
KRWAWY ZBÓJ
Na Żywiecczyźnie święta Bożego Narodzenia w roku 1688 były
niezwykłe. A wszystko za sprawą
niejakiego Marcina Portasza. Był to
okrutny bandzior pochodzący z terenu Węgier, który grasował w Beskidach na czele silnej bandy zbójników. Wymiar sprawiedliwości bardzo długo dość niemrawo ścigał
Portasza i jego ludzi. Ale miarka
przebrała się po tym, jak leśni zbóje dopuścili się barbarzyńskiego
wręcz przestępstwa. Ludzie Portasza porwali pewnego urzędnika z
Węgierskiej Górki, a od jego żony
zażądali okupu. Kobieta zebrała
pieniądze, jakich domagali się zbójnicy i przekazała je porywaczom.
Ci okup wzięli, ale mimo to porwanego zakładnika zamordowali.
Wtedy Beskidy zaroiły się od
wojska, które zaczęło polowanie
na zbójników Portasza. Krwawy
harnaś dał wówczas drapaka za

granicę. Ale z czasem pojawił się
w Krakowie, gdzie wpadł sprzedając podejrzanego pochodzenia
srebro. Wyszedł co prawda na
wolność, ale bez grosza przy duszy. Ratunku ruszył szukać w Beskidy, gdzie dotarł w święta Bożego Narodzenia. W Milówce kobieta, której rodzina współdziałała kiedyś z bandą Portasza i poniosła za
to surową karę (męża i córkę góralki stracono), dała głodnemu
zbójowi kubek mleka. Ale zrobiła
to ze strachu, bo chwilę później
zawiadomiła sąsiadów o niecodziennym gościu. Mieszkańcy Milówki ruszyli po zostawionych na
śniegu śladach i pojmali Portasza
na górskiej polanie. 28 grudnia
harnaś trafił do lochów w żywieckim zamku. Śledztwo było dla zbója bolesne, bo między innymi przypalano go pochodniami. Egzekucja była jeszcze straszniejsza.
Harnasiowi odrąbano ręce, zdarto
pasy skóry z pleców i ciągle żywego powieszono za żebro na haku.

FIGLE AURY
Przykre żarty dawnym mieszkańcom Podbeskidzia płatała też
przyroda. W 1722 roku tuż po pasterce zerwał się silny wiatr, który
przyniósł straszną ulewę. Z nieba
spadała na ziemię prawdziwa ściana deszczu. Lało noc, dzień i kolejną noc. Kiedy więc w drugi dzień
świąt mieszkańcy Międzybrodzia
wyruszyli do kościoła, na drodze
stanęła im wezbrana rzeka. Postanowili skorzystać z łódki. Pasażerów było wielu, więc łódź pękała w
szwach. Być może to sprawiło, iż
na środku rzeki doszło do katastrofy. Czółno wywróciło się, a wierni
z Międzybrodzia wylądowali w rwącej wodzie. Dwie osoby - starsza
kobieta i wiejski parobek - życiem
przepłaciły figiel aury i niestabilność łódki.
Kilka lat później zaatakował
mróz. Temperatury były nie tylko niskie, ale w dodatku, ku rozpaczy lu-

ścią wystarcza mi na życie i leki. Kiedy raz z powodu choroby znalazłam
się w bardzo trudnej sytuacji i musiałam skorzystać z pomocy społecznej, to wiele się nachodziłam po biurach w MOPS-ie i wypełniłam wiele
kartek papieru, aby na końcu otrzymać bardzo skromną pomoc. Tymczasem amatorzy życia w ciepłowniczych kanałach, czy letniskowych
altanach traktowani są przez pomoc
społeczną jak potrzebujący lepszej
kategorii. Dla nich są darmowe infolinie, pracownicy MOPS-u jeżdżą
tam, gdzie oni mieszkają i zapraszają
do noclegowni. To oczywiście sporo
kosztuje, a efekt jest najczęściej żaden - ci bezdomni to niemal sami alkoholicy, którzy z noclegowni i tak z
hukiem wylecą. Pomoc społeczna
wiele uwagi poświęca bezdomnym,
bo od kilku lat to modny temat. A
może by tak poświęcić więcej energii na dotarcie do tych, którzy mają
co prawda mieszkania, ale żyją w
nich na skraju ubóstwa? - czytelniczka z Bielska-Białej

Biała tablica
Korzystając z pięknej pogody wybrałem się w niedzielę na wycieczkę w góry. Nie
planowałem jakiejś „ambitnej” trasy,
lecz łatwy spacer z Mikuszowic do
schroniska na Magurkę Wilkowicką.
Już przy schronisku postanowiłem,
że nie będę schodził do Mikuszowic,
lecz wrócę do Bielska przez przełęcz
Przegibek i Straconkę. Liczyłem, że
w Straconce „złapię” jakiś autobus
do centrum. Wielkie było więc moje
rozczarowanie, gdy dotarłem do pętli autobusowej w Straconce (wiedzie
tam znakowany niebieski szlak turystyczny). Zamiast informacji z rozkładem jazdy, zobaczyłem pustą białą
tabliczkę. Na przystanku żywego ducha, nie było więc kogo nawet spytać, kiedy odchodzi najbliższy auto-

bus. Bądź tu mądry i zgaduj, czy
przejedzie za kilka minut, godzinę, a
może nie przyjedzie wcale? Nie czekając na cud ruszyłem do miasta na
piechotę. Myślę jednak, że MZK powinien lepiej zadbać o to, aby podróżni nie musieli zgadywać, kiedy odjeżdżają autobusy. Zwłaszcza z takich miejsc, gdzie dochodzą szlaki
turystyczne. Wielu wracających w
gór turystów, zwłaszcza tych spoza
Bielska, z pewnością widząc na przystanku zamiast rozkładu jazdy białą
plamę czuje wielki dyskomfort - turysta z Bielska-Białej

Parking wciąż zajęty
Sprawa ta dla większości
czytelników wydawać się
może mało interesująca,
lecz dla mnie i innych zmotoryzowanych mieszkańców bloku przy ulicy
Lenartowicza 21 w Bielsku-Białej problem jest bardzo ważki. Zwłaszcza że
bardzo dobrze obrazuje przewrotną
ludzką naturę. Otóż, był plan, aby
przed naszym blokiem oraz sąsiednim nr 19 wybudować parkingi. Brak
miejsc postojowych to bowiem jedna
z większych bolączek na naszym
osiedlu. Okazało się jednak, że część
mieszkańców „dziewiętnastki” oprotestowała ten pomysł. Parking przed
blokiem nr 19 w związku z tym nie
powstał. Powstał jednak pod naszym
blokiem, którego mieszkańcy nie mieli
nic przeciwko tej inwestycji. Teraz bardzo chętnie parkują na nim jednak
również sąsiedzi spod 19. Stąd dla
nas, spod 21, bardzo często brakuje
miejsca. Czy to nie paradoks, że my,
którzy nie byliśmy przeciwni budowie
parkingu, zmuszeni jesteśmy wąchać
spaliny nie swoich samochodów zaparkowanych pod naszymi oknami, a
sami musimy „poszukiwać” jak dawniej wolnych miejsc parkingowych na
osiedlowych drogach? - niezadowolony bielszczanin

dzi, utrzymywały się wyjątkowo długo. Mróz był tak siarczysty, że - jak
zanotowali kronikarze - drzewa pękały z zimna! Masowo ginęły też ptaki oraz zwierzęta - zarówno te leśne,
jak i gospodarskie. Oczywiście siarczyste mrozy skuły lodem beskidzkie rzeki i potoki. A to z kolei zablokowało młyny, co równało się dotkliwym brakom mąki i chleba. Tamtej
mroźnej zimy wielu wędrowców i
biedaków ostatni raz przeżyło czas
Bożego Narodzenia...

NA TROPIE SKARBÓW
W dawnych wiekach w Beskidach poszukiwanie skarbów nie było
niczym niezwykłym. Szczególnie łakomym kąskiem wydawały się skarby ukryte przez zbójników. W okolicach Bielska tropiono kosztowności
ukryte ponoć przez harnasia Klimczoka, a na Śląsku Cieszyńskim poszukiwano ukrytych gdzieś bogatych
łupów hetmana Ondraszka. Jednak
wymarzonym wręcz miejscem dla
poszukiwaczy skarbów była królowa Beskidów - Babia Góra.
Bogactwa ukryte na jej zboczach miały mieć dwojakie pochodzenie. W skalnych szczelinach,
pod korzeniami i w dziuplach drzew
bogactwa zrabowane kupcom i bogaczom ukryć mieli beskidzcy zbójnicy, którzy czasem odwiedzali Babią. Rabusiów ujęto i stracono, a
ich łupy pozostały tam, gdzie je
schowali. Ale na Babiej można było
ponoć znaleźć także naturalnego
pochodzenia... złoto!
Dawno, dawno temu miały tam
występować złotonośne żyły, a
cenny kruszec można było wyłowić z górskich potoków. Z czasem

te złote pokłady przykryła ziemia i
kamienie. W dodatku na złocie i
zbójnickich skarbach łapę położył
diabeł, który pilnował tych kosztowności. Ale w Boże Narodzenie
jego piekielne siły traciły moc i wtedy można było się pokusić o chapnięcie diabelskiego skarbu. Mimo
to na ryzykowną wyprawę warto
było zabrać mirrę, gromnicę i święconą wodę, które mogły się przydać, gdyby czart jednak chciał bronić swych bogactw. Prócz tego
należało się zaopatrzyć w mocną
linę, metalowe szpile i młotek do
ich wbijania oraz w ciupagę. No i
oczywiście w worek na cenne łupy.
Tych diabelsko-zbójnickich skarbów szukało tak wielu amatorów
łatwego zysku, że pisano dla nich
nawet specjalne przewodniki opisujące, jak dotrzeć do ukrytych w
ziemi bogactw. Niektórzy ze śmiałków nigdy nie wrócili ze stoków
Babiej Góry...
SŁAWOMIR HOROWSKI
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Na rynku pojawili się sprzedawcy choinek. Jodły i sosny w donicach, różnych odmian można kupić od 35 do
65 zł, w zależności od wielkości drzewka. Świerki - od
25 zł. - Klienci jeszcze oglądają, największy ruch zacznie
się przed samymi świętami - mówi jeden z bielskich
sprzedawców.

Sklepy – godziny otwarcia

ANDRYCHÓW
Albert: 24.12 7.00-16.00; 25.12 nieczynne; 26.12 9.00-17.00; 31.12
8.00-18.00; 1.01 12.00-18.00;
Supermarket: 24.12 7.00-16.00;
25.12 nieczynne; 26.12 10.0016.00; 31.12 9.00-20.00; 1.01
11.00-18.00;
BIELSKO-BIAŁA
Auchan: 24.12 8.00-16.00; 2526.12 nieczynne; 31.12 8.00-18.00;
1.01 nieczynne;
Czantoria, ul. Kierowa 11: 24.12
7.00-16.00; 25.12 nieczynne; 26.12
10.00-16.00; 31.12 6.30-20.00;
1.01 nieczynne;
Sarni Stok - Galeria: 24.12 10.0016.00; 25-26.12 nieczynne; 31.12
10.00-17.00; 1.01 nieczynne;
Carrefour: 24.12 8.00-17.00; 2526.12 nieczynne; 31.12 8.00-19.00;
1.01 nieczynne;
Sfera - Albert: 24.12 10.00-16.00;
25.12 nieczynne; 26.12 10.0017.00; 31.12 10.00-18.00; 1.01
12.00-19.00;
Sfera - Galeria: 24.12 10.00-16.00;
25-26.12 nieczynne; 31.12 10.0018.00; 1.01 nieczynne;
Tesco, ul. Warszawska 180:
24.12 6.00-17.00; 25-26.12 nieczynne; 31.12 6.00-18.00; 1.01
12.00-18.00;
Wiarus, ul. Stawowa: 24.12 7.0014.00; 25-26.12 nieczynne; 31.12
7.00-16.00; 1.01 nieczynne;
BYSTRA
Euro Sklep: 24.12 7.00-14.00; 2526.12 nieczynne; 31.12 7.00-16.00;
1.01 nieczynne;
CZECHOWICE-DZIEDZICE
Albert: 24.12 7.00-16.00; 25.12
nieczynne; 26.12 9.00-16.00; 31.12
7.00-17.00; 1.01 12.00-16.00;
JAWORZE
Wiarus: 24.12 7.00-14.00; 2526.12 nieczynne; 31.12 7.00-16.00;
1.01 nieczynne;

KĘTY
Albert: 24.12 7.00-16.00; 25.12 nieczynne; 26.12 9.00-17.00; 31.12
7.00-18.00; 1.01 12.00-14.00;
Supermarket: 24.12 7.00-16.00;
25.12 nieczynne; 26.12 6.30-20.00;
31.12 6.00-20.00; 1.01 11.00-18.00;
OŚWIĘCIM
Market, ul. Nojego 2: 24.12 7.0016.00; 25.12 nieczynne; 26.12
10.00-16.00; 31.12 6.00-20.00;
1.01 nieczynne;
SKOCZÓW
Market: 24.12 7.00-16.00; 25.12 nieczynne; 26.12 10.00-16.00; 31.12
6.30-20.00; 1.01 11.00-18.00;
SUCHA BESKIDZKA
Medes, Rynek: 24-26.12 nieczynne;
31.12 nieczynne; 1.01 nieczynne;
Harnaś: 24.12 7.00-16.00; 25.12
nieczynne; 26.12 10.00-16.00;
31.12 6.00-20.00; 1.01 nieczynne;
SZCZYRK
Euro Sklep: 24.12 7.00-14.00; 25.12
nieczynne; 26.12 10.00-22.00; 31.12
8.00-22.00; 1.01 10.00-22.00;
USTROŃ
Albert: 24.12 7.00-16.00; 25.12 nieczynne; 26.12 9.00-17.00; 31.12
7.00-18.00; 1.01 12.00-18.00;
Krokus: 24.12 7.00-16.00; 25.12
nieczynne; 26.12 10.00-16.00;
31.12 6.00-20.00; 1.01 nieczynne;
WADOWICE
Albert: 24.12 7.00-16.00; 25.12 nieczynne; 26.12 7.00-17.00; 31.12
7.00-18.00; 1.01 13.00-19.00;
Market, ul. Westerplatte 7: 24.12
7.00-16.00; 25-26.12 nieczynne;
31.12 6.30-20.00; 1.01 11.00-18.00;
ŻYWIEC
Albert: 24.12 6.00-16.00; 25.12 nieczynne; 26.12 9.00-17.00; 31.12
6.00-18.00; 1.01 12.00-16.00;
D.T., ul. Dworcowa 42: 24.12 7.0016.00; 25.12 nieczynne; 26.12
10.00-16.00; 31.12 6.00-20.00; 1.01
nieczynne.

FOTO: EWA FABER

Czy będziemy mogli uzupełnić domowe zaopatrzenie w świąteczne i przedświąteczne dni? I tak, i nie, o czym świadczy informacja dotycząca godzin otwarcia niektórych placówek handlowych na terenie Podbeskidzia. Warto się z nią zapoznać.

wybór na każdą kieszeń - mówią
sprzedawcy. Komplety bombek
można kupić od 7 zł za 6 sztuk,
do kilkunastu złotych kosztują
bombki w kształcie szyszek, sopli i gwiazdek. Duże ręcznie malowane kosztują od 11 zł za sztukę, w podobnych cenach oferowane są stroiki. Za 7-12 zł można kupić komplet ozdób ze słomek.
Wśród lampek, jak twierdzą
sprzedawcy, dużą popularnością cieszą się imitujące świece oraz lampki w kształcie sopli. Ceny lampek zaczynają się
od 8-12 zł. (efa)

Choć kulinarne gusta klientów zmieniają się z biegiem lat, karp nieprzerwanie króluje
na wigilijnym stole. Podbeskidzcy hodowcy coraz częściej jednak - z myślą o klientach
preferujących inne smaki - hodują obok karpia także inne ryby. Sprzedaż ryb takich, jak
sumy, tołpygi, karasie (srebrzysty i pospolity), amury czy szczupaki stanowi dla niektórych hodowców nawet połowę przychodów.
hodowli samych tylko karpi
trudno byłoby się dziś utrzymać - mówi Antoni Mejza,
dyrektor Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze. - Wiele
osób je w biegu, brakuje czasu na
oprawienie karpia i spokojne jedzenie, wyciąganie ości. Brakuje czasu w ciągu całego roku, a coraz
częściej nawet w święta...
W Zatorze promocyjną imprezą
jest doroczne „Święto Karpia”. Jest
też projekt „Dolina Karpia”, nastawiony na tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju turystyki i rekreacji. Dziś obejmuje gminy Zator, wych restauracjach serwowane są
Przeciszów, Spytkowice, Brzeźnicę, potrawy z ryb.
Polankę Wielką i Osiek. Są tam set- Jednak pozycji karpia na pewki hektarów stawów, w których pły- no jeszcze długo nie zagrozi inna
wają nawet jesioryba. Myślimy o
try. Łowiska w po- Na kilka dni przed świętami karp utworzeniu przeżwirowych zbiorni- żywy kosztował od niespełna 9 twórni, która filetokach zostały udo- do 11 zł za kg. W takich cenach wałaby karpie. To
stępnione wszyst- karpia można było kupić na miej- zapewne będzie
kim chętnym. Wol- scu w gospodarstwach rybac- przyszłość tej ryby
ne chwile spędza- kich. Na targowiskach trzeba za- - mówi dyrektor
ją tu amatorzy ło- płacić kilka złotych więcej. W Mejza dodając, że
sklepach dużych sieci handlowienia ze wszystz przetwórnią wiąwych karp kosztował średnio 9
kich zakątków kra- zł za kg.
żą się bardzo duże
ju. Zatorskie Tokoszty. O przywarzystwo Wędkarskie organizuje szłość karpia nie martwią się rówod kilku lat Wędkarskie Młodzieżo- nież w Pogórzu. Gospodarstwo Rywe Mistrzostwa Polski, a w miejsco- backie Pogórze także - oprócz karFOTO: EWA FABER

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.

rzewka sztuczne można w
wielu sklepach kupować już
od ponad miesiąca. 60-centymetrowe choinki kosztują od niespełna 30 zł, prawie dwumetrowe
drzewka - od 90 do ponad 200 zł.
Za 20-30 zł można kupić niewielką
udekorowaną choinkę na stolik.
Żywe choinki, jak co roku,
można kupić też w wielu leśnictwach. Ceny zależą od wysokości,
najmniejsze kosztują już od 10 do
15 zł, średnie od 20 do 30 zł.
Świerki powyżej 5 metrów można
kupić za 200 - 250 zł.
W sklepach aż mieni się od kolorowych ozdób i lampek. - Mamy

● Od stycznia wzrosną ceny gazu
w hurcie. Podwyżka wyniesie 9,9
proc. - wynika z informacji Urzędu
Regulacji Energetyki, który zakończył postępowanie w sprawie nowej taryfy gazowej. Podwyżka dla
gospodarstw domowych, jak szacuje URE, wyniesie średnio od 4
do 5,9 proc., w zależności od ilości zużywanego gazu.
● Od przyszłego roku zostanie zniesiona opłata skarbowa od czynności wystawienia weksla, wynosząca
0,1 proc. kwoty kredytu. Przy wysokich kredytach będzie można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.
● W listopadzie oddano do użytku
12 273 mieszkania, czyli o 22,1 proc.
więcej niż w ubiegłym roku i o 24,1
proc. więcej niż w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny. Od
stycznia oddano 97 330 mieszkań o 0,2 proc. mniej niż przed rokiem.
● Od 15 stycznia Telekomunikacja
Polska będzie przyjmować zamówienia na neostradę bez telefonu.
Oprócz ceny za szerokopasmowy
dostęp do Internetu klienci będą
ponosić opłatę za utrzymanie łącza
w wysokości 30 zł netto, czyli 36,60
zł z VAT. Usługa będzie świadczona od 15 lutego.
● W przyszłorocznym budżecie
państwa zapisano 110 mln zł na
dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz
100 mln zł na wypłaty jednorazowego zasiłku dla najbiedniejszych
emerytów. (efa)

FOTO: JACEK DYRLAGA

Tym razem swoim przepisem na karpia faszerowanego dzielą się z czytelnikami „Kroniki” Bernadeta Bogunia i Bogusława Chrapkowicz z Koła Gospodyń Wiejskich w Nidku.

KARP FASZEROWANY PO NIDECKU

✂

Składniki: karp (około 2 kg) oraz do farszu: 2 żółtka, jedna trzecia
kostki masła, 4 łyżki bułki tartej, 5 łyżek mleka, mała paczka rodzynek, trochę zielonej pietruszki, sól, pieprz.
Sposób przyrządzenia: karpia oczyścić i wypatroszyć, potem dokładnie opłukać i odstawić do osuszenia. W tym czasie należy przygotować farsz. Żołtko utrzeć z masłem, dodać tartą bułkę, nadal ucierając, zalać mlekiem. Wsypać rodzynki, a gdy powstanie puszysta
masa dodać pietruszkę oraz do smaku trochę pieprzu i soli. Masę
włożyć do ryby, którą następnie należy spiąć wykałaczkami. Tak przygotowanego karpia piec w formie do ryb w piekarniku przez około
godzinę.

pia - hoduje inne ryby: tołpygi, amury, sumy, jesiotry, pstrągi, szczupaki i karasie. Główną rybą jest jednak karp. Mimo różnych gustów kulinarnych, wiele rodzin nie wyobraża sobie wieczerzy wigilijnej bez
karpia. - Niestety, duży import skutecznie obniża ceny karpia. Rodzimi hodowcy mają coraz mniej pieniędzy na rozwój gospodarstw. Importerzy sprowadzają rybę z krajów,
w których hodowla jest dotowana,
a my nie otrzymujemy żadnych dotacji. Nikt nie zrekompensuje nam
nawet szkód, które wyrządzają dzikie ptaki i zwierzęta - mówi Ryszard
Maciejewski, dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Pogórze. (efa)
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6.00 Wstawaj! Gramy! − program mu−
zyczny
7.00 „Juanita La Soltera” (2) − tele−
nowela, Argentyna 2006
8.00 TV Market − magazyn reklamo−
wy
8.15 Halo! Kasa! − teleturniej
9.00 „Roseanne” (65) − serial kome−
diowy, USA 1988−1997
9.30 „Rodzina zastępcza” (2): „Cu−
downe rozmnożenie” − serial ko−
mediowy, Polska 1999
10.00 Zamieńmy się żonami − reality
show
11.00 „Dharma i Greg” (3) − serial ko−
mediowy, USA 2001
11.30 „Samo życie” (811) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
12.00 „Juanita La Soltera” (3) − tele−
nowela, Argentyna 2006
12.55 „Jesteś moim życiem” („Sos mi
vida”) (3) − telenowela, Argenty−
na 2006
13.55 „Pierwsza miłość” (415) − serial
obyczajowy, Polska 2006
14.40 „Świat według Bundych”
(„Married... with Children”)
(141) − serial komediowy, USA
1987−1997
15.10 „Rodzina zastępcza” (3): „Rom
w dom” − serial komediowy, Pol−
ska 1999
15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja − magazyn
17.00 Gra w ciemno − teleturniej
18.00 „Pierwsza miłość” (416) − serial
obyczajowy, Polska 2006
18.50 Wydarzenia

12.10 „McGregorowie” (58/65):
„Nowe przedsiębiorstwo” − se−
rial przygodowy, Australia 1993
12.55 „Kopciuszek” (30) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
13.25 „Co ci dolega?”: „Jestem ni−
ski” − film dokumentalny, Francja
2005
14.20 Duże dzieci − talk show
15.10 „Detektyw w sutannie 2” („Fa−
ther Dowling Mysteries”) (10/
13): „Zaufanie” − serial kryminal−
ny, USA 1989
16.00 Panorama (dla niesłyszących)
16.10 Prognoza pogody (dla niesły−
szących)
16.15 Ciągle nadzieja − koncert
17.20 Z Dwójką bezpieczniej
17.25 Reportaż: Interwencje
17.45 Program lokalny
18.15 „U fryzjera” − serial komediowy,
Polska 2006
18.45 Panorama
19.05 Biznes
19.10 Sport telegram
19.15 Prognoza pogoda
19.25 „Desperaci − nieznana historia
PRL−u: Zabić tyrana” − cykl do−
kumentalny, Polska 2006
20.00 „Kogel−mogel” − komedia, Pol−
ska 1989
21.45 Sylwester na bis − program roz−
rywkowy
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.40 997 − magazyn kryminalny
23.10 „Battlestar Galactica” (13/17) −
serial SF, USA 2003
23.55 Czy świat oszalał?: „Jasnowidz
z Wietnamu” − film dokumental−
ny, Wielka Brytania 2006
00.50 „Tajne akcje CIA 2” („The Agen−
cy: Viva Fidel”) (12/22) − serial
sensacyjny, USA 2003
1.30 „Pół na pół” („Half & Half”) (1/23)
− serial komediowy, USA 2002
1.50 „Pół na pół” („Half & Half”) (2/23)
− serial komediowy, USA 2002
2.15 Zakończenie programu

CZWARTEK ● 4 STYCZNIA
5.10 Film dokumentalny
5.40 Wstaje dzień − magazyn
5.45 Europa bez miedzy − magazyn
6.00 Kawa czy herbata? − magazyn
poranny
8.00 Wiadomości, Prognoza pogo−
dy
8.15 Kwadrans po ósmej − wywiad
8.35 Teletubisie − program dla dzieci
9.00 Domowe przedszkole: Spotkał
katar Katarzynę − pij mleko
przedszkolaku − program dla
dzieci
9.30 „Listonosz Pat” − film animowa−
ny, Wielka Brytania 2003
9.45 „Krecik” − serial animowany,
Czechy 1995
9.50 „Sąsiedzi”: „Naprawa dachu”
− serial animowany, Czechy 2003
10.05 Jaka to melodia? − quiz muzycz−
ny
10.55 Program poradnikowy
11.20 Zwierzęta świata: „Chłopiec w
krainie niedźwiedzi polarnych”
− film dokumentalny, Wielka Bry−
tania 2005
11.45 Agrobiznes − magazyn rolniczy
12.00 Wiadomości
12.10 „Klan” (1190) − serial obyczajo−
wy, Polska 2006
12.35 „Plebania” (801) − serial obycza−
jowy, Polska 2006
13.00 Jaka to melodia? − quiz muzyczny
13.30 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Inns−
brucku
13.50 My, wy, oni − magazyn
16.05 „Moda na sukces” (3155, 3156)
− telenowela, USA 2000
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku − magazyn
17.35 „Klan” (1196) − serial obyczajo−
wy, Polska 2006
18.00 Jaka to melodia? − quiz muzycz−
ny
18.30 „Plebania” (805) − serial obycza−
jowy, Polska 2006
19.00 Wieczorynka: „Babcia Róża i
Gryzelka” − program dla dzieci
19.15 Wieczorynka: „Miś Uszatek” −
serial animowany
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.10 Pogoda dla kierowców
20.20 „4400” (1) − serial SF, USA 2004
21.10 „4400” (2) − serial SF, USA 2004
22.00 Program publicystyczny
22.20 Program firmowy − magazyn
ekonomiczny
23.10 Łossskot! − magazyn kulturalny
23.40 „Szansa Anity” („Anita no perd
el tren”) − komediodramat, Hisz−
pania 2000
1.10 Film dokumentalny
1.40 Zakończenie programu

5.30
6.20
7.05
7.25
7.40
8.05
9.00
11.25
11.30

„Statek miłości 3” („The Love
Boat 3”) (100/249) − serial kome−
diowy, USA 1979
„Statek miłości 3” („The Love
Boat 3”) (101/249) − serial kome−
diowy, USA 1979
Telezakupy
Ojczyzna−polszczyzna − pro−
gram prof. Jana Miodka
Dwójka dzieciom: „Magiczny
autobus” (21/52): „Skrzydła” −
serial animowany, USA 1994
„Na dobre i na złe” (133): „Po
drugiej stronie życia” − serial
obyczajowy, Polska 2002
Pytanie na śniadanie − magazyn
Panorama, Prognoza pogody
„Hotel Zacisze” („Fawlty To−
wers”) (12−ost.): „Szczur” − serial
komediowy, Wielka Brytania 1975

6.00
7.45
8.00
8.05
8.10
8.15
8.20
8.25
8.30
8.40
8.45
9.00
9.30
9.40
9.45
9.50
9.55
10.00
10.30
10.45
10.50
10.55
11.00
11.30
11.40
11.45
11.50
11.55
12.00
12.30
12.45
12.50
12.55
13.00
13.30
13.45
13.50
13.55
14.00
14.30
14.45

Kurier Poranek
Program lokalny
Kurier − program informacyjny
Prognoza pogody
Przegląd prasy
Kurier − program informacyjny
Serwis ekonomiczny, Serwis
sportowy, Przegląd prasy
Czym żyje świat, Prognoza po−
gody
Kurier − program informacyjny
Prognoza pogody
Program lokalny
Telekurier − magazyn
Kurier − program informacyjny
Prognoza pogody
Serwis ekonomiczny
Serwis sportowy, Serwis kultu−
ralny
Kurier − program informacyjny
Magazyn majsterkowicza
Kurier − program informacyjny
Prognoza pogody, Serwis eko−
nomiczny
Serwis sportowy, Serwis kultu−
ralny
Kurier − program informacyjny
„Następcy ropy” − film dokumen−
talny, Niemcy 2005
Kurier − program informacyjny
Prognoza pogody
Serwis ekonomiczny, Serwis
sportowy
Serwis kulturalny
Kurier − program informacyjny
Wierzę, wątpię, szukam − ma−
gazyn katolicki
Kurier − program informacyjny
Prognoza pogody, Serwis eko−
nomiczny
Serwis sportowy, Serwis kultu−
ralny
Kurier − program informacyjny
Nowe technologie − magazyn
Kurier − program informacyjny
Prognoza pogody, Serwis eko−
nomiczny
Serwis sportowy, Serwis kultu−
ralny
Kurier − program informacyjny
Magazyn majsterkowicza
Kurier − program informacyjny
Prognoza pogody, Serwis eko−
nomiczny

10.30 „Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) − telenowela, Argenty−
na 2006
11.30 Benny Hill − program rozrywko−
wy
12.35 Sztukateria − magazyn kulturalny
13.05 Wygraj fortunę − teleturniej
15.20 „Power Rangers” − serial animo−
wany, USA/Nowa Zelandia 2003
15.50 „Młodzieńcza miłość” („Ena−
morarte”) − telenowela, Argenty−
na 2001
16.50 „Pensjonat Pod Różą” − serial
obyczajowy, Polska 2004
17.50 Benny Hill − program rozrywko−
wy
19.00 „Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) − telenowela, Argenty−
na 2006
20.00 Kuba Wojewódzki − talk show
21.00 „Zasady walki” („The Art of
War”) − film sensacyjny, Kanada/
USA 2000
23.10 „Grom z jasnego nieba” („He−
aven’s Fire”/”Inferno der Flam−
men”) − film sensacyjny, Kanada/
Niemcy 1999
00.55 Wydarzenia, Sport, Prognoza
pogody
1.30 Casino Night − program rozryw−
kowy
2.30 Muzyczne listy − program mu−
zyczny
3.25 FIFA Futbol Mundial − magazyn
3.45 V−max − magazyn motoryzacyjny
4.10 Zakończenie programu

TV XVI

19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 „Samo życie” (812) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
20.00 „Świat według Kiepskich” − se−
rial komediowy, Polska
20.30 „Chirurdzy” („Grey’s Anato−
my”) (1/13) − serial obyczajowy,
USA 2005
21.25 „Fala zbrodni” (80) − serial sen−
sacyjny, Polska 2006
21.55 Studio LOTTO
22.30 „Skradzione jutro” („Kiss To−
morrow Goodbye”) − thriller,
USA 2000
00.15 Dziewczyny w bikini
2.15 Nocne randki
5.55 Zakończenie programu

5.40 Uwaga! − magazyn
6.00 Telesklep
6.40 „Tajniacy” („The Handler”) (1/
16) − serial sensacyjny, USA 2003
7.35 „Usterka” − serial fabularno−do−
kumentalny
8.05 „Sędzia Anna Maria Wesołow−
ska” − serial fabularno−dokumen−
talny
9.05 Wykręć numer − teleturniej
10.00 Fabryka gry − program rozryw−
kowy
10.45 „Detektywi” − serial fabularno−do−
kumentalny (powt.)
11.15 „W−11 − wydział śledczy” − se−
rial fabularno−dokumentalny
11.50 Taniec z gwiazdami − program
rozrywkowy
13.30 „Na Wspólnej” (737) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
14.00 „Tajniacy” („The Handler”) (2/
16) − serial sensacyjny, USA 2003
15.00 „Cena marzeń” („Rubi”) (90/
115) − telenowela, Meksyk 2004
16.00 Fakty
16.15 „Sędzia Anna Maria Wesołow−
ska” − serial fabularno−dokumen−
talny
17.15 Rozmowy w toku − talk show
18.25 „Detektywi” − serial fabularno−do−
kumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! − magazyn
20.15 „W−11 − wydział śledczy” − se−
rial fabularno−dokumentalny
20.55 „Na Wspólnej” (738) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
21.30 „Dom sekretów i kłamstw” („A
House of Secrets and Lies”) −
film obyczajowy, USA 1992
23.20 „Kryminalni” (61): „Obietnica”
− serial kryminalny, Polska 2006
00.20 Siłacze: Superseria − program
rozrywkowy
1.25 Nocne igraszki − program roz−
rywkowy
2.25 Telesklep
2.45 Uwaga! − magazyn
3.05 Nic straconego − programy po−
wtórkowe

5.45 Sztukateria − magazyn kultural−
ny
6.05 Kinomaniak − magazyn filmowy
6.30 VIP − wydarzenia i plotki
6.55 Muzyczne listy − magazyn mu−
zyczny
8.00 TV Market − magazyn reklamo−
wy
8.30 „Power Rangers” − serial animo−
wany, USA/Nowa Zelandia 2003
9.00 „Yugioh” − serial animowany,
USA 2001
9.30 „Pensjonat Pod Różą” − serial
obyczajowy, Polska 2004
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14.50 Serwis sportowy, Serwis kultu−
ralny
14.55 Kurier − program informacyjny
15.00 „Następcy ropy” − film dokumen−
talny, Niemcy 2005
15.30 Kurier − program informacyjny
15.40 Prognoza pogody
15.45 Serwis ekonomiczny, Serwis
sportowy
15.50 Serwis kulturalny
15.55 Kurier − program informacyjny
16.15 Reportaż
16.30 Kurier − program informacyjny
16.40 Prognoza pogody
16.45 Program lokalny
17.00 Kurier Popołudnie
17.45 Program lokalny
20.00 Telekurier − magazyn
20.30 Kurier Wieczór
21.30 Kurier − program informacyjny
21.40 Prognoza pogody
21.45 Program lokalny
22.15 Plus−minus − magazyn
22.30 Kurier − program informacyjny
22.45 Prognoza pogody
22.50 Kurier sportowy
23.00 „Mali żołnierze” − film dokumen−
talny, Francja 2004
00.00 Kurier Wieczór
00.55 Plus−minus − magazyn
1.05 Prognoza pogody
1.10 Telekurier − magazyn
1.35 „Mali żołnierze” − film dokumen−
talny, Francja 2004
2.30 Zakończenie programu

8.30 Skoki narciarskie: Turniej Czte−
rech Skoczni w Innsbrucku −
eliminacje
9.30 Biathlon: Zawody Pucharu
Świata w Oberhofie − sztafety
kobiet
11.00 Kombinacja norweska: Puchar
Świata Ruhpolding − skoki
11.30 Skoki narciarskie: Turniej Czte−
rech Skoczni w Innsbrucku −
eliminacje
12.30 Biathlon: Zawody Pucharu
Świata w Oberhofie − sztafety
kobiet
13.30 (na żywo) Tenis ziemny: Turniej
ATP w Doha − ćwierćfinał
15.45 (na żywo) Narciarstwo alpej−
skie: Zawody Pucharu Świata
w Zagrzebiu − slalom kobiet −
1. przejazd
16.45 Watts: Best of − magazyn spor−
towy
17.15 (na żywo) Biathlon: Zawody
Pucharu Świata w Oberhofie −
sztafeta mężczyzn
18.45 (na żywo) Narciarstwo alpej−
skie: Zawody Pucharu Świata
w Zagrzebiu − slalom kobiet −
2. przejazd
19.15 Skoki narciarskie: Turniej Czte−
rech Skoczni w Innsbrucku
21.00 Boks:
22.30 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
22.45 Biathlon: Zawody Pucharu
Świata w Oberhofie − sztafeta
mężczyzn
23.30 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
23.45 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
00.00 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
00.15 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
00.30 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
00.45 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
1.00 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
1.15 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
1.30 Zakończenie programu
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Nadszedł czas przedstawień jasełkowych. Podczas jasełek w bielskiej Szkole Podstawowej nr 25 wystąpiły gościnnie
dzieci z przedszkola artystycznego z Miejskiego Domu Kultury w Olszówce.

Stały przy oknie aże do zmroku
w końcu ze smutkiem i ze łzą w oku
powracają ku piecowi, każde z bólem
serca mówi ojca nie widać

Matka się krząta koło komina
mówi do dzieci szósta godzina
bierzcie drzewko ubierajcie
same sobie doradzajcie, bo ojca nie ma
(...)

Kochane dzieci co byście dały
żebyście teraz ojca ujrzały
żeby tu za stołem z nami
objadując razem społem opłatek łamał
(...)
Dziecino mała w ubogim żłobie
gorące modły ślemy do Ciebie
Pobłogosław miły Panie
Niech ta wojna już ustanie
wróć ludziom spokój

Urodzona w Gilowicach Stanisława Pastuszka (z domu Okrzesik) dostarczyła do redakcji „Kroniki Beskidzkiej” tekst kolędy o bardzo ciekawej historii. Kolędę tę (na melodię znanej kolędy „Wśród nocnej
ciszy”) w okresie hitlerowskiej okupacji śpiewały dzieci z Żywiecczyzny, wysiedlone wraz z rodzinami z
domów i wywiezione do powiatu siedleckiego. Jednym z tych młodych kolędników była przed laty Stanisława Pastuszka. Oto wybrane fragmenty bardzo obszernej, okupacyjnej kolędy.

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
w polu żołnierze, a w domu rodzi
co za smutna wigilia
każda matka familia ojca wspomina

Mówili ludzie jeszcze dziś rano
chłopi na święta urlop dostaną
w Wigilię przez dzień cały
dzieci koło okien stały i wyglądały

FOTO: JOANNA SOKOŁOWSKA
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6.00
7.00
7.55
8.20
8.35
9.30
10.15
11.50
14.05
14.55
15.20
15.45
16.10
16.40
17.10

Wstawaj! Gramy! − program
muzyczny
„Roseanne” (61,62) − serial ko−
mediowy, USA
„Daleko od noszy” (105):
„Najstarszy Polak świata” −
serial komediowy, Polska 2004
TV Market − magazyn reklamowy
Gra w ciemno − teleturniej
Halo! Kasa! − teleturniej
„Dynamitardzi” („Gunbus”) −
film przygodowy, Wielka Bryta−
nia 1986
„Janosik” − film przygodowy,
Polska 1974
„Czarodziejki” („Charmed”)
(32) − serial obyczajowy, USA
1998
„Świat według Bundych”
(„Married... with Children”)
(139) − serial komediowy, USA
„Graczykowie, czyli Buła i
spóła” (74) − serial komediowy,
Polska 1999
Wydarzenia, Prognoza pogo−
dy
Interwencja − magazyn
Exclusive − program rozrywko−
wy
„Wehikuł” („Backtime”) − film
SF, USA 1998

7.25 Telezakupy
7.40 Dwójka dzieciom: „Wigilia w
lesie” − film dla dzieci, Polska
1996
8.10 „M jak miłość” (456) − serial
obyczajowy, Polska 2006
9.00 Pytanie na śniadanie − maga−
zyn
10.50 Panorama, Prognoza pogody
10.55 Ferie z Dwójką: „Mały boha−
ter” („One Small Hero”) − film
przygodowy, USA 1999
12.25 Telezakupy
12.40 „Będę modelką” (9−ost.) − te−
lenowela dokumentalna, USA
2003
13.25 „Allo, Allo” (60) − serial kome−
diowy, Wielka Brytania 1989
14.00 Dubidu − quiz muzyczny
15.00 „Detektyw w sutannie 2”
(„Father Dowling Mysteries”)
(7/13): „Ślepiec” − serial kry−
minalny, USA 1990
15.50 Panorama (dla niesłyszą−
cych)
16.05 Prognoza pogody (dla niesły−
szących)
16.10 „Polskie drogi” (11−ost.): „W
obronie własnej” − serial wo−
jenny, Polska 1976
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama, Prognoza pogody
19.00 Co tam panie w kabarecie,
czyli zielonogórskie klimaty
− widowisko
20.00 Podróże z żartem: Nepal − pro−
gram rozrywkowy
21.00 Tygodnik Moralnego Niepo−
koju − program rozrywkowy
21.30 „Wojenna narzeczona” (3/4)
− serial wojenny, Polska/Wielka
Brytania 1997
22.30 Panorama
22.50 Biznes
23.00 Sport telegram
23.05 Prognoza pogody
23.15 „Klasa” („Class”) − komedia,
USA 1983
00.55 „Wiedźmin” (13−ost.): „Ciri”
− serial przygodowy, Polska
2002
1.50 Na bezsenną noc: „Jak nie−
bo nad nami...” − koncert ze−
społu Wilki
2.40 Zakończenie programu

PIĄTEK ● 29 GRUDNIA
5.00 „Moda na sukces” − telenowe−
la, USA 2000
5.40 Wstaje dzień − magazyn
5.45 Wielkie sprzątanie − magazyn
6.00 Kawa czy herbata? − magazyn
poranny
8.00 Wiadomości, Prognoza po−
gody
8.15 Kwadrans po ósmej − wywiad
8.25 Był taki dzień: 29 grudnia −
felieton
8.30 Teletubisie − program dla dzie−
ci
8.55 Jedyneczka: Kraina błysko−
tek − program dla dzieci
9.25 „Snobs” (17) − serial przygo−
dowy, Australia 2003
9.55 „Niekończąca się opowieść”
(„The Neverending Story”) (3/
4) − serial dla młodzieży, Kana−
da 2001
11.30 Telezakupy
11.50 Agrobiznes − magazyn rolniczy
12.00 Wiadomości
12.10 „Klan” (1188) − serial obycza−
jowy, Polska 2006
12.35 „Plebania” (797) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
13.05 „Zaginiona” (7−ost.): „Kon−
frontacja” − serial obyczajowy,
Polska 2002
14.05 „Królowie śródmieścia” (3):
„Kaucja” − serial obyczajowy,
Polska 2006
14.50 Był taki dzień: 29 grudnia −
felieton
15.00 Wiadomości
15.10 „Magiczne drzewo” (5/13):
„Bracia” − serial dla młodzie−
ży, Polska 2004
15.40 Wielki świat małych odkryw−
ców: Kap, kap... nie tylko łzy
− program dla dzieci
16.05 „Moda na sukces” (3149,
3150) − telenowela, USA 2000
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku − magazyn
17.35 „Savannah” (15/34) − serial
obyczajowy, USA 1996
18.25 „Sąsiedzi”: „Program nowo−
roczny” − serial komediowy,
Polska 2006
19.00 Wieczorynka: „Smerfy” − se−
rial animowany, Belgia 1984
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.20 Piątkowe kino akcji: „Ściąga−
ny” − komedia sensacyjna,
Niemcy/USA 1998
21.50 Ring − talk show
22.35 „Gorący towar” − komedia kry−
minalna, USA 1984
00.15 Był taki dzień: 29 grudnia −
felieton
00.20 Pomiędzy nami a światłem −
Trio Możdżer, Danielsson, Fre−
sco − koncert
1.00 Kino nocnych marków:
„Ostatni samuraj” − film sen−
sacyjny, USA 1990
2.30 Był taki dzień: 29 grudnia −
felieton
2.35 Zakończenie programu

5.35 „Statek miłości 3” („The Love
Boat 3”) (94/249) − serial ko−
mediowy, USA 1979
6.20 „Statek miłości 3” („The Love
Boat 3”) (95/249) − serial ko−
mediowy, USA 1979
7.15 10 minut tylko dla siebie − ma−
gazyn

18.50
19.20
19.25
19.30
21.20
21.55
23.05
00.05
1.00
3.00
5.55

TV II

Wydarzenia
Sport
Prognoza pogody
„Szalony zięć” („Son in
Law”) − komedia, USA 1993
„Czwarte piętro” („The 4th
Floor”) − thriller, USA 1999
Studio LOTTO
Red Bull Air Race 2006
Nieustraszeni − reality show
Dziewczyny w bikini
Nocne randki
Zakończenie programu

5.40 Uwaga! − magazyn
6.00 Telesklep
6.40 „Nocny kurs” („Hack”) (38) −
serial sensacyjny, USA
7.35 „Hela w opałach”: Na planie
− reportaż
8.05 Wykręć numer − teleturniej
9.40 Fabryka gry − program rozryw−
kowy
11.10 „Detektywi” − serial fabularno−
dokumentalny (powt.)
11.40 Rozmowy w toku − talk show
12.50 „Na Wspólnej” (735) − serial
obyczajowy, Polska 2006
13.20 „W−11 − wydział śledczy” − se−
rial fabularno−dokumentalny
14.00 „Nocny kurs” („Hack”) (39) −
serial sensacyjny, USA
15.00 „Cena marzeń” („Rubi”) (87/
115) − telenowela, Meksyk 2004
16.00 Fakty
16.15 „Sędzia Anna Maria Weso−
łowska” − serial fabularno−do−
kumentalny
17.15 Rozmowy w toku − talk show
18.25 „Detektywi” − serial fabularno−
dokumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! − magazyn
20.15 „Pasażer 57” („Passenger
57”) − film sensacyjny, USA
1992
21.55 „Dwanaście małp” („Twelve
Monkeys”) − thriller SF, USA
1995
00.30 Uwaga! − magazyn
00.50 Nocne igraszki − program roz−
rywkowy
1.50 Telesklep
2.10 Nic straconego − programy po−
wtórkowe

5.50
6.10
6.35
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
13.35

Sztukateria − magazyn kultural−
ny
Kinomaniak − magazyn filmo−
wy
VIP − wydarzenia i plotki
Muzyczne listy − magazyn mu−
zyczny
TV Market − magazyn reklamowy
„Power Rangers” − serial ani−
mowany, USA/Nowa Zelandia
2003 (30 min) (powt.)
„Yugioh” − serial animowany,
USA 2001
„Pensjonat Pod Różą” (59):
„Wina” (2) − serial obyczajowy,
Polska 2004
„Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) (86) − telenowela, Ar−
gentyna 2006
Mój wstrętny, tłusty szef − pro−
gram rozrywkowy
Wygraj fortunę − teleturniej
„Śledztwo prowadzi Nero
Wolfe: Gra w podchody”
(„Nero Wolfe: Prisoners
Base”) − komedia kryminalna,
USA 2000

15.25 Gram.tv − magazyn kompute−
rowy
15.55 „Młodzieńcza miłość” („Ena−
morarte”) (62) − telenowela, Ar−
gentyna 2001
16.55 Siatkówka: PLS − mecz PZU
AZS Olsztyn − BOT Skra Beł−
chatów
19.00 „Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) (87) − telenowela, Ar−
gentyna 2006
20.00 „Komisarz Rex” („Komissar
Rex”) (5) − serial kryminalny,
Austria/Niemcy 2001
21.00 „Gorące Hawaje” („North
Shore”) (6) − serial obyczajo−
wy, USA 2004−2005
22.00 „Miasteczko Point Pleasant”
(6) − serial grozy, USA 2005
23.00 Playboy
00.45 Wydarzenia, Sport, Progno−
za pogody
1.15 Casino Night − program roz−
rywkowy
3.15 Muzyczne listy − magazyn mu−
zyczny
4.05 FIFA Futbol Mundial − maga−
zyn
4.30 V−max − magazyn motoryzacyj−
ny
4.50 Zakończenie programu

6.35 Trzeci wymiar (1) − program
publicystyczny
7.00 Niepokorni − felieton
7.05 Trzeci wymiar (2) − program
publicystyczny
7.25 Książki z górnej półki − pre−
zentacje
7.30 Kurier − program informacyjny
7.40 Prognoza pogody
7.45 Program lokalny
8.30 Kurier − program informacyjny
8.35 Kurier gospodarczy
8.40 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
8.45 Gość dnia
9.00 „Mistrzowie gitary” („Guitar
Show”) (6) − serial dokumen−
talny, Australia 2004
9.30 Kurier − program informacyjny
9.45 Kurier gospodarczy
9.50 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
9.55 Reportaż Trójki
10.10 Telezakupy
10.30 Kurier − program informacyjny
10.40 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
10.45 Gość dnia
11.00 Trzeci wymiar (1) − program
publicystyczny
11.30 Kurier − program informacyjny
11.40 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
11.45 Trzeci wymiar (2) − program
publicystyczny
12.05 Niepokorni − felieton
12.15 Ślizg − magazyn narciarski
12.30 Kurier − program informacyjny
12.50 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
12.55 Niepokorni − felieton
13.00 Było, nie minęło − magazyn hi−
storyczny
13.30 Kurier − program informacyjny
13.45 Prognoza pogody
13.50 Wierzę, wątpię, szukam − ma−
gazyn religijny
14.15 To jest temat − reportaż
14.30 Kurier − program informacyjny
14.40 Prognoza pogody
14.45 Reportaż kulturalny
15.00 „Mistrzowie gitary” („Guitar
Show”) (6) − serial dokumen−
talny, Australia 2004
15.30 Kurier − program informacyjny
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15.45 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
15.55 To jest temat − reportaż
16.10 Rozmowa dnia
16.30 Kurier − program informacyjny
16.40 Prognoza pogody
16.45 Program lokalny
17.30 Kurier − program informacyjny
17.45 Prognoza pogody
17.50 Program lokalny
20.00 Telekurier − magazyn
20.10 Ślizg − magazyn narciarski
20.30 Kurier − program informacyjny
20.50 Studio pogoda
21.00 Echa dnia − program publicy−
styczny
21.15 Niepokorni − felieton
21.30 Kurier − program informacyjny
21.40 Prognoza pogody
21.45 Program lokalny
22.15 Plus−minus − magazyn
22.35 Niepokorni − felieton
22.40 Kurier sportowy
22.50 Studio pogoda
23.00 Kurier − program informacyjny
23.15 Uwierz w dokument − cykl do−
kumentalny
00.15 „Tippi z Afryki” − film doku−
mentalny, Francja 1998
1.10 „Sprytne kłamstwa” („Bril−
liant Lies”) − film obyczajowy,
Australia 1996
2.40 „Roztańczony buntownik”
(„Strictly Ballroom”) − kome−
diodramat, Australia 1992
4.10 Zakończenie programu

8.30 Watts Special (4/4) − magazyn
sportowy
9.00 Sporty ekstremalne
10.00 Great Outdoor Games − ma−
gazyn
11.00 Skoki narciarskie: Zawody
Pucharu Świata − podsumowa−
nie
11.45 (na żywo) Narciarstwo alpej−
skie: Zawody Pucharu Świa−
ta w Bormio − zjazd mężczyzn
13.00 (na żywo) Biegi narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w
Nowym Mieście − prolog kobiet
14.00 (na żywo) Biegi narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w
Nowym Mieście − prolog męż−
czyzn
15.00 Skoki narciarskie: Zawody
Pucharu Świata − podsumowa−
nie
15.45 Piłka nożna: Klasyka Ligi Mi−
strzów
16.45 Piłka nożna: Klasyka Ligi Mi−
strzów
17.45 Gooooal!: Best of − magazyn
piłkarski
18.15 Biegi narciarskie: Zawody
Pucharu Świata w Nowym
Mieście − prolog mężczyzn
19.00 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Oberst−
dorfie − eliminacje
20.30 Timbersport: Drużynowe mi−
strzostwa Europy w Wil
21.00 Timbersport: Drużynowe mi−
strzostwa Europy w Wil
21.30 Strongman: Super Grand
Prix
22.30 Poker: European Masters
Race of the Champions w
Paryżu
23.30 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Oberst−
dorfie − eliminacje
00.30 Sporty ekstremalne: LG Ac−
tion Sports
1.30 Zakończenie programu
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Co za rodzina...

