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Szokujące inwestycje leśników
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co dzieje się w Aeroklubie Bielsko-Bialskim
przypomina czeski film,
ale sprawa jest poważna, skoro
pojawiają się w niej zarzuty nieomal kryminalne. Z jednej strony - o sprawowanie przez zarząd władzy absolutnej, ukrywanie przed członkami aero-

klubu informacji o jego sytuacji
finansowej i działanie na szkodę sekcji spadochronowej. Z
drugiej - o sianie anarchii, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, rzucanie gróźb
i obelg wobec prezesa, a nawet
naruszanie jego nietykalności
cielesnej! Dok. na str. 5

FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM SEKCJI SPADOCHRONOWEJ AEROKLUBU BIELSKO-BIALSKIEGO

Po zwycięskim remisie

TERAZ BE£CHATÓW...
Najpierw pupil czytelników, bielski Słowak Zajac puścił dwie bramki, potem Demjan, jego krajan strzelił historyczną w ekstraklasie (na zdjęciu - po golu), aż wreszcie padł zwycięski remis na wagę pierwszego punktu. Teraz Podbeskidzie jedzie do jaskini bełchatowskiego lwa.
Tam wydali już wyrok na bielszczan. Czy sprawiedliwy,
okaże się w sobotę. Czyt. str. 28

C

zy to fragment obwodnicy budowanej w bielskiej dzielnicy
Lipnik? Nie, to leśna droga rozbudowywana przez... leśników. Dlaczego w Beskidach bezkarnie powstają leśne autostrady? Czyt. str. 8

Niepilnowany budzi... pirotechników

Rodzice puszczeni
w skarpetkach

FOTO: ARTUR JARCZOK

Baga¿ jak bomba Haracz za
Lotnisko. Pirotechnik w kombinezonie. Pies przeszkolony do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Aparat rentgenowski. Wyznaczona strefa bezpieczeństwa. Co
bywa powodem takiego zamieszania? Walizka lub nawet zwykła reklamówka pozostawiona przez
nierozgarniętego pasażera samolotu. Bo straż graniczna i policja muszą traktować taki bezpański bagaż jak potencjalną bombę...
Czyt. na str. 4

podrêczniki
Podręczniki po starszym bracie
czy koledze? To już przeszłość. Teraz rodzice ucznia - lub większej
liczby pociech - nie mogą w ten sposób zaoszczędzić. Najczęściej muszą kupić komplet nowiutkich podręczników. I zapłacić jak za zboże...
Czyt. str. 9
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W szpitalach pana marsza³ka

Psiocz¹ prawie wszyscy - wczasowicze, w³aœciciele podbeskidzkich pensjonatów, rolnicy, mieszkañcy i... uczniowie. Tak paskudnego i deszczowego lipca nie by³o ju¿
dawno. Mieliœmy prawdziw¹ jesieñ tego lata!

W trzech placówkach s³u¿by zdrowia na Podbeskidziu marsza³ek województwa œl¹skiego
Adam Matusiewicz wprowadza program naprawczy. Dotyczy on Szpitala Wojewódzkiego w
Bielsku-Bia³ej, Szpitala Kolejowego w Wilkowicach i Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Bia³ej. Poprawa finansów w tych placówkach bêdzie siê wi¹zaæ ze zwolnieniami!
Wyniki finansowe czêœci podbeskidzkich placówek podleg³ych Urzêdowi Marsza³kowskiemu
Województwa Œl¹skiego w Katowicach
strata netto
1. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Bia³ej

10 529 194,56 z³

2. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Bia³ej

574 828,37 z³

3. Szpital Kolejowy w Wilkowicach

468 976,75 z³

4. Œl¹ski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu

143 121,67 z³

5. Œl¹skie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

39 720,56 z³
zysk netto

1. Psychiatryczny Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy w Miêdzybrodziu Bialskim

ilka tygodni temu w³adze
wojewódzkie analizowa³y
sytuacjê finansow¹ podleg³ych sobie placówek s³u¿by zdrowia. Okaza³o siê, ¿e w dwóch osi¹gniêto zysk za 2010 rok, a w piêciu odnotowano straty.
Jak informuje Aleksandra Marzyñska, rzecznik prasowy Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa
Œl¹skiego w Katowicach, w³adze
województwa zaniepokoi³ fakt doœæ
wysokich strat finansowych w
trzech placówkach: Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Bia³ej, Szpitalu
Kolejowym w Wilkowicach i Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Bia³ej. Zarz¹d Województwa
Œl¹skiego zleci³ dyrekcjom tych placówek przygotowanie programu naprawczego. Aleksandra Marzyñska
zaznacza, ¿e nie przewiduje siê
ograniczenia przyjêæ pacjentów.
W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Bia³ej, gdzie strata netto za 2010
rok wynosi ponad 10,5 miliona z³otych, planuje siê w latach 2012-2014
zmniejszenie zatrudnienia o oko³o
100 osób! - Bêd¹ to tak zwane odej-

œcia naturalne, czyli przejœcia na
emeryturê czy rentê, a tak¿e z powodu wygaœniêcia umów o pracê na
czas okreœlony, które nie bêd¹ przed³u¿ane. Poza tym planuje siê zwiêkszenie liczby ³ó¿ek na niektórych oddzia³ach, co skutkowaæ bêdzie w kolejnych latach zwiêkszeniem przychodów z kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Chodzi o oddzia³y: Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wewnêtrzny II i Wewnêtrzny I
oraz Diabetologii. Planowane jest
tak¿e utworzenie w Oddziale Wewnêtrznym Pododdzia³u Hematologicznego. Ponadto rozszerzona ma
byæ dzia³alnoœæ na oddzia³ach: Laryngologicznym z Pracowni¹ Audiologiczn¹, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Ginekologii i Po³o¿nictwa, co pozwoli zwiêkszyæ kontrakt z
NFZ. Planowane jest te¿ wydzier¿awienie spalarni odpadów medycznych, pralni oraz pomieszczeñ, z których obecnie szpital nie korzysta - wylicza Aleksandra Marzyñska.
Z kolei w programie naprawczym, przewidzianym do roku 2012,
w Szpitalu Kolejowym w Wilkowi-

Podpu³kownik Mieczys³aw Bieniek zosta³ nowym dowódc¹ 18.
Batalionu Powietrznodesantowego
w Bielsku-Bia³ej.
W ostatnich trzech latach to ju¿
pi¹ty dowódca w bielskim batalionie. Spora rotacja na tym stanowisku zaczê³a siê w 2008 roku od po¿egnania podpu³kownika Adama
Strêka, którego na pó³ roku zast¹pi³ pu³kownik Piotr Patalong. By³ on
ju¿ wczeœniej dowódc¹ bielskiego
batalionu, ale w 2004 roku awansowa³ i zosta³ przeniesiony. W 2008
roku pu³kownik Piotr Patalong zosta³ ponownie oddelegowany do
bielskiej jednostki, aby poprawiæ panuj¹c¹ w niej z³¹ atmosferê. Sta³o
siê to po ostrzale wioski Nangar
Khel w Afganistanie i aresztowaniu
siedmiu bielskich komandosów. Po
pó³ roku miejsce pu³kownika Piotra
Patalonga zaj¹³ podpu³kownik
Grzegorz Grodzki. Pod koniec 2010
roku po¿egna³ siê z bielsk¹ jednostk¹, bo zosta³ skierowany na
studia w szkole dowódczo-sztabowej w Stanach Zjednoczonych.
Jako pe³ni¹cy obowi¹zki dowódcy
powo³any zosta³ dotychczasowy zastêpca - major Robert Kruz.
We wtorek, 2 sierpnia, na dowódcê bielskiego batalionu oficjalnie powo³ano podpu³kownika Mieczys³awa Bieñka (na zdjêciu). To
syn genera³a Mieczys³awa Bieñka,
który jest wiceszefem w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym NATO w Stanach Zjednoczonych.
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Zmiana u bielskich komandosów

Pochodz¹cy z Wroc³awia podpu³kownik Mieczys³aw Bieniek s³u¿y³ wczeœniej w 16. Batalionie Powietrznodesantowym w Krakowie.
Przez pewien czas pe³ni³ nawet
obowi¹zki jego dowódcy. Bra³
udzia³ w misji SFOR w Boœni i Hercegowinie, przebywa³ te¿ na wojnie
w Afganistanie. W sierpniu 2008
roku zosta³ awansowany do stopnia podpu³kownika i rozpocz¹³ s³u¿bê w tzw. Wysuniêtym Dowództwie
NATO w Niemczech. Pomiêdzy lipcem 2010 a lutym 2011 ponownie
przebywa³ w Afganistanie.
Mieczys³aw Bieniek ma ¿onê
Agnieszkê oraz troje dzieci: 15-letniego Micha³a, 14-letniego Kacpra i
dwuletni¹ Mieczys³awê. - S³u¿ba w
bielskiej jednostce to dla mnie zaszczyt. Uwa¿am, ¿e wszystko co z³e,
jest ju¿ za nami. Mam na myœli sprawê Nangar Khel - mówi podpu³kownik Mieczys³aw Bieniek. (ps)

4 193,03 z³
cach, gdzie strata netto za 2010 wynios³a ponad 468 tysiêcy z³otych,
planuje siê zmniejszenie „kosztów
osobowych”, poprzez wprowadzenie
systemu pracy zmianowej w laboratorium, restrukturyzacjê zatrudnienia, która ma polegaæ na zmniejszeniu zatrudnienia w szpitalu ³¹cznie o
3,7 etatu oraz wprowadzeniu zmian
w systemie organizacji pracy ordynatorów oddzia³ów. - Aby uzyskaæ
wiêkszy przychód z NFZ planowane jest zwiêkszenie liczby ³ó¿ek na
oddziale Opieki Paliatywnej i utworzenie tak zwanej dziennej rehabilitacji - mówi Aleksandra Marzyñska.
Ostatnia marsza³kowska placówka na Podbeskidziu, gdzie wprowadzany jest program naprawczy,
to Obwód Lecznictwa Kolejowego w
Bielsku-Bia³ej. Tu strata netto za
2010 rok wynosi ponad 574 tysi¹ce
z³otych. W programie do 2013 roku
zaplanowano, ¿e zad³u¿enie zostanie czêœciowo sp³acone ze sprzeda¿y czêœci maj¹tku zak³adu.
- Dyrekcja chcia³aby zwiêkszyæ
przychody miêdzy innymi poprzez
wspó³pracê z firmami kupuj¹cymi
us³ugi od OLK, jak na przyk³ad towarzystwa ubezpieczeniowe, które
oferuj¹ œwiadczenia zdrowotne w
ramach swoich pakietów czy z firmami, zainteresowanymi us³ugami
medycyny pracy. Poza tym dyrekcja chce znacznie obni¿yæ wysokoœæ op³at za energiê ciepln¹ i elektryczn¹, w czym pomóc ma termomodernizacja obiektu. Obecnie zakoñczono trzy z piêciu etapów. Dyrekcja nie przewiduje natomiast
znacz¹cych zmian w liczbie i strukturze zatrudnionych pracowników.
Liczba kadry, zw³aszcza personelu
bia³ego, zale¿eæ bêdzie od tego, ile
us³ug medycznych zakontraktuje
NFZ - mówi Aleksandra Marzyñska.
PAWE£ SZCZOTKA
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2. Specjalistyczny Zespó³ Chorób P³uc i GruŸlicy w Bystrej

307 975,01 z³

Rowerki wodne na przystani w Miêdzybrodziu Bialskim czekaj¹ na
s³oñce i klientów.
tegorocznym wakacyjnym sezonie wiele
sobie obiecywano. Mam nadziejê, ¿e te wakacje bêd¹
o wiele lepsze ni¿ ubieg³oroczne i
na brak klientów nie bêdziemy narzekaæ - mówi³ jeszcze w czerwcu Bronis³aw Krzak, w³aœciciel jednej z przystani wodnych przy Jeziorze Miêdzybrodzkim w Miêdzybrodziu ¯ywieckim.
Niestety, nadzieje te nie spe³ni³y siê. Pocz¹tek wakacji by³
ch³odny i deszczowy. W dodatku
w kilku gminach dosz³o do podtopieñ. Po paru dniach oberwanie
chmury i burze nawiedzi³y inne
zak¹tki Podbeskidzia.
- Na pocz¹tku wakacji panowa³y jesienne temperatury. Potem
by³o upalnie, ale wkrótce temperatury znowu gwa³townie poszybowa³y w dó³. Pada³o sporo deszczu.
Pojawi³y siê opinie, ¿e by³o gorzej
ni¿ w lipcu 1997 roku. Sprawdziliœmy to dok³adnie i okazuje siê, ¿e
w tym roku w lipcu deszczu by³o
jednak mniej ni¿ czternaœcie lat
temu. Ale to wcale nie jest pocieszaj¹ce - mówi Danuta Pytlarz, zastêpca dyrektora Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Starostwie
Powiatowym w ¯ywcu.

Jak ³atwo siê domyœliæ, na fatalny jesienny lipiec narzekaj¹
prawie wszyscy, na czele z wczasowiczami i tymi uczniami, którzy
spêdzaj¹ wakacje w domu. - Jest
tragicznie. Nuda. Nie ma co robiæ!
Pewnie jak na z³oœæ s³onecznie
zrobi siê we wrzeœniu, gdy trzeba
bêdzie iœæ do szko³y! - mówi gimnazjalistka Beata Skupieñ z Lipowej.
W lipcu by³o tylko kilka upalnych dni, gdy nad wodne akweny
œci¹ga³y t³umy. - To jednak za
ma³o i bêdzie siê trzeba liczyæ z
tym, ¿e wiele oœrodków wczasowych mo¿e mieæ powa¿ne problemy finansowe po tej fatalnej po³owie wakacji - uwa¿a Stanis³aw
Kucharczyk, sekretarz gminy
£odygowice.
A jaki bêdzie sierpieñ? Wed³ug danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma
byæ cieplej, co nie znaczy, ¿e
s³onecznie. Czwartek, 4 sierpnia, powinien byæ s³oneczny,
ale ju¿ kolejne dni maj¹ przynieœæ opady z burzami. Mo¿na
bêdzie siê spodziewaæ krótkich,
ale silnych fal upa³ów, podobnych do tych z pocz¹tku czerwca. (ps)

Powiat ¿ywiecki bierze terminal w Zwardoniu

tarostwo Powiatowe w
¯ywcu wyst¹pi³o do wojewody œl¹skiego o przekazanie na w³asnoœæ terminalu w
Zwardoniu. Gigantyczny obiekt,
wraz z terenem, sprzedawany
mia³by byæ w czêœciach.
Przypomnijmy, ¿e obiekt zosta³
wybudowany za oko³o 120 milionów z³otych. Jako przejœcie polsko
- s³owackie s³u¿y³ nieca³e dwa lata.
Ponad 2,5 roku temu wojewoda
œl¹ski przekaza³ zarz¹dzanie terminalem staroœcie ¿ywieckiemu
Andrzejowi Zieliñskiemu. Wkrótce
wynajêto czêœæ pomieszczeñ pod
sklepy. Jednak dochód z dzier¿awy nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania obiektu.
Po konsultacjach z wojewod¹ starosta Andrzej Zieliñski

wystawi³ terminal na sprzeda¿.
Najpierw za 41,5 miliona z³otych.
Jednak chêtnych nie by³o. Potem cena zosta³a obni¿ona do
20,750 mln z³. Ale nadal nikt siê
nie zg³osi³.
- Uznaliœmy, ¿e wyst¹pienie o
komunalizacjê lub bezp³atne przekazanie terminalu w Zwardoniu
¿ywieckiemu starostwu bêdzie
najlepszym rozwi¹zaniem. Uwa¿amy, ¿e to jedyny sposób, aby
nie przynosi³ on strat. Rocznie
jego utrzymanie kosztuje 800 900 tysiêcy z³otych. Próbowaliœmy
kilka razy sprzedaæ terminal, ale
nie ma chêtnych. S¹ za to tacy,
którzy chêtnie kupi¹ czêœæ obiektu. Mamy ju¿ potencjalnego
przedsiêbiorcê, który chce budowaæ na terenie terminalu stacjê

paliw. Gdy powiat przejmie na
w³asnoœæ obiekt, bêdzie mia³ równie¿ mo¿liwoœæ zawierania d³ugoterminowych umów z w³aœcicielami sklepów na dzier¿awê poszczególnych pomieszczeñ mówi starosta ¿ywiecki Andrzej
Zieliñski.
Na wyst¹pienie do wojewody
musia³a zgodziæ siê Rada Powiatu ¯ywieckiego. Radni powiatowi
nie byli jednomyœlni. Za przejêciem terminalu opowiedzia³o siê
13 radnych, przeciwko by³o 5, a 3
wstrzyma³o siê od g³osu. Przeciwnicy przejêcia uwa¿aj¹, ¿e nie uda
siê korzystnie sprzedaæ obiektu
„na czêœci” i powiat s³ono dop³aci
do interesu, bo bêdzie trzeba
utrzymywaæ wiêksz¹ czêœæ terminalu z kasy starostwa. (ps)

4 VIII 2011 I

www.kronika.beskidzka.pl

Po niespe³na siedemnastu latach rz¹dów ze stanowiskiem
wójta gminy Rajcza po¿egna³ siê Adam Iwanek. Odszed³
na w³asn¹ proœbê, z powodu z³ego stanu zdrowia.
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Bêd¹ przedterminowe wybory
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Co prawda w redakcyjnej poczcie opinii o naszym tygodniku znajdujemy sporo, ale
s¹ albo anonimowe, albo dotycz¹ bardzo w¹skich zagadnieñ prezentowanych na
³amach. Postanowiliœmy wiêc zwróciæ siê do czytelników z proœb¹ o szersze i g³êbsze refleksje na temat „Kroniki Beskidzkiej”. Czytelnicy ci s¹ znani i rozpoznawalni
w swoim (czasem nie tylko swoim) œrodowisku, podpisuj¹ siê w³asnym nazwiskiem
i nie maj¹ ¿adnych powodów, by nas wychwalaæ pod niebiosa. Trwa wiêc interesuj¹cy serial - dla nas, bo czegoœ nowego dowiadujemy siê o swojej pracy i jej
efektach, ale i dla szerszego grona czytelników, bo ka¿dy mo¿e skonfrontowaæ
swoj¹ opiniê z innymi. Tym razem o „Kronice” mówi bielszczanin Witold Targosz,
dzia³acz sportowy i sêdzia siatkarski.

Wójta Adama Iwanka ¿egna przewodnicz¹ca Rady Gminy Rajcza
Honorata Szatanik.

72894/101210

dam Iwanek zosta³ wójtem
gminy Rajcza w 1990 roku.
Rz¹dzi³ do jesieni 1998
roku, gdy ówczesna Rada Gminy
wybra³a na wójta Kazimierza Fujaka. Po przegranych wyborach
podj¹³ pracê w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w ¯ywcu, ale ju¿ po paru
miesi¹cach, w 1999 roku, zosta³
zarz¹dc¹ komisarycznym gminy
Œlemieñ, a wkrótce wybrano go na
jej wójta. Z kolei jesieni¹ 2002 roku
wygra³ wybory na wójta pokonuj¹c
w drugiej turze Kazimierza Fujaka.
Od tego czasu Adama Iwanka
jeszcze dwa razy wybierano wójtem.
Kilka miesiêcy temu pojawia³y siê informacje, ¿e mo¿e on zrezygnowaæ ze stanowiska z powodu z³ego stanu zdrowia. Utworzy³
stanowisko wicewójta, którym
zosta³a sekretarz gminy Rajcza
Agnieszka Szczotka.
15 lipca Adam Iwanek z³o¿y³ rezygnacjê ze stanowiska. Oficjalnie
przesta³ byæ wójtem 29 lipca, gdy
radni gminni przeg³osowali na sesji
wygaœniêcie jego mandatu. Wyda-

Jeœli chcecie wiedzieæ co ciekawego uka¿e siê w najbli¿szym wydaniu „Kroniki Beskidzkiej”, zajrzyjcie na
stronê Bielskiej Telewizji Internetowej: www.bti.bielsko.pl lub w³¹czcie
w najbli¿sz¹ œrodê o 17.10 Telewizjê
Bielsko. Nasz dziennikarz opowie
Wam o czym piszemy w gazecie.

wa³oby siê, ¿e g³osowanie nad wygaœniêciem mandatu to formalnoœæ.
Tym bardziej, ¿e prosi³ o to sam
Adam Iwanek. Tymczasem za wygaœniêciem by³o oœmiu radnych, a
przeciwko a¿ piêciu! Dlaczego byli
przeciw, skoro popierali prowadzon¹
przez wójta Iwanka politykê? Ju¿
po sesji w kuluarach mo¿na by³o siê
dowiedzieæ, ¿e ta pi¹tka nie mog³a
siê pogodziæ z odejœciem wójta.
Podczas sesji Adam Iwanek
otrzyma³ kwiaty i pami¹tkowe prezenty. - Jeœli podczas moich rz¹dów kogoœ obrazi³em czy urazi³em,
to najmocniej przepraszam. Nigdzie siê z tej gminy nie wyprowadzam i nadal pozostajê jej mieszkañcem. Jeœli bêdê do czegoœ potrzebny lub bêdê móg³ s³u¿yæ rad¹,
to zrobiê to z najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ - powiedzia³ Adam Iwanek.
Uchwa³a o wygaœniêciu mandatu zosta³a przes³ana do wojewody œl¹skiego Zygmunta £ukaszczyka. Ten przeœle do premiera Donalda Tuska (poprzez Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji) wniosek o wyznaczenie osoby
pe³ni¹cej obowi¹zki wójta. Z nieoficjalnych informacji wynika, ¿e
pe³ni¹c¹ obowi¹zki wójta zostaæ
ma Agnieszka Szczotka, obecna
wicewójt i sekretarz gminy. Potem
w gminie Rajcza odbêd¹ siê przedterminowe wybory na wójta. (ps)

- Na „Kronikê Beskidzk¹” w
moim domu nie da³o siê nie wpaœæ,
moi rodzice czytali j¹ odk¹d pamiêtam, by³a to wówczas jedyna gazeta, po któr¹ chodzi³o siê co
czwartek do sklepu. Oczywiœcie,
aby z dnia na dzieñ byæ na bie¿¹co, czyta³o siê tak¿e dzienniki, jednak to „Kronika Beskidzka” by³a
od zawsze i to z ni¹ cz³owiek
siê identyfikowa³. Czas mija³
i „Kronika” te¿ siê zmienia³a,
jednak ja zawsze by³em do
niej przywi¹zany. Myœlê, ¿e
spor¹ zas³ugê ma w tym jej redaktor naczelny, który jest tak¿e
moim koleg¹, z którym zawsze
chêtnie wspó³pracowa³em.
Gdy zacz¹³em studiowaæ i
pracowaæ, niestety nie mia³em do
„Kroniki” regularnego dostêpu,
kursowa³em gdzieœ po Katowicach, ale zawsze gdy wraca³em
do domu, nadrabia³em zaleg³oœci
i czyta³em to, co mnie interesowa³o. Tak zosta³o do dzisiejszego dnia, bo nawet jeœli od razu, w
czwartek rano „Kronika” nie wpadnie mi w rêce, to stanie siê to w
nastêpny dzieñ, gdy odwiedzê
moj¹ mamê, a wtedy bardzo chêtnie zabieram siê za jej lekturê.
Jestem dzia³aczem sportowym i œledzê na bie¿¹co wydarzenia sportowe w naszym regionie,
sukcesy i pora¿ki zawodników,
ale zawsze z zainteresowaniem
czytam, co na te tematy maj¹ do
powiedzenia dziennikarze, którzy
przeprowadzaj¹ wywiady i zbieraj¹ materia³y z wielu ró¿nych
Ÿróde³. Poza tym bardzo cieszy
mnie, ¿e piszecie nie tylko o wielkich sukcesach i wielkich pora¿kach naszych czo³owych dru¿yn
pi³karskiej i siatkarskiej, ale licz¹
siê dla was równie¿ te mniejsze
sukcesy i pora¿ki, mam tu na myœli sport szkolny i amatorski, bo
przecie¿ czym skorupka za m³o-

du nasi¹knie, tym na staroœæ tr¹ci. Ma³o tego, wy nie tylko zwracacie uwagê na sport szkolny i
amatorski w Bielsku-Bia³ej, ale i
na ca³ym Podbeskidziu, co ju¿ w
ogóle bardzo mi odpowiada. Sam
przekona³em siê, ¿e wi¹¿e siê to
nieraz z nie³atw¹ prac¹. Mam dobre kontakty z jednym z waszych
dziennikarzy sportowych, który
zajmuje siê sportem amatorskim
i to, co sobie w nim ceniê, to
przede wszystkim profesjonalizm.
Amatorska Liga Siatkówki zazwyczaj rozgrywa siê w poniedzia³kowe wieczory i nie pamiêtam, czy
odpuœci³ on chocia¿ jeden poniedzia³ek i nie zrobi³ serii zdjêæ, nie
porozmawia³ z zawodnikami i nie
poprosi³ mnie o wyniki. Dziêki niemu zreszt¹ mam nareszcie swoje
zdjêcia jak pracujê, bo nigdy nie
mia³em okazji przygl¹dn¹æ siê jak
wygl¹dam sêdziuj¹c.
Poza tym, czytaj¹c koncentrujê siê na tym, co najwa¿niejsze, a znajdujê to ju¿ na pierwszej stronie gazety. S¹ to przy-

WSA uchyli³ pozwolenie na budowê !

ajbardziej optymistyczne
prognozy mówi³y o tym,
¿e budowa stadionu miejskiego w Bielsku-Bia³ej rozpocz¹æ
siê mo¿e ju¿ latem. Po niedawnej
decyzji Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach wy-

pada dr¿eæ o to, czy w ogóle do
niej dojdzie! WSA uchyli³ wa¿noœæ
pozwolenia na budowê stadionu.
Przeciwko budowie obiektu
przy zbiegu ulic Rychliñskiego i
¯ywieckiej protestowa³a grupa
mieszkañców. Sk³adane by³y od-

wo³ania od decyzji zezwalaj¹cej
na budowê. Podtrzymanie jej wa¿noœci przez wojewodê œl¹skiego
protestuj¹cy zaskar¿yli w WSA.
Bielski ratusz czeka na pisemne uzasadnienie decyzji uchylaj¹cej pozwolenie na budowê sta-

k³adowo materia³y zwi¹zane z
anomaliami pogodowymi wystêpuj¹cymi w naszym regionie. Lubiê czytaæ te¿ artyku³y
podchodz¹ce do wielu tematów
humorystycznie i z lekkim przymru¿eniem oka, nigdy nie omijam równie¿ ostatniej strony,
bo cz³owiek zawsze jest ciekawy tego, co dzieje siê
wokó³ niego. S¹ to czasem
przera¿aj¹ce i przyt³aczaj¹ce sprawy, ale takie rzeczy
warto czytaæ, aby wiedzieæ
jak radzi sobie z tym przyk³adowo policja lub inne
s³u¿by.
„Kronika” to jednak dla
mnie nie tylko teksty dziennikarskie, ale równie¿ reklamy i
og³oszenia, na które zwracam
uwagê g³ównie wtedy, gdy czegoœ
poszukujê lub gdy sam próbujê
coœ sprzedaæ. Ceniê sobie u was
podzia³ na dzia³y og³oszeñ i na reklamowe dodatki tematyczne, bo
³atwiej jest mi wtedy czegoœ szukaæ, a wszystko jest uporz¹dkowane i przejrzyste. Strza³em w
dziesi¹tkê jest równie¿ rubryczka
„Dziewczyna Kroniki”, w koñcu
mamy na Podbeskidziu tyle ³adnych kobiet...
Jest jeszcze jedna rzecz,
któr¹ bardzo sobie w was ceniê.
Jesteœcie wszêdzie, a nie skupiacie siê jedynie na Bielsku-Bia³ej.
Sporo miejsca na ³amach poœwiêcacie przyk³adowo rejonom
¯ywca, a mam tam wielu znajomych. Zwracam zatem uwagê nie
tylko na artyku³y, które opisuj¹
wydarzenia z ¯ywca, ale pamiêtam, ¿e bardzo przydatna okaza³a siê równie¿ dla mnie relacja z
zesz³orocznej powodzi. Zdjêcia,
opisy, wypowiedzi, dziêki nim
cz³owiek wiedzia³, co siê tam
dzia³o i w ka¿dej chwili móg³ zareagowaæ.

dionu. - Bez niego trudno odnieœæ
siê do sprawy. Nie wiemy co le¿y
u podstaw takiego rozstrzygniêcia
WSA. Na pewno skorzystamy z
przys³uguj¹cych nam prawem
mo¿liwoœci i zrobimy wszystko, by
zrealizowaæ nasze plany - stwierdzi³ wiceprezydent Bielska-Bia³ej
Zbigniew Michniowski.
Po otrzymaniu od WSA uzasadnienia wydanej decyzji miasto
bêdzie mia³o 30 dni na z³o¿enie
skargi kasacyjnej do Naczelnego
S¹du Administracyjnego. (tom)
● REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA
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Antyalkoholowa nowela-bubel

Tragiczne wydarzenia, do jakich doszło niedawno w Norwegii wstrząsnęły opinią publiczną na całym świecie. Po
raz kolejny okazało się, że nigdzie nie można czuć się w
pełni bezpiecznym. Na nieodległych od Podbeskidzia dworcach lotniczych służby mundurowe są więc znów wyjątkowo mocno wyczulone na sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego - jak
określa się to fachowo. I nie chodzi tylko o jaskrawe przejawy łamania prawa, lecz także o z pozoru banalne sytuacje i zachowania niefrasobliwych osób na przykład pozostawiających bez opieki bagaż.

Pracodawca może nadmuchać
Niezły pasztet wysmażyli na koniec kadencji parlamentarzyści, którzy przyjęli nowelizację przepisów, mającą ułatwić pracodawcom sprawdzanie stanu trzeźwości
pracowników.

Walka z trunkowymi pracownikami miała być łatwiejsza dzięki nowemu przepisowi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, który pozwala na
zbadanie stanu trzeźwości pracownika na wniosek pracodawcy. Miała
być, ale nie jest - alarmują agencje
ochrony - bo to właśnie ich zadaniem
w większości zakładów i firm jest,
między innymi, monitorowanie stanu trzeźwości załogi. W noweli znalazł się bowiem zapis, który skutecznie... wyeliminował je z tych działań.
O nowych przepisach, obowiązujących od 1 lipca tego roku, informowaliśmy krótko zaraz po ich wejściu w życie. Wszystko wskazywało
na to, że dla chcących napić się w
pracy nadeszły ciężkie czasy.

MIAŁO BYĆ
ŁATWIEJ
Przed 1 lipca zbadanie stanu
trzeźwości pracownika było bardzo trudne. Zgodnie z prawem mogło ono nastąpić tylko na wniosek
samego pracownika, wobec którego pojawiło się podejrzenie, że
swoje obowiązki wykonuje znajdując się pod wpływem alkoholu. Sytuacja pracodawcy była nie do pozazdroszczenia. Z jednej strony miał
obowiązek nie dopuścić do wykonywania obowiązków przez pracownika, który jest pijany, z drugiej zaś
strony brakowało przepisu pozwalającego pracodawcy wnioskować
o jego badanie.
Wielu trunkowych pracowników,
jeszcze przed 1 lipca, dało się zbadać - dobrowolnie - i wyleciało z pracy
w trybie dyscyplinarnym. Jeśli jednak
pracownik z uporem odmawiał poddania się badaniu, a pracodawca był
przekonany, że podwładny przyszedł
do pracy pijany, pozostawało poprosić
go, by wziął dzień urlopu i przyszedł
nazajutrz w nieco lepszej kondycji.
Tę sytuację miała zmienić nowela z 1 lipca. I w zasadzie zmieniła. Wprowadziła bowiem do ustawy
o wychowaniu w trzeźwości artykuł
17 ustęp 3, pozwalający przeprowadzić badanie stanu trzeźwości pracownika na wniosek kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. Pracownik nadal może
odmówić poddania się takiemu badaniu. Jednak - w zgodnej ocenie
prawników - dla sądu (jeśli sprawa
tam trafi), może to oznaczać do-

mniemanie, że pod wpływem alkoholu się znajdował.
A więc sukces? Niekoniecznie. W
noweli zapisano bowiem, że badanie
stanu trzeźwości pracownika może
przeprowadzić organ powołany do
ochrony porządku publicznego. I to
jest właśnie ów szczegół, w którym
tkwi diabeł. W myśl obowiązującego
w Polsce prawa, organami powołanymi do ochrony porządku publicznego
są policja i straż miejska, co wynika z
ustaw, w oparciu o które działają, ale
straż zakładowa czy agencja ochrony mienia już absolutnie nie!