TV XV

dające się między innymi z piórnika, albumu na zdjęcia i torebki na ramię.
Konkursowe prace wraz z kuponem
należy dostarczyć do redakcji (43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4) do 5 stycznia.

Imię, nazwisko i wiek:
................................................................

Adres...................................................

Podpis rodziców...................................
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wyczynach, ale i zaczęli podpatrywać najlepszych.

NIE DRAŻNIĆ GÓRALI

To nie ich pierwsze sportowe zauroczenie. Tata Andrzej, jeszcze jako student,
polował na szlemy w brydżowych turniejach.
Mama Wioletta, jako licealistka, budowała
w swej rodzinnej Pile podwaliny pod przyszłą siatkarską potęgę Nafty. Oboje nadal,
jeśli im tylko czas pozwala, pogrywają jeszcze amatorsko przy brydżowym stoliku i pod
siatką.
Latorośle, wraz z ropoczęciem szkolnej edukacji, zaczęły zgłębiać tajniki gry
w szachy. Nie bez sukcesów, ale wrodzony temperament nie znalazł ostatecznie ujścia przy szachownicy, więc zarówno Jędrek, jak i Kasia próbowali iść śladami
mamy. Oboje grali w siatkówkę w żywieckim MKS-ie. Aż wreszcie nadszedł czas
kul. - Jesteśmy ostro „zakręceni”. Chcemy sportowo jeszcze niejedno osiągnąć,
ale to „tylko” pasja, która musi mieć swoje
miejsce w codziennym życiu. Kasia rozpoczęła studia na architekturze, Jędrek
jest studentem drugiego roku na wydziale
budownictwa. Grać będziemy dotąd, dopóki nas to będzie cieszyć, więc chyba...
bardzo długo - twierdzą z przekonaniem
Wioletta i Andrzej.
Tekst i foto: TOMASZ GIŻYŃSKI

Pierwszy wypalił Jędrek. Poszalał w krajowym gronie juniorów na tyle skutecznie,
że zyskał status reprezentanta na mistrzostwa Europy (Brno, 2003) i przywiózł z nich
brązowy medal! Rok później, Mistrzostwa
Proste zasady, a i o miejsce do gry nietrudno. Wystarczy skrawek terePolski mikstów wygrała Kasia z bratem, a
nu - pod blokiem, w ogródku, w parku, na parkingu czy plaży. Zabawę
rodzice wykulali trzecie miejsce. Byliby wyzaczyna rzut małą drewnianą kulką, zwaną świnką. Dopiero po niej idą
żej, ale przerżnęli z pociechami w półfinale.
Klasę pokazali rywalom (w tym i... wrocław ruch te większe, stalowe, które - po trzy - dzierżą w dłoniach dwaj
wianom!) również w zmaganiach zespołogracze. Rzucają na przemian, każdą kulą tylko raz. Wygrywa ten, którewych, wygrywając bezapelacyjnie konkurengo kula po zakończonej rozgrywce jest najbliżej świnki.
cję drużyn trzyosobowych („złote” dzieciaki
plus ojciec). Sezon przełomu, bo z kopciusz„piknikową” grę wymyślili Francu- Andrzej Śliż nie był bynajmniej osamotnio- ka stali się krajową potęgą, zakończyli sukzi. Gdy doczekała się prestiżu ny. Od pierwszych zawodów miał u boku cesem klubowym. Żywiecki Klub Boules
dyscypliny sportowej (boule) w na- małżonkę Wiolettę i syna Jędrzeja. Jedynie zwyciężył też w rozgrywkach ligowych.
turalny sposób ją zdominowali. Kroku sta- córeczka Katarzyna, ale tylko na początku,
Rodzinny kwartet z Beskidów już nie
rają się im dotrzymać sąsiedzi z zachod- opierała się urokowi nowej dyscypliny.
schodzi z krajowego podium, a i w świecie,
niej Europy. O Polakach w tym gronie dłudzięki dwukrotnemu udziałowi w mistrzoLEKCJA POKORY
go nie było słychać. Aż do momentu, gdy
stwach globu, o nim coraz głośniej. Czy wydo gry weszła „zakręcona” familia z BeskiNa kempingu Dębina, gdzie wkrótce trwa w swej pasji do rzucania kulami?
dów...
amatorzy kul doczekali się własnego kąta, rozgrywano turniej za turPIERWSZY RZUT
niejem. Rzucając we własnym „sosie” żywieccy zapaleńcy nabrali
przekonania, że być może lepiej od
nich grają już tylko ich angielscy nauczyciele, więc postanowili, na początek, podbić Polskę. Na zawody
do Wrocławia pojechali autokarem
- czterdziestoosobową reprezentacją. Wchodząc na obiekt, gdzie odbywał się turniej, nieśli dumnie tabliczkę z napisem „Żywiec”. Opuszczali go z nosami spuszczonymi na
kwintę...
Otrzymaną lekcję sportowej
pokory pamiętają do dzisiaj. Jedynymi pucharkami, które było im
dane trzymać w dłoniach we Wro„Kulająca” rodzinka w komplecie (od lewej): Ancławiu, były te, z których po sromotdrzej, Katarzyna, Wioletta i Jędrzej.
nie przegranym boju pałaszowali
(na pocieszenie) w milczeniu lody. Ambicja „kulającej familii” została podrażniona
do granic wytrzymałości. Śliżowie zawzięli
się, a przede wszystkim - ustalili przyczyny
klęski. Dotąd grali spontanicznie, na żywioł,
bez jakiejkolwiek teoretycznej podbudowy.
Wreszcie Andrzejowi wpadł w ręce podręcznik do gry w boule, a jeżdżąc po turniejach już nie skupiali się tylko na swoich

Skąd i kiedy wzięły się boule w Żywcu i
w rodzinie Śliżów? Siedem lat temu, gdy tata
Andrzej był miejskim radnym, włodarze grodu nad Sołą przymierzali się do podpisania
umowy z bliźniaczym angielskim okręgiem
Adur. „Bracia” z Anglii, w ramach szeroko
planowanej współpracy, zaproponowali na
polu sportowo-rekreacyjnych kontaktów spotkania miejscowych dżudoków i... wędkarzy. Tego radnemu Śliżowi było mało. Dociekając, czym jeszcze na sportowo zajmują się mieszkańcy Adur, natrafił na intrygującą informację, że lubią grać w boule. Czynią to masowo, całymi rodzinami, bo wiek
„kulających” nie gra roli. Dała znać o sobie
wyobraźnia. Jej oczami ujrzał setki żywczan
aktywnie i zdrowo spędzających czas przy
rzucaniu kulami, więc skutecznie zaorędował na forum rajców dopisanie gry w kule
do listy bliźniaczej współpracy.
Drużyna wyspiarskich „kulomiotów” odwiedziła Żywiec jeszcze tego samego roku.
Pokazali w czym rzecz i spodobało się. Podczas zorganizowanego w Żywcu kilka miesięcy później festiwalu gry w boule, stalowymi kulami miotało kilkadziesiąt osób. Entuzjazm do gry nie słabł, a w nakręcaniu go

Konkurs dla najmłodszych

Pluszowe Muminki i inne atrakcyjne
prezenty czekają na dzieci, które wezmą
udział w naszym konkursie dla najmłodszych czytelników.
Dwa zestawy małych i trzy zestawy
dużych Muminków redakcyjne jury rozdzieli
wśród maluchów w wieku przedszkolnym,
które samodzielnie narysują lub namalują
swą ulubioną baśniową postać. Z kolei zadaniem dla dzieci w wieku szkolnym jest
opisanie swego najciekawszego wieczoru
wigilijnego. Nagrodą dla nich będą po trzy
zestawy „Miś w łatki” oraz „Żyrafa”, skła-
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6.00
7.00
8.00
8.15
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
12.55
13.55
14.40

15.10
15.45
16.05
16.10
17.00
18.00

Wstawaj! Gramy! − program mu−
zyczny
„Juanita La Soltera” (1) − tele−
nowela, Argentyna 2006
TV Market − magazyn reklamo−
wy
Halo! Kasa! − teleturniej
„Roseanne” (64) − serial kome−
diowy, USA 1988−1997
„Rodzina zastępcza” (1): „Kło−
potliwy gość” − serial komedio−
wy, Polska 1999
Zamieńmy się żonami − reality
show
„Dharma i Greg” (2) − serial ko−
mediowy, USA 2001
„Samo życie” (810) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
„Juanita La Soltera” (2) − tele−
nowela, Argentyna 2006
„Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) (2) − telenowela, Ar−
gentyna 2006
„Pierwsza miłość” (414) − se−
rial obyczajowy, Polska 2006
„Świat według Bundych”
(„Married... with Children”)
(140) − serial komediowy, USA
1987−1997
„Rodzina zastępcza” (2): „Cu−
downe rozmnożenie” − serial
komediowy, Polska 1999
Wydarzenia
Prognoza pogody
Interwencja − magazyn
Gra w ciemno − teleturniej
„Pierwsza miłość” (415) − se−
rial obyczajowy, Polska 2006

11.25 Panorama
11.30 „Hotel Zacisze” („Fawlty To−
wers”) (11/12): „Rocznica ślu−
bu” − serial komediowy, Wielka
Brytania 1975
12.05 „McGregorowie” (57/65):
„Wielki książę” − serial przygo−
dowy, Australia 1993
12.50 „Allo, Allo” (62) − serial kome−
diowy, Wielka Brytania 1989
13.25 „10 lat mniej 2” (2) − serial do−
kumentalny, Wielka Brytania
2004
13.50 „Dzieciaki przed kamerą” (10)
− serial dokumentalny, Kanada
2004
14.15 Europa da się lubić: Młoda Eu−
ropa − program rozrywkowy
15.10 „Detektyw w sutannie 2” („Fa−
ther Dowling Mysteries”) (9/
13): „Dobrana para” − serial kry−
minalny, USA 1989
16.00 Panorama (dla niesłyszących)
16.10 Prognoza pogody (dla niesły−
szących)
16.15 „M jak miłość” (460) − serial
obyczajowy, Polska 2006
17.05 Kulisy serialu „M jak miłość”
(dla niesłyszących)
17.15 „Kochaj mnie” − telenowela do−
kumentalna, Polska 2006
17.45 Program lokalny
18.15 „Kopciuszek” (31) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
18.45 Panorama
19.05 Biznes
19.10 Sport telegram
19.15 Prognoza pogody
19.25 Jeden z dziesięciu − teleturniej
20.05 „Cudowne ocalenie” („Mirac−
le Landing”) − dramat obycza−
jowy, USA 1990
21.35 Sylwester na bis − program roz−
rywkowy
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.40 „Ostatni kontrakt” („Final Con−
tract: Death on Delivery”) − film
sensacyjny, Niemcy 2005
0.15 „Biedne bogate dzieci” − film
dokumentalny, USA 2005
1.45 Zakończenie programu
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5.10 „Tędy przeszła historia: Bra−
ma Brandenburska” − film do−
kumentalny, Niemcy 2004
5.40 Wstaje dzień − magazyn
5.45 Wpisani w krajobraz − maga−
zyn
6.00 Kawa czy herbata? − magazyn
poranny
8.00 Wiadomości, Prognoza pogo−
dy
8.15 Kwadrans po ósmej − wywiad
8.35 Teletubisie − program dla dzie−
ci
9.00 Domisie − program dla dzieci
9.30 „Rok 2030” („2030 CE”) (17):
„Schwytać Victora” − serial
przygodowy, Kanada 2001
10.00 Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
10.50 Program poradnikowy
11.20 „Siedem cudów starożytnego
Egiptu” (1) − film dokumental−
ny, Francja/Niemcy/USA 2004
11.45 Agrobiznes − magazyn rolniczy
12.00 Wiadomości
12.10 „Moda na sukces” (3151,
3152) − telenowela, USA 2000
12.55 „Klan” (1189) − serial obyczajo−
wy, Polska 2006
13.20 „Plebania” (800) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
13.50 Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
14.15 Szansa na życie − magazyn
14.30 Raj − magazyn dla młodzieży
15.00 Wiadomości
15.10 Program edukacyjny
15.30 Bliżej natury: „Leczenie
wody” − cykl dokumentalny
16.05 „Moda na sukces” (3153,
3154) − telenowela, USA 2000
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku − magazyn
17.35 „Klan” (1195) − serial obycza−
jowy, Polska 2006
18.00 Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
18.30 „Plebania” (804) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
19.00 Wieczorynka: „Bracia Koala”:
„Szymek ma zły dzień” − se−
rial animowany, Wielka Brytania
2003
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.20 Okruchy życia: „Krzyk milcze−
nia” („Cries of Silence”) − dra−
mat obyczajowy, USA 1996
22.10 Program publicystyczny
22.30 Polacy − widowisko publicy−
styczne
23.15 Program firmowy − magazyn
23.30 „Zabić drozda” („To Kill a
Mockingbird”) − dramat oby−
czajowy, USA 1962
1.40 Reportaż
2.05 „Z Archiwum X: Zjawiska pa−
ranormalne” − film dokumental−
ny, Belgia 2005
2.35 Zakończenie programu

5.25 „Statek miłości 3” („The Love
Boat 3”) (98/249) − serial kome−
diowy, USA 1979
6.15 „Statek miłości 3” („The Love
Boat 3”) (99/249) − serial kome−
diowy, USA 1979
7.00 Telezakupy
7.20 Znaki czasu − magazyn
7.40 Dwójka dzieciom: „Magiczny
autobus” (20/52): „Ocalić au−
tobus” − serial animowany, USA
1994
8.05 „Na dobre i na złe” (132):
„Śmiertelna diagnoza” − serial
obyczajowy, Polska 2002
9.00 Pytanie na śniadanie − maga−
zyn

6.00 Kurier Poranek
7.45 Program lokalny
8.00 Kurier − program informacyjny
8.05 Prognoza pogody
8.10 Przegląd prasy
8.15 Kurier − program informacyjny
8.20 Serwis ekonomiczny, Serwis
sportowy, Przegląd prasy
8.25 Czym żyje świat, Prognoza po−
gody
8.30 Kurier − program informacyjny
8.40 Prognoza pogody
8.45 Program lokalny
9.00 Telekurier − magazyn
9.30 Kurier − program informacyjny
9.40 Prognoza pogody
9.45 Serwis ekonomiczny
9.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
9.55 Kurier − program informacyjny
10.00 Więcej niż jedno” (2/20) − se−
rial dokumentalny, Wielka Bryta−
nia 2004
10.30 Kurier − program informacyjny
10.45 Prognoza pogody, Serwis eko−
nomiczny
10.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
10.55 Kurier − program informacyjny
11.00 „Szesnastoletni Budda” − film
dokumentalny, Francja 2006
11.30 Kurier − program informacyjny
11.40 Prognoza pogody
11.45 Serwis ekonomiczny, Serwis
sportowy
11.50 Serwis kulturalny
11.55 Kurier − program informacyjny
12.00 Magazyn podróżniczy
12.30 Kurier − program informacyjny
12.45 Prognoza pogody, Serwis eko−
nomiczny
12.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
12.55 Kurier − program informacyjny
13.00 Polacy w Europie − magazyn
13.15 Integracja − magazyn ludzi nie−
pełnosprawnych
13.30 Kurier − program informacyjny
13.45 Prognoza pogody, Serwis eko−
nomiczny

10.30 „Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) − telenowela, Argen−
tyna 2006
11.30 Benny Hill − program rozrywko−
wy
12.40 VIP − wydarzenia i plotki
13.10 Wygraj fortunę − teleturniej
15.20 „Power Rangers” − serial ani−
mowany, USA/Nowa Zelandia
2003
15.50 „Młodzieńcza miłość” („Ena−
morarte”) − telenowela, Argen−
tyna 2001
16.50 „Pensjonat Pod Różą” − serial
obyczajowy, Polska 2004
17.50 Benny Hill − program rozrywko−
wy
19.00 „Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) − telenowela, Argen−
tyna 2006
20.00 „Włatcy móch” − serial animo−
wany dla dorosłych
20.30 Kuba Wojewódzki − talk show
21.30 „Włatcy móch” − serial animo−
wany dla dorosłych
22.00 „Nic do stracenia” („Sweet
Jersey”/”Nothing to Lose”) −
dramat, USA 1996
23.55 Wydarzenia, Sport, Prognoza
pogody
0.30 IV władza − program publicy−
styczny
1.20 Muzyczne listy − program mu−
zyczny
2.10 FIFA Futbol Mundial − maga−
zyn
2.35 V−max − magazyn motoryzacyj−
ny
2.55 Ja tylko pytam − talk show
3.40 Zakończenie programu
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18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 „Samo życie” (811) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
20.00 „Świat według Kiepskich” − se−
rial komediowy, Polska
20.30 „Łapiduchy” („Mother, Jugs
and Speed”) − komedia, USA
1976
21.55 Studio LOTTO
22.35 „Daleko od noszy” (60): „Dok−
tor Wołodyjowski” − serial ko−
mediowy, Polska 2006
23.05 „Tylko prawidłowe zagrania”
(„All the Right Moves”) − dra−
mat obyczajowy, USA 1983
0.50 Dziewczyny w bikini − program
rozrywkowy
2.50 Nocne randki
5.55 Zakończenie programu

5.40
6.00
6.40
7.35
8.05
9.05
10.05
11.10
11.40
12.50
13.30
14.00
15.00
16.00
16.15
17.15
18.25
19.00
19.30
19.40
19.50
20.15

21.30

20.55

23.45
0.40
1.00
2.00
2.20

Uwaga! − magazyn
Telesklep
„Nocny kurs” („Hack”) (40) −
serial sensacyjny, USA
Pascal: po prostu gotuj − pro−
gram kulinarny (powt.)
„Sędzia Anna Maria Wesołow−
ska” − serial fabularno−dokumen−
talny
Wykręć numer − teleturniej
Fabryka gry − program rozryw−
kowy
„Detektywi” − serial fabularno−
dokumentalny, Polska 2005
(powt.)
Rozmowy w toku − talk show
„W−11 − wydział śledczy” − se−
rial fabularno−dokumentalny
„Na Wspólnej” (736) − serial
obyczajowy, Polska 2006
„Tajniacy” („The Handler”) (1/
16) − serial sensacyjny, USA
2003
„Cena marzeń” („Rubi”) (89/
115) − telenowela, Meksyk 2004
Fakty
„Sędzia Anna Maria Wesołow−
ska” − serial fabularno−dokumen−
talny
Rozmowy w toku − talk show
„Detektywi” − serial fabularno−
dokumentalny
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! − magazyn
„W−11 − wydział śledczy” − se−
rial fabularno−dokumentalny
„Na Wspólnej” (737) − serial
obyczajowy, Polska 2006
„American Beauty” − film oby−
czajowy, USA 1999
„Agenci NCIS” („NCIS”) (18/
23) − serial kryminalny, USA 2003
Uwaga! − magazyn
Nocne igraszki − program roz−
rywkowy
Telesklep
Nic straconego − programy po−
wtórkowe

5.45 Sztukateria − magazyn kultural−
ny
6.05 Kinomaniak − magazyn filmowy
6.30 VIP − wydarzenia i plotki
6.55 Muzyczne listy − magazyn mu−
zyczny
8.00 TV Market − magazyn reklamo−
wy
8.30 „Power Rangers” − serial ani−
mowany, USA/Nowa Zelandia
2003 (powt.)
9.00 „Yugioh” − serial animowany,
USA 2001
9.30 „Pensjonat Pod Różą” − serial
obyczajowy, Polska 2004
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13.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
13.55 Kurier − program informacyjny
14.00 Więcej niż jedno” − serial do−
kumentalny, Wielka Brytania
2004
14.30 Kurier − program informacyjny
14.45 Prognoza pogody, Serwis eko−
nomiczny
14.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
14.55 Kurier − program informacyjny
15.00 „Szesnastoletni Budda” − film
dokumentalny, Francja 2006
15.30 Kurier − program informacyjny
15.40 Prognoza pogody
15.45 Serwis ekonomiczny, Serwis
sportowy
15.50 Serwis kulturalny
15.55 Kurier − program informacyjny
16.15 Reportaż
16.30 Kurier − program informacyjny
16.40 Prognoza pogody
16.45 Program lokalny
17.00 Kurier Popołudnie
17.45 Program lokalny
20.00 Telekurier − magazyn
20.30 Kurier Wieczór
21.30 Kurier − program informacyjny
21.40 Prognoza pogody
21.45 Program lokalny
22.15 Plus−minus − magazyn
22.30 Kurier − program informacyjny
22.45 Prognoza pogody
22.50 Kurier sportowy
23.00 Dokument tygodnia − cykl do−
kumentalny
23.30 30 minut − magazyn
0.00 Kurier Wieczór
0.55 Plus−minus − magazyn
1.05 Prognoza pogody
1.10 Telekurier − magazyn
1.35 Dokument tygodnia − cykl do−
kumentalny
2.00 30 minut − magazyn
2.25 Zakończenie programu

8.30 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Gar−
misch−Partenkirchen
9.30 Biegi narciarskie: Zawody Pu−
charu Świata w Oberstdorfie
− bieg mężczyzn ze startu wspól−
nego
10.30 (na żywo) Biegi narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w
Oberstdorfie −10 km kobiet sty−
lem klasycznym
12.00 (na żywo) Biegi narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w
Oberstdorfie − 15 km mężczyzn
stylem klasycznym
13.30 (na żywo) Tenis ziemny: Tur−
niej ATP w Doha − 3. dzień
15.15 Kombinacja norweska: Puchar
Świata Ruhpolding − skoki
15.45 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Innsbruc−
ku − Eliminacje
17.15 (na żywo) Biathlon: Zawody
Pucharu Świata w Oberhofie −
sztafety kobiet
19.00 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Innsbruc−
ku − eliminacje
20.30 Żeglarstwo: Inside Alinghi
20.35 Wednesday Selection − maga−
zyn
20.45 Jeździectwo: Skoki pokazowe
w Hiszpanii
21.45 Jeździectwo: Zawody Pucha−
ru Świata w Mechelen
22.45 Żeglarstwo: World Match Ra−
cing Tour w Malezji
23.15 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Innsbruc−
ku − eliminacje
0.30 Biathlon: Zawody Pucharu
Świata w Oberhofie − sztafety
kobiet
1.30 Zakończenie programu
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Jeśli ostatnio żyłeś w ciągłym pośpiechu i nie zdążyłeś zbyt wiele przygotować
na święta, poproś kogoś o pomoc. Możesz
liczyć na wyrozumiałość najbliższego otoczenia, ale niezależnie od tego pora już
wyhamować. Sporządzanie świątecznych
planów na nic się nie zda, bo i tak czekają
cię niezapowiedziane wizyty i sytuacje, których nie jesteś teraz w stanie przewidzieć.

W tym tygodniu będziesz stale w ruchu i rozjazdach. Panuj nad swoim roztargnieniem, gdyż może ci ono solidnie zepsuć święta. Masz jeszcze czas, aby przypomnieć sobie to, o czym masz skłonność
zapominać. Pewna osoba poprosi cię o
pomoc. Zastanów się, czy możesz jej
udzielić bez narażania się na dodatkowe
koszty. W trudnych sytuacjach szukaj ratunku w swym poczuciu humoru.

Nie licz na to, że w najbliższych dniach
znajdziesz trochę czasu dla siebie. Okres
przedświąteczny będzie wymagał od ciebie rozmaitych zabiegów i aktywności, do
jakiej nie jesteś przyzwyczajony. Zapowiedziani goście okażą się wymagający, więc
możesz usłyszeć krytyczne uwagi. Na
szczęście będziesz w dobrym nastroju,
więc malkontenctwo innych nie zepsuje ci
świątecznych dni.

Jesteś zbyt dobrze zorganizowany,
aby wszystko zostawić na ostatnią chwilę, ale bez niespodzianek się nie obejdzie.
Ktoś w twoim otoczeniu zacznie przed
świętami wprowadzać nerwową atmosferę, co może sprawić, że wypadniesz z rytmu własnych działań. Nic ci jednak nie
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przeszkodzi w tym, aby stworzyć dobrą
atmosferę i robić rzeczy, które naprawdę
sprawiają ci przyjemność.

Dzięki przedświątecznemu zabieganiu
nie będziesz się wsłuchiwał w krążące
wokół plotki. Możesz sobie pozwolić na
dystans do spraw, które dla innych będą
stanowiły rodzaj trzęsienia ziemi. Gdy
emocje zaczną już opadać okażesz się
właściwym człowiekiem na właściwym
miejscu. Twój rozkład dnia będzie teraz
niezwykle uporządkowany i nic nie zdoła
go zburzyć.

Wszystko wskazuje na to, że święta
spędzisz poza domem. Nie będzie to dla
ciebie wygodna sytuacja, ale szybko się w
niej odnajdziesz. Nie narzucaj gospodarzom własnych zwyczajów, bo nie wszyscy muszą pielęgnować tradycyjne obrzędy. W tych dniach twoje dobre samopoczucie będzie zależało od umiejętności dostosowywania się do innych. Staraj się łagodzić zaistniałe rozdźwięki.

Wszelkie doznane ostatnio nieprzyjemności puść teraz w niepamięć i staraj się
korzystać ze świątecznych atrakcji. W najbliższych dniach zdołasz wygospodarować
sporo czasu dla siebie. Ktoś zainspiruje cię
do nowych działań. Nie wzbraniaj się przed
nimi, gdyż mogą cię one oderwać od bolączek dnia codziennego. Niektóre spotkania okażą się nudne, ale i z tym sobie poradzisz.

W najbliższych dniach nabierzesz większego dystansu do rzeczywistości. Nawet
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czyjeś nieuzasadnione roszczenia nie zepsują ci teraz humoru. W czasie świąt spotkasz dawno niewidziane osoby, które wniosą pewne ożywienie do leniwej atmosfery.
Nie daj się jednak wciągnąć w rozmowę o
cudzych problemach, bo nic dobrego z tego
nie wyniknie. To nie będzie dobra pora na
upieranie się i poważne dyskusje.

Najwyższy czas, aby zdyscyplinować
bliskich. Stwórz plan wspólnych działań i
stanowczo go przestrzegaj. W najbliższych
dniach nie będziesz miał wiele czasu, więc
musisz każdą wolną chwilę racjonalnie
wykorzystać. Niezapowiedziani goście
mogą ci pokrzyżować plany, ale szybko zapanujesz nad negatywnymi emocjami. Będzie ci łatwiej, gdy przestaniesz przejmować się cudzymi oczekiwaniami.

Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią
chwilę, bo potem pogubisz się w nawale
obowiązków. Zaczniesz działać w nerwowym pośpiechu i zrzucać na innych winę
za własne niedoróbki. Przed świętami staraj się zapanować nad bałaganiarstwem i
zrób wokół siebie trochę porządku. Unikaj
oficjalnych spotkań, które teraz będą wyjątkowo męczące. Pomyśl raczej o własnych przyjemnościach.

W nadchodzących dniach niemal wyłącznie będziesz żył sprawami domowymi. Wobec bliskich zdobądź się na więcej wyrozumiałości, bo nie wyegzekwujesz teraz posłuchu. Pozwól każdemu pokazać co potrafi i
nie wygłaszaj krytycznych uwag. Spotęgowane wymagania mogą doprowadzić do niepotrzebnych scysji, nie wszystko będzie ci się
podobało, ale w trakcie świąt miną złe nastroje.

Nie bierz teraz na siebie nowych obowiązków, gdyż święta mogą cię zastać w
pracy. Nie udawaj że nie wiesz, iż ktoś
czeka na twoją pomoc. To ważne również
dla ciebie. W tych dniach niewiele działań
uznasz za udane przedsięwzięcia, więc
lepiej zajmij się sprawami, do których na
ogół nie przykładasz wagi. Nie popsuj świątecznej atmosfery wyjaśnianiem jakichś
spornych spraw.
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6.00 „Pierwsza miłość” (374, 375)
− serial obyczajowy, Polska
2006
7.10 Jesteśmy − magazyn religijny
7.40 „Tutenstein” (6) − serial ani−
mowany
8.10 Hugo − program dla dzieci
8.40 Pasjonaci − magazyn
9.05 Z Bożeną Dykiel na ostrzu
noża − magazyn
9.35 „Rodzina zastępcza plus”
(235) − serial komediowy, Pol−
ska 2006
10.30 „Max rządzi: Przygody su−
perszpiega” („Max Rules”) −
film dla dzieci, USA 2005
11.55 „Czarodziejki” („Charmed”)
(32) − serial obyczajowy, USA
1998
12.45 Dom nie do poznania − reali−
ty show
13.40 Hell’s Kitchen od kuchni −
program rozrywkowy
14.30 „Napad” („Hold Up”) − kome−
dia kryminalna, Francja/Kana−
da 1985
16.30 Eureko, ja to wiem − teletur−
niej
17.25 „Sheena” (16) − serial sensa−
cyjny, USA 2001
18.15 O rety! Kabarety! − program
rozrywkowy
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport

10.10 Bezpieczne drogi: Uwaga
kierowcy!
10.15 „Niesforne aniołki” (4) − se−
rial dokumentalny, Wielka Bry−
tania 2005
10.45 „Na dobre i na złe” (276):
„Siostry” − serial obyczajowy,
Polska 2006
11.35 Bezpieczne drogi: Uwaga
kierowcy!
11.45 Gwiazdy w południe: „Sam
Whiskey” − komedia przygodo−
wa, USA 1968
13.20 „Zanim przywędrowały dino−
zaury” (3) − serial dokumental−
ny, Wielka Brytania 2004
13.50 Bezpieczne drogi: Uwaga
kierowcy!
14.00 Familiada − teleturniej
14.30 „Złotopolscy” (819): „Po−
zew” − serial obyczajowy, Pol−
ska 2006
15.05 „Hrabina z Hongkongu” („A
Countess from Hong Kong”)
− komedia romantyczna, Wiel−
ka Brytania 1967
17.10 Duże dzieci − talk show
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama, Prognoza pogo−
dy
18.55 Bezpieczne drogi: Uwaga
kierowcy!
19.00 Dubidu − quiz muzyczny
20.00 Najśmieszniejsi − czyli Kaba−
retowy Koncert Życzeń (1) −
widowisko rozrywkowe
21.50 „Na dobre... spełnić marze−
nia” − film dokumentalny, Pol−
ska 2006
22.20 Słowo na niedzielę − program
religijny
22.30 Panorama
22.55 Sport telegram
23.00 Prognoza pogody
23.10 Mocne kino: „Wesele” − ko−
media, Polska 2004
1.00 „Gunmen” − film sensacyjny,
USA 1994, reż. Deran Sarafian
2.25 Zakończenie programu

SOBOTA ● 30 GRUDNIA
6.00 „Rycerze i rabusie” (7): „Mi−
łość Piotra” − serial przygo−
dowy, Polska 1984
6.45 Receptury klasztorne − ma−
gazyn kulinarny
7.00 Dzień dobry w sobotę − pro−
gram poradnikowy
7.30 Rok w ogrodzie − magazyn
7.50 Był taki dzień: 30 grudnia −
felieton
8.00 Wiadomości
8.10 Prognoza pogody
8.15 Studio 5−10−15
8.20 „Byli sobie odkrywcy”
(12): „Cabez de Vaca” − se−
rial animowany, Francja/Ka−
nada 1997
8.50 Studio 5−10−15
9.00 Ziarno − program dla młodzie−
ży
9.30 Studio 5−10−15
9.50 „Niekończąca się opowieść”
(„The Neverending Story”)
(4) − serial dla młodzieży, Ka−
nada 2001
11.30 „Doctor Who” (13): „Rozsta−
nie” − serial SF, Wielka Bryta−
nia 2005
12.20 Kuchnia z Okrasą: Sylwe−
strowe menu − magazyn kuli−
narny
12.50 Był taki dzień: 30 grudnia −
felieton
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień − magazyn rolniczy
13.40 Film fabularny
15.15 Skoki narciarskie: Puchar
Świata w Oberstdorfie
17.35 Teleexpress
17.55 „Warto kochać” (72) − serial
obyczajowy, Polska 2005
18.55 Wieczorynka: „Kaczor Do−
nald przedstawia” − film dla
dzieci, USA 1983
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
20.00 Prognoza pogody
20.15 Hit na sobotę: „Kowboj z
Szanghaju” („Shanghai
Noon”) − komedia przygodo−
wa, Hongkong/USA 2000
22.15 „Orzeł 2” („Ornen”) (6/11) −
serial kryminalny, Dania/Szwe−
cja 2005
23.20 Męska rzecz...: „Łowca”
(„Manhunter”) − thriller, USA
1986
1.20 Kino nocnych marków: „Puls
miasta” („Boomtown”) (8/18)
− serial kryminalny, USA 2002
2.05 „Sezon mistrzów” („That
Championship Season”) −
film obyczajowy, USA 1982
3.50 Był taki dzień: 30 grudnia −
felieton
3.55 Zakończenie programu

6.10 Echa Panoramy (dla niesły−
szących)
6.45 Dwójka dzieciom: „Przygo−
dy kota Filemona” − serial
animowany, Polska
6.55 Smak Europy − reportaż
7.05 Spróbujmy razem − magazyn
dla ludzi niepełnosprawnych
7.30 Złotopolscy” (817): „Cześć
Julii” − serial obyczajowy, Pol−
ska 2006
8.50 Sylwester na śniadanie − ma−
gazyn
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19.25 Prognoza pogody
19.30 Grasz czy nie grasz?
20.30 „Niefortunna zamiana” („Do−
uble Take”) − komedia sensa−
cyjna, USA 2001
21.55 Studio LOTTO
22.10 „C.Z.A.D. II” („C.H.U.D. II:
Bud the C.H.U.D.”) − horror,
USA 1989
23.45 Dziewczyny w bikini − pro−
gram rozrywkowy
1.45 Nocne randki
5.35 TV Market − magazyn reklamo−
wy
5.50 Zakończenie programu

6.00 Uwaga! − magazyn (powt.)
6.20 Telesklep
8.00 Automaniak Max − program
motoryzacyjny
8.35 Domino Day 2006
10.30 Maraton uśmiechu: Wydanie
świąteczne − program rozryw−
kowy (powt.)
11.30 Pascal: po prostu gotuj − pro−
gram kulinarny (powt.)
12.05 „Na Wspólnej” (734−735) − se−
rial obyczajowy, Polska 2006
13.05 Król Ralph („King Ralph”) −
komedia, USA 1990
15.00 Pokojowe rewolucje − pro−
gram wnętrzarski
15.30 Siłacze: Superseria − program
rozrywkowy
16.40 Pascal: po prostu gotuj − pro−
gram kulinarny
17.15 Taniec z gwiazdami − program
rozrywkowy
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Prognoza pogody
19.40 Uwaga! − magazyn
20.05 „Niania” (22): „Każdy potrze−
buje babci” − serial komedio−
wy, Polska 2006
20.40 „Kryminalni” − serial kryminal−
ny, Polska 2006
21.45 „Naciągacze” („Matchstick
Men”) − komedia kryminalna,
USA 2003
0.00 „Eurotrip” − komedia, Czechy/
USA 2004
1.35 Telesklep
1.55 Nic straconego − programy
powtórkowe

5.55 Gram.tv − magazyn kompute−
rowy
6.20 FIFA Futbol Mundial − maga−
zyn
6.45 V−max − magazyn motoryza−
cyjny
7.10 „Pokemon” (220,221) − serial
animowany, Japonia/USA
1998−99 (powt.)
8.00 Ręce, które leczą
8.30 „Na topie − wywiad z...”
9.00 Kasa na bank − teleturniej
10.00 FIFA Futbol Mundial − maga−
zyn
10.30 Gram.tv − magazyn kompute−
rowy
11.00 Sztukateria − magazyn kultu−
ralny
11.30 VIP − wydarzenia i plotki
12.00 Kinomaniak − magazyn filmowy
12.30 „Śledztwo prowadzi Nero
Wolfe: Nero Wolfe wychodzi
z domu” − komedia kryminal−
na, USA 2000
14.30 „Miłość z o.o.” („Love Inc.”)
(17) − serial komediowy, USA 2005

15.00 Siatkówka: Polska Liga Siat−
kówki − mecz JW Construction
AZS Politechnika Warszawa −
Mozstostal Azoty Kędzierzyn−
Koźle
17.10 Automobilizm: Formuła 1 −
podsumowanie sezonu 2006
18.20 „Latający cyrk Monty Pytho−
na” (18) − serial komediowy,
Wielka Brytania 1969−1974
19.00 Człowiek kontra zwierzę − re−
ality show
20.00 „Strażnik Teksasu” („Walker
Texas Ranger”) (11) − serial
sensacyjny, USA 1993−2001
21.00 „Nowe przygody Tequili i Bo−
nettiego” („Le nuove avven−
ture de Tequila e Bonetti”)
(13) − serial sensacyjny, Wło−
chy
22.00 Drogówka − magazyn policyj−
ny
22.30 Kinomaniak − magazyn filmo−
wy
23.00 Klub Filmowy Extra: „Dzie−
ciaki” („Kids”) − dramat spo−
łeczny, USA 1995
0.45 Wydarzenia, Sport, Progno−
za pogody
1.15 Casino Night − program roz−
rywkowy
3.15 Drogówka − magazyn policyj−
ny
3.35 Sztukateria − magazyn kultu−
ralny
4.00 „Na topie − wywiadz...
4.20 Zakończenie programu

6.30 Wierzę, wątpię, szukam − ma−
gazyn katolicki
6.55 Bądź zdrów − magazyn me−
dyczny
7.20 Niepokorni − felieton
7.30 Kurier − program informacyjny
7.40 Prognoza pogody
7.45 Program lokalny
8.30 Kurier − program informacyjny
8.40 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
8.45 Program lokalny
9.00 „Muzea sztuki na świecie”
(3): „Muzeum van Gogha w
Amsterdamie” − serial doku−
mentalny, Japonia 2003
9.30 Kurier − program informacyjny
9.40 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
9.45 W blasku złota − magazyn siat−
karski
10.00 Gwiazdy w złocie
10.10 Eurinfo − magazyn
10.30 Kurier − program informacyjny
10.35 Prognoza pogody
10.40 Niepokorni − felieton
10.45 Tygodnik − program publicy−
styczny
11.30 Kurier − program informacyjny
11.40 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
11.45 Świat − magazyn międzynaro−
dowy
12.15 To jest temat − reportaż
12.30 Kurier − program informacyjny
12.35 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
12.45 W morzu tajemnic − reportaż
13.10 Linia brzegowa − magazyn
13.30 Kurier − program informacyjny
13.40 Prognoza pogody
13.45 Kowalski i Schmidt − maga−
zyn
14.10 Reportaż Trójki
14.30 Kurier − program informacyjny
14.40 Prognoza pogody
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14.45 Tygodnik − program publicy−
styczny
15.30 Kurier − program informacyjny
15.45 Prognoza pogody
15.50 Przegląd gospodarczy − ma−
gazyn
16.15 Eurinfo − magazyn
16.30 Kurier − program informacyjny
16.40 Prognoza pogody
16.45 Program lokalny
17.30 Kurier − program informacyjny
17.35 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
17.45 Regiony kultury. Nowości −
magazyn kulturalny
18.00 Program lokalny
20.30 Kurier − program informacyjny
20.45 Studio pogoda
20.50 Telekurier na żywo − maga−
zyn
21.20 Niepokorni − felieton
21.30 Kurier − program informacyjny
21.40 Prognoza pogody
21.45 Program lokalny
22.30 Serial dokumentalny
23.00 Kurier − program informacyjny
23.20 Studio pogoda
23.25 Kurier sportowy
23.35 Niepokorni − felieton
23.45 „Mój Sinatra” − film dokumen−
talny, USA 2003
0.40 „Henryk V” („Henry V”) − dra−
mat historyczny, Wielka Bryta−
nia 1989
2.50 „Wiele hałasu o nic” („Much
Ado About Nothing”) − kome−
dia, Wielka Brytania 2005
4.20 Zakończenie programu

8.30 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Oberst−
dorfie − eliminacje
10.00 (na żywo) Kombinacja nor−
weska: Zawody Pucharu
Świata w Oberhofie − skoki
11.00 (na żywo) Biegi narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w
Nowym Mieście −10 km kobiet
stylem dowolnym
12.00 (na żywo) Biegi narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w
Nowym Mieście − 15 km męż−
czyzn stylem dowolnym
13.30 Kombinacja norweska: Za−
wody Pucharu Świata w
Oberhofie − skoki
14.00 (na żywo) Kombinacja nor−
weska: Zawody Pucharu
Świata w Oberhofie − bieg na
15 km techniką Gundersena
14.45 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Oberst−
dorfie − eliminacje
15.30 Timbersport: Drużynowe mi−
strzostwa Europy w Wil
16.00 Strongman: Super Grand
Prix
17.00 Timbersport: Drużynowe mi−
strzostwa Europy w Wil
17.30 Kombinacja norweska: Za−
wody Pucharu Świata w
Oberhofie − skoki
18.15 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Oberst−
dorfie
20.00 (na żywo) Łyżwiarstwo figu−
rowe: Gala w Oberstdorfie
22.00 Fight Club: K1 Finał World
GP w Tokio − magazyn spor−
tów walki
1.00 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Oberst−
dorfie
2.00 Zakończenie programu
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W żywieckiej galerii
zamkowej

TV XIII

Obecnie studiuje na II roku Wydziału
Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W swoim dorobku
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Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie już po raz
szósty wręczono nagrody w
dorocznym konkursie fotograficznym.
Tegoroczną edycję zorganizowano
pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.
Celem konkursu było utrwalenie śladów przeszłości w gminie Bestwina.
Nadesłano 60 prac (cztery z nich
reprodukujemy obok), które w różny
sposób interpretowały temat. Nie zabrakło zdjęć starych chałup, przedmiotów, które wyszły już z użytku, krajobrazów czy przedstawiających do dziś
jeszcze kultywowane obrzędy.
Pierwsze miejsce zajęła wielokrotna zwyciężczyni konkursu, Bożena
Kozik - Salamon, za fotografię „Dom
przy ulicy Janowickiej”. Drugie miejsce przyznano Karolinie Sikorze („W
cieniu”), a trzecie Bogumile Waluś
(„Studnia”). Wyróżnienie otrzymała
najmłodsza uczestniczka konkursu,
Gemma Hałas. Wystawa pokonkursowa wszystkich nadesłanych prac jest
czynna do końca roku. (wiol)

ma już kilka wystaw, między innymi w
Żywcu (2003 i 2005) i słowackim Namestovie (2004). (ps)

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

11.15 − 11.45 Motojarmark
12.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
18.00 − 22.00 Baw się z Radiem Bielsko

Serwis informacyjny: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 6.00 − 20.00 co godzinę 6.30, 7.30, 8.30
Motomagazyn: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15
Kursy walut: PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK 8.20; Kronika Beskidzka w Radiu Bielsko: czwartek 8.30

PONIEDZIAŁEK − PIĄTEK
12.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
6.00 − 10.00 Chce się słuchać, chce się wstać 14.00 − 18.00 Na drugą część dnia
6.10 i 9.30 Dzieciaki na fali
14.30 Giełda pracy
6.45 i 7.45 Sportowy mix
15.30 Serwis kulturalny
8.45 Gość Radia Bielsko
16.45 Płyta tygodnia
9.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
18.00 − 21.00 Radio Randka
9.45 Satyrycja
21.00 − 23.00 Muzyczne marzenia
10.00 − 14.00 Słuchaj, bo przegapisz
SOBOTA
10.45 Płyta tygodnia
9.20 Koncert Życzeń z kwiatkiem
11.15 − 11.45 Jarmark
10.15 − 11.00 Motomagazyn

AUDYCJE
RADIA BIELSKO

końca grudnia czynna będzie wystawa „Kreską i kolorem” autorstwa bielszczanki Iwony Pawelec, prezentowana w
galerii zamkowej w Starym Zamku w
Żywcu. Artystka wystawiła tam swoje
obrazy i grafiki. 21-letnia Iwona Pawelec jest absolwentką bielskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.
● REKLAMA ● REKLAMA
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6.00
7.00
8.00
8.15
9.00
9.30
10.00

11.30

11.00

12.55

12.00

13.55

Wstawaj! Gramy! − program
muzyczny
„Dotyk anioła” („Touched by
an Angel”) (16) − serial obycza−
jowy, USA 1995
TV Market − magazyn reklamowy
Halo! Kasa! − teleturniej
„Roseanne” (63) − serial kome−
diowy, USA 1988−1997
O rety! Kabarety!− program roz−
rywkowy
Zamieńmy się żonami − reality
show
„Dharma i Greg” (1) − serial ko−
mediowy, USA 2001
Z Bożeną Dykiel na ostrzu
noża − magazyn
„Juanita La Soltera” (1) − tele−
nowela, Argentyna 2006
„Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) (1) − telenowela, Ar−
gentyna 2006
„Świat według Kiepskich”
(222): „Chór” − serial komedio−
wy, Polska

7.20 Błahodar − reportaż
7.40 Dwójka dzieciom: „Magiczny au−
tobus” (19/52): „Ogórkowa afe−
ra” − serial animowany, USA 1994
8.05 „Na dobre i na złe” (131) − se−
rial obyczajowy, Polska 2003
11.25 Panorama
11.30 „Święta wojna”: „Dolina Krze−
mowa” − serial komediowy, Pol−
ska 2005
12.00 „McGregorowie” (56/65):
„Łowca damskich serc” − se−
rial obyczajowy, Australia 1997
12.45 „Allo, Allo” − serial komediowy,
Wielka Brytania 1989
13.20 „10 lat mniej 2” (1) − serial do−
kumentalny, Wielka Brytania
2004
13.45 „Dzieciaki przed kamerą” (9)
− serial dokumentalny, Kanada
2004
14.10 Europa da się lubić: Europa
zrelaksowana − program roz−
rywkowy
15.10 „Detektyw w sutannie 2” („Fa−
ther Dowling Mysteries”):
„Upadły anioł” − serial kryminal−
ny, USA 1990
16.00 Panorama (dla niesłyszących)
16.10 Prognoza pogody (dla niesły−
szących)
16.15 „M jak miłość” (459) − serial
obyczajowy, Polska 2006
17.05 Kulisy serialu „M jak miłość”
(dla niesłyszących)
17.15 Telewizyjne Wiadomości Lite−
rackie
17.45 Program lokalny
18.15 „Kopciuszek” (30) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
18.45 Panorama, Prognoza pogody
19.05 Biznes
19.10 Prognoza pogody
19.25 Jeden z dziesięciu: Wielki fi−
nał − teleturniej
20.05 „M jak miłość” (460) − serial
obyczajowy, Polska 2006
20.55 Kulisy serialu „M jak miłość”
21.05 Magazyn Ekspresu Reporte−
rów
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.40 Wieczór filmowy − Kocham
kino: „Festen” − dramat oby−
czajowy, Dania/Szwecja 1998
00.25 „Tsunami − anatomia klęski” −
film dokumentalny, Wielka Bry−
tania 2005
1.25 Koncert noworoczny z Wied−
nia 2007 (2)
2.15 Zakończenie programu

WTOREK ● 2 STYCZNIA
5.10 Film dokumentalny
5.40 Wstaje dzień − magazyn
5.45 Tak jak w Unii
6.00 Kawa czy herbata? − magazyn
poranny
8.00 Wiadomości, Prognoza pogo−
dy
8.15 Kwadrans po ósmej − wywiad
8.35 Teletubisie − program dla dzieci
9.00 Domowe przedszkole: Gawro−
nek poznaje zimę − program dla
dzieci
9.30 „Listonosz Pat i kłopotliwy
pociąg” − film animowany, Wiel−
ka Brytania 2003
9.45 „Krecik”: „Krecik i bałwanek”
− serial animowany, Czechy
1997
9.55 „Sąsiedzi” (20): „Łyżwy” − se−
rial animowany, Czechosłowa−
cja 1982
10.05 Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
11.00 „Klan” (1188) − serial obycza−
jowy, Polska 2006
11.45 Agrobiznes − magazyn rolniczy
12.00 Wiadomości
12.10 „Moda na sukces” (3149,
3150) − telenowela, USA 2000
13.00 „Plebania” (798, 799) − serial
obyczajowy, Polska 2006, wyk.
Włodzimierz Matuszak, Sylwia
Wysocka, Radosław Popłoni−
kowski (25 min) (powt.)
13.50 Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
14.15 „Sąsiedzi”: „Program nowo−
roczny” − serial komediowy, Pol−
ska 2006
14.40 Receptury klasztorne: Polen−
ta salezjańska − magazyn
15.00 Wiadomości
15.10 Zamki kresowe Rzeczypospo−
litej: Olesko, Podhorce − pro−
gram edukacyjny
15.30 „Sprawiedliwi: Najważniejsze
to kochać” − film dokumental−
ny, Polska 2006
16.05 „Moda na sukces” (3151,
3152) − telenowela, USA 2000
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku − magazyn
17.35 „Klan” (1194) − serial obycza−
jowy, Polska 2006
18.00 Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
18.30 „Plebania” (803) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
19.00 Wieczorynka: Domisie − pro−
gram dla dzieci
19.15 Wieczorynka: „Sali Mali” − se−
rial animowany
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Prognoza pogody
20.20 W krainie dreszczowców:
„Pocałunek śmierci” („A Kiss
So Deadly”) − thriller, USA 1996
21.55 Program publicystyczny
22.15 Sprawa dla reportera − maga−
zyn
22.45 Reportaż
23.20 „Sfora” (1/9) − serial sensacyj−
ny, Polska 2002
00.15 „Ajlawju” − komedia obyczajo−
wa, Polska 1999
1.50 Zakończenie programu

5.25 „Statek miłości 3” („The Love
Boat 3”) (96/249) − serial kome−
diowy, USA 1979
6.15 „Statek miłości 3” („The Love
Boat 3”) (97/249) − serial kome−
diowy, USA 1979
7.05 Telezakupy
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14.25 „Świat według Kiepskich” −
serial komediowy, Polska
14.40 „Świat według Bundych”
(„Married... with Children”)
(139) − serial komediowy, USA
1987−1997
15.10 „Rodzina zastępcza” (1):
„Kłopotliwy gość” − serial ko−
mediowy, Polska 1999
15.45 Wydarzenia
16.05 Sport, Prognoza pogody
16.10 Interwencja − magazyn
17.00 Gra w ciemno − teleturniej
18.00 „Pierwsza miłość” (414) − se−
rial obyczajowy, Polska 2006
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 „Samo życie” (810) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
20.00 Beauty and the Geek − reality
show
21.00 „Romeo i Julia” („William
Shakespeare’s Romeo and
Juliet”) − dramat, USA 1996
21.55 Studio LOTTO
23.20 „Boston Public” (75) − serial
komediowy, USA 2002
00.20 Nasze dzieci − talk show
1.20 Dziewczyny w bikini − program
rozrywkowy
2.20 Magazyn sportowy
4.20 Nocne randki
5.55 Zakończenie programu

5.40 Uwaga! − magazyn
6.00 Telesklep
6.40 „Nocny kurs” („Hack”) (39) −
serial sensacyjny, USA
7.35 „Usterka” − serial fabularno−do−
kumentalny
8.05 „Sędzia Anna Maria Wesołow−
ska” − serial fabularno−doku−
mentalny
9.05 Wykręć numer − teleturniej
10.05 Fabryka gry − program rozryw−
kowy
11.10 „Detektywi” − serial fabularno−
dokumentalny, Polska 2005
(powt.)
11.40 Rozmowy w toku − talk show
12.50 „W−11 − wydział śledczy” − se−
rial fabularno−dokumentalny
13.30 Pokojowe rewolucje − program
wnętrzarski
14.00 „Nocny kurs” („Hack”) (40) −
serial sensacyjny, USA
15.00 „Cena marzeń” („Rubi”) (88/
115) − telenowela, Meksyk 2004
16.00 Fakty
16.15 „Sędzia Anna Maria Wesołow−
ska” − serial fabularno−doku−
mentalny
17.15 Rozmowy w toku − talk show
18.25 „Detektywi” − serial fabularno−
dokumentalny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! − magazyn
20.15 „W−11 − wydział śledczy” − se−
rial fabularno−dokumentalny
20.55 „Na Wspólnej” (736) − serial
obyczajowy, Polska 2006
21.30 „Krok od domu” („Close To
Home I”) (2/22) − serial krymi−
nalny, USA 2005
22.25 „Bez śladu” („Without a Tra−
ce”) (9/23) − serial kryminalny,
USA 2002
23.15 Kuba Wojewódzki − talk show
00.15 Uwaga! − magazyn
00.35 Nocne igraszki − program roz−
rywkowy
1.35 Telesklep
1.55 Nic straconego − programy po−
wtórkowe

5.45 Sztukateria − magazyn kultural−
ny
6.05 Kinomaniak − magazyn filmowy
6.30 VIP − wydarzenia i plotki
6.55 Muzyczne listy − magazyn mu−
zyczny
8.00 TV Market − magazyn reklamo−
wy
8.30 „Małżeństwo z rozsądku” − ko−
media obyczajowa, Polska 1966
10.15 „Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) − telenowela, Argen−
tyna 2006
11.15 „Komedia małżeńska” − kome−
dia, Polska 1993
13.00 Dekoratornia − magazyn wnę−
trzarski
13.30 Wygraj fortunę − teleturniej
15.20 „Power Rangers” − serial ani−
mowany, USA/Nowa Zelandia
2003
15.50 „Młodzieńcza miłość” („Ena−
morarte”) − telenowela, Argen−
tyna 2001
16.50 „Pensjonat Pod Różą” − serial
obyczajowy, Polska 2004
17.50 Benny Hill − program rozrywko−
wy
19.00 „Jesteś moim życiem” („Sos
mi vida”) − telenowela, Argen−
tyna 2006
20.00 „Komisarz Rex” („Komissar
Rex”) − serial kryminalny, Au−
stria/Niemcy 1998
21.00 Talk2Szok − program rozrywko−
wy
22.00 „Brylanty” („Diamonds”) − ko−
media sensacyjna, Niemcy/USA
1999
00.20 „Włatcy móch” − serial animo−
wany dla dorosłych
00.45 Talk2Szok − program rozrywko−
wy
1.35 Muzyczne listy − program mu−
zyczny
2.30 FIFA Futbol Mundial − maga−
zyn
2.50 Ja tylko pytam − talk show
3.35 Zakończenie programu

6.00 Kurier Poranek
7.45 Program lokalny
8.00 Kurier − program informacyjny
8.05 Prognoza pogody
8.10 Przegląd prasy
8.15 Kurier − program informacyjny
8.20 Serwis ekonomiczny, Serwis
sportowy, Przegląd prasy
8.25 Czym żyje świat, Prognoza
pogody
8.30 Kurier − program informacyjny
8.40 Prognoza pogody
8.45 Program lokalny
9.00 Telekurier − magazyn
9.30 Kurier − program informacyjny
9.40 Prognoza pogody
9.45 Serwis ekonomiczny
9.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
9.55 Kurier − program informacyjny
10.00 „Skarby rosyjskiej przyrody”
(6−ost.): „Lasy Kaukazu” − se−
rial dokumentalny, Rosja 2005
10.30 Kurier − program informacyjny
10.45 Prognoza pogody, Serwis
ekonomiczny
10.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
10.55 Kurier − program informacyjny
11.00 „Dzisiejsze Chiny” − film doku−
mentalny, Polska 2006
11.30 Kurier − program informacyjny
11.40 Prognoza pogody
11.45 Serwis ekonomiczny, Serwis
sportowy
11.50 Serwis kulturalny
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11.55 Kurier − program informacyjny
12.00 Magazyn mniejszości narodo−
wych
12.30 Kurier − program informacyjny
12.45 Prognoza pogody, Serwis
ekonomiczny
12.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
12.55 Kurier − program informacyjny
13.00 Unia dla Polski − magazyn
13.30 Kurier − program informacyjny
13.45 Prognoza pogody, Serwis
ekonomiczny
13.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
13.55 Kurier − program informacyjny
14.00 „Skarby rosyjskiej przyrody”
(6−ost.): „Lasy Kaukazu” − se−
rial dokumentalny, Rosja 2005
14.30 Kurier − program informacyjny
14.45 Prognoza pogody, Serwis
ekonomiczny
14.50 Serwis sportowy, Serwis kul−
turalny
14.55 Kurier − program informacyjny
15.00 „Dzisiejsze Chiny” − film doku−
mentalny, Polska 2006
15.30 Kurier − program informacyjny
15.40 Prognoza pogody
15.45 Serwis ekonomiczny, Serwis
sportowy
15.50 Serwis kulturalny
15.55 Kurier − program informacyjny
16.15 Reportaż
16.30 Kurier − program informacyjny
16.40 Prognoza pogody
16.45 Program lokalny
17.00 Kurier Popołudnie
17.45 Program lokalny
20.00 Telekurier − magazyn
20.30 Kurier Wieczór
21.30 Kurier − program informacyjny
21.40 Prognoza pogody
21.45 Program lokalny
22.15 Plus−minus − magazyn
22.30 Kurier − program informacyjny
22.45 Prognoza pogody
22.50 Kurier sportowy
23.00 „Fidel” („American Experien−
ce: Fidel Castro”) (1/2) − film
dokumentalny, USA 2004
00.05 Kurier Wieczór
1.00 Plus−minus − magazyn
1.10 Prognoza pogody
1.15 Telekurier − magazyn
1.40 „Fidel” („American Experien−
ce: Fidel Castro”) (1/2) − film
dokumentalny, USA 2004
2.40 Zakończenie programu

8.30 Watts Special (2/4) − magazyn
sportowy
9.00 Łyżwiarstwo figurowe: Gala w
Oberstdorfie
10.30 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Gar−
misch−Partenkirchen
12.00 (na żywo) Biegi narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w
Oberstdorfie − bieg kobiet ze
startu wspólnego
13.00 (na żywo) Biegi narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w
Oberstdorfie − bieg mężczyzn
ze startu wspólnego
15.00 (na żywo) Tenis ziemny: Tur−
niej ATP w Doha − 2. dzień
20.15 Boks: Walka w wadze ciężkiej
S. Ljakowicz − S. Briggs
21.00 Boks
23.00 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
23.15 Poker: European Masters w
Paryżu
00.15 Taniec towarzyski: Puchar
Kremla w Moskwie
1.15 Automobilizm: Rajdowe MŚ −
Destination Dakar
1.30 Zakończenie programu
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TV V

Bardzo różnych patronów mają ulice
Bielska-Białej. Są wśród nich zarówno
osoby zasłużone dla miasta lub mocno w
jego dziejach obecne, jak i ludzie zupełnie z miastem niezwiązani, których wybrano z uwagi na polityczną poprawność,
obowiązującą w danej epoce. Zadaniem
czytelników jest podać imię i nazwisko
patronów pięciu bielskich ulic, które prezentujemy na zdjęciach. Dla ułatwienia
podejmy króciutką charakterystykę tych
ludzi. Jeden z nich to zaangażowany politycznie ksiądz, który nad Białą krzewił
polskość. Drugi to architekt i budowniczy,
który wzniósł wiele imponujących i stoją-
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cych do dziś bielskich gmachów. Trzeci
był socjalistycznym posłem i wrogiem sanacji, a w czasie okupacji hitlerowcy zamordowali go w Oświęcimiu. Czwarty to
bogaty bielszczanin, który nie wiadomo z
czego żył, ale podarował miastu swoją
willę. Piąty to twórca pierwszej polskiej
partii robotniczej, który chciał obalić kapitalizm i zmarł w twierdzy szlisselburskiej, a teraz dziwnym trafem oparł się zapędom lokalnych dekomunizatorów.
Na tym nie koniec zabawy. Do odpowiedzi należy dołączyć kilka zdań na temat
ulubionej bielskiej ulicy (z uzasadnieniem
właśnie takiego wyboru).

Na siedmiu spośród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą nasz konkurs i do 5 stycznia dostarczą do redakcji (B-B, ul. Dubois 4) najciekawsze - zdaniem redakcyjnego jury opisy ulubionej ulicy, czekają:
siłownia typu „Atlas” o wartości
Patronem ulicy przedstawionej na zdjęciu:
800 zł, ekspres do kawy o wartonr 1 jest ................................................................
ści 150 zł, odtwarzacz mp3 o
nr 2 jest ................................................................
wartości 100 zł, 2 bony każdy o
nr 3 jest ................................................................
wartości 100 zł do hipermarketu Carrefour, bon do restauranr 4 jest ................................................................
cji „Pod Jemiołami” o wartości
nr 5 jest ................................................................
100 zł oraz toster o wartości 80 zł.

naniu absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach Tomasza Pala i Łukasza Lechowskiego. Myślą przewodnią spotkania było pytanie: o czym marzy dziewczyna?
Krakowski Salon Poezji powstał w
2002 roku z inicjatywy aktorki Anny
Dymnej. Organizatorem jego bielskiej
„filii” jest Centrum Sztuki Kontrast. Salonowe spotkania miłośników poezji
planowane są regularnie raz w miesiącu w niedzielne przedpołudnie. (ren)

Krakowski Salon Poezji zagościł nad Białą

grudnia na zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej odbyło się drugie z cyklu spotkań
z poezją. Aktorki Marta Waldera, związana z krakowskim Teatrem im. Słowackiego i Anna Guzik z bielskiego Teatru Polskiego, znana też telewidzom
z tytułowej roli w „Heli w opałach”, czytały publiczności swoje ulubione wiersze. Królowała poezja - Szymborskiej,
Lipskiej i Poświatowskiej - której towarzyszyła nastrojowa muzyka w wyko-
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6.00
7.10
7.35
8.05
9.35
10.30
11.20
13.00
14.45
16.30
17.00
18.50

„Pierwsza miłość” (376,377)
− serial obyczajowy, Polska
2006
„Czarodziejki” (31) − serial
animowany, USA 2006
„Power Rangers” (304) − se−
rial SF, USA 1999
„Max rządzi: Przygody su−
perszpiega” („Max Rules”)
− film dla dzieci, USA 2005
„Dotyk anioła” („Touched by
an Angel”) (16) − serial oby−
czajowy, USA 1995
„Sheena” (16) − serial sensa−
cyjny, USA 2001
„Świąteczna pułapka” („The
Santa Trap”) − film familijny,
USA 2002
„Lekarstwo na miłość” − ko−
media, Polska 1965
„Rzeczpospolita Babska” −
komedia obyczajowa, Polska
1969
„Świat według Kiepskich” −
serial komediowy, Polska
„Szalona impreza” („Can’t
Hardly Wait”) − komedia, USA
1998
Wydarzenia, Sport, Progno−
za pogody

7.05 Dwójka dzieciom: „Przygody
kota Filemona” − film dla
dzieci
7.15 „Złotopolscy” (818): „Poje−
dynek” − serial obyczajowy,
Polska 2006
7.45 „M jak miłość” (458) − serial
obyczajowy, Polska 2006
8.35 „Największe widowisko świa−
ta natury” − film dokumental−
ny, Wielka Brytania1999
9.30 Zacisze gwiazd: Jan Nowic−
ki
10.00 „Mój przyjaciel Ben” − film dla
dzieci, USA 2002
11.35 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza: Czarnomorski
smak − magazyn kulinarny
12.10 Gwiazdy w południe: „Tek−
sas za rzeką” („Texas
Across the River”) − western,
USA
14.00 Familiada − teleturniej
14.30 „Złotopolscy” (820): „Po−
dzieleni” − serial obyczajowy,
Polska 2006
15.10 Duże dzieci − talk show
16.05 „Na dobre i na złe” (277) −
serial obyczajowy, Polska
2006
17.10 Przeżyjmy to jeszcze raz
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.50 Prognoza pogody
18.55 „Pretty Woman” − komedia
romantyczna, USA 1990
21.00 Sylwester pod Dobrą Gwiaz−
dą − Wrocław 2006/2007 (1)
22.30 Panorama
22.40 Sylwester pod Dobrą Gwiaz−
dą − Wrocław 2006/2007 (2)
1.10 Hity na czasie: Płock (1) −
program muzyczny
2.00 Hity na czasie: Płock (2) −
program muzyczny
2.50 Wszystko się uda czyli Ka−
baret Moralnego Niepokoju
prezentuje − program rozryw−
kowy
3.40 Kabaretowa Scena Dwójki:
Kabaret Ani Mru−Mru
4.20 Zakończenie programu

NIEDZIELA ● 31 GRUDNIA
6.00 „Ogłoszenie matrymonial−
ne” − komedia obyczajowa,
Polska 1972
6.55 Był taki dzień: 31 grudnia −
felieton
7.00 Transmisja mszy świętej z
Sanktuarium Bożego Miło−
sierdzia w Krakowie Łagiew−
nikach
8.00 Domisie: Dobre rady pana
Kołatki − program dla dzieci
8.20 „Jojo” − film animowany, Fran−
cja 2004
9.15 „Tabaluga i Leo: Świątecz−
na przygoda” − film animowa−
ny, Niemcy 1996
10.30 „Starszy brat” („Big Brother
Trouble”) − film obyczajowy,
USA 2000
11.55 Między ziemią a niebem −
magazyn
12.00 Anioł Pański − modlitwa
12.15 Między ziemią a niebem −
magazyn
12.50 Wiadomości
13.00 Wywiad i opinie − program
publicystyczny
13.30 „Pamiętnik księżniczki”
(„The Princess Diaries”) −
komedia obyczajowa, USA
2001
15.25 „W rytmie salsy” („The Way
She Moves”) − film muzycz−
ny, USA 2001
16.55 Był taki dzień: 31 grudnia −
felieton
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia? − quiz mu−
zyczny
18.20 „Faceci do wzięcia” − serial
komediowy, Polska 2006
19.00 Wieczorynka: „Gdzie jest
Nowy Rok?” − serial animo−
wany, USA
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
20.00 Prognoza pogody
20.05 Orędzie noworoczne Prezy−
denta RP
20.20 „Wielki podryw” („Heartbre−
akers”) − komedia obyczajo−
wa, USA 2001
22.25 Sylwester z Jedynką
23.55 Toast noworoczny
00.05 Sylwester z Jedynką
00.20 Szopka noworoczna
1.00 „40 dni i 40 nocy” („40 Days
and 40 Nights”) − komedia ro−
mantyczna, Francja/USA/
Wielka Brytania 2002
2.35 „Lemur zwany Rollo” („Fier−
ce Creatures”) − komedia,
USA/Wielka Brytania 1997
4.05 „Corky Romano” − komedia
kryminalna, USA 2001
5.25 Był taki dzień: 31 grudnia −
felieton
5.30 Zakończenie programu

5.55 Słowo na niedzielę − program
religijny (dla niesłyszących)
6.00 Film dla niesłyszących: „Lo−
katorzy” (92): „Miłość do
sztuki” − serial komediowy,
Polska 2002
6.30 Film dla niesłyszących: „Lo−
katorzy” (93): „Sierotka Ma−
rysia” − serial komediowy, Pol−
ska 2002
6.55 Smak Europy − reportaż

TV VI

19.30 O rety! Kabarety! − program
rozrywkowy
20.00 Sylwester Gwiazd w Krako−
wie
21.55 Studio LOTTO
00.35 Dirty Dancing − koncert
2.35 „Rebeka” („Rebecca”) − thril−
ler, Wielka Brytania 1940
5.40 TV Market − magazyn rekla−
mowy
5.55 Zakończenie programu

6.00 Uwaga! − magazyn
6.20 Telesklep
8.00 Pokojowe rewolucje
8.30 „Powrót renifera” („Prancer
Returns”) − film familijny, Ka−
nada/USA 2001
10.05 „Gorączka złota w Klondi−
ke” („Klondike Fever”) − film
przygodowy, USA 1980
12.00 „Spokojnie, tatuśku” („Pa−
renthood”) − komedia obycza−
jowa, USA 1989
14.15 Maraton uśmiechu: „Wyda−
nie sylwestrowe” − program
rozrywkowy
15.15 „Niania” (22): „Każdy po−
trzebuje babci” − serial kome−
diowy, Polska 2006
15.50 Superniania − reality show
16.50 Taniec z gwiazdami − pro−
gram rozrywkowy
18.30 „Hela w opałach” (2): „Na
dachu” − serial komediowy,
Polska 2006
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Prognoza pogody
19.40 Uwaga! − magazyn
20.05 „Kasamowa” („Money Talks”)
− komedia sensacyjna, USA
1997
21.55 Kuba Wojewódzki − talk show
22.55 Sopot Festival 2005 − koncert
(powt.)
1.10 „Plotka” („Gossip”) − dramat,
USA 2000
2.50 „Niezaliczona” („Old Scho−
ol”) − komedia, USA 2003
4.25 „Karaluchy pod poduchy”
(„Joe’s Apartment”) − kome−
dia, USA 1996
5.45 Nic straconego − programy
powtórkowe

5.55
6.20
6.45
7.10
8.00
8.30
10.25
12.10

14.00
15.00

Sztukateria − magazyn kultu−
ralny
Kinomaniak − magazyn fil−
mowy
VIP − wydarzenia i plotki
„Pokemon” (222, 223) − se−
rial animowany, Japonia/USA
VIP − wydarzenia i plotki
„Film o piratach” („The Pi−
rate Movie”) − komedia mu−
zyczna, Australia 1982
„Braciszek świnka” („My
Brother the Pig”) − komedia,
USA 1999
„Śledztwo prowadzi Nero
Wolfe: We własnym domu”
(„Nero Wolfe: Wolfe Stays
in”) − komedia kryminalna,
USA 2001
„Strażnik Teksasu” („Walker
Texas Ranger”) (11) − serial
sensacyjny, USA 1993−2001
„Odkurzaczyk” („Stardust”)
− film SF, USA 1998

16.50 „Obrońca” („The Guardian”)
(14) − serial sensacyjny, USA
2000
17.45 „Arabela” (15,16) − serial fa−
milijny, Czechosłowacja 1979
19.00 „Nowe przygody Tequili i
Bonettiego” („Le nuove
avventure de Tequila e Bo−
netti”) (13) − serial sensacyj−
ny, Włochy
20.00 „Człowiek w czerwonym bu−
cie” („Man with One Red
Shoe”) − komedia sensacyjna,
USA 1985
21.40 „Lista zabójstw” („The Hit
List”) − film kryminalny, USA
1993
23.25 „Królewska faworyta” („King’s
Whore”) − dramat kostiumowy,
Austria/Francja/Wielka Bryta−
nia/Włochy 1990
1.05 Wydarzenia, Sport, Progno−
za pogody
1.35 Drogówka − magazyn policyj−
ny
1.55 Kinomaniak − magazyn filmo−
wy
2.20 VIP − wydarzenia i plotki
2.40 Ricky Martin w Sewilli − kon−
cert
3.15 FIFA Futbol Mundial − maga−
zyn
3.35 V−max − magazyn motoryza−
cyjny
3.55 Zakończenie programu

6.30
6.35
7.15
7.20
7.30
7.40
7.45
8.30
8.40
8.45
9.00
9.30
9.35
9.45
10.10
10.30
10.35
10.40
10.45
11.30
11.40
11.45
12.15
12.30
12.35
12.45
13.05
13.30
13.40
13.45

Eurinfo − magazyn
Tygodnik − program publicy−
styczny
Książka tygodnia − magazyn
Niepokorni − felieton
Kurier − program informacyj−
ny
Prognoza pogody
Program lokalny
Kurier − program informacyj−
ny
Kurier sportowy, Prognoza
pogody
Program lokalny
Teleplotki − magazyn
Kurier − program informacyj−
ny
Kurier sportowy, Prognoza
pogody
Było, nie minęło − magazyn
historyczny
Integracja − magazyn ludzi
niepełnosprawnych
Kurier − program informacyj−
ny
Prognoza pogody
Niepokorni − felieton
Regiony − miejsca w Euro−
pie − małe ojczyzny − repor−
taż
Kurier − program informacyj−
ny
Kurier sportowy, Prognoza
pogody
7 dni świat − magazyn
Czytaj z Trójką − magazyn
Kurier − program informacyj−
ny
Kurier sportowy, Prognoza
pogody
Reportaż kulturalny
Monastery prawosławne w
Polsce − cykl dokumentalny
Kurier − program informacyj−
ny
Prognoza pogody
Etniczne klimaty − magazyn
mniejszości narodowych
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14.10 Telenowyny − magazyn mniej−
szości ukraińskiej
14.30 Kurier − program informacyj−
ny
14.35 Transmisja sportowa
15.30 Kurier − program informacyj−
ny
15.35 Transmisja sportowa
16.30 Kurier − program informacyj−
ny
16.40 Prognoza pogody
16.45 Program lokalny
17.30 Kurier − program informacyj−
ny
17.35 Kurier sportowy, Prognoza
pogody
17.45 Regiony kultury − magazyn
kulturalny
18.00 Program lokalny
20.30 Kurier − program informacyj−
ny
20.35 Studio pogoda
20.45 Młodzież kontra − magazyn
21.20 Niepokorni: Adam Borowski
− felieton
21.30 Kurier − program informacyj−
ny
21.40 Prognoza pogody
21.45 Program lokalny
22.30 Teleplotki − magazyn
23.00 Kurier − program informacyj−
ny
23.20 Studio pogoda
23.25 Niepokorni: Adam Borowski
− felieton
23.30 Sportowa niedziela
00.30 „Mój Sinatra” − film dokumen−
talny, USA 2003
1.25 Zakończenie programu

08.30 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Oberst−
dorfie
09.30 Biegi narciarskie: Zawody
Pucharu Świata w Nowym
Mieście − 10 km kobiet stylem
dowolnym
10.30 (na żywo) Biegi narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w
Monachium − sprint mężczyzn
i kobiet
12.00 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Oberst−
dorfie
13.30 Łyżwiarstwo figurowe: Gala
w Oberstdorfie
15.30 Watts: Best of − magazyn
sportowy
16.00 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Garmisch−
Partenkirchen − eliminacje
17.30 Boks: Walka w wadze cięż−
kiej E. Holyfield − F. Oquendo
18.00 Boks: Walka w wadze cięż−
kiej S. Ljakowicz − S. Briggs
19.00 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Gar−
misch−Partenkirchen − elimi−
nacje
20.30 Great Outdoor Games − ma−
gazyn
21.30 Watts Special (1/4) − maga−
zyn sportowy
22.00 Great Outdoor Games − ma−
gazyn
23.00 Watts Special (2/4) − maga−
zyn sportowy
23.30 Great Outdoor Games − ma−
gazyn
0.30 Watts Special (3/4) − maga−
zyn sportowy
1.00 Watts Special (4/4) − maga−
zyn sportowy
1.30 Zakończenie programu
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Podbeskidzki kamuflaż, czyli...

PERYPETIE LITERATA

choć lip owal cieniem służył
on wciąż minę miał ponurą
pisarzowi celne myśli
nijak chciały wejść pod pióro

natchnień szukał bez ustanku
w swym fotelu na biegunach,
a że bujak ów na ganku
stał, wnet dopadła go angina

to jesiennych jest słot wina,
że literat płaci zdrowiem
bańki, zastrzyk, lewatywa trzeba wezwać pogotowie?

był z natury porywisty
więc zwątpieniu nie dał drążyć
dla rozgrzewki płyn złocisty
z koniakówki zaczął sączyć

radykalna zaszła zmiana
(jest to przykład dla doktorów!)
wena przyszła i choroba odegnana można leczyć bez przyborów!
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POMOCNICZY
DIAGRAM CHOINKA

DIAGRAM HASŁA GŁÓWNEGO:

Treść rymowanki:

................................................................................................
adres

................................................................................................
imię i nazwisko

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

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

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

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

zamieszczonej poniżej rymowance o perypetiach ambitnego literata,
który przy pracy nad swym kolejnym utworem zapadł na zdrowiu, ukryte są - w poszczególnych wyrazach bądź w ich, następujących zaraz po sobie, łączonych fragmentach - nazwy podbeskidzkich wiosek. Oto
przykład (szukane nazwy - wytłuszczonym drukiem):
glinka miała być w dostawie,
a wcisnął im kit, jak leci
rozszarpać, by go chcieli prawie
więc, rad nierad, oczami im świeci.
Nazwy te należy znaleźć i wpisać (miejsce wpisania - do odgadnięcia) do pomocniczego „diagramu choinki” (dla ułatwienia ujawniono w
nim jedyną w poszukiwanych wyrazach literę „t”), a następnie - litery z
ponumerowanych kratek - przenieść do odpowiadających im (tak samo
ponumerowanych) pól w diagramie hasła głównego.
Na tym nie koniec naszej świątecznej zabawy! Z odgadniętym
hasłem głównym należy ułożyć własną - autorską rymowankę (minimum - dwuwersową, maksimum - czterowersową). Uwaga: układając rymowankę z hasłem głównym można zmieniać szyk wyrazów, które go tworzą, lecz nie wolno zmieniać ich końcówek.
Na siedmiu spośród czytelników,
którzy prawidłowo
rozwiążą nasz konkurs i do 5 stycznia
dostarczą do redakcji (B-B, ul. Dubois 4) najlepsze zdaniem redakcyjnego jury - rymowanki czekają: mikser o wartości 150
zł, żelazko o wartości 100 zł, odtwarzacz mp3 o wartości 100 zł, 2 bony
każdy o wartości
100 zł do hipermarketu Carrefour
oraz 2 bony każdy
o wartości 100 zł
do sklepu JYSK.

Konni pancerni z mieczami

istorię jazdy polskiej przypominają monety z nowej serii, wprowadzonej do obiegu
przez Narodowy Bank Polski pod koniec listopada. Na rewersach mają wizerunki jeźdźców piastowskich z obnażonym mieczem - konnych drużynników,
zwanych pancernymi. Są w tej serii między innymi dwuzłotówki oraz bardzo efektowne srebrne dziesięciozłotówki o kształcie prostokąta ze ściętymi rogami.
Dla dwóch czytelników, którzy jako pierwsi przyjdą do działu marketingu naszej
redakcji (III p.) w piątek, 22 grudnia, o 15.30 z aktualnym numerem „Kroniki” oraz
dowodem tożsamości i prawidłowo odpowiedzą na pytanie: ilu pancernych podarował Bolesław Chrobry cesarzowi Ottonowi III podczas zjazdu gnieźnieńskiego? mamy
zestaw: dziesięciozłotówkę oraz pięć dwuzłotówek z serii „Historia jazdy polskiej”.
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6.00 „Pierwsza miłość” (378,
379) − serial obyczajowy,
Polska 2006
7.20 „Oliver!” − musical, Wielka
Brytania 1968
10.00 „Lucky Luke. Miasteczko
Daisy” („Lucky Luke −
Daisy Town”) − film animo−
wany, Belgia/Francja 1971
11.35 „Niezłomny wiking”
(„Prince Valiant”) − film
przygodowy, USA 1954
13.25 Film fabularny
15.25 „Wiek zdrady” („Age of
Treason”) − dramat, USA
1993
17.05 „Bogowie muszą być sza−
leni 2” („The Gods Must
Be Crazy 2”) − komedia,
Botswana/RPA/USA 1989
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody

7.35 „Na dobre i na złe” (277):
„Jesienna burza” − serial
obyczajowy, Polska 2006
8.30 „W krainie bogów” − film
animowany, Japonia 2001
10.30 „Królowe Dzikiego Za−
chodu” („Les petroleu−
ses”) − western, Francja/
Hiszpania/Włochy 1971
12.05 Koncert noworoczny z
Wiednia 2007 (1)
14.00 Familiada − wydanie spe−
cjalne − teleturniej
14.35 „Złotopolscy” (821) − se−
rial obyczajowy, Polska
2006
15.05 Arie ze śmiechem (2) − wi−
dowisko
16.05 „Mali agenci 3 D: Trójwy−
miarowy odjazd” („Spy
Kids 3−D: Game Over”) −
film przygodowy, USA 2003
17.30 Mówią gwiazdy: Horo−
skop 2007
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama, Prognoza po−
gody
19.00 Podróże z żartem: Tune−
zja − program rozrywkowy
20.05 „M jak miłość” (459) − se−
rial obyczajowy, Polska
2006
20.55 Kulisy serialu "M jak mi−
łość"
21.05 Zagrajmy w kabaret: Po−
jedynek gigantów czyli
Ani Mru−Mru kontra Kaba−
ret Moralnego Niepokoju
(2) − program rozrywkowy
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22.35 „Kasjerzy czy kasiarze?”
(„Scorched”) − komedia
kryminalna, USA 2003
00.10 „Lasko − pociąg śmierci”
(„Death Train”) − film sen−
sacyjny, Niemcy 2005
1.50 Zakończenie programu

5.55
6.20
6.45
8.00
9.45
10.35
12.15

6.35 Reportaż
7.45 Program lokalny
8.30 Kurier − program informa−
cyjny
8.40 Prognoza pogody
8.45 Program lokalny
9.00 Reportaż
9.30 Kurier − program informa−
cyjny
9.45 Prognoza pogody, Serwis
sportowy
9.55 Niepokorni − felieton
10.00 „Tylko dla wybranych”:
„Podkoszulek” − film doku−
mentalny, Niemcy 2005
10.30 Kurier − program informa−
cyjny
10.45 Prognoza pogody
10.50 Serwis sportowy
10.55 Niepokorni − felieton
11.00 „Tylko dla wybranych”:
„Szampan” − film doku−
mentalny, Niemcy 2005
11.25 Niepokorni − felieton
11.30 Kurier − program informa−
cyjny
11.45 Prognoza pogody
11.50 Serwis sportowy
11.55 Niepokorni − felieton
12.00 7 dni świat − magazyn
12.30 Kurier − program informa−
cyjny
12.45 Prognoza pogody
12.50 Serwis sportowy
12.55 Niepokorni − felieton
13.00 Teleplotki − magazyn
13.30 Kurier − program informa−
cyjny
13.45 Prognoza pogody
13.50 Serwis sportowy
13.55 Niepokorni − felieton

13.50 „Jane i Zaginione Miasto”
(„Jane and the Lost City”)
− film przygodowy, USA
1997
15.30 „Komedia małżeńska” −
komedia, Polska 1993
17.20 „Kevin sam w domu 4”
(„Home Alone 4: Taking
Back the House”) − kome−
dia familijna, USA 2002
19.00 „Tylko w duecie” („Duets”)
− komediodramat, USA
2000
21.00 „Ekstremiści” („Exstreme
Ops”/„The Extremist”) −
film przygodowy, Wielka
Brytania/Niemcy Luksem−
burg 2002
22.40 „Nie dożyjesz poniedział−
ku” („Dead By Monday”)
− komedia obyczajowa,
Niemcy/Szwajcaria 2000
0.20 Wydarzenia, Sport, Pro−
gnoza pogody
0.50 The Rolling Stones: Vo−
odoo Lounge − koncert
1.15 The Rolling Stones w No−
rymberdze − koncert
1.55 FIFA Futbol Mundial − ma−
gazyn
2.15 Ja tylko pytam − talk show
3.00 Zakończenie programu

TV X

Sztukateria − magazyn kul−
turalny
Kinomaniak − magazyn fil−
mowy
VIP − wydarzenia i plotki
„Przygody Gallawantów”
(„Gallavants”) − film animo−
wany, USA 1984
„Alaska. Surowe piękno”
− film dokumentalny, USA
1997
„Małżeństwo z rozsądku”
− komedia obyczajowa, Pol−
ska 1966
„Rewolwerowcy” („Gun−
fighters”) − western, USA
1947

6.00 Uwaga! − magazyn
6.20 Telesklep
7.10 Maraton uśmiechu: Wy−
danie sylwestrowe − pro−
gram rozrywkowy
8.05 „Karmazynowy Pirat”
(„The Crimson Pirate”) −
film przygodowy, USA 1952
9.50 „Mrówka Z” („Antz”) − film
animowany, USA 1998
11.10 „Przedsionek piekła”
(„Purgatory”) − western,
USA 1999
12.50 Wyprawa na Mount Eve−
rest
13.40 „Casper” − komedia, USA
1995
15.30 „Agencie, podaj łapę”
(„See Spot Run”) − kome−
dia, USA 2001
17.10 „Czy to ty, czy to ja?” („It
Takes Two”) − komedia,
USA 1995
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.40 Uwaga! − magazyn
20.05 „Forrest Gump” − kome−
diodramat, USA 1994
22.45 „Jackie Chan: Przyjem−
niaczek” („Mr. Nice Guy”/
”Yatgo ho Yan”) − kome−
dia sensacyjna, Australia/
Hongkong/USA 1997
00.25 Nic straconego − programy
powtórkowe

19.30 „Stuart Malutki 2” („Stu−
art Little 2”) − film familijny,
USA 2002
21.00 „Dirty Dancing” − film mu−
zyczny, USA 1987
21.55 Studio LOTTO
23.00 „Spryciarz” („Frauds”) −
komedia kryminalna, Au−
stralia 1993
00.45 Dziewczyny w bikini − pro−
gram rozrywkowy
1.45 Magazyn sportowy
3.45 Nocne randki
5.40 TV Market − magazyn re−
klamowy
5.55 Zakończenie programu

PONIEDZIAŁEK ● 1 STYCZNIA
6.00 „Party przy świecach” −
film obyczajowy, Polska
1980
7.00 Transmisja mszy świętej
z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie
Łagiewnikach
8.00 „Magiczne Boże Narodze−
nie” − film animowany, Wiel−
ka Brytania 1995
8.30 Budzik: Telewizyjni go−
ście − program dla dzieci
9.05 „Akademia kick boxingu”
(„Kickboxing Academy”)
− komedia, USA 1996
10.30 „Daleko od domu 2: Za−
gubieni w San Francisco”
(„Homeward Bound 2:
Lost in San Francisco”) −
film familijny, USA 1996
12.00 Anioł Pański − modlitwa
12.15 Był sobie król... a nawet
dwóch − szopka noworocz−
na
13.00 Wiadomości
13.10 Orędzie noworoczne Pre−
zydenta RP
13.20 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Gar−
misch−Partenkirchen
16.00 Program rozrywkowy
17.00 Teleexpress
17.15 „Klan” (1193) − serial oby−
czajowy, Polska 2006
17.45 Jaka to melodia? − quiz
muzyczny
18.35 „Plebania” (802) − serial
obyczajowy, Polska 2006
19.00 Wieczorynka: „Pani Pają−
kowa i jej przyjaciele ze
Słonecznej Doliny” − serial
animowany, Kanada 2004
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
20.00 Prognoza pogody
20.10 „Aniołki Charliego”
(„Charlie’s Angels”) − ko−
media sensacyjna, USA
2000
21.50 Sylwester z Jedynką na
bis (2)
22.45 „Podwójne uderzenie”
(„Double Impact”) − film
sensacyjny, USA 1991
00.30 „Żyć szybko, umierać
młodo” („The Rules of At−
traction”) − komediodra−
mat, USA 2002
2.20 Zakończenie programu

6.20 Film dla niesłyszących:
„Lokatorzy” (94): „Rosyj−
ski kochanek” − serial ko−
mediowy, Polska 2002
6.45 Film dla niesłyszących:
„Lokatorzy” (95): „Dy−
plom z wyróżnieniem” −
serial komediowy, Polska
2002
7.10 „Złotopolscy” (819): „Po−
zew” − serial obyczajowy,
Polska 2006
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14.00 „Tylko dla wybranych”:
„Podkoszulek” − film doku−
mentalny, Niemcy 2005
14.30 Kurier − program informa−
cyjny
14.45 Prognoza pogody
14.50 Serwis sportowy
14.55 Niepokorni − felieton
15.00 „Tylko dla wybranych”:
„Szampan” − film doku−
mentalny, Niemcy 2005
15.25 Niepokorni − felieton
15.30 Kurier − program informa−
cyjny
15.45 Prognoza pogody
15.50 Serwis sportowy
15.55 Niepokorni − felieton
16.00 7 dni świat − magazyn
16.30 Kurier − program informa−
cyjny
16.40 Prognoza pogody
16.45 Program lokalny
17.30 Kurier − program informa−
cyjny
17.45 Prognoza pogody
17.50 Serwis sportowy
18.00 Program lokalny
20.30 Sport − przeżyjmy to jesz−
cze raz
21.30 Kurier − program informa−
cyjny
21.40 Prognoza pogody
21.45 Program lokalny
22.30 Kurier − program informa−
cyjny
22.45 Prognoza pogody
22.50 Serwis sportowy
23.00 „Depardieu i wino” („De−
pardieu Wine Grower”) −
film dokumentalny, Francja
1990
23.45 Młodzież kontra − magazyn
00.20 „Depardieu i wino” („Depar−
dieu Wine Grower”) − film do−
kumentalny, Francja 1990
1.05 Zakończenie programu

8.30 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Gar−
misch−Partenkirchen − eli−
minacje
9.30 Piłka nożna: Puchar UEFA
− podsumowanie
10.30 Piłka nożna: Droga do
Euro 2008
11.30 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Gar−
misch−Partenkirchen − eli−
minacje
13.00 (na żywo) Tenis ziemny:
Turniej ATP w Doha − 1.
dzień
18.15 Watts: Best of − magazyn
sportowy
19.00 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Gar−
misch−Partenkirchen
20.45 Fight Club: Best of 2006 −
magazyn sportów walki
23.00 Skoki narciarskie: Turniej
Czterech Skoczni w Gar−
misch−Partenkirchen
00.30 Piłka nożna: Droga do
Euro 2008
1.30 Zakończenie programu
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Konkurs krajoznawczy

TV VII
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Na tym nie koniec zabawy. Należy jeszcze do odpowiedzi dołączyć krótką
historyjkę dotyczącą górskiej przygody (maksymalnie 15 wierszy).
Na siedmiu spośród czytelników, którzy prawidłowo
rozwiążą nasz konkurs i do
5 stycznia dostarczą do redakcji (B-B, ul. Dubois 4)
najciekawsze - zdaniem redakcyjnego jury - historyjki czekają: siłownia typu
„Atlas” o wartości 800 zł,
ekspres do kawy o wartości
150 zł, odtwarzacz mp3 o
wartości 100 zł, 2 bony każdy o wartości 100 zł do hipermarketu Carrefour, bon
do restauracji „Pod Jemiołami” o wartości 100 zł oraz
toster o wartości 80 zł.