STRAŻNIK
BEZ UPRAWNIEŃ
- Nasi prawnicy długo nad tym
deliberowali. Zasięgali opinii kancelarii prawnych, a nawet policji. Niestety, sprawa jest oczywista: ani straży zakładowej, ani agencji ochrony
mienia zatrudnionej właśnie po to,
by pilnować porządku na terenie zakładu, nie da się żadną miarą podciągnąć pod organ, o którym mówi
nowela. Organem powołanym do
ochrony porządku publicznego jest
bowiem policja, ewentualnie straż
miejska. Koniec, kropka! - mówi prosząca o anonimowość osoba z kierownictwa jednej z bielskich agencji
ochrony mienia, której pracownicy
spełniają rolę dawnych straży zakładowych w wielu firmach na terenie
Bielska-Białej i Podbeskidzia. - Na
skutek nieszczęśliwie sformułowanego zapisu zostaliśmy faktycznie
wyłączeni z możliwości sprawdzania stanu trzeźwości pracowników. A
w przypadku niektórych zakładów, i
to nie ze względu na widzimisię właściciela, ale ze względu na kwestie
bezpieczeństwa, takie badania są
bardzo ważną sprawą. Czekając na
nowe przepisy, zainwestowaliśmy
grube tysiące złotych w nowoczesne alkomaty. I teraz stoją na półce,
bo w razie wątpliwości co do stanu
trzeźwości pracownika i tak musimy
wezwać policję. Badanie przeprowadzone przez naszych ochroniarzy
mogłoby być bowiem podstawą do
wystąpienia na drogę sądową przeciwko nam. Mamy nadzieję, że ktoś
się opamięta i zmieni ten niefortunny przepis. Nie po to bowiem firmy
zatrudniają profesjonalne agencje
ochrony, żeby z każdą sprawą wzywały do zakładu policję.

Niepilnowany budzi... pirotechników

NIELEGALNE
BADANIA
Policja - na razie nie zanotowała
lawiny wezwań dotyczących badań
stanu trzeźwości pracowników - informuje Elwira Jurasz, rzecznik prasowy bielskiej komendy. Nowe przepisy obowiązują jednak dopiero od
pięciu tygodni, a poza tym - jak ustaliła „Kronika” - nie wszystkie firmy
podchodzą do nich tak skrupulatnie jak agencja, z którą rozmawialiśmy. Są na Podbeskidziu również
takie zakłady - i to potężne, bo zatrudniające setki osób - w których,
jak wynika z sygnałów od pracowników, alkomaty na bramach obsługują ochroniarze. W myśl ustawy robią to nielegalnie.

WYRYWKOWO
NIE WOLNO
Z tematem legalności takich
badań wiąże się jeszcze jedna
ważna kwestia. Chodzi o okoliczności, w których badanie stanu
trzeźwości, nawet przez wezwaną
do zakładu policję czy straż miejską, może być przeprowadzone.
Zdaniem prawników absolutnie nie
może to być badanie prewencyjne,
przeprowadzane wyrywkowo, czy
też na większej grupie pracowników. Podstawę do przeprowadzenia takiego badania może stanowić
jedynie zachowanie pracownika,
budzące uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu (niewyraźna mowa,
nieskoordynowane ruchy, dająca
się wyczuć woń alkoholu). Jeśli
takich okoliczności zabraknie, to
wzywany do poddania się badaniu
na zawartość alkoholu pracownik
ma prawo czuć się szykanowany
i może oskarżyć pracodawcę lub
kierownika zakładu o dyskryminację, mobbing, a nawet naruszenie
dóbr osobistych.
Badanie stanu trzeźwości pracownika może być przeprowadzane
za pomocą alkomatu oznaczającego poziom alkoholu w wydychanym
powietrzu, jak też poprzez oznaczenie poziomu alkoholu we krwi. Przy
czym pobrania krwi w obecności
policjanta czy strażnika miejskiego
może dokonać tylko fachowy pracownik służby zdrowia.
ŁUKASZ PIĄTEK

Obchody Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

KRONIKA NA PODIUM

kategorii grupowej
okazali się policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego żywieckiej komendy.
Natomiast w klasyfikacji indywidualnej
złoto zgarnął Dawid
Kocemba z WRD w
Bielsku-Białej, srebro Rafał Sternal,
a brąz Katarzyna
Szczotka, oboje z Artur Jarczok podczas odbioru nagrody z rąk pełnomocnika dyrektora ds. bezpieczeństwa ruchu
Żywca.
Uczestniczący drogowego Alfreda Brudnego i dyrektora bielw turnieju dzienni- skiego WORD Edwarda Płonki, nie krył radości
karze niestety nie z otrzymanego radia CB.
mogli wziąć udziału w jeździe sprawnościowej z uwagi sce zdobył Paweł Grochol z „Małona silnie padający deszcz. Ich rywali- polskiej Kroniki Beskidzkiej”).
To nie był koniec atrakcji przyzacja ograniczyła się zatem do testu
ze znajomości przepisów drogowych gotowanych w ramach Tygodnia
i do udzielenia pierwszej pomocy lal- Bezpieczeństwa Ruchu Drogowece Ani. Dziennikarz sportowy „Kroni- go. Było też dużo niespodzianek dla
ki Beskidzkiej” Artur Jarczok okazał dzieci i młodzieży. Kierowcy mogli też
się w te klocki znakomity i zajął dru- poświęcić samochody w sanktuarium
gie miejsce w turnieju (pierwsze miej- maryjnym w Rychwałdzie. (nat)
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Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie bielskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego.
W jego ramach - jak co roku - w
szranki na placu manewrowym i w
salach wykładowych stanęli policjanci, strażacy i dziennikarze, którzy wzięli udział w turnieju sprawdzającym znajomość przepisów
drogowych, umiejętność udzielenia
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz umiejętności za kierownicą. Uczestnikami kierowała
przede wszystkim chęć dobrej zabawy, a rywalizacja została zepchnięta na drugi plan.
Najlepszym strażakiem we
wszystkich trzech konkurencjach
okazał się Marcin Górny z Państwowej Straży Pożarnej z Żywca, najlepszym zawodnikiem PSP w Bielsku-Białej był Krzysztof Wróbel.
Wśród policjantów z drogówki
z Cieszyna, Żywca i Bielska-Białej,
niekwestionowanymi zwycięzcami w

BAGAZ JAK
BOMBA
W

szystko co może stanowić potencjalne zagrożenie terrorystyczne, budzi
stanowczą reakcję służb porządkowych. Radosław Weremczuk z karpackiego oddziału straży granicznej apeluje do tych, którzy wybierają się w podróż (a w wakacje robi
to przecież wiele osób), aby nie pozostawiali bez nadzoru bagażu w
miejscach publicznych. Bagaż taki
- może to być zarówno wypchana
po brzegi waliza, jak i niepozorna
reklamówka - traktowany jest jako
potencjalne zagrożenie. Wywołuje to lawinę zdarzeń powodujących
nie tylko utrudnienia dla osób ko-

rzystających z dworca czy lotniska,
lecz może także zakończyć się dużymi nieprzyjemnościami dla tego,
kto w takim miejscu pozostawił bez
nadzoru swoje pakunki.
W przedostatni lipcowy weekend - jak poinformował nas Radosław Weremczuk - kilkakrotnie dochodziło do takich sytuacji na lotnisku w podkrakowskich Balicach. I
każde z tych zdarzeń powodowało, że do akcji musieli wkraczać wyposażeni w specjalistyczny sprzęt,
w tym w roboty pirotechniczne oraz
aparaturę rentgenowską, antyterroryści ze straży granicznej. - Najpierw w piątek, 22 lipca, na terenie
terminalu pasażerskiego portu lotniczego zauważono „porzuconą” walizkę. O fakcie tym zostały powiadomione policja oraz straż graniczna. W części terminalu oraz przed
jego budynkiem wyznaczono strefę bezpieczeństwa, a do akcji wkroczył pirotechnik odziany w specjalny kombinezon chroniący go przed
wybuchem oraz pies przeszkolony
do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Bagaż prześwietlono, by
stwierdzić, że znajdują się w nim...
ubrania oraz artykuły spożywcze informuje Radosław Weremczuk.
W sobotę, 23 lipca, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w porcie
lotniczym zostały po raz kolejny postawione w stan najwyższej gotowości. Najpierw rankiem niepokój podróżnych i obsługi wzbudziła pozostawiona bez opieki papierowa torba. I jak poprzednio, aby ją sprawdzić, trzeba było wezwać pirotechników, wyznaczyć strefę bezpieczeństwa wokół podejrzanego pakunku.
A w torbie znaleziono... pięć bułek
i wodę mineralną. Kilka minut później alarm wywołał bezpański plecak. Na lotnisku znowu pojawił się
pirotechnik w kombinezonie, pies,
aparat rentgenowski. I tym razem

pakunek okazał się niegroźny. Tak
samo jak w przypadku odkrytej nieco później kolejnej reklamówki bez
opieki. Funkcjonariusze straży granicznej wykryli, że zawiera ona kanapki oraz butelkę z napojem. Nie
zmieniło to jednak faktu, iż sprawdzić to musieli pirotechnicy, a część
terminalu na pewien czas trzeba
było wyłączyć z użytku.
Do podobnego zdarzenia doszło także 26 lipca, gdy okazało
się, że na balickim lotnisku tuż obok
stanowiska odpraw ktoś pozostawił
nosidełko dla dziecka, a obok niego reklamówkę. Po sprawdzeniu z
zachowaniem wszystkich wymaganych w takich sytuacjach procedur okazało się, że w reklamówce
znajduje się paczka chipsów, a w
nosidełku kocyk.
We wszystkich przypadkach
nie udało się ustalić właścicieli porzuconych bagaży. Jak
przyznają funkcjonariusze straży granicznej, dzieje się tak bardzo często dlatego, iż
pozostawiają je na lotnisku osoby, które nie
chcą płacić za nadbagaż. Gdy okaże się, że
ich walizki są zbyt ciężkie, po prostu to, co
uznają za niepotrzebne lub mało
wartościowe, zostawiają w kącie
i wsiadają do samolotu. Wielu nie
chce też przyznawać się do swoich
toreb czy reklamówek, które wywołały reakcję służb porządkowych, w
obawie przed sankcjami karnymi.
Za takie przewinienie można zostać ukaranym mandatem, nawet w
wysokości 500 złotych. I, jak przyznaje Radosław Weremczuk, funkcjonariusze korzystają ze swych
uprawnień. Na mandacie może
się jednak nie skończyć. W opisywanych przypadkach co prawda
sprawdzanie podejrzanych paczek
nie spowodowało poważniejszych
utrudnień w funkcjonowaniu lotniska
czy w odlotach i przylotach samolotów. Jeśliby jednak akcja taka miała wpływ na ruch lotniczy, właściciel
portu lotniczego może domagać się
na drodze cywilnej zadośćuczynienia za poniesione straty od osoby,
której postępek wywołał to zamieszanie. A wtedy „drobna niefrasobliwość” może kosztować nawet dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych.
Także lotnisko w podkatowickich Pyrzowicach nie jest pod tym
względem odosobnione. I tam bardzo często znajdowane są bagaże oraz pakunki pozostawione bez
nadzoru - informuje Cezary Zaborski, rzecznik Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej. Liczbę takich
zdarzeń ocenia on na kilka tygodniowo. Przy czym - przyznaje - w
niektórych tygodniach jest ich więcej, w innych mniej. Zawsze jednak - podkreśla - służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie portu lotniczego są zobowiązane sprawdzić, czy pakunek nie
stanowi zagrożenia. W każdym takim przypadku wszczyna się więc
stosowne procedury z wykorzystaniem służb pirotechnicznych.
MARCIN PŁUŻEK
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Bielsko: zarzuty niemal kryminalne

Dok. ze str. 1

Zaczê³o siê od tego, ¿e zarz¹d Aeroklubu Bielsko-Bialskiego 12 maja 2011 roku rozwi¹za³
umowê z firm¹ Normal o u¿yczeniu nale¿¹cych do tej firmy samolotów sekcji spadochronowej aeroklubu. - Prowadzi³em rozmowy z firm¹ Normal przez pó³tora roku, wreszcie uda³o siê, dziêki czemu mogliœmy wykonywaæ skoki na miarê dzisiejszych czasów.
Mieliœmy do dyspozycji trzy samoloty. Ale umowa obowi¹zywa³a ledwo przez miesi¹c mówi rozgoryczony Henryk Kluka, przewodnicz¹cy sekcji spadochronowej ABB.

PERWERSYJNY INCYDENT
Dwa dni po zerwaniu umowy, 14
maja, prezes i dyrektor ABB zostali
zaproszeni na spotkanie z cz³onkami
sekcji spadochronowej. Relacjonuje
prezes Matuszek: - Przyszliœmy w
dobrej wierze, by wyjaœniæ sytuacjê
oraz zamierzenia w stosunku do sekcji spadochronowej. Zostaliœmy zniewa¿eni groŸbami, epitetami, a tak¿e
perswazj¹ o zajêcie miejsca na taczkach, poniewa¿ je¿eli tego nie zrobimy, to zostaniemy zmuszeni si³¹.
Wszystko to nie by³o spontaniczne,
ale perwersyjnie przygotowane z
pe³n¹ pieczo³owitoœci¹. Przewodnicz¹cy sekcji spadochronowej, który
nas na to spotkanie zaprosi³, w ogóle
nie reagowa³ na te incydenty - mówi
Matuszek. Spadochroniarze przyznaj¹, ¿e taczka z napisem „Ostatnie po¿egnanie” sta³a w pogotowiu,
ale nikt do niej prezesa nie wsadza³.
Spraw¹ zajê³a siê komisja rewizyjna ABB, która skierowa³a proœbê
do przewodnicz¹cego sekcji spadochronowej o udostêpnienie nagrania
z incydentu - proœba nie zosta³a jednak spe³niona. Incydent by³ na pograniczu anarchii i naruszenia nietykalnoœci cielesnej prezesa ABB oraz
gróŸb i obelg rzucanych na prezesa
i cz³onków zarz¹du ABB - czytamy
w oœwiadczeniu komisji rewizyjnej.

STATKI POWIETRZNE I
KOSIARKI
Tymczasem 2 czerwca zarz¹d
ABB zwróci³ siê do Aeroklubu Pol-
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PRZECIW W£ADZY
ABSOLUTNEJ
28 czerwca do zarz¹du ABB
wp³yn¹³ wniosek sygnowany przez
przewodnicz¹cego sekcji spadochronowej o zwo³anie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia cz³onków ABB, którego celem - nie ukrywano tego - by³oby odwo³anie zarz¹du. W uzasadnieniu wniosku pojawiaj¹ siê mocne zarzuty, miêdzy
innymi o to, ¿e dzia³alnoœæ obecnego zarz¹du charakteryzuje siê chêci¹ sprawowania niepodzielnej, pozbawionej jakiejkolwiek cz³onkowskiej kontroli w³adzy absolutnej,
ukierunkowanej na zaspokojenie
w³asnych interesów; zarz¹d nie publikuje sprawozdañ ze swoich posiedzeñ, cz³onkowie nie maj¹ wiedzy o sytuacji finansowej aeroklubu, zarz¹d ³amie statut i regulamin;
zarz¹d prowadzi do zaniku dzia³alnoœci sekcji spadochronowej.
Wreszcie konkluzja - dalsza dzia³alnoœæ zarz¹du ABB w obecnym
kszta³cie zagra¿a egzystencji aeroklubu!
Zarz¹d ABB postanowi³ nie zajmowaæ siê wnioskiem z powodu
braków formalnych. - Wnioskodaw-

SKAKAÆ BEZ
SPADOCHRONÓW
O co chodzi w tym „czeskim filmie”?
Mo¿e wyjaœni to mediator z Aeroklubu
Polskiego, który w³aœnie bada sprawê.
Ka¿da ze stron konfliktu ma oczywiœcie
swoj¹ wersjê. Henryk Kluka: - Uwa¿am,
¿e to s¹ personalne rozgrywki wewn¹trz
aeroklubu. Tylko ¿e nas w sekcji spadochronowej nie interesuje z³oœliwe dzia³anie ABB w stosunku do firmy Normal,
my po prostu chcemy wykonywaæ skoki. W sekcji jest oko³o stu osób, wszyscy
na tym cierpi¹, tak¿e m³odzie¿, która
przesz³a szkolenie teoretyczne i teraz w
œrodku wakacji czeka na skoki. Na dzieñ
dzisiejszy nie skaczemy, choæ zarz¹d
twierdzi, ¿e mamy samolot, wiêc mo¿emy skakaæ. Tylko ¿e nie mamy spado-

chronów, które te¿ udostêpnia³a nam firma Normal! Wierzê, ¿e komisja rewizyjna Aeroklubu Polskiego zdecyduje o
zwo³aniu nadzwyczajnego walnego zebrania. Wtedy zarz¹d ABB nie bêdzie
mia³ wyjœcia i ust¹pi ku zadowoleniu nas
i ca³ej m³odzie¿y czekaj¹cej na wakacyjn¹ przygodê na lotnisku.
Leszek Matuszek: - Robi siê
wszystko, by obaliæ zarz¹d, a unika
siê konstruktywnych rozmów, aby
zawrzeæ porozumienie. Musimy zawrzeæ stosowne porozumienie, które
bêdzie zabezpiecza³o interesy ABB
jako gospodarza lotniska Aleksandrowice, zarówno materialne, jak i prawne, zwi¹zane z organizacj¹ ruchu lotniczego i korzystania z lotniska.
Piotr Jafernik: - Jaki cel ma zarz¹d? Nie bêdê siê wypowiada³. Przedk³ada³em zarz¹dowi projekty porozumienia - od grudnia ubieg³ego roku
pozosta³y bez odpowiedzi. Droga rozmowy zosta³a ju¿ chyba wyczerpana,
poczekam jeszcze trochê i jeœli nie
dostanê odpowiedzi, sprawa trafi do
s¹du.

WOJCIECH MA£YSZ
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Dlaczego zarz¹d rozwi¹za³ umowê? - Nie znam pobudek zarz¹du ucina Piotr Jafernik, w³aœciciel firmy
Normal. Dodajmy, ¿e firma zajmuje
siê organizacj¹ szkoleñ samolotowych i œmig³owcowych, ma siedzibê
na terenie lotniska w Aleksandrowicach, a jej w³aœciciel jest cz³onkiem
sekcji spadochronowej ABB.
Rozwi¹zanie umowy oznacza³o,
¿e spadochroniarze nie mog¹ ju¿
u¿ytkowaæ wspomnianych trzech samolotów, z których jeden nale¿a³ do
najlepszych w Polsce. Do dyspozycji pozosta³ im tylko wys³u¿ony Jak
12, którego u¿ywali ju¿ wczeœniej i
którym musz¹ siê dzieliæ z sekcj¹
szybowcow¹. Jak 12 jest stary, mo¿na oddawaæ z niego skoki tylko z
2000 metrów, podczas kiedy spadochroniarze przyzwyczaili siê ju¿ do
skoków z 4000 metrów, które mogli
wykonywaæ na utraconym decyzj¹
zarz¹du sprzêcie. Krótko mówi¹c powrót do Jaka by³ - jak mówi jeden
z cz³onków ABB - jak przesiadka z
mercedesa do bryczki.
Dlaczego wiêc zarz¹d zrobi³ Ÿle
spadochroniarzom? - Umowa zosta³a zawarta z b³êdami formalnymi, nie
zawiera³a za³¹czników, na które siê
powo³ywa³a, by³a podpisana jednoosobowo przez dyrektora - mówi
prezes zarz¹du ABB Leszek Matuszek i odsy³a do oœwiadczenia komisji rewizyjnej, w którym czytamy,
¿e dyrektor ABB podpisuj¹c umowê przekroczy³ swoje uprawnienia.

skiego jako zarz¹dcy bielskiego lotniska z wnioskiem o zakaz startów i
l¹dowañ na lotnisku w Aleksandrowicach dla wszystkich statków powietrznych, których w³aœcicielem jest Piotr
Jafernik oraz dla wszystkich statków
powietrznych wykorzystywanych do
bie¿¹cej dzia³alnoœci firmy Normal.
Uzasadnienie? Operacje lotnicze wykonywane przez statki powietrzne wykorzystywane w firmie Normal zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu w ruchu lotniczym. 16 czerwca Aeroklub Polski
uwzglêdni³ wniosek i wyda³ zakaz, powo³uj¹c siê na ustawê z 3 lipca 2002
roku prawo lotnicze. - Dosta³em zakaz startów i l¹dowañ na terenie lotniska pod zarzutem zagro¿enia bezpieczeñstwa .To jest pomówienie,
gdy¿ statystyki temu wyraŸnie
przecz¹. Co siê pod tym kryje? Nie
wiem, proszê pytaæ zarz¹d. Dla mnie
to jest zwalczenie konkurencji w sposób nieuczciwy - mówi Piotr Jafernik.
Leszek Matuszek odpowiada, ¿e
Normal nie ma porozumienia z w³aœcicielem lotniska (od ubieg³ego roku
jest nim ABB) na korzystanie z obiektu. Brak porozumienia - argumentuje prezes - to brak zasad korzystania z lotniska, wykorzystywania czêstotliwoœci radiostacji naziemnej czy
zasad organizacji lotów. Wszystko to
ma zwi¹zek z bezpieczeñstwem i
st¹d - t³umaczy prezes - zakaz.
W tym momencie narzuca siê pytanie, dlaczego strony nie mog¹ dojœæ
do porozumienia, które - jak siê zdaje
- mog³oby wszystkim przynieœæ korzyœci? - Zarz¹d sugeruje, i¿ nie p³acê
za u¿ytkowanie lotniska. To nieprawda. Gdyby nie mój sprzêt, który kosi,
walcuje, a zim¹ odœnie¿a drogi, to
lotnisko wygl¹da³oby jak opuszczone
i zaniedbane. Nikt te¿ nigdy nie przedstawi³ mi ¿adnej niezap³aconej z mojej strony faktury - mówi Jafernik.
Matuszek odpowiada, ¿e Jafernik,
obecny na lotnisku od lat, kosi trawê
dopiero od ubieg³ego roku, wczeœniej
kosi³ aeroklub. Jak widaæ, w tym konflikcie nie tylko statki powietrzne, ale i
kosiarki maj¹ istotne znaczenie.
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Z MERCEDESA DO
BRYCZKI

cy zbieraj¹c podpisy pod zwo³aniem
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nie okreœlili celu zebrania, a
wielu osobom przedstawiano inny
cel, aby uzyskaæ ich podpisy. Wiele
osób napisa³o stosowne oœwiadczenia, i¿ wycofuj¹ swoje poparcie o zwo³anie NWZ, poniewa¿ wprowadzono
ich w b³¹d. Zarz¹d nie ma nic do ukrycia przed swoimi cz³onkami, stara siê
dzia³aæ transparentnie, nie ³amie statutu i nie sprawuje w³adzy absolutnej.
Dzia³aj¹ tak¿e komisja rewizyjna niezale¿na od zarz¹du oraz s¹d kole¿eñski. Nie ukrywamy tak¿e sytuacji finansowej - mówi Leszek Matuszek.
- Niby chodzi³o o wzglêdy formalne, a tak naprawdê to by³a wy³¹cznie z³oœliwoœæ - mówi Henryk
Kluka, komentuj¹c decyzjê zarz¹du
o odrzuceniu wniosku.
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Finansowe problemy najemców

Temat ten doprowadza do bia³ej gor¹czki wielu lokatorów komunalnych mieszkañ ju¿ od ponad dwóch lat. Nie ma siê jednak czemu dziwiæ. Osoby
te p³ac¹ za ogrzewanie znacznie wiêcej ni¿ wynika³oby to z ceny, jak¹ za ciep³o dostarczane do budynku ¿yczy sobie jego dostawca. Wszystko przez
koniecznoœæ zap³acenia przez najemców lokali komunalnych w budynkach wspólnotowych dwukrotnie podatku VAT za ogrzanie i dostawê do ich
mieszkañ ciep³ej wody. Problem dotyczy wielu polskich miast, w tym Bielska-Bia³ej, gdzie w sytuacji takiej znalaz³o siê sporo rodzin.
sprawie ju¿ kilkakrotnie pisaliœmy, pojawi³y siê jednak
nowe okolicznoœci. Minister
finansów odpowiedzia³ na interpelacjê bielskiego pos³a Stanis³awa
Szweda, z³o¿on¹ w tej sprawie na
forum sejmowym oraz przes³a³ do
podleg³ych mu jednostek fiskalnych
now¹ interpretacjê przepisów.
I chocia¿ ró¿ni siê ona nieco od tej,
jaka do tej pory obowi¹zywa³a, to
jednak dla najemców lokali komunalnych w budynkach wspólnotowych nie mamy dobrych wieœci. W
myœl nowej, przyjêtej przez ministerstwo wyk³adni prawnej - tak jak
poprzednio - bêd¹ oni musieli zap³aciæ dwa razy podatek VAT. I nic
nie wskazuje na to, ¿e przepisy w
tej sprawie ulegn¹ zmianie na ich
korzyœæ. Minister tymczasem
stwierdzi³, ¿e w jego ocenie dziêki
nowemu podejœciu do sprawy problem zosta³ wreszcie rozwi¹zany. Z
tym tylko, i¿ na pewno nie tak, jakby tego sobie ¿yczyli najemcy.

BO WSPÓLNOTA
NIE JEST P£ATNIKIEM
Aby wyjaœniæ, o co w tym wszystkim chodzi, warto pokrótce - na przyk³adzie Bielska - przypomnieæ istotê problemu. Otó¿, gdy przed trzema laty Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej utraci³ mo¿liwoœæ administrowania budynkami wspólnotowymi, w których gmina ma udzia³y (by³o
to wynikiem zmian w przepisach prawa), rolê tê przejêli niezale¿ni zarz¹dcy, a ZGM pe³ni od tej chwili w
imieniu gminy jedynie rolê administratora i w³aœciciela gminnej czêœci
wspólnotowego budynku.
Jak to siê ma do podwójnego
VAT-u? Otó¿, teraz to nie ZGM, ale
wspólnota kupuje od dostawcy na
potrzeby budynku ciep³o, które w
wiêkszoœci odsprzedaje nastêpnie
w³aœcicielom poszczególnych lokali
(reszta ciep³a wykorzystywana jest
na ogrzewanie tak zwanej czêœci
wspólnej budynku, na przyk³ad korytarzy czy piwnic).
Problem w tym, i¿ dostawcy
ciep³a - prawie zawsze - s¹ p³atni-

kami VAT, zaœ wspólnoty s¹ nimi
niezmiernie rzadko. Dlatego kupuj¹c energiê ciepln¹ od p³atnika
VAT, wspólnoty nie mog¹ w momencie jej sprzeda¿y w³aœcicielom
lokali wystawiæ faktur VAT-owskich.
W przypadku osób prywatnych nie
ma to znaczenia, poniewa¿ s¹ one
ostatecznymi konsumentami tego
towaru. Gorzej, gdy na potrzeby
lokali gminnych ciep³o kupuje
ZGM. Jest bowiem p³atnikiem
VAT, lecz nie mo¿e w chwili odsprzeda¿y ciep³a najemcom odliczyæ od ceny energii naliczonego
ju¿ do niej wczeœniej podatku.
A to dlatego, ¿e kupuje go od
wspólnoty mieszkaniowej, która
nie jest p³atnikiem VAT.
Mówi¹c bardziej obrazowo, w
wyniku tej „luki” cena brutto ciep³a
staje siê nagle jego cen¹ netto, do
której ZGM musi doliczyæ podatek
VAT w momencie odsprzeda¿y ciep³a najemcom gminnych lokali. A to,
¿e musi, wynika z jednoznacznej
interpretacji przepisów prawa przyjêtych przez organy podatkowe.
Warto dodaæ, i¿ zarabia na tym
nie ZGM czy gmina, lecz fiskus. Tam
bowiem trafiaj¹ pieni¹dze z podat-

ku VAT. Co prawda od ponad dwóch
lat przed s¹dami administracyjnymi
ró¿nych instancji tocz¹ siê spory o
to, czy takie podmioty jak ZGM faktycznie musz¹ pobieraæ podatek w
momencie odsprzeda¿y ciep³a najemcom, lecz nic nie wskazuje na
to, i¿ przynios¹ one zadowalaj¹cy
dla najemców efekt. Zw³aszcza ¿e
minister w nowej interpretacji przepisów uwzglêdni³ dotychczasowe
orzecznictwo s¹dów administracyjnych w kwestii rozliczeñ podatku od
towarów i us³ug przez wspólnoty
mieszkaniowe.

KOSZTOWNY
OBOWI¥ZEK
Minister jednoznacznie okreœli³
bowiem teraz, i¿ wspólnota mieszkaniowa wystêpuje w dwóch odmiennych rolach: jako nabywca
towarów i us³ug w ramach zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ oraz
nabywca towarów i us³ug na potrzeby utrzymania poszczególnych
lokali. W pierwszym przypadku jest
ona ostatecznym konsumentem
tych us³ug i towarów, w zwi¹zku z
czym nie wykonuje ¿adnych czyn-

Ubezpieczeniowa pu³apka, czyli

W³aœciciele pojazdów wiedz¹, ¿e chc¹c zmieniæ towarzystwo, w którym ubezpieczaj¹
samochód od odpowiedzialnoœci cywilnej, musz¹ wypowiedzieæ umowê na co najmniej jeden dzieñ przed jej up³ywem. W przeciwnym razie umowa ulega automatycznemu odnowieniu na kolejny rok. Co jednak, gdy wypowiedzenie nie dojdzie na czas,
a my - nie wiedz¹c o tym - zawrzemy now¹ umowê, z innym ubezpieczycielem? Skutki
tego pozna³ pewien bielszczanin, czytelnik „Kroniki”.
- Zmieni³em ubezpieczyciela,
poniewa¿ znalaz³em towarzystwo, w którym zaoferowano mi polisê znacznie
tañsz¹ od dotychczasowej
- mówi czytelnik. 5 stycznia 2010 roku listem poleconym wys³a³ wypowiedzenie umowy i zawar³ now¹, korzystniejsz¹. Jakie¿ by³o jego
zdziwienie, gdy trzy miesi¹ce póŸniej otrzyma³... wezwanie do zap³aty sk³adek polisy OC, wystawione
przez towarzystwo, któremu umowê wypowiedzia³. Z pisma wyraŸnie wynika³o, ¿e zad³u¿enie wynika z tytu³u automatycznie przed³u¿onej polisy - zupe³nie tak, jakby jej nie wypowiedzia³. Tydzieñ
póŸniej dosta³ kolejny monit, ju¿ z
zastrze¿eniem, ¿e nieuregulowa-

nie 600-z³otowej sk³adki spowoduje przekazanie stosownej informacji do rejestru d³u¿ników. Ubezpieczyciel zaznaczy³, ¿e wpisani do
rejestru trac¹ wiarygodnoœæ w kontaktach handlowych: maj¹ utrudniony dostêp do kredytów, zakupów ratalnych, us³ug telekomunikacyjnych i multimedialnych, wynajmu lokali itd.