Zimą, gdy pustoszeją beskidzkie szlaki turystyczne, tradycyjnie już proponujemy naszym czytelnikom
powtórkę z wędrówkowego sezonu, a zarazem sprawdzian z przygotowań do wiosennych wycieczek.
Na zamieszczonych poniżej fotografiach prezentujemy pięć górskich drogowskazów z beskidzkich tras.
Konkursowe zadanie polega na ustaleniu, gdzie się one znajdują.

FOTO: DARIUSZ BANDOŁA
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w Niemczech ze stolicą w Erfurcie,
57 - ciastko z piany białkowej, 58 opłacone oklaski, 61 - imię żeńskie,
64 - najlepszy poratuje w biedzie,
67 - miejsce triumfu i śmierci admirała Horatio Nelsona w 1805 r., 69 namiot z areną, 71 - rydwan czterokonny, 73 - szara i złota wśród jabłek, 75 - odmiana gołębia domowego, 76 - nie dba o swój zewnętrzny wygląd, 77 - igrek, 78 - w parlamencie między lewicą a prawicą, 79
- chłam, 80 - walczy z czerwonym
kurem, 81 - przemówienie z ambony, 82 - wielka liczba osób, tłum, 84
- beczułka, baryłka, 90 - cienka,
wiotka gałązka, 91 - górna granica
wydatków, 92 - atak z powietrza, 94
- namaszczenie monarchy w czasie koronacji, 98 - kucharz okrętowy, 99 - miasto w Rumunii, 107 -

sądowe dokumenty sprawy, 109 przyrząd stosowany w dziewiarstwie służący do liczenia oczek,
110 - gimnastyczny sznurek, 111
- stan w USA, 113 - lubi życie rodzinne, 114 - zaopatruje nas w
chleb powszedni, 115 - w ostrosłupie foremnym, wysokość ściany bocznej, 116 - na bucie kawalerzysty, 118 - zapas, zasób
czegoś, 119 - parobek w Ameryce Łacińskiej, 121 - pedałuje w
peletonie, 122 - mebel prababci,
123 - miasto nad Niemnem, 124
- wykładowca języka obcego na
wyższej uczelni, 125 - pod piętrem, 127 - śmietanka towarzyska, 131 - potraw, 132 - anglosaska miara powierzchni ziemi,
133 - dopływ Bzury, 137 - zodiaku lub omen.

Na piętnastu spośród czytelników, którzy do 5 stycznia dostarczą do redakcji (B-B, ul. Dubois 4) prawidłowe rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem, czekają:
siłownia typu „Atlas” o wartości 800 zł, odkurzacz o
wartości 200 zł, mikser o wartości 150 zł, żelazko o
wartości 100 zł, odtwarzacz mp3 o wartości 100 zł,
czajnik elektryczny o wartości 100 zł, 4 bony każdy o
wartości 100 zł do hipermarketu Carrefour, bon do sklepu JYSK o wartości 100 zł, bon do restauracji „Pod
Jemiołami” o wartości 100 zł, suszarka do włosów o
wartości 50 zł, album „Jan Paweł Wielki” o wartości 40
zł oraz książka „Moje nowe hobby” o wartości 40 zł.

✁

- numerowy na dworcu kolejowym,
144 - przezorność, rozsądek, 145 rzeczy konkretne, istniejące, 146 stolica Turcji.
PIONOWO: 2 - pokrywa szkliwem powierzchnie naczyń, 3 - okres
postu dla muzułmanów, 4 - trąba
powietrzna, 5 - urwis, psotnik, 6 dawna spółka rybacka, 7 - elektryczna do gazu, 8 - współbrzmienie
dźwięków, 9 - osady cholesterolu w
tętnicach, 10 - miękka skóra, 11 chustka noszona na szyi, 12 - światło odbite od lustra, 13 - miasto powiatowe w woj. dolnośląskim, 14 dzielnica Warszawy, 15 - najchętniej spędziłby życie w samotni, 16 atmosferyczny dołek, 17 - miasto w
woj. poznańskim, 18 - złota lub żelazna, 19 - akt prawny uchwalony
przez parlament, 31 - projektodawca, inicjator, 32 - moneta dla Judasza, 37 - przedmiot, 38 - wesoła,
trzpiotowata dziewczyna, 39 - zarazek, 40 - instrument muzyczny z
miechem i klawiszami, 41 - dawny
właściciel ziemski, 43 - ojczyzna
Odysa, 45 - pościelowa lub osobista, 46 - w szermierce trudny do
odparcia cios, 47 - wielkie nieszczęście, 48 - kwietny diadem, 49 - stolica kraju fiordów, 50 - kabura przy
końskim siodle, 54 - kraj związkowy
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mieczu, 79 - zdrada narodowa, 80 w Afryce pełna piasku, 83 - skowronek borowy, 85 - Adam Asnyk, 86 koniec dnia pracy, 87 - taniec kobiet, 88 - mityczny ojciec cyklopów i
tytanów, 89 - niewywiązanie się z
jakiegoś zadania, 93 - imię egipskich
faraonów, 95 - port w Szwecji, 96 wartościowa roślina pastewna, 97 port nad Morzem Japońskim, 100 kuskus, lis workowaty, 101 - zna się
na owadach, 102 - z duszą do prasowania, 103 - miara powierzchni
pola, 104 - zniżka ceny, rabat, 105 uczulenie na pyłki, kurz, 106 - korab Noego, 108 - gatunek angielskiego piwa, 110 - ma ciemną czuprynę, 112 - przerabia powieści na
scenariusz filmowy, 117 - założyciel
podwawelskiego grodu, 120 - spadek bezdziedziczny i beztestamentowy, 126 - lek obojętny, 128 - słodkie, kwaśne lub w proszku, 129 - samobieżny pocisk podwodny, 130 największa rzeka Francji, 134 - głębokie wody mórz, 135 - naftowa z
knotem, 136 - żabka drzewna, 138
- rozdziela państwa, 139 - czworokąt, którego żadne dwa boki nie są
wzajemnie równoległe, 140 - postrzeleniec, 141 - dawne narzędzie
do spulchniania gleby, 142 - matka
rozpaczająca po utracie dzieci, 143

TV IX

POZIOMO: 1 - akt prawny z
mocą ustawy, 7 - ziemia skuta
wiecznym lodem, 13 - wykastrowany kogut, 20 - rodzaj kanapy,
21 - ziemski - bywa pełen płaczu,
22 - grecki bóg wina, 23 - skała z
Carrary, 24 - wzajemny stosunek
dwóch wielkości, 25 - skutek zimowego ocieplenia, 26 - przestroga
związana z przykrym doświadczeniem, 27 - pociągu lub opału, 28 okres dziesięciu dni, 29 - przypisywana erudytom, 30 - odlewa
dzwony, 33 - nudziarz, mantyka,
34 - ptasie mieszkanie w drzewie,
35 - damska bluzka, 36 - długa
nudna mowa, 39 - Marlon, filmowy ojciec chrzestny, 42 - oczyszcza ropę naftową, 44 - zespół budynków, 48 - owad zwany szczypawką, 51 - powstanie zbrojne, 52
- gra towarzyska rodem z Anglii,
53 - kompan Aramisa, 55 - ukończyła szkołę, 56 - wędkarz, 59 kosztowny naszyjnik, 60 - polewa,
62 - utwór muzyczny w bardzo wolnym tempie, 63 - wkład rzeczowy
wspólnika do spółki, 65 - reprezentantka czyichś interesów, 66 - leśna przesieka, 68 - kolejowe
„skrzyżowanie”, 69 - Iwan Groźny,
70 - czasem warto je ponieść, 72 gaz musztardowy, 74 - krewni po

● BIELSKO-BIAŁA, Agencja Reklamowa „Kroniki Beskidzkiej”, ul.
Dubois 4, tel./fax: 033-812-28-10.
Biuro Ogłoszeń tel./fax 033-82276-37, czynne pn.-pt. 8.00-16.00

03-zl.710
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● CIESZYN, redakcja „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, ul. ks. Świeżego 8, tel. 033-8520-332, 0338521-100, 033-8512-221, fax
033-8525-544, czynne pn.-pt.
8.00-16.00
● ANDRYCHÓW, Euro-Capital,
ul. Rynek 30, tel. 033-875-19-87,
czynne pn.-pt. 9.00-16.00, ul.
Wolfa 10, tel. 033-875-93-23
czynne pn.-pt. 9.00-17.00
● CZECHOWICE-DZIEDZICE,
„Martex”, ul. Moniuszki 5, tel.
032-215-80-80, czynne pn.-pt.
9.00-17.00, sob. 9.00-13.00
● CZECHOWICE-DZIEDZICE,
Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42, tel./fax: 032- 21531-59, tel.: 032-215-32-85, czynne pn.-pt. 8.00-14.00
● JELEŚNIA, „Honesta”, ul. J.Kazimierza 6, tel. 033-863-60-75,
czynne pn.-pt. 8.00-16.00, sob.
8.00-12.00
● MILÓWKA, „AS” Pośrednictwo
Ubezpieczeniowe i Finansowe,
ul. Jana Kazimierza 78a, tel.
033-863-24-67, czynne pn.-pt.
9.00-16.00, sob. 9.00-11.30
● OŚWIĘCIM, „Walor” s.c., ul. Łukasiewicza 4 (I piętro, pok.10),
tel./fax 033-842-57-22, czynne
pn.-pt. 8.00-15.00
● RAJCZA, „Martex”, ul. Ujsolska 1,
tel. 033-864-34-45, czynne pn.-pt.
8.00-18.00, sob. 9.00-13.00
● SKOCZÓW, ul. Ustrońska 23
(ubezpieczenia), tel. 033-85338-91, czynne pn.-sob. 10.3018.00; 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 pn.-pt.
8.00-16.00
● USTROŃ, ul. A. Brody 21 (przy
targowisku). Firma HandlowoUsługowa „Capri”, czynne pn.pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00,
tel. 033-854-13-57, 0697444419
● WADOWICE, redakcja „Kroniki”, ul. Mickiewicza 3, tel./fax
033-873-80-54, czynne pn.-pt.
8.00-16.00
● WĘGIERSKA GÓRKA, „Asekuracja”, ul. Zielona 49, tel. 033864-04-21, pn.-pt. od 8.00-11.00,
15.00-17.00
● WISŁA, ul. 1 Maja 40, „Klucznik”,
czynne pn.-pt. 9.00-16.00, tel.
033-855-24-01, 033-855-16-27
● ŻYWIEC, Agencja Nieruchomości
„Dacza”, ul. Kościuszki 4, tel./fax
033-861-55-88, czynne pn.-pt.
8.00-16.00, sob. 9.00-13.00, Biuro turystyczno-przewozowe „Beskid-Trans”, ul. Dworcowa 52,
tel. 033-861-30-20, czynne pn.pt. 8.00-16.00, sob. 9.30-13.00

Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Bielsku-Białej, ul. M. Reja 18
Ogłasza przetarg na ustalenie pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ulicy:
1. Browarna 38/7 M−2 29,10 m2 I piętro (w bud. 5 kondygn.) os. Słoneczne
2. Sternicza 2/38 M−2 30,30 m2 IV piętro (w bud. 11 kondygn.) os. Beskidzkie
3. Sternicza 2/68 M−3 43,70 m2 VIII piętro (w bud. 11 kondygn.) os. Beskidzkie
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2007 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.
43426/141206
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Upusty cenowe stosowane przez
Aquę w 2007 roku

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Porąbka na 2007 rok

1. Upust dla naszych dotychczasowych
klientów
Wszyscy nasi dotychczasowi klienci, którzy
w roku 2007 zwiększą pobór wody lub odprowadzą więcej ścieków w stosunku do ilości pobieranej lub odprowadzanej w roku bazowym, za dodatkowy 1 m3 pobranej wody
lub odprowadzonych ścieków powyżej zużycia w roku bazowym otrzymają 18 % upustu od ceny dostarczania 1 m3 wody lub odprowadzania 1 m3 ścieków. Szczegółowe
warunki stosowania upustu określone są
w „Regulaminie upustów handlowych stosowanych przez Aquę w 2007 roku”.
2. Upust dla nowych klientów
Klienci, którzy w 2006 roku nie korzystali
z usług AQUA S.A., a którzy wykonają
w 2007 roku nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne, uzyskają 20 % upustu od obowiązującej ceny dostarczania
1 m3 wody lub od obowiązującej ceny odprowadzania 1 m3 ścieków, który będzie
obowiązywał przez okres 12 miesięcy
od dnia wykonania podłączenia. Szczegółowe warunki stosowania upustu określone są w „Regulaminie upustów handlowych
stosowanych przez Aquę w 2007 roku”.
3. Specjalny upust handlowy dla klientów wytypowanych przez Urzędy Gmin
Specjalny upust handlowy jest integralną
częścią składową całej polityki upustów
handlowych stosowanych przez Spółkę.
Upust ten jest skierowany do grupy odbiorców o najniższych dochodach, będących
bezpośrednimi lub pośrednimi klientami
AQUA S.A.
Odbiorcy usług AQUA S.A. wskazani przez
Urzędy Gmin będą uprawnieni do otrzymania specjalnego upustu handlowego. Specjalny upust handlowy dotyczy ilości 2 m3
dostarczanej wody i 2 m3 odprowadzanych
ścieków na odbiorcę na miesiąc, tj. 24 m3
dostarczonej wody rocznie i 24 m3 odprowadzonych ścieków rocznie, i polega na zastosowaniu ceny netto po upuście w wysokości 1 grosz dla wskazanej ilości usług.
Szczegółowy regulamin upustów handlowych stosowanych przez Aquę w 2007 roku
oraz pełny tekst taryfy jest dostępny w Sali
Obsługi Klienta AQUA S.A. oraz na stronie internetowej: www.aqua.com.pl.

Szanowni Klienci,
Zarząd Spółki Akcyjnej „AQUA” w Bielsku-Białej przedstawia „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla
Gminy Porąbka na 2007 rok” wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858 t.j.).
W 2007 roku „AQUA” S.A. będzie nadal stosować różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną wodę (taryfa niejednolita).
Taryfa jest wieloczłonowa i obejmuje:
- ceny za 1 m3 dostarczonej wody,
- stawki opłat abonamentowych na odbiorcę rozbite na:
- utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych,
- rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków
według Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
1. Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

z VAT

Gospodarstwa domowe

cena za dostarczoną wodę

4,95

5,30

zł/m3

Pozostali odbiorcy

cena za dostarczoną wodę

7,19

7,69

zł/m3

2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za punkt poboru wody
Stawki opłat abonamentowych
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od zapotrzebowania:
małe (wodomierz o średnicy do 20 mm i ryczałty)
średnie (wodomierz o średnicy od 25 mm do 40 mm)
duże (wodomierz o średnicy 50 mm i większej)
Za rozliczenie należności za każdorazowe rozliczenie należności

netto

z VAT

3,24 zł/m-c
7,46 zł/m-c
52,62 zł/m-c

3,47 zł/m-c
7,98 zł/m-c
56,30 zł/m-c

15,11 zł/rozliczenie

16,17 zł/rozliczenie

* Przy rozliczeniu podliczników, w tym u osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, pobierana jest opłata abonamentowa tylko z tytułu rozliczenia należności.

Pełna treść taryfy jest dostępna w siedzibie Aqua S.A. oraz na stronie internetowej www.aqua.com.pl

ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 033/828-02-00, fax: 033/812-40-15
42808/071206

43304/111206
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DZIAŁ OGŁOSZEŃ

KRONIKI BESKIDZKIEJ
822−76−37
Bielsko−Biała, ul. Dubois 4, tel. 033−
033−822−76−37
ogloszenia@kronika.beskidzka.pl
zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

43436/141206
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Agencja Reklamowa „Kroniki Beskidzkiej”
43−300 Bielsko−Biała, ul. Dubois 4, tel./fax: (033) 812−28−10
o f e r u j e:
■ reklamę w „Kronice Beskidzkiej” i dodatkach powiatowych w Suchej Beskidzkiej i Wadowicach
■ usługi poligraficzne ■ najtańsze na Podbeskidziu insertowanie

32899/211205
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43328/111206

48

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„STRZECHA” w Bielsku−Białej

ogłasza nabór ofert
na obsługę Spółdzielni w roku 2007 w zakresie robót remontowo-budowlanych w następujących branżach:
- malarskiej
- ślusarskiej
- murarsko-tynkarskiej
- odgromowej
- blacharskiej
- instalacji wodno-kanalizacyjnej
- izolacji budynków
- spoinowanie szczelin
- rekultywacja terenów po robotach ziemnych
- szklarskiej

- stolarskiej
- posadzkarskiej
- dekarskiej
- brukarskiej
- elektrycznej
- asfaltowania

Preferujemy nowoczesne technologie oraz ryczałtowe rozliczanie robót.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wymogów, jakim winny odpowiadać kompletne oferty prosimy o kontakt
z Działem Technicznym S.M. „Strzecha” w Bielsku-Białej, ul. Osuchowskiego 4, pokój nr 21, tel. 033 829-79-63.
Oferty przyjmowane będą do dnia 15.01.2007 roku w sekretariacie
Spółdzielni.
Wybór ofert odbędzie się w I kwartale 2007 roku.
W stosunku do oferentów nie może toczyć się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe.
Ogłaszającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub
uznanie bez podania przyczyny, że wybór ofert nie dał rezultatów.
42672/241106

43337/111206
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42915/301106

Upusty cenowe stosowane przez
Aquę w 2007 roku
1. Upust dla naszych dotychczasowych
klientów
Wszyscy nasi dotychczasowi klienci, którzy
w roku 2007 zwiększą pobór wody lub odprowadzą więcej ścieków w stosunku do ilości pobieranej lub odprowadzanej w roku bazowym, za dodatkowy 1 m3 pobranej wody
lub odprowadzonych ścieków powyżej zużycia w roku bazowym otrzymają 18 % upustu od ceny dostarczania 1 m3 wody lub odprowadzania 1 m3 ścieków. Szczegółowe
warunki stosowania upustu określone są
w „Regulaminie upustów handlowych stosowanych przez Aquę w 2007 roku”.
2. Upust dla nowych klientów
Klienci, którzy w 2006 roku nie korzystali
z usług AQUA S.A., a którzy wykonają
w 2007 roku nowe przyłącze wodociągowe
lub kanalizacyjne, uzyskają 20 % upustu
od obowiązującej ceny dostarczania 1 m3
wody lub od obowiązującej ceny odprowadzania 1 m3 ścieków, który będzie obowiązywał przez okres 12 miesięcy od dnia wykonania podłączenia. Szczegółowe warunki stosowania upustu określone są w „Regulaminie upustów handlowych stosowanych przez Aquę w 2007 roku”.
3. Specjalny upust handlowy dla klientów wytypowanych przez Urzędy Gmin
Specjalny upust handlowy jest integralną
częścią składową całej polityki upustów
handlowych stosowanych przez Spółkę.
Upust ten jest skierowany do grupy odbiorców o najniższych dochodach, będących
bezpośrednimi lub pośrednimi klientami
AQUA S.A.
Odbiorcy usług AQUA S.A. wskazani przez
Urzędy Gmin będą uprawnieni do otrzymania specjalnego upustu handlowego. Specjalny upust handlowy dotyczy ilości 2 m3
dostarczanej wody i 2 m3 odprowadzanych
ścieków na odbiorcę na miesiąc, tj. 24 m3
dostarczonej wody rocznie i 24 m3 odprowadzonych ścieków rocznie, i polega na zastosowaniu ceny netto po upuście w wysokości 1 grosz dla wskazanej ilości usług.
Szczegółowy regulamin upustów handlowych stosowanych przez Aquę w 2007 roku
oraz pełny tekst taryfy jest dostępny w Sali
Obsługi Klienta AQUA S.A. oraz na stronie internetowej: www.aqua.com.pl.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
dla Gminy Szczyrk na 2007 rok
Szanowni Klienci,
Zarząd Spółki Akcyjnej „AQUA” w Bielsku-Białej przedstawia „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-

nia ścieków dla Gminy Szczyrk na 2007 rok” wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858 t.j.)r.
W 2007 roku „AQUA” S.A. będzie nadal stosować różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną wodę
i ceny za odprowadzane ścieki (taryfa niejednolita).
Taryfa jest wieloczłonowa i obejmuje:
- ceny za 1 m3 dostarczonej wody,
- ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
- stawki opłat abonamentowych na odbiorcę rozbite na:
- utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych,
- utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych,
- rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków
według Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
1. Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena
Jednostka miary
netto
z VAT
Gospodarstwa domowe
cena za dostarczoną wodę
4,79
5,13
zł/m3
Pozostali odbiorcy
cena za dostarczoną wodę
8,60
9,20
zł/m3
2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe
Pozostali odbiorcy

cena za odprowadzone ścieki
cena za odprowadzone ścieki

Cena
netto
5,00
9,05

Jednostka miary
z VAT
5,35
9,68

zł/m3
zł/m3

4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za punkt poboru wody lub punkt odprowadzania ścieków
Stawki opłat abonamentowych
netto
z VAT
Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od zapotrzebowania:
małe (wodomierz o średnicy do 20 mm i ryczałty)
3,24 zł/m-c
3,47 zł/m-c
średnie (wodomierz o średnicy od 25 mm do 40 mm)
7,46 zł/m-c
7,98 zł/m-c
duże (wodomierz o średnicy 50 mm i większej)
52,62 zł/m-c
56,30 zł/m-c
Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych niezależnie od zapotrzebowania
2,00 zł/m-c
2,14 zł/m-c
Za rozliczenie należności za każdorazowe rozliczenie należności
15,11 zł/rozliczenie 16,17 zł/rozliczenie
* Przy rozliczeniu podliczników, w tym u osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, pobierana jest opłata abonamentowa tylko z tytułu rozliczenia należności.
** W przypadku, gdy „AQUA S.A” świadczy zarówno usługę dostawy wody jak i odprowadzania ścieków, opłata za rozliczenie należności pobierana jest tylko z jednego tytułu.

4. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych „AQUA S.A.”, zasady
i metodyka ich naliczania oraz sposób obliczania znajdują się w „CZĘŚCI B” Taryfy, której pełna treść jest dostępna w siedzibie Aqua
S.A. oraz na stronie internetowej www.aqua.com.pl
ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 033/828-02-00, fax: 033/812-40-15
43210/071206
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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
www.bet-bruk.pl, tel. 0609500500.
42968/011206

BEAGLE. Tel. 033/8744444.

38274/060706

42886/291106

03-zl.224

DREWNO do kominków i piecy
(buk, dąb, brzoza, iglaste, rozpałka) transport do 20 km gratis.
DREW-ZIEL, Kozy, ul. Kęcka, tel.
600158785.
43043/041206

DREWNO OPAŁOWE, buk,
brzoza, iglaste. Dowóz gra−
tis, „DREW−KOM”, tel. 033/
8168189, 032/2156380,
0601495794.
43038/041206

ELEMENTY kute, tel. 033/
8149979.
43183/071206

JAJKA - produkcja, sprzedaż
do sklepów, hurtowni, piekarni, cukierni, tel. 0603804510.
43010/011206

ODSTĄPIĘ miejsce na cmentarzu w Bielsku-Białej przy ulicy
Grunwaldzkiej, tel. 691197310.
43476/151206

SIATKI OGRODZENIOWE
ocynkowane powlekane,
twarde, grube w różnych
kolorach, przęsła ogrodze−
niowe, bramy, słupki, akce−
soria. Czechowice−Dziedzice,
tel. 032/2152897, 2143882.
38139/300606

A. AUTO-ZŁOM, kasacja pojazdów (upoważnienie wojewody), sprzedaż części. BielskoBiała, Jeża 11, „KONFEX”,
(przecznica Legionów), tel.
033/8116220.
42866/291106

ALARMY, blokady, autora−
dio. Bielsko−Biała, Sobie−
skiego 179A, tel. 033/
8118440.
38009/231106

AUTOBUS, mikrobusy - wynajem, tel. 0608588488.
37979/260606

AUTOGAZ - instalacje, części
zamienne. Bielsko-Biała, Sobieskiego 92 (budynek LOK), tel.
033/8151123.
42430/151106

AUTO−GAZ, haki holowni−
cze, bagażniki, Bielsko−Bia−
ła, Sobieskiego 179A, tel.
033/8118440.
38010/231106

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

43251/081206

42632/231106

180-25/g

43286/111206

BIELSKO Wapienica, ul. Oleandrów - bud. 12a, ogrodzone,
media, między salonem Peugeota
a drogą cieszyńską, 89 tys. zł,
www.universal.gratka.pl, tel. 033/
8544474.
38702/151206

42707/241106

FORD sklep z częściami zamiennymi. Bielsko-Biała, Sobieskiego 92 (budynek LOK), tel.
033/8151123.
42431/151106

FORD ESCORT kombi 1,6 16V,
1999, 165 tys. km + gaz + kpl. kół
zimowych, sprzedam. Tel.
0601504959 po 18.00.
38711/151206

Dobra lokalizacja w centrum
Żywca. Cena do negocjacji.

tel. 033−861−31−91
lub 0−512−290−542

KUPIĘ grunt rolny, łąki, pola, nieużytki od właściciela, bez pośredników, Wisła, Istebna, Koniaków,
Brenna, tel. 032/2717878.
37634/080606

KUPIĘ lub wydzierżawię
TEREN PRZEMYSŁOWY
ok. 30 arów na terenie
Bielska−Białej lub okolicy
pod działalność produk−
cyjną, tel. 033/8149439,
600261517.
43340/111206

WYNAJMĘ w Bielsku-Białej HALĘ
produkcyjną ok. 300 m kw., wyposażoną w suwnicę lub z możliwością zamontowania wraz z mediami + biuro. Telefon kontaktowy:
0510239404.
42580/211106

EUROVIA POLSKA S.A.
W związku z restrukturyzacją
majątkową

32861/201205

SPRZEDA
312 m kw.
POWIERZCHNI
BIUROWYCH

42432/151106

RENAULT LAGUNA kombi
2,2 l, 2003, czarny, krajo−
wy, pierwszy właściciel,
najbogatsza wersja. Tel.
604579757.
03-zl. 803

SKODA, auto-części. BielskoBiała, Konopnickiej 27, tel. 033/
8119413.
40515/180906

SPRZEDAM Mercedesa 115, po
kompletnej odbudowie, czarna
perła, skóra, wspomaganie, kontakt: Kęty, 0605264030.
43310/111206

43190/071206

BIELSKO - sprzedam POMIESZCZENIA biurowe 50,
100, 150 m kw. bez kaucji i bez
prowizji, tel. 033/8151818,
0602551247.
43285/111206

BIURA do wynajęcia 20
do 60 m kw. w ścisłym
centrum Bielska, 15 zł za
m kw., tel. 604267649,
502619273.
43236/081206

DO WYNAJĘCIA KIOSK handlowy Bielsko-Biała, osiedle Wojska
Polskiego, obok Poczty (poprzednio artykuły piekarnicze), tel. 033/
8182386, 500042623.

43309/111206

JAWORZE − do wynaję−
cia hale produkcyjno −
magazynowe z biurami i
pomieszczeniami socjal−
nymi 250 i 400 mkw.,
wysoki standard, tel.
0509610630, www.nie−
ruchomosc.bielsko.pl
43084/041206

LOKALE BIUROWE do wyna−
jęcia w centrum Bielska−Bia−
łej, (I, III, IV piętro). Tel. 033/
8126339, 033/8122589.
43243/081206

LOKUM - wynajem lokali biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych, bez
kaucji i bez prowizji, BielskoBiała, tel. 033/8151818,
0602551247.
43284/111206

SKOCZÓW, sprzedam M-6 w
bloku, 79 m kw., czwarte piętro,
tel. 0508396125.
38257/301106

ŻYWIEC, centrum. LOKALE BIUROWE do wynajęcia, tel.
0602236059.
38699/200706

ŻYWIEC, centrum. LOKAL, 11
pok. 280 m kw. sprzedam, tel.
0601885348.
38700/200706

42139/061106

ANTENY - montaż, tel. 033/
8107022, 0604836409.
41832/251006

ANTENY RTV, SAT - montaż, tel.
0601483796.
42933/011206

AUTORYZOWANY SERWIS
SHARP - naprawy RTV wszystkich marek. Tanie piloty do telewizorów. Bielsko-Biała, Cieszyńska 145 (Hulanka), tel. 033/
8117912.
43444/141206

AZBEST demontaż, utylizacja
docieplenia elewacji i poddasza,
tel. 033/8582018, 0509055051.
03-zl.072

BALUSTRADY, tel. 033/
8149979.
43181/071206

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
42967/011206

BET−BRUK, usługi minikopar−
ką, koparką gąsienicową,
koparko − ładowarką, wodo−
ciągi, kanalizacja (zgrzewar−
ka), transport HDS, tel.
0609500500.
42971/011206

BI U R O R A C H U N K O W E
„KONKRET”. Profesjonalna
obsługa, pełny zakres
usług, licencja MF. Bielsko−
Biała, Matejki 3/2, tel. 033/
8221023, 0600130457.
43331/111206

BIURO RACHUNKOWE - pełny zakres usług. Odbiór dokumentów u klienta, tel. 033/
8173070, 0507081323,
43369/121206

BIURO RACHUNKOWE, tel.
0609199071.
42426/151106

BRAMY GARAŻOWE. Pro−
mocja, Hormann, Wiśniow−
ski. Tel. 0603993790, 033/
8210235.
41824/251006

BRAMY − szybko, tanio, tel.
033/8149979.
43182/071206

C Y K L I N O WA N I E b e z p y ł o we, układanie. Parkiety, mozaiki, kleje, lakiery, schody,
poręcze. PARKIETY EGZOTYCZNE - sprzedaż, raty.
Firma HAN-MARK, tel. 033/
8174894,
0604455670.
Sklep HiM Bujaków, tel. 033/
8118261, www.him.com.pl
42944/011206

CYKLINOWANIE, tel.
8210833, 0602666246.

w Bielsku−Białej
Wapienicy

Korzystna lokalizacja,
nowe okna i instalacja C.O.,
łazienki, zaplecza kuchenne
i pomieszczenia zarządu.
Najniższa cena na bielskim
rynku nieruchomości.
Osoby kontaktowe:

Chmura Tomasz,
nr kom. 602−497−558
Gesing Wacław,
nr kom. 604−209−933

BIELSKO, centrum - LOKAL
handlowy 100 m kw. parter do
wynajęcia, tel. 033/8185566,
0507143711.

DO WYNAJĘCIA sklep, zaplecze
150 m kw., Kęty, Rynek 11, kontakt: Biuro Podróży, Kęty, Rynek 11,
tel. 033/845-18-62.

LOKAL

handlowo−usługowy
2
o pow. 170 m

HAKI, EUROHAKI, TÜV. TOMET,
Ruda Śląska, tel. 032/2482075.
OPEL nowy sklep z częściami
zamiennymi, Bielsko-Biała, Sobieskiego 92 (budynek LOK), tel.
033/8151123.

BIELSKO, centrum - do wynajęcia 100 m kw., tel. 033/8146188.

43330/111206

SPRZEDAM
lub WYNAJMĘ !!

43361/121206

41011/290906

WORKI papierowe, ODKURZACZE centralne DOMAR. BielskoBiała, ul. Gen. Kustronia 4, tel.
033/8140117, www.domar-bielsko.pl

BIELSKO - wynajmę lub sprzedam pod działalność gospodarczą DZIAŁKĘ 20 arów z zabudowaniem przy ul. Żywieckiej
naprzeciw stacji benzynowej,
tel. 033/8151818, 0602551247.

43029/041206

„STOMA” maszyny, narzę−
dzia stolarskie, odciągi,
węże do trocin. Bielsko−Bia−
ła, ul. Grzybowa 1 (Cygań−
ski Las), tel./fax 033/
8143586, 033/8144428,
www.stoma.bielsko.pl

36192/200406

43287/111206

BIELSKO-BIAŁA - DOM wolno
stojący, komfort, ogród, garaż,
cena: 1200 zł/ m-c + media +
kaucja, tel. 033/8159552.

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

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

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

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

S I AT K I O G R O D Z E N I O W E
(wszystkie rodzaje, grube), słupki, bramy + osprzęt. „IGIELIT”,
Bielsko-Biała, Ceramiczna 5B,
tel. 033/8103546, 0601891224.

ADMINISTRACJA, ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI,
tel.
0501524606.

43186/071206

43151/061206

43039/041206

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

A. A. A. AUTO-KASACJA. Kasacja pojazdów wszystkich
marek - upoważnienie wojewody nr 5, sprzedaż części używanych, możliwość transportu
lawetą. BPBP S.A. Bielsko-Biała, ul. Boruty-Spiechowicza 27
(dawna 8 Marca), tel. 033/
4700400, w.44, 0609566188.

43122/051206

2/01/12/06/S

BRYKIET DRZEWNY do kominków i pieców, pakowany
w worki 40 kg w postaci
walca lub kostki. „DREWKOM”, tel. 032/2156380, 033/
8168189, 0601495794.

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

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

A. KOWALSTWO - produkcja
detali kutych do bram, krat,
balustrad. Sklep Firmowy, tel.
033/8124142.
42965/011206

033/

42901/301106

CYKLINOWANIE bezpyło−
we układanie − regenera−
cja. Parkiety, mozaiki,
panele drewniane, drew−
no egzotyczne, schody,
kleje, lakiery. Gwaran−
cja, terminowość, faktu−
ry VAT, sprzedaż ratalna
− „WIMAT”, tel. 033/
8730564, 033/8168352,
0602210039.
zl.75/6/10/06

CYKLINOWANIE 12 zł/m kw. +
lakierowanie, tel. 0660370049.
38293/041206

CYKLINOWANIE bezpyłowe, tel.
0692039230.
36307/021006
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ALERGIA - testy komputerowe
(360 alergenów). Natychmiastowe, skuteczne usuwanie alergii
pyłkowych, pokarmowych, chemicznych, innych. BICOM-BRT,
G. Kopiasz - lek. homeopata, Bielsko-Biała, Sempołowskiej 43A/1,
tel. 033/8631404, 033/4988404.
42641/231106

CZYSZCZENIE dywanów, tel.
033/8631567.

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

40865/270906

42732/271106

KAFELKOWANIE,
8227902.

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

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

tel.

033/

43351/121206

42494/171106

POKRYCIA DACHOWE papami
termozgrzewalnymi, gwarancja
10 lat, 24 zł m kw., tel. 033/
8582018, 0509055051.
03-zl.829

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

POPRAWKI KRAWIECKIE, wszywanie zamków, firan, zasłon, tel.
033/8193413.

42972/011206

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

33397/100106

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

tel.

42681/241106

PROMOCJA 20% do końca grudnia na kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel. 606716695.
41720/231006

43179/071206

FACHOWE przycinanie drzew,
tel. 033/8545800, 0691772001.
38657/131206

FILMOWANIE, zdjęcia, makijaż,
tel. 0606340914.
42900/301106

KOMINKI, wkłady, budowa, montaż, rozprowadzanie ciepłego
powietrza. RATY. EURO KOMINKI, Kozy, Bielska 66A, tel.
0668209853, www.eurokominki.blk.pl
41200/061006

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

KOMPUTEROWE POGO−
TOWIE, tel. 0602274051.

42863/291106

42747/271106

FOTOGRAFIA okolicznościowa,
komercyjna (analogowa, cyfrowa). Szybko, tanio, solidnie - student szkoły filmowej, możliwość
faktury VAT, tel. 0606429383.
42817/281106

GARAŻE blaszane, montaż
gratis, tel. 033/8567541,
0501527857.

KOPARKO-ŁADOWARKA, usługi
tel. 033/8582018, 0509055051.
03-zl.829

KRATY, tel. 033/8149979.
43180/071206

MYCIE okien, sprzątanie, tel.
033/8113609 lub 0607075669.
42190/071106

38277/011206

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

NADZORY ELEKTRYCZNE, tel.
033/8582018, 0509055051.
03-zl.829

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

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

43028/041206

42867/291106

43147/061206

PROWADZENIE DOMU, sprzątanie, gotowanie oraz sprzątanie
obiektów, inne, tel. 0510136881.
43047/041206

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

śp.
Pana

JÓZEFA MACHALICY

Notariusza
Pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach
RODZINIE ZMARŁEGO
wyrazy współczucia
składają
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
43503/151206

Z głębokim żalem żegnamy

śp.

JÓZEFA MACHALICĘ
Przewodniczącego I kadencji Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach w latach 1990-1994
Człowieka otwartego i wszystkim życzliwego.
O wielkim zaangażowaniu społecznym, który sprawom
samorządu lokalnego poświęcił wiele pracy, trudu i serca.
Losy miasta i jego mieszkańców
zawsze były mu niezmiernie bliskie.
Rodzinie i najbliższym
Składamy wyrazy wielkiego współczucia
Radni Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
43511/151206

43380/121206

WYNAJEM, SERWIS,
SPRZEDAŻ − ZAGĘSZ−
CZAREK, NAGRZEWNIC,
POMP, KOMPRESORÓW,
MŁOTÓW, innych ma−
szyn budowlanych. „AR−
MAX”, Bielsko−Biała,
Wyzwolenia 49, tel. 033/
8173333.
40638/200906

ZARZĄD nieruchomościami, administrowanie, tel. 0505723723.
43127/051206

RO B O T Y w o d . - k a n . , t e l.
0660771189, 033/8229959.
42957/011206

ROLETY, BRAMY, ŻALUZJE,
ALU−ŻAL, tel. 033/8124661,
0601950785.
42966/011206

ROLETY, bramy, żaluzje.
ORLITA, tel. 033/8119414.
43018/011206

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

ABY NAJTANIEJ WYPOCZĄĆ - PRZYJDŹ, ZADZWOŃ! Wczasy, narty, objazdówki - cały świat. Bank
ofert last minute „GRACE”,
Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 18
(poniżej zamku), tel. 033/
8164071 do 74.

SERWIS - telefony, faksy, drukarki, RTV. MONTAŻ - domofony,
telewizja przemysłowa, alarmy.
DOMTEL, Bielsko-Biała, plac
Wolności 9, tel. 033/8165757,
694118222.
43316/111206

STUDNIARSTWO
kopanie,
czyszczenie, pogłębianie, szukanie wody, tel. 033/4750194,
0662526128.
43473/151206

TELE-SERWIS, specjalizacja
napraw: telewizory, komputery.
Bielsko-Biała - dojazd bezpłatny,
tel. 033/4966499, 0602332446.
42959/011206

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

USŁUGI budowlano − remon−
towe, tel. 033/8210063,
0693626775, 0693626682.
42955/011206

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

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

42931/301106

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE KIEROWCÓW, Pracownia Badań Psychotechnicznych TESTA, Bielsko-Biała,
Rzeźnicza 2, tel. 609403013,
033/4971211.
41457/121006

BADANIE
WŁOSÓW,
0601214388.

tel.

38263/050706

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.

41249/061006

BCM − REUMATOLOG. Wizy−
ty prywatne. Tel. 033/
8157400.
42974/011206

BCM. BADANIA MAMMOGRAFICZNE w ramach NFZ dla kobiet od 50 - 69 lat oraz ze skierowaniem do Poradni Chorób
Piersi. Bielsko-Biała, Młodzieżowa 21, tel. 033/8218300.
42975/011206

GÓRALSKI SYLWESTER, Wisła,
Dolina Białej Wisełki, kulig, góralska muzyka, jadło i napitki,
www.relaks2.com, tel. 033/
8211816, 602158212.

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

43279/111206

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

42861/291106

RTV, VIDEO SERWIS - naprawa telewizorów, monitorów,
kamer, magnetowidów, sprzętu
audio i video, rok gwarancji, tel.
0604828305.

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

42973/011206

37882/210606

42210/071106

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

WYLEWKI mixokretem, tel.
0601996583.
WYNAJEM busów 9, 15, 23-osobowych, koncesjonowane przewozy kraj, zagranica, tel. 033/
8149343, 602386245, 608369033.

42848/291106

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

34685/280206

43499/151206

PRALKI 510208219.

43027/041206

42645/231106

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

A. BIMED, Bielsko-Biała, Krasińskiego 24/7B. Badania okresowe,
wysokościowe, kierowców, orzeczenia Sanepid, tel. 033/8118774.
42833/291106

A. BIMED - ENDOKRYNOLOG,
USG, biopsje, tel. 033/8118774.
42834/291106

A. BIMED - GASTROENTEROLOG, choroby jamy brzusznej,
USG, tel. 033/8118774.
42836/291106

A. BIMED - GINEKOLOG, trójwymiarowe USG płodu (4D), tel.
033/8118774.
42838/291106

A. BIMED - KARDIOLOG EKG,
Holter 24h ekg, porady, tel. 033/
8118774.
42841/291106

A. BIMED - laryngolog, neurolog,
chirurg naczyniowy, okulista, internista, pulmunolog, pediatra,
dermatolog (dorośli, dzieci), kardiolog, radiolog - USG, rehabilitant, tel. 033/8118774.
42835/291106

A. BIMED - PRACOWNIA
USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH - badanie psychologiczne kierowców. Rejestracja: tel.
033/8118774.
42839/291106

A. BIMED - UROLOG, USG, porady, tel. 033/8118774.
42837/291106

42977/011206

42976/011206

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - badania przepływów
naczyniowych, USG, UKG, holter,
gastroskopie. Diagnostyka radiologiczna. Bielsko-Biała, Dąbrowskiego 3, tel. 033/8157400.
42979/011206

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE - Laboratorium wykonuje pełny zakres badań laboratoryjnych (pobieramy również w
domu). Bielsko-Biała, Dąbrowskiego 3.
42978/011206

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE, Bielsko-Biała, ul. Młodzieżowa 21. OPERACJE ZAĆMY w ramach NFZ bez dopłat!
Rejestracja telefoniczna: 033/
8218300.
42982/011206

ENDOKRYNOLOG − gineko−
log, lek. Urszula Olearczyk−
Nycz. Kęty, Rynek 17, Biel−
sko−Biała, Cechowa 16, tel.
0603073888.
42868/291106

ESPERAL, tel. 033/8126207,
033/8227387, 0606257702.
40411/130906

HERBALIFE - produkty, tel. 033/
8175055.
43357/121206

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

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

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 24 tel. 033/8164444, ul. Sempołowskiej 8, tel. 033/4971000.

42970/011206

31940/211105

42723/271106

43475/151206
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Wybrane oferty podbeskidzkich Powiatowych Urzędów Pracy

42647/231106

ŁUSZCZYCA, BIELACTWO, tel.
0601214388.
38264/050706

PANOWIE
696380047.

preparaty,

tel.

38570/140706

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA - terapia, poradnictwo,
leczenie nerwic, depresji, tel.
508208995, 033/8146027 - wieczorem, anajbor@wp.pl
42740/271106

RE N T G E N B I O M E D I X .
Rentgen ZĘBÓW − peł−
ny zakres. Minimalna
dawka promieniowania
− NAJNOWOCZEŚNIEJ−
SZY SPRZĘT. Czynne:
9 .00 − 12.45, 13.15 −
19.00. Bielsko−Biała, ul.
Barlickiego 15, tel. 033/
8165185.
33018/281205

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

SIŁOWNIE, rowerki rehabilitacyjne, atlasy, ławeczki - najlepsze
ceny i zdecydowanie największy
wybór. Hurtownia sportowa
BLANCA TRADE, Bielsko-Biała,
ul. Grażyńskiego 40. Tel. 033/
4964064.
40051/040906

ULTRAMEDIC CENTRUM MEDYCZNE, Bielsko-Biała, Broniewskiego 5. Porady kardiologiczne,
EKG, UKG serca, Holter, EKG
wysiłkowe, tel. 033/8165260.
43111/051206

ULTRAMEDIC - endokrynolog,
porady, USG, biopsje, tel. 033/
8165260.
43114/051206

ULTRAMEDIC - psycholog, porady (dorośli, dzieci), EEG BIOFEEDBACK, tel. 033/8165260.
43117/051206

ULTRAMEDIC - urolog, porady,
USG, tel. 033/8165260.
43113/051206

ULTRAMEDIC - USG dzieci i
dorosłych - pełny zakres, przepływy naczyniowe szyjne, kończynowe, tel. 033/8165260.
43110/051206

ANGIELSKI, długoletnia praktyka
zagraniczna, tel. 692123530.
43370/121206

ANGIELSKI - dojazd, tłumaczenia, tel. 0694512950.
42909/301106

„AUTKO” Ośrodek Szkolenia
Kierowców Krzysztof Dybał zaprasza na KURSY PRAWA JAZDY. Bielsko-Biała, Traugutta 12,
tel. 033/8103202, www.autko.bielsko.pl
42107/031106

CENTRUM KSZTAŁCENIA
KIEROWCÓW „CZECH” or−
ganizuje kursy: prawa jazdy
kat. ABCDE, instruktorów
nauki jazdy, ADR (materiały
niebezpieczne), dokształca−
jące (dawne świadectwo
kwalifikacji). Informacje:
033/8224096, 0500128500.
42851/291106

EKSTERN - LO w systemie eksternistycznym (3 semestry + matura).
Bielsko-Biała, Cieszyn, Kęty, Wadowice, Żywiec. Tel. 0604273920,
0604493153, 033/8166565, 033/
8145444, www.ekstern.pl
42942/011206

HISZPAŃSKI, konwersacje i lekcje
z native speaker, tel. 604426764,
033/8174784.
43378/121206

KIEROWCA wózków widłowych - KURSY, www.oswiata.bls.pl, tel. 033/8214478,
0691981133.
42983/011206

KURS PRAWA JAZDY,
kat. A, B, C, Ośrodek
Szkolenia Kierowców
„STOP” inż. Józef Wie−
czorkowski, Bielsko−Bia−
ła, Kossak−Szczuckiej 19
(boczna Reja), tel. 033/
8157611, 0602687081,
www.stop.bls.pl Zapra−
szamy!
42943/011206

MATEMATYKA dla studentów,
tel. 033/8111844.
42736/271106

SZKOŁY DLA CIEBIE
C.K.K. “ ROMA”

PROMOCJE!!! TANIO!!!
zaœwiadczenia ZUS i WKU

ŒREDNIE -

✔
LO z matur¹
✔

SZKO£Y
POLICEALNE 0 z³
C. K. K. ROMA”
“
ul. Słowackiego 25
Bielsko−Biała

42056/021106

LECZENIE różnych schorzeń
aparatem BICOM-BRT, homeopatią, ziołami, elektrostymulacją,
esencjami Bach’a, Gabinet Holistyczny, Bielsko-Biała, Sempołowskiej 43A/1, tel. 033/8631404,
033/4988404.

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA: korepetycje, egzaminy: gimnazjalny, matura; tel. 033/
8111844, 0500015829.

43115/051206

42692/241106

USTALANIE OJCOSTWA, tel.
0601214388.

MATEMETYKA - korepetycje w
domu ucznia, tel. 033/8211848,
0698095770.

USUWANIE ZĘBÓW w NAR−
KOZIE, PROTEZY natychmia−
stowe, lek. Zofia Szczepanik,
Bielsko−Biała, 3 Maja 17,
pon. śr. 8.00 − 18.00, wt.
czw. 8.00 − 17.00. Tel. 033/
8228961, 033/8124197.
42603/221106

WZMACNIANIE SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO - likwidacja
nawrotów infekcji metodami naturalnymi. BICOM-BRT, G. Kopiasz
- lek. homeopata, Bielsko-Biała,
Sempołowskiej 43A/1, tel. 033/
8631404, 033/4988404.
42642/231106

KB/2006

A. Zakład Piekarniczo −
Cukierniczy w Czerni−
chowie zatrudni wykwa−
lifikowanego CUKIERNI−
KA. Zapewniamy dobre
wynagrodzenie, tel. 033/
8661289, 602640160.
42791/281106

9 zł/ godz. netto, młodych,
tel. 033/8212411.
43504/151206

ABSOLWENTÓW po technikum
oraz szkole zawodowej przeszkolimy, zatrudnimy, pełny pakiet
świadczeń, tel. 033/8194724.
43507/151206

APTEKA w Juszczynie zatrudni
MAGISTRA FARMACJI. Tel. 033/
8771996, 0501284715.
42721/271106

APTEKA w Oświęcimiu za−
trudni MAGISTRA. Tel.
0601744762.
43336/11206

BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE, Bielsko-Biała, ul. Młodzieżowa 21 zatrudni na pełny
etat PIELĘGNIARKI (instrumentariuszki i anestezjologiczne). CV
proszę zostawić w recepcji BCM.
42980/011206

DRUKARNIA zatrudni DRUKARZA offsetowego z doświadczeniem na dobrych warunkach finansowych. Tel. 604649447.
43212/071206

FIRMA ESKRI Sp. z o.o. w
Bielsku−Białej/Wapienica
zatrudni OSOBY DO SZY−
CIA oraz KONSTRUKTO−
RA ODZIEŻY z praktyką.
Kontakt telefoniczny od
7.00 do 16.00. Tel. 033/
8183497.
43303/11206

FIRMA zatrudni MANAGE−
RA do organizacji i nadzo−
ru procesu produkcyjnego
dla motoryzacji, znajo−
mość języka niemieckie−
go, tel. 033/8162626.
42283/101106

FIRMA MEBLOWA zatrudni
STOLARZY oraz POMOCNI−
KÓW STOLARZA, Bielsko−
Biała, ul. Komorowicka 35,
tel. 033/8124063.
43242/081206

infolinia

/032/ 243−23−80,
606−357−125, 604−821−526

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

38265/050706

POLIGRAFIA Wydawnic−
twa Prasa Beskidzka za−
trudni na etacie doświad−
czonego GRAFIKA KOM−
PUTEROWEGO. CV proszę
przesyłać na adres: Wy−
dawnictwo Prasa Beskidz−
ka spółka z o.o. 43−300
Bielsko−Biała, ul. Dubois 4
lub dostaczyć do sekreta−
riatu Wydawnictwa.

43409/131206

MUAY-THAI, KARATE - lekcje w domu ucznia, tel.
0504296561.
42337/131106

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.

FIRMA Ochroniarska zatrud−
ni od zaraz kobiety oraz
mężczyzn do ochrony obiek−
tu w Bielsku−Białej, tel. 033/
8284426, 602301480.
43021/011206

INSTRUKTORÓW narciarskich
i snowboardowych zatrudnię
Szczyrk, tel. 602117312.
43437/141206

KAMIENIARSTWO zatrudni młodego, wykwalifikowanego pracownika lub do przyuczenia - stała praca, tel. 033/8215587,
0604136086.
43293/111206

KAMIENIARZA, pracownika do
obróbki kamienia, do przyuczenia zatrudni PRACOWNIA KAMIENIARSKA Szczyrk, tel.
0605137394.
43501/151206

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

KELNER potrzebny lub młode
osoby na to stanowisko, przyuczymy. Wiadomość: Restauracja Nowy Świat Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 25.

41413/111006

43307/111206

34006/020206

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
● operator obrabiarek sterowanych numerycznie - wymagane
wykształcenie kierunkowe lub
osoby chętne do przyuczenia.
BIELSKO-BIAŁA
mail: kabi@pop.praca.gov.pl,
telefon: (033) 496-51-88
adres: 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Partyzantów 55,
przyjmowanie stron
od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 14.00
● pracownik ochrony - praca dla
osób niekaranych przy ochronie
hotelu w Szczyrku;
● mechanik maszyn przemysłowych - wymagane wykształcenie minimum średnie, 3-5 lat stażu, znajomość rysunku technicznego, mile widziana znajomość
programu AutoCad;
● pracownik do spraw budowy
sieci wodno-kanalizacyjnych;
● brukarz - wymagany rok stażu,
praca przy układaniu bruku granitowego i betonowego oraz krawężników;
● pracownik ochrony - wymagana licencja I lub II stopnia.
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
● gospodarz obiektu - mile widziany staż w branży hotelarskiej,
wymagana umiejętność obsługi
komputera i znajomość języka
niemieckiego, praca w Ustroniu;
● operator maszyn do obróbki
skrawaniem;
● kierownik robót drogowych wymagane wykształcenie wyższe
kierunkowe, minimum rok stażu
pracy oraz uprawnienia: drogi i
mosty, praca przy budowie drogi
na odcinku Cieszyn-Skoczów;
● kierownik oddziału firmy logistycznej - wymagany staż w
transporcie, logistyce, spedycji
oraz znajomość języka obcego;
● elektromechanik/elektronik
samochodowy - wymagane wykształcenie zawodowe i 3 lata stażu pracy, mile widziane prawo jazdy, praca w Harbutowicach koło
Skoczowa.
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
● serwisant elektronarzędzi i
narzędzi spalinowych - wymagane wykształcenie kierunkowe,
staż oraz umiejętność obsługi
komputera.
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
● kierowca;
● tapicer/stolarz;
● ślusarz;
● spawacz - wymagane uprawnienia Mig-Mag, Tig;
● fryzjer;
● mechanik samochodowy;
● tokarz, frezer, szlifierz;
● kominiarz - wymagane prawo
jazdy;
● tłoczarz/zgrzewacz;
● zbrojarz, cieśla;
● murarz, tynkarz;

● instalator wodno-kanalizacyjny - wymagany staż, praca w
Andrychowie;
● osoba do obsługi prasy i gilotyny - praca w Bestwinie;
● tapicer, stolarz - wymagany
staż, praca w Palczowicach;
● elektryk pojazdów samochodowych ciężarowych - wymagane uprawnienia, praca w Wadowicach;
● operator koparki, ładowarki,
dźwigu do 30 ton - wymagane
uprawnienia;
● automatyk/pomiarowiec - wymagane uprawnienia, praca w
branży elektrycznej;
● dietetyczka;
● lakiernik, stolarz meblowy;
● osoba do działu marketingu
- praca w Rajsku;
● pracownik ochrony fizycznej;
● kucharz;
● cukiernik;
● kosmetyczka.
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;
● pracownik budowlany;
● murarz, tynkarz, brukarz, cieśla;
● kierownik budowy;
● kierowcy;
● operatorzy maszyn drogowych;
● mechanik samochodowy;
● ślusarz/narzędziowy;
● elektronik/operator maszyn
sterowanych numerycznie - wymagana znajomość programu
AutoCad;
● ślusarz, tokarz;
● galwanizer;
● spawacz elektryczny i gazowy;
● elektromonter;
● konserwacja i naprawa linii
rozlewniczej;
● kierownik produkcji/brygadzista;
● piekarz, cukiernik/pomoc
produkcji, kucharz, ciastkarz/
cukiernik;
● pracownik produkcji w zakładzie mięsnym - praca w Zawoi i
Suchej Beskidzkiej;
● sprzedawca;
● magazynier;
● recepcjonistka;
● księgowy - wymagane wykszałcenie wyższe i znajomość
programu Symfonia;
● psycholog;
● nauczyciel fizyki, biologii;
● pracownik gospodarczy;
● farmaceuta;
● psycholog kliniczny, logopeda - praca w Juszczynie;
● konwojent.
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
● listonosz - wymagane wykształcenie zawodowe;
● sprzątaczka - praca dla osoby
ze stopniem niepełnosprawności.
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
● sprzedawca;
● krawcowa;
● fryzjerka;
● piekarz;
● kucharz;
● kelnerka;
● pracownik do obsługi wyciągu narciarskiego;
● agent ubezpieczeniowy;
● kasjer;
● kierowca - wymagane prawo
jazdy kategorii C+E.

20 XII 2006 I REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA ● OGŁOSZENIA ● REKLAMA www.kronika.beskidzka.pl

KIEROWNIKA
BUDOWY

41631/191006

FIRMA DEWELOPERSKA
PRZYJMIE DO PRACY
NA DOBRYCH WARUNKACH

NA TERENIE BIELSKA−BIAŁEJ, KRAKOWA

WYMAGANIA: wiek ok. 30 lat,
doświadczenie, uprawnienia bez ograniczeń
Kontakt: manager@murapol.pl,
tel. 033 819 33 33
KRAWCOWĄ zatrudnię. Tel.
033/8101163.

TRENKWALDER&PARTNER
zatrudni: PRACOWNIKÓW
PRODUKCYJNYCH (branża
motoryzacyjna) miejsce pracy
Bielsko-Biała. Wymagania: doświadczenie w pracach produkcyjnych, dyspozycyjność.
SPAWACZY - wymagania:
uprawnienia MIG/MAG, doświadczenie zawodowe. Kontakt: Agencja Pracy Tymczasowej Trenkwalder&Partner Sp z
o.o. Oddział Bielsko-Biała,
Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 50/5, tel. 033 8215948.
bielsko@trenkwalder.com.pl
<mailto:bielsko@trenkwalder.com.pl>
43374/121206

43306/111206

LEGALNA praca w Czechach
na produkcji dla kobiet i mężczyzn. Wynagrodzenie od 1300
PLN netto. Zakwaterowanie
gratis. Praca od 2007 r. TRENKWALDER&PARTNER, ul. Stojałowskiego 50, Bielsko-Biała,
tel. 033/8169300.
43410/131206

MĘŻCZYZN do działu technicznego. Bielsko-Biała, tel. 033/
8194722.
43506/151206

OSOBY do rozpowszechniania
dziennika Metro w Bielsku-Białej. Praca pon.-czw. od 7 - 10 i
w piątki 7 - 12 rano, wynagrodzenie 6 zł/h osoby uczące, tel.
502645622.
43456/141206

POSZUKUJEMY mężczyzn z terenu Żywca do montażu dźwigów
osobowych, tel. 691653969.
43314/111206

PRACOWNIKA do wypożyczalni
nart zatrudnię, Szczyrk, tel.
504150375.
43439/141206

PRASOWACZKĘ zatrudnię.
Tel. 033/8101163.
42816/281106

PRODUCENT pokryć dachowych
w Rybarzowicach poszukuje
osób do biura na stanowiska:
pracownik obsługi biura - sprzedawca, zastępca kierownika ds.
produkcji. Kontakt telefoniczny
pod numerem 501504903.
43500/151206

STUDENTÓW zaocznych - praca w tygodniu, 1270 zł netto, tel.
033/8212411.

ZAKŁAD PRACY CHRO−
NIONEJ w Bielsku−Białej
zatrudni na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI.
Wymagania: orzeczenie o
lekkim stopniu niepełno−
sprawności, sprawność
manualna, zdolność do
przenoszenia ciężarów.
Oferty należy kierować
na adres: PRO Sp. z o.o.
43−382 Bielsko−Biała 14,
ul. Dworcowa 29, skr.
poczt. 87.
43489/151206

ZATRUDNIĘ grafika, wy−
kształcenie plastyczne,
bardzo dobra znajomość
Photoshop, Corel Draw,
wymagany opis doświad−
czenia zawodowego,
e−mail: praca@remi.com.pl
43167/061206

43543/181206

ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ
do sklepu spożywczego, KUCHARZA i POMOC KUCHENNĄ,
tel. 607766612.
43537/181206

DOMENY, hosting, strony internetowe. www.globix.pl, tel.
0887364324.
41953/271006

KUPIĘ złoto. KUPIĘ srebro,
tel. 0600117576.
41822/251006

SPRZEDAM spółkę z ograni−
czoną odpowiedzialnością,
bez zobowiązań, Bielsko−
Biała, tel. 0601483120.
43277/111206

42280/091106

Firma „Metalplast - Stolarka” Sp. z o.o.
43−300 Bielsko−Biała
ul. Warszawska 153

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

43495/151206

lub techników budownictwa

na stanowisko Kierownika Budowy lub Kierownika Robót

monterów konstrukcji stalowych i aluminiowych
pracowników ogólnobudowlanych

Oferty: CV i krótki list motywacyjny prosimy kierować:
listownie na w/w adres, faxem: 033/819−52−22
lub e−mail: jkilarska@gk−kety.com.pl

43201/071206

KREDYT KONSOLIDACYJNY,
spłać z nami inne kredyty.
Tel. 033/8169417.
42830/291106

KREDYTY GOTÓWKOWE,
do 70.000. Tel. 033/8169417.
42831/291106

KREDYTY.
4798288.

Tel.

PIZZERIA w Czechowicach-Dziedzicach zatrudni osoby, tel.
505600092.
43352/121206

POŻYCZKI pod zastaw. Lom−
bard − Komis. Skup złota.
Oprocentowanie do negocja−
cji. Bielsko−Biała, Sukienni−
cza 8, tel. 0502022828 (9.00
− 17.00), 8117893.
42860/291106

PRALKI, LODÓWKI, ZMY−
WARKI − naprawa. Moskal
Maksymilian, tel. 033/
4985480, 0506019339.
43544/181206

033/

37681/131106

KREDYTY dyskretnie i szybko,
gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, samochodowe (bez BIK-u).
Dojeżdżamy do klienta. Tel. 033/
4796070 lub 0510192061 od 9.0017.00.
38263/011206

LOMBARD − natychmiasto−
we pożyczki pod zastaw.
SKUP ZŁOTA. Bielsko−Biała,
Łukowa
1,
tel.
033/
8125889, Orkana 10A, tel.
033/8193452.
39252/070806

ODZYSK DŁUGÓW - skutecznie! Cały kraj, tel.
0504296561.

42969/011206

ADAPTACJA pomiesz−
czeń, montaż płyt G−K,
gładzie, kompleksowe
wykończenie wnętrz. Tel.
(033) 8637208. Tel. kom.
602820426.
43516/181206

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

PROMOCJA: spraw pre−
zent sobie lub najbliż−
szym! 7 dni w uzdrowisku
na Słowacji dla zdrowia!
Gorące źródła zabiegi bo−
rowiny all... 1299 zł/os.
BP. FAMILY TOUR Sko−
czów, Rynek 7, www.fa−
milytour.pl Sprawdzenie
dostępności wolnych
miejsc i rezerwacje: 033/
8531014, 033/8530732.
03-zl. 09

PRZEDWOJENNE meble,
zegary, obrazy, antyki ku−
pię, tel. 033/8532358.
38732/151206

ROLETY zewnętrzne, we−
wnętrzne. Bramy rolowane,
segmentowe − przemysłowe
i garażowe. Żaluzje pozio−
me, pionowe, markizy tara−
sowe. Montaż, naprawy.
„ANROL”, Kozy, ul. Modrze−
wiowa 41, tel. 8175690,
0601808572.
43519/181206

RUSZTOWANIA − wynajem,
sprzedaż, tel. 0502730093,
033/4973809
42858/291106

SKODA serwis, części, Biel−
sko−Biała, Prosta 21, tel.
033/8140998; www.auto−
master.bls.pl
43518/181206

43526/181206

42586/211106

A. DRUKARNIA − wykonuje:
ulotki, foldery, broszury,
etykiety, plakaty, gazetki
reklamowe, teczki oferto−
we, formularze, papiery fir−
mowe, wizytówki itp. Biel−
sko−Biała, ul. Dubois 4, (w
budynku redakcji Kroniki
Beskidzkiej), tel./fax 033/
8193958, tel. 033/8123577,
033/8125878. Od projektu
do gotowego wyrobu − pro−
fesjonalnie, terminowo!
33103/291205

zatrudni:

42832/291106

42336/131106

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

ZATRUDNIĘ: spawaczy - instalatorów, instalatorów wod.-kan.,
c.o. gaz, elektroników, automatyków procesów cieplnych, serwisantów kotłów, tel. 033/
8114058.

KREDYT HIPOTECZNY.
Śnisz o własnym domu? Planujesz generalny remont?
Potrzebujesz większej ilości
pieniędzy na dowolny cel?
Tel. 033/8169417.

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

42529/201106

03-zl. 740

✓

INŻYNIER - MECHANIK - ENERGETYK, 15 lat doświadczenia, 10
lat na stanowisku kierowniczym
poszukuje pracy, tel. 514029667.

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

43362/121206

✓

43528/181206

ZATRUDNIĘ PRZEDSTA−
WICIELA HANDLOWEGO
do Otwartego Funduszu
Emerytalnego, Bielsko−
Biała i okolice, praca na
pełny etat, mile widzia−
ne doświadczenie, tel.
512316708 lub zgło−
szenia przesłać e−mail:
gajdab@wp.pl

SZWACZKI do szycia dla
przemysłu motoryzacyjne−
go, tel. 033/8122670.

✓ inżynierów

38530/111206

ELEKTRYKÓW oraz osoby do
przyuczenia zawodu, atrakcyjne
wynagrodzenie, zatrudnimy, tel.
033/8118280.

43496/151206

ZATRUDNIMY młodego INŻYNIERA, TECHNIKA: wyroby i
usługi stalowe, technologia, marketing, nadzór... Skoczów, tel.
504087650.

43505/151206

ANKIETERÓW z okręgu bielskiego zatrudnimy, tel. 032/2683051.

ATRAKCYJNY KREDYT ŚWIĄTECZNY! Wyższe kwoty, bez
opłat wstępnych, bez zgody
współmałżonka, bez sprawdzania
w BIK, błyskawicznie, tel. 033/
8166833, Bielsko-Biała, Barlickiego 23.
43377/121206

BĄDŹ PIĘKNA I ZRELAKSOWANA, zabieg upiększający i relaksujący cena 25 zł.
Bielsko-Biała, Skoczów, tel.
0502528006.
43366/121206

CZĘŚCI używane: Renault, Peugeot, Citroen. Bielsko-Biała, al.
Gen. Andersa. „EUROFRANCE”,
tel. 8216820; 0602313812;
0604213056; www.eurofrance.pl
43520/181206

GINEKOLOGICZNY pełny zakres, tel. 0608226246.
43525/181206

FIRMA posiada do zagospodarowania lokal magazynowowarsztatowy o powierzchni 200
m kw. w centrum Żywca. Możliwość sprzedaży, rozbudowy,
remontu lub wspólnej inwestycji.
Informacje tel. 033/8611324.
43527/181206

KATALIZATORY skupuję,
tel. 0888622205.

zl. 75/3/10/06

43280/111206

38762/181206

SPRZEDAM OPLA ASTRĘ
kombi, 1.4, 16V, 1998, tel.
0509922703.
38733/151206

SPRZEDAM ŠKODĘ FELICJĘ
kombi, 1.3, 1996, garażowaną,
0508451978.
38734/151206

SKUPUJĘ piecyki gazowe
typu „Junkers”, stare, ze−
psute, tel. 0888622205.
38730/151206

TURYSTYKA: www.fami−
ly−tour.pl
03-zl. 09

ZESPÓŁ MUZYCZNY, tel.
607691207,
www.ozajstband.pl
41625/191006

38729/151206

ZŁOM skupuję, dojazd do
klienta, demontaże kon−
strukcji stalowych, pieców
c.o., tel. 0888622205.

41392/101006

38731/151206

42925/301106

GÓRALSKI SYLWESTER, Wisła,
Dolina Białej Wisełki, kulig, góralska muzyka, jadło i napitki,
www.relaks2.com, tel. 033/
8211816, 602158212.

SPRZEDAM VW POLO 1.4 TDI,
2002; VW GOLFA 1.9 TDI, 2000,
kombi, SUZUKI JIMNY 4x4,
2004; FIESTĘ uszkodzoną,
1997. Tel. 0602706214.

PILOTY TV, DVD, SAT - oryginalne, zamienne, niskie ceny, Bielsko-Biała, Mickiewicza 42, Cieszyńska 396, tel. 033/8173555.

CENTRUM DEKORACJI, wypożyczalnia strojów, tel. 033/
4968478.
???CZY CHCESZ w swoim
życiu COŚ ZMIENIĆ??? Zbu−
duj swoją podporę finanso−
wą! Bez ryzyka finansowe−
go, w dowolnym czasie.
Wieczór informacyjny:
28.12.2006, godz. 18.00.
Restauracja „ADRIA” An−
drychów.
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Panu

STANISŁAWOWI KOPCIOWI
Radnemu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają
radni Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
oraz
Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
43539/181206
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Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

OGŁASZA NA DZIEŃ 16.01.2007 r. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej położonej
w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 35,
oznaczonej geodezyjnie nr 6, k.m. 25-32-18C1, obręb Dolne Przedmieście 56 o powierzchni 622 m2
wraz z prawem własności budynku biurowego o pow. zabudowy 242 m2, pow. użytkowej 632 m2,
kubaturze 4 094 m3.
Nieruchomość zapisana jest w KW Nr BB1B/00106068/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest atrakcyjnie w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja w centrum miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkalno - handlowej, naprzeciw dworca PKP, przy głównej arterii komunikacyjnej miasta - przelotowej trasie relacji Katowice - Szczyrk. Działka płaska o kształcie zbliżonym do prostokąta zlokalizowana jest po zachodniej stronie ul. 3 Maja. Nieruchomość przylega od strony północnej i południowej do parcel zabudowanych budynkami mieszkalno - handlowo - usługowymi /kamienicami/, od strony
zachodniej do wewnętrznego podwórza, a od strony wschodniej do ul. 3 Maja.
Brak możliwości wjazdu na podwórze.
Przetarg odbędzie się w siedzibie - PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Dworcowa 3 w dniu 16.01.2007 r. o godz. 10.00 w sali narad.
Cena wywoławcza: 750 000 zł.
Postąpienie wynosi: 10 000 zł.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 75 000 złotych - najpóźniej do dnia
11.01.2007 r.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Żywcu tel. (033) 860-52-96.
Bliższe informacje udzielane są w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach ul. Dworcowa 3, pokój 247, II piętro, tel. (032) 710-62-28, gdzie należy zakupić komplet dokumentacji przetargowej za cenę 200,00 zł + 22% VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup kompletu dokumentacji przetargowej od PKP S.A.
oraz wpłacenie wadium w terminie i na konto bankowe wskazane przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli:
- licytant, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży,
- żaden z licytantów nie zaoferuje ceny większej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
Wadium wygrywającego przetarg zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez
licytantów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu przelewem na wskazane konto przez licytanta. Oferta licytanta, który wygrał przetarg, jest wiążąca do czasu
spisania aktu notarialnego. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wskazanym przez
prowadzącego przetarg, a najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca, który w
wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
43346/111206
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Człowiek, który w ubiegłym tygodniu składał zeznania w
procesie Ryszarda Niemczyka nie był obecny w sali rozpraw. Znajdował się w odległym miejscu, a sąd przesłuchiwał go przy wykorzystaniu łączności telewizyjnej.
Jego zamaskowana postać tylko przez moment pojawiła
się na ekranie.

Rozpuszczalnik w roli wódki

Proces Niemczyka (cd.)

okresie przedświątecznym kwitnie handel nielegalnym alkoholem.
Straż Graniczna niemal codziennie zatrzymuje osoby posiadające alkohol niewiadomego pochodzenia. - Po przeanalizowaniu kilkunastu takich przypadków, udało się ujawnić rozlewnię nielegalnego alkoholu. W ustrońskim garażu, w prymitywnych warunkach, na butelki naklejano oryginalne etykiety markowych wódek. Do zamykania służyły oryginalne nakrętki oraz profesjonal-

na kapslownica. Do niektórych gatunków
wódek używano
także barwnika,
który mógł być
szkodliwy dla
zdrowia - mówi
Nielegalną rozlewnię alkoholu zorganizowano w garażu.
major Grzegorz
Klejnowski, rzecznik prasowy Ślą- rącym uczynku, gdy wyjeżdżali z
skiego Oddziału Straży Granicznej. posesji samochodem załadowaNielegalnym procederem zaj- nym ponad pięciuset litrami alkomowali się dwaj mężczyźni w wie- holu. Zabezpieczono urządzenia
ku 36 i 42 lat, mieszkańcy Cieszy- linii rozlewniczej i blisko sześćset
na. Obaj zostali zatrzymani na go- litrów alkoholu. (łup)

FOTO: STRAŻ GRANICZNA

Nielegalną rozlewnię alkoholu działającą na
prywatnej posesji w Ustroniu zlikwidowali
w czwartek, 14 grudnia, pogranicznicy. Ze
wstępnych ustaleń Straży Granicznej wynika, że do butelek z naklejkami markowych
wódek rozlewano tam zmieszany z wodą
spirytusowy rozcieńczalnik do farb...

wiadek incognito, to świadek występujący w procesie karnym, którego dane
osobowe są znane wyłącznie prokuraturze i sądowi. Dla innych
pozostają utajnione z uwagi na
potencjalne zagrożenie życia,
zdrowia, wolności albo mienia tej
osoby. Z możliwości sądowego
przesłuchania świadka, którego
zeznania obciążają Niemczyka,
skorzystał oskarżyciel. Świadek
przedstawił między innymi informacje na temat pobytu Rzeźnika
w zakładach karnych w Cieszynie
i Wadowicach oraz planowanych
przez niego ucieczkach. W zeznaniach pojawił się również wątek

zlecenia porwania bielskiego biznesmena w 1999 roku.
Jednym z kolejnych świadków
- przesłuchiwanych już w jawny
sposób - była konkubina Ryszarda B. sprzed kilku lat. Jej zeznania niewiele wniosły do sprawy.
Kobieta nie pamiętała, czy w ogóle kiedyś osobiście poznała Niemczyka. Inny świadek, mężczyzna
skazany przed czterema laty w
procesie tzw. żołnierzy Niemczyka, złożył zeznania na temat pobytu w wadowickim więzieniu nieżyjącego już Adama K., który w
toczącym się postępowaniu występował w roli świadka koronnego. (ban)

Kęty: dwie propozycje łapówek
święcimscy policjanci
poszukują sprawców napadu rabunkowego na
sklep. W czwartek, 14 grudnia, w
sklepie przy ulicy Olszewskiego
w Oświęcimiu pojawił się najpierw mężczyzna. Nie był zamaskowany, poprosił ekspedientkę

o rozmienienie dziesięciu złotych. Gdy schyliła się nad kasą,
wyjął z kieszeni pojemnik z gazem łzawiącym i prysnął kobiecie w twarz.
- Sprzedawczyni nie straciła
zimnej krwi. Próbowała powstrzymać napastnika zamykając szu-

fladę kasy fiskalnej - mówi Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy oświęcimskiej policji. - Wówczas do sklepu wszedł drugi mężczyzna. Wspólnie obezwładnili
kobietę i skradli z kasy sto dwadzieścia złotych. Napastnicy
zbiegli. (łup)

Akt oskarżenia trafił do sądu

egoroczne Święto Pracy
dwaj mieszkańcy Śląska
spędzali przy robocie. W
wynajętym na terenie Rybarzowic
garażu uwijali się przy rozmontowywaniu osobowego bmw. Spotka ich za to kara, bo jak się okazało, nie był to ich samochód.
Pomimo święta policjanci nie
zbagatelizowali poufnej informacji o podejrzanych interesach na
terenie prywatnej posesji. Gdy
tam przyjechali, zastali dwóch
mężczyzn pochylonych nad rozbebeszonym bmw. Fakt, że wymontowywane części były na bieżąco pozbawiane numerów identyfikacyjnych, nie pozostawiał
wątpliwości co do wykrycia przestępczego procederu.

Młodszy z mężczyzn - 24-letni Grzegorz N. - nie zamierzał tanio sprzedać swojej skóry i, wyrywając się oraz kopiąc interweniujących stróżów prawa, próbował
uciekać, ale nie na wiele mu się
to zdało. W efekcie - wraz ze starszym od siebie o osiem lat kamratem Grzegorzem M. - będzie
odpowiadał przed bielskim sądem
za paserstwo, a dodatkowo także za naruszenie nietykalności
cielesnej policjantów podczas
ucieczki.
W jego przypadku na tym
się nie skończy, bo upomniał
się o niego również prokurator
z Jaworzna, który zarzucił mu
kilkanaście kradzieży samochodów. (ban)
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zterej bielszczanie, w wieku od 20 do 22 lat, wpadli
podczas kontroli drogowej
samochodu. Mieli przy sobie narkotyki. Zdradziło ich nerwowe zachowanie.
- W trakcie przeszukania samochodu policjanci znaleźli 1,8
grama haszyszu. Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Pojazd, którym się poruszali,
odholowano na parking strzeżony - informuje Elwira Jurasz rzecznik prasowy bielskiej policji. (łup)

Dwóch mężczyzn, chcących przekupić interweniujących
policjantów, zatrzymali w niedzielę, 17 grudnia, funkcjonariusze z Kęt. Jedna interwencja dotyczyła pijanego kierowcy, druga mężczyzny sikającego w miejscu publicznym. Jeden zaproponował pięć tysięcy, drugi - sto razy
mniej. Funkcjonariusze - w obydwu przypadkach - okazali się równie nieprzekupni...
koło 8.25 na ulicy Fabrycznej w Kętach policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca tej miejscowości, który prowadził dostawczego lublina w stanie nietrzeźwym. Badanie wykazało, że miał we krwi ponad pół promila alkoholu. Za odstąpienie od
czynności służbowych, czyli zatrzymania prawa jazdy, zaproponował
policjantom pięć tysięcy złotych. Ci
nie dali się przekupić.
Do próby przekupienia w
zgoła odmiennych okolicznościach doszło tego dnia również
w Kętach, ale po południu. Oko-

ło 15.00 na Alei Wojska Polskiego policjanci zatrzymali sikającego tam kęczanina. Był kompletnie pijany. Miał grubo ponad
dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Za puszczenie sprawy w niepamięć zaproponował policjantom 50 złotych.
Spotkał się z kategorycznym
sprzeciwem.
- Każda próba skorumpowania
policjanta będzie się kończyła
skierowaniem aktu oskarżenia do
sądu - mówi Małgorzata Jurecka,
rzecznik prasowy oświęcimskiej
policji. (łup)
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- To wcale nie bolało. Mogłabym od razu jeszcze raz oddać krew - nie kryła satysfakcji 18-letnia Paulina Kliś, która w niedzielę, 10 grudnia, w Pietrzykowicach po raz
pierwszy w życiu oddała krew dla potrzebujących. - To
świetna sprawa, że mogę komuś pomóc - dodała.

Ogień strawił wszystko...

Akcje w Pietrzykowicach i Starym Bielsku

ZAPALIŁ SIĘ KOMIN
Nikt nie przypuszczał, że może
wybuchnąć pożar. Życie toczyło się
tamtego wieczoru normalnym trybem. - Przed „Dobranocką” paliło się
w kominku. Zrobiłam dziewczynkom
kolację. Oglądałyśmy telewizję. Później położyłam dzieci spać - opowiada Karina Dawid, która mieszkała tu
wraz z trzema córkami oraz siostrą,
Sylwią Kenig. Wszystko wydawało
się w porządku.

wbiegając raz po raz do płonącego domu. Wynieśliśmy, co się dało,
trochę ubrań dla dzieci, maszynę
do szycia siostry, rowery, telewizor,
wieżę - wylicza Karina. - Lodówka
się stopiła. Kuchnia cała zniszczona... Złapałam też torebkę i... nie
wiem, jak to się stało, ale później
okazało się, że nie miałam tam
wcale dokumentów ani karty do
bankomatu. Zostałam z niczym.
Zbiegli się ludzie z sąsiedztwa.
Przyjechali strażacy. Ale domu nie

Siostry Karina i Sylwia przed swym spalonym domem.
Dom był parterowy, niski, nieogrodzony, w sąsiedztwie wielu innych domów i... być może właśnie
to okazało się zbawienne. Karina
nie wiedziała, że budynek się już
pali. Płomień szedł od góry domu,
a jego mieszkańcy niczego nie byli
świadomi. Córki leżały przecież w
łóżkach. Siostra Sylwia była jeszcze w pracy. Obie kobiety pracują
w gastronomii.
Nagle ktoś zastukał w okno. - To
chłopcy z sąsiedztwa alarmowali,
że pali się komin - opowiada Karina. Szybko założyła spodnie i w
pierwszym odruchu pobiegła do
pokoju, gdzie spały dzieci i wyciągnęła je z łóżek. Nie było nawet
czasu, żeby córkom dać jakieś ciepłe okrycia. Trzeba było ratować
życie. Córki zostały w piżamkach
przed palącym się domem, a Karina wbiegła do środka i zabrała plecaki szkolne dzieci i buty zimowe.
Pomagali jej chłopcy z sąsiedztwa.
- Ratowaliśmy, co mogliśmy,

dało się uratować. Karina zasłabła.
Wezwano pogotowie. Sąsiedzi zabrali dzieci.
Gdy Sylwia, zaalarmowana pożarem wracała z pracy, zastała
przed domem karetkę, która zabierała jej siostrę. Koło północy Karina
wróciła. Dostała środki uspokajające, stanęła na nogi. Kobiety wraz z
dziećmi zatrzymały się u rodziny.
Później przeniosły się do kuzynki.
- Miałam na szczęście dokumenty
przy sobie. Ale zostałam z niczym,
wszystko spłonęło - mówi Sylwia.
Chodzi w pożyczonych ubraniach.
- Dzieci już mają co założyć. Z nami
gorzej - dodaje Karina.

NA POGORZELISKU
Ogień zniszczył wszystko co
miały. Ściany budynku stoją, bo płomień nie strawił murów. Straszy
szkielet dachu - zostały tylko krokwie i resztki pokrycia z jednej strony. Całość nadaje się najpewniej

tylko do rozbiórki. W powietrzu jeszcze się unosi woń spalenizny. Do
środka budynku lepiej nie wchodzić,
bo to zbyt niebezpieczne. Dzień po
pożarze był samozapłon i strażacy
znowu gasili, choć ratować już nie
było czego. Wewnątrz dziecięcego
pokoju ściany czarne, osmolone,
poniszczone meble, których się już
nie dało wynieść i... rozłożone łóżko z którego ktoś uciekał. Mokro od
gaszenia. Z nadpalonego sufitu w
największym pokoju kapie woda.
Obok pogorzeliska został przy
budzie wierny, rudawy Zorek. Wokół
biega niewielki czarny psiak, Majka.
Roztrzęsione właścicielki patrzą na
resztki domu. - Nie chcę tutaj zabierać dziewczynek, lepiej żeby tego nie
widziały - mówi Karina Dawid do
swojej siostry. Kobiety mają zmęczone twarze. Przeżyły piekło. Tylko psy
są rozradowane, bo znowu widzą
właścicielki i skaczą do nich, z radością merdając ogonem.
Szczęściem w nieszczęściu, nie
zostały do końca same. Na ich tragedię żywo zareagowali ludzie z sąsiedztwa. - Naszą sytuacją zainteresowało się dużo osób: w pracy i sąsiedzi, cała parafia, ksiądz, szkoła
dziewczynek. Pytają, czego potrzebujemy, oferują różne rzeczy. Bardzo jesteśmy wszystkim wdzięczne
za okazane serce - mówią kobiety.
Dzień po pożarze Karina musiała załatwić jakiś dokument potwierdzający tożsamość. W Urzędzie Miejskim wydano jej zaświadczenie. Musi na nowo starać się o
wydanie dowodu i prawa jazdy i o
nową kartę bankomatową.
Rodzina może liczyć na pomoc
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymała już wsparcie pieniężne na najważniejsze potrzeby
życiowe. Pracownicy MOPS pomogli także załatwić mieszkanie.
- Osobom poszkodowanym w
wyniku zdarzeń losowych przysługuje lokal, który gmina trzyma w
swoich rezerwach mieszkaniowych
na wypadek tego typu sytuacji mówi Joanna Dworniczek, dyrektor
bielskiego MOPS. - Wsparcie pieniężne i pomoc w załatwieniu mieszkania jeszcze nie wyczerpuje naszych działań w takich wypadkach.
W zależności od sytuacji może być
jeszcze potrzebna pomoc psychologiczna i rzeczowa.
W poniedziałek, 18 grudnia,
kobiety otrzymały klucze od mieszkania i rodzina pogorzelców mogła
się tam wprowadzić.
Tekst i foto: ELŻBIETA PIZNAL
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Rodzina z Wapienicy, dzielnicy Bielska-Białej, przeżyła koszmar. W ciągu jednej
nocy - z 12 na 13 grudnia - straciła wszystko. W kilka godzin ogień strawił cały
dom. Matka wybiegła na ziąb z przerażonymi dziećmi - nie było czasu, żeby je
cieplej ubrać. Zostały w piżamkach. Ratowała co mogła z płonącego dobytku, a
po paru godzinach zabrało ją pogotowie. Zasłabła.

Akcja krwiodawstwa w Pietrzykowicach.
od remizą w Pietrzykowicach
stanął niezwykły autobus. Był
to specjalistyczny ambulans
do pobierania krwi, który przyjechał
do tej podżywieckiej wsi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Znalazło się
blisko czterdziestu chętnych do oddania krwi, ale część z nich została
odesłana z kwitkiem. - Ta eliminacja
wynikała wyłącznie ze względów
zdrowotnych. Chodzi nam o bezpieczeństwo nie tylko przyszłych odbiorców krwi, ale i dawców. Z tego powodu wykluczaliśmy osoby chore, choćby przeziębione, ludzi z nadciśnieniem oraz niedowagą - tłumaczył personel ambulansu.
Ostatecznie od 31 osób pobrano blisko 14 litrów krwi. Wśród dawców byli zarówno debiutanci, jak
Paulina Kliś, jak również weterani
krwiodawstwa. - Zacząłem czterdzieści lat temu, gdy szedłem do
wojska. Do dziś oddałem ponad
trzydzieści litrów - powiedział „Kronice” 60-letni Tadeusz Zając tuż po
oddaniu kolejnych 450 mililitrów
bezcennego leku. Wśród pietrzykowickich krwiodawców byli też strażacy, a nawet księża.
Akcję pobierania krwi w Pietrzykowicach, podobnie jak dwa tygo-

Zaginęła dokumentacja schorowanego człowieka

Schorowany 76-letni mieszkaniec Pewli Małej (powiat żywiecki) stara się o przyznanie
wyższej emerytury. Chce, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczył mu świadczenie
nie za dziesięć, jak obecnie, ale za dwadzieścia lat ciągłej pracy. Sęk w tym, że zaginęły
dokumenty zaświadczające o jego zatrudnieniu i wynagrodzeniu za 1976 rok.
tarszy mężczyzna w latach
1967 - 1990 pracował w
PKP. Potem przeszedł na
emeryturę. Z roku na rok pogarsza
się stan jego zdrowia i musi wydawać coraz więcej na lekarstwa. Kilkanaście miesięcy temu zwrócił się
do ZUS-u z zapytaniem o możliwość
ponownego naliczenia emerytury.
- Jest ona naliczona za okres
mojej ciągłej pracy na przestrzeni
dziesięciu lat. Doradzono mi, że gdyby naliczono mi świadczenie za okres
ciągłej pracy przez dwadzieścia lat,

to emerytura byłaby nieco wyższa.
Poprosiłem ZUS o nowe przeliczenie
emerytury - mówi mężczyzna.
Jakież było jego zdziwienie, gdy
ZUS stwierdził, że to... niemożliwe.
- Okazało się, że w dokumentacji
brakuje arkusza ewidencji, czyli zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w 1976 roku. Urzędnicy
stwierdzili, że nie przekazano im takich dokumentów! - mówi mieszkaniec Pewli Małej.
Zwrócił się do Archiwum Zakładowego PKP w Warszawie. Praco-

wał bowiem w Zakładzie Przewozów Pasażerskich PKP w BielskuBiałej, który kilka lat temu został
zlikwidowany. Z Warszawy otrzymał odpowiedź, że nie mają akt
osobowych z tego okresu. - Urzędnicy umywają ręce i powołują się
na ministerialne rozporządzenie z
1963 roku. Stwierdzono w nim, że
karty wynagrodzeń powinny być
przechowywane do dwunastu lat.
Obowiązywało ono do 1994 roku,
zatem dokumenty z 1976 roku zostały zlikwidowane najpóźniej już

w 1988 roku - mówi mężczyzna.
- Mam żal do urzędników, że tak
traktują sprawę, jakby nic się nie
stało, a dla mnie to bardzo ważne.
Nie wiem, co mam dalej zrobić?
Przecież ktoś z PKP musi być odpowiedzialny za to, że przy przekazywaniu dokumentacji do ZUS-u
nie dał wszystkich moich papierów!
I rzeczywiście, sprawa mieszkańca Pewli Małej wydaje się nie
do odkręcenia. Urzędnicy ZUS-u
twierdzą, że bez tej dokumentacji
nie mogą naliczyć innej emerytury.
Z kolei PKP twierdzą, że dokumentacji nie ma, bo... po prostu nie ma!
Nie ma też winnego urzędnika, który kilkanaście lat temu popełnił
błąd. (ps)

dnie wcześniej w pobliskich Buczkowicach, zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi, działający przy Zarządzie Rejonowym PCK
w Bielsku-Białej przy pomocy miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. - W szpitalach wciąż
brakuje krwi i dlatego władze Polskiego Czerwonego Krzyża podpisały umowę z Państwową Strażą
Pożarną oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych o współpracy przy popularyzacji akcji
krwiodawstwa. Jej efektem była
właśnie akcja pobierania krwi w
Pietrzykowicach - powiedział „Kronice” Antoni Walaszek, prezes Klubu HDK w Bielsku-Białej, a równocześnie strażak-ochotnik w Pietrzykowicach. Tydzień później podobne akcje odbyły się w Łodygowicach i Rybarzowicach.
★★★
Osiem litrów krwi zebrano podczas przeprowadzonej 10 grudnia
ekumenicznej akcji honorowego
krwiodawstwa w Starym Bielsku.
- To była już czwarta taka akcja. Zgłosiły się na nią 42 osoby,
krew oddało siedemnaście - mówi
Arkadiusz Mikołajski, prezes Klubu Polskiego Czerwonego Krzyża
przy OSP w Starym Bielsku. Klub
zorganizował akcję wspólnie z parafią rzymskokatolicką św. Stanisława Biskupa Męczennika oraz
parafią ewangelicko-augsburską
św. Jana Chrzciciela. To pierwsze
w kraju ekumeniczne akcje honorowego oddawania krwi.
Nie wszyscy chętni mogli oddać
krew z uwagi na różne infekcje, głównie grypowe. - W przyszłym roku także będziemy organizować takie akcje, już ustalamy szczegóły - mówi
Arkadiusz Mikołajski. (ak, efa)
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Pierwsze tygodnie roku będą
upływać trochę leniwie. Znajdziesz sporo czasu na podsumowanie efektów dotychczasowych działań. Na początku roku
postępuj ostrożnie i koncentruj
uwagę na sprawach najwyższej
wagi. Trudności, na jakie natkniesz się w nadchodzącym roku,
będą rodzajem wyzwania i sprawdzianem twoich możliwości. Powinny one wyzwalać w tobie dodatkową energię. Licz przede wszystkim
na własną pomysłowość i niekwestionowane kompetencje. Postaw w
tym roku na solidność i obowiązkowość,
a na efekty nie będziesz długo czekał. Latem
będziesz miał skłonność do karmienia się złudzeniami,
więc z góry nastaw się na przykre niespodzianki. Odmiana losu nie dokona się sama z siebie. W ostatnich
miesiącach roku naprawdę warto powalczyć o sukces.

Nadchodzący rok będzie lepszy od
minionego, ale pod warunkiem, że
zaczniesz go od uporządkowania
i pozbycia się zaległych spraw.
Powinieneś też zakończyć te
działania, które pochłaniają mnóstwo energii, ale nie przynoszą
ci korzyści i satysfakcji. Na początku wiosny pojawią się
szanse na znacznie ambitniejsze przedsięwzięcia,
ale jeśli wtedy nie będziesz
wolny od wcześniejszych
zobowiązań, nie zdołasz
wykorzystać okazji. W nowym roku będziesz musiał dokonać też remanentu w sprawach osobistych. Staniesz
przed koniecznością znacznego ograniczenia kręgu
znajomych i likwidacji układów, które w minionych miesiącach stały się źródłem prawdziwych utrapień. W tym
roku będziesz musiał myśleć bardziej perspektywicznie, bez oglądania się za siebie.

Na początku roku zapragniesz
gwałtownie bogacić się i pomnażać majątek. Im więcej zdołasz
w pierwszym kwartale zrobić w
tym kierunku, tym więcej zyskasz. Potem czeka cię stagnacja i oczekiwanie na kolejne okazje. Wiosną skoncentruj uwagę
na uczuciach i życiu prywatnym.
Twoje rutynowe ucieczki mogą się
skończyć życiową porażką. W
tym roku nie lekceważ problemów, z którymi nie zdołałeś się
wcześniej uporać. Nie jest wykluczone, że zdecydujesz się na nowy
związek i gwałtownie zerwiesz więzi z
najbliższymi. Latem możesz odczuwać zgorzknienie i niechęć do jakichkolwiek działań. To będzie dobra pora na
rozmaite przemyślenia i opracowanie nowego planu działań. Pod koniec roku czekają cię poważne kłopoty finansowe, które będą skutkiem złych inwestycji.

W pierwszym kwartale raczej nie
decyduj się na rozwiązania, które
od dawna absorbują twoje myśli,
ale też na które ciągle nie możesz się zdecydować. Raczej
staraj się wywiązać ze złożonych
wcześniej obietnic i oczyścić
pole, na którym zamierzasz w
najbliższym czasie działać. Jeśli
ograniczają cię jakieś finansowe zależności, postaraj się ich
pozbyć już na początku roku.
W drugiej połowie roku poczujesz mocniejszy wiatr w
żaglach i zaczniesz myśleć
bardziej perspektywicznie.
Zaczniesz poszerzać horyzonty i zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe. W tym roku powinieneś ostatecznie zakończyć sprawy, które już dawno pokrył kurz. Brak
ostatecznych decyzji sprawi, że jeszcze w następnych
latach będziesz z konieczności żył przeszłością.