- Przecie¿ wys³a³em wypowiedzenie - mówi czytelnik zaznaczaj¹c, ¿e na poczcie
uzyska³ informacjê, i¿ list
dojdzie do adresata w
terminie. Niestety, nie
doszed³, a czytelnik nie
wiedzia³, ¿e wykupienie
nieco dro¿szego znaczka,
czyli priorytetu, mog³o przyspieszyæ
dorêczenie listu.
Bielszczanin nie mo¿e zrozumieæ, jak to mo¿liwe, ¿e mimo wykupienia polisy OC pojazdów, jest
zmuszany do op³acenia drugiej.
- Samochód mam jeden, a mam
p³aciæ podwójne OC? - denerwuje
siê czytelnik.
O sprawê spytaliœmy w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych. I jak
siê okaza³o, wp³ywa tam wiele

drugie, gdyby siê przekszta³ci³y w
p³atników VAT, wzros³yby koszty ich
funkcjonowania. A po trzecie, tych,
którzy mieliby podj¹æ decyzjê w tej
sprawie, czyli wspó³w³aœcicieli budynków, problem podwójnego opodatkowania ciep³a nie dotyczy. Dotyczy on bowiem najemców, którzy
g³osu w sprawach wspólnotowych
nie maj¹. Co prawda ZGM móg³by
stan¹æ w ich obronie i d¹¿yæ do przekszta³cenia wspólnot, w których ma
wiêkszoœæ udzia³ów (a takich jest
najwiêcej), gdyby nie pewien drobny szczegó³. Otó¿ w 2000 roku w
ustawie o w³asnoœci lokali wprowadzono zmianê, w myœl której g³osowanie nad uchwa³ami podejmowanymi przez wspólnotê wcale nie musi
odbywaæ siê na zasadzie wielkoœci
udzia³ów poszczególnych jej cz³onków. G³osuje siê w myœl zasady: jeden w³aœciciel - jeden g³os. Oznacza
to, ¿e ZGM, choæ na przyk³ad posiada w jakiejœ wspólnocie ponad 50
procent udzia³ów, ma tylko jeden
g³os. Tyle samo, co ka¿dy inny - nawet najmniejszy - wspó³w³aœciciel.
£atwo wiêc ZGM przeg³osowaæ.

noœci opodatkowanych podatkiem
VAT (to jest nowoœci¹). Natomiast
w drugim przypadku - a dotyczy on
w³aœnie spornej kwestii - wspólnota nabywa towary i us³ugi i odprzedaje w³aœcicielom lokali jako odrêbnym podmiotom prawnym, co w
konsekwencji oznacza, i¿ w sytuacji takiej maj¹ zastosowanie przepisy o podatku VAT. ZGM musi siê
wiêc im podporz¹dkowaæ.
Jednoczenie ministerstwo radzi,
i¿ rozwi¹zaniem problemu dwukrotnego obci¹¿ania najemców podatkiem VAT by³oby przekszta³cenie
wspólnot mieszkaniowych w podmioty bêd¹ce p³atnikami podatku
VAT. Wtedy wspólnoty mog³yby wystawiaæ faktury VAT-owskie za ciep³o i by³oby po sprawie. Szkopu³ w
tym, i¿ wspólnoty wcale siê do tego
nie pal¹. W Bielsku-Bia³ej wœród
wszystkich, w których gmina ma
udzia³y, funkcjonuje tylko jedna taka
wspólnota. A niespieszno im do tego
z kilku powodów. Po pierwsze, nie
musz¹ byæ p³atnikami VAT, poniewa¿ obowi¹zek taki dotyczy jedynie
podmiotów, których obroty wynosz¹
ponad 160 tysiêcy z³otych rocznie.
Ma³o która wspólnota ma takie. Po

Podsumowuj¹c, trzeba przyznaæ, i¿ wbrew temu, co sugeruje
Ministerstwo Finansów, problem nie
zosta³ rozwi¹zany i nadal bêdzie
budzi³ kontrowersje i sprzeciwy. Potrzebne s¹ bowiem bardziej radykalne posuniêcia. Pose³ Szwed przyznaje, ¿e odpowiedŸ ministra na
jego interpelacjê go nie zadowala.
Nie kryje jednak, i¿ teraz trzeba bêdzie poszukaæ innych ustawowych
rozwi¹zañ tego problemu. Mo¿na na
przyk³ad ustawowo zobligowaæ
wspólnoty mieszkaniowe do tego,
aby musia³y byæ p³atnikami VAT. Jak
potocz¹ siê sprawy, poka¿e przysz³oœæ. Mo¿e nie najbli¿sza, zwa¿ywszy na to, ¿e za pasem s¹ wybory parlamentarne. A jak wiadomo,
taki okres nie sprzyja szybkim zmianom przepisów prawa.
MARCIN P£U¯EK

skarg dotycz¹cych podwójnego
ubezpieczenia OC pojazdów. - Niestety, mimo ¿e w postêpowaniu administracyjnym, s¹dowym czy skarbowym liczy siê data stempla pocztowego, to w relacjach z ubezpieczycielem liczy siê data, kiedy okreœlony dokument faktycznie do niego dotar³ - mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika
Ubezpieczonych. Jeœli wiêc list z
wypowiedzeniem umowy OC dojdzie do dotychczasowego ubezpieczyciela po ustawowym terminie, a
posiadacz pojazdu wykupi polisê
OC u kolejnego ubezpieczyciela, to
jest ubezpieczony u dwóch ubezpieczycieli. - Co gorsza, jest zobowi¹zany do uregulowania sk³adek
na rzecz obu ubezpieczycieli. Nie
oznacza to jednak, ¿e osoba taka
otrzyma odszkodowania z obu towarzystw - mówi Krystyna Krawczyk, dodaj¹c, ¿e w sejmie trwaj¹
zaawansowane prace nad nowelizacj¹ ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Z inicjatywy rzecznika ubezpieczonych, przy poparciu Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nowela zawiera wiele zmian
korzystnych dla konsumentów, w
tym uznanie daty stempla nadania
pisma w placówce pocztowej za
termin z³o¿enia oœwiadczenia woli.
- Mamy nadziejê, ¿e prace nad no-

wel¹ uda siê szybko zakoñczyæ, by
zmiany wesz³y od przysz³ego roku.
Na razie jednak obowi¹zuj¹ przepisy, w myœl których mo¿na zostaæ
podwójnie ubezpieczonym, szczególnie przy zmianie ubezpieczyciela
i przy zbyciu pojazdu - mówi dyrektor Krystyna Krawczyk, radz¹c, by
osoby w takiej sytuacji poprosi³y
któregoœ z ubezpieczycieli - dotychczasowego lub nowego - o rezygnacjê z dochodzenia roszczeñ.
To, czy towarzystwo zrezygnuje ze
sk³adki zale¿y od jego dobrej woli.
- Jedno z towarzystw szczyci³o siê
swego czasu procedur¹ przyjaznych rozstañ z klientami i w przypadku podwójnego ubezpieczenia
nalicza³o odchodz¹cym minimaln¹
sk³adkê w wysokoœci 65 z³otych mówi Krystyna Krawczyk, dodaj¹c,
¿e o interwencjê warto te¿ poprosiæ rzecznika ubezpieczonych.
Bielszczanin jest zszokowany
sytuacj¹, tym bardziej, ¿e wielu w³aœcicieli aut w ogóle nie wykupuje
polis. Potwierdzaj¹ to dane Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wyp³aca odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczone pojazdy. Fundusz szacuje, ¿e po polskich drogach jeŸdzi oko³o dwustu
tysiêcy aut bez wa¿nej polisy OC!
- Od uczciwych ludzi ¿¹da siê
podwójnych sk³adek, zamiast egzekwowaæ pojedyncze od tych, którzy ich w ogóle nie p³ac¹... - mówi
czytelnik. (efa)

NIEROZWI¥ZANY
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Znajomość przez telefon, czyli
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Dlaczego? Dlaczego właśnie moje dziecko? Dlaczego narkotyki albo inne uzależnienie?
Ciągle to pytanie - dlaczego? Nie ma jednej odpowiedzi.

WYSTAWIONY O dzieciach,
Dochodziła północ. Pobity i okradziony 28-latek wracał do
domu. Po drodze wstąpił do sklepu i opowiedział o rozboju znajomej ekspedientce. - Zgłoś sprawę policji - zasugerowała. Mężczyzna uznał, że to dobra rada.

T

ego wieczoru 28-latek spotkał się z dziewczyną poznaną niedawno przez telefon. - Numer telefonu dostałem
od znajomego. Twierdził, że należy do naszego wspólnego kolegi z
czasów szkolnych, z którym chciałem się skontaktować - mówił pokrzywdzony policjantom.
Upewniając się, że numer rzeczywiście należy do kolegi, wysłał
SMS-a. W odpowiedzi otrzymał
wiadomość od niejakiej Kasi, że
to co prawda pomyłka, ale nic nie
stoi na przeszkodzie, by trochę popisali. I zaczęli pisać.

Po tygodniu Kasia zaproponowała spotkanie, do którego doszło późnym wieczorem w rejonie
jednego z bielskich osiedli. Nowi
znajomi rozpoznali się po ubiorze.
Po przywitaniu uznali, że pójdą na
piwo do centrum.
Nic nie zapowiadało kłopotów. Po drodze dziewczyna nawet
wstąpiła do jednego z budynków,
by zabrać bluzę. 28-latek dowiedział się więc, gdzie mieszka. Poszli dalej. Nagle podbiegł do nich
jakiś mężczyzna. - Czy wiesz, z
kim masz do czynienia? Kręcisz
z moją dziewczyną? - ryknął do
28-latka i rzucił się na niego. Złapał ofiarę za szyję i przyduszając,
bił pięścią po głowie. Trzymając
mężczyznę polecił Kasi, by opróżniła jego kieszenie. Ukradł mu 400
złotych i aparat fotograficzny wartości 600 złotych. Nie pogardził
nawet papierosami. „Dobrotliwie”
zostawił ofierze 30 złotych na taksówkę, by mężczyzna miał za co
wrócić do domu. - Kasia prosiła go,
by mnie puścił, ale on na nią krzyczał, nawet ją kopnął - mówił 28-latek. - Nie próbuj powiadamiać policji, bo cię znajdę! Wyszedłem niedawno z kryminału! - odgrażał się
bandzior na odchodne. Nie spodziewał się, że 28-latek nie tylko
nie wystraszy się jego pogróżek,
ale również rozpozna napastnika po głosie.
Słuchając rady znajomej ekspedientki, pokrzywdzony od razu
zadzwonił na policję. Policjanci natychmiast przeczesali rejon zdarzenia. Po bandziorze i Kasi nie
było już jednak śladu.
28-latek nie mógł sobie przypomnieć nazwiska napastnika,
pamiętał jednak jego przezwisko.
Kilka lat temu bandzior korzystał
z usług firmy, w której mężczyzna
pracował. Po powrocie do domu
postanowił poszukać napastnika
w Internecie. Na jednym z portali społecznościowych znalazł najpierw mężczyznę, który dał mu
rzekomy numer do kolegi z klasy,
a przeglądając grono jego znajo-

mych - natrafił również na swojego oprawcę. W danych kontaktowych bandzior podał nawet numer
telefonu - ten sam, który miał należeć do Kasi...
O odkryciu mężczyzna od razu
powiadomił policjantów, którzy zatrzymali bandziora. Okazał się nim
22-letni bielszczanin, który mimo
młodego wieku miał już bogatą kartotekę karną i dwie kolejne
sprawy w toku.
- Nic nie wiem na temat rozboju - wypierał się bandzior, który niedawno opuścił zakład karny.
Odbywał tam ponaddwuletni wyrok za inny rozbój. - Odkąd wyszedłem z więzienia nie popełniłem żadnego przestępstwa.
Złożę skargę na dzisiejsze zatrzymanie! - odgrażał się.
Już dzień po zatrzymaniu
bandziorowi postawiono zarzut rozboju dokonanego w
warunkach recydywy. Widząc,
że nie ma przelewek, sprawca
przyznał się, że napadł i pobił
28-latka. Twierdził, że był bardzo pijany i nie pamięta ani
żadnej dziewczyny, która miałaby tego wieczoru być na miejscu zdarzenia, ani też co się
stało z ukradzionymi aparatem
i pieniędzmi. Usiłował okazać
skruchę: przepraszał, żałował,
deklarował, że od zaraz chwyci się pracy i do dwóch tygodni wyrówna pokrzywdzonemu straty. Wszystko tylko po to,
by wyjść na wolność. Prosił, by zamiast aresztu zastosować wobec
niego dozór policyjny, że będzie
się stawiał na każde wezwanie.
W ustach kogoś, kto w momencie zatrzymania figurował w
bazie osób poszukiwanych nie
brzmiało to wiarygodnie. Z uwagi na grożącą bandziorowi surową karę - nawet do 12 lat więzienia - sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec rozbojarza
dwumiesięczny areszt.
W tym samym czasie policjanci ustalali kim może być tajemnicza
Kasia. Udali się do budynku, z którego w dniu spotkania kobieta zabrała bluzę. Szli od drzwi do drzwi,
rozpytując o nieznajomą. Mieszkańcy przyznali, że żadna Kasia
w budynku nie mieszka, ale na
podstawie rysopisu i wieku wskazali jedną z mieszkanek. Okazała się nią 19-letnia konkubina brata oprawcy.
Kobieta od razu powiedziała jak było. Pewnego dnia 22-letni brat jej konkubenta przyznał
się, że od kilku dni pisze SMS-y
do dawnego znajomego, któremu
przedstawił się za kobietę. - Powiedział, że mam mu wystawić
tego mężczyznę. Nie wiem dlaczego się na to zgodziłam - mówiła 19-latka policjantom.
Na spotkanie z 28-latkiem wybrali się we dwoje: ona i oprawca,
przy czym bandzior został z tyłu.
Gdy z nowo poznanym mężczyzną
ustalili, dokąd i którą drogą pójdą,
wysłała do wspólnika odpowiedniego SMS-a...
Podczas rozprawy bandzior
przeprosił 28-latka, a ten przeprosiny przyjął. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej skazał go na 2 lata pozbawienia wolności. Jego wspólniczkę,
która już wcześniej była karana za
usiłowanie kradzieży, skazano na 2
lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Sąd zobowiązał
też bandziora do zapłaty na rzecz
pokrzywdzonego pieniędzy, które
ten stracił w wyniku rozboju.
EWA FABER

które miały wszystko
W

iele się zmieniło przez te
dwadzieścia lat, które minęły odkąd ksiądz Józef
Walusiak (na zdjęciu) założył w Bielsku-Białej Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży Nadzieja.
Narkomani kiedyś to była zwykle
patologia i bieda. Dziś to także tak
zwane porządne rodziny, dobrze sytuowane. Uzależnienia też były inne.
Dominowały kleje i rozpuszczalniki.
Dziesięć lat później - amfetamina i
marihuana. W ostatnich trzech latach pojawiły się dopalacze. Oraz
Internet, gry komputerowe, hazard.
Bo to też uzależnienia. Nie zmieniło się jedno: młodzi ludzie ciągle potrzebują pomocy.

BEZRADNI
RODZICE
- Nie da się ogólnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodzież
popada w uzależnienia, bo nie ma
jednej reguły. Moda, wpływ środowiska, bo koledzy mówili, że to pomaga się uczyć i bawić, moment
nieuwagi rodziców. Może nadopiekuńczość, a może słaby emocjonalny kontakt z dzieckiem, brak relacji uczuciowych. Rodzice mówią,
że dali dziecku wszystko, że niczego mu nie brakowało, dziwią się,
płaczą - opowiada ksiądz Walusiak.
Rodzice płaczą, bo często są
bezradni. Już nie wiedzą, co mają
robić. Przychodzą z dzieckiem do
ośrodka. Młody nie chce zostać. Potrafi się rozpłakać, mówi że z tym
skończy, że się poprawi. Najgorszy jest pierwszy miesiąc. Buntuje
się, bo nie chciał tu trafić. Nie widzi
swojego problemu. Po tym miesiącu
zwykle trzeźwieje, zaczyna dostrzegać straty. Ksiądz Walusiak mówi,
że ogromną rolę w terapii odgrywa
wspólnota. - Bo terapia to jest normalne życie, właśnie jak w domowej
wspólnocie. Nauka, porządki, odrabianie lekcji, zajęcia sportowe, wyjścia do kina i teatru czy obozy w wakacje. Do tego dochodzą codzienne
spotkania, podczas których rozmawiamy, wymieniamy wrażenia, omawiamy miniony dzień i planujemy następny. Wielu z tych młodych ludzi,
którzy u nas przebywają, nigdy nie
było docenianych, a tu nagle dostają
pochwałę od trzydziestu osób. Mogłoby się wydawać - mała rzecz, a
dla nich to jest wielka sprawa. Albo
kiedy przechodzą do następnej klasy, z czym sobie wcześniej nie mogli poradzić. A tu jeszcze dostają nagrodę za dobrą naukę. To ich buduje,
wreszcie czują, że są kimś, że można się z powodzeniem uczyć bez
narkotyków - mówi dyrektor ośrodka.
Gimnazjaliści mają naukę na
miejscu, w ośrodku są sale lekcyjne. Starsi mogą dostać zgodę na
dojazd na lekcje do szkół w Bielsku, ale dopiero po półrocznym leczeniu. Ośrodek prowadzi też terapię dla rodziców. Żeby byli przygotowani na powrót dziecka. Żeby nie
dali sobą manipulować. Tego też
trzeba się nauczyć.

do księdza wzruszony, dziękował.
Nie wiedział, co to znaczy prawdziwe święta.
Młodzi zmagają się z uzależnieniem, ale nie tylko. Często mają
zaburzone relacje męsko-damskie. Wielu szło w prostytucję,
żeby zdobyć narkotyki. A ponieważ
ośrodek jest koedukacyjny (dziewcząt jest zwykle około 30 - 40 procent), uczą się też właściwych zachowań względem siebie.
Po terapii, która zwykle trwa rok i
jest bezpłatna (ośrodek ma kontrakt
z NFZ), wychowankowie mogą wrócić do domu. Mogą też zostać w którymś z dwóch należących do ośrodka hosteli. Ośrodek przyjmuje osoby z całej Polski. Każdego roku jest
kilka osób z Podbeskidzia: Bielska,
Cieszyna, Oświęcimia, Wadowic,
Żywca, ale także wiosek, bo scena narkotykowa zmieniła się również w tym sensie, że narkotyki to
już nie tylko problem dużych miast.

POWRÓT
NA WŁAŚCIWĄ DROGĘ
Niektórzy z wychowanków (a
było ich już około 1300!) pamiętają,
dzwonią, piszą życzenia na święta.
Czasami przyjeżdżają po latach, od-

mienieni, nie do poznania, przedstawiają się, ksiądz Walusiak szuka w
pamięci, więc to ty... - Przyjeżdżają, żeby podziękować, powiedzieć
czym się teraz zajmują. Niektórzy
pokończyli studia, jedna dziewczyna
zrobiła doktorat z prawa, a pewien
chłopak studiuje w seminarium,
chce zostać księdzem. Są też historie smutne. Kilkanaście osób zmarło
po opuszczeniu ośrodka. Każdego
roku ktoś przerywa terapię i wraca
do ćpania - mówi ksiądz Walusiak.
Przed dwudziestu laty wysyłał
narkomanów do ośrodków Monaru.
Marka Kotańskiego znał osobiście,
przyjaźnili się. Inaczej niż Kotański
nie miał nigdy problemu z okolicznymi mieszkańcami. Nie było protestów, że w Komorowicach będą
narkomani.
Przyznaje, że miał chwile zwątpienia. Przez czternaście pierwszych lat funkcjonowania ośrodka
mieszkał w nim dzień i noc. Nie miał
chwili wytchnienia. Były takie dni, że
- jak mówi - nie wiedział, czy to wiosna, czy lato. Był kierownikiem, terapeutą, zaopatrzeniowcem, wszystkim. Teraz ma pomoc wykwalifikowanej kadry.
Tekst i foto: WOJCIECH MAŁYSZ

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

PIERWSZE
PRAWDZIWE ŚWIĘTA
Szczególnie ważnym rytuałem
w ośrodku jest przygotowanie i
wspólne przeżywanie świąt. Wielu
podopiecznych ośrodka nigdy takich prawdziwych świąt w swoich
domach nie doświadczyło. W ośrodku przeżyli swoją pierwszą prawdziwą Wigilię. Był kiedyś chłopak, który bardzo zabiegał, żeby na święta Bożego Narodzenia jechać do
domu. Ostatecznie jednak został
w ośrodku. Po świętach przyszedł
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Szokuj¹ce inwestycje leœników

- Dozna³em szoku, gdy zobaczy³em, ¿e leœnicy rozpoczêli prace polegaj¹ce na przekszta³ceniu dotychczasowej w¹skiej górskiej œcie¿ki
prowadz¹cej z Buczkowic poprzez
masyw Skalite na Skrzyczne nieomal w „autostradê”. Ogromna koparka buduje tam w miejscu pieszego traktu utwardzon¹ drogê leœn¹
szerok¹ na kilka metrów - oburza siê
turysta. Nie mo¿e zrozumieæ jak to
mo¿liwe, i¿ w czasach, gdy tak wiele siê mówi o koniecznoœci ochrony

naturalnego œrodowiska, realizowana jest - i to na terenie parku krajobrazowego - tak potê¿na inwestycja.
Turysta apeluje, aby leœnicy wstrzymali prace i tym samym ocalili jeden
z najpiêkniejszych szlaków turystycznych w Beskidzie Œl¹skim.
Trudno nie zgodziæ siê z t¹ opini¹. A jest to niejedyne miejsce w
Beskidach, gdzie na górskich zboczach powstaj¹ szerokie „autostrady”. Co prawda nie mamy dok³adnych danych na ten temat, lecz mo¿-

na s¹dziæ - patrz¹c na skalê zjawiska - ¿e w ci¹gu ostatnich kilku lat
powsta³y w Beskidach setki kilometrów takich dróg. A buduj¹cy je leœnicy nie zwa¿aj¹ na to, ¿e przecinaj¹ one górskie potoki i strumienie.
¯e górskie zbocza podcinane s¹ nawet na kilka metrów w g³¹b. ¯e aby
powsta³y, trzeba wycinaæ setki
drzew, i to bynajmniej nie tylko tych
zaatakowanych przez kornika. Po
prostu ciê¿ki sprzêt wyrêbuje w skalnym pod³o¿u szerokie, g³adkie jak

● OG£OSZENIE ● OG£OSZENIE ● OG£OSZENIE ● OG£OSZENIE ● OG£OSZENIE ● OG£OSZENIE ● OG£OSZENIE

stó³ drogi, jakich mogliby pozazdroœciæ leœnikom mieszkañcy niejednej
górskiej miejscowoœci czy przysió³ka. Tymczasem powstaj¹ one w leœnej g³uszy i nikomu poza pracownikami leœnymi nie s³u¿¹. A jeœli ktoœ
nie wierzy, wystarczy, ¿e wybierze
siê na spacer chocia¿by w góry okalaj¹ce Bielsko-Bia³¹, aby zobaczyæ
jak sprawy siê maj¹. A tym, którzy
ochoty na wycieczkê nie maj¹, prezentujemy kolejne dwa przyk³ady
takich leœnych „autostrad”.
Powsta³y one zaledwie w ci¹gu
ostatnich kilku miesiêcy. Miêdzy innymi w Lipniku (foto 2) oraz w Straconce (foto 3) i, tak jak w opisywanym przez mieszkañca Buczkowic
przypadku, równie¿ i tam szerokie
na kilka, a miejscami nawet kilkanaœcie metrów drogi zast¹pi³y istniej¹ce w¹skie leœne dukty. Leœnicy - a
temat ten ju¿ wielokrotnie poruszaliœmy na naszych ³amach - zawsze
w takich przypadkach t³umacz¹, ¿e
budowa dróg na górskich zboczach
jest niezbêdna do prowadzenia w³aœciwej gospodarki leœnej oraz ze
wzglêdów przeciwpo¿arowych. St¹d
te¿ drogi takie bêd¹ w Beskidach powstawaæ czy siê to komuœ podoba,
czy te¿ nie. Mo¿na jednak zapytaæ,
czy potrzebne s¹ do tych celów drogi a¿ tak szerokie, a ich sieæ musi
byæ a¿ taka gêsta? Zastanawiaæ
równie¿ mo¿e to, jak dawniej - gdy
leœne „autostrady” jeszcze górskich

zboczy nie przecina³y - nadleœnictwa
radzi³y sobie z ochron¹ lasów i prowadzeniem gospodarki leœnej?
Przecie¿ prowadzona jest ona w Beskidach ju¿ od blisko dwustu lat!
Tymczasem boom na drogi, które
tak oburzaj¹ tych, którzy po górach
chodz¹, rozpocz¹³ siê na tak¹ skalê
zaledwie kilka lat temu.
Jeszcze powa¿niejszy problem
jest taki, ¿e drogi te powstaj¹ w praktyce bez jakiegokolwiek nadzoru. Z
naszych informacji wynika bowiem,
¿e lwia czêœæ tych inwestycji to nie
budowa nowych dróg leœnych, lecz...
naprawa ju¿ istniej¹cych. A na to nie
potrzeba zezwoleñ budowlanych.
Przy czym nie ma tu znaczenia, ¿e
w trakcie takiej modernizacji szeroka na metr czy dwa górska œcie¿ka
zamienia siê w „autostradê”. Jeœli
zezwoleñ nie potrzeba, inwestycje
takie nie s¹ konsultowane na przyk³ad ze s³u¿bami geologicznymi.
Potwierdza to Zofia Biedroñ,
geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Bia³ej. Tak¿e
leœnicy nie ukrywaj¹, ¿e geolodzy
nie badaj¹ jak budowa konkretnej
drogi wp³ynie na geologiê terenu.
A ¿e taki wp³yw ma, nie ulega
w¹tpliwoœci. Powstaj¹ce w górach
drogi, podcinaj¹c zbocza wp³ywaj¹
na stabilnoœæ terenu, zaburzaj¹ cyrkulacjê wodn¹, potêguj¹ procesy
erozyjne i osuwiskowe.
MARCIN P£U¯EK

W najnowszym numerze
G³osu Gminy Wilkowice
jak zwykle najœwie¿sze i
najwa¿niejsze informacje
dla mieszkañców. Na dobry pocz¹tek zapowiada
siê niez³a zabawa - XII Dni Mesznej, przewidziane na 19, 20 i 21
sierpnia. Nie zabrak³o szczegó³owego programu œwiêtowania.
Jest równie¿ wzmianka na temat inwestycji, miêdzy innymi przebudowy boiska pi³karskiego i termomodernizacji SP. Ponadto na
³amach miesiêcznika, wydrukowanego tradycyjnie przez bielsk¹
„Prasê Beskidzk¹”, znaleŸæ mo¿na wiele ciekawych tekstów o
gminnych problemach w okresie wakacyjnym, jest te¿ ankieta
dotycz¹ca niepublicznej opieki nad dzieæmi z Wilkowic do 3 lat,
relacja z konkursów i wyniki sportowych zmagañ. (nat)

Jest doœæ du¿y, ma m¹dry
wzrok, stoj¹ce uszka i ¿adnych wymagañ dotycz¹cych przysz³ego
domu, byleby by³. Jest mu obojêtne, czy to bêdzie ma³e mieszkanko, czy du¿a posiad³oœæ, bo i w jednym i w drugim bêdzie siê czu³ lepiej ni¿ dotychczas. Spraw, aby
jego marzenie siê spe³ni³o i by w
koñcu trafi³ w kochaj¹ce rêce...
Bezpañskie zwierzêta z bielskiego schroniska mo¿na przygarniaæ od poniedzia³ku do pi¹tku miêdzy 9.00 a 16.00, w soboty od 9.00
do 14.00. Osoby, które pragn¹ wesprzeæ mieszkañców azylu mog¹
dokonywaæ wp³at na konto: PKO
SA 63124041421111000048271246. (nat)

FOTO: NATASZA WYSOCKA

FOTO: MARCIN P£U¯EK

Turyœci i mi³oœnicy gór oburzaj¹ siê na to, jak leœnicy potraktowali zbocza Skrzycznego w Beskidzie Œl¹skim. Jeden z nich, mieszkaniec Mesznej, na potwierdzenie swych
s³ów do³¹czy³ zdjêcie (foto 1) obrazuj¹ce dzia³ania leœników. O co chodzi?

www.kronika.beskidzka.pl
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Wakacje to dla młodych ludzi czas beztroski i wolności, gdy o szkole się nie myśli. Inaczej do sprawy podchodzą rodzice. To wtedy najczęściej,
spoglądając do portfela, rozmyślają o nadchodzącym roku szkolnym. Zawsze oznacza on wydatki, i to spore, zwłaszcza gdy do szkoły wyekwipować trzeba nie jedną, a kilka pociech.

S

porą część tych wydatków
stanowi zakup podręczników. Za komplet pachnących farbą drukarską książek zapłacić trzeba nawet kilkaset złotych!
A to dla budżetu rodziny o przeciętnych dochodach stanowi ogromny
wydatek. Książki kupić jednak trzeba. Bez nich uczyć się nie sposób.
Nauczyciele wymagają, aby każdy
uczeń miał swój podręcznik.

DAWNIEJ INACZEJ
Dawniej zakup podręczników
nie był takim szokiem dla rodzinnych finansów. Większość używanych przez uczniów książek pochodziła nie z księgarń, lecz z drugiej ręki. W szkołach organizowano giełdy podręczników, uczniowie
z młodszych klas odkupywali książki od starszych roczników, z książek
po starszym rodzeństwie korzystali młodsi bracia i siostry. Teraz, chociaż giełdy organizowane są nadal,
a nikt nie zakazuje - przynajmniej
na razie - handlu używanymi podręcznikami, rozwiązanie takie coraz trudniej stosować dla podreperowania domowych finansów. Paradoksalnie to efekt zmian demokratycznych, zwłaszcza tych w systemie edukacyjnym, a także praw
rządzących wolnym rynkiem. Przed
laty, gdy istniał tylko jeden program
nauczania w danej klasie na terenie
całego kraju, obowiązywał też jeden
podręcznik dla danego przedmiotu.
Przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programy,
według których młodzież była nauczana, nie zmieniały się zbyt często, więc ten sam podręcznik obowiązywał przez wiele lat.

KALEJDOSKOP ZMIAN
Teraz jest inaczej. Nie dość,
że istnieje kilka programów na-

Rodzice uczniów puszczeni w skarpetkach

uczania tego samego przedmiotu,
a szkoły mogą wybierać ten, według którego będą kształcić swoich
uczniów, to jeszcze bardzo często
programy te ulegają zmianom. I to
niekiedy bardzo dużym. A każdy
program ma „swój” podręcznik (a
właściwie kilka konkurencyjnych)
dla danego przedmiotu. Stąd w
różnych szkołach, a nawet klasach tej samej szkoły, tego samego przedmiotu uczy się w oparciu
o inne podręczniki.
Także wydawcy, aby młodzież
kupowała nowe książki a nie zaopatrywała się w używane, wprowadzają bardzo często w nowych
wydaniach tego samego podręcznika pewne zmiany. Nie dotyczą
one części merytorycznej - ta musi
być zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej - ale na
przykład układu stron czy numeracji zadań. Efekt jest taki, że wielu nauczycieli zarówno dla wygody swojej, jak i uczniów, sugeruje, że aby wszyscy w danej klasie
mieli taką samą książkę do danego przedmiotu, powinni kupić sobie nową. Łatwiej bowiem prowadzić lekcje czy zadawać zadania
domowe, gdy uczniowie korzystają z identycznych pod względem
układu podręczników.
Nie jest także tajemnicą, iż wydawcy „kuszą” nauczycieli różnymi prezentami, aby ci preferowali podręczniki takiej a nie innej oficyny wydawniczej.

ZARZUCONY POMYSŁ
Problem ten dostrzegany jest
już od dawna. Przynajmniej od kilku lat mówi się o tym, iż należałoby coś zrobić, aby obniżyć koszty
zakupu podręczników szkolnych.
W połowie minionej dekady poja-

wił się nawet pomysł - wysuwany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - aby przywrócić jeden program nauczania danego przedmiotu w całym kraju i tym samym
jeden wzór podręcznika dla tego
przedmiotu.
Dla wydawców i autorów podręczników, jak i twórców progra-

mów nauczania, oznaczałoby to
poważne problemy. Stąd najpewniej pomysł ten umarł śmiercią naturalną. Czy jednak nie ma żadnej możliwości, aby powstrzymać
tę podręcznikową wolną amerykankę? Zapytaliśmy o to w śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach. Otrzymaliśmy dość lakoniczną, lecz wiele mówiącą odpowiedź: Wybór podręcznika leży w
gestii nauczyciela danego przedmiotu oraz dyrekcji szkoły. Napisano również, że ewentualna rezygnacja z dotychczas zalecanego
podręcznika powinna być podyktowana zmianą podstawy programowej nauczania danego przedmiotu,
lecz zaraz potem można przeczytać, iż kuratorium nie może stosować żadnych wytycznych dotyczących wyboru podręczników, gdyż
za każdym razem jest to autonomiczny wybór nauczyciela przedmiotu, a powinien być on dokonywany w porozumieniu z dyrektorem oraz rodzicami uczniów.
Poza tym, kuratorium zwróciło uwagę na to, iż byłoby pożądanym, aby nauczyciel przed podjęciem decyzji o zmianie podręcznika przejrzał wcześniejszy oraz
nowy podręcznik i dopiero w przypadku istotnych różnic merytorycznych podejmował ewentualną decyzję o zmianie. Takie podejście
- zdaniem kuratorium - na pewno
ułatwiłoby korzystanie z podręczników przez młodsze rodzeństwo

i na pewno nie nadwyrężałoby rodzinnych budżetów.

NAUCZYCIEL MA GŁOS
Wszystko zależy jednak od
nauczycieli. Potwierdził to Janusz
Kaps, zastępca naczelnika Miejskiego Zarządu Oświaty bielskiego ratusza, który jednoznacznie
stwierdził, iż decyzje rad pedagogicznych są suwerenne i nikt nie
ma na nie wpływu. Ani ministerstwo, ani kuratorium, ani tym bardziej samorządy. Przyznał, iż problem z ciągle zmieniającymi się
podręcznikami jest dobrze znany
i skarży się na to wielu rodziców.
Jednak - zaznaczył - przy obowiązujących obecnie na rynku wydawniczym zasadach wolnorynkowych
oraz ciągle wprowadzanych zmianach podstaw programowych trudno liczyć na to, że sytuacja ulegnie zmianie.
Nie krył jednak, iż rynek podręczników zaczyna się powoli polaryzować. Teraz liczy się na nim
już nie kilkanaście wydawnictw, jak
jeszcze kilka lat temu, lecz najwyżej trzy lub cztery, co oznacza, że
i rodzajów podręczników do danego przedmiotu jest mniej. Poza
tym - wbrew powszechnym opiniom - wiele szkół, mając na względzie kieszenie rodziców, stara się,
aby ten sam podręcznik mógł służyć kilku kolejnym rocznikom.
MARCIN PŁUŻEK
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W Bielsku-Bia³ej kolejna weekendowa ods³ona wakacyjnego cyklu „Lato z kultur¹”. Barwne i dynamiczne widowisko szykuje siê w parku Juliusza S³owackiego i na Rynku.

Rajcza: Grupa Furmana z kabaretami
FOTO: BCK

sobotni wieczór, 6 sierpnia o 18.00, w parkowej
kawiarni Bielskiego Centrum Kultury wyst¹pi¹ soliœci i tancerze Bielskiej Estrady. Nie ogranicza siê ona wy³¹cznie do rodzimego repertuaru, lecz ukazuje
sztukê ludow¹ innych krajów.
Efektowne popisy zosta³y zaczerpniête z polskiej, wêgierskiej,
bawarskiej, rosyjskiej, hiszpañskiej i cygañskiej tradycji.
Nazajutrz, 7 sierpnia o 18.00,
na bielskim Rynku królowaæ bêd¹
rytmy greckie. Muzykê spod
Olimpu zaprezentuje zespó³ Orfeusz. Oba koncerty zapowiadaj¹
siê jako rozœpiewane - i darmowe - podró¿e w ró¿ne strony
œwiata. (ban)

greckie klimaty.
Zespó³ Orfeusz, czyli

W Leœnym Parku Niespodzianek

Grupa Furmana oraz kabarety - Noc i No³ Nejm
- to gwiazdy tegorocznych Wawrzyñcowych Jarmarków
w Rajczy, które odbêd¹ siê w niedzielê, 7 sierpnia.

Leœny Park Niespodzianek w Ustroniu ma nowego mieszkañca! To m³ody ¿ubr, który niedawno siê tutaj urodzi³.
³ody ¿ubr jest ju¿ czwartym, który urodzi³ siê w
ustroñskim parku od
2002 roku, czyli od jego utworzenia. Pracownicy leœnego parku
podkreœlaj¹, ¿e oznacza to, i¿
¿ubry maj¹ tutaj doskona³e warunki do ¿ycia i rozwoju. A to dlatego, ¿e teoretycznie ¿ubry powinny mieæ potomstwo co dwa
lata, a tymczasem maj¹ ju¿
czwarty rok z rzêdu.
Rodzicami m³odego ¿ubra s¹
oœmioletnia krowa Ponia i dziewiêcioletni byk Pozyton. Ponia

zosta³a przywieziona do Ustronia z Oœrodka
Kultury Leœnej w
Go³uchowie, a
Pozyton z Woliñskiego Parku Narodowego.
Pierwszy ¿ubr przyszed³ w
Ustroniu na œwiat w 2007 roku, a
potem zosta³ przewieziony do
Niemiec. Kolejny trafi³ do Ba³towa. Trzeci pozosta³ w Ustroniu.
Warto podkreœliæ, ¿e to niejedyne w tym roku narodziny. Wczeœniej na œwiat przysz³y tu jelenie,

Wilki, Golec uOrkiestra i Don Vasyl

Nalot gwiazd na Wêgiersk¹ Górkê! Podczas œwiêta tej miejscowoœci wyst¹pi¹ Wilki, Golec uOrkiestra i Don Vasyl.
Impreza trwaæ bêdzie od pi¹tku do niedzieli (5 - 7 sierpnia).
Zespó³ romski Don Vasyl zagra
w sobotê o 19.00. Dwie godziny póŸniej na scenê w Wêgierskiej Górce
wejdzie Golec uOrkiestra. Z kolei
Wilki zagraj¹ w niedzielê o 21.00.
W trakcie trzydniowej imprezy
nie zabraknie i innych atrakcji. W
pi¹tek o 16.00 na Bulwarach planowane s¹ gry i zabawy dla dzieci. W sobotê na scenie na miejscowym stadionie o 16.00 rozpoczn¹
siê koncerty zespo³ów regionalnych z okolicy i z Wêgier. Zagra
tak¿e kapela góralska Grapa. Po
22.00 rozpocznie siê festyn taneczny z zespo³em Whisky. W nie-

Z „Kronik¹” mo¿na bardzo mi³o spêdziæ wakacyjne chwile. Dla
5 naszych czytelników, którzy jako pierwsi zadzwoni¹ do redakcji
(tel. 33 812-58-78) 5 sierpnia od 11.00 i podadz¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ na pytanie: jak siê nazywa najs³ynniejszy wokalista grupy
D¿em? mamy niespodziankê.
Pierwsza osoba otrzyma dwuosobowy karnet piêciozjazdowy
na tor saneczkowy S³oneczna Polana pod Dêbowcem, druga - czteroosobowe zaproszenie do Parku Linowego na górze ¯ar, trzecia czteroosobowe zaproszenie na rejs statkiem „Ziemia ¯ywiecka” po
jeziorze w Tresnej, czwarta - czteroosobowe zaproszenie do Ustroñskiego Parku Niespodzianek, a pi¹ta - czteroosobowe zaproszenie do DinoZatorLandu w Zatorze. Regulamin konkursu dostêpny
na stronie: www.kronika.beskidzka.pl

dzielê koncerty rozpoczn¹ siê o
15.00 od wystêpu zespo³ów z zaprzyjaŸnionych miejscowoœci z polskiego £apanowa i wêgierskiego
Pakozd. Po 17.00 zagraj¹ zespo³y
Lee Monday, Impact i Dzouk. Oko³o 22.30 planowany jest pokaz
sztucznych ogni, a potem rozpocznie siê dyskoteka prowadzona
przez telewizyjnego prezentera
muzycznego Marka Sierockiego.
W sobotê i niedzielê bilety
kosztuj¹ 10 z³otych dla doros³ych i
5 z³otych dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, a dzieci do 7 lat wchodz¹ bezp³atnie. (ps)

Legendarna grupa D¿em zawita do Ustronia! Jej koncert rozpocznie siê o 19.30 w sobotê, 6 sierpnia, w ustroñskim amfiteatrze. Przed
D¿emem o 18.00, jako support, zagra Droga Ewakuacyjna. (ps)

daniele, muflony i œwinki wietnamskie oraz po raz pierwszy wyklu³ siê drapie¿ny ptak - raróg.
Ale mieszkañców parku, który
rozci¹ga siê na stokach Równicy na powierzchni oko³o 15 hektarów, jest du¿o wiêcej. Zamieszkuj¹ go tak¿e sarny, dziki, ¿biki,
jenoty, a tak¿e sowy, soko³y i
wiele innych drapie¿nych ptaków. W tym wyj¹tkowym ogrodzie zoologicznym jest oko³o 3,5
kilometra œcie¿ek. Na ¿¹dnych
wiedzy czeka Centrum Przyrodniczo-Leœne.
Leœny Park Niespodzianek w
Ustroniu czynny jest od 1 kwietnia do 31 paŸdziernika od 9.00 do
18.00, a od 1 listopada do 31
marca od 10.00 do 16.00. (ps)

Nim rozpoczn¹ siê imprezy artystyczne, wczeœniej czekaj¹ na goœci emocje sportowe. O 10.30 na boisku rozpoczn¹ siê zawody po¿arnicze. O 11.00 na Orliku ruszy
turniej pi³ki no¿nej z udzia³em
dru¿yn policji, parlamentarzystów, oldbojów z Rajczy i
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
z ¯ywca.
Z kolei o 14.00 w nowej
hali sportowej rozpocznie
siê pokazowy mecz pi³ki
rêcznej dziewcz¹t pomiêdzy Rajcz¹ a nowo powsta³¹ ekip¹ z Milówki. Tak¿e o 14.00 rozpocznie siê
czêœæ artystyczna w amfiteatrze przy Centrum Kultury w Rajczy. Najpierw
bêdzie pokaz jazdy na bicyklach, a po 15.30 zaprezentuj¹ siê Klauni z Centrum Europy. Kwadrans przed 17.00 wykonane zostan¹ rowerowe akrobacje, a o 17.00 wystêp rozpocznie kabaret Noc. Godzinê póŸniej
zagra zespó³ rockowy Lee Monday, a po nim na scenê wejdzie
kabaret No³ Nejm. Oko³o 20.20

FOTO: INTER
NET
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koncert rozpocznie zespó³ country Grupa Furmana (na zdjêciu).
Zapalenie tradycyjnej Hudy Wawrzyñcowej planowane jest na
22.00, a kwadrans póŸniej rozpocznie siê zabawa taneczna z
zespo³em Duo Vocal & Sax. (ps)

Atrakcje pod ¯arem

Dla ka¿dego dziecka bêdzie to spore wyzwanie, a zarazem wielkie prze¿ycie. Warto, aby nasi milusiñscy spróbowali swoich si³ w parku linowym Trollandia pod gór¹
¯ar w Miêdzybrodziu ¯ywieckim.
najduj¹cy siê tu¿ obok
dolnej stacji kolejki na ¯ar
park linowy ma do zaoferowania trzy trasy o ró¿nym
stopniu trudnoœci, przeznaczone
dla doros³ych oraz starszych
dzieci. Dla najm³odszych, w wieku od 3 do 13 lat, przygotowana
jest specjalna trasa z torem
przeszkód - Zoolandia. Urz¹dzono j¹ z niezwyk³¹ starannoœci¹.
Tor, który trzeba pokonaæ, zawieszony jest na niewielkiej wysokoœci nad ziemi¹. Ca³a trasa

zabezpieczona jest specjaln¹
siatk¹. Nad dzieæmi czuwaj¹ te¿
specjalnie przeszkoleni instruktorzy. Na trasie Zoolandii dzieci
maj¹ do pokonania tak zwan¹
falê, sieæ paj¹ka, ³¹kê z olbrzymimi biedronkami, tunel z nietoperzami i wiele innych kolorowych przeszkód.
Jak podkreœlaj¹ w³aœciciele
parku linowego, tor Zoolandia jest
bezpieczny, dziêki czemu rodzice mog¹ byæ spokojni o swoje
dzieci. (ps)

Trasa Zoolandia jest bezpieczna.
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Jak wybraæ najlepszy ?

Latem czêœciej ni¿ w jakiejkolwiek innej porze roku wiele kobiet nara¿onych jest na infekcje okolic intymnych.
W czasie urlopu i podró¿y korzysta siê z publicznych
toalet i zat³oczonych k¹pielisk czy basenów. Na pla¿y odpoczywa siê na wynajmowanych le¿akach i u¿ywa hotelowych rêczników. Sytuacje te sprzyjaj¹ kontaktowi z bakteriami i grzybami, powoduj¹cymi dolegliwe infekcje i stany zapalne.

Strój k¹pielowy musi byæ wygodny, ale i dopasowany do kobiecej sylwetki. Powinien
maskowaæ mankamenty figury i podkreœlaæ jej atuty. Jak dobraæ ten element garderoby
i jakie trendy panuj¹ w tym sezonie?
- W kolorystyce strojów k¹pielowych dominuj¹ podczas tegorocznego lata intensywne barwy,
np. zieleñ, fiolet, niebieski czy nawet ¿ó³ty. Ze wzorów modne s¹
kwiaty zarówno ma³e, jak i du¿e,
szerokie, poziome pasy czy nawet
kratki. Nowoœci¹ s¹ falbany w
strojach dwuczêœciowych, które
optycznie zwiêkszaj¹ biust - wyjaœnia Katarzyna Bujak z bielskiej
hurtowni bielizny i strojów k¹pielowych Aren.
Decyduj¹c siê na odpowiedni
dla siebie kostium k¹pielowy trzeba tak¿e zastanowiæ siê nad jego
krojem. W sklepach dostêpnych
jest wiele ich rodzajów. - Stroje
mog¹ byæ jednoczêœciowe lub
dwuczêœciowe. Wœród tych ostatnich wyró¿niamy bikini, monokini
oraz tankini. Bikini najbardziej pasuje do figury charakteryzuj¹cej
siê obfitym biustem, prostymi ramionami oraz w¹sk¹ tali¹ i biodrami. Dla pañ o zaokr¹glonym
brzuszku i szerokich biodrach polecane jest tankini. Jest to nic innego jak koszulka - z miseczkami
usztywnionymi lub nie. Rewelacyjnie wygl¹da z wy¿ej skrojonymi
figami, które optycznie wyd³u¿aj¹
nogi. Natomiast monokini jest
doœæ specyficznym strojem, gdy¿
nie nadaje siê ani do uprawiania
sportów pla¿owych, ani do opalania. Sk³ada siê z dwóch czêœci
po³¹czonych w ró¿ny sposób np.
paskami czy ³añcuszkami. Jest to
kostium „na pokaz”, który œwietnie le¿y na posiadaczce p³askiego brzucha oraz efektownej talii radzi Katarzyna Bujak.
Wybór stroju k¹pielowego zale¿y tak¿e od wieku kobiety. - Panie po czterdziestym roku ¿ycia
lub m³odsze, które zdaj¹ sobie
sprawê z w³asnych niedoskona³oœci, chêtniej kupuj¹ strój z
usztywnianymi miseczkami lub na
fiszbinach. Biust jest wtedy pod-

W podbeskidzkich sklepach jest du¿y wybór ró¿nych rodzajów strojów k¹pielowych.
niesiony, ³adnie wyeksponowany
i lepiej siê uk³ada. Wy¿sze figi
zas³aniaj¹ natomiast czêœciowo
zaokr¹glony brzuszek lub maskuj¹ inne niedoskona³oœci. Do
ma³ego biustu nie polecam zwyk³ego bikini, lecz górê z usztywnieniem, czyli push-up z mo¿liwoœci¹ w³o¿enia dodatkowych wk³adek, np. ¿elowych lub nape³nionych powietrzem. Oba rodzaje
mo¿na kupiæ za oko³o osiem z³otych. Natomiast panie z du¿ym
biustem nie powinny mieæ problemu z doborem odpowiedniego
stroju, poniewa¿ producenci wychodz¹ naprzeciw klientkom i coraz czêœciej mo¿na spotkaæ rozmiary miseczek E, F i G. Panie te
mog¹ wybraæ model na fiszbinach, w którym rami¹czka s¹
szersze, aby krêgos³up nie by³ obci¹¿ony. Przy obfitych poœladkach
i udach bardzo wa¿ny jest dobór
fig. Nale¿y unikaæ mocno wykrojonych i zastêpowaæ je pe³nymi,
a nawet szortami. Œwietnym sposobem na du¿y brzuszek s¹ figi z

Mammografia za friko

wy¿szym stanem lub pareo, które mo¿na wi¹zaæ na ró¿ne sposoby i zakryæ nim to, czego siê nie
lubi w swojej figurze - wyjaœnia
Katarzyna Bujak.
Dobranie w³aœciwego kostiumu dla danej sylwetki nie jest wcale takie ³atwe i czêsto trzeba ich
wiele przymierzyæ, aby zdecydowaæ siê na ten idealny. Mo¿e
wówczas pojawiæ siê jeszcze jeden problem - przyk³adowo pasuje
biustonosz w rozmiarze S, a figi
w L. - Nie zawsze mo¿na rozdzieliæ stroje, ale nie oznacza to, ¿e
jest to ca³kiem niewykonalne. Producenci wzbogacili ostatnio kostiumy w konkretnych rozmiarach
o ró¿ne wielkoœci miseczek. I tak
na przyk³ad strój w rozmiarze 38
ma miseczki B, C, D, a nawet E wyjaœnia ekspertka.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na
jeszcze jedn¹ wa¿n¹ rzecz. Nie
ka¿dy strój nadaje siê na basen
czy s³oñce. Informacji takich nale¿y szukaæ na metce. Strój przeznaczony na basen mo¿e bowiem
w trakcie k¹pieli s³onecznej zmieniæ kolor lub pierwotny kszta³t.
Tekst i foto: NATASZA WYSOCKA

Profilaktyka i ostro¿noœæ

daniem ginekologa Kazimierza Zmaczyñskiego z
Centrum Zdrowia Kobiety
Bielsko, aby unikn¹æ nieprzyjemnych dolegliwoœci, wa¿na jest profilaktyka w zakresie flory bakteryjnej. Kobiety powinny zwracaæ uwagê nie tylko na odpowiedni¹ higienê intymn¹, ale równie¿ na dietê.
Odpowiednia iloœæ produktów zawieraj¹cych kultury bakterii, takich
jak kefiry czy jogurty naturalne, z
pewnoœci¹ pozytywnie wp³yn¹ na
florê bakteryjn¹ okolic intymnych.
W aptekach dostêpnych jest tak¿e wiele kobiecych suplementów
diety na bazie probiotyków, które
warto za¿ywaæ jeszcze przed wyjazdem. Warto te¿ przestrzegaæ
kilku zasad higieny intymnej.
Nie nale¿y lekcewa¿yæ pierwszych objawów, takich jak pieczenie, lekki obrzêk i zaczerwienienie.
Jeœli wizyta u lekarza jest niemo¿liwa, mo¿na zastosowaæ zio³a
dzia³aj¹ce przeciwzapalnie - mycie naparem z rumianku, sza³wii
czy pokrzywy ³agodzi podra¿nienia. W aptece dostêpne s¹ równie¿
³agodne œrodki przeciwgrzybicze
dostêpne bez recepty, które mo¿na stosowaæ bez konsultacji z lekarzem, ale tylko doraŸnie. Jeœli
objawy nie ustêpuj¹, najlepiej udaæ
siê do ginekologa. Zamiast d³ugiej
k¹pieli, lepiej braæ szybki prysznic.
Le¿enie w wannie u³atwia bakteriom i grzybom swobodne rozprzestrzenianie siê, a zawartoœæ œrodków myj¹cych podra¿nia b³ony œluzowe i zaburza naturaln¹ florê.

Osoby ze sk³onnoœci¹ do nawracaj¹cych infekcji okolic intymnych, powinny ograniczyæ korzystanie z basenu. Dla lepszej
ochrony mo¿na przed wejœciem
do wody w³o¿yæ tampon, który po
skoñczonej k¹pieli nale¿y natychmiast usun¹æ. Trzeba te¿ uwa¿aæ
na publiczne toalety. Jeœli nie ma
siê ze sob¹ nak³adek na sedes,
lepiej unikaæ siadania na deskê.
Dobrze jest te¿ mieæ swoje papier
toaletowy i rêcznik.
W czasie d³ugich podró¿y zaleca siê u¿ywanie naturalnej i
przewiewnej bielizny, która daje
gwarancjê odpowiedniego dop³ywu powietrza. Syntetyczne w³ókna pod wp³ywem wilgoci przyklejaj¹ siê do skóry, powoduj¹c podra¿nienia. Du¿e znaczenie ma
tak¿e rodzaj ubrania, które nie
powinno zbyt œciœle przylegaæ do
cia³a. Wygodny strój podczas
podró¿y jest konieczny zarówno
ze wzglêdu na komfort, jak i z
uwagi na zdrowie. Niezast¹pione
mog¹ okazaæ siê równie¿ odœwie¿aj¹ce chusteczki do higieny intymnej. Zawieraj¹ one specjalne
p³yny - czêsto z dodatkiem rumianku czy aloesu, które skutecznie usuwaj¹ bakterie i oczyszczaj¹ skórê. Dodatkowo wzbogacone o ekstrakty zio³owe, koj¹
podra¿nion¹ skórê.
Stosuj¹c powy¿sze podstawowe zasady higieny, mo¿na unikn¹æ
nieprzyjemnych niespodzianek
podczas wakacji, a na pewno
zmniejszyæ ryzyko zaka¿enia. (nat)

Ju¿ nied³ugo wybory Miss Wakacji
ak piersi stanowi oko³o
20 proc. wszystkich zachorowañ na nowotwory
z³oœliwe u Polek. Statystycznie
znacz¹cy wzrost jego przypadków wystêpuje w przedziale wiekowym od 50. do 69. roku ¿ycia.
Najbardziej skuteczn¹ metod¹ w
diagnostyce wczesnych objawów raka piersi jest mammografia. Od 8 do 16 sierpnia w Gemini Park mieszkanki Podbeskidzia bêd¹ mog³y skorzystaæ bezp³atnie z badania mammograficznego.
Oferta dotyczy wszystkich
ubezpieczonych pañ w wieku od
50. do 69. roku ¿ycia, które przez
ostatnie dwa lata nie mia³y wykonywanej mammografii. Kobiety
obci¹¿one genetycznie - tzn. te,
w których rodzinie w pierwszej linii pokrewieñstwa wystêpowa³ rak
piersi - maj¹ zagwarantowan¹
bezp³atn¹ mammografiê po up³y-

wie 12 miesiêcy. Natomiast panie
nieobjête programem profilaktycznym mog¹ skorzystaæ z badañ odp³atnie - za 80 z³. Warunkiem koniecznym do wykonania badania
w tej sytuacji jest uzyskanie zaœwiadczenia od lekarza dowolnej
specjalnoœci o braku przeciwwskazañ do wykonania mammografii.
W czasie badania wykonuje
siê cztery zdjêcia. Dobrze jest za³o¿yæ dwuczêœciowe ubranie, poniewa¿ nale¿y rozebraæ siê do
pasa. Przed mammografi¹ nie
nale¿y u¿ywaæ dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy
górnej po³owy cia³a. Niektóre kobiety mog¹ odczuwaæ w czasie
badania ból, ale dla wiêkszoœci
jest to jedynie krótkie uczucie dyskomfortu. Aby zbadaæ siê bezp³atnie, nale¿y zarejestrowaæ siê pod
numerami telefonu: 0-801 080
007, 058 666 2 444. (nat)
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Ju¿ od kilkudziesiêciu lat w ustroñskim amfiteatrze odbywaj¹ siê w sierpniu wybory Miss Wakacji.
Tym razem ta miêdzynarodowa impreza rozpocznie
siê w sobotê, 13
sierpnia, o 18.00.
Przed publicznoœci¹
zaprezentuje siê dwanaœcie kandydatek z ca³ego œwiata. Nietypow¹
urod¹ zachwyc¹ mieszkanki Tajlandii, Chin, Wietnamu i Tajwanu. Zwolennikom blondynek do gustu przypadn¹ zapewne kandydatki z
Czech i Niemiec. Swoje wdziêki zaprezentuj¹ tak¿e Polki, Ukrainka,
Bu³garka, W³oszka i Francuzka.
Organizatorzy zadbali te¿ o
inne atrakcje. Gdy kandydatki
bêd¹ przygotowywa³y siê za kuli-

sami do kolejnych wyjœæ, rozrywki
dostarczaæ bêdzie w programie kabaretowym Cezary Pazura. Z recitalem wyst¹pi¹ Iwona Wêgrowska i Raisa. Na deskach amfiteatru
zagoœci równie¿ showman Andrzej
Rosiewicz. Nie zabraknie nawet
pokazu sukni œlubnych zaprojektowanych przez Dorotê Wormuth.
Ci, którzy nie mog¹ siê ju¿ doczekaæ, aby zobaczyæ kandydatki do tytu³u, nie musz¹ czekaæ a¿
do 13 sierpnia. W kolejnym numerze „Kroniki” opublikujemy bowiem zdjêcia wszystkich kandydatek. Bêdziemy mieli równie¿
zaproszenia dla czytelników na
wybory w Ustroniu! (nat)

Z Iwon¹ Wêgrowsk¹ wyst¹pi
Raisa - Ukrainka, która od wielu lat mieszka w Polsce.
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Przemyca³ broñ i amunicjê

Jeœli jesteœ w³aœcicielem koparki, b¹dŸ ostro¿ny! ostrzega bielska policja. I to nie tylko wówczas, kiedy
sprzêt jest w u¿yciu. W³aœciciele tego typu sprzêtu powinni siê mieæ na bacznoœci równie¿ wówczas, kiedy
koparka nie pracuje. Dlaczego? Bo koparki coraz czêœciej padaj¹ ³upem z³odziei.

kontroli polskiego autokaru wracaj¹cego z
Rzymu do Katowic dosz³o w poniedzia³ek, 25 lipca, na
ekspresówce pod Cieszynem. Po
raz kolejny okaza³o siê, ¿e choæ
kontroli granicznych ju¿ nie ma,
mo¿na siê ich spodziewaæ za
spraw¹ lotnych patroli stra¿y granicznej...
- Autokarem obs³uguj¹cym
miêdzynarodow¹ liniê podró¿owali zarówno cudzoziemcy, jak i
obywatele Polski. Ich dokumenty
nie budzi³y zastrze¿eñ. Jednak
gdy funkcjonariusze sprawdzili zawartoœæ luków baga¿owych, ich
uwagê zwróci³a papierowa torba,
do której nie przyznawa³ siê ¿aden
z pasa¿erów. W œrodku znajdowa³
siê zawiniêty w foliê i œciereczkê
pistolet gazowy kalibru 8 mm,
wraz z 27 sztukami amunicji mówi Cezary Zaborski, rzecznik
prasowy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.
Do papierowej torby przyzna³
siê ostatecznie kierowca. Pod-

FOTO: SG

Przemyt broni, co prawda gazowej, ale jednak, udaremnili pogranicznicy, którzy na
drodze pod Cieszynem skontrolowali autokar rejsowy z W³och. Do problematycznego
baga¿u ¿aden z pasa¿erów nie chcia³ siê przyznaæ.

Znaleziona w rejsowym autobusie broñ i amunicja.
czas przes³uchania upiera³ siê, ¿e
o jej k³opotliwej zawartoœci nie
mia³ najmniejszego pojêcia.
Stwierdzi³, ¿e przekaza³ mu j¹ we
W³oszech, na dworcu autobusowym w Rzymie Polak, którego on
nie zna. Prosi³ o dowiezienie jej

Wakacyjna nuda !

Nie zd¹¿yli siê nacieszyæ zrabowan¹ komórk¹ dwaj nastoletni bandyci, którzy napadli na rówieœnika w Ligocie, w gminie Czechowice-Dziedzice.
akacyjna nuda sprawia, ¿e
m³odzi ludzie imaj¹ siê zajêæ, których - ze wzglêdu
na póŸniejsze konsekwencje - przychodzi im bardzo d³ugo ¿a³owaæ.
Tak by³o w przypadku dwóch m³odzieñców - 17-latka i m³odszego od
niego o rok kompana - którzy postanowili napaœæ na rówieœnika.
16-letni mieszkaniec Ligoty zosta³
zaatakowany na ulicy Przedszkolnej, w niedzielne popo³udnie, 24 lipca. M³odzi przestêpcy byli zdeterminowani i brutalni. Zaatakowany nie
mia³ w starciu z nimi ¿adnych szans.
Od razu wyl¹dowa³ na ziemi, a znajduj¹ca siê w jego kieszeni komórka
przesz³a w posiadanie napastników.
Na szczêœcie na krótko...
- Nastolatek natychmiast zaalarmowa³ policjantów. W efekcie
zaledwie kilka chwil po napaœci, w
rêce stró¿ów prawa wpadli obaj

sprawcy. Zatrzymany 17-latek trafi³ do policyjnego aresztu, zaœ jego
m³odszy kompan przewieziony zosta³ do policyjnej izby dziecka mówi Elwira Jurasz, rzecznik prasowy bielskiej policji. - Do 16-letniego w³aœciciela wróci³ odebrany
mu przemoc¹ telefon.
Choæ ca³a sprawa mog³aby siê
wydawaæ „podwórkowym incydentem” miêdzy ch³opcami z s¹siedztwa, wygl¹da niestety powa¿niej.
Powa¿ne bêd¹ te¿ konsekwencje,
z którymi musz¹ siê liczyæ m³odzi
rozbójnicy. Starszy odpowie za rozbój przed s¹dem. Poniewa¿ mo¿e
odpowiadaæ jak osoba doros³a, grozi mu nawet 12-letni wyrok. Jego
m³odszy kompan ma szczêœcie, bo
stanie przed s¹dem dla nieletnich.
Grozi mu jednak ca³y katalog kar
wychowawczych z umieszczeniem
w poprawczaku w³¹cznie. (³up)

Chuligan na bani

- Muszê w coœ kopn¹æ... - taki
„szczytny” cel, przyœwieca³ nastoletniemu niszczycielowi, który urywaj¹c lusterka zdemolowa³ szeœæ
zaparkowanych w Bielsku-Bia³ej
samochodów. 16-latek chcia³ w ten
sposób zaimponowaæ grupie kolegów. Jeœli mu siê to uda³o, œwiadczy to nie najlepiej nie tylko o nim,
ale równie¿ i o jego towarzystwie.
Do nocnej akcji chuligana dosz³o mocno wieczorow¹ por¹ z poniedzia³ku na wtorek, 26 lipca. Przed
pó³noc¹ policjanci otrzymali informacjê o wyj¹tkowo g³oœnej grupie m³odzie¿y, która przechodzi³a ulicami Modrzewskiego i S³owackiego, w kierunku centrum miasta. Z relacji œwiadków wynika³o, ¿e jeden z m³odzieñców kopi¹c zrywa³ lusterka z pojazdów. Po drodze chuligan uszkodzi³:
opla, fiata, volvo, forda i toyotê...

- Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Na ulicy Orkana,
policjanci zauwa¿yli awanturuj¹c¹
siê grupê. Wspólnie z jednym z
pokrzywdzonych - w³aœcicielem
uszkodzonego forda, zaparkowanego przy tej w³aœnie ulicy - zatrzymali 16-latka, który zerwa³ lusterka. Mê¿czyzna s³ysza³, jak nieletni
wandal mówi³ kolegom, ¿e „musi w
coœ kopn¹æ” - mówi Elwira Jurasz,
rzecznik prasowy bielskiej policji.
Badanie alkomatem wykaza³o,
¿e ³obuz mia³ we krwi blisko pó³tora
promila alkoholu. Stan, w jakim siê
znajdowa³ go nie t³umaczy, ale wiele wyjaœnia... Policjanci wylegitymowali tak¿e pozosta³e osoby, które
towarzyszy³y zatrzymanemu, w tym
trzy dziewczyny. Sprawdzany jest
ich ewentualny zwi¹zek z demolk¹
samochodowych lusterek. (³up)

do Katowic, gdzie mia³ j¹ odebraæ
inny mê¿czyzna, te¿ kierowcy nieznany. Mimo tych wszystkich niewiadomych, kierowca zgodzi³ siê
tajemnicz¹ przesy³kê od nieznajomego dla nieznajomego przyj¹æ.
Wiadomo, rodakom na obczyŸnie
trzeba pomagaæ...
Stra¿ graniczna przestrzega
przed takimi „dobrymi uczynkami”
i zabieraniem od nieznanych osób
toreb czy paczek. W sposób nieœwiadomy mo¿na znaleŸæ siê w
posiadaniu przedmiotów i produktów - na przyk³ad narkotyków, czy
jak w tym przypadku broni i amunicji - których posiadanie i przewo¿enie jest przestêpstwem. A
t³umaczenie, ¿e nie widzia³o siê
co jest w œrodku, wygl¹da wówczas niewiarygodnie i na niewiele w s¹dzie siê zda... (³up)

Bielsko i okolice:

owody, dla których z³odziejskie szajki wziê³y na
celownik maszyny budowlane wydaj¹ siê oczywiste. Przeciêtna koparka kosztuje oko³o 200
tysiêcy z³otych, czyli tyle, co dwie
przyzwoite limuzyny. Nie parkuje
tymczasem w gara¿u, tylko na
s³abo strze¿onym placu budowy,
czy wrêcz przy drodze. Jeœli zaœ
chodzi o zabezpieczenia, to na
z³odzieja nie czekaj¹ tu immobilizer i zaawansowane technicznie
autoalarmy, ale zwyk³y zamek, a
niekiedy s³aba k³ódka. W
ostatnim czasie w BielskuBia³ej i okolicach ³upem
z³odziei pad³y a¿ cztery koparki, warte w sumie kilkaset tysiêcy z³otych!
- Z³odzieje kradn¹ wytypowane maszyny na zamówienie.
Najprawdopodobniej przewo¿¹ je
od razu do czekaj¹cych na taki
sprzêt zleceniodawców. Ostatnio z
terenu budowy przy ulicy Szczyrkowskiej w Mesznej zginê³a koparko-³adowarka marki Volvo i to wraz
z dokumentacj¹. W³aœciciel oszacowa³ straty na ponad 200 tysiêcy
z³otych - mówi Elwira Jurasz, rzecznik prasowy bielskiej policji.
Skradziona w Mesznej maszyna, to jedna z czterech podobnych,
ukradzionych w ostatnim czasie w
Bielsku-Bia³ej i okolicach. W trzech
poprzednich przypadkach policji
uda³o siê sprzêt odzyskaæ.

Poniewa¿ stolica Podbeskidzia oraz okolice to obecnie zw³aszcza za spraw¹ prac drogowych - jeden wielki plac budowy,
policja apeluje do w³aœcicieli firm
budowlanych o wzmo¿on¹ ostro¿-

noœæ. Wa¿ne jest przede wszystkim w³aœciwe zabezpieczenie
ciê¿kiego sprzêtu, który po zakoñczonych pracach nie powinien
pozostawaæ bez odpowiedniego
nadzoru na placach budowy. Policja apeluje tak¿e o uwa¿noœæ do
osób dozoruj¹cych place budów.
W przypadku jednej z ostatnich
kradzie¿y, z³odziejom uda³o siê
noc¹ wyjechaæ z placu budowy,
mocno ha³asuj¹cym przecie¿
sprzêtem, choæ terenu pilnowa³
zatrudniony przez wykonawcê
stró¿... (³up)

Czworo m³odych ludzi - ma³¿eñstwo i narzeczeñstwo - wraca³o nad ranem z jednego z
bielskich lokali. Po ca³onocnej zabawie zakrapianej alkoholem chcieli tylko dostaæ siê na
postój taksówek. Nagle po drugiej stronie ulicy zauwa¿yli trzech mê¿czyzn. Byli pijani i
agresywni. WyraŸnie szukali zaczepki. Wszystko dzia³o siê w centrum miasta.
- Któryœ zawo³a³ „co siê patrzysz”
i ruszyli w nasz¹ stronê - mówi³a póŸniej jedna z kobiet, zaznaczaj¹c, ¿e
³ysy mê¿czyzna by³ najbardziej agresywny z ca³ej trójki. To on chcia³ zaatakowaæ jej mê¿a rozbit¹ butelk¹.
Próbowa³a zatrzymaæ bandziora, ale
j¹ odepchn¹³. Popisowym gestem
œci¹gn¹³ z siebie kurtkê i odrzuci³ na
bok. Wspólnie z drugim kompanem
zacz¹³ ok³adaæ ofiarê, a¿ mê¿czyzna
siê przewróci³. Wtedy zaczêli go kopaæ. Gdy ¿ona bitego dzwoni³a na
policjê, trzeci z napastników próbowa³ jej wyrwaæ telefon. Mimo ¿e bandzior bi³ j¹ po g³owie, nie wypuœci³a
aparatu. Druga kobieta zosta³a pobita przy próbie rozdzielenia agresora bij¹cego jej narzeczonego.
Nagle napastnicy odeszli, znikaj¹c w ciemnoœciach. Mimo szybkiego przyjazdu policji, nie uda³o siê ich
zatrzymaæ. Niewykluczone, ¿e gdy-

by nie filmowa zagrywka ³ysego napastnika, który przed atakiem zrzuci³ z siebie kurtkê, agresorzy pozostaliby bezkarni. W pijackim amoku
napastnik jednak zapomnia³ o kurtce, w której mia³... dokumenty.
- Pamiêtam tylko, ¿e szed³em z
jakimiœ ch³opakami, którzy obiecali
odprowadziæ mnie na dworzec kolejowy. Po drodze by³a jakaœ bójka, ale
kto zacz¹³ i o co posz³o - nie pamiêtam. Wiem tylko, ¿e gdy obudzi³em
siê w domu, nie mia³em kurtki ani dokumentów - mówi³ 30-letni napastnik,
pochodz¹cy z województwa podkarpackiego, mieszkaj¹cy czasowo w
jednej z podbielskich miejscowoœci.
Pobici mê¿czyŸni mieli powa¿ne obra¿enia twarzy i g³owy, trafili
do szpitala. Zatrzymany napastnik
do koñca utrzymywa³, ¿e nie zna
pozosta³ych sprawców. Odpowiada³
wiêc za swoje winy, a materia³y do-

tycz¹ce pozosta³ej dwójki wy³¹czono do oddzielnego prowadzenia.
Zawsze jest szansa, ¿e z³oczyñcy
wpadn¹ i odpowiedz¹ za swoje czyny, co ju¿ nieraz siê zdarza³o.
Jeszcze zanim zapad³ wyrok, 30latek uda³ siê na leczenie odwykowe, licz¹c byæ mo¿e na ³agodniejszy
wyrok. Od lat bowiem mia³ zatargi z
prawem i ju¿ kilkakrotnie by³ karany
za groŸby, rozbój i prowadzenie samochodu pod wp³ywem alkoholu.
Tym razem, za pobicie, S¹d Rejonowy w Bielsku-Bia³ej skaza³ go na
rok i 2 miesi¹ce pozbawienia wolnoœci, 2000 z³otych na rzecz jednego
pobitego mê¿czyzny i 1000 z³otych na rzecz drugiego. Musi te¿ zap³aciæ 570 z³otych kosztów s¹dowych.
Bandzior odwo³ywa³ siê od wyroku zbyt wysokiego - jak to uj¹³ w apelacji, ale S¹d Okrêgowy utrzyma³ orzeczenie w mocy. (efa)

Czujne oko kamery sklepowego monitoringu przynios³o zgubê
21-latkowi, który buszowa³ pomiêdzy rega³ami jednego ze sklepów
przy ulicy 11 Listopada w BielskuBia³ej. Zapis pozwoli³ nie tylko na
zatrzymanie z³odzieja, ale i na udowodnienie mu wiêcej ni¿ jednego
przestêpstwa.
Kamery zarejestrowa³y, jak
m³odzieniec nerwowo kr¹¿y³ pomiêdzy pó³kami z firmowymi ubraniami. W czwartek, 28 lipca, jego
³upem pad³y dwa swetry warte bli-

sko trzysta z³otych. Wezwani przez
obs³ugê sklepu policjanci obejrzeli
film ze z³odziejem w roli g³ównej,
po czym, po krótkiej penetracji okolicy, zatrzymali go na ulicy 11 Listopada. Szybko ustalili, ¿e to niejedyna kradzie¿, któr¹ ma na sumieniu. Zaledwie dwa dni wczeœniej, w tym samym sklepie, ten
sam 21-latek ukrad³ kilka koszulek.
I to przestêpstwo wy³apa³o czujne
oko kamery. Z³odziej trafi³ do policyjnego aresztu. Grozi mu piêæ lat
wiêzienia. (³up)
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Perypetie mieszkanki Krzy¿ówek

OpóŸnia siê podpisanie umowy partnerskiej publiczno-prywatnej na budowê nowej siedziby Szpitala Powiatowego w ¯ywcu. Mia³o siê to staæ w lipcu, potem
w sierpniu, ale mo¿liwe, ¿e bêdzie to dopiero wrzesieñ. Powiatowi w³odarze twierdz¹, ¿e to wina urlopów i... ambasadora Kanady w Polsce!

OpóŸnia siê umowa dotycz¹ca szpitala

Lustro czeka na wymianê

iêæ lat temu „Kronika” pi- sza. - Po wiêkszych opadach woda zniszczone przez powódŸ w 2010
sa³a o jej perypetiach. He- przybiera i podbiera mi brzeg. Ale roku. - Wykona³ je Powiatowy Zalena Kaprak, nie mog¹c zauwa¿y³am, ¿e zabezpieczenie rz¹d Dróg w ¯ywcu. Dlatego zgodsiê doczekaæ pomocy ze strony drogi powiatowej te¿ coraz bardziej nie z ustaw¹ prawo budowlane z
urzêdników, sama próbowa³a za- pêka i niszczeje! Jak tak dalej pój- 7 lipca 1994 roku remont tego
bezpieczyæ przed zniszczeniem dzie to nie tylko zniszczy mi podwór- obiektu nale¿y do jego w³aœciciemostek, który ³¹czy jej podwórko ko i dom, ale i drogê powiatow¹. la lub zarz¹dcy, podobnie jak moz drog¹ powiatow¹. A ¿e
stu dojazdowego do poseby³o to przed wyborami
sji Heleny Kaprak. Warto
samorz¹dowymi, zaintedodaæ, ¿e w 2006 roku
resowa³y siê tym w³adze
RZGW w Krakowie wykogminne Jeleœni i w³adze
na³ w tym rejonie zabezpowiatu ¿ywieckiego, a
pieczenie dna i prawego
tak¿e Regionalny Zarz¹d
brzegu narzutem kamienGospodarki Wodnej w
nym, co mia³o ustabilizoKrakowie, który odpowiawaæ koryto potoku poni¿ej
da za rzeki i potoki.
mostu. Obecnie RZGW w
- Zrobiono wtedy
Krakowie nie planuje wyumocnienia brzegów k³akonywaæ dodatkowych
d¹c ogromne g³azy. Poprac zabezpieczaj¹cych w
tem zaczêto budowaæ zatym rejonie - mówi wicebezpieczenia brzegu ko³o
dyrektor Tomasz S¹dag.
drogi powiatowej - mówi
O stanowisko w tej
Helena Kaprak.
sprawie poprosiliœmy StaNa jakiœ czas by³ spo- - Proszê i proszê o pomoc, i nic! - mówi Helena rostwo Powiatowe w
kój. Niestety, czêœæ wyko- Kaprak, trzymaj¹c pokaŸn¹ iloœæ swojej kore- ¯ywcu. Przes³aliœmy pytananego przez powiat za- spondencji z urzêdnikami.
nia do Krzysztofa Fio³ka,
bezpieczenia zjecha³a do
asystenta starosty ¿ywiecpotoku. - Woda zaczê³a siê kiero- Dziwiê siê, ¿e chocia¿by z tego po- kiego, i Tomasza Barona, dyrektowaæ w stronê mojej posesji i pod- wodu urzêdnicy powiatowi nie chc¹ ra Wydzia³u Organizacyjnego. Do
bieraæ brzeg. Zaczyna byæ na- siê zaj¹æ t¹ spraw¹ - mówi Helena chwili zamykania numeru nie uzyprawdê niebezpiecznie! Jakby Kaprak.
skaliœmy ¿adnej odpowiedzi, pomiCzy jest jakaœ szansa, ¿e mo zapewnieñ, ¿e zostanie udzietego by³o ma³o, kilka metrów dalej, ju¿ za moim mostkiem dojaz- urzêdnicy wreszcie pomog¹ ko- lona. Byæ mo¿e w³adze powiatu
dowym, równie¿ uszkodzone zo- biecie? Tomasz S¹dag, wicedy- ¿ywieckiego nie mia³y na ten temat
sta³o zabezpieczenie. Teraz po- rektor RZGW w Krakowie, mówi, nic do powiedzenia? Gorzej jednak,
nownie zagro¿ony jest mój mo- ¿e umocnienia brzegowe, w po- gdy woda zniszczy posesjê Helestaci kamiennego muru, zosta³y ny Kaprak i drogê powiatow¹. (ps)
stek - t³umaczy Helena Kaprak.
Kobieta znów zaczê³a pisaæ do
Urzêdu Gminy w Jeleœni o pomoc.
Urzêdnicy stwierdzili, ¿e to nie oni
odpowiadaj¹ za rzekê i drogê. Kolejne listy skierowa³a do Starostwa
Powiatowego w ¯ywcu i RZGW w
Krakowie. Urzêdnicy odpisywali,
¿e nie maj¹ na to pieniêdzy. W
kolejnych pismach ¿ywieckie starostwo twierdzi³o, ¿e powinien siê
tym zaj¹æ RZGW, a RZGW, ¿e starostwo. I zaczê³o siê odsy³anie.
Tymczasem w ostatnich mie- W naszym sklepie „Kronika
si¹cach sytuacja stale siê pogarBeskidzka” jest chêtnie kupowana
- zapewnia Wioletta z Delikatesów
Centrum w Rajczy. Radzi te¿, aby
siêgn¹æ po gazetê za tydzieñ, gdy¿
sporo w niej bêdzie informacji z tej
gminy, miêdzy innymi o Wawrzyñcowym Jarmarku i o by³ym wieloletnim wójcie Adamie Iwanku.
FOTO: PAWE£ SZCZOTKA

sk³ad. S¹ tam ludzie z Dubaju,
Anglii i Kanady, a ich zebranie w
krótkim czasie jest bardzo trudne.
Kanadyjczykom zale¿y te¿ na
udziale w uroczystym podpisaniu
umowy ich ambasadora w Polsce,
a ten bêdzie uchwytny dopiero na
pocz¹tku wrzeœnia - mówi wicestarosta ¿ywiecki Andrzej Kalata.
Kolejny termin podpisania umowy to 31 sierpnia, ale bardziej prawdopodobny jest pocz¹tek wrzeœnia.
- Na pewno jednak nie bêdzie to
póŸniej ni¿ 15 wrzeœnia. Naciskamy,
aby nie przed³u¿aæ tej sprawy - dodaje wicestarosta Andrzej Kalata.
Chocia¿ umowa nie zosta³a
jeszcze podpisana, ju¿ pojawiaj¹ siê
kolejne problemy. - Wynikaj¹ one z
polskiego prawa. Kanadyjska firma
chcia³aby mieæ kontrakt z NFZ na
25 - 30 lat, aby op³aci³a jej siê ta inwestycja. Tymczasem NFZ zapewnia kontrakt z placówk¹ zdrowia tylko na trzy lata, chocia¿ w ustawie
nie ma zapisów o takim ograniczeniu. Sêk w tym, ¿e banki nie chc¹
udzielaæ kredytu, gdy firma ma zabezpieczenie na trzy lata, w tym
przypadku kontrakt z NFZ. Poniewa¿ nasz projekt partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie
s³u¿by zdrowia jest pierwszy w Polsce, chcemy siê w tej sprawie zwróciæ do Ministerstwa Zdrowia o pomoc. Jeœli to nie przyniesie efektów,
nie bêdziemy mieli innego wyjœcia
jak zastawiæ powiatowe mienie mówi wicestarosta Andrzej Kalata.
Powiatowi w³odarze zak³adaj¹, i¿
zgodnie z harmonogramem nowa
siedziba ¿ywieckiego szpitala mo¿e
byæ gotowa w 2014 roku. (ps)

Od paru lat Helena Kaprak z Krzy¿ówek zmaga siê z urzêdnikami. Chodzi o potok,
który zagra¿a jej posesji.

Ju¿ za tydzieñ !

FOTO: MARCIN ZARÊBSKI

rzypomnijmy: Starostwo
Powiatowe musi wybudowaæ now¹ siedzibê szpitala. Jednak nie ma szans, aby powiat wykona³ to za pieni¹dze z
w³asnego bud¿etu. Dlatego przez
ostatnich kilka lat poszukiwano
prywatnego inwestora. Zdecydowano, ¿e powiat zaoferuje kilkuhektarow¹ dzia³kê pod budowê
nowego szpitala przy ulicy Pola
Lisickich w ¯ywcu oraz kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia na 30 lat.
Pocz¹tkowo budow¹ interesowa³o siê dziewiêæ firm, ale gdy
przysz³o do sk³adania konkretnych
ofert, pod koniec marca tego roku
zg³osi³a siê tylko jedna z Kanady InterHealth z Toronto. Potem
przez ponad 2,5 miesi¹ca specjalna powiatowa komisja analizowa³a ofertê kanadyjskiej firmy i w
czerwcu Zarz¹d Powiatu ¯ywieckiego postanowi³, ¿e przyjmuje jej
ofertê. Wówczas zapowiedziano,
¿e umowa z Kanadyjczykami zostanie podpisana na pocz¹tku lipca. Gdy min¹³ i ten termin, powiatowi w³odarze stwierdzili, ¿e podpisanie umowy nast¹pi 18 sierpnia. Dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e i ten
termin nie bêdzie dotrzymany.
- Mamy opóŸnienie, ale nie z
naszej winy! Strona kanadyjska
nie upora³a siê jeszcze z przygotowaniem wszystkich dokumentów
dotycz¹cych budowy. Inna sprawa, ¿e to okres urlopowy. Ciê¿ko
zebraæ wszystkie osoby konieczne do podpisania umowy. Dziewiêciu cz³onków zarz¹du kanadyjskiej spó³ki to miêdzynarodowy
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Radny miejski Karol G¹sior
mówi, ¿e to doœæ specyficzne
skrzy¿owanie. - Pierwogóra to ulica, która ³¹czy siê z ulic¹ Partyzantów. Jad¹ce stamt¹d samochody maj¹ bardzo ograniczon¹
widocznoœæ. Dlatego ustawione
na tym skrzy¿owaniu lustro ratuje
kierowców przed kolizj¹ czy nawet
wypadkiem - mówi radny Karol
G¹sior.
Rok temu ktoœ lustro rozbi³.
- Od tego czasu proszê, aby wymieniono je na nowe. Zwróci³em
siê w tej sprawie kilka razy do Starostwa Powiatowego w ¯ywcu,
które odpowiada za to lustro.

Zwraca³y siê tak¿e o to w³adze
miejskie ¯ywca. Bez efektu. Lustro
jak by³o pêkniête tak dalej jest! denerwuje siê radny Karol G¹sior.
Po raz kolejny zg³osi³ sprawê
podczas niedawnej sesji Rady
Miejskiej w ¯ywcu, gdy na sali by³
obecny wicestarosta ¿ywiecki Andrzej Kalata. Nie otrzyma³ ¿adnej
odpowiedzi. O wyjaœnienie zagadki, dlaczego nie mo¿na wymieniæ
lustra, „Kronika” poprosi³a Krzysztofa Fio³ka, asystenta starosty
¿ywieckiego, i Tomasza Barona,
dyrektora Wydzia³u Organizacyjnego w ¿ywieckim starostwie. Odpowiedzi nie otrzymaliœmy. (ps)
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Ju¿ od roku na skrzy¿owaniu ulic Partyzantów i Pierwogóry w ¯ywcu stoi rozbite lustro drogowe. Wydawa³oby
siê, ¿e wymiana na nowe to ¿aden problem. A jednak przerasta to powiatowych urzêdników!

- Ju¿ rok czekam, aby ktoœ to
lustro wymieni³! - mówi radny
miejski Karol G¹sior.

Od kilku miesiêcy ceni¹ce sobie goœci lokale gastronomiczne na Podbeskidziu umo¿liwiaj¹ im lekturê „Kroniki Beskidzkiej” przy stoliku. Pij¹c kawê,
piwo czy mineraln¹, zajadaj¹c siê pizz¹ lub polskim jad³em albo czekaj¹c na
ich podanie mo¿na za darmo przeczytaæ najœwie¿szy numer naszego tygodnika. To œwietny pomys³, któremu mo¿na tylko przyklasn¹æ. Od dziœ bêdziemy wiêc informowaæ czytelników, w którym lokalu mo¿na znaleŸæ „Kronikê”.
Oto pierwsza lista lokali przyjaznych dla czytelników „Kroniki Beskidzkiej”:
● restauracja „Coyote”, ¯ywiec, ul. Mickiewicza 1 (w rogu rynku)
● kawiarnia wiedeñska „DeKaffe”, ¯ywiec, ul. Zamkowa 2
● pensjonat i restauracja „Melaxa”, Wêgierska Górka, ul. Zielona 6
● pizzeria „Maria”, £odygowice, ul. Za Browarem 1
● pizzeria „Gawra”, Szczyrk, ul. Salmopolska 17
● cukiernio-kawiarnia Anielska Cafe, £odygowice, plac Wolnoœci 4
(przy Centrum Kultury)
● pizzeria „Retro”, Bielsko-Bia³a, ul. Wyzwolenia 33
Jeœli w³aœciciele innych lokali chc¹ skorzystaæ z pomocy redakcji i otrzymaæ oryginalny, firmowy gazetowy wieszak, wystarczy zadzwoniæ pod
numer 504-701-839.

DY¯UR DZIENNIKARSKI W ¯YWCU (firma „Józef Kufel Nieruchomoœci”, ul. Koœciuszki 4, tel. 33 860-05-55) czwartek godz. 14.00 - 15.30
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Uczniowie, którzy ucz¹ siê zawodu w Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Oœwiêcimiu, bêd¹ w ramach praktyk
remontowaæ mieszkania osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej i socjalnej.

Remonty dla najbiedniejszych

We wrzeœniu powstaæ ma prowizoryczne po³¹czenie ulic Orl¹t
Lwowskich z Konarskiego w Oœwiêcimiu.

Przez nastêpnych kilka miesiêcy
trwa³a wymiana korespondencji
pomiêdzy Urzêdem Miasta w
Oœwiêcimiu i Urzêdem Wojewódzkim w Krakowie.

Oszukani oœwiêcimianie

A¿ pó³ tysi¹ca osób zosta³o
oszukanych w punkcie poboru
op³at w Oœwiêcimiu przy ulicy
Nojego. Policja prowadzi postêpowanie w tej sprawie.
W Oœwiêcimiu przy ulicy Nojego kilka miesiêcy temu powsta³
punkt tanich op³at, gdzie mieszkañcy mogli regulowaæ rachunki
za pr¹d, gaz, wodê czy telefon z
ni¿sz¹ prowizj¹ ni¿ p³ac¹c na poczcie lub w banku. Po paru miesi¹cach do niektórych osób, które op³aca³y rachunki przy ulicy
Nojego, zaczê³y przychodziæ pisma od dostawców energii i gazu
z wezwaniem do zap³aty zaleg³oœci. Zdziwieni mieszkañcy chcieli

wyjaœniæ sprawê i udali siê do
punktu przy ulicy Nojego. Punkt
by³ zamkniêty!
Czêœæ mieszkañców zg³osi³a
sprawê na policji. Doœæ szybko
okaza³o siê, ¿e oszukanych jest
oko³o pó³ tysi¹ca osób! Oœwiêcimska policja prowadzi postêpowanie w tej sprawie i przes³uchuje
poszkodowanych.
Tymczasem zg³aszaj¹ siê kolejni poszkodowani, ale tym razem
przez inny punkt, okreœlaj¹cy siê
bankow¹ instytucj¹ z has³em
„Wiele banków w jednym miejscu”
i mieszcz¹cy siê przy ulicy Olszewskiego. W tym przypadku
tak¿e trwa dochodzenie. (ps)

Tymczasem prawie kilometrowy odcinek nowej drogi ca³y
czas jest zamkniêty dla ruchu,
bo nie mo¿na z niego zjechaæ.
Po wielomiesiêcznych negocjacjach uzgodniono, ¿e miasto
zleci wykonanie tymczasowego
po³¹czenia ulicy Orl¹t Lwowskich i Konarskiego. Prace ruszy³y we wtorek, 26 lipca. Z informacji miejskich urzêdników
wynika, ¿e bêdzie to prowizorka. Z ulicy Orl¹t Lwowskich bêdzie mo¿na wjechaæ na ulicê
Konarskiego, ale jedynie w prawo. Nie da siê zatem pojechaæ
w lewo ani prosto. Z kolei z ulicy Konarskiego w Orl¹t Lwowskich bêdzie mo¿na wjechaæ
tylko i wy³¹cznie od strony ronda Niwa. Prace maj¹ zostaæ
zakoñczone na pocz¹tku wrzeœnia.
Na czas robót w pobli¿u
skrzy¿owania powsta³o nowe
przejœcie dla pieszych, aby mo¿na by³o obejœæ budowê. To tak¿e tylko prowizorka.
Co dalej? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
na razie nie podaje szczegó³ów,
kiedy wybudowane zostanie rondo, dziêki, któremu z ulicy Orl¹t
Lwowskich bêdzie mo¿na pojechaæ nie tylko w prawo, ale tak¿e w lewo i prosto. Wed³ug informacji sprzed kilku miesiêcy
budowa ronda na ulicy Konarskiego mo¿e siê rozpocz¹æ najwczeœniej w 2012 roku, ale i to
nie jest pewne. (ps)

u¿ od kilku lat uczniowie,
remontowali mieszkania
najbardziej potrzebuj¹cych.
Jednak do tej pory odbywa³o siê
to sporadycznie. Teraz ma siê to
zmieniæ. Wicestarosta oœwiêcimski Zbigniew Starzec mówi, ¿e
decyzja zapad³a po tym, jak otrzyma³ kilka listów od ludzi, którzy
prosili o pomoc przy remoncie
mieszkania.
- Jeden z listów by³ od wielodzietnej rodziny. To podsunê³o mi
pomys³, aby poprosiæ dyrekcjê
Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Oœwiêcimiu, by podjê³a stosowne dzia³ania. Uda³o siê. Mieszkanie tej rodziny zosta³o wyremontowane dziêki zaanga¿owaniu i
pracy uczniów oraz instruktora
Centrum Kszta³cenia Praktyczne-

go. Wtedy pomyœla³em, ¿e mo¿na
tak pomagaæ czêœciej - mówi wicestarosta Zbigniew Starzec.
W³adze powiatu oœwiêcimskiego
planuj¹ pokrywanie kosztów materia³ów koniecznych przy remontach.
Przy wyborze mieszkañ Starostwo
Powiatowe bêdzie siê konsultowaæ
z Gminnym oraz Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej.
Ostatnio uczniowie z kierunku
malarz-tapeciarz oraz technolog
robót wykoñczeniowych wyremontowali, pod okiem instruktora Piotra Szklarczyka, dwupokojowe
mieszkanie. Potrzebne meble wykonane zosta³y z materia³ów, które pozosta³y po pracach przy budowie nowej siedziby Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Oœwiêcimiu. (ps)

Nowe kino
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onad rok temu rozpoczê³a siê budowa zupe³nie
nowej drogi, maj¹cej po³¹czyæ osiedle Zasole z osiedlem
B³onie. Ulica, która otrzyma³a
nazwê Orl¹t Lwowskich, mia³a
siê rozpoczynaæ od ulicy Nideckiego i koñczyæ przy planowanym rondzie na ulicy Konarskiego. Nowa arteria mia³a nie tylko
usprawniæ przemieszczanie siê
pomiêdzy tymi dwoma osiedlami, ale pozwoliæ na odkorkowanie tego rejonu miasta.
We wrzeœniu ubieg³ego roku
wysz³o na jaw, ¿e nie bêdzie po³¹czenia z ulic¹ Konarskiego, bo
w³adze miasta zbyt póŸno pomyœla³y o tym, ¿e trzeba spisaæ odpowiednie porozumienie z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i
Autostrad w sprawie budowy ronda. Co wiêcej, miasto otrzyma³o
od wojewody ma³opolskiego Stanis³awa Kracika wezwanie do
zwrotu dotacji oko³o 1,7 miliona
z³otych na budowê nowej drogi!
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We wrzeœniu wreszcie zostan¹ po³¹czone ulice Orl¹t Lwowskich i Konarskiego w Oœwiêcimiu. Na razie bêdzie to tylko prowizorka.

W listopadzie ma ruszyæ nowe kino w Oœwiêcimiu.
e³n¹ par¹ idzie rozbudowa
galerii handlowej Niwa w
Oœwiêcimiu. Powstanie nie
tylko dodatkowa czêœæ handlowa,
ale i kino z czterema salami!
Obecnie galeria Niwa ma 12
tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni u¿ytkowej. Plany rozbudowy zak³adaj¹ powiêkszenie jej
o 6 tysiêcy metrów kwadratowych.
W nowej czêœci powstaæ ma na
dwóch poziomach czêœæ handlo-

wa. Ale trzeci¹ kondygnacjê zajmie kino Planet Cinema z czterema klimatyzowanymi salami projekcyjnymi z cyfrow¹ jakoœci¹ obrazu i dŸwiêku Dolby Digital. Z tego
w dwóch salach bêdzie mo¿liwoœæ
wyœwietlania filmów w formacie
3D. W sumie w czterech salach
zmieœciæ siê ma oko³o 650 widzów.
Otwarcie nowej czêœci galerii handlowej wraz z kinem planowane
jest w listopadzie tego roku. (ps)

Palpitacji serca mo¿na dostaæ wje¿d¿aj¹c do Oœwiêcimia od strony
Brzeszcz. Przy drodze wojewódzkiej tablica informuje, ¿e cena benzyny
bezo³owiowej 95-oktanowej wynosi a¿... 9,05 z³otego! Uspokajamy, ¿e
to tylko ¿art jakiegoœ dowcipnisia, który przerobi³ „5” na „9”. Miejmy nadziejê, ¿e nie jest to ¿adna z³a wró¿ba! (ps)

onad miesi¹c temu informowaliœmy, ¿e w
wiejskiej gminie Oœwiêcim odnawiane s¹
wiaty przystankowe, które dodatkowo
maj¹ nalepiane nazwy. Niestety, wandale w
doœæ szybkim tempie zdo³ali ju¿ nieco „przerobiæ” jedn¹ z wiat przystankowych w Grojcu w
osadzie Stawy Grojeckie, na wysokoœci ulicy
Marii Radziwi³³. (ps)

FOTO: PAWE£ SZCZOTKA

FOTO: PAWE£ SZCZOTKA

Przystanki z napisami (cd.)