Wydarzenia pierwszych tygodni
nadchodzącego roku powinny
cię mocno zmobilizować do intensywnej pracy. Masz przed
sobą dobre rokowania, więc
poważne traktowanie
obowiązków może
przynieść spektakularny sukces. Sytuacja
materialna ustabilizuje
się dopiero w drugiej połowie roku, ale nie obejdzie się bez twoich starań i zabiegów. W drugiej połowie roku los będzie się rzadziej do ciebie uśmiechał,
ale twoje plany zawodowe nie ulegną zmianie. Jesienią
powinieneś wytrwale kontynuować rozpoczęte projekty, bo każda przerwa może się wtedy okazać definitywnym końcem. W sferze prywatnej odczujesz potrzebę
ustatkowania się, ale nie rób tego za każdą cenę. Zostaw sobie ten rok jako czas do namysłu. Z niczego nie
rezygnuj, ale też nie obiecuj innym zbyt wiele.

nadchodzącym roku spęKOZIOROŻEC Wdzisz
sporo czasu na porządkowaniu własnego życia i wy-

Masz przed sobą pół roku spokoju, bo żadne nadzwyczajne
wydarzenia nie będą go zakłócać. Możesz nawet narzekać
na brak zainteresowania otoczenia, ale będą to tylko pozory. Wykorzystaj ten czas
na zdobywanie nowych
umiejętności i samokształcenie. Przydadzą ci się
one w drugiej połowie
roku, bo będziesz musiał
nawiązywać nowe kontakty. Pojawią się wtedy
nowe propozycje zawodowe, ale dokonanie właściwych
wyborów nie będzie łatwe. Staraj się więc nie obniżać
lotów i dbaj o intelektualną kondycję. W nadchodzącym
roku nie grożą ci poważniejsze kłopoty ze zdrowiem,
ale zachowanie dobrej formy będzie wymagało wysiłku.
Musisz w siebie więcej zainwestować i przestać żyć wiarą, że wszystko jakoś się ułoży, bo to zgubna strategia.

Wydarzenia pierwszych tygodni nowego roku wymagać
będą od ciebie wiele dyscypliny i poświęceń. W tym
okresie powinieneś ograniczyć wydatki i z dużą precyzją gospodarować swymi zasobami. Każdy błąd w kalkulacjach może cię drogo kosztować. W tym roku nie dokonuj znaczących zmian, ani
też nie wymuszaj ich na innych.
Późnym latem zawładną tobą emocje,
które mogą przydać nowego blasku twojemu życiu prywatnemu. Nie jest wykluczone, że docenisz wreszcie urok domowych pieleszy i przestaniesz
gustować w przypadkowym towarzystwie. W drugiej
połowie roku zdecydujesz się na cementowanie swojego związku, co uwolni cię od wcześniejszych rozterek i
przyniesie duchową ulgę. Koniec roku będzie pełen wrażeń i niespodzianek decydujących o twojej przyszłości.

W pierwszych miesiącach nowego roku będziesz musiał
stanąć na wysokości zadania.
Poczynione w zeszłym roku
plany wejdą teraz w fazę prób
i nieprzewidzianych testów.
Jeśli zbyt wysoko podniosłeś
sobie poprzeczkę, masz jeszcze możliwość obniżenia jej.
Zacznij myśleć strategicznie, a
więc brać pod uwagę własne
możliwości. W tym roku źródłem
porażek może stać się nadmierna
wiara we własne, niesprawdzane wcześniej możliwości. Dopiero latem zapali się światełko w
tunelu, ale w tym czasie możesz być już bardzo zmęczony pokonywaniem nieprzewidzianych barier. Prosząc
innych o pomoc możesz trafiać pod niewłaściwy adres.
Przed tobą najlepszy czas na usamodzielnienie się. Wydarzenia tego roku sprawią, że zaczniesz wreszcie żyć
na własny rachunek.

Na początku roku natkniesz się
w swych działaniach na wiele
przeszkód, ale twoja determinacja i wiara w siebie szybko
je pokonają. Będziesz musiał
zacząć od naprawiania błędów, a zwłaszcza od budowania nowych mostów. W
tym roku w mniejszym stopniu zdawaj się na intuicję, a
z większym rozmysłem kalkuluj koszty działań. W sferze
prywatnej nie wszystko będzie
przebiegać zgodnie z twoimi oczekiwaniami, więc będziesz musiał znajdować w sobie siły, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom cudzych działań. Kulminacja
złej passy nastąpi wczesną jesienią, ale w tym czasie
będziesz w na tyle dobrej formie, że zdołasz zapanować nad wydarzeniami. Uświadomią ci one, że nie warto inwestować w ludzi, których nie stać na lojalność. Potem powrót do dobrej formy.
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znaczaniu sobie nowych celów.
Twoje sukcesy będą zależały
od odważnych i niekonwencjonalnych posunięć. W pierwszym kwartale będziesz skoncentrowany na sprawach wymagających dużych nakładow finansowych. Będą
one wymagały sporo zabiegów, ale staną się też źródłem
radości i satysfakcji. Na przełomie
lata i jesieni nagromadzą się negatywne konsekwencje
podejmowanych wcześniej wyborów i decyzji. Wiele czasu pochłonie ci wyciszanie emocji i gromadzenie sił przed
podjęciem nowych działań. Dopiero pod koniec roku odzyskasz wiarę w siebie i zaczniesz myśleć perspektywicznie, dzięki czemu osiągniesz wytyczone cele. Niestety,
przez cały rok będziesz odczuwał problemy materialne.

2
0
0
7
Im skromniejszy start, tym
mniej rozczarowań. Pierwszy
kwartał nie będzie spokojny,
gdyż będziesz musiał uporać
się z zaległościami. Wiosną
złapiesz wiatr w żagle, ale będzie się to wiązało z dużymi
wyrzeczeniami. Mimo wewnętrznych oporów postaraj
się wykorzystać każdą szansę, która będzie wiodła do wymarzonego
celu. W drugiej połowie roku zacznij wreszcie inwestować wyłącznie w siebie. W relacjach z partnerem staraj
się zwracać większą uwagę na to co was łączy, a nie na
to co dzieli. Może się w tym roku zdarzyć, że będziesz
musiał dokonać wyboru. Nie daj się omamić i unikaj szalonych pomysłów. W sprawach sercowych zrob wszystko, aby w następnych latach nie narzekać.

Nie czekaj na rozwój wydarzeń,
lecz już na początku roku staraj
się ustabilizować swoją sytuację
materialną i zawodową. Pierwszy kwartał to dobry czas na
inwestycje i systematyczną
pracę. Poszerzaj horyzonty i
ucz się nowych rzeczy. Prywatne problemy będą się
mieścić w granicach normy
- pod warunkiem, że pod
wpływem letnich upałów nie
ulegniesz jakiejś szalonej propozycji. Jesień będzie służyć realizacji ambitnych planów. Podejmowane wtedy przez ciebie wysiłki przyniosą niespodziewane rezultaty. W nadchodzącym roku powinieneś poważnie potraktować niedomagania fizyczne, bo staną się one źródłem nieoczekiwanych problemów. Właściwie w żadnej sferze nie powinieneś pozwalać sobie na zaniedbania, bo ich nadrabianie nie jest twoją specjalnością.

RAK

WAGA

SKORPION

WODNIK

RYBY

ILUSTROWAŁ: MIROSŁAW GALCZAK

Na poczatku roku unikaj po-

składania obietnic
BLIŹNIĘTA ichopnego
robienia planów na wyrost.

62

www.kronika.beskidzka.pl

I 20 XII 2006

Mieszka w domu pamiętającym początek osiemnastego wieku. Rzeźbi, maluje, zbiera monety i hoduje motyle. A
na swoim polu zbiera ciekawe kamienie. W tym narzędzia prehistorycznych ludzi!

Rzeźbiarz, malarz, kolekcjoner

rzysztof Czader mieszka w
Jaworzu przy ulicy Cisowej.
Dziś, w wyniku wielu dokonanych już przeróbek, trudno się
tego domyślić, ale budynek ten stanął w 1710 roku! Ma ciekawą i dramatyczną historię. Na przykład na
początku września 1939 roku od niemieckich kul, tuż przy domu, zginęła siostra ojca Krzysztofa Czadera.
Sędziwy dom jest nieco oddalony od drogi, ale łatwo go poznać, bo
przy prowadzącej do niego dojazdowej dróżce stoją... rzeźby! Nie ma
dnia, aby ktoś nie wjechał samochodem w niezwykłą, rzeźbową aleję i
jeśli nie chciał dostać lub kupić którejś z rzeźb, to pragnął chociaż zrobić sobie w towarzystwie którejś z
nich zdjęcie. Ich autorem jest gospodarz domu i leżącego wokół, kilkuhektarowego pola. On także wyrzeźbił kapliczkę, która stoi przy ulicy
Cisowej, niejako na straży posesji.
Kapliczka ta również ma bardzo
ciekawą historię. Ojciec Krzysztofa
Czadera w czasie drugiej wojny
światowej trafił na Syberię, gdzie żył
i pracował w nieludzkich wręcz warunkach. - Tata wspominał, że tylko
dzięki wielkiemu pragnieniu życia i
ogromnej chęci powrotu w rodzinne
strony, przeżył pobyt na Syberii. Tam
wybór był prosty - albo ktoś chciał
żyć, albo nie. A jak tracił nadzieję, to
ginął - mówi Krzysztof Czader.
Jego ojciec na Syberii złożył
obietnicę, że jak wróci do domu, to
postawi dziękczynną kapliczkę.
Wrócił dobrych kilka lat po wojnie.
Czasy były wówczas takie, że postawienie kapliczki musiał odłożyć
na później. Sam nie miał zdolności
artystycznych, więc - kiedy czasy
się uspokoiły i można było stawiać

Krzysztof Czader z jednym ze
swoich dzieł.
świątki - poprosił syna o wykonanie
kapliczki. I tak Krzysztof Czader
zrobił kapliczkę będącą podziękowaniem za ocalenie ojca. Jak wspomina, rzeźbić lubił od zawsze. I to
hobby pielęgnuje do dziś. - Nim
wrzucę kawałek drewna do ognia,
najpierw dokładnie się mu przyglądam. Jeśli jest ciekawy i można go
wykorzystać, zostawiam i rzeźbię
wykorzystując jego walory, na przykład dziwne kształty czy ciekawy
kolor - mówi Krzysztof Czader, który rzeźbi też w kamieniu. A także
maluje - na szkle, drewnie i płótnie.
Ale artystyczna pasja to tylko
część zainteresowań nietuzinkowego mieszkańca Jaworza. Zbiera on
także monety. Ma ich dużo, a wśród
nich wiele monet związanych z historią Podbeskidzia. Są to na przy-

kład monety bite za czasów cieszyńskich Piastów w Bielsku i Skoczowie oraz monety księstwa
oświęcimsko-zatorskiego bite przez
austriackie władze tuż po pierwszym rozbiorze Polski. Za najciekawsze okazy w swojej kolekcji
uważa bezimienne monety wybijane przez feudalnych dziedziców dla
ich poddanych.
Z równie wielką pasją jak monety, Krzysztof Czader kolekcjonuje też motyle. Jego kolekcja zawiera około dwóch tysięcy różnych gatunków motyli. Najciekawsze jest
to, że w 99 procentach składa się
ona z okazów pochodzących z...
Jaworza! Dominują w niej motyle
nocne. - To zrozumiałe biorąc pod
uwagę fakt, iż w Polsce jest tylko
sto pięćdziesiąt gatunków motyli
dziennych i trzy tysiące motyli noc-

nych - wyjaśnia kolekcjoner z Jaworza. Podkreśla, że preparuje jedynie część okazów. Na przykład
te, które lęgną się w nieodpowiedniej dla nich porze roku. Większość
wypuszcza na wolność. Bo on nie
tylko łapie motyle, ale przede
wszystkim je hoduje. Dzięki temu jak twierdzi - udało się mu przywrócić w Jaworzu kilka motylich gatunków, które z tej miejscowości wcześniej zniknęły. Szczególną dumą
napawa go to, iż w Jaworzu można spotkać pewien gatunek dziennego motyla, który w Europie praktycznie już nie występuje.
W swoim domu Krzysztof Czader ma też spory zbiór ciekawych
kamieni. Pochodzą one z należącego do niego pola, które leży wokół domu. Są wśród nich między
innymi kamienie z wyraźnie odbi-

W domu nietuzinkowego pasjonata są tysiące jego rzeźb.

Hobby starszych i młodszych bielszczan

Wraz z rozwojem gier komputerowych wieszczono koniec wszelkiego rodzaju gier towarzyskich, w tym
gier planszowych oraz karcianych.
Kto bowiem mając do dyspozycji
doskonałą grę komputerową będzie
się jeszcze bawił w przesuwanie po
archaicznej planszy figurek czy rzuty kostką? Zwłaszcza teraz, gdy poziom i jakość gier elektronicznych
wzniosły się na takie wyżyny, że niektórym zaaferowanym rozgrywką
trudno już nawet rozróżnić co jest
rzeczywistością, a co wirtualną wizją.
A jednak! Staroświeckie gry towarzyskie mają się dobrze, a nawet przeżywają renesans. Także na Podbeskidziu.

ŻYWY PRZECIWNIK
Gracze ponownie docenili bowiem możliwość zmierzenia się pod`
czas gry z żywym - stojącym vis-avis - przeciwnikiem, a nie tylko z
bezduszną i w gruncie rzeczy bezmyślną maszyną. Wszak chodzi o
gry nie bez przyczyny zwane towarzyskimi. Komputer takich możliwo-

ści nie daje. I to nawet wtedy, gdy
przeciwnikiem w wirtualnej rozgrywce jest drugi człowiek, połączony z
nami za pomocą internetowych łączy. Zawsze bowiem komputerowy
gracz ma naprzeciwko siebie zimny
ekran monitora.
- Gry towarzyskie dają o wiele
większe możliwości i frajdę - przyznaje Roman Cupek bielski pasjonat i
znawca tego typu gier. Obecnie najpopularniejsze gry towarzyskie to tak
zwane gry hobbystyczne, „zabierające” graczy w tajemniczy świat fantasy. Z grubsza podzielić je można
na strategiczne gry bitewne, gry karciane oraz gry RPG. Aby zagrać w
te ostatnie nie potrzeba zbyt wielu
przygotowań czy rekwizytów. Wystarczy kilka osób, którym mistrz gry
przydziela bohaterów i wyznacza
zadania, jakie mają wykonać. Rozgrywka odbywa się w sferze wyobraźni, a jedynym potrzebnym do
rozpoczęcia „starcia” rekwizytem jest
spisany w formie książkowej przewodnik po grze, w którym z grubsza
opisano jej scenariusz oraz właści-

wości i magiczne możliwości poszczególnych bohaterów.

ZESTAWY KART
Gry karciane rządzą się podobnymi regułami, z tym tylko, że aby
przystąpić do rozgrywki gracze muszą zaopatrzyć się w zestawy kart.
Każdej karcie przypisany jest jakiś
bohater z świata fantasy, którego
zdolności gracz wykorzystuje w czasie rozgrywki w celu osiągnięcia wyznaczonych w scenariuszu gry celów. Scenariusze powstają zazwyczaj albo na podstawie istniejącej już
wcześniej literatury z kręgu fantasy,
albo tworzone są od podstaw na potrzeby konkretnej gry.
Gry tego typu są obecnie najpopularniejsze wśród graczy i to zarówno tych młodych, jak i starszych wiekiem. Nie trzeba bowiem zbyt dużych
wydatków, aby zgromadzić wszystkie potrzebne do gry rekwizyty. Dają
natomiast prawie nieograniczone
możliwości w kreowaniu świata fantazji. Zestaw kart potrzebnych do gry
kosztuje bowiem od kilku do około
100 złotych. To niewiele, zwłaszcza
że karty takie służą graczom bardzo
długo, a zawsze znajdą się chętni
aby później - gdy gra się już komuś
znudzi - karty takie odkupić czy wymienić.
Na świecie gry tego typu są już
na tyle popularne, że rozgrywane są
w tej dyscyplinie mistrzostwa krajowe, kontynentalne czy mistrzostwa
światowe. Nagrody dla najlepszych
graczy - w tym również „bawiących”
się w to zawodowo - sięgają w takich turniejach nawet dziesiątek tysięcy dolarów.

ARMIA WOJOWNIKÓW

Przy stołach do gry spotkać można zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Dla postronnych obserwatorów
najbardziej widowiskowe są jednak
gry bitewne. Jest to stosunkowo kosztowne hobby. Aby bowiem oddać się

rozgrywce najpierw trzeba zgromadzić armię wojowników, czyli zestaw
plastikowych lub metalowych figurek.
W Polsce szczególnie popularna jest
gra Worhamer. Na jej potrzeby stworzono fantastyczny świat elfów, potworów, trolli goblinów, królów i rycerzy toczących między sobą śmiertelne pojedynki. Bardzo popularna jest
również gra Władca Pierścieni, opracowana na podstawie książki Tolkiena. Figurki odzwierciedlają w niej powieściowych bohaterów.

ZIELONE SUKNO

Kapliczka stojąca przy wjeździe
na posesję Krzysztofa Czadera
ma bardzo ciekawą genezę.
tymi śladami muszli. Zdaniem ich
właściciela pamiętają one czasy,
gdy teren obecnego Jaworza pokrywała woda. Ale na swoim polu
pasjonat z Jaworza znalazł też niewielkie kamienie, które wyglądały
tak, jakby ktoś celowo nadał im taki
a nie inny kształt. Kiedy kamienie
te zbadali specjaliści, okazało się,
że były to narzędzia prehistorycznych ludzi! Te rylce, drapacze czy
przekłuwacze służyły ludziom w
dziesiątym tysiącleciu przed naszą
erą. Ich mnogość zdawała się dowodzić, iż w Jaworzu była kiedyś
ich osada, w której mieszkali dłuższy czas. Potwierdziły to badania
archeologiczne, które prowadzili na
polu Krzysztofa Czadera naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego.
Tekst i foto: SŁAWOMIR HOROWSKI
samodzielnego sklejenia i pomalowania. Wymaga to nie lada zdolności modelarskich, a przygotowanie
armii małych wojowników to doskonała zabawa na długie zimowe wieczory. - Trud ten się opłaca. W niektórych zawodach punktowana jest
również - oprócz wyniku rozgrywki
- jakość i precyzja przygotowanych
przez graczy figurek - mówi Roman
Cupek.

REGULARNE TURNIEJE
W Bielsku istnieje bardzo silne
środowisko graczy. Na organizowane w stolicy Podbeskidzia turnieje
regularnie przychodzą dziesiątki
osób, w tym gracze z innych miast.
Przy stołach do gry, i to zarówno
tych strategicznych, jak i karcianych
czy RPG spotkać można zarówno
10-letnie dzieci, jak i dorosłe osoby. Wśród graczy nie istnieją bowiem żadne bariery pokoleniowe i
równie doskonale bawią się w czasie rozgrywki rodzice, jak i ich pociechy. Trzeba jednak zaznaczyć,
że najbardziej gry tego typu są popularne wśród młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej. Miejscem spotkań

Rozgrywka odbywa się na wyściełanej zielonym suknem planszy
(blat stołu, podłoga itp.), na której
wśród innych rekwizytów (modeli budynków, ruin, drzew, wzgórz i rzek)
gracze rozstawiają swe armie. Od
decyzji dowódców zależy to jak pokierują
swoim wojskiem, a od
tego z kolei zależy kto
w potyczce zwycięży.
Bojowe możliwości
oddziałów i poszczególnych żołnierzy
zapisane są natomiast w spisanym w
formie książki scenariuszu gry.
Trzeba przyznać,
że wykonane z niebywałą precyzją kilkucentymetrowej wysokości figurki potrzeb- Dowódcy kierują swoim wojskiem.
ne do gier bitewnych
nie są tanie. Produkuje je bowiem i turniejów bielskich sympatyków
zaledwie kilka firm na całym świe- gier fantasy jest istniejący od pocie. Aby zgromadzić armię trzeba li- czątków minionej dekady klub czyć się z wydatkiem nawet kilku- sklep Gnom przy ulicy Szkolnej.
set złotych. Miłośnicy tego typu za- Można tam spotkać się z innymi mibawy przyznają jednak, że na po- łośnikami tego typu zabawy, spróbować swych sił w rozgrywce, kuczątek wystarczy kilka figurek.
Gry tego typu mają jeszcze je- pić potrzebne akcesoria, czy też doden aspekt, bardziej hobbystyczny wiedzieć się czegoś więcej o grach
niż strategiczny. Figurki sprzeda- hobbystycznych.
wane są bowiem w zestawach do
Tekst i foto: MARCIN PŁUŻEK
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- Moi rodzice, ludzie w podeszłym wieku, dali się namówić akwizytorom na kupno urządzenia alarmującego o przekroczeniu stężenia gazu. Sam uważam, że na bezpieczeństwie nie należy oszczędzać, ale akwizytorom chodziło wyłącznie o pozyskanie zlecenia i zainkasowanie zaliczki - skarży się nasz czytelnik, mieszkaniec Międzyrzecza.

Akwizytorzy kuszą...

M. (dane do wiadomości redakcji) jest niespełna 19-letnią
kobietą. Już w dzieciństwie miała
problemy zdrowotne. Uporczywe
powracające bóle głowy zatruwały jej życie do tego stopnia, że konieczny był nawet pobyt w szpitalu. - Było to jakieś pięć lat temu mówi M. dodając, że lekarze nie
wykryli wtedy niczego, co mogłoby być przyczyną jej dolegliwości.
W szpitalu nie wykonano jednak
badania tomograficznego głowy,
co już wtedy wzbudziło pewne
wątpliwości zarówno samej zainteresowanej, jak i - głównie - jej
rodziców, co do rzetelności
przeprowadzonej przez
szpital procedury diagnostycznej.
W połowie tego
roku bóle głowy ponownie stały się na
tyle częste i dokuczliwe, że M.
udała się do lekarza pierwszego
kontaktu. Ten skierował ją od razu do
specjalisty neurologa. - Poszłam do
niego z nadzieją, że
wreszcie ktoś powie
mi co „siedzi” w mojej
głowie, a co nie daje mi
normalnie funkcjonować
- mówi młoda kobieta.
Spotkał ją jednak zawód. Lekarz specjalista
co prawda zbadał pacjentkę, lecz nie był w
stanie - jak twierdzi kobieta - jednoznacznie
stwierdzić, co jest przyczyną dolegliwości. Uznał również, iż tomografia głowy jest
niepotrzebna i nie widzi konieczności kierowania pacjentki na
tego typu badanie, na przeprowadzenie którego kobieta nalegała. M. odniosła przy tym wrażenie, że lekarz w pewnym stopniu bagatelizował jej skargi na zły
stan zdrowia.
Koniec tej historii jest taki, że
kobieta w trosce o swoje zdrowie
oraz aby rozwiać wszelkie obawy, na swój koszt zrobiła w jednym z bielskich szpitali tomografię głowy. I co? Badanie wykazało, że w jej mózgu - w centralnej
jego części - „zadomowiła” się
sporej wielkości torbiel. Pacjentka jest już pod opieką lekarzy,
którzy nie mają wątpliwości, co
było przyczyną bólów jej głowy.
Wystarczyło zrobić tomografię.
- Dlaczego lekarze tak bagatelizują objawy choroby u młodych
ludzi? - zastanawia się M. Wszak
gdyby posłuchała lekarza i nie
wyłożyła z własnej kieszeni 180
złotych na badania, nadal żyłaby
w przekonaniu, że wszystko jest
w porządku, a bóle głowy to jedynie niegroźna przypadłość.
Mariusz Ciopała, okręgowy
rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy Beskidzkiej Izbie
Lekarskiej, nie znając szczegółów sprawy, nie chciał jej komen-

tować. Wyjaśnił bowiem, że każdy lekarz powinien podejmować
- i podejmuje - decyzje co do sposobu leczenia pacjenta na podstawie indywidualnych przesłanek, charakteryzujących dany
przypadek i jednocześnie w zgodzie ze sztuką i wiedzą medyczną. Trudno więc - zdaniem rzecznika - nie znając przebiegu całego procesu leczenia i objawów,
na jakie skarżył się pacjent, jednoznacznie stwierdzić, czy lekarz
zrobił dobrze nie kierując pacjenta na badanie tomograficzne, czy też popełnił
błąd. Rzecznik przyznał
jednocześnie, że jeśli
pacjent czuje się pokrzywdzony przez lekarza, może w każdej chwili złożyć
stosowną skargę.
Zostanie ona zbadana i jeśli dochodzenie wykaże, że
lekarz popełnił błąd
w sztuce, jego
sprawą zajmie się
sąd lekarski. Może
go ukarać - w zależności od wagi
uchybienia, jakiego
się dopuścił - nawet
karą zakazu wykonywania zawodu.
W całej tej sprawie jest jeszcze jeden
aspekt. Może nie tak istotny jak zdrowie pacjenta,
lecz jednak wart wyjaśnienia. Otóż: czy pacjent,
który sam zapłacił za badanie diagnostyczne, na
które nie otrzymał od lekarza skierowania, lecz badanie to
okazało się w pełni uzasadnione i
przydatne, może starać się w Narodowym Funduszu Zdrowia o zwrot
kosztów? Wszak skoro osoba jest
ubezpieczona w NFZ, to powinna
mieć darmowy dostęp do wszelkich
procedur leczniczych i diagnostycznych refundowanych przez NFZ.
Niestety, odpowiedź nie jest
dla pacjentów krzepiąca. W
sprawie tej wypowiadał się już
bowiem - rozpatrując indywidualną skargę jednej z pacjentek Naczelny Sąd Administracyjny.
Uznał on, że na badania diagnostyczne niezbędne jest skierowanie od lekarza. Dopiero jego
uzyskanie daje pacjentowi prawo do sfinansowania badania ze
środków publicznych. Wyjątek
stanowią usługi wykonywane w
sytuacjach nagłych. Nawet jednak wtedy, gdy pacjent udowodni, że mamy do czynienia z przypadkiem nagłym, przepisy nie
przewidują zwrotu kosztów bezpośrednio ubezpieczonemu. Refundację z NFZ otrzyma w takim
przypadku placówka, która badanie takie (w sytuacji nagłej,
bez skierowania od lekarza) wykonała. Jeśli pacjent wcześniej
zapłacił już z własnej kieszeni,
na zwrot tych kosztów liczyć nie
może.
MARCIN PŁUŻEK

Irena Krzanowska mówi, że
podobnych spraw, gdy konsument
chce zrezygnować z zakupu dokonanego u akwizytora, jest więcej. - Niektóre umowy dotyczą bardzo drogich towarów, czasem o
wartości kilku tysięcy złotych. Akwizytorzy mają przy sobie umowy o
kredyt, więc konsumenci nieraz zaciągają kredyty bankowe na zakup
tych towarów. Często się zdarza, że
ludzie nie otrzymują swojego egzemplarza umowy i później nie
wiedzą nawet z kim zawarli umowę i u kogo, w razie rezygnacji z
zakupu, powinni złożyć odstąpienie od umowy. Przedsiębiorcy
wysyłają klientom druki umowy,
ale dopiero... po kilkunastu
dniach, gdy już minie dziesięciodniowy termin na odstąpienie od
umowy. Wtedy nie pozostaje nic
innego jak spłacać raty kredytu.
W ostatnich miesiącach konsumenci skarżyli się najczęściej
na akwizytorów oferujących drzwi
i piecyki gazowe, za które ludzie
płacili po kilka razy więcej niż wynosiła ich wartość rynkowa. - Konsumenci zamawiali u akwizytora
drzwi na kredyt za 1500 złotych, a
później widzieli identyczne w sklepie po 400 złotych. Niestety, często
taka właśnie jest cena zakupów w
domu - mówi Irena Krzanowska i
radzi, by w razie zainteresowania
ofertą proponowaną przez akwizytora poprosić go o wizytówkę, naradzić się nad zakupem z rodziną,
sprawdzić ceny u konkurencji, a dopiero później kupować.
Czujniki gazu oferowane przez
akwizytorów są - co potwierdzają
fachowcy - dobrej klasy. W specjalistycznych sklepach z artykułami
elektronicznymi można kupić różne rodzaje czujników - gazu ziemnego, gazu propan-butan (od 70 zł
za sztukę) oraz czadu, czyli tlenku
węgla (od 130 zł) i dymu (od 40 zł).
Tekst i foto: EWA FABER

Miejskie autobusy dojadą do Wróblowic

Już niedługo w Bielsku-Białej zostanie uruchomiona kolejna, zupełnie nowa, linia autobusowa. Najbardziej zadowoleni z tego faktu będą z pewnością mieszkańcy Lipnika
Dolnego oraz Wróblowic. Autobusy z numerem 27 docierać będą bowiem właśnie do
tych dzielnic miasta.
becnie do Lipnika Dolnego
dojeżdżają autobusy linii
numer 13. Kończą jednak
swój bieg w centrum Lipnika. Tymczasem wzdłuż ciągnącej się w stronę gór ulicy Polnej powstało ogromne, ciągle się rozrastające osiedle
domów jednorodzinnych. Mieszkańcy tych stron od dawna chcieli aby
również i do nich kursował miejski
autobus. Aby bowiem dojsć z centrum Lipnika do położonych u podnóża gór budynków, trzeba pokonać
dystans ponad dwóch kilometrów.
Do niedawna przedłużenie trasy trzynastki nie wchodziło w rachubę. Wszystko ze względów czysto
technicznych. Problemem dla wielkich miejskich autobusów był bowiem kilkunastometrowy odcinek
ulicy Polnej, przy lipnickim kościele. Jezdnia w tym miejscu nie dość,
że jest wąska i wyjątkowo kręta, to
jeszcze poprowadzona została bardzo stromym zboczem. Długi autobus miałby trudności, aby tamtędy
przejechać nie mówiąc o tym, że

zimą byłoby to wręcz niewykonal- przy dworcu PKP, po czym ulicami
ne. Teraz wysłanie na tę trasę au- 3 Maja, Stojałowskiego, Lipnicką,
tobusów będzie możliwe. Nową li- Polną i Wróblowicką dotrze na pęnię mają bowiem obsługiwać nowe, tlę autobusową przy ulicy Krakowniewielkie, 18-miejscowe wozy typu skiej, skąd tą samą drogą powróci
jelcz. Krótki autobus poradzi sobie pod dworzec PKP. (map)
na stromym krętym podjeździe - zapewnia Wiesław Niehrebecki z bielskiego MZK.
Autobusy te - bardziej ekonomiczne od pełnowymiarowych - będą wykorzystywane również po godzinach
szczytu na innych bielskich
liniach autobusowych. W
praktyce wszystko jest już gotowe. Trwa właśnie montaż
przystanków na trasie przejazdu dwudziestki siódemki.
Ruszy ona jednak dopiero
wtedy, gdy do MZK dotrą zakupione przez miasto jelcze.
Z wypowiedzi Wiesława Niehrebeckiego wynikało, że powinno to nastąpić nie później Zanim w Bielsku-Białej zacznie dzianiż po 1 lutego 2007 roku. łać nowa linia autobusowa, ustawiane
„27” rozpoczynać będzie bieg są na jej trasie nowe przystanki.
FOTO: MARCIN PŁUŻEK

Błędy lekarzy kryje ziemia - to stare powiedzenie, chociaż przerażające, uświadamia pewną prawdę. Lekarz też
człowiek i pomylić się może. Wszak błądzenie to rzecz
ludzka. Problem jednak w tym, że wielu pomyłek można
uniknąć.

zytelnik mówi, że akwizy- fonicznie z firmą, by zrezygnować
torzy nie usiłowali roze- z montażu. Telefonu stacjonarneznać, czy urządzenie jest go nikt nie odebrał, a numer koniezbędne w domu rodziców, nie mórkowy był poza zasięgiem.
dali im też czasu na zastanowieJuż kilkanaście osób zgłosiło
nie się nad ofertą. - Rodzice mają sprawę bielskiemu rzecznikowi konnowoczesny piecyk w łazience, sumentów. - Od umowy zawartej
wszystkie instalacje co roku są poza lokalem przedsiębiorstwa, a z
sprawdzane przez fachowców. taką mamy do czynienia w tym przyGaz jest w kilku pomieszczeniach, padku, konsument może odstąpić
jeden czujnik gazu niewiele więc bez podania przyczyn w ciągu dziepomoże. Akwizytorzy nie doradzali jednak zakupu kilku urządzeń, bo nie otrzymaliby zlecenia - mało kto wyłożyłby im dwa
tysiące złotych za kilka urządzeń
- denerwuje się czytelnik.
Za dostawę i montaż czujnika gazu firma żąda 400 złotych.
100 złotych przy podpisywaniu
umowy, resztę po zamontowaniu urządzenia. - Zadzwoniłem
do sklepu i okazało się, że takie
samo urządzenie, o identycznym symbolu, kosztuje około
250 złotych. Można jednak wybrać tańsze i wcale nie gorsze,
które wykrywają jednocześnie
gaz i czad. Kosztują 125 złotych Za zawieszenie na ścianie takiego
- mówi czytelnik.
urządzenia akwizytorzy żądają co
Twierdzi, że jeśli jego rodzi- najmniej 150 zł.
ce wycofają się z umowy montażu, stracą wpłacone 100 złotych. sięciu dni od jej podpisania. OdstęAle jeśli się nie wycofają, nie zro- pując w ten sposób od umowy konbią dobrego interesu. - A montaż sument nie ponosi żadnych koszurządzenia polega na wbiciu gwoź- tów, a przedsiębiorca do 14 dni podzia w ścianę, zawieszeniu na nim winien zwrócić klientowi pobrane
niewielkiego urządzenia i włożeniu wcześniej pieniądze - mówi Irena
wtyczki do gniazdka elektryczne- Krzanowska, rzecznik konsumengo. Za kilka minut pracy żądać od tów w Starostwie Powiatowym w
ludzi takich pieniędzy? - denerwu- Bielsku-Białej. - Przepis ten chroni
konsumentów przed pochopnymi
je się czytelnik.
Akwizytorzy z czujnikami gazu zakupami. Odstąpienie od umowy
pojawili się także w ościennych należy złożyć na piśmie. Jeśli jest
miejscowościach. - Wpłaciłem sto wysyłane pocztą, trzeba pamiętać
złotych, inne osoby też wpłaciły - o wysłaniu go listem poleconym,
mówi mieszkaniec Jaworza. Za- najlepiej za zwrotnym potwierdzemówił urządzenie, później jednak niem odbioru. Jeśli w umowie nie
się rozmyślił. - To przecież dużo poinformowano klientów o możliwopieniędzy, a instalację mam ści odstąpienia od niej w ciągu 10
sprawną... - mówi jaworzanin. dni, termin odstąpienia wydłuża się
Próbował skontaktować się tele- do trzech miesięcy.
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Bielscy prokuratorzy nie mieli wątpliwości. W skierowanych niedawno do sądu aktach oskarżenia zarzucili
dwóm trzydziestoletnim matkom narażenie swoich dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obie kobiety, nie przejmując się losem niemowląt, uczestniczyły w libacjach.

Nie zapłacił za hotel

Losem dzieci się nie przejmowały
Ścigany listem gończym Arkadiusz K. długo wymykał się sprawiedliwości. W jego przypadku sprawdziło się jednak porzekadło - co się odwlecze, to nie uciecze. Po blisko
sześciu latach dojdzie do procesu o wyłudzenie przez niego usług hotelowych w jednym z ośrodków w Ustroniu.

pijanej kobiecie na klatce
schodowej z płaczącym w
wózku kilkumiesięcznym
dzieckiem, powiadomili miejskich
strażników mieszkańcy jednego z
bloków na bielskim osiedlu Złote
Łany. Przebywająca na dziesiątym piętrze Anna R. była tak zamroczona alkoholem, że nie wiedziała gdzie się znajduje. Twierdziła, że przyjechała odwiedzić
znajomą, ale nie mogła znaleźć
jej mieszkania. Bezskutecznie
próbowała wprowadzić do windy
wózek z dzieckiem. W efekcie - z
blisko 2,5 promilami alkoholu - trafiła do izby wytrzeźwień, a dziecko zawieziono do placówki opiekuńczej.
Jak się okazało we wszczętym
w tej sprawie postępowaniu, to nie
był pierwszy taki wybryk. Kilka
miesięcy wcześniej musiano się
zaopiekować kolejnym małym
dzieckiem pijanej Anny R. Kobieta odwiedziła wówczas swego
znajomego, w którego towarzystwie piła wódkę. Kiedy zmożona
alkoholem zasnęła, pozostawione
bez opieki dziecko zaniosło się

spazmatycznym płaczem. Gospodarz próbował obudzić jego matkę, ale bez skutku. Mimo że sam
był nietrzeźwy, przerażony o los
maleńkiego dziecka uznał, że
trzeba wezwać dla niego pomoc i
przedzwonił na pogotowie ratunkowe. Matka i dziecko trafili do
szpitala, który o zdarzeniu powiadomił policję.
Kolejną wyrodną matkę namierzyli bielscy policjanci, wezwani na
interwencję do biesiadujących
nocną porą mieszkańców jednej z
kamienic w centrum miasta.
Wśród pijanego towarzystwa była
Irena L., która przyszła na biesiadę ze swym kilkumiesięcznym synkiem. „Mamuśka” miała w organizmie blisko 2,4 promila alkoholu,
co skutecznie pozbawiło ją świadomości, a tym samym możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. Irena L. również odpowie za
to przed sądem. Obu oskarżonym
kobietom grożą kary od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia
wolności. Wszczęto również postępowanie o pozbawienie ich
praw rodzicielskich. (ban)

tym wypadku zadziałała
magia telewizji. Latem
1999 roku Arkadiusz K.
skontaktował się z szefem spółki
hotelarskiej i przedstawiając się
jako przedstawiciel ówczesnej
prywatnej stacji telewizyjnej
namówił go na sponsorowanie charytatywnej akcji. W
zamian za bezpłatny weekendowy pobyt w hotelu kilku
ubogich osób, owa telewizja
miała przedstawić relację z
tego przedsięwzięcia. Ku zaskoczeniu gospodarzy, w
ustalonym terminie w hotelu zjawił się jedynie Arkadiusz K. Bez kamery, ale za to w towarzystwie miłej kobiety. Poinformował, że z powodu organizacyjnych problemów
zaplanowana akcja nieco się odwlecze, a jego zadaniem jest jej
przygotowanie. W tym celu poprosił recepcjonistkę o dwuosobowy
pokój, oczywiście na koszt firmy.
Gdy prezes hotelarskiej spółki
został o tym poinformowany, uznał
że jego kontrahent nie dotrzymał
warunków umowy i zażądał zapłacenia 1200 złotych za sześciodniowy pobyt. Arkadiusz K. najwyraźniej nie był z tego zadowolony, ale
obiecał, że rachunek uiści. W tym

celu, w dniu planowanego wyjazdu wyszedł z hotelu, rzekomo w
poszukiwaniu bankomatu, z które-

go miał pobrać pieniądze. W hotelu już go jednak nie zobaczono,
podobnie zresztą jak i towarzyszącej mu damy.
Po skontaktowaniu się ze stacją telewizyjną wyszło na jaw, że
Arkadiusz K. nie był wcale jej
pracownikiem, tylko czasami
oferował jej swoje usługi. W
rzeczywistości był bowiem objazdowym wodzirejem imprez
rozrywkowych. Właśnie z powodu
zawodowej mobilności cieszyńscy
śledczy długo nie mogli ustalić
miejsca jego pobytu, co doprowadziło do zawieszenia wszczętego
przeciwko niemu postępowania
karnego. Efekt dało dopiero rozesłanie za nim listów gończych. Doprowadziło to do ujęcia poszukiwanego i dzięki temu można było niedawno oskarżyć Arkadiusza K. o
popełnione przed laty przestępstwo. (ban)

Producent odpowie przed sądem

Przez złomiarzy

15 lipca przez kilka godzin zakłócony został ruch kolejowy
na trasie z Bielska-Białej do Żywca. Powodem grożącej
katastrofą awarii była kradzież kilkudziesięciu metrów przytorowego kabla. Zatrzymanym złodziejom grozi za to kara
nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.
wyczynach
tzw. złomiarzy, parających się zdobywaniem
wszystkiego co nadaje się
do sprzedania w punktach
skupu surowców wtórnych,
pisaliśmy na kryminalnych
stronach „Kroniki” już niejednokrotnie. Niestety, przestępczy proceder nadal kwitnie i jak się okazuje grożące za
kradzież kary bynajmniej nie odstraszają złodziei. Znacznie surowsze są jednak wówczas, gdy w wyniku kradzieży metalowych elementów dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób.

Bielska prokuratura uznała, że
takie właśnie zagrożenie spowodowała kradzież miedzianych kabli łączących dwie sąsiadujące dyżurki ruchu w Wilkowicach. Pod osłoną nocą
wycięto tam w dwóch miejscach trzydzieści metrów przewodów, co doprowadziło do przerwania blokady liniowej, która zabezpiecza przed skierowaniem pociągu na zajęty przez inny
skład tor. Awaria całkowicie zdezorganizowała pracę jednostek PKP, a
kolejowe służby zmuszone były kierować ruchem pociągów na podstawie łączności radiotelefonicznej.
Sądowi biegli nie mieli wątpliwości, że zdarzenie to stwarzało wielkie zagrożenie w ruchu kolejowym.
W efekcie ujęci złodzieje - bracia Jan
i Wojciech B. - odpowiedzą przed sądem nie tylko za kradzież, lecz również za sprowadzenie niebezpieczeństwa na wielu korzystających z usług
PKP pasażerów. (ban)

rokuratura Rejonowa w
Bielsku-Białej skierowała
do sądu akt oskarżenia
przeciwko miejscowemu właścicielowi firmy zabawkarskiej. Zarzucono mu wprowadzenie na
polski rynek produktów, które nie
spełniają zasadniczych wymagań
bezpieczeństwa dla dzieci.
Odstępstwa zabawek od normy wykryli kontrolerzy z bydgoskiej Inspekcji Handlowej. Stwierdzili, że produkowane przez bielskiego rzemieślnika kołyski i leżaczki posiadają ostre krawędzie,
narażające użytkowników na niebezpieczeństwo. Wbrew przepisom do zabawek nie dołączono
również instrukcji użytkowania
oraz ostrzeżenia o ewentualnym
zagrożeniu.

Na wniosek inspektorów postępowanie wyjaśniające w tej sprawie
wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzją prezesa niebezpieczne zabawki zostały
wycofane ze sprzedaży, a ich producent zobowiązany do usunięcia
wskazanych mankamentów. Gdy
w ustalonym terminie właściciel
firmy Tomasz K. nie zareagował
na ten werdykt, prezes UOKiK złożył doniesienie do bielskiej prokuratury, która w prowadzonym
śledztwie ustaliła, że podejrzany
dopuścił się złamania przepisów
ustawy o ogólnych zasadach bezpieczeństwa produktów. W efekcie do bielskiego sądu wpłynął akt
oskarżenia w tej sprawie. Za zarzucany czyn grozi grzywna do stu
tysięcy złotych. (ban)

Taniec z pięściami
Ślady krwi pozostawione przez sprawcę na miejscu przestępstwa będą zapewne koronnym dowodem przemawiającym za jego winą. Nie chodzi wszakże o krwawą zbrodnię, ale o włamanie do sklepu.
Jak się okazuje, nie wszyscy wybierają się do dyskoteki, aby wyżyć się w tańcu. Niektórzy, żeby lepiej się poczuć, potrzebują znacznie mocniejszych wrażeń.
astoletni Paweł P. przyjechał z Chorzowa na weekend w Beskidy chyba tylko
po to, aby szukać tutaj okazji do
bitki. Agresję wobec bliźnich wykazywał już w miejscowej pijalni, gdzie
rozochocony piwem obrażał innych
klientów. Potem wybrał się do pobliskiej dyskoteki, gdzie w trakcie
zabawy z premedytacją tratował innych na parkiecie. Młodego mężczyznę sprowokował do awantury
uderzając go łokciem w ucho. Jak

później stwierdził lekarz, pokrzywdzony odniósł z tego powodu powierzchniową ranę małżowiny. Gdy
zaczepiony zaprotestował, doszło
do wzajemnych rękoczynów. W trakcie szamotaniny Paweł P. przewrócił adwersarza na podłogę, a następnie usiadł na nim okrakiem i zaczął
okładać pięściami. Na szczęście w
porę zareagowali inni uczestnicy zabawy i odciągnęli na bok awanturnika, gdzie ochrona lokalu przytrzymała go do przybycia policji.

W trakcie wszczętego w tej
sprawie postępowania karnego
młodzieniec wykazał zadziwiającą
skruchę. Twierdził, że całe zajście
było przypadkowe, a on niepotrzebnie dał się ponieść emocjom. - To
wszystko przez to, że za dużo wypiłem - tłumaczył się stróżom prawa. Nic nie wskórał, bo prokurator
uznał, że działał celowo i oskarżył
go o pobicie. Za taki czyn grozi kara
pozbawienia wolności od trzech
miesięcy do pięciu lat. (ban)

atrzymany sprawca włamania, do którego doszło
niedawno w Bielsku-Białej,
to 26-letni mieszkaniec Mysłowic.
Wracając ulicą Cechową z nocnej,
suto zakrapianej alkoholem imprezy zauważył sklep monopolowy.
Jego wzrok przykuły znajdujące
się na wystawie butelki markowych
wódek. Ponieważ najwyraźniej
wciąż było mu mało, rozbił szybę i
próbował skraść jedną z flaszek.
Uczynił to tak niefortunnie, że mocno skaleczył sobie prawą rękę, a
na dodatek zrzucił z półki stojący
obok telewizor.

- Spowodował w ten sposób
straty w wysokości sześciuset złotych. Po tym, jakby nic się nie stało,
powędrował do mieszkania na drugim piętrze kamienicy usytuowanej
przy tej samej ulicy. Znaczył przy
tym drogę, pozostawiając za sobą
ślady krwi - mówi Elwira Jurasz,
rzecznik prasowy bielskiej policji.
Policjanci nie mieli większych
problemów z namierzeniem włamywacza. Kiedy go zatrzymano,
miał we krwi około promila alkoholu. Udzielono mu pomocy medycznej, a następnie umieszczono w policyjnym areszcie. (łup)
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Podwójny dramat w Toporzysku

Przed trzema laty śląski bandzior Grzegorz S. zastrzelił
w Będzinie interweniującego policjanta. W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy w Katowicach skazał go za to na
25 lat pozbawienia wolności. Grzegorz S. został ujęty w
Bielsku-Białej, a bielski Szpital Wojewódzki przez blisko dwa lata dochodził zwrotu kosztów jego leczenia.