DY¯UR DZIENNIKARSKI W OŒWIÊCIMIU (Oœwiêcimskie Centrum Kultury, ul. Œniadeckiego 24, tel. 33-842-25-75) wtorek godz. 10.00-11.30
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Przedemerytalne
wypowiedzenie
Niedawno w jednym z
ogólnopolskich serwisów
informacyjnych mówiono
o trudnoœciach w znalezieniu pracy przez osoby maj¹ce lat „50+”.
Ja równie¿ jestem w tym wieku i
od kilkunastu miesiêcy nie udaje
mi siê, aby ktoœ z pracodawców
zdecydowa³ siê mnie zatrudniæ pomimo ¿e sk³ada³am oferty w
wielu instytucjach, zak³adach
pracy i firmach. Znam te¿ wiele
osób w tym wieku w podobnej
sytuacji.
W kodeksie pracy jest artyku³
39 mówi¹cy: „Pracodawca nie
mo¿e wypowiedzieæ umowy o pracê pracownikowi, któremu brakuje nie wiêcej ni¿ 4 lata do osi¹gniêcia wieku emerytalnego, je¿eli
okres zatrudnienia umo¿liwia mu
uzyskanie prawa do emerytury z
osi¹gniêciem tego wieku”.
Na pewno przydatny jest ten
przepis dla osób, które nie straci³y
pracy z osi¹gniêciem tego przedemerytalnego okresu ochronnego
- dla kobiet jest to przedzia³ od 56
do 60 lat a dla mê¿czyzn od 62 do
65 lat. Ale niestety przepis ten bardzo dzia³a na niekorzyœæ tych
osób, które mia³y tego pecha i straci³y pracê tu¿ przed tym okresem
ochronnym przedemerytalnym. Z
doœwiadczenia wiem, ¿e pracodawcy obawiaj¹ siê przyj¹æ do pracy tak¹ now¹ osobê, której nie
bêd¹ mogli daæ wypowiedzenia
umowy o pracê nawet przez 4 lata!
Czy¿by ustawodawca zapomnia³ o osobach, takich jak my?
Ja straci³am pracê tu¿ przed osi¹gniêciem tego okresu ochronnego w wyniku likwidacji stanowiska
pracy, bo pracodawca rzeczywiœcie z przyczyn ekonomicznych
musia³ tak post¹piæ wobec mnie i
innych osób. Nie ka¿dy w tym
wieku mo¿e jednak pozwoliæ sobie na rozpoczêcie prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, która
mia³aby szansê d³u¿ej przetrwaæ,

Pikieta przed
Carrefourem (cd.)

op³acaj¹c uczciwie podatki i ubezpieczenia w ZUS. Jakie mo¿e byæ
wyjœcie z takiej sytuacji, aby mo¿na by³o godnie ¿yæ? - z wyrazami
szacunku - sta³a czytelniczka

Nowe grzechy
rowerzystów (cd.)
Szanowna redakcjo. Przeczyta³am artyku³ pana
Marcina P³u¿ka. Trochê
siê zdenerwowa³am, ale nic to. Na
co dzieñ je¿d¿ê na rowerze od kilkunastu lat. I poczu³am siê jakbym
by³a bandyt¹ na rowerze. Ale
chcia³abym napisaæ co jako rowerzystka zauwa¿am, ze strony innych u¿ytkowników dróg, chodników i œcie¿ek rowerowych. Otó¿,
rowerzysta w Polsce jest traktowany trochê jak pi¹te ko³o u wozu.
To nieprawda, ¿e na wszystko
rowerzysta mo¿e sobie pozwoliæ,
chyba ¿e jest g³upi i ¿ycie mu nie
jest mi³e.
Co do jezdni. Có¿, staram siê
unikaæ jak ognia. Kierowcy czêsto traktuj¹ rowerzystê jak intruza. Choæby wyprzedzanie. Czêsto
pchaj¹ siê na tzw. „trzeciego”.
Albo nie zachowuj¹ odpowiedniej
odleg³oœci!! Co tam rowerzysta.
Cienki w uszach jest. Nie zwracaj¹ uwagi na œcie¿ki rowerowe
na skrzy¿owaniach.
Obok Gemini, jak jest zielone
œwiat³o kierowcy jeœli ju¿ ³askawie
siê zatrzymaj¹, to na œcie¿ce. Istniej¹ tylko piesi-rowerzyœci nie
œcie¿ki rowerowe? Piesi notorycznie po nich chodz¹. Nawet po wyrysowanych rowerkach. Na dzwonek nie reaguj¹. Czasami czujê,
¿e po prostu maj¹ gdzieœ to, ¿e
jest to œcie¿ka rowerowa. Chod-

niki? Wiem, ¿e jestem tylko goœciem na chodniku i je¿eli ju¿ na
nim jestem to „przepraszam” jak
chcê wymin¹æ pieszego, a on
mnie nie s³yszy i dziêkujê za
grzecznoœæ. Œmieszne?
Drogi panie Marcinie. Mo¿e to
nie tylko rowerzyœci winni s¹ ca³emu zamieszaniu? Jak pan napisa³, nie szanujemy ogólnych zasad wspó³¿ycia. Czy widzia³ pan i
zauwa¿y³ zachowanie pieszych i
kierowców wobec nas rowerzystów? Nie twierdzê, ¿e wszyscy
rowerzyœci zachowuj¹ siê fair.
I tak na koniec. Przepisy przepisami, ale czasami wystarczy³oby trochê empatii, tolerancji i odrobiny oleju w g³owie. I to tyczy siê
wszystkich u¿ytkowników dróg,
nie tylko nas „grzeszników” rowerowych - z powa¿aniem A. M.
Droga rowerzystko.
Cieszê siê, ¿e wœród braci
rowerowej s¹ osoby je¿d¿¹ce
zgodnie z przepisami ruchu
drogowego, do których - jak
s¹dzê - równie¿ i pani siê zalicza. Z pewnoœci¹ grupa ta jest
liczna i mam nadziejê, ¿e ci¹gle
roœnie w si³ê. S¹ jednak i tacy
rowerzyœci - i temu pani nie zaprzecza - którzy na przepisy
obowi¹zuj¹ce na drodze nie
zwracaj¹ uwagi lub podchodz¹
do nich - powiedzmy - nonszalancko. A ¿e tacy kolarze s¹,
potwierdzaj¹ chocia¿by policjanci z drogówki, na opiniach
których opiera³em siê pisz¹c
ten artyku³, a nie tylko - jak mo¿na by s¹dziæ z lektury pani listu
- na w³asnych niezbyt dok³adnych i ma³o obiektywnych obserwacjach.

Go³êszyce, Morawianie i G³upie G³owy

Czy w Wiœlicy ko³o Skoczowa by³a obronna
osada s³owiañskiego plemienia Wiœlan? Czy
na teren Œl¹ska Cieszyñskiego dotarli aposto³owie S³owian - Cyryl i Metody? Gdzie ¿y³o
plemiê nazywane G³upie G³owy?
Ka¿dy, kto zna realia Œl¹ska
Cieszyñskiego wie, jak wa¿ne tam
jest byæ osob¹ „z tela”. Czyli pochodz¹c¹ z rodziny od dawna
osiad³ej na ziemi cieszyñskiej.
Okazuje siê, ¿e rodowe korzenie
cieszyñskich autochtonów siêgaj¹
bardzo, bardzo g³êboko...

PLEMIONA
W po³owie VI wieku naszej
ery, gdy w Europie po okresie tak
zwanej wielkiej wêdrówki ludów
nast¹pi³ okres wzglêdnej stabilizacji, teren póŸniejszego Œl¹ska
Cieszyñskiego zasiedli³a nowa,
s³owiañska ludnoœæ. W dziewi¹tym stuleciu nieznany autor w
dziele okreœlanym dziœ jako Geograf Bawarski, wymieni³ nazwy
trzech s³owiañskich plemion, które zamieszkiwa³y obszar póŸniejszego Œl¹ska Górnego i Cieszyñskiego. Co ciekawe, dokument
nieznanego twórcy powsta³ najprawdopodobniej w celach wojskowych, na potrzeby króla Ludwika Niemca, w³adcy pañstwa
wschodniofrankijskiego. Monarcha chcia³ bowiem wiedzieæ, jakie plemiona zamieszkuj¹ tereny
na wschód od jego pañstwa i jaka
jest ich potencjalna si³a.
Trzy wspomniane w Geografie Bawarskim s³owiañskie plemiona na Œl¹sku to Opolanie, Lupiglaa t³umaczone jako G³upie G³o-
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wy lub G³ubczycy oraz Go³êszyce. Opolanie zamieszkiwali rejon
Opola, G³upie G³owy okolice
obecnych G³ubczyc, a Go³êszyce
zajmowali tereny ci¹gn¹ce siê od
okolic czeskiej Opawy po Cieszyn
i Skoczów. Wschodnim s¹siadem
Go³êszyców by³o plemiê Wiœlan.
Gdzie przebiega³a granica
miêdzy nimi? Niektórzy badacze
przesz³oœci podejrzewaj¹, ¿e na
rzece Bia³ej, która dziœ p³ynie
przez centrum Bielska-Bia³ej. Inni,
¿e granic¹ by³a Wis³a, a podskoczowska Wiœlica swoj¹ nazwê
zawdziêczaæ ma obronnej osadzie Wiœlan, która strzeg³a zachodniej granicy ich terytorium.
Tyle ¿e jak dot¹d w Wiœlicy nie
natrafiono na œlady obronnej osady sprzed blisko dwóch tysiêcy lat.
Pewne jest natomiast, ¿e niedaleko od Wiœlicy, bo w podskoczowskim Miêdzyœwieciu by³ s³owiañski gród plemienia Go³êszyców. Najprawdopodobniej pe³ni³
on rolê obronn¹ i mia³ chroniæ
przed atakiem Wiœlan.

OSTROGA
Gród w Miêdzyœwieciu zbudowano w siódmym wieku naszej
ery niedaleko ujœcia B³adnicy do
Wis³y. Chroni³ go ziemny wa³ z
drewnian¹ palisad¹ oraz fosa.
Podczas badañ archeologicznych
prowadzonych na terenie dawne-

go grodu w Miêdzyœwieciu znaleziono miêdzy innymi pozosta³oœci
pieca do wypalania ceramiki, palenisko kuŸnicze, a tak¿e garnki i
dzbany, ¿elazne no¿e, groty do
strza³ czy haczyki do ³owienia ryb.
Wed³ug archeologa Wies³awa
Kusia najcenniejszym zabytkiem
znalezionym w Miêdzyœwieciu jest

Dziwi mnie wiêc, ¿e chce
pani byæ rzecznikiem wszystkich bez wyj¹tku osób korzystaj¹cych z rowerów i broniæ ich
przed jak¹kolwiek krytyk¹ ze
strony innych u¿ytkowników
dróg. Zw³aszcza ¿e nikogo, kto
jeŸdzi na rowerze, i to nawet na
bakier z przepisami, z tego powodu za bandytê - jak to pani
okreœla - nie uwa¿am. Nie sugerowa³em nawet w swym tekœcie, ¿e ³ami¹cy przepisy kolarze to bandyci i stanowi¹ na
drogach najwiêksze z³o. Bo
zgadzam siê z pani opini¹, droga rowerzystko, ¿e równie¿, a
mo¿e i przede wszystkim, zagro¿enie takie stanowi¹ inni
u¿ytkownicy ruchu. O czym
zreszt¹ piszemy na ³amach
„Kroniki” od dawna, wytykaj¹c
b³êdy pieszym, kierowcom czy
motocyklistom. W gronie tym s¹
jednak tak¿e i niektórzy z cyklistów, o których traktowa³ w³aœnie ten artyku³.
MARCIN P£U¯EK

Zachêcamy do udzia³u w naszej sondzie internetowej. Kolejne pytanie brzmi: czy uwa¿asz, ¿e
powinno siê ujednoliciæ podrêczniki do danego
przedmiotu?
W sondzie sprzed dwóch tygodni zadaliœmy pytanie: czy zdarzy³o ci siê przekroczyæ granicê, np. na górskim szlaku,
bez dowodu osobistego i paszportu? Oto
odpowiedzi (w procentach):

ska Cieszyñskiego by³y dwa - w
Miêdzyœwieciu oraz w Kocobêdzu-Podoborze (w Czechach, kilka kilometrów od Cieszyna). Drugi z wymienionych grodów, którego rekonstrukcjê mo¿na dziœ
zwiedzaæ, stanowi³ lokalne centrum Go³êszyców. Osada w Miêdzyœwieciu mia³a zabezpieczaæ
wa¿niejszy gród w KocobêdzuPodoborze przed wiœlañsk¹
agresj¹ oraz - w razie niebezpieczeñstwa - dawaæ schronienie
mieszkañcom okolicznych, nieufortyfikowanych osad.
Wed³ug historyka Idziego Panica, specjalisty od œredniowiecznej historii Œl¹ska Cieszyñskiego,
od Skoczowa do rzeki Bia³ej roz-

Dziœ grodzisko w Starym Bielsku o¿ywa podczas organizowanego
w czerwcu œredniowiecznego jarmarku. Przed wiekami w tym miejscu funkcjonowa³a obronna osada plemienia Go³êszyców.
ostroga ¿elazna platerowana srebrem. Gród czy te¿ obronna osada pod Skoczowem funkcjonowa³a do koñca dziewi¹tego stulecia,
a do fina³u jej dziejów jeszcze wrócimy.
Go³êszyce nie byli ludnym plemieniem. Wed³ug Geografa Bawarskiego mieli piêæ grodów, z
tego na terenie póŸniejszego Œl¹-

By³am œwiadkiem akcji
zwi¹zkowców z „Solidarnoœci” w bielskim hipermarkecie Carrefour i przyznam, ¿e choæ
pocz¹tkowo by³am na nich z³a, to
po rozmowie z jednym z nich oraz
po przemyœleniu problemu dosz³am
do wniosku, i¿ maj¹ racjê.
Przypomnê, ¿e zwi¹zkowcy
robili w sklepie drobne zakupy i
p³acili za nie monetami o nominale
grosza. Ka¿dy z nich mia³ woreczek takich drobnych monet i kiedy p³aci³ nimi na przyk³ad 5,30 z³,
to kasjerka musia³a odliczyæ 530
groszy. Sporo to trwa³o i stoj¹cy
w kolejce ludzie, w tym i ja, byli
zdenerwowani, czemu zreszt¹
czêœæ dawa³a g³oœno wyraz. Ale
po chwili namys³u dosz³am do
wniosku, ¿e zwi¹zkowcy prowadz¹cy tak¹ akcjê w obronie praw
pracowników Carrefoura, maj¹
racjê. Bo zwyk³y pracownik w starciu z takim gigantem jest po prostu bez szans.
A akcja, która uderza sklep po
kieszeni - czêœæ klientów widz¹c
co siê dzieje przy kasach, rezygnowa³a z zakupów - z pewnoœci¹
da w³adzom sieci do myœlenia i
byæ mo¿e sk³oni do lepszego traktowania pracowników - czytelniczka z Jasienicy

poœciera³ siê pas leœno-górski,
daj¹cy Go³êszycom pewn¹ ochronê przed agresj¹ Wiœlan. Ten sam
historyk podkreœla, ¿e choæ od lat
pojawiaj¹ siê sugestie wskazuj¹ce na to, i¿ na Œl¹sku Cieszyñskim
z akcj¹ chrystianizacyjn¹ mogli siê
pojawiæ aposto³owie S³owian,
czyli póŸniejsi œwiêci Cyryl i Metody lub ich uczniowie, to nie ma

¿adnych dowodów czy przes³anek, które potwierdza³yby tê tezê.
Bior¹c jednak pod uwagê ruchliwoœæ ówczesnych misjonarzy
Idzi Panic nie wyklucza, ¿e mogli siê oni na krótko pojawiæ na
terenie obecnego Œl¹ska Cieszyñskiego.

AGRESJA
W koñcu dziewi¹tego stulecia
grody w Kocobêdzu-Podoborze i
Miêdzyœwieciu uleg³y zag³adzie.
Zniszczy³y je wojska morawskiego
ksiêcia Œwiêtope³ka. Pañstwo morawskie by³o wówczas lokaln¹ potêg¹ i bez wiêkszego trudu poradzi³o sobie z Go³êszycami. Dlaczego dosz³o do zbrojnej wyprawy
Morawian? Przypuszczalnie nieszczêœcie sprowokowa³ pogañski
ksi¹¿ê Wiœlan, który organizowa³
³upie¿cze wyprawy na tereny Morawian. Ci w koñcu stracili cierpliwoœæ i postanowili daæ mu srog¹
nauczkê. A najlepsza droga na terytorium Wiœlan prowadzi³a przez
ziemie Go³êszyców, którym dosta³o siê niejako „przy okazji”.
Dla Idziego Panica fakt, i¿
woje Œwiêtope³ka zniszczyli grody w Kocobêdzu-Podoborze i
Miêdzyœwieciu dowodzi, ¿e pañstwo morawskie nie zamierza³o
zajmowaæ terenów Go³êszyców,
gdy¿ wówczas grody te by³yby mu
potrzebne jako miejsca stacjonowania morawskich wojsk. Tym
samym nie dosz³o wiêc do wypêdzenia miejscowej ludnoœci go³êszyckiej i to ona stanowi protoplastów rdzennych mieszkañców
Œl¹ska Cieszyñskiego.
Warto dodaæ, ¿e po upadku
grodu w Kocobêdzu-Podoborze,
g³ównym grodem Go³êszyców sta³a siê osada na Górze Zamkowej
w Cieszynie. W dwunastym stuleciu obronne grodzisko Go³êszyców
powsta³o w Starym Bielsku.
Tekst i foto: S£AWOMIR HOROWSKI
Tekst oparto na informacjach zawartych w
ksi¹¿ce „Œl¹sk Cieszyñski w czasach prehistorycznych” pod redakcj¹ Idziego Panica.
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Kasa zosta³a... w domu, czyli

Gdy tylko pojawi siê s³oñce, w sk³adach opa³owych powraca ruch wstrzymywany przez czêsto padaj¹ce deszcze. Nikt bowiem nie chce zrzucaæ do piwnic mokrego
wêgla, a nie ka¿dy ma miejsce, by go zostawiæ do wyschniêcia.

ak mówi¹ w sk³adach, coraz wiêcej osób kupuje
wêgiel latem. Wci¹¿ jednak wielu myœli o tym dopiero wtedy, gdy zaczynaj¹... marzn¹æ. Ju¿
nieraz, gdy zima zaatakowa³a nagle i mocno, w skupach ustawia³y
siê kolejki, a wêgla brakowa³o.
Tymczasem mo¿na tego
unikn¹æ, a przy okazji zaoszczêdziæ parê groszy. Najkorzystniejsze ceny wêgla obowi¹zuj¹
wiosn¹. Po zimie kopalnie obni¿aj¹ stawki i opa³ tanieje równie¿
w skupach. Kupuj¹c wêgiel tej
wiosny mo¿na by³o - w porównaniu do cen z lipca - zaoszczêdziæ nawet 60 z³otych na tonie.
Najpopularniejszy orzech kosztowa³ wtedy 570 z³otych, a do

zimy ró¿nice te bêd¹ jeszcze
wy¿sze.
Jeszcze teraz mo¿na nieco zaoszczêdziæ. - Cen zimowych spodziewamy siê od wrzeœnia - mówi¹
w Bielskich Sk³adach Opa³owych.
Teraz, w zale¿noœci od rodzaju
wêgla, mo¿na jeszcze zaoszczêdziæ do kilkunastu z³otych na tonie.
Wêgiel orzech mo¿na kupiæ za 630660 z³otych za tonê, groszek kosztuje od 580 do 630 z³otych, kostka
- 690 z³otych. Flot mo¿na kupiæ po
360 i 430 z³otych, a mu³ - po 250
z³otych, przy czym na te dwa paliwa nie ma wiosennych obni¿ek,
podobnie jak na ekogroszek, którego wydobycie nie jest du¿e. Dziœ
ekogroszek kosztuje od 610 do
750 z³otych za tonê. (efa)

Padaj¹ce co kilka dni deszcze zmusi³y wielu do zakupu kaloszy,
które uchroni¹ stopy przed wod¹, a obuwie noszone na co dzieñ przed zniszczeniem. Parê damskich kaloszy mo¿na kupiæ ju¿ od 3040 z³otych.
Na pó³kach znaleŸæ mo¿na zarówno kalosze w stonowanych kolorach - g³ównie granatach, szaroœciach i zieleniach - jak i zdobione kolorowymi kwiatami, motylami i wzorami geometrycznymi. Bardzo popularne s¹ równie¿ motywy ró¿nych kratek. Kolorowe kalosze wcale nie
s¹ o wiele dro¿sze od jednobarwnych, ich ceny mieszcz¹ siê miêdzy
50 a 85 z³otych. Wybieraæ mo¿na jeszcze w wysokoœci obuwia - od
niskich, przez takie do po³owy ³ydki i wy¿sze, nawet pod kolana.
Ceny dzieciêcych kaloszy zaczynaj¹ siê od oko³o 25 z³otych, mêskie kosztuj¹ od 60-70 z³otych. (efa)

Kucharze podbeskidzkich restauracji prezentuj¹ na naszych ³amach
swoje sztandarowe potrawy. Czytelnicy natomiast mog¹ zweryfikowaæ
ich jakoœæ i smak w praktyce. Dziœ
Marcin Orawiec, szef kuchni
Karczmy w Komorowicach, poleca roladê ze schabu faszerowan¹ serem owczym i ¿urawin¹
O kunszcie kucharzy
Karczmy w Komorowicach
bêdzie móg³ przekonaæ siê
czytelnik, który jako pierwszy
zatelefonuje do redakcji (tel. 33/81258-78) 10 sierpnia od 10.30 i poda prawid³ow¹
odpowiedŸ na pytanie: czy ¿urawina jest roœlin¹ wieloletni¹?
Regulamin konkursu dostêpny na stronie: www.kronika.beskidzka.pl

ROLADA ZE SCHABU FASZEROWANA
SEREM OWCZYM I ¯URAWIN¥

✂

Sk³adniki (na 2 osoby): 25 dag schabu, 5 dag ¿urawiny, 10 dag
sera owczego, sól, pieprz (do smaku).
Sposób wykonania: schab podzieliæ na dwie czêœci i rozklepaæ
na cienkie kotlety. Posypaæ pieprzem i sol¹. Posypaæ ¿urawin¹ i
startym serem owczym i zwin¹æ w dwie rolady. Rolady zawin¹æ w
foliê aluminiow¹ i piec 30 min w rozgrzanym piekarniku w temp.
175 0C. Podawaæ z ziemniakami z wody i gotowanymi broku³ami
na sosie czosnkowym.

Zapraszamy do wspó³pracy innych restauratorów, którzy równie¿ chcieliby czytelnikom „Kroniki” zaprezentowaæ swoje wybrane danie, serwowane w ich lokalu. Chêtni
proszeni s¹ o zg³aszanie udzia³u e-mailem: e.ficon@kronika.beskidzka.pl lub telefonicznie: 33 812-58-78.

- Od 22 czerwca pracownicy
Urzêdu Kontroli Skarbowej na³o¿yli 589 mandatów na kwotê 111
tysiêcy z³otych. W piêciu przypadkach wszczêto postêpowanie karno-skarbowe - mówi „Kronice” Joanna Kruz, rzecznik prasowy UKS
w Katowicach. To dane z terenu
województwa œl¹skiego, w tym z
Podbeskidzia. Tu pracownicy
UKS odwiedzili Bielsko-Bia³¹,
¯ywiec, Szczyrk, Wis³ê, Ustroñ,
Wêgiersk¹ Górkê, Istebn¹ i Koniaków.
Najczêstsz¹ nieprawid³owoœci¹ jest niewystawianie paragonów fiskalnych. Przedsiêbiorcy
lub sprzedawcy t³umacz¹, ¿e...
nie maj¹ na to czasu, bo jest wielu klientów. - Szczególnie dotyczy
to sprzedawców w punktach sezonowych, pojawiaj¹cych siê w
okresie letnim - mówi Joanna
Kruz. Inni zani¿aj¹ dochody przez
wybiórcze ewidencjonowanie
transakcji, wbijaj¹c na kasê na
przyk³ad co pi¹t¹ lub co dziesi¹t¹
transakcjê.
Zdarza siê, ¿e przedsiêbiorcy
nie umieszczaj¹ kas we wszystkich punktach sprzeda¿y, ewidencjonuj¹c sprzeda¿ wy³¹cznie
w jednym lub w dwóch miejscach.
- Nieraz s³yszymy wyjaœnienia, ¿e
kasa fiskalna zosta³a... w domu
lub w siedzibie firmy - mówi Joanna Kruz, dodaj¹c, ¿e miêdzy innymi z tego powodu - niezapewnienia kas w punktach sprzeda¿y
lub niepoinformowania pracowników o koniecznoœci ewidencjonowania ka¿dej sprzeda¿y i wydawania klientom paragonów - wszczêto postêpowania karno-skarbowe.
A kas fiskalnych nie by³o czasem nawet na stoiskach i w punktach sprzedaj¹cych alkohol. - W
czterech z piêciu przypadków,
przedsiêbiorcy, wobec których
wszczêto postêpowania, przyznali
siê do zarzucanych czynów. Zostali ukarani grzywn¹ w ³¹cznej

● Choæ jest œrodek wakacji wiele sklepów proponuje szkolne
produkty. Mo¿e warto z takiej
oferty skorzystaæ, bo mo¿na trafiæ na promocje. Na przyk³ad w
jednym z bielskich hipermarketów kupuj¹c dla dziecka plecak
i piórnik dostaje siê worek na
obuwie zamienne gratis.
● Na czele listy zawodów, na
które jest dziœ najwiêksze zapotrzebowanie znajduj¹ siê in¿ynierowie budowlani, kierownicy
budów, eksperci od reklamy i
sprzeda¿y internetowej, moderatorzy dyskusji internetowych i
programiœci. W wymienionych
bran¿ach mo¿na zarobiæ kilka,
a nawet kilkanaœcie tysiêcy z³otych miesiêcznie. Gorsza wiadomoœæ dla mieszkañców Podbeskidzia jest taka, ¿e najwiêkszy
popyt na specjalistów jest w najwiêkszych polskich miastach,
czyli Warszawie, Krakowie,
Wroc³awiu czy Poznaniu. To
tam swoje siedziby maj¹ miêdzynarodowe firmy, które inwestuj¹ w naszym kraju.
● Tymczasem z badañ Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynika, ¿e najszybciej na zatrudnienie mog¹ liczyæ absolwenci
szkó³ zawodowych. Koñcz¹cy
zawodówki zwykle szybko znajduj¹ pracê w swoim fachu, podczas gdy absolwenci wy¿szych
uczelni nieraz maj¹ z tym problem. Wœród tych ostatnich w
cenie s¹ wysoko wykwalifikowani specjaliœci o rzadkiej specjalnoœci.
● Fatalny pod wzglêdem pogody lipiec sprawi³, ¿e wczasy nad
Ba³tykiem ciesz¹ siê znacznie
mniejszym powodzeniem ni¿ w
poprzednich latach. Mimo to (a
mo¿e w³aœnie dlatego) wynajmuj¹cy pokoje nad polskim morzem nie schodz¹ z cen. We
W³adys³awowie za dobê na prywatnej kwaterze trzeba zap³aciæ
40 - 50 z³otych. Komu uda siê
wynaj¹æ coœ taniej, mo¿e mówiæ
o okazji. (wm)

wysokoœci 12 800 z³otych - mówi
Joanna Kruz.
UKS prowadzi jednoczeœnie
akcjê edukacyjn¹, rozdaj¹c konsumentom ulotki i przypominaj¹c,
¿e dowód zakupu, a wiêc paragon, rachunek lub fakturê, powinno siê zabieraæ zawsze, niezale¿nie od tego, co siê kupuje i
gdzie robi zakupy. Akcja ma bowiem zachêciæ kupuj¹cych do
zabierania paragonów. Warto ich
¿¹daæ, bo umo¿liwiaj¹ z³o¿enie
reklamacji i u³atwiaj¹ porównanie
cen w ró¿nych punktach.
Katarzyna Kielar, rzecznik
prasowy Inspekcji Handlowej w
Katowicach mówi, ¿e w razie reklamacji wadliwego towaru sprzedawcy ¿¹daj¹ od klientów okazania paragonu. Jeœli siê go nie zabierze, sprzedawca nie musi
uwzglêdniæ reklamacji, a udowodnienie, ¿e towar kupi³o siê w danym sklepie mo¿e graniczyæ z cudem. - Sprzedawca odpowiada za
sprzedany nam towar przez dwa
lata i w tym czasie mamy prawo
sk³adaæ reklamacje. Jeœli towar
oka¿e siê wadliwy, czyli niezgodny z umow¹, mamy prawo ¿¹daæ
jego wymiany lub nieodp³atnej
naprawy - mówi Katarzyna Kielar,
dodaj¹c, ¿e gdy naprawa lub wymiana towaru jest niemo¿liwa,
konsument mo¿e ¿¹daæ bonifikaty lub odst¹piæ od umowy. Reklamowaæ mo¿na równie¿ artyku³y
spo¿ywcze - tu reklamacjê nale¿y z³o¿yæ w ci¹gu trzech dni od
zakupu lub trzech dni od otwarcia opakowania.
Podczas ubieg³orocznej akcji
„WeŸ paragon” pracownicy UKS
wystawili w województwie œl¹skim
1065 mandatów na kwotê 212 650
z³otych. Kontrolerzy bêd¹ do koñca wakacji odwiedzaæ punkty handlowe i us³ugowe, lokale gastronomiczne i rozrywkowe. Kontroli
mo¿na siê spodziewaæ równie¿ popo³udniami i wieczorami oraz w dni
wolne od pracy. (efa)

B³yszcz¹ce ciemnobr¹zowym szkliwem naczynia z ceramiki wracaj¹ do ³ask i coraz czêœciej pojawiaj¹ siê w nowoczesnych kuchniach.
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Przed miesi¹cem pisaliœmy o akcji „WeŸ paragon”, któr¹
prowadz¹ inspektorzy kontroli skarbowej, g³ównie w
miejscowoœciach o najwiêkszym natê¿eniu ruchu turystycznego. W akcji chodzi o wydawanie klientom paragonów. Znane s¹ ju¿ pierwsze efekty kontroli.

sklepach mo¿na kupiæ nawet kilkadziesi¹t ró¿nych
wyrobów z ciemnobr¹zowej ceramiki: kubki ma³e i œrednie,
naczynia na mleko i œmietanê,
dzbanki, maselniczki, imbryki, garnuszki ró¿nych kszta³tów i pojemnoœci oraz misy, w tym du¿e, do ucierania ciasta. Jak mówi¹ sprzedawcy, wielu klientów kupuje naczynia
z myœl¹ o przyrz¹dzaniu domowego smalcu, kwaszeniu ¿urku czy
przechowywaniu w nich ¿ywnoœci,
na przyk³ad kiszonych ogórków.
Naczynia kosztuj¹ od kilku do
kilkunastu z³otych za sztukê. Kubek
mo¿na kupiæ ju¿ za niespe³na 7 z³otych, a oko³o pó³litrowe naczynie od nieca³ych 9 z³otych. Kilkanaœcie
z³otych zap³aciæ trzeba te¿ za litrowe naczynie z pokrywk¹. (efa)
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05.55 Biuro kryminalne 2 (4) - serial
fab.-dok.
06.30 Egzamin z ¿ycia (56) - serial
obyczajowy
07.30 Na dobre i na z³e (235) - serial
obyczajowy
08.30 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.01 Pogoda
09.03 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.40 Panorama
09.47 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.24 Pogoda
10.27 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.40 Pogodni (25) - serial interaktywny

05.05 M³odzi konstruktorzy - program
edukacyjny
05.35 Telezakupy
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomoœci
08.05 Pogoda
08.15 Polityka przy kawie
08.25 Telezakupy
09.00 Budzik - program dla dzieci
09.30 Akademia Zdrowego Rozwoju
09.40 Nurkuj, Olly! (19) - serial animowany
10.05 Œwinka Peppa 2 (29) - serial animowany
10.10 To Timmy! (46) - serial animowany
10.25 £owcy smoków (24) - serial animowany
10.55 Bulionerzy (17/75) - serial komediowy
11.25 Raj - op³atki œniadaniowe - magazyn
12.00 Wiadomoœci
12.10 Agrobiznes - magazyn rolniczy
12.45 Klan - telenowela
13.45 Heidi (11) - serial dla m³odzie¿y
14.15 Honor dla niezaawansowanych
(9/14) - serial obyczajowy
14.40 Przebojowa noc - program rozrywkowy
14.50 Pogodni (25) - serial interaktywny
15.00 Wiadomoœci
15.14 Pogoda
15.15 Pogodni (25) - serial interaktywny
15.20 Plebania - serial obyczajowy
15.50 Natura w Jedynce: Planeta Ziemia (2/5) - serial dokumentalny
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Siostry (8/13) - serial obyczajowy
18.25 Tygrysy Europy 2 (5/7) - serial
komediowy
19.10 Wieczorynka: Noddy w krainie
zabawek (34)
19.30 Wiadomoœci
19.55 Sport
20.00 Droga do Euro - kronika
20.05 Pogoda
20.15 Pi³ka no¿na - studio
20.25 Pi³ka no¿na - mecz towarzyski:
Polska - Gruzja
22.35 Tu Warszawa (1) - koncert z okazji inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
23.40 Na w³asne oczy: Arizona - film
dokumentalny, Polska 1997
00.30 Droga do Euro: Polska - Gruzja - felieton
00.50 Kino nocnych marków: Fa³szerze. Powrót sfory (9/14) - serial
sensacyjny
01.45 Kino nocnych marków: Opowieœci weekendowe: Niepisane prawa - film obyczajowy, Polska 1996
02.55 Kino nocnych marków: Punkt
widzenia (4/7) - serial obyczajowy
03.50 Damsko-mêskie sprawy - film
dokumentalny, Polska 2001
05.00 Zakoñczenie programu