Ujęto go w Bielsku

W czwartek, 14 grudnia, około 13.00 w Naprawie
(gmina Jordanów) w domu samotnie mieszkającej
kobiety wybuchł pożar. Pierwszy zastęp strażacki
z OSP w Naprawie przyjechał na miejsce kilka minut po alarmie, ale większa część drewnianego
budynku była już trawiona przez ogień.
łaścicielka domostwa,
starsza kobieta, biegała
bezradnie wokół domu,
lecz nie mogła ratować swego mienia ani zwierząt. Mimo kilkugodzinnej akcji strażackiej, prowadzonej
przez kilka jednostek OSP oraz
strażaków zawodowych z Suchej
Beskidzkiej, dom oraz budynek gospodarczy spłonęły doszczętnie.
Nie udało się uratować ubrań,

żaru z pieca - mówi kapitan Tomasz Marek z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Remizy w
Suchej Beskidzkiej.
To jednak nie była jedyna tragedia, jaka tego dnia wydarzyła
się w Naprawie. Gdy strażacy
walczyli z czerwonym kurem, na
pomoc właścicielce płonącego
domu przyjechała karetka pogotowia. Tymczasem do strażaków

rzypomnijmy, że 14 sierpnia 2003 roku na Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii bielskiego szpitala trafił w policyjnej asyście ciężko ranny Grzegorz S., postrzelony w trakcie policyjnej obławy. Bandyta był
poszukiwany w całym kraju za zastrzelenie cztery dni wcześniej będzińskiego policjanta. Lekarze ratowali mu życie blisko miesiąc, a
koszty jego leczenia wyniosły 83
tysiące złotych. Szpital nie mógł
tych pieniędzy odzyskać, bo Grze-

gorz S. nie był ubezpieczony, a z
własnej kieszeni nie zamierzał płacić. W tej sytuacji szpital zdecydował się domagać zwrotu wydatków
od instytucji państwa zaangażowanych w ściganie gangstera. Ostatecznie katowicki sąd uznał, że
przedstawicielem skarbu państwa,
który powinien zapłacić rachunek
za leczenie, jest minister sprawiedliwości. Jego resort pokrył koszty. Teraz Grzegorz S. trafił na 25
lat do więzienia. Też na koszt państwa... (ban)

Więził, bił, gwałcił

Mimo kilkugodzinnej akcji strażackiej z zabudowań niewiele zostało.

mebli i sprzętu gospodarstwa domowego. Zaczadzeniu uległy
cztery kozy.
- Właścicielka spalonego domu
otrzymała doraźną pomoc finansową. Gmina Jordanów nie posiada
lokali socjalnych, ale na szczęście
kobieta tymczasowo zamieszka u
rodziny w innej miejscowości - powiedział Marek Stachurski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jordanowie.
Straż Pożarna wstępnie oszacowała straty wyrządzone przez
pożar na 40 tysięcy złotych. - Udało się zapobiec spaleniu stojącej
w pobliżu miejsca pożaru drewnianej szopy. Prawdopodobną przyczyną pożaru było wypadnięcie

dotarła wiadomość, że 81-letni
mieszkaniec Naprawy zasłabł na
drodze osiedlowej w odległości
około trzystu metrów od miejsca
pożaru. - Karetka wyjechała mu
na pomoc. Na ratunek pobiegło
także czterech strażaków uczestniczących w gaszeniu pożaru.
Mężczyzna przy upadku doznał
obrażeń głowy. Strażacy stwierdzili u niego zatrzymanie oddechu i brak krążenia. Natychmiast
przystąpili do ratowania mężczyzny. Następnie zajęli się nim lekarze z pogotowia ratunkowego.
Niestety, staruszek zmarł w karetce - powiedział kapitan Tomasz Marek.
Tekst i foto: DANUTA RUSIN

14−latka groziła matce i bratu śmiercią

W czwartek, 14 grudnia, w nocy bielscy policjanci zatrzymali dziewczynę, która groziła śmiercią matce i
bratu. Okazało się, że buntowniczka ma... 14 lat!
14-latka wróciła do domu
przy ulicy Wapiennej w BielskuBiałej nietrzeźwa, a na uwagi
członków rodziny dotyczące swojego stanu zareagowała wybuchem agresji. Matce i 17-letniemu bratu groziła śmiercią. Badanie alkomatem wykazało, że
dziewczyna miała we krwi blisko
promil alkoholu. To bardzo dużo

- podkreślają policjanci - jak na
14-letnie dziecko.
Dziewczyna trafiła najpierw
do izby wytrzeźwień, a następnie
do policyjnej izby dziecka. Za kierowanie gróźb karalnych pod adresem najbliższych odpowie przed
sądem rodzinnym. W najgorszym
wypadku grozi jej umieszczenie w
poprawczaku. (łup)

Mężczyznę który więził, maltretował i brutalnie gwałcił przypadkowo poznaną kobietę zatrzymali w ubiegłym tygodniu
bielscy policjanci. Kobiecie udało się uciec z mieszkania
oprawcy, kiedy 40-latek mocno się upił. Już wiadomo, że
46-letnia kobieta nie była pierwszą ofiarą zwyrodnialca...
We wtorek, 12 grudnia, w go- kolwiek samodzielnie wychodzić dzinach południowych ulicą Rucia- mówi Elwira Jurasz.
ną w Bielsku-Białej szła boso wzyW toku śledztwa ustalono, że
wająca pomocy kobieta. Na twa- 46-latka nie była pierwszą ofiarą
rzy miała liczne ślady pobicia - bielszczanina. 24 września tego
krwiaki i zadrapania.
roku Straż Miejska interweniowaPolicjanci ustalili, że od około ła już na ulicy Rucianej, gdzie w
miesiąca więził i znęcał się
nad nią mężczyzna, u którego zamieszkiwała. Po kolejnej awanturze i pobiciu
zdołała uciec. - Policjanci
szybko ustalili, że kobietę
maltretował dobrze im znany, z uwagi na wcześniejsze podobne czyny, 40-letni bielszczanin. W momencie zatrzymania miał we
krwi dwa i pół promila alkoholu - mówi Elwira Jurasz,
rzecznik prasowy bielskiej
policji. W mieszkaniu 40latka policjanci zobaczyli
zachlapane krwią ściany,
meble i sprzęty domowe
oraz należącą do zniewolonej 46-latki odzież.
Bielszczanin przygarnął
przed miesiącem pod swój
dach 46-latkę, która wróciła
z dłuższego pobytu na Cyprze, gdzie pracowała. Gdy
była za granicą, została eks- Oprawca z ulicy Rucianej w drodze do
mitowana z mieszkania do aresztu.
lokalu zastępczego, w którym nie było elektryczności i wody. jednym z prywatnych budynków,
Nie mając oparcia w bliskich zdecy- przed agresją konkubenta - władowała się na zamieszkanie z nowo śnie brutalnego 40-latka - schronipoznanym mężczyzną. W zamian ła się 47-letnia, pobita przez niego
kobieta. Sprawa ta nie znalazła
miała prać, sprzątać i gotować.
- Początkowo wszystko układa- wówczas swojego finału w sądzie,
ło się dobrze. Po pewnym czasie bo pobita - korzystając z przysłuzachowanie mężczyzny zmieniło gujących jej uprawnień - odmówisię diametralnie. Groźbami i biciem ła złożenia zeznań. Policjanci,
zmuszał ją do obcowania płciowe- ustalają, czy zatrzymany 40-latek
go. Był wyjątkowo brutalny, bił ją ma na koncie inne, podobne przetym co miał pod ręką, kopał po ca- stępstwa.
łym ciele. Zabraniał jej też gdzieTekst i foto: ŁUKASZ PIĄTEK

CZWARTEK, 14 GRUDNIA
● Policjanci z Rajczy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w prywatnym lesie w Ujsołach. Znaleziono tam zwłoki 58-letniego właściciela. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna zginął podczas wycinania drzew. Najprawdopodobniej został przygnieciony przez toczący się ze stoku kloc drewna.
● Na ulicy Chemików w Oświęcimiu
policjanci zatrzymali 27-letniego kierowcę, który prowadził samochód nie
mając prawa jazdy. Okazało się, że
dokument - za jazdę po pijanemu odebrał mu wcześniej sąd.
PIĄTEK, 15 GRUDNIA
● Dwa i pół tysiąca paczek papierosów z ukraińskimi znakami akcyzy
wpadło w ręce pograniczników ze
Zwardonia. Tytoniową kontrabandę
- ukrytą pod podłogą dostawczego
peugeota - próbowali przemycić na
Słowację dwaj mężczyźni z Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Twierdzili,
że o wartych 15 tysięcy złotych papierosach nic nie wiedzieli.
● Przewody elektryczne i elektronarzędzia padły łupem złodziei, którzy
włamali się do budynku w budowie
przy ulicy Bielskiej w Międzyrzeczu
Górnym.
SOBOTA, 16 GRUDNIA
● Etui, w którym znajdowała się karta bankomatowa i tysiąc dwieście złotych, skradziono z mieszkania przy
ulicy I Armii Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Z policyjnych ustaleń wynika, że mieszkanie było otwarte.
NIEDZIELA, 17 GRUDNIA
● Z domku jednorodzinnego przy ulicy Moniuszki w Bielsku-Białej złodzieje ukradli dziewięćset złotych. Nic innego ich nie zainteresowało.
● Na ulicy Dmowskiego w BielskuBiałej policjanci zatrzymali 18-latka,
który włamał się do kiosku. Młodzian
zdążył tylko wybić szybę w okienku
sprzedażnym. Był kompletnie pijany.
● Trzy tysiące paczek papierosów
bez polskich znaków akcyzy wpadło
w ręce celników z grupy mobilnej,
patrolującej drogi dojazdowe do
przejścia w Cieszynie. Uwagę patrolu zwrócił zmierzający w stronę Cieszyna samochód kempingowy, stanowiący raczej mało praktyczne lokum na turystyczny wyjazd zimą. Kierowca - mieszkaniec Kluczborka upierał się, że jedzie na urlop na
Węgry, w rejon gorących źródeł... Po
przeszukaniu pojazdu okazało się, że
powodem eskapady był przemyt papierosów. Kontrabanda o wartości 20
tysięcy złotych ukryta była w łóżku i
pod łóżkiem wozu kempingowego.
PONIEDZIAŁEK, 18 GRUDNIA
● Około 8.30 na ulicy Legionów w
Czechowicach-Dziedzicach doszło
do - na szczęście niegroźnego w skutkach - zderzenia autobusu komunikacji miejskiej z przewożącą materiał
sypki cysterną. Niegroźnych, nie wymagających hospitalizacji, obrażeń
doznała czwórka pasażerów autobusu. Kierowca autobusu twierdzi, że cysterna wjechała w autobus, kiedy stał
na przystanku. Kierowca cysterny tłumaczy się, że autobus nagle wyjechał
z przystanku.
● Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu tira z osobowym oplem. Do
wypadku doszło po południu na dwupasmówce między Bielskiem a Czechowicami. Po zderzeniu z ciężarówką opel wpadł do przydrożnego rowu.
Aby dostać się do rannych strażacy
musieli rozcinać karoserię auta. Na
szczęście obrażenia rannych w tym
wypadku osób okazały się znacznie
mniej poważne, niż wskazywały na
to okoliczności wypadku.
WTOREK, 19 GRUDNIA
● Policjanci zatrzymali trzech młodych
mężczyzn, którzy około północy uszkodzili mercedesa klasy E przejeżdżającego przez Zasole Bielańskie. Młodzieńcy rzucili w samochód butelką.
Kiedy kierowca zatrzymał się i wysiadł,
ruszyli w jego stronę z młotkiem i nitownicą w dłoniach. Zanim zdążył
uciec, uszkodzili karoserię limuzyny,
powodując straty w wysokości 20 tysięcy złotych. Potem próbowali gonić mercedesa fiatem cinquecento...
Pościg zakończyli w rowie w Wilamowicach. Cała trójka napastników - w
tym kierowca fiata - była pijana.
● Około 8.45 do wypadku doszło w
Cisownicy, na trasie Goleszów Ustroń. Volkswagen bus potrącił tam
przechodzącego przez jezdnię mężczyznę. Poważnie ranny pieszy trafił
do szpitala. (łup)
Rubryka redagowana na podstawie
bieżących informacji policyjnych.
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Wydawało się, że za czasów ich sportowych karier napisano już o nich wszystko. Okazuje się jednak, że każdy z asów chował w zanadrzu wspomnienia, które nigdy nie
trafiły pod dziennikarskie pióro. Wszystkie łączą się z okresem Świąt Bożego Narodzenia. „Kronika” dotarła do nich pierwsza...

Sensacyjne wyznania asów bielskiego sportu: Uwięziony
na Przegibku ● Przegapił koronację żony ● Sylwester w
izbie wytrzeźwień...

nowałem sobie w myśli, rezygnując błyskawicznie z kontynuowania pionierskiego dzieła przecierania zaśnieżonego Przegibka.
Niestety, podczas cofania maluch
siadł tylnymi kołami w rowie. Wypadłem z auta i dopiero wówczas
zorientowałem się, że na rajdowe
spotkanie z pierwszym śniegiem
wybrałem się w... letnich butach i
cienkim swetrze! A tu środek
nocy, głucho wokół i coraz dotkliwszy mróz! Łopata została w
garażu, więc odkopywałem koła
nogami, ślizgając się niemiłosierbyło równe trzydzieści
lat temu. Święta tuż
tuż, a śniegu nie ma.
Wypatrywałem go, bez cienia
przesady, dzień i noc, bo jako zawodnik miałem sportowe gusło obowiązkową jazdę po „pierwszym śniegu”. No i wreszcie - o
pierwszej w nocy - zaczął padać!
A pod domem, wówczas byłem
już „kierowcą fabrycznym”, stały
dwa treningowe auta... Po chwili
odpalałem silnik - zaczyna swą
opowieść Wiesław Cygan, eksmistrz Polski w rajdach samochodowych. - Zacząłem kręcić
się po Bielsku, objeżdżając i boczne uliczki, ale było mi mało. Przyszła pokusa, by „kopnąć” się na...
Przegibek. Wjeżdżałem na szczyt
zauroczony. Szaleństwo wirujących płatków, z piętnaście centymetrów śniegu pod kołami, no i
połechtana próżność kierowcy mój mały fiacik robił „pierwszy
ślad” na zaśnieżonej drodze! Było
zbyt pięknie, by zawrócić. Zacząłem zjeżdżać w stronę Czernichowa. Estetyczne uniesienia - co
daję wszystkim kierowcom pod
rozwagę - osłabiły kontrolę nad
autem. Na pierwszym łuku rajdówka nijak nie chciała skręcić w
prawo. Mając na wprost przecinkę,
nie kombinowałem wiele i szczęśliwie - bez szwanku - zakotwiczyłem na leśnej ścieżce. - Wsteczny, na drogę i do domu - zaordy-

ZAPRASZA
● Kryta pływalnia „Troclik” (BielskoBiała, ul. Sosnkowskiego 14) - codziennie od 7.00 do 23.00. Aqua-aerobik - poniedziałek, środa i piątek: od
21.00 do 22.20. Aerobik - poniedziałek i czwartek: 19.00, wtorek i piątek:
19.00. Step-aerobik - poniedziałek i
czwartek: 20.00, wtorek i piątek:
20.00. W okresie świątecznym pływalnia będzie czynna: 24 XII od 7.00 do
13.00, 25 XII nieczynna, 26 XII od
15.00 do 23.00, 30 XII od 7.00 do
13.00, 1 I 2007 od 15.00 do 23.00.
● „Centrum Fitness” (Bielsko-Biała, Bratków 16), codziennie od 17.00
do 21.00, a w poniedziałek, środę i
czwartek dodatkowo od 9.00 do 10.00.
● Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny
„Victoria” (Bielsko-Biała, ul. Bratków
16) Boisko wielofunkcyjne - codziennie od 8.00 do zmroku.

nie. Szarpałem się z autem przez
godzinę. Choć brakowało niewiele, jeszcze jednej i to niekoniecznie bardzo krzepkiej pary rąk,
wyrwać go z zaspy nie dałem
rady. Nie było wyjścia - po ratunek pomaszerowałem do leśniczówki w Straconce. Gdy do niej
dochodziłem, od strony miasta
nadjechał samochód! Wysiadł z
niego starszy pan i taktownie kryjąc zdziwienie moim wiosennym
ubiorem spytał, czy „wyżej droga
jest przejezdna”... Zabrał mnie z
powrotem na górę i, wraz z małżonką, która mu towarzyszyła,
pomógł wypchnąć fiacika z zaspy.
Z nauki wyciągnąłem wnioski, ale
przyzwyczajenia nie zmieniłem.
Rok w rok wracałem na Przegibek w ślad za „pierwszym śniegiem”, ale na prawym fotelu miałem już pasażera. Tak na wszelki wypadek...
Zdarzenie, które wspomina
złoty i brązowy medalista
igrzysk olimpijskich w Tokio i
Meksyku, Marian Kasprzyk, powinno pokrzepić serca tych spośród czytelników, którym towarzyszki życia zarzucają nie dostrzeganie u nich nowych fryzur,
kreacji, torebek. Panowie - to się
zdarza nie tylko wam! - Po przeprowadzce do Bielska w moich
rodzinnych Ziębicach bywałem kilka razy w roku, a obowiązkowo w
okresie Bożego Narodzenia. Tam
też spędziliśmy z Krystyną - pierwszego jako małżonkowie - sylwestra. W miejscowym Domu Kultury, na parterze i piętrze, bawiło się
„pół” Ziębic. Prawie wszyscy z
obecnych byli moimi znajomymi,
więc tańce z żoną przeplatałem
rozmowami i składaniem życzeń w
towarzyskich „podgrupach”. Na
jedną z takich pogawędek zszedłem na dół. Trwała może z kwadrans. Wróciłem i puściliśmy się z
Krystyną w tany. - Nic nie widzisz?
- spytała mnie z uśmiechem w połowie „kawałka”. Zacząłem się rozglądać. Te same pary na parkiecie, ci sami grajkowie w orkiestrze.
- Nie tam, tu! - powiedziała już tro-

chę zniecierpliwiona, niemal dotykając głową mojej twarzy. Dopiero wówczas spostrzegłem, że Krysia ma we włosach... koronę! Podczas, gdy gadałem, na górze odbyły się wybory „miss balu”. Ziębiczanie wybrali bielszczankę! - Marian, skoro żona ma złotą koronę,
to ty bracie nie masz wyjścia i też
musisz zdobyć złoty medal - usłyszałem na pożegnanie po zabawie
od jednego z ziębickich ziomków.
A było to niespełna dwa lata przed
olimpiadą w Tokio...
Na zawody do Schoenach
eksmedalista mistrzostw świata (1973) w dwuboju narciarskim, Stefan Hula jeździł kilkakrotnie. Z wyjazdów do niemieckiego miasteczka najmocniej
utkwił mu w pamięci ten sprzed
trzydziestu pięciu laty. I to bynajmniej nie ze względu na wynik
sportowy. Cóż, pora odkryć karty i „odbrązowić” mistrza. Czołowy dwuboista globu rodem z
Beskidów spędził wówczas
sylwestra w... izbie wytrzeźwień! - W tamtych czasach na
imprezy międzynarodowe jeździło
się wyłącznie pociągami. Samolotami podróżowali jedynie Skandy-

nawowie. Na sylwestrowe zawody
do Niemiec pojechaliśmy w piątkę. Dwóch zakopiańczyków i
trzech z Podbeskidzia: trener Franciszek Klima, Jan Legierski i ja.
Ostatnią z kilku przesiadek mieliśmy wieczorem w Tribergu, dokąd
przyjechaliśmy z sześciominutowym opóźnieniem. To niestety wystarczyło, by nie zdążyć na pociąg
do Schoenach. A następny odchodził dopiero o piątej rano, czyli już
w „przyszłym roku”! Trener nie stracił zimnej krwi. Zadzwonił na policję, próbując wysondować czy są
w stanie nam jakoś pomóc. Za kilka minut pod stację kolejową podjechały dwa policyjne auta. Przewieźli nas do budynku w centrum
miasta i wprowadzili do wielkiej,
tonącej w półmroku sali. Było w niej
ze trzydzieści łóżek. Niektóre już
zajęte. W kącie ktoś sobie pochrapywał, spod okna dochodził pomruk śpiewanej kolędy... Dopiero
wtedy do nas dotarło, że znaleźliśmy schronienie w izbie wytrzeźwień! Cóż było robić? Każdemu
jeszcze coś tam zostało z wałówki, którą wziął w podróż, więc zimną płytę na sylwestra mieliśmy.
Noworocznego toastu nie mieliśmy
jednak czym spełnić, bo przecież
szampan czekał na nas w Schoenach... Niemieccy policjanci eleganccy i opiekuńczy byli do końca. Na pół godziny przed odjazdem
pociągu odwieźli nas na stację!
TOMASZ GIŻYŃSKI

Śląskie bez Podbeskidzia...

9 grudnia reprezentacja Polski zagrała w Chorzowie z drużyną złożoną z zawodników śląskich klubów. To był piłkarski hołd dla górników, którzy zginęli podczas katastrofy w
kopalni Halemba. Dochód z meczu przeznaczony został dla
ich rodzin. W śląskiej ekipie nie starczyło miejsca dla ani
jednego gracza z Podbeskidzia!

A może brak podbeskidzian w ekipie Piechniczka to nie przeoczenie, a „odgórna” troska o śląską hermetyczność? Podczas bezpośredniej transmisji meczu na ekranach telewizorów pojawiał się
napis, który porażał. Śląsk grał z... Polską!
ak jak by w południowej
części województwa śląskiego nie odczuwano
bólu po listopadowej tragedii, jak by
tu nie mieszkały górnicze rodziny,
jak by nie było piłkarzy. Wreszcie jakby nie było to jedno województwo... To pominięcie jest podwójnie
przykre. Śląskiego zespołu nie
kompletował przecież urzędnik z
katowickiego magistratu, który nie
podniósł głowy zza biurka na tyle

wysoko, by dojrzeć Bielsko-Białą i
jej okolice. Powołał go Antoni Piechniczek. Mieszkaniec Wisły i trener,
który - co sam wielokrotnie podkreślał - karierę szkoleniowca rozpoczął
nad Białą, prowadząc BKS Stal. I
jeśli nawet nie wypadało mu „po kumotersku” sięgnąć po czwartoligowego „stalowca” - bo za słaby, to
przecież w stolicy Podbeskidzia jest
inny - drugoligowy - klub...
TOMASZ GIŻYŃSKI

Nikt nie utyka, to...

o dwóch grudniowych meczach bielskich siatkarek rozdzwonił się redakcyjny telefon. Kibice denerwowali się, że „Kronika” ukrywa... urazy zawodniczek.
- Co druga ma na kostkach „usztywniacze”, a wy nawet słowem
nie piśniecie, że są kontuzjowane - zarzucano nam zgodnym chórem.
Uspokajamy więc. Nikt w BKS-ie nie utyka! - Założone na piętę i kostkę stabilizatory zabezpieczają przed wykręceniem się stopy na boki.
Owszem, kiedyś były używane wyłącznie przez „rehabilitantów”, którzy obawiali się przeciążenia osłabionych kontuzją „achillesów”. Teraz korzysta się z nich, choć nie wszyscy to robią, profilaktycznie wyjaśnia kierownik bielskiego zespołu, Arkadiusz Jasek. (tom)

olejny już raz w podbielskim Jaworzu - pod
patronatem „Kroniki Beskidzkiej” - ruszą do
boju siatkarskie czwórki. Bój pod siatką organizuje jaworzański Ośrodek Promocji Gminy i pomysłodawca turnieju Aleksander Machnik,sam całkiem dobry siatkarz, jeszcze niedawno
ocierający się o pierwszą szóstkę reprezentacji „Kroniki”.
Turniej niezrzeszonych siatkarzy o nagrodę wójta gminy Jaworze rozegrany będzie 13 i 14 stycznia, a drużyny, które chcą wziąć w
nim udział mogą jeszcze do końca roku zgłosić się do organizatorów
/tel.0338173237 i 0693407008/. Dochód z turnieju tradycyjnie przeznaczony będzie na zakup sprzętu sportowego dla jaworzańskiej młodzieży.
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Niemczyk – mag czy dezerter ?

Sztangą w kąt, zapowiadając rozbrat z podnoszeniem ciężarów, zawodniczka Czarnych Górala Żywiec, Agata Wróbel „rzucała” już kilka razy w ciągu
swej dziesięcioletniej kariery. Tym razem rzuciła nią
naprawdę!

Tym razem to już naprawdę koniec...

Pod koniec ubiegłego tygodnia do władz polskiego Związku Piłki Siatkowej dotarł list w obronie byłego trenera żeńskiej repezentacji Andrzeja Niemczyka. Wystosowały go kadrowiczki, opowiadając się zdecydowanie za przywróceniem go na stanowisko selekcjonera.
śród siatkarek, które chcą
dalej pracować z Niemczykiem, są obie kadrowiczki
z BKS Aluprof - Anna Podolec i Paulina Maj. Obie - jak poinformowały
„Kronikę” - świadomie, znając treść
listu, podpisały się pod nim. Miały
do tego prawo i należy ich głos
uszanować. Ale czy - respektować?
Przypomnijmy: podczas wrześniowego turnieju Grand Prix selekcjoner sam porzucił pracę. Na
oczach całego siatkarskiego świata
opuścił drużynę, nie przychodząc na
turniejowe mecze przez trzy dni!
Wrócił do zespołu i na pierwszym treningu... wyrzucił z reprezentacji najlepszą polską siatkarkę Małgorzatę
Glinkę. Szkoleniowiec, po trzydniowej bumelce, zarzucił zawodniczce,
że... nie przykłada się do treningu.
Ot, swoista trenerska etyka - wymagać od podopiecznych przestrzegania zasad, które samemu ma się za
nic. Nad zatrudnieniem tak postępującego trenera powinni się głęboko
zastanowić nawet klubowi działacze
z „terenu”, a co dopiero szefowie siatkarskiej federacji.
Czyżby o przytoczonych faktach
młode bielskie siatkarki, sygnatariuszki listu, nie wiedziały? To przecież nie-

Powtórka
z historii

możliwe! O co więc im może chodzić?
Przy okazji rozwiązywania umowy z
Niemczykiem, PZPS rozwiązał też reprezentację. Krótko mówiąc: kadrowiczki straciły miesięczne stypendium
w wysokości kilku tysięcy złotych...
Gdyby ulubionego trenera nie tykano
lub gdyby szybko i bezboleśnie wrócił, być może przywrócono by kadrowe. I to tej samej grupie wybranek trenera. To takie - nie pozbawione sensu - dywagacje... A swoją drogą dobrego samopoczucia naszym młodym siatkarkom nie brakuje. Oto zdobywczynie piętnastego miejsca na
świecie uznały się za kompetentne do
podszeptywania personalnych rozwiązań związkowi. Jak widać, formy
na mistrzostwach nie starczyło, ale
ambicji aż za dość...
TOMASZ GIŻYŃSKI

rebrna i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, mistrzyni świata i
trzykrotna mistrzyni Europy zakończyła wyczynowe uprawianie sportu. Taką decyzję, w imieniu zawodniczki, przekazał podczas spotkania (15 grudnia) z
ministrem sportu trener kadry
sztangistek Ryszard Soćko. Od
tego momentu telefon komórkowy Agaty milczał jak zaklęty.
Decyzją sztangistki nie jest
zaskoczony odkrywca jej talentu i klubowy trener, Edward

Tomaszek. - Tyle razy się żegnała z pomostem, że w końcu... musiało to nastąpić. Nic bliższego
na ten temat nie wiem, bo Agata
nie odbiera telefonu. Myślę, że
pospieszyła się. Powinna wytrwać przynajmniej do olimpiady
w Pekinie (2008). Owszem, przy
obecnym układze sił na świecie
dwa pierwsze miejsca na podium
byłyby raczej poza jej zasięgiem,
ale o brąz mogłaby śmiało walczyć. No a w Europie nie schodziłaby z podium jeszcze długo...
- mówi z żalem Tomaszek. (tom)

BKS Aluprof zagra z CSKA Moskwa !

Pierwsza przeszkoda wzięta. Siatkarki BKS Aluprof awansowały do najlepszej szesnastki Top Teams - drugiego
co do prestiżu klubowego turnieju w Europie.

I znów dzieje się tak, jak najczęściej bywało w poprzednich sezonach. Na turnieje Pucharu Świata
jeździ czteroosobowa reprezentacja, a skacze tylko Adam Małysz...
Dwa kolejne konkursy PŚ rozegrano w szwajcarskim Engelbergu.
Oba pod dyktando „młodych wilczków”. Sobotnie (16 grudnia) zawody wygrał 16-letni (!) Austriak Schlierenzauer - Małysz był trzeci. Dzień
później triumfował 21-letni Norweg
Jacobsen - Małysz zajął szóstą lokatę. Z pozostałych polskich skoczków (Stefan Hula, Kamil Stoch,
Marcin Bachleda) żadnemu nie udało się przebić do najlepszych trzydziestek obu konkursów. W generalnej klasyfikacji PŚ Małysz (176
pkt) zajmuje piąte miejsce, tracąc do
liderującego Szwajcara Ammanna
prawie 200 punktów. (tom)

awans BKS bił się (15 - 17)
w białoruskich Baranowiczach, mając za rywali zespoły z Finlandii i Cypru oraz ekipę
gospodyń turnieju. Obwołanym
głównymi faworytkami turnieju
bielszczankom presja zwycięstwa
spętała nogi i ręce w pierwszym występie. Na szczęście po trzech nerwowych i chaotycznych w ich wykonaniu setach, w bielskie szeregi
wrócił spokój i w kolejnych dwu partiach na parkiecie istniał już tylko
zespół zdobywczyń Pucharu Polski. Potem był już „spacerek”, czyli
demolka Cypryjek oraz ostatni
mecz zawodów - z mającymi także
dwie wygrane na koncie, Białorusinkami. Łatwa wygrana w pierwszej partii uśpiła czujność bielskich
siatkarek, ale przywołane do porządku porażką w następnej, załatwiły już „sprawę” bez wpadek i
potrzeby rozgrywania piątego seta.
Najbliższym rywalem BKS-u
będzie... CSKA Moskwa! Zwycięzca dwumeczu (10 i 17 stycznia)
zakwalifikuje się do 1/8 rozgrywek.
Top Teams (turniej eliminacyjny
w Baranowiczach): BKS Aluprof
- VC Hameelina 3:2 (-31, 23, -22,
15, 8), BKS Aluprof - SC Limassol 3:0 (16, 13, 13), BKS Aluprof
- Atlant Baranowicze 3:1 (18, -22,
19, 17). Kolejność: 1. BKS Aluprof

Piłka nożna. 28 i 30
grudnia, hala sportowa Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kętach
(os. Nad Sołą 29) halowe turnieje sylwestrowe. W czwartek (początek 9.00) rozegrany zostanie turniej drużyn tworzonych przez młodzież do
18 lat, a w sobotę (9.00) zmierzą się
zespoły, w których grać mogą starsi (powyżej 18 roku życia) zawodnicy. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w recepcji hali do 21 grudnia
(do 15.00).
Narciarstwo. 13 stycznia, trasa biegowa wokół Radziechów - XXI Międzynarodowy Bieg Dudka i XII Memoriał Ewy Dudek. W ramach imprez

zostaną rozegrane biegi dziecięce
(dystans 2 km) i młodzieżowe (3 i 10
km) oraz biegi główne kobiet (10 km)
i mężczyzn (20 km). Zgłoszenia
przyjmowane są telefonicznie: 0/33
8676002 lub 0501674270.
Siatkówka. 23 grudnia, mecz o mistrzostwo Ligi Siatkówki Kobiet
(18.00): BKS Aluprof - IDM Swarzędz Meble Poznań.
Tenis stołowy. 20 grudnia (dzisiaj!), mecze o mistrzostwo III ligi
mężczyzn (18.00): Orzeł Kozy Lesznianka Leszna Górna, Anders II
Żywiec - LKS Pogórze, UKS The
Best Bestwinka - LUKS Gilowice,
Orzeł Łękawica - BISTS Polsport II
Bielsko-Biała oraz (17.00) ULKS Ligota - Beskid Brenna. (tom)

(6 pkt), 2. Atlant (5), 3. Hameelina
(4), 4. Limassol (3).
I liga siatkówki mężczyzn, 12 kolejka: Siatkarz Original - Avia
Świdnik 2:3 (18, -16, -25, 16, -11).
Siatkarz: Fijałek, Piekarczyk, Mariusz Gaca, Nakoskin, Michał
Gaca, Mizerak, Sufa (libero) oraz
Żyliński, Podgórski, Hunek, Kocoń.
Prowadzi AZS Nysa (29) przed Płomieniem Sosnowiec (28) i Jokerem
Piła (25). Kolejność w dole tabeli:
7. GTPS Gorzów (15), 8. SPS
Zduńska Wola (14), 9. Energetyk
Jaworzno (13), 10 - 11. Bzura
Ozorków i OSiR Hajnówka (po 11),
12. Siatkarz (10), 13. SMS (5). Zespoły z miejsc: 11 - 12 spadną do
II ligi automatycznie; kolejnych
dwóch spadkowiczów wyłonią play
off-y z udziałem drużyny z pozycji
od 7 do 10; zespół SMS-u pozostanie w I lidze bez względu na
osiągnięty wynik. (tom)

Młodzieżowe mistrzostwa Polski.
I pomyśleć, że klub o takim piłkarskim potencjale spadł w zeszłym
roku z halowej ekstraklasy. Z Suwałk, gdzie o medale rywalizowało
dwadzieścia drużyn złożonych z
graczy, którzy nie ukończyli dwudziestu lat, ekipa bielskiego Rekordu wróciła z tytułem wicemistrzów
kraju! Złoty medal bielszczanie
przegrali w rzutach karnych... Srebrną ekipę tworzyli (w nawiasach ilość
zdobytych bramek): bramkarze Grzegorz Carbol i Maciej Rozmus,
Łukasz Mentel (5), Jarosław Piwkowski (4), Tomasz Maga (3), Kamil Szlagor, Mateusz Maciejewski,
Mateusz Zięba (1), Marek Profic (2),
Aleksander Hola (2), Paweł Budniak
(6), Sebastian Łaciak, Mateusz
Maga, Marcin Czaicki (2). Trenerzy
- Marcin Biskup i Piotr Szymura.
Wyniki spotkań z udziałem zespołu
Rekordu: Kupczyk Kraków 0:1, Remedium Pyskowice 3:1, Dąbrovia

Przed nami bój z czołową drużyną ligi mistrzyń świata, ale cel
mamy wytyczony jasno: znaleźć
się w finałowej czwórce Top
Team! - mówi trener BKS-u, Jacek Skrok.

Jaworzno 6:1, Widex Sępólno Krajeńskie 6:3 (faza eliminacji grupowych); Team Mikołów 2:0 (ćwierćfinał); Radan Gliwice 5:2 (półfinał);
Baustal Strzelec Gorzyczki 3:3 i w
rzutach karnych 4:5 (finał).
Bielska liga szkół ponadgimnazjalnych, 12 kolejka: Zespół Szkół
Samochodowych i Ogólnokształcących - Zespół Szkół Ogrodniczych
3:2 , Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Ekonomicznych 1:0 ,
Publiczne Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Elektrycznych
Elektronicznych i Mechanicznych
1:7, LO im. A. Asnyka - LO im.
M. Reja 6:1, Zespół Szkół im. J. Tuwima - LO im. M. Kopernika 1:5 ,
Bielska Szkoła Przemysłowa - LO
im. KEN 1:1 , LO im S. Żeromskiego - Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 1:0. Czołówka:
1. LO im. A. Asnyka (33 pkt), 2. LO
im. KEN (29), 3. ZSEEiM (27), 4.
ZSE (25), 5. ZSSiO (24). (tom)
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Żywieckie strzały zaświszczały aż
na... Białorusi! Z Brześcia, gdzie
żywczanie wystąpili gościnnie w
zawodach rozgrywanych w ramach
białoruskiej spartakiady młodzieży
(juniorzy młodsi), sześcioosobowa
ekipa Łucznika przywiozła cztery
medale. W rywalizacji chłopców nie
było mocnych na Dominika Szemika. Bardzo bliska zwycięstwa w turnieju łuczniczek była Paulina Wyczechowska. Zremisowała finałowy
pojedynek, a o zajęciu przez nią
drugiego miejsca zadecydowała
mniejsza ilość trafionych „10”. Drugie srebro, wespół z Dominiką Słapą i Magdaleną Bohun, żywczanka ustrzeliła w zawodach drużynowych. Juniorzy znad Soły zespołowy występ ukończyli na trzeciej pozycji. Razem z indywidualnym mistrzem spartakiady na brąz zapracowali Arkadiusz Maciejowski i Sebastian Łanoszka.

II liga kobiet, 12 kolejka: BKS
Aluprof II - MKS Bielsko-Biała
3:0, MKS Andrychów - Orzeł
Kozy 3:1, SMS II Sosnowiec Armatura Kraków 0:3, Sandecja
Nowy Sącz - Remagum Mysłowice 2:3, Dalin Myślenice - Siarka
Tarnobrzeg 3:1.
1. Remagum
30 34 :14
2. MKS Andrychów 29 33 :13
3. Armatura
26 31 :18
4. SMS II
24 27 :15
5. Sandecja
18 23 :24
6. Dalin
17 25 :24
7. Siarka
17 22 :25
8. BKS Aluprof II
13 20 :26
9. Orzeł
6 10 :33
10. MKS B-B
0
3 :36
Czechowicka Liga Amatorska.
Do zakończenia drugiej fazy ligowych zmagań pozostały jeszcze
mecze ostatniej kolejki (grupa A)
oraz spotkania zaległe (grupa B).
Udział w finałowym etapie rozgrywek (play off, osiem ekip) zapewniony mają wszystkie drużyny
walczące w grupie A, do których
dołączą trzy najlepsze zespoły z
grupy B.
Grupa A („silniejsza”), 3 kolejka:
Top I - Zachodzące Gwiazdy 2:0
(21, 26), Środek - Stars’i 0:2 (-21,
-22). Tabela (* - mecz mniej):
1. Stars’i
6
6:0
2. Top I
5
4:2
3. Środek
5
4:2
4. LO
3
1:6
5. Gwiazdy*
2
0:4
Grupa B („słabsza”), 4 kolejka:
Gimnazjum nr 2 - Makowski
Team 0:2 (-9, -16), Sokół - OFS
Voley Masters 1:2 (-25, 24, -8).
Tabela (* lub ** - mecz lub dwa
mniej):
6. Voley
7
7:4
7. Gimnazjum
6
5:5
8. Team**
4
4:1
9. Sokół*
4
4:4
10. ZSTiL II*
3
2:6

Demolka na trzecioligowych wyżynach! Starcie w Brennej, gdzie
lider podejmował wicelidera,
skończyło się pogromem ekipy z
Kóz. Do półmetka rozgrywek tenisistom pozostały dwie kolejki. I
choć prowadzącym w tabeli pingpongistom Beskidu przyjdzie
zmierzyć się z kolejnymi drużynami z czołówki (ULKS Ligota i
Lesznianka), to po laniu, jakie
sprawili niepokonanym dotąd kozianom, są zdecydowanymi faworytami tych potyczek.
III liga mężczyzn, 7 kolejka: Beskid Brenna - Orzeł Kozy 8:2,
Lesznianka Leszna Górna Orzeł Łękawica 7:3, LKS Pogórze - UKS The Best Bestwinka
3:7, BISTS Polsport Bielsko-Biała - Anders Żywiec 8:2, LUKS Gilowice - ULKS Ligota 2:8. (tom)
1. Beskid
14 48 :22
2. Lesznianka
12 47 :23
3. Kozy
11 46 :24
4. Ligota
10 45 :25
5. BISTS II
9 41 :29
6. UKS The Best
7 39 :31
7. LUKS Gilowice
3 24 :46
8. Anders II
2 22 :48
9. Pogórze
1 20 :50
10. Łękawica
1 18 :52
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Na chór i organy

Konkurs rozstrzygnięty

Najpiękniejsze kolędy można będzie usłyszeć podczas przedświątecznego koncertu, który 21 grudnia o 18.00 rozpocznie się w Bielskim Centrum Kultury.
Będzie to ostatnia już odsłona trwającego od września Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jana Sebastiana Bacha w Bielsku-Białej.

„Niezwykłe miejsca. Niezwykli ludzie. Niezwykłe
wydarzenia” - to literacki
konkurs dla młodzieży zorganizowany przez Żywiecką Bibliotekę Samorządową. Jego celem było rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowań problemami miejscowości, w której mieszkają. Przed tygodniem konkursowe jury
wybrało najciekawsze spośród 41 nadesłanych prac.

ym razem w głównej roli
wystąpi Chór Chłopięcy i
Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu - czyli popularne Poznańskie Słowiki - któremu
towarzyszyć będzie muzyka organowa w wykonaniu Wacława Golonki. Poznański chór, pod dyrekcją słynnego dyrygenta i kompozytora Stefana Stuligrosza, słynie
z szerokiego repertuaru i współpracy z najwybitniejszymi orkiestrami symfonicznymi. W ciągu
półwiecza istnienia chór występował na wszystkich kontynentach,
dając ponad 2500 koncertów.
Choć specjalizuje się w muzyce
renesansowej i barokowej, z powodzeniem wykonuje również
kompozycje z innych epok, od
średniowiecza po współczesność.
Jego repertuar został utrwalony
na kilkudziesięciu płytach, nagra-

niach radiowych oraz podczas
licznych audycji telewizyjnych.
W czasie koncertu wykonywane będą najpiękniejsze kolędy między innymi „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy śliczna Panna”, „Dziesiaj w Betlejem”, „Bracia patrzcie
jeno”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”. Będzie można usłyszeć również monumentalną Toccatę i fugę
d-moll Jana Sebastiana Bacha.
Dla czytelników „Kroniki” mamy
dwa dwuosobowe, imienne zaproszenia na koncert. Otrzymają je
osoby, które jako pierwsze zgłoszą
się w dziale marketingu naszej redakcji (III piętro) 20 grudnia o
15.00, z aktualnym numerem „Kroniki” oraz dowodem tożsamości i
prawidłowo odpowiedzą na pytanie: podczas jakiego festiwalu wystąpił w tym roku w Bielsku-Białej
Tomasz Stańko? (ban)

W pracach literackich uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów opisywali dzieje swoich
miejscowości. Najczęściej przedstawiali w nich niezwykłe miejsca, jak beskidzkie kapliczki, zabytkowe budowle, pomniki przyrody, ciekawych ludzi czy historyczne wydarzenia. W kategorii
„Niezwykli ludzie” za najlepszą
uznano pracę Aleksandry Jurasz,
uczennicy Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Twardorzeczce. Drugie miejsce przyznano Łukaszowi Murańskiemu z Zespołu Szkół
nr 6 w Sopotni Małej, a trzecie Maciejowi Karasiowi ze Szkoły
Podstawowej nr 9 w Żywcu, Martynie Witos z Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Ujsołach i Magdalenie Sporek ze Szkoły Podstawowej w Glince.
W kategorii „Niezwykłe wydarzenia” pierwsze miejsce zajęła
Ewelina Tanistra ze Szkoły Podstawowej w Złatnej, a drugie Mał-

POZIOMO: 3 - podokiennik, 10
- sąsiadka Ochab, 11 - sędzia polubowny, 12 - Wielka koło Oświęcimia, 13 - naczynie dla żołnierza,
15 - skoczowianin, który wyrąbał
chodnik, 17 - urwany kawałek tkaniny lub papieru, 18 - druga połowa popa, 20 - 1000 gramów, 23 produkcyjna nasiadówka, 24 - szachrajka, 26 - urząd uczelni, 28 szkolna zjeżdżalnia, 31 - rodzinny
instrument, 33 - salon króla, 36 żabia muzyka, 37 - poza nawiasem, 40 - „Rzym” w Suchej Beskidzkiej, 41 - wyrób do kitu, 42 pod pazuchą, 43 - namiastka, 44 woda na stopniach.

PIONOWO: 1 - na pochyłe
kozy skaczą, 2 - mur płaczu, 3 ojciec na dachu, 4 - kręci się w
kasynie, 5 - pluskiewka, 6 - narybek piłkarza, 7 - wdzięk, urok, 8 człowiek śniegu, 9 - majątek po
rodzicach, 14 - żółty u żonkila, 16
- diabeł, szatan, 18 - nadzienie
pocisku, 19 - kura ma go do drapania, 21 - nabita kremem, 22 zdobi głowę biskupa, 23 - ochraniacz krawcowej, 25 - domena
Adama Małysza, 27 - belka rzucana pod nogi, 29 - olej do popędzenia, 30 - część wysokiego buta, 32
- owocowy gagatek, 34 - urwipołeć, 35 - udaje złoto, 38 - kawał

skały, 39 - wartki w rzece, 40 - niejedna w banku.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru:
POZIOMO: burak, klark, Alabama, apolog, Essen, rower, akolita,
szejkat, wokalistka, wataha, Ottawa, nankin, literatura, zakole, szaman, Utrata, pogorzelec, adapter,
antenat, sagan, lasso, septet, Izabela, agape, szafa.
PIONOWO: Bielsko, respekt, kanak, Dakota, malina, karawana, adwokatura, Karol, kołysanka, monoklina, kawalerzysta, tetralogia, trałowiec,
apologeta, nasada, rzucanie, Metyska, narkoza, ratrak, tandem, atlas.

Laureaci konkursu z burmistrzem Żywca Antonim Szlagorem.
gorzata Duc ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej
Górki w Węgierskiej Górce i Gabriela Wójcik z Gimnazjum im.
Krzysztofa K. Baczyńskiego w
Węgierskiej Górce. „Niezwykłe
miejsca” najciekawiej opisała Michalina Mocek z Gimnazjum im.
Krzyszofa K. Baczyńskiego w Wę-

gierskiej Górce. Na następnych
miejscach znalazły się prace Marii Tlałki z Gimnazjum w Rajczy i
Izabeli Kubicy ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej
Górki w Węgierskiej Górce oraz
Aleksandry Brzezinki z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce. (ban)

Będą najpiękniejsze arie

Galowym Koncertem Sylwestrowym w wykonaniu Bielskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Janusza Powolnego pożegna kończący się rok Bielskie Centrum Kultury. Był to kolejny udany sezon artystyczny tej wiodącej w mieście placówki kultury. Podobnie jak w poprzednich latach, można było oklaskiwać największe muzyczne indywidualności. W Bielsku-Białej gościli
czołowi artyści krajowej i światowej
sceny muzycznej. Wydarzeniami
najwyższej rangi były miejskie festiwale: Muzyki Sakralnej, Kompozytorów Polskich, Muzyki Jana Sebastiana Bacha i Jazzowa Jesień.
Wśród koncertujących w BCK oraz
na letniej estradzie byli między innymi: Mikołaj Henryk Górecki, ar-

tyści Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Chóru Filharmonii Śląskiej, formacje jazzowe Tomasza Stańki, Jacka De Johnetta, Gary Peacocka, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Torda Gustavsena, a także plejada gwiazd
rodzimej muzyki popularnej: Anna
Maria Jopek, Kazik, Krzysztof
Krawczyk, Krzysztof Kiliański,
Doda oraz legenda włoskiej piosenki - Drupi.
Koncert Sylwestrowy, wieńczący stary rok, odbędzie się 31 grudnia o 21.00 w Bielskim Centrum
Kultury. W programie są utwory
muzyczne na orkiestrę oraz operetkowe i musicalowe arie w wykonaniu Grażyny Brodzińskiej (sopran) i
Iwo Orłowskiego (tenor). (ban)

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).

Malwinka Garncarczyk z Wilkowic lubi przebywać
na łonie przyrody oraz bawić się ze swoimi dwiema
starszymi siostrami. To zdjęcie jest wspomnieniem z
lata. Teraz Malwinka z utęsknieniem czeka na śnieg...
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Żywieckie muzeum ma 70 lat

Naukowa konferencja i otwarcie okolicznościowej wystawy historycznych i bibliotecznych zbiorów uświetniły obchodzoną w tym roku siedemdziesiątą rocznicę
otwarcia Muzeum Miejskiego w Żywcu.
Armii Czerwonej w 1945 roku
budynek muzeum, w którym
umiejscowiło się niemieckie dowództwo odcinka frontu, został
bardzo zniszczony. Mimo to jeszcze w tym samym roku muzeum
reaktywowano. Udało się odzy-

rą pieczę od 1991 roku sprawuje
żywiecki samorząd. Od ubiegłego roku Muzeum Miejskie mieści
się w salach wyremontowanego
Starego Zamku. Można tam zwiedzać zarówno stałe, jak i organizowane czasowo ekspozycje.

FOTO: DARIUSZ BANDOŁA

Fragment jubileuszowej ekspozycji.
skać część obiektów sakralnych
wywiezionych przez Niemców,
ale wiele zbiorów bezpowrotnie
zaginęło.
W 1949 roku muzeum zostało upaństwowione, a opiekę nad
nim objęło Muzeum Narodowe w
Krakowie. Swoją nową siedzibę
znalazło na blisko pół wieku w
budynku tzw. Siejby, przy ulicy
Kościuszki 5, gdzie - po długoletnim remoncie - otwarto w 1960
roku ekspozycję. Od połowy lat
siedemdziesiątych muzeum jest
samodzielną placówką, nad któ-

Podczas jubileuszowej konferencji przybliżono historię zasłużonej dla miasta placówki. O jej
narodzinach mówiła między innymi Jadwiga Stankiewicz, była
uczennica Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Żywcu, a postać profesora Michała Jeziorskiego przypomniała w swym referacie Magdalena Meres, długoletnia dyrektor muzeum.
Otwarta 16 grudnia wystawa
„70 lat Muzeum w Żywcu” czynna
będzie do końca marca 2007. (ban)

FOTO: DARIUSZ BANDOŁA

hoć oficjalne otwarcie muzeum w stałej siedzibie nastąpiło w 1936 roku, korzenie placówki sięgają wcześniejszego okresu. Już w 1925 roku
Tadeusz Charlewski, ówczesny
dyrektor żeńskiego Seminarium
Nauczycielskiego w Żywcu, wystąpił z inicjatywą założenia muzealnej placówki. Na jego apel
najpierw nauczyciele, a potem
młodzież z Kółka Krajobrazowego zaczęli gromadzić zbiory historyczne związane z Żywiecczyzną.
Podczas pierwszej wystawy
zorganizowanej w budynku szkoły było ich ponad dwieście. Po likwidacji seminarium, w czerwcu
1936 roku, zbiory przekazano
Sekcji Miłośników Ziemi Żywieckiej przy Kole Towarzystwa Szkoły Ludowej w Żywcu, a w październiku tegoż roku nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum Ziemi Żywieckiej. Pierwotna siedziba muzeum mieściła się w budynku przy
Rynku i ulicy Andrzeja Komonieckiego. Opiekę nad nim sprawował
nauczyciel Michał Jeziorski, który został pierwszym kustoszem
placówki. Na pierwszej wystawie
pokazano stroje mieszczańskie i
góralskie, dokumenty miejskie i
cechowe, zbiory etnograficzne, a
także okazy przyrodnicze przekazane przez arcyksięcia Karola
Olbrachta Habsburga. Wkrótce
zbiory wzbogaciły się o dział archeologiczny, gdzie umieszczono
materiały z wykopalisk prowadzonych na górze Grojec.
II wojna światowa przerwała
muzealniczą działalność. W obozie koncentracyjnym zginął Michał Jeziorski, a okupanci ogołocili zbiory. Podczas ofensywy

Agnieszka Kliś z Wilkowic była jedną spośród grona 191 absolwentów szkół średnich i wyższych, którym w ubiegłym tygodniu wręczono w Bielsku-Białej nagrody pieniężne za bardzo dobre wyniki w nauce. Takie nagrody już od dziesięciu lat funduje
dla dzieci swoich pracowników Grupa Fiat. W dotychczasowych
dziesięciu edycjach konkursu nagrody o łącznej kwocie 6,5 milionów zł przyznano 1683 młodym ludziom. (ban)

W Bestwinie przepisywano „Bogurodzicę”
Aby ułatwić naszym czytelnikom orientację w bardzo szerokiej ofercie filmów
i książek, wyszukujemy - i przedstawiamy w tej rubryce - prawdziwe hity.

FOTO: WIOLETTA KUBICZEK

JAN PAWEŁ II

„Kopistą być” - pod takim hasłem Gminna Biblioteka Publiczna
w Bestwinie ogłosiła konkurs graficzny podsumowujący obchody
„Roku języka polskiego”. Zadaniem
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich było przepisanie pierwszej zwrotki pieśni „Bogurodzica” - najstarszego zabytku
języka polskiego - na wzór średniowiecznych rękopisów, z wykorzysta-

niem charakterystycznych dla nich
elementów zdobniczych.
Na konkurs wpłynęło ponad 40
prac uczniów z gminy Bestwina i Czechowic-Dziedzic. W kategorii szkół
podstawowych pierwsze miejsce
zdobyła Adrianna Kamela z SP w Kaniowie, natomiast w kategorii gimnazjów pierwsze miejsce przyznano Izabeli Legut z Gimnazjum nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. (wiol)

Jan Paweł II darzony był przez rodaków
szczególną miłością.
Wielu do dziś trudno
pogodzić się z jego
śmiercią. Podczas
swego pontyfikatu nigdy o Polakach nie
zapomniał, często powracając do ojczyzny. Trudno przecenić znaczenie tego, czego dokonał w swoim życiu. Jego fenomen stara się wyjaśnić film Johna Kenta, zatytułowany „Jan Paweł II”. Dzieło powstało w koprodukcji polsko-amerykańsko-włoskiej, a zdjęcia były kręcone między innymi w Polsce. Obsada filmu również obfituje w polskie nazwiska.
„Jan Paweł II” miał swoją uroczystą premierę
17 listopada 2005 roku w Watykanie, w auli Pawła VI. Obecny był na niej papież Benedykt XVI,
który po projekcji powiedział: - Film ten jest kolejnym dowodem miłości, jaką ludzie obdarzają
polskiego papieża, oraz wielkiego pragnienia zapamiętania go, poczucia jego bliskości.
★
Odpowiedz na pytanie: w którym roku urodził się Karol Wojtyła?

DOBRY SEN
Odpowiednia ilość
snu jest niezbędna dla
zdrowia ciała i umysłu.
Według światowej Organizacji Zdrowia blisko połowa ludzi na
świecie cierpi z powodu bezsenności lub
jest nią zagrożona. W
Polsce sytuacja wygląda jeszcze gorzej - problem ten dotyczy około jednej trzeciej społeczeństwa i stale rośnie.
O przyczynach i leczeniu zaburzeń snu opowiada książka „Dobry sen”. Problemy ze spaniem
często pozostają nierozpoznane i nieleczone lub
są leczone nieprawidłowo.
Lektura „Dobrego snu” daje wiele cennych
wskazówek, jak poradzić sobie z zaburzeniami
snu, a co za tym idzie porządnie się wyspać.
Autor opisuje wiele metod terapeutycznych, które uzdrowią sen, poprawią samopoczucie i pozwolą regenerować siły organizmu. Po odpowiedniej kuracji nawet kogut nas nie obudzi...
★
Odpowiedz na pytanie: jak nazywa się wydawanie podczas snu świszczących, charkotliwych dźwięków?

2 czytelników, którzy jako pierwsi dostarczą do redakcji (B-B, ul. Dubois 4) prawidłowe odpowiedzi na
pytania konkursowe zamieszczone pod tekstami, otrzyma atrakcyjne upominki. Odpowiedzi należy dostarczyć wraz z wyciętą okładką książki lub filmu. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden upominek.
Laureatami naszego konkursu z 30 listopada zostają: Mariusz Fabia z Kóz (odp.: Diane Kruger zagrała w filmie „Troja”), który otrzymuje film DVD „Ściema” oraz Gabriela Dańda z Bielska-Białej (odp.:
angielska dama to lady), która otrzymuje książkę „Savoir-vivre nowoczesnej kobiety”. Prezenty do odebrania w redakcji w terminie do miesiąca.
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BIELSKO-BIAŁA. Teatr Polski: 20 21.12 19.00 „Testosteron”; 31.12 20.00
Wieczór Sylwestrowy: Czarna Komedia;
koncert „Festiwale, festiwale”; 2.01
18.00 Koncert Noworoczny - Walce
Straussa.
Teatr Lalek Banialuka: 20 - 21.12
9.00 i 11.30 „Mr Scrooge”; 31.12 11.00
„Mr Scrooge”; 3 - 4.01 9.00 i 11.30 „Mr
Scrooge”.

BIELSKO-BIAŁA. Studio: 20 - 21.12
17.30 i 20.00 „Babel” (USA); 22.12 1.01 kino nieczynne. Uwaga: w każdą
niedzielę o 11.00 dla dzieci filmy z bielskiego Studia Filmów Rysunkowych.
BRZESZCZE. Wisła: 20 - 21.12 18.00
„Dobry rok” (USA), 20.00 „Kult” (niem.USA); 22 - 26.12 kino nieczynne; 27 30.12 16.30 „Happy Feet: tupot małych
stóp” (USA-austral.), 18.00 i 20.30 „Casino Royale” (USA-ang.).
CIESZYN. Piast: 20.12 14.30 i 16.15
„Sezon na misia” (USA), 18.00 „Klik: i
robisz co chcesz” (USA), 20.00 „Infiltracja” (USA); 21.12 14.30 i 16.15 „Sezon na misia” (USA), 18.00 niespodzianki pod choinkę, 20.00 „Infiltracja”
(USA); 22 - 23.12 14.30 i 16.15 „Sezon na misia” (USA), 18.00 „Klik: i robisz co chcesz” (USA), 20.00 „Infiltracja” (USA); 24 - 26.12 kino nieczynne; 27.12 14.30 i 16.15 „Sezon na
misia” (USA), 18.00 „Statyści” (pol.),
20.15 „Apocalypto” (USA); 28.12
14.30 i 16.15 „Sezon na misia” (USA),
18.00 „Step Up - taniec zmysłów”
(USA); 29 - 30.12 15.00, 17.30 i 20.00
„Apocalypto” (USA); 31.12 - 1.01 kino
nieczynne; 2 - 3.01 15.00, 17.30 i
20.00 „Apocalypto” (USA), 4.01 15.00
i 17.30 „Apocalypto” (USA), 19.45
„Otik” (czech.).
CZECHOWICE-DZIEDZICE. Świt: 20
- 25.12 kino nieczynne; 26 - 28.12
16.00 i 18.00 „Happy Feet: tupot małych stóp” (USA-austral.), 20.00 „Babel”
(USA); 29 - 30.12 15.00 i 16.45 „Happy Feet: tupot małych stóp” (USA-austral.), 18.30 „Narodzenie” (USA),
20.15 „Babel” (USA); 31.12 Filmowy
Sylwester: 21.30 „Zakochany Paryż”
(niem.-franc.), 24.00 toast noworoczny, 00.10 „Apocalypto” (USA); 1.01
kino nieczynne; 2 - 4.01 15.00 i 16.45
„Happy Feet: tupot małych stóp” (USAaustral.), 18.30 „Narodzenie” (USA),
20.15 „Babel” (USA).
OŚWIĘCIM. Luna: 20 - 21.12 16.00 i
18.00 „Happy Feet: Tupot małych
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stóp” (USA-austral.), 20.00 „Infiltracja”
(USA); 22 - 23.12 i 26 - 28.12 17.00,
19.30 „Casino Royale” (USA); 24 i
25.12 - kino nieczynne.
SZCZYRK. Beskid: 20 - 21.12 18.00
„Przyjaciele” (USA), 20.00 „Clerks 2”
(USA).
ŻYWIEC. Janosik: 20 - 21.12 16.00 i
18.00 „Happy Feet: Tupot małych stóp”
(USA-austral.), 20.00 „Job, czyli ostatnia szara komórka” (pol.); 22 - 28.12
17.30, 20.00 „Casino Royale”; 24 i
25.12 - kino nieczynne.
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: „Nowy Rok bieżący...” - wystawa
etnograficzna, eksponaty związane z
obrzędowością i zwyczajami bożonarodzeniowymi Żywiecczyzny i okolic Bielska-Białej, Edyta Barańska - „Szkło unikatowe”.
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, nie-

KINOPLEX − Bielsko−Biała wszystkie sale − Dolby Stereo Digital
20 - 21.12 - „Borat” (USA) 11.45, 13.30, 15.15, 17.00, 18.45, 20.30; „Casino
Royale” (USA) 12.30, 15.15, 18.00, 20.45; „Czyja to kochanka” (USA) 18.00,
21.00; „Happy Feet Tupot małych stóp” (USA) 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30; „Karol - Papież, który pozostał człowiekiem” (wł.-pol.) 13.30; „Kopia
mistrza” (USA) 15.45, 19.45; „Krwawe święta” (kan.) 13.45, 18.30, 20.30;
„Narodzenie” (USA) 11.30, 16.30, 20.30; „Patrol” (USA) 11.15, 18.15, 20.45;
„Sezon na misia” (USA) 10.45; „Wpuszczony w kanał” (USA) 10.30, 11.15,
12.15, 13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 19.15.
23 i 27 - 29.12 - „36” (franc.) 17.00, 21.00; „Duma i uprzedzenie” (ang.-USA)
18.30; „Facet z ogłoszenia” (USA) 19.30, 21.30; „Harry Potter i czara ognia”
(USA) 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00; „Historia przemocy” (USA)
16.30, 20.45; „Księżniczka na ziarnku grochu” (USA) 11.15, 13.00, 14.45;
„King Kong” (USA) 10.00, 12.00, 13.30, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30; „Kurczak mały” (USA) 10.00, 11.45, 13.30, 15.15; „Podwójna gra” (USA) 14.00,
19.15, 21.30; „Serce nie sługa” (USA) 12.00, 16.15, 18.15, 20.15.
24.12 - Kino nieczynne.
25.12 - „36” (franc.) 17.00, 21.00; „Duma i uprzedzenie” (ang.-USA) 18.30;
„Facet z ogłoszenia” (USA) 19.30, 21.30; „Harry Potter i czara ognia” (USA)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00; „Historia przemocy” (USA) 16.30, 20.45;
„Księżniczka na ziarnku grochu” (USA) 13.00, 14.45; „King Kong” (USA)
13.30, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30; „Kurczak mały” (USA) 13.30, 15.15; „Podwójna gra” (USA) 14.00, 19.15, 21.30; „Serce nie sługa” (USA) 16.15, 18.15,
20.15.
26.12 - „36” (franc.) 17.00, 21.00; „Duma i uprzedzenie” (ang.-USA) 18.30;
„Facet z ogłoszenia” (USA) 19.30, 21.30; „Harry Potter i czara ognia” (USA)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00; „Historia przemocy” (USA) 16.30, 20.45;
„Księżniczka na ziarnku grochu” (USA) 13.00, 14.45; „King Kong” (USA)
13.30, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30; „Kurczak mały” (USA) 11.45, 13.30, 15.15;
„Podwójna gra” (USA) 14.00, 19.15, 21.30; „Serce nie sługa” (USA) 16.15,
18.15, 20.15.

Od 22 grudnia Kinoplex prezentować będzie amerykański film „Holiday”. Jego bohaterka Iris (Kate Winslet)
jest zakochana w mężczyźnie, który właśnie ma poślubić inną. Żyjąca po drugiej stronie kuli ziemskiej
Amanda (Cameron Diaz) dowiaduje się, że człowiek,
z którym mieszka był jej niewierny. Dwie kobiety, które
nigdy się nie spotkały i mieszkają w odległości ponad
4000 kilometrów, spotykają się w sieci, na stronie pomagającej aranżować zamianę domów i pod wpływem impulsu wymieniają
się miejscami zamieszkania na okres świąt. Iris wprowadza się do domu
Amandy w słonecznym Los Angeles, a Amanda przyjeżdża na pokrytą
śniegiem angielską wieś. Wkrótce po przybyciu na miejsce obie odnajdują to, czego najmniej się spodziewały...
Dla czytelników „Kroniki” mamy dwie podwójne imienne wejściówki na
film „Holiday”. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze zgłoszą się 21 grudnia o 14.00 w dziale marketingu naszej redakcji (III piętro) z aktualnym
numerem „Kroniki Beskidzkiej” oraz z dowodem tożsamości i prawidłowo
odpowiedzą na pytanie: czy Kate Winslet zagrała w filmie „Titanic”?

dziele 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. Prace
twórców pochodzących z Bestwiny: Piotra Kutryby, Mieczysława Wilczka, Macieja Magi, Ryszarda Kwaka, przygotowane na II Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych.
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 w latach 1910-1929 mieszkał 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: „Kreską i kolorem” - wystawa malarstwa i grafiki Iwony Pawelec.
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.
JAWORZE ŚREDNIE. Gimnazjum im.
gen. Stanisława Maczka - Muzeum
Fauny i Flory Morskiej - poniedziałki,
wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach pracy szkoły, w dni wolne po wcześniejszym uzgodnieniu.
MAKÓW PODHALAŃSKI. Biblioteka Izba Regionalna - poniedziałki, środy,
piątki 10.00 - 18.00, wtorki, czwartki
8.00 - 16.00, soboty 8.00 - 14.00.
MILÓWKA. Muzeum Gminne „Stara
Chałupa” - wtorki, środy, czwartki, piątki 9.00 - 14.00. Wyposażenie wnętrza
domu góralskiego z II poł. XIX w.
OŚWIĘCIM. Oświęcimskie Centrum
Kultury - poniedziałki, wtorki, środy,
czwartki, piątki 10.00 - 14.00. Dokumenty historyczne i zabytkowe przedmioty.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - poniedziałki, wtorki, środy,
czwartki, piątki, soboty, niedziele 8.00
- 15.00.
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.
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; wystawa
jubileuszowa 70-lecia powstania Muzeum w Żywcu.
Stary Zamek - codziennie 9.00 - 20.00.

BIELSKO-BIAŁA. Bielskie Centrum
Kultury: 21.12 18.00 VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha - kolędy na organy i chór;
31.12 21.00 Gala Sylwestrowa.
Galeria Bielska BWA: 19 - 21.12 oraz
27 - 29.12 10.00 - 18.00 Świąteczny
kiermasz wydawnictw o sztuce; 20.12
12.00 - 14.00 Wideomalarstwo - sesja
naukowa poświęcona wideomalarstwu,
towarzysząca prezentowanej wystawie
„Obrazy jak malowane” i promocja
książki pod tym samym tytułem.
Prywatne Studium Artystyczne, ul.
Stojałowskiego 17, Bal Sylwestrowy dla
dzieci (12.00 - 18.00), Bal Noworoczny
dla dzieci (12.00 - 18.00).
ŻYWIEC. MCK: 20.12 18.00 Kabaret
Moralnego Niepokoju.

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, so-

boty 9.00 - 15.00. Malarstwo studentów
Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Galeria Bielska BWA - wtorki, środy,
czwartki, piątki, soboty, niedziele 10.00
- 18.00; 24 - 25.12 i 1.01 galeria nieczynna, 26.12 10.00 - 18.00. „Obrazy
jak malowane” - wideomalarstwo (do
29.12).
Zaułek Kulturalny - poniedziałki,
wtorki, środy, czwartki, piątki 16.00 20.00. Leszek Buzderewicz - wystawa fotografii.
Galeria Bazyliszek - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki od 14.00, soboty od 15.00 i niedziele od 17.00. Ekspozycja stała: Lech Helwig i Andriej Melnikow - wystawa malarstwa. Galeria
Wystaw Czasowych: Andriej Melnikow
- „Ilustracje dla dzieci”.
Galeria Bielska BWA - wtorki, środy,
czwartki, piątki, soboty, niedziele 10.00
- 18.00. „Obrazy jak malowane” - wideomalarstwo (do 29.12).
Kawiarnia Bielskiej BWA: Katarzyna
Maria Dietrych-Kuzak - malarstwo (do
29.12).
Galeria Fotografii B & B - wtorki, środy, czwartki, piątki 10.00 - 18.00, soboty 9.00 - 15.00. Bogdan Łopieński „Czas
przeszły dokonany”.
Galeria Fraktal - wtorki, środy, czwartki, piątki, 14.00 - 21.00, soboty 12.00 21.00, niedziele 15.00 - 20.00, poniedziałki nieczynne. Stała ekspozycja malarstwa, grafiki, fotografii oraz sztuki
użytkowej. Galeria Wystaw Czasowych:
„Zimowy ogród sztuk”.
Galeria ROK - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 10.00 - 17.00. „Sztuka ludowa na polsko-słowackim pograniczu”.
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. „Betlejem krakowskie” - wystawa szopki krakowskiej
oraz figurek bożonarodzeniowych ze
zbiorów Ferdynanda Kijaka-Solowskiego, Ireneusza Zwolińskiego oraz fotografii Jacka Kubienia dokumentującej
obrzędowość związaną z obchodami
świąt Bożego Narodzenia; „Polskie Siły
Zbrojne w II Wojnie Światowej ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów konspiracyjnych i partyzanckich Armii Krajowej walczących w kraju”.
Ratusz (hol): „Przestrzenie światła i koloru” - wystawa studentów pracowni malarstwa z Instytutu Sztuki Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie.
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: „Kreską i kolorem” - wystawa malarstwa i grafiki Iwony Pawelec.
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości - wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 10.00 - 17.00.
„Znak, Litera, Obraz” - wystawa prac
Ewy Stopy-Pielesz, „Opakowanie bardzo głośny, cichy sprzedawca”;
„Wystawa starych książek kucharskich, kalendarzy i makatek”; Oranżeria: „Paff Bull” - wystawa systemów
oświetleniowych”, „Oczekiwanie” - stół
wigilijny przygotowany przez projektanta porcelany Bogdana Kosaka;
Stara Baszta: „Cieszyniaków stół
świąteczny”.
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.
SZCZYRK. Beskidzka Galeria Sztuki
- poniedziałki, wtorki, środy, czwartki,
piątki 10.00 - 20.00. Wystawa szkła artystycznego i malarstwa Ludwiki Kimmel i Renaty Pawlik-Kiedbój - „Topografia kobiet”.
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
- 17.00, soboty, niedziele 10.00 17.00. Ekspozycja stała: „Historia i tra-

dycja miasta Żywca i kultura ludowa
Żywiecczyzny”, „Konfessaty czyli
sądy, wyroki i tortury w Żywcu”, ekspozycja czasowa: „Rzeźby i medale”
- wystawa prac Stanisława Sikory, „Żywiecki ośrodek zabawkarski” - wystawa z cyklu tradycje twórcze Żywiecczyzny, „Na horyzoncie” - wystawa
prac Agnieszki Zoń.
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● STRAŻ POŻARNA
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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 16.00-21.00);
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; wodno-kanalizacyjne 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: 20 - 24.12
lek. wet. Witold Księżopolski, Czechowice-Dziedzice, Jeżynowa 3, tel. 032/
214 37 87, 0-601447746; 25 - 30.12 Klinika Weterynaryjna „Orka” Orlik, Kania
Spółka Jawna, Czechowice-Dziedzice,
Mazańcowicka 36, tel. 032/215 34 39,
032/215 95 68, 0-603092506, 0603397203; 31.12 - 4.01 lek. wet. Andrzej Froń, Janowice, Pszczelarska
105, tel. 032/215 74 55.
POLICJA ul. Łukasiewicza 4, tel. 032/215
29 37.
STRAŻ MIEJSKA ul. Niepodległości 42,
tel. 032/215 54 92.
STRAŻ POŻARNA ul. Barlickiego 24, tel.
032/215 31 16; OSP ul. 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.
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★
ŻYWIEC: INFORMACJA PKP tel. 9436;
PKS tel. 033/861 28 43. Taksówki Tele
Taxi, tel. 033/861 61 61.
POGOTOWIA ratunkowe ul. Żeromskiego 7, tel. 033/860 22 55; energetyczne ul.
Wesoła 69, tel. 033/861 04 84.
POLICJA ul. Piłsudskiego 52, tel. 033/860
42 00.
STRAŻ MIEJSKA ul. Sienkiewicza, tel. 033/
861 39 29.
STRAŻ POŻARNA ul. Objazdowa 2, tel.
033/860 22 11.

BIELSKO-BIAŁA: Czynna całą dobę:
Apteka „Klimczok”, Cyniarska 11, tel.
033/812 48 66. Apteki dyżurne: 24 27.12 Sobieskiego 83, tel. 033/811 96
01; 30.12 - 2.01 Armii Krajowej 101, tel.
033/821 22 50.
BRZESZCZE: 20 - 22.12 „Centrum”,
Ofiar Oświęcimia 34, tel. 032/211 12 16;
22 - 29.12 „Arnika”, Słowackiego 4, tel.
032/211 12 68; 29.12 - 4.01 „Sigma”, Piłsudskiego 13a, tel. 032/211 10 80.
BUCZKOWICE: 29.12 - 4.01 Lipowska
730, tel. 033/817 71 98.
CIESZYN: 20.12 Wyższa Brama 27, tel.
033/852 53 25; 21.12 Głęboka 62, tel.
033/852 13 63; 22.12 Górna 20, tel.
033/857 88 16; 23.12 Szybińskiego 1,
tel. 033/851 35 54; 24.12 Londzina 1,
tel. 033/852 02 67; 25.12 Rynek 6, tel.
033/857 92 50; 26.12 Mennicza 20, tel.
033/857 76 40; 27.12 Hallera 45, tel.
033/852 25 36; 28.12 Frysztacka 20, tel.
033/479 70 80; 29 - 30.12 Kubisza 1,
tel. 033/852 09 50; 31.12 Liburnia 22,
tel. 033/857 99 61.
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 20 - 23.12
„Jurmed”, Krótka 4, tel. 032/214 63 61;
23 - 30.12 „Europejska”, Kolejowa 17,
tel. 032/215 24 80; 30.12 - 4.01 Apteka
Prywatna S.C., Legionów 189, tel. 032/
214 59 20.
OŚWIĘCIM: 20 - 21.12 „Libra”, Dąbrowskiego 11a, tel. 033/844 43 41; 22 28.12 „Na Starych Stawach”, 11 Listopada, tel. 033/842 65 14; 29.12 - 4.01
Apteka w CH Kaufland, Królowej Jadwigi 11, tel. 033/842 74 27.
RYBARZOWICE: 20 - 22.12 „Na Kępce”, Beskidzka 860, tel. 033/817 90 66.
SKOCZÓW: 20 - 21.12 „Galena”, Stalmacha 2, tel. 033/853 35 23; 22 - 24.12
„Pharmakon”, Rynek 11, tel. 033/853
36 71; 25 - 26.12 „Adagos”, al. Jana
Pawła II, tel. 033/853 25 57; 27 - 28.12
„Na Górnym Borze”, G. Morcinka 10,
tel. 033/853 35 00; 29 - 31.12 „Eskulap”, Mickiewicza 7, tel. 033/853 32 52;
1 - 2.01 „Pod Hygieją”, Targowa 23,
tel. 033/853 25 72; 3 - 4.01 „Mercuris”,
Cieszyńska 3b, tel. 033/858 48 50.
SZCZYRK: 22 - 25.12 „Pod Skrzycznem”, Myśliwska 11, tel. 033/817 85 16;
25 - 29.12 „Pod Starą Pocztą”, Beskidzka 16, tel. 033/829 93 50.
USTROŃ: 20 - 21.12 „Myśliwska”, Skoczowska 111, tel. 033/854 24 89; 22 24.12 „Centrum”, Daszyńskiego 8, tel.
033/854 57 76; 25 - 27.12 „Pod Naja-
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dą”, 3 Maja 13, tel. 033/854 24 59; 28 30.12 „Na Zawodziu”, Sanatoryjna 7,
tel. 033/854 46 58; 31.12 - 2.01 „Elba”,
Cieszyńska 2, tel. 033/854 21 02; 3 4.01 „Myśliwska”, Skoczowska 111, tel.
033/854 24 89.
ŻYWIEC: 20 - 22.12 „Jagiellońska”, Jagiellońska 21, tel. 033/861 55 62; 22 29.12 „Remedium”, Słonki 24, tel. 033/
861 13 95; 29.12 - 4.01 „Tesco”, Legionów 45, tel. 033/861 43 39.

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: 20.12 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana
Pawła II, ul. Wyzwolenia 18, tel. 033/
816 44 85; 21.12 Szpital Ogólny im. dr
Edmunda Wojtyły, ul. Wyspiańskiego
21, tel. 033/827 25 00, 033/827 25 43;
22.12 Beskidzkie Centrum Onkologii im.
Jana Pawła II, ul. Wyzwolenia 18, tel.
033/816 44 85; 23.12 Szpital Wojewódzki, ul. Armii Krajowej 101, tel. 033/
810 20 00, 033/810 20 02, 033/810 01
43, 033/810 01 45; 24 - 26.12 Szpital
Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły, ul. Wyspiańskiego 21, tel. 033/827 25 00, 033/
827 25 43; 27.12 Beskidzkie Centrum
Onkologii im. Jana Pawła II, ul. Wyzwolenia 18, tel. 033/816 44 85; 28.12 Szpital Wojewódzki, ul. Armii Krajowej 101,
tel. 033/810 20 00, 033/810 20 02, 033/
810 01 43, 033/810 01 45; 29.12 Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły, ul.
Wyspiańskiego 21, tel. 033/827 25 00,
033/827 25 43; 30.12 - 1.01 Beskidzkie
Centrum Onkologii im. Jana Pawła II,
ul. Wyzwolenia 18, tel. 033/816 44 85.
Stały dyżur całodobowy: oddziały chirurgii ortopedyczno-urazowej, urologii,
laryngologii, neurochirurgii, okulistyki,
kardiologii, gastroenterologii i wewnętrzny Szpitala Wojewódzkiego w
Bielsku-Białej.
Pomoc doraźna chirurgiczna i urazowa: w dni powszednie od 15.00 do 7.00,
w dni wolne od pracy i święta - całą
dobę - Bielskie Pogotowie Ratunkowe,
tel. 033/815 90 45 lub 46 przy ul. E. Plater 13. Punkt zastrzykowy: niedziele i
święta od 8.00 do 19.00 - Pogotowie
Ratunkowe w Bielsku przy ul. E. Plater
13. Dyżur stomatologiczny: soboty od
8.00 do 12.00 - NZOZ „Victodent”, Bielsko-Biała, ul. Poniatowskiego 28, tel.
033/814 50 94.
CIESZYN. Szpital nr 2 ul. Katowicka 1,
tel. 033/852 05 46.
OŚWIĘCIM. Szpital Miejski ul. Wysokie Brzegi 4, tel. 033/844 82 00.
WADOWICE. Szpital im. Jana Pawła II
ul. Karmelicka 12, tel. 033/872 12 00.
ŻYWIEC. Szpital Powiatowy ul. Sienkiewicza 52, tel. 033/861 40 31.

W chwili zamykania tego numeru nie były jeszcze znane wszystkie terminy
dyżurów aptek i szpitali.

Giełda samochodowa w niedzielę, 17 grudnia, ceny w
tysiącach złotych: fiat seicento 900: 2001 r. - 9,7, 1998 r.
- 6,9; alfa romeo 147 2001 r. - 23; polonez truck 1995 r.
- 2,5; ford focus 2002 r. - 23,5; opel astra 1996 r. - 7,3,
opel frontera 1992 r. - 12,5, opel corsa: 1996 r. - 8,6,
1995 r. - 6,8, 1994 r. - 6,9, opel kadett 1989 r. - 3,5; vw
golf 1995 r. - 11,7, vw passat 1993 r. - 11, vw polo:
1998 r. - 13, 1997 r. - 8,9, 1995 r. - 8,5; renault clio: 1997 r. - 6,4, 1992 r.
- 4,8; land rover 1993 r. - 19; pontiac trans sport 1993 r. - 14,5; audi B-4
1992 r. - 8,9, audi A-3 1996 r. - 19,8, audi A-4 1996 r. - 16,3, audi 80:
1995 r. - 9,9, 1987 r. - 4, audi 100 1993 r. - 8; honda civic 1990 r. - 2,2;
mitsubishi lancer 1991 r. - 6,5, mitsubishi galant 1995 r. - 12,9, mitsubishi
L-300 1994 r. - 0,5; nissan sunny 1990 r. - 2; daewoo tico 1996 r. - 4,2. (ef)

MIEJSKA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
BIELSKO-BIAŁA
24.12 - autobusy będą kursowały do 18.00
zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym
w niedziele i święta. Na liniach miejskich
ostatnie autobusy odjadą z początkowych
przystanków najpóźniej o 17.40. Na liniach
podmiejskich ostatnie autobusy odjadą: ●
nr 50 do Czechowic-Dziedzic 16.10, z Czechowic 17.10.
● nr 56 do Bestwiny 17.30, z Bestwiny 18.00.
● nr 57 do Bystrej 17.10, z Bystrej 17.40.
25.12 - autobusy będą kursowały z ograniczoną częstotliwością od 10.00 do 17.00 wyłącznie na
liniach: ● nr 1s Cygański Las: 10.00; 10.30;
11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30;
14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30;
17.00; os. Beskidzkie: 10.00; 10.30; 11.00;
11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00;
14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00.
● nr 2 os. Kopernika: 9.57; 11.17; 12.35;
13.53; 15.11; 16.29; Stalownik: 10.33; 11.53;
13.11; 14.29; 15.47; 17.05.
● nr 3 os. Karpackie: 10.20; 11.20; 12.20;
13.20; 14.20; 15.20; 16.20; Komorowice Sosna: 10.50; 11.50; 12.50; 13.50; 14.50;
15.50; 16.50.
● nr 6 os. Karpackie: 10.20; 11.40; 13.00;
14.20; 15.40; Lipnik Górny: 11.00; 12.20;
13.40; 15.00; 16.20.
● nr 7 Kamienica: 10.30; 12.00; 13.30; 15.00;
16.30; Wapienica CPN: 11.15; 12.45; 14.15;
15.45; 17.10.
● nr 8 Dworzec: 10.15; 11.15; 12.15; 13.15;
14.15; 15.15; 16.15; 17.15; Szyndzielnia: 9.45;
10.45; 11.45; 12.45; 13.45; 14.45; 15.45;
16.45.
● nr 10 Mikuszowice: 9.40; 10.20; 11.00;
11.40; 12.20; 13.00; 13.40; 14.20; 15.00;
15.40; 16.20; 17.00; Wapienica, ul. Strażacka: 10.20; 11.00; 11.40; 12.20; 13.00;
13.40;14.20; 15.00; 15.40; 16.20; 17.00.
● nr 11 Dworzec: 10.05; 11.05; 12.05; 13.05;
14.05; 15.05; 16.05; 17.05; Straconka Zakręt:
10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30;
16.30.
● nr 15 os. P. Skrzydeł: 9.45; 10.30; 11.15;
12.00; 12.45; 13.30; 14.15; 15.00; 15.45;
16.30; 17.10; os. Langiewicza: 9.45; 10.30;
11.15; 12.00; 12.45; 13.30; 14.15; 15.00;
15.45; 16.30; 17.10.
● nr 22 os. Langiewicza: 10.35; 11.35; 12.35;
13.35; 14.35; 15.35; 16.35; os. Sarni Stok:
10.05; 11.05; 12.05; 13.05; 14.05; 15.05;
16.05; 17.05.
● nr 28 os. Karpackie: 10.00; 11.00; 12.00;
13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; os. W. Polskiego: 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30;
15.30; 16.30.
● nr 31 ul. Podwale: 9.30; 11.30; 13.30; 15.30;
17.25; Hałcnów Granica: 10.00; 12.00; 14.00;
16.00.
● nr 51 Dworzec: 9.50; 11.20; 12.50; 14.20;
15.50; Mazańcowice - os.: 10.15; 11.45; 13.15;
14.45; 16.15.
● nr 56 ul. Podwale: 10.30; 12.30; 14.30;
16.30; Bestwina Piekarnia: 11.00; 13.00;
15.00; 17.00.
● nr 57 Dworzec: 9.30; 10.50; 12.10; 13.30;
14.50; 16.10; Bystra Leśn.: 9.55; 11.15; 12.35;
13.55; 15.15; 16.35.
Autobusy kursów nocnych z 24 na 25 grudnia nie będą kursowały; z 25 na 26 grudnia
wykonają kursy:
● N1 4.00 z MZK, 4.35 z Wapienicy.
● N2 4.10 z MZK, 4.30 z Lipnika.
● N3 4.10 z MZK, 4.30 z Komorowic.
26.12 - autobusy będą kursowały jak w niedziele i święta.
31.12 - autobusy będą kursowały jak w niedziele i święta do 21.00. Z początkowych przystanków ostatnie autobusy odjadą najpóźniej
o 20.30. Autobusy kursów nocnych z 31 grudnia na 1 stycznia 2007 nie będą kursowały.
1.01 - autobusy będą kursowały jak w niedziele
i święta. Z początkowych przystanków autobusy odjadą w pierwszych kursach według
rozkładu jazdy począwszy od 10.00.
CIESZYN
24.12 - obowiązuje rozkład jazdy jak w dni
wolne od nauki szkolnej:
- linia 22 do 20.00,
- linia 32 do 19.00,
- pozostałe linie do 18.00.
25.12 - obowiązuje rozkład jazdy jak w niedziele i święta:
- linia 22 od 6.40 z ul. Morcinka I do 18.00,
- pozostałe linie od 10.00 do 18.00.
26.12 - obowiązuje rozkład jazdy jak w niedziele i święta.
31.12 - obowiązuje rozkład jazdy jak w soboty do 20.00.
1.01 - obowiązuje rozkład jazdy jak w niedziele
i święta.
OŚWIĘCIM
24.12 - obowiązuje rozkład jazdy jak w niedziele i święta. Od 17.00 do 21.00 zawieszona zostaje komunikacja na wszystkich liniach
miejskich i podmiejskich z wyjątkiem linii nr 1,
na której autobusy kursować będą:
- odjazdy z Dworca PKP i ZCHO o 17.00;
17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00;
20.30; 21.00,
- dodatkowo zostaje uruchomiony kurs linii
nr 3 o 21.40 z Dworca PKP do Dworów Pętli,
- od 17.00 zawieszone zostają kursy na
wszystkich liniach podmiejskich, utrzymana
zostanie jedynie:
linia 3/16/18 o 23.25 z ZCHO do Łaz i Poręby,
linia 1/28 23.20 z ZCHO do Łęk Zasola Pętli i
23.52 z Łęk Zasola.
25.12 - obowiązuje rozkład jazdy jak w niedziele i święta.
Linie miejskie:
- zawieszony zostaje kurs nr 3 o 6.35 z ZCHO
do Dworca PKP,
- uruchomiony zostaje kurs nr 1 o 6.10 i 6.50
z Dworca PKP do ZCHO.
Linie podmiejskie:
komunikacja rozpocznie się kursami wyjeżdżającymi z Oświęcimia po 8.00,
- utrzymany zostaje kurs nr 23 o 7.00 z Dworca PKP do Dworów II i 7.30 z Dworów II,
- utrzymany zostaje kurs nr 1/28 o 7.25 z ZCHO
do Łęk Zasola Pętli i 8.08 z Łęk Zasola,
- utrzymany zostaje kurs 22 o 7.30 z ZCHO
do Gromca i 8.00 z Gromca.

26.12 - obowiązuje rozkład jazdy jak w niedziele i święta.
31.12 - obowiązuje rozkład jazdy jak w niedziele i święta.
1.01 - obowiązuje rozkład jazdy jak 25.12.
CZECHOWICE-DZIEDZICE
24.12 i 31.12 - obowiązuje rozkład jazdy jak
w dni wolne:
● nr 1 do 17.45.
● nr 3 do 16.53.
● nr 5 do 17.52, ostatni kurs z Bielska-Białej
17.15.
● nr 6 do 19.07.
● nr 7 do 18.55, ostatni kurs do Bielska-Białej
17.35, ostatni kurs z Bielska-Białej 18.15.
25.12 i 1.01
● nr 1 od 10.10 do 17.45.
● nr 3 od 10.00 do 16.53.
● nr 5 od 9.20 do 17.52, pierwszy kurs do
Bielska-Białej 9.20, ostatni kurs z Bielska-Białej 17.15.
● nr 6 od 9.50 do 19.07.
● nr 7 od 8.40 do 18.55, pierwszy kurs do
Bielska-Białej 8.40, ostatni kurs do Bielska-Białej 17.35, ostatni kurs z BielskaBiałej 18.15.
26.12 - autobusy kursują jak w dni wolne od
pracy.
ŻYWIEC
24.12 - autobusy będą kursowały jak w niedziele, ostatnie kursy odjadą o godzinach:
● nr 1 ze Świnnej 18.15 do Pomnika; z os.
Zgoda 18.10 do Rynku.
● nr 2 z Dworca MZK 16.30; z Trzebini 17.00
do Pomnika.
● nr 3 z ul. Sporyskiej 16.00; z Siennej 16.35
do Rynku.
● nr 4 z Dworca MZK 16.05; z Oczkowa 16.30
do Pomnika.
● nr 5 z F-ki Śrub 16.40; z Radziechów 17.15
do Rynku.
● nr 6 z F-ki Śrub 15.37; z Łodygowic 16.20
do Rynku.
● nr 7 z Dworca MZK 15.40; z Moszczanicy
16.05 do Dworca MZK.
● nr 8 z Dworca MZK 17.20; z Rychwałdku
17.50 do Pomnika.
● nr 9 z F-ki Śrub 16.45; z Międzybrodzia Bial.
17.35 do Rynku.
● nr 11 z Dworca MZK 16.00; z Pietrzykowic
16.25 do Dworca MZK.
● nr 12 z Dworca MZK 12.40; z Kocurowa
13.15 do Pomnika.
● nr 13 z Dworca MZK 17.47; z Przyłękowa
18.10 do Pomnika.
● nr 14 z Dworca MZK 10.30; z Rychwałdu
11.00 do Dworca MZK.
● nr 15 z Kocurowa 15.43; z Brzuśnika 16.20
do Rynku.
● nr 16 z Dworca MZK 15.30; z Międzybrodzia Bial. 16.15 do Dworca MZK.
25.12 i 1.01
● nr 1 z os. Zgoda 8.45, 9.45, 11.50, 13.00,
14.05, 15.10, 16.05, 16.40, 17.05 do Rynku;
ze Świnnej 8.45, 9.40, 10.40, 12.25, 13.35,
14.45, 16.00, 16.40, 17.05 do Pomnika.
● nr 2 z Dworca MZK 8.45, 9.55, 14.30, 16.30;
z Trzebini 9.10, 10.20, 15.00, 17.00 do Pomnika.
● nr 3 z ul. Sporyskiej 9.15, 10.45, 14.40,
16.00; z Siennej 10.15, 11.50, 15.15, 16.35
do Rynku.
● nr 4 z Dworca MZK 7.05, 10.55, 13.55,
15.30; z Oczkowa 8.28, 11.58, 14.58, 16.38.
● nr 5 z F-ki Śrub 9.25, 10.50, 14.10, 15.15,
16.40; z Radziechów 10.05, 11.25, 14.45,
15.55, 17.15 do Rynku.
● nr 6 z F-ki Śrub 8.32, 10.07, 14.17, 15.37,
17.42; z Łodygowic 9.20, 10.50, 15.00, 16.20,
18.20 do Rynku .
● nr 7 z Dworca MZK 8.25, 10.40, 14.20,
15.40; z Moszczanicy 8.45, 12.00, 14.55,
16.05.
● nr 8 z Dworca MZK 8.25, 11.10, 14.20,
17.20; z Rychwałdku 8.59, 11.48, 14.56,
17.50.
● nr 12 z Dworca MZK 9.10, 15.20, 16.40; z
Kocurowa 8.10, 10.55, 15.43, 17.05.
● nr 11 z Dworca MZK 10.40, 12.50, 16.00; z
Pietrzykowic 11.00, 13.15, 16.25.
● nr 13 z os. Kochanowskiego 7.50, 9.00,
14.30, 15.25; z Przyłękowa 8.25, 9.35; 15.00,
16.00 do Pomnika.
● nr 15 ze Spółdzielni 8.15, 11.00, 14.10,
15.50, 17.12; z Wieprza 8.50, 11.35, 14.40,
16.17, 17.40; z Brzuśnika 8.55, 11.45, 15.00,
16.20, 17.45 do Rynku.
● nr 16 z Dworca MZK kursy przez Międzybrodzie Żyw. 7.05, 10.55, 13.55, 15.30; z
Międzybrodzia B. kursy przez Międzybrodzie
Żyw.: 8.05, 11.35, 14.35, 16.15.
25.12 i 1.01 linie nr 9 i 14 nie kursują!
26.12 - autobusy będą kursowały jak w niedziele i święta od 8.00.
31.12 - autobusy będą kursowały jak w niedziele, ostatnie kursy odjadą o godzinach:
● nr 1 ze Świnnej 18.40 do Pomnika; z os.
Zgoda 18.40 do Rynku.
● nr 2 z Dworca MZK 17.30; z Trzebini 18.00
do Pomnika.
● nr 3 z ul. Sporyskiej 17.40; z Siennej 18.15
do Rynku.
● nr 4 z Dworca MZK 18.00; z Oczkowa 18.25
do Pomnika.
● nr 5 z F-ki Śrub 18.15; z Radziechów 18.36
do Rynku.
● nr 6 z F-ki Śrub 17.42; z Łodygowic 18.20
do Rynku.
● nr 7 z Dworca MZK 17.15; z Moszczanicy
17.40 do Dworca MZK.
● nr 8 z Dworca MZK 17.20; z Rychwałdku
17.50 do Pomnika.
● nr 9 z F-ki Śrub 16.45; z Międzybrodzia Bial.
17.35 do Rynku.
● nr 11 z Dworca MZK 18.00; z Pietrzykowic
18.25 do Dworca MZK.
● nr 12 z Dworca MZK 12.40; z Kocurowa
13.15 do Pomnika.
● nr 13 z Dworca MZK 17.47; z Przyłękowa
18.10 do Pomnika.
● nr 14 z Dworca MZK 10.30; z Rychwałdu
11.00 do Dworca MZK.
● nr 15 z Kocurowa 17.05; z Brzuśnika 17.45
do Rynku.
● nr 16 z Dworca MZK 18.20; z Międzybrodzia Bial. 19.05 do Dworca MZK.
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