Telezakupy
Familiada - teleturniej
Szczêœliwa 13 - magazyn
Masz prawo znaæ prawo - magazyn
Szansa na sukces - program
muzyczny
October Road 2 (8/19) - serial
obyczajowy
Lokatorzy (36) - serial komediowy
Pogodni (25) - serial interaktywny
Czterdziestolatek - dwadzieœcia
lat póŸniej (15) - serial komediowy
Pytanie na lato
Panorama kraj
Pogoda
Fort Boyard - teleturniej przygodowy
Jeden z dziesiêciu - teleturniej
Panorama
Sport telegram
Pogoda
Na k³opoty... Bednarski (7) - serial kryminalny
S¹siedzi (4) - serial komediowy
Kino na maksa: Blues Brothers
- komedia sensacyjna, USA 1980
Zabójcze umys³y (15/22) - serial kryminalny
Kryminalne zagadki Las Vegas
8 (11/17) - serial kryminalny
PitBull 2 (17) - serial sensacyjny
PitBull 3 (18) - serial sensacyjny
Dr House 6 (129) - serial obyczajowy
Pogranicze w ogniu (7/24) serial sensacyjny
Zakoñczenie programu

04.55 Uwaga! - magazyn reporterów
05.15 Granie na œniadanie - teleturniej
interaktywny

05.00 Wstawaj! Gramy! - program muzyczny
06.00 Nowy dzieñ z Polsat News - program informacyjny
07.15 TV Market - magazyn reklamowy
07.30 Przygody Animków (68) - serial
animowany
08.00 Kud³aty i Scooby-Doo na tropie (10) - serial animowany
08.30 Pinky i Mózg (11) - serial animowany
09.00 Rodzina zastêpcza plus (278) serial komediowy
10.00 Sabrina - nastoletnia czarownica (147) - serial obyczajowy
10.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (365)
- serial komediowy
11.00 Wzór 5 (86) - serial kryminalny
11.55 Chirurdzy 5 (86) - serial obyczajowy
12.55 Hawthorne (4) - serial obyczajowy
13.55 Miodowe lata (48) - serial komediowy
14.45 Linia ¿ycia (21, 22) - serial obyczajowy
15.50 Wydarzenia
16.10 Prognoza pogody
16.15 Interwencja - magazyn reporterów
16.45 Dlaczego ja? (169) - serial fab.dok.
17.45 Trudne sprawy (50) - serial paradokumentalny
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (115,
275) - serial komediowy
20.35 Joe Dirt - komedia przygodowa,
USA 2001
22.25 Tylko muzyka. Must be the music (9) - program rozrywkowy
00.10 My baby (5) - serial komediowy
01.10 Zagadkowa noc - teleturniej
03.00 Zza kamery... (62) - magazyn filmowy
03.15 Tajemnice losu - program rozrywkowy

04.25

03.20

00.25
01.25
02.25

23.30

22.35

19.30
20.10

17.25
18.00
18.20
18.25
18.30

15.50
16.00
16.25
16.35

14.45

14.10
14.40

13.25

12.20

10.45
11.10
11.45
12.00
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T jak tacierzyñstwo
TVP Katowice zaprasza
Aktualnoœci flesz + pogoda
Kroniki miejskie
Magazyn reporterów TVP Katowice
Co, gdzie, kiedy?
Aktualnoœci
Goœæ Aktualnoœci
Sport
Magazyn meteo
Akademia domu i wnêtrza
Telezakupy
Aktualnoœci
Sport
Pogoda

13.00
15.50
16.10
16.25
16.30

11.05
11.50
12.05

06.40
07.00
08.00
10.25
10.45

Telezakupy
Bajkowa TVS
Radio
¯ycie po œmieciach
Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
A nom siê to podoba
Propozycje do VIPO
Zakazana namiêtnoœæ - serial
(66)
Telezakupy
Œwiat w pigu³ce
Informator miejski
Flesz Silesia Informacje
Zakazana namiêtnoœæ - serial (67)

17.00 Kronika - flesz, pogoda w regionie
17.05 W ciep³ym mieœcie
17.15 Parafia z sercem
17.35 Cracovia Sacra - reporta¿
17.45 Prosto z lasu
18.00 Muzyczny kalejdoskop
18.30 Kronika, pogoda w regionie
18.50 Tematy dnia
19.00 Pogoda w regionie
19.05 Telewizja LATO - magazyn wakacyjny
19.15 W ciep³ym mieœcie
19.25 Telezakupy
21.45 Kronika, pogoda w regionie
22.00 Telewizja LATO - magazyn wakacyjny

18.15
18.30
18.50
19.00
19.15
19.25
19.40
21.45
22.00
22.10

17.00
17.25
17.30
17.35
17.45

06.00 Mango - telezakupy
08.00 Rozmowy w toku - talk-show
08.55 Kuchenne rewolucje 3 - reality show
09.50 Dwóch i pó³ 6 (16, 17) - serial
komediowy
10.50 Brzydula (141, 142) - serial komediowy
11.50 S¹d rodzinny - serial fab.-dok.
12.50 Na Wspólnej - serial obyczajowy
14.15 Detektywi - serial fab.-dok.
14.50 W-11 - Wydzia³ Œledczy - serial fab.-dok.
15.30 Plotkara 2 (21) - serial obyczajowy
16.25 Rozmowy w toku - talk-show
17.20 Pogoda na wakacje
17.25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial fab.-dok.
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn reporterów
20.05 W-11 - Wydzia³ Œledczy - serial fab.-dok.
20.50 Dzieñ zag³ady - film katastroficzny, USA 1998
23.20 Amerykañski ninja 3: Krwawe ³owy - film sensacyjny, USA
1989
01.20 Uwaga! - magazyn reporterów
01.40 Arkana magii - interaktywny
program rozrywkowy
03.00 Rozmowy w toku - talk-show
03.50 Nic straconego - programy powtórkowe

0.00 Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 4.00 Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 4.15 Ewangelijny siew, 4.30
Katecheza, 5.00 Pacierz, 5.10 Godzina
Biblijna, 6.00 Ró¿aniec, 6.30 Godzinki,
7.00 Audycja Biura Prasowego Jasnej
Góry, 7.15 Ewangelijny siew, 7.30 Œwiêci, Kalendarium, 7.45 Jutrznia, 8.00 Co
niesie dzieñ, 8.05 Piêæ minut dla Niepokalanej, 8.15 Msza œw., 9.00 Wiadomoœci, 9.05 Czêstograj - Rok Chopinowski, 9.15 Nauczanie papieskie, 9.30
Katecheza, 10.00 Wiadomoœci, 10.05
Czêstograj, 10.10 Magazyn radiowy,
11.00 Wiadomoœci, 11.05 Czêstograj,
11.10 Skrzydlate S³owa, 11.20 Powieœæ
radiowa, 11.30 Pora Dobrego S³owa,
12.00 Anio³ Pañski, 12.05 Piêæ minut dla
Niepokalanej, 12.15 Ewangelijny siew,
12.30 Ró¿aniec, 13.00 Wiadomoœci,
13.05 Czêstograj, 13.10 Godzina Biblijna, 14.00 Wiadomoœci, 14.05 Czêstograj
- Rok Chopinowski, 14.10 Aktualnoœci,
14.30 Audycja Biura Prasowego Jasnej
Góry, 15.00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, 15.15 Chwila z Ewangeli¹,
15.30 Katecheza, 16.00 Wiadomoœci,
16.05 Czêstograj, 16.10 Magazyn radiowy, 17.00 Wiadomoœci, 17.15 Nieszpory lub nabo¿eñstwo, 17.30 Ró¿aniec,
18.00 Wieczór muzyczny, 19.00 Wiadomoœci watykañskie, 19.15 Czêstograj Rok Chopinowski, 19.20 Nauczanie papieskie, 19.30 Audycja Biura Prasowego Jasnej Góry, 19.45 Anio³ Bajkowy,
20.00 Podsumowanie dnia, 20.10 Godzina Biblijna, 21.00 Apel Jasnogórski, 21.10 Piêæ minut dla Niepokalanej,
21.15 Ewangelijny siew, 21.30 Ró¿aniec, 21.55 Kompleta, 22.05 Wiadomoœci watykañskie, 22.20 Skrzydlate s³owa, 22.25 Powieœæ radiowa, 22.30 Katecheza, 23.00 Czêstograj - Rok Chopinowski, 23.10 Magazyn radiowy
Radio CCM (97,6 FM): 24.00-6.00
Muzyczna noc z radiem CCM, 6.00
Serwis informacyjny + pogoda, 6.30
Pogoda, 7.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 7.30 Serwis regionalny, 7.30
Pogoda, 8.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 8.30 Pogoda, 8.45 S³owo o
s³owie, 9.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 9.30 Serwis lokalny, 9.30 Pogoda, 10.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 10.30 Wiadomoœci sportowe
+ pogoda, 11.00 Serwis informacyjny
+ pogoda, 12.00 Serwis informacyjny
+ pogoda, 12.30 Serwis lokalny, 13.00
Serwis informacyjny + pogoda, 14.00
Serwis informacyjny + pogoda, 14.30
Pogoda, 15.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 15.30 Serwis lokalny, 15.30
Pogoda, 16.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 16.30 Pogoda, 17.00 Serwis
informacyjny + pogoda, 17.00-18.00
Jak min¹³ dzieñ - magazyn reporterów,
17.30 Serwis regionalny, 18.00 Serwis
informacyjny + pogoda, 18.30 Wiadomoœci sportowe, 19.00 Serwis informacyjny + pogoda, 19.30 Serwis regionalny, 19.45 Od przedszkolaka do
experciaka, 23.00 Dobson, 23.15 Wyzwolony - s³uchowisko
Radio Planeta (87,9 FM): 0.003.00 Trance night, 3.00-5.00 Hip-hop
noc¹, 5.00-6.00 100% imprezowych
hitów, 6.00-6.30 Extra niusy + lifesty-

Pogoda
Short - œwiat w pigu³ce
Silesia Informacje
Pogoda
Bajkowa TVS
Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
Silesia Informacje
Pogoda
Dziwne i niebezpieczne
Shabash India
Ukryta kamera
Na tropie zbrodni
Ton¹ce miasto - serial

Radio Anio³ Beskidów (90,2 FM):

20.00
20.21
20.25
21.00
21.30
22.30
23.00

17.29
17.35
17.45
18.02
18.05
19.35

Œroda, 10.08.2011
Film erotyczny
Short - œwiat w pigu³ce
Muzyczny Relaks
S2 Œl¹sk
A nom siê to podoba
Sekrety natury
Propozycje do Muzycznego
Relaksu
Szlagrowe ¿ycie
Short - œwiat w pigu³ce
Turyœci
Propozycje do VIPO
Muzyczna kuchnia
Short - œwiat w pigu³ce

le, 6.30-7.00 100% imprezowych hitów,
7.00-11.00 Poranny wake up, 11.0017.00 100% imprezowych hitów, 17.0019.00 Total chart, 19.00-21.00 Happy
hours, 21.00-22.00 Planeta selection,
22.00-24.00 Exploration of space
Radio Bielsko (106,7 FM): 0:00
Polska noc, 6:00 Wiadomoœci, 6:45
Wiadomoœci sportowe, 7:00 Wiadomoœci, 7:15 Motoserwis, 7:45 Motoserwis,
7:46 Wiadomoœci sportowe, 8:00 Wiadomoœci, 8:15 Motoserwis, 8:20 Kursy
walut, 8:46 Goœæ Radia Bielsko, 9:00
Wiadomoœci, 9:20 Koncert ¿yczeñ z
kwiatkiem, 10:00 Wiadomoœci, 10:45
P³yta tygodnia, 11:00 Wiadomoœci,
11:15 Jarmark Radia Bielsko, 12:00
Wiadomoœci, 12:20 Koncert ¿yczeñ z
kwiatkiem, 13:00 Wiadomoœci, 14:00
Wiadomoœci, 14:15 Motoserwis, 14:30
Gie³da pracy, 14:45 Motoserwis, 15:00
Wiadomoœci, 15:15 Motoserwis, 15:30
Wiadomoœci kulturalne, 15:45 Motoserwis, 15:46 P³yta tygodnia, 16:00 Wiadomoœci, 16:05 Szafa graj¹ca, 17:00
Wiadomoœci, 17:05 Goœæ Radia Bielsko, Wiadomoœci, 18:05 Codzienna lista przebojów, 19:05 Codzienna lista
przebojów, 20:05 Hit czy kit, 21:00 Muzyczne marzenia
Radio Katowice (103 FM): 0.00
Sygna³ stacji - m³otki, hymn pañstwowy, kurier nocny, 0.10 Szko³a Bardzo
Wieczorowa, 1.00 Noc z Radiem Katowice, 5.00 Sygna³ stacji - m³otki, 5.01
Doba w regionie, œl¹ska fala, 6.00 Informacje, 6.04 Wiadomoœci sportowe,
6.15 U progu dnia, 6.30 Skrót informacji, 6.32 Auto Radio, 6.45 Temat dnia,
7.00 Kurier Poranny, 7.07 Wiadomoœci
sportowe, 7.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 7.30 Skrót informacji,
7.32 Auto Radio, 7.45 Kawa na ³awê,
8.00 Informacje, 8.15 Za kierownic¹ publicystyka, 8.30 Skrót informacji,
8.32 Auto Radio, 9.00 Informacje, 9.04
Moc kultury, 9.15 Stylowy zawrót g³owy, 10.00 Informacje, Stylowy zawrót
g³owy cd., 10.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 11.00 Informacje, Stylowy zawrót g³owy cd., 12.00 Kurier
Po³udniowy, 12.07 Wiadomoœci sportowe, 12.10 Auto Radio, 12.15 Debata
z udzia³em œl¹skich europarlamentarzystów, 13.00 Informacje, 13.15 Z³ota
rybka - aud. muz. R. Drabka, 14.00 Informacje, 14.15 Masz prawo, 15.00 Informacje, 15.04 Auto Radio, 15.15 Wiêcej kultury proszê - Salon s³owa, 16.00
Kurier Popo³udniowy, 16.07 Wiadomoœci sportowe, 16.10 Auto Radio, 16.15
DŸwiêk dobry - magazyn reporterów,
16.30 Skrót informacji, 17.00 Informacje, 17.04 Auto Radio, 17.10 DŸwiêk
dobry, 17.15 Temat do dyskusji, 18.00
Informacje, 18.04 Auto Radio, 18.15
Sakiewka - magazyn ekonomiczny J.
Wyciska, 18.30 Skrót informacji, 18.45
Audycja publicystyczna, 19.00 Informacje, 19.03 Wiadomoœci sportowe,
19.15 Serwus - magazyn studencki,
20.00 Informacje, 20.15 Serwus - magazyn studencki cd., 21.00 Informacje,
21.05 Z mikrofonem po boiskach, 21.15
Muzyka na lata, 22.00 Informacje, 22.15
Res Musica - aud. H. Cierpio³a, 23.00
Informacje, 23.10 Radio Katowice na
Dobranoc (B. Starzyñski)

04.20
04.45
05.15
05.30
05.45
06.10

23.50
01.47
01.50
02.35
03.00
03.40
04.05

I TV VIII

! tylko w pi¹tek i sobotê

4.08 - Premiery: „Green Latern” 3D 10.20, 12.40, 15.00, 17.20,
19.40, 22.00; „Kubuœ i przyjaciele” 10.00, 11.45, 13.30, 15.15, 17.00,
18.45; Kino 3D: „Auta 2” 11.20, 13.40, 16.00, 18.20; „Harry Potter i
insygnia œmierci 7B” - czêœæ II (dubbing) 10.00, 11.20, 12.40, 14.00,
15.20, 16.40, 18.00, 20.40; „Harry Potter i insygnia œmierci 7B” czêœæ II (napisy) 19.20, 22.00; „Kung Fu Panda 2” 10.00, 14.00;
„Transformers 3” 16.00, 19.00, 22.00; Repertuar bie¿¹cy: „Kac Vegas w Bangkoku” 13.00, 17.30, 19.45, 22.00; „Larry Crowne Uœmiech losu” 11.00, 15.30, 20.15; „Po¿yczony narzeczony” 20.45;
„Naznaczony” 15.30, 17.45, 20.00; „Strefa X” 13.15; „To¿samoœæ”
19.30, 21.45; Kino familijne: „Pan Popper i jego pingwiny” 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; „Auta 2” 2D 10.00, 12.20, 14.40,
17.00; „Delfin Plum” 11.30; „Kung Fu Panda 2” 2D 12.00.
5 - 10.08 - Premiery: „Captain America: Pierwsze starcie” 3D 10.00,
12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30! „Geneza planety ma³p” 10.50,
13.00, 15.10, 17.20, 19.40, 21.50; „Kret” 12.15, 16.45, 19.00, 21.15;
Kino 3D: „Auta 2” 11.20, 13.40, 16.00; „Green Latern” 14.20, 19.20,
21.40; „Harry Potter i insygnia œmierci 7B” - czêœæ II (dubbing) 10.00,
11.40, 12.40, 15.20, 16.40, 18.00, 20.40; „Kung Fu Panda 2” 13.30;
„Transformers 3” 18.00, 21.00; Repertuar bie¿¹cy: „Kac Vegas w
Bangkoku” 15.45, 19.15, 21.30; „Larry Crowne - Uœmiech losu”
14.30, 20.30, 22.30!; „Naznaczony” 18.30, 20.45; „To¿samoœæ”
20.15, 22.30! Kino familijne: „Auta 2” 2D 10.00, 12.20, 14.40, 17.00;
„Delfin Plum” 10.15; „Kubuœ i przyjaciele” 10.15, 11.45, 13.30, 15.30,
17.15, 18.45; „Kung Fu Panda 2” 2D 11.30; „Pan Popper i jego
pingwiny” 10.00, 12.00, 14.00, 16.15, 18.30.

5 sierpnia bielski Helios rozpocznie wyœwietlanie filmu „Geneza planety ma³p”. Jego akcja rozgrywa siê we wspó³czesnym San
Francisco, gdzie naukowcy prowadz¹ badania genetyczne, w wyniku których dochodzi do narodzin rasy wybitnie inteligentnych
ma³p… W filmie g³ówne role zagrali: James Franco, Tom Felton,
Andy Serkis oraz Brian Cox.
Dla czytelników „Kroniki” mamy dwie podwójne imienne wejœciówki na film „Geneza planety ma³p”. Otrzymaj¹ je osoby, które jako pierwsze zg³osz¹ siê 5 sierpnia o 12.00
w sekretariacie naszej redakcji (II piêtro) z aktualnym numerem
„Kroniki Beskidzkiej” oraz z dowodem to¿samoœci i prawid³owo odpowiedz¹ na pytanie: jak nazywa siê autor powieœci fantastycznonaukowej, na podstawie której powsta³a seria amerykañskich filmów science fiction o planecie ma³p? Regulamin konkursu dostêpny na stronie www.kronika.beskidzka.pl

KONKURS Z

UWAGA! KINA ZASTRZEGAJ¥ SOBIE PRAWO ZMIANY REPERTUARU

4.08 - „Animowana historia Polski” (7l) pokazy bezp³atne 13.20;
„Epoka lodowcowa” (b.o.) 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20;
„Klopsiki i inne zjawiska pogodowe” (7l) 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.20, 17.00, 18.00, 18.20, 19.00, 19.20,
20.20, 21.20; „Trzêsienie ziemi” (12l) 11.40, 12.40, 13.40,
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.00, 20.40, 21.00,
21.40; Seans charytatywny (b.o.) 15.00 (tylko w sobotê).
5 - 10.08 - „Animowana historia Polski” (7l) - pokazy bezp³atne
13.20; „Epoka lodowcowa” (b.o.) 11.20, 12.20, 14.20, 15.20,
16.20, 17.20; „Klopsiki i inne zjawiska pogodowe” (7l) 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.20, 19.20; „Trzêsienie ziemi” (12l)
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.20,
21.00, 21.40; „Tsunami” (7l) 11.40, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
20.40, 21.20; Seans charytatywny (b.o.) 15.00 (tylko w sobotê).
Bielskie kino 5D wyœwietla film „Klopsiki i inne zjawiska
pogodowe”. Tornado ze spaghetti, deszcz pysznych klopsików, delikatna m¿awka z hamburgerów. To nie alternatywna prognoza pogody ani menu szalonej restauracji, ale pomys³ g³ównego bohatera tej animacji na ratowanie zagro¿onego g³odem miasteczka. Dla mieszkañców to jedyny ratunek - i to ca³kiem serio.
Dla czytelników „Kroniki” mamy dwie podwójne
imienne wejœciówki na dowolny seans w bielskim
kinie 5D. Otrzymaj¹ je osoby, które jako pierwsze 5 sierpnia o
11.30 zatelefonuj¹ (tel. 33 812-58-78) do naszej redakcji i prawid³owo odpowiedz¹ na pytanie: jakim mianem okreœla siê tornado w terminologii polskiej? Regulamin konkursu dostêpny
na stronie: www.kronika.beskidzka.pl
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4.08 - Premiera: „Druhny” 10.30, 13.00, 15.30, 20.45; „Kubuœ i przyjaciele” 9.45, 11.15, 12.45, 14.15, 15.45, 17.15, 19.00; „Zielona
latarnia” 12.30, 14.45, 17.00, 19.15, 21.30; Pozosta³e tytu³y: „Auta
2” 3D 10.00; „Auta 2” 2D 9.15, 11.30, 14.00, 16.30, „Harry Potter i
insygnia œmierci cz. 2” 3D (dubbing) 10.00, 11.00, 12.30, 13.30,
15.00, 16.00, 17.30, 18.30; „Harry Potter i insygnia œmierci cz. 2”
3D (napisy) 20.00, 21.15, 22.30; „Kac Vegas w Bangkoku” 20.30;
„Naznaczony” 14.15, 18.45, 21.00; „Pan Popper i jego pingwiny”
10.15, 12.15, 16.15, 18.15, 20.15.
5 - 10.08 - Premiera: „Captain America: Pierwsze starcie” 3D 10.00,
12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30; „Geneza planety ma³p” 14.30,
16.45, 19.00, 21.15; „Kret” 10.00, 12.15, 15.30, 19.30, 21.45; Pozosta³e tytu³y: „Auta 2” 3D 10.00; „Druhny” 10.30, 13.00, 15.30,
18.00, 20.45; „Harry Potter i insygnia œmierci cz. 2” 3D (dubbing)
11.00, 13.30, 16.00, 18.30; „Harry Potter i insygnia œmierci cz. 2”
3D (napisy) 21.00; „Kubuœ i przyjaciele” 9.30, 11.00, 12.30, 14.00,
17.45; „Naznaczony” 14.15, 20.15, 22.15; „Pan Popper i jego pingwiny” 10.15, 12.15, 16.15, 18.15; „Zielona latarnia” 3D 12.30, 14.45,
17.00, 19.15, 21.30.

REPERTUAR BIELSKICH MULTIPLEKSÓW

04.55 Uwaga! - magazyn reporterów
05.15 Granie na œniadanie - teleturniej
interaktywny

05.00 Wstawaj! Gramy! - program
muzyczny
06.00 Nowy dzieñ z Polsat News - program informacyjny
07.15 TV Market - magazyn reklamowy
07.30 Przygody Animków (65) - serial
animowany
08.00 Nowe przygody Scooby’ego (4)
- serial animowany
08.30 Pinky i Mózg (10) - serial animowany
09.00 Rodzina zastêpcza plus (274) serial komediowy
10.00 Sabrina - nastoletnia czarownica (143) - serial obyczajowy
10.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (361) serial komediowy
11.00 Wzór 5 (82) - serial kryminalny
12.00 Chirurdzy 5 (82) - serial obyczajowy
13.00 Ostry dy¿ur 15 (130) - serial obyczajowy
14.45 Linia ¿ycia (13, 14) - serial obyczajowy
15.50 Wydarzenia
16.10 Prognoza pogody
16.15 Interwencja - magazyn reporterów
16.45 Dlaczego ja? (167) - serial fab.dok.
17.45 Trudne sprawy (48) - serial paradokumentalny
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (130) serial komediowy
20.00 Pi³ka no¿na: Liga Europejska rewan¿owy mecz 3. rundy kwalifikacyjnej
22.00 Bli¿ej - dramat obyczajowy, USA
2004
00.15 Gra w ró¿owe - komedia obyczajowa, Kanada/Wielka Brytania 2004
01.55 Zagadkowa noc - teleturniej
03.00 Zza kamery... (57) - magazyn
filmowy
03.15 Tajemnice losu - program rozrywkowy

14.20 Lokatorzy (32) - serial komediowy
14.45 Historia wyœcigu - cykl felietonów, Polska 2011
14.55 Czterdziestolatek - dwadzieœcia
lat póŸniej (11/15) - serial komediowy
15.50 Pytanie na lato
16.00 Panorama kraj
16.25 Pogoda
16.35 Podró¿e z ¿artem - program rozrywkowy
17.25 Gilotyna - teleturniej
18.00 Panorama
18.20 Sport telegram
18.25 Pogoda
18.40 Na k³opoty... Bednarski (4/7) serial kryminalny
19.50 Festiwal Filmu i Sztuki Dwa
brzegi 2011 - Kazimierz Dolny/
Janowiec nad Wis³¹ (6) - cykl
reporta¿y, Polska 2011
20.10 Kino grozy: Kosmiczna gor¹czka - film SF, USA 2008
21.45 Historia wyœcigu - cykl felietonów, Polska 2011
21.55 Dr House 6 (128) - serial obyczajowy
22.50 Kryminalne zagadki Las Vegas
8 (10/17) - serial kryminalny
23.45 Kocham kino na bis: Oda do
radoœci - film obyczajowy, Polska
2005
01.50 Wieczór artystyczny: Aga Zaryan - «Umiera piêkno» - koncert z okazji rocznicy powstania
warszawskiego
02.45 Noc z serialem: Polskie drogi
(8/11) - serial wojenny
04.20 Zakoñczenie programu
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05.10 M³odzi konstruktorzy - program
edukacyjny
05.35 Telezakupy
06.00 Kawa czy herbata?
08.10 Polityka przy kawie
08.20 Telezakupy
08.55 Domisie - program dla dzieci
09.35 Kajtuœ (11) - serial animowany
10.00 To Timmy! - serial animowany
10.15 Koszmarny Karolek (72) - serial animowany
10.25 Na wysokiej fali 2 (14) - serial
przygodowy
10.55 Bulionerzy (13/75) - serial komediowy
11.30 My, wy, oni - magazyn informacyjny
12.00 Wiadomoœci
12.10 Agrobiznes - magazyn rolniczy
12.45 Klan - telenowela
13.45 Heidi (7) - serial dla m³odzie¿y
14.10 Honor dla niezaawansowanych
(5/14) - serial obyczajowy
14.35 Przebojowa noc - program rozrywkowy
14.50 Historia wyœcigu - cykl felietonów, Polska 2011
15.00 Wiadomoœci
15.10 Pogoda
15.15 Historia wyœcigu - cykl felietonów, Polska 2011
15.20 Plebania - serial obyczajowy
15.50 Natura w Jedynce: Dziennik
s³oni (1/3) - film dokumentalny,
Wielka Brytania 2005
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Kolarstwo: Tour de Pologne studio
17.30 Kolarstwo: Tour de Pologne 5. etap: Zakopane - Zakopane
19.05 Kolarstwo: Nutella Mini Tour de
Pologne
19.10 Wieczorynka: Ksiê¿ycowy Miœ (3)
19.30 Wiadomoœci
20.00 Sport
20.05 Kolarstwo: Tour de Pologne kronika
20.10 Pogoda
20.25 Ojciec Mateusz (7) - serial kryminalny
21.15 Historia wyœcigu - cykl felietonów, Polska 2011
21.25 Sprawa dla reportera - magazyn interwencyjny
22.20 Karate po polsku - dramat obyczajowy, Polska 1983
00.00 Wydzia³ zabójstw (13,14/44) serial kryminalny
01.10 Kino nocnych marków: W g³¹b
siebie - dramat obyczajowy, USA
2001
03.00 ¯e warto! - film dokumentalny,
Polska 2004
04.25 Notacje - cykl dokumentalny
04.40 Zakoñczenie programu

05.45 Apetyt na ¿ycie (26) - serial obyczajowy
06.25 Na wariackich papierach (52/
65) - serial sensacyjny
07.25 Na dobre i na z³e (231) - serial
obyczajowy
08.30 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.03 Pogoda
09.05 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.40 Panorama
09.45 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.18 Pogoda
10.20 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.50 Historia wyœcigu - cykl felietonów, Polska 2011
10.55 Telezakupy
11.25 Familiada - teleturniej
11.55 Bli¿ej lasu - magazyn przyrodniczy
12.25 Du¿e dzieci - talk-show
13.15 Skecz na bis - program rozrywkowy
13.30 October Road (6/19) - serial
obyczajowy

16.30
17.29
17.35
17.45
18.02
18.05
19.05
19.35

23.00
00.45
01.47
01.50
02.40
03.05
03.45
04.10

I TV II

04.25
04.50
05.15
05.30
05.45
06.10

Film erotyczny
Zakazana namiêtnoœæ - serial (63)
Short - œwiat w pigu³ce
VIPO
S2 Œl¹sk
A nom siê to podoba
Sekrety natury
Propozycje do Muzycznego
Relaksu
Szlagrowe ¿ycie
Short - œwiat w pigu³ce
Turyœci
Propozycje do VIPO
Kuchnia po œl¹sku
Short - œwiat w pigu³ce

20.00
20.21
20.25
21.00
21.30
22.30

Radio Katowice (103 FM): 0.00
Sygna³ stacji - m³otki, hymn pañstwowy, kurier nocny, 0.10 Szko³a Bardzo
Wieczorowa, 1.00 Noc z Radiem Katowice, 5.00 Sygna³ stacji - m³otki, 5.01
Doba w regionie, œl¹ska fala, 6.00 Informacje, 6.04 Wiadomoœci sportowe,
6.15 U progu dnia, 6.30 Skrót informacji, 6.32 Auto Radio, 6.45 Temat dnia,
7.00 Kurier Poranny, 7.07 Wiadomoœci
sportowe, 7.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 7.30 Skrót informacji, 7.32
Auto Radio, 7.45 Kawa na ³awê, 8.00
Informacje, 8.15 Za kierownic¹ - publicystyka, 8.30 Skrót informacji, 8.32 Auto
Radio, 9.00 Informacje, 9.04 Moc kultury, 9.15 Stylowy zawrót g³owy, 10.00 Informacje, Stylowy zawrót g³owy cd.,
10.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 11.00 Informacje, Stylowy zawrót
g³owy cd., 12.00 Kurier Po³udniowy,
12.07 Wiadomoœci sportowe, 12.10 Auto
Radio, 13.00 Informacje, 13.15 Z³ota
rybka - aud. muz. R. Drabka, 14.00 Informacje, 14.15 Trzy kwadranse z reporta¿em - aud. A Sekudewicz, 15.00
Informacje, 15.04 Auto Radio, 15.15 Wiêcej kultury proszê - Salon s³owa, 16.00
Kurier Popo³udniowy, 16.07 Wiadomoœci sportowe, 16.10 Auto Radio, 16.15
DŸwiêk dobry - magazyn reporterów,
16.30 Skrót informacji, 17.00 Informacje, 17.04 Auto Radio, 17.10 DŸwiêk dobry, 17.15 Temat do dyskusji, 18.00 Informacje, 18.04 Auto Radio, 18.15 Sakiewka - magazyn ekonomiczny J. Wyciska, 18.30 Skrót informacji, 18.45 Audycja publicistyczna, 19.00 Informacje,
19.03 Wiadomoœci sportowe, 19.05 „Zielony telefon” - aud. ekologiczna M. Bakesa, 20.00 Informacje, 20.15 Gdzieœ
obok nas - aud. B. Tomanek, 21.00 Informacje, 21.05 Z mikrofonem po boiskach, 22.00 Informacje, 22.15 Gwiazdy z winylowych p³yt - cd. aud. J. Wegiery, 23.00 Informacje, 23.10 Radio Katowice na Dobranoc (S. Wiera)

Radio Bielsko (106,7 FM): 0:00
Polska noc, 6:00 Wiadomoœci, 6:45 Wiadomoœci sportowe, 7:00 Wiadomoœci,
7:15 Motoserwis, 7:45 Motoserwis, 7:46
Wiadomoœci sportowe, 8:00 Wiadomoœci, 8:15 Motoserwis, 8:20 Kursy walut,
8:30 „Kronika Beskidzka” w Radiu Bielsko, 8:45 Motoserwis, 8:46 Goœæ Radia
Bielsko, 9:00 Wiadomoœci, 9:20 Koncert
¿yczeñ z kwiatkiem, 10:00 Wiadomoœci,
10:45 P³yta tygodnia, 11:00 Wiadomoœci,
11:15 Moto jarmark, 12:00 Wiadomoœci,
12:20 Koncert ¿yczeñ z kwiatkiem, 13:00
Wiadomoœci, 14:00 Wiadomoœci, 14:15
Motoserwis, 14:30 Gie³da pracy, 14:45
Motoserwis, 15:00 Wiadomoœci, 15:15
Motoserwis, 15:30 Wiadomoœci kulturalne, 15:45 Motoserwis, 15:46 P³yta tygodnia, 16:00 Wiadomoœci, 16:05 Szafa graj¹ca, 17:00 Wiadomoœci, 17:05 Szafa graj¹ca, 18:05 Codzienna lista przebojów,
19:05 Codzienna lista przebojów, 20:05
Hit czy kit, 21:00 Muzyczne marzenia

Radio Anio³ Beskidów (90,2

Radio Planeta (87,9 FM): 0.001.00 Essential mix - Pete Tong , 1.003.00 Global network - Pete Gooding,
3.00-5.00 The shapeshifters, Michael

Radio CCM (97,6 FM): 24.006.00 Muzyczna noc z radiem CCM, 6.00
Serwis informacyjny + pogoda, 6.30
Pogoda, 7.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 7.30 Serwis regionalny, 7.30
Pogoda, 8.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 8.30 Pogoda, 8.45 S³owo o
s³owie, 9.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 9.30 Serwis lokalny, 9.30 Pogoda, 10.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 10.30 Wiadomoœci sportowe
+ pogoda, 11.00 Serwis informacyjny
+ pogoda, 12.00 Serwis informacyjny
+ pogoda, 12.30 Serwis lokalny, 13.00
Serwis informacyjny + pogoda, 14.00
Serwis informacyjny + pogoda, 14.30
Pogoda, 15.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 15.30 Serwis lokalny, 15.30
Pogoda, 16.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 16.30 Pogoda, 17.00 Serwis
informacyjny + pogoda, 17.00-18.00
Jak min¹³ dzieñ - magazyn reporterów, 17.30 Serwis regionalny, 18.00
Serwis informacyjny + pogoda, 18.30
Wiadomoœci sportowe, 19.00 Serwis
informacyjny + pogoda, 19.30 Serwis
regionalny, 23.00 Dobson

FM): 0.00 Co niesie dzieñ, Œwiêci,
Kalendarium, 4.00 Co niesie dzieñ,
Œwiêci, Kalendarium, 4.15 Ewangelijny siew, 4.30 Katecheza, 5.00 Pacierz,
5.10 Godzina Biblijna, 6.00 Ró¿aniec,
6.30 Godzinki, 7.00 Regionalny Flesz
Sportowy, 7.15 Ewangelijny siew, 7.30
Œwiêci, Kalendarium, 7.45 Jutrznia,
8.00 Co niesie dzieñ, 8.05 Piêæ minut
dla Niepokalanej, 8.15 Msza œw., 9.00
Wiadomoœci, 9.05 Czêstograj - Rok
Chopinowski, 9.15 Nauczanie papieskie, 9.30 Katecheza, 10.00 Wiadomoœci, 10.05 Czêstograj, 10.10 Magazyn
radiowy, 11.00 Wiadomoœci, 11.05
Czêstograj, 11.10 Skrzydlate S³owa,
11.20 Powieœæ radiowa, 11.30 Pora
Dobrego S³owa, 12.00 Anio³ Pañski,
12.05 Piêæ minut dla Niepokalanej,
12.15 Ewangelijny siew, 12.30 Ró¿aniec, 13.00 Wiadomoœci, 13.05 Czêstograj, 13.10 Godzina Biblijna, 14.00
Wiadomoœci, 14.05 Czêstograj - Rok
Chopinowski, 14.10 Aktualnoœci,
14.30 Regionalny Flesz Sportowy,
15.00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, 15.15 Chwila z Ewangeli¹, 15.30
Katecheza, 16.00 Wiadomoœci, 16.05
Czêstograj, 16.10 Magazyn radiowy,
17.00 Wiadomoœci, 17.15 Nieszpory
lub nabo¿eñstwo, 17.30 Ró¿aniec,
18.00 Wieczór muzyczny, 19.00 Wiadomoœci watykañskie, 19.15 Czêstograj - Rok Chopinowski, 19.20 Nauczanie papieskie, 19.30 Regionalny
Flesz Sportowy, 19.45 Anio³ Bajkowy,
20.00 Podsumowanie dnia, 20.10 Godzina Biblijna, 21.00 Apel Jasnogórski, 21.10 Piêæ minut dla Niepokalanej, 21.15 Ewangelijny siew, 21.30 Ró¿aniec, 21.55 Kompleta, 22.05 Wiadomoœci watykañskie, 22.20 Skrzydlate
s³owa, 22.25 Powieœæ radiowa, 22.30
Katecheza, 23.00 Czêstograj - Rok
Chopinowski, 23.10 Magazyn radiowy

Canitrot, 5.00-6.00 Naksi vs. Brunner,
6.00-9.00 S³owotalk, 9.00-14.00 100%
imprezowych hitów, 14.00-15.00 Oldskul, 15.00-20.00 100% imprezowych
hitów, 20.00-22.00 Mega beat dance
chart 20, 22.00-24.00 Global DJ Broadcast Marcus Schulz.

Zakazana namiêtnoœæ - serial (63)
Pogoda
Short - œwiat w pigu³ce
Silesia Informacje
Pogoda
Bajkowa TVS
Muzyczna kuchnia
Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
Silesia Informacje
Pogoda
W œwiecie nauki
Dziwne i niebezpieczne
Ukryta kamera
Na tropie zbrodni

Czwartek, 4.08.2011
06.00 Mango - telezakupy
08.00 Rozmowy w toku - talk-show
08.55 Kuchenne rewolucje 2 - reality
show
09.50 Dwóch i pó³ 6 (9, 10) - serial
komediowy
10.50 Brzydula (133, 134) - serial komediowy
11.50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial fab.-dok.
12.50 Na Wspólnej - serial obyczajowy
14.15 Detektywi - serial fab.-dok.
14.50 W-11 - Wydzia³ Œledczy - serial
fab.-dok.
15.30 Plotkara 2 (17) - serial obyczajowy
16.25 Rozmowy w toku - talk-show
17.20 Pogoda na wakacje
17.25 S¹d rodzinny - serial fab.-dok.
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn reporterów
20.05 W-11 - Wydzia³ Œledczy - serial
fab.-dok.
20.50 Zabójczy miesi¹c miodowy thriller, USA 2010
22.35 Bez œladu 7 (3) - serial kryminalny
23.40 Szymon Majewski Show 12 program rozrywkowy
00.40 Orange Warsaw Festival (3)
01.35 Arkana magii - interaktywny program rozrywkowy
02.55 Uwaga! - magazyn reporterów
03.15 Rozmowy w toku - talk-show
04.05 Nic straconego - programy powtórkowe

Telezakupy
Œwiat w pigu³ce
Muzyczny poranek
Radio
Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
Zakazana namiêtnoœæ - serial (62)
Propozycje do VIPO
Turyœci
Short - œwiat w pigu³ce
Telezakupy
Muzyczne popo³udnie
Informator miejski
Flesz Silesia Informacje

Kronika - flesz, pogoda
Pod Tatrami
Œladami historii - 21.915 dni.
Zona Nowa Huta
Ma³opolska na rowerze
Profil aktywny - reporta¿
Magazyn medyczny
MOPS - mosty pomocy
Kronika, pogoda w regionie
Tematy dnia
Pogoda w regionie
Telewizja LATO - magazyn wakacyjny
Pod Tatrami
Telezakupy
Kronika pogoda w regionie
Telewizja LATO - magazyn wakacyjny

17.00 Po s¹siedzku - Mazury na
ka¿d¹ kieszeñ
TVP Katowice zaprasza
Aktualnoœci flesz + pogoda
Odkrywamy Jurê
RzeŸbiarz powietrza
Bli¿ej ludzi…
Kronika miejska
Aktualnoœci
Goœæ Aktualnoœci
Sport
Magazyn meteo
Raport ekologiczny
Telezakupy
Aktualnoœci
Sport
Pogoda
17.20
17.30
17.35
17.50
18.05
18.15
18.30
18.50
19.00
19.15
19.25
19.40
21.45
22.00
22.10

17.00
17.05
17.15
17.45
17.50
18.00
18.20
18.30
18.50
19.00
19.05
19.15
19.25
21.45
22.00

06.40
07.00
07.30
08.00
10.45
11.05
12.05
12.25
12.52
13.00
15.50
16.10
16.25

TV VII I

05.05 M³odzi konstruktorzy - program
edukacyjny
05.35 Telezakupy
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomoœci
08.05 Pogoda
08.10 Polityka przy kawie
08.20 Telezakupy
08.55 Dlaczego? Po co? Jak? - magazyn popularnonaukowy
09.15 Rodzinka Dinka - magazyn
09.35 Nurkuj, Olly! (18) - serial animowany
10.00 Kajtuœ (14) - serial animowany
10.30 Gwiezdne wojny: Wojny klonów (18) - serial animowany
10.55 Bulionerzy (16/75) - serial komediowy
11.25 Bli¿ej Kaukazu - reporta¿, Polska 2011
12.00 Wiadomoœci
12.10 Agrobiznes - magazyn rolniczy
12.45 Klan - telenowela
13.45 Heidi (10) - serial dla m³odzie¿y
14.15 Honor dla niezaawansowanych (8/14) - serial obyczajowy
14.40 Przebojowa noc - program rozrywkowy
14.50 Pogodni (24) - serial interaktywny
15.00 Wiadomoœci
15.10 Pogoda
15.15 Pogodni (24) - serial interaktywny
15.20 Plebania - serial obyczajowy
15.50 Natura w Jedynce: Planeta Ziemia (1/5) - serial dokumentalny
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Siostry (7/13) - serial obyczajowy
18.25 Tygrysy Europy 2 (4/7) - serial
komediowy
19.10 Wieczorynka: Hallo, tu Hania!
(22)
19.30 Wiadomoœci
20.00 Sport
20.05 Droga do Euro - kronika
20.10 Pogoda
20.25 Wstrz¹sy - horror komediowy,
USA 1990
22.05 Pogodni (24) - serial interaktywny
22.15 Kariera Nikodema Dyzmy (1, 2/
7) - serial obyczajowy
00.20 Kino nocnych marków: Szczur
- dramat sensacyjny, Polska 1994
02.10 Kino nocnych marków: Romeo
i Julia z Saskiej Kêpy - dramat
obyczajowy, Polska 1988
03.55 Notacje - cykl dokumentalny
04.10 Zakoñczenie programu

05.50 Biuro kryminalne 2 (3) - serial
fab.-dok.
06.30 Egzamin z ¿ycia (55) - serial
obyczajowy
07.25 Na dobre i na z³e (234) - serial
obyczajowy
08.30 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.01 Pogoda
09.03 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.40 Panorama
09.47 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.24 Pogoda
10.27 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.50 Pogodni (24) - serial interaktywny
10.55 Telezakupy
11.25 Familiada - teleturniej
11.55 Sztuka ¿ycia - magazyn poradnikowy
12.30 Tak to lecia³o! - teleturniej muzyczny
13.25 Laskowik & Malicki - program
rozrywkowy
13.40 Prêgowani bracia (7/8) - serial
przyrodniczy

17.00
17.05
17.15

17.00
17.30
17.35
17.45
18.15
18.30
18.50
19.00
19.15
19.20
19.25
19.40
21.45
22.00
22.10

Szukamy skarbów
Aktualnoœci flesz + pogoda
Kroniki miejskie
Bli¿ej natury
Co, gdzie, kiedy?
Aktualnoœci
Goœæ Aktualnoœci
Sport
Magazyn meteo
TVP Katowice zaprasza
C.U.D. zdrowia
Telezakupy
Aktualnoœci
Sport
Pogoda

06.40 Telezakupy
07.00 Bajkowa TVS
08.00 Radio
10.45 Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
11.05 A nom siê to podoba
11.50 Propozycje do Muzycznego
Relaksu
12.05 Zakazana namiêtnoœæ (65)
12.52 Short - œwiat w pigu³ce
13.00 Telezakupy
15.50 Œwiat w pigu³ce
16.25 Flesz Silesia Informacje
16.30 Zakazana namiêtnoœæ - serial
(66)
17.29 Pogoda

19.15
19.25
21.45
22.00

18.00
18.30
18.50
19.00
19.05

Kronika - flesz, pogoda
Na rynku pracy
Kontrapunkt - studio dokumentu i reporta¿u
Rozmówki polsko-czeskie
Kronika, pogoda w regionie
Tematy dnia
Pogoda
Telewizja LATO - magazyn wakacyjny
Na rynku pracy
Telezakupy
Kronika, pogoda w regionie
Telewizja LATO - magazyn wakacyjny

08.00 Rozmowy w toku - talk-show
08.55 Kuchenne rewolucje 2 - reality
show
09.50 Dwóch i pó³ 6 (14, 15) - serial
komediowy
10.50 Brzydula (139, 140) - serial komediowy
11.50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial fab.-dok.
12.50 Na Wspólnej - serial obyczajowy
14.15 Detektywi - serial fab.-dok.
14.50 W-11 - Wydzia³ Œledczy - serial
fab.-dok.
15.30 Plotkara 2 (20) - serial obyczajowy
16.25 Rozmowy w toku - talk-show
17.20 Pogoda na wakacje
17.25 S¹d rodzinny - serial fab.-dok.
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn reporterów
20.05 W-11 - Wydzia³ Œledczy - serial
fab.-dok.
20.50 Detektyw Monk 7 (8) - serial kryminalny
21.50 Przepis na ¿ycie (8) - serial obyczajowy
22.50 Kuba Wojewódzki - talk-show
23.50 Wszystkie wcielenia Tary 2 (3,
4) - serial komediowy
00.50 Freestyle motocross: Red Bull
X-Fighters
02.55 Uwaga! - magazyn reporterów
03.15 Arkana magii - interaktywny program rozrywkowy
04.35 Nic straconego - programy powtórkowe

Wtorek, 9.08.2011

14.15 Lokatorzy (35) - serial komediowy
14.40 Pogodni (24) - serial interaktywny
14.50 Czterdziestolatek - dwadzieœcia lat póŸniej (14/15) - serial
komediowy
15.50 Pytanie na lato
16.00 Panorama kraj
16.25 Pogoda
16.35 Podró¿e z ¿artem - program rozrywkowy
17.25 Jeden z dziesiêciu - teleturniej
18.00 Panorama
18.20 Sport telegram
18.25 Pogoda
18.35 Na k³opoty... Bednarski (6/7) serial kryminalny
19.30 S¹siedzi (3) - serial komediowy
20.10 Pogoda na jutro - film obyczajowy, Polska 2003
21.55 Pogodni (24) - serial interaktywny
22.05 Zabójcze umys³y (14/22) - serial kryminalny
22.55 Czas honoru 3 (35) - serial wojenny
23.55 Wieczór filmowy. Kocham kino:
Bob Roberts - komediodramat,
USA/Wielka Brytania 1992
01.45 Defekt (4/9) - serial sensacyjny
02.55 Pogoda na jutro - film obyczajowy, Polska 2003
04.40 Tajemnice Jasnej Góry (4/5) serial dokumentalny
05.10 Zakoñczenie programu

05.00 Wstawaj! Gramy! - program muzyczny
06.00 Nowy dzieñ z Polsat News program informacyjny
07.15 TV Market - magazyn reklamowy
07.30 Przygody Animków (67) - serial animowany
08.00 Scooby-Doo 2 (2) - serial animowany
08.30 Sylwester i Tweety na tropie
(10) - serial animowany
09.00 Rodzina zastêpcza plus (277)
- serial komediowy
10.00 Sabrina - nastoletnia czarownica (146) - serial obyczajowy
10.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (364)
- serial komediowy
11.00 Wzór 5 (85) - serial kryminalny
11.55 Chirurdzy 5 (85) - serial obyczajowy
12.55 Hawthorne (3) - serial obyczajowy
13.55 Miodowe lata (47) - serial komediowy
14.45 Linia ¿ycia (19, 20) - serial obyczajowy
15.50 Wydarzenia
16.10 Prognoza pogody
16.15 Interwencja - magazyn reporterów
16.45 Dlaczego ja? (168) - serial fab.dok.
17.45 Trudne sprawy (49) - serial paradokumentalny
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (114)
- serial komediowy
20.05 Megahit: Trudny wybór - dramat sensacyjny, USA 2004
22.10 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 6 (129) - serial kryminalny
23.05 Siódmy znak - thriller, USA 1988
01.15 Zagadkowa noc - teleturniej
03.00 Zza kamery... (61) - magazyn filmowy
03.15 Tajemnice losu - program rozrywkowy

04.55 Uwaga! - magazyn reporterów
05.15 Granie na œniadanie - teleturniej interaktywny
06.00 Mango - telezakupy

17.35
17.45
18.02
18.05
19.05
19.35

20.00
20.21
20.25
21.00
21.30
22.30
23.00

00.45
01.47
01.50
02.40
03.05
03.45
04.10

04.25
04.50
05.15
05.30
05.45
06.10

Radio Katowice (103 FM): 0.00
Sygna³ stacji - m³otki, hymn pañstwowy, kurier nocny, 0.10 Szko³a Bardzo
Wieczorowa, 1.00 Noc z Radiem Katowice, 5.00 Sygna³ stacji - m³otki, 5.01
Doba w regionie, œl¹ska fala, 6.00 Informacje, 6.04 Wiadomoœci sportowe,
6.15 U progu dnia, 6.30 Skrót informacji, 6.32 Auto Radio, 6.45 Temat dnia,
7.00 Kurier Poranny, 7.07 Wiadomoœci
sportowe, 7.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 7.30 Skrót informacji,
7.32 Auto Radio, 7.45 Kawa na ³awê,
8.00 Informacje, 8.15 Za kierownic¹ publicystyka, 8.30 Skrót informacji, 8.32
Auto Radio, 9.00 Informacje, 9.04 Moc
kultury, 9.15 Stylowy zawrót g³owy,
10.00 Informacje, Stylowy zawrót g³owy cd., 10.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 11.00 Informacje, Stylowy
zawrót g³owy cd., 12.00 Kurier Po³udniowy, 12.07 Wiadomoœci sportowe,
12.10 Auto Radio, 13.00 Informacje,
13.15 Z³ota rybka - aud. muz. R. Drabka, 14.00 Informacje, 14.15 Za kierownic¹ - magazyn motoryzacyjny, 15.00
Informacje, 15.04 Auto Radio, 15.15
Wiêcej kultury proszê - Salon s³owa,
16.00 Kurier Popo³udniowy, 16.07 Wiadomoœci sportowe, 16.10 Auto Radio,
16.15 DŸwiêk dobry - magazyn reporterów, 16.30 Skrót informacji, 17.00
Informacje, 17.04 Auto Radio, 17.10
DŸwiêk dobry, 17.15 Temat do dyskusji, 18.00 Informacje, 18.04 Auto Radio, 18.15 Sakiewka - magazyn ekonomiczny J. Wyciska, 18.30 Skrót informacji, 18.45 Audycja publicystyczna, 19.00 Informacje, 19.03 Wiadomoœci sportowe, 19.15 Czas na nas,
20.00 Informacje, 20.15 WWW - aud.
komp., 21.00 Informacje, 21.05 Z mikrofonem po boiskach, 21.15 WWW aud. komp., 22.00 Informacje, 22.15
Wieczór muzyczny - aud. H. Cierpio³a, 23.00 Informacje, 23.10 Radio Katowice na Dobranoc (B. Starzyñski)

Radio Bielsko (106,7 FM): 0:00
Polska noc, 6:00 Wiadomoœci, 6:45 Wiadomoœci sportowe, 7:00 Wiadomoœci,
7:15 Motoserwis, 7:45 Motoserwis, 7:46
Wiadomoœci sportowe, 8:00 Wiadomoœci, 8:20 Kursy walut, 8:45 Motoserwis,
8:46 Goœæ Radia Bielsko, 9:00 Wiadomoœci, 9:20 Koncert ¿yczeñ z kwiatkiem, 10:00 Wiadomoœci, 10:45 P³yta tygodnia, 11:00 Wiadomoœci, 11:15 Moto
jarmark, 12:00 Wiadomoœci, 12:20 Koncert ¿yczeñ z kwiatkiem, 13:00 Wiadomoœci, 14:00 Wiadomoœci, 14:15 Motoserwis, 14:30 Gie³da pracy, 14:45 Motoserwis, 15:00 Wiadomoœci, 15:15 Motoserwis, 15:30 Wiadomoœci kulturalne,
15:45 Motoserwis, 15:46 P³yta tygodnia,
16:00 Wiadomoœci, 16:05 Szafa graj¹ca, 17:00 Wiadomoœci, 17:05 Szafa graj¹ca, 18:00 Wiadomoœci, 18:05 Codzienna lista przebojów, 19:05 Codzienna lista przebojów, 20:05 Hit czy kit, 21:00
Muzyczne marzenia

hitów, 6.00-6.30 Extra niusy + lifestyle, 6.30-7.00 100% imprezowych hitów,
7.00-11.00 Poranny wake up, 11.0017.00 100% imprezowych hitów, 17.0019.00 Total chart, 19.00-21.00 Happy
hours, 21.00-22.00 Planeta selection,
22.00-24.00 Nocturnal Matt Darey

Zakazana namiêtnoœæ - serial (66)
Short - œwiat w pigu³ce
VIPO
S2 Œl¹sk
A nom siê to podoba
Sekrety natury
Propozycje do Muzycznego
Relaksu
Szlagrowe ¿ycie
Short - œwiat w pigu³ce
Turyœci
Propozycje do VIPO
Kuchnia po œl¹sku
Short - œwiat w pigu³ce

www.kronika.beskidzka.pl 18

Short - œwiat w pigu³ce
Silesia Informacje
Pogoda
Bajkowa TVS
¯ycie po œmieciach
Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
Silesia Informacje
Pogoda
Dziwne i niebezpieczne
Shabash India
Ukryta kamera
Na tropie zbrodni
Film erotyczny

Radio Anio³ Beskidów (90,2

FM): 0.00 Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 4.00 Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 4.15 Ewangelijny
siew, 4.30 Katecheza, 5.00 Pacierz,
5.10 Godzina Biblijna, 6.00 Ró¿aniec,
6.30 Godzinki, 7.00 Co niesie dzieñ,
7.15 Ewangelijny siew, 7.30 Œwiêci, Kalendarium, 7.45 Jutrznia, 8.00 Co niesie dzieñ, 8.05 Piêæ minut dla Niepokalanej, 8.15 Msza œw., 9.00 Wiadomoœci, 9.05 Czêstograj - Rok Chopinowski, 9.15 Nauczanie papieskie, 9.30 Katecheza, 10.00 Wiadomoœci, 10.05 Czêstograj, 10.10 Magazyn radiowy, 11.00
Wiadomoœci, 11.05 Czêstograj, 11.10
Skrzydlate S³owa, 11.20 Powieœæ radiowa, 11.30 Pora Dobrego S³owa,
12.00 Anio³ Pañski, 12.05 Piêæ minut
dla Niepokalanej, 12.15 Ewangelijny
siew, 12.30 Ró¿aniec, 13.00 Wiadomoœci, 13.05 Czêstograj, 13.10 Godzina
Biblijna, 14.00 Wiadomoœci, 14.05 Czêstograj - Rok Chopinowski, 14.10 Aktualnoœci, 14.30 Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 15.00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, 15.15 Chwila z
Ewangeli¹, 15.30 Katecheza, 16.00
Wiadomoœci, 16.05 Czêstograj, 16.10
Magazyn radiowy, 17.00 Wiadomoœci,
17.15 Nieszpory lub nabo¿eñstwo,
17.30 Ró¿aniec, 18.00 Wieczór muzyczny, 19.00 Wiadomoœci watykañskie, 19.15 Czêstograj - Rok Chopinowski, 19.20 Nauczanie papieskie,
19.30 Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 19.45 Anio³ Bajkowy, 20.00
Podsumowanie dnia, 20.10 Godzina
Biblijna, 21.00 Apel Jasnogórski, 21.10
Piêæ minut dla Niepokalanej, 21.15
Ewangelijny siew, 21.30 Ró¿aniec,
21.55 Kompleta, 22.05 Wiadomoœci
watykañskie, 22.20 Skrzydlate s³owa,
22.25 Powieœæ radiowa, 22.30 Katecheza, 23.00 Czêstograj - Rok Chopinowski, 23.10 Magazyn radiowy

Radio CCM (97,6 FM): 24.006.00 Muzyczna noc z radiem CCM,
6.00 Serwis informacyjny + pogoda,
6.30 Pogoda, 7.00 Serwis informacyjny + pogoda, 7.30 Serwis regionalny,
7.30 Pogoda, 8.00 Serwis informacyjny + pogoda, 8.30 Pogoda, 8.45 S³owo o s³owie, 9.00 Serwis informacyjny + pogoda, 9.30 Serwis lokalny, 9.30
Pogoda, 10.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 10.30 Wiadomoœci sportowe
+ pogoda, 11.00 Serwis informacyjny
+ pogoda, 12.00 Serwis informacyjny
+ pogoda, 12.30 Serwis lokalny, 13.00
Serwis informacyjny + pogoda, 14.00
Serwis informacyjny + pogoda, 14.30
Pogoda, 15.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 15.30 Serwis lokalny, 15.30
Pogoda, 16.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 16.30 Pogoda, 17.00 Serwis
informacyjny + pogoda, 17.00-18.00
Jak min¹³ dzieñ - magazyn reporterów, 17.30 Serwis regionalny, 18.00
Serwis informacyjny + pogoda, 18.30
Wiadomoœci sportowe, 19.00 Serwis
informacyjny + pogoda, 19.30 Serwis
regionalny, 23.00 Dobson

3.00 Trance night, 3.00-5.00 Hip-hop
noc¹, 5.00-6.00 100% imprezowych

Radio Planeta (87,9 FM): 0.00-

06.00 Biuro kryminalne 2 (2) - serial
fab.-dok.
06.30 Pytaj¹c o Boga - magazyn religijny
06.55 Mazurski œwiat - reporta¿, Polska 2011
07.30 Na dobre i na z³e (233) - serial
obyczajowy
08.30 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.01 Pogoda
09.03 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.40 Panorama
09.47 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.24 Pogoda
10.27 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.45 Pogodni (23) - serial interaktywny
10.50 Telezakupy
11.20 Familiada - teleturniej
11.55 Cesar - film dokumentalny, Polska 2011
12.35 Zagadkowa blondynka - program rozrywkowy
13.30 Prêgowani bracia (6/8) - serial
przyrodniczy
14.10 Lokatorzy (34) - serial komediowy

05.10 M³odzi konstruktorzy - program
edukacyjny
05.40 Telezakupy
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomoœci
08.05 Pogoda
08.10 Polityka przy kawie
08.25 Telezakupy
09.05 Smerfy (166) - serial animowany
09.30 Film dla dzieci
09.35 Nurkuj, Olly! (17) - serial animowany
10.10 Kajtuœ (13) - serial animowany
10.40 Gwiezdne wojny: Wojny klonów (17) - serial animowany
11.05 Bulionerzy (15/75) - serial komediowy
11.35 Projekt Europa (17) - telenowela dokumentalna
12.00 Wiadomoœci
12.10 Agrobiznes - magazyn rolniczy
12.45 Klan - telenowela
13.45 Heidi (9) - serial dla m³odzie¿y
14.15 Honor dla niezaawansowanych
(7/14) - serial obyczajowy
14.40 Przebojowa noc - program rozrywkowy
14.50 Pogodni (23) - serial interaktywny
15.00 Wiadomoœci
15.15 Pogoda
15.18 Pogodni (23) - serial interaktywny
15.20 Plebania - serial obyczajowy
15.50 Natura w Jedynce: Dziennik
s³oni (3) - film dokumentalny,
Wielka Brytania 2005
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.20 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski: Rajd Rzeszowski
17.30 Siostry (6/13) - serial obyczajowy
18.25 Tygrysy Europy 2 (3/7) - serial
komediowy
19.10 Wieczorynka: To Timmy! (45)
19.30 Wiadomoœci
20.00 Sport
20.05 Droga do Euro - kronika
20.10 Pogoda
20.25 Sprawa siê ryp³a - komedia, Polska 1984
21.55 Pogodni (23) - serial interaktywny
22.05 Tajemnica twierdzy szyfrów (9/
13) - serial wojenny
23.05 Kino nocnych marków: Taki spokojny cz³owiek - thriller, USA 2007
00.50 Kino nocnych marków: Dwa
ksiê¿yce - dramat obyczajowy,
Polska 1993
03.15 Kino nocnych marków: Serenite - film obyczajowy, Polska 1988
04.25 Notacje - cykl dokumentalny
04.35 Zakoñczenie programu

04.55 Uwaga! - magazyn reporterów
05.15 Granie na œniadanie - teleturniej
interaktywny
06.00 Mango - telezakupy
08.00 Rozmowy w toku - talk-show
08.55 Kuchenne rewolucje 2 - reality
show
09.50 Co za tydzieñ - magazyn informacyjny

05.00 Wstawaj! Gramy! - program muzyczny
06.00 Nowy dzieñ z Polsat News - program informacyjny
07.10 TV Market - magazyn reklamowy
07.25 Przygody Animków (66) - serial
animowany
08.00 Miœ Yogi (67, 68) - serial animowany
08.30 Tom i Jerry (7) - serial animowany
09.00 Rodzina zastêpcza plus (276) serial komediowy
10.00 Sabrina - nastoletnia czarownica (145) - serial obyczajowy
10.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (363) serial komediowy
11.00 Wzór 5 (84) - serial kryminalny
12.00 Chirurdzy 5 (84) - serial obyczajowy
13.00 Hawthorne (2) - serial obyczajowy
14.00 Miodowe lata (46) - serial komediowy
14.45 Linia ¿ycia (17, 18) - serial obyczajowy
15.50 Wydarzenia
16.10 Prognoza pogody
16.15 Interwencja - magazyn reporterów
16.45 Dlaczego ja? (167) - serial fab.-dok.
17.45 Trudne sprawy (48) - serial paradokumentalny
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (134) serial komediowy
20.05 Megahit: Byliœmy ¿o³nierzami dramat wojenny, Niemcy/USA
2002
22.55 El Mariachi - dramat sensacyjny, Meksyk/USA 1992
00.40 Skazany na œmieræ 4 (62) - serial sensacyjny
01.30 Zagadkowa noc - teleturniej
03.00 Zza kamery... (60) - magazyn filmowy
03.15 Tajemnice losu - program rozrywkowy

11.05
11.50
12.05
13.00
15.50
16.10
16.25
16.30

06.40
07.00
08.00
10.45

Telezakupy
Bajkowa TVS
Radio
Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
A nom siê to podoba
Propozycje do VIPO
Zakazana namiêtnoœæ (64)
Telezakupy
Œwiat w pigu³ce
Informator miejski
Flesz Silesia Informacje
Zakazana namiêtnoœæ - serial
(65)

17.00 Kronika - flesz, pogoda w regionie
17.05 Nowohucka Kronika Filmowa
17.15 Uniejów europejski
17.40 Speed 2 - magazyn motoryzacyjny
17.50 JedŸ bezpiecznie
18.00 Magazyn medyczny
18.15 Cracovia Sacra - reporta¿
18.30 Kronika, pogoda w regionie
18.50 Tematy dnia
19.00 Pogoda w regionie
19.05 Telewizja LATO - magazyn wakacyjny
19.15 MOPS - mosty pomocy
19.25 Telezakupy
21.45 Kronika, pogoda w regionie
22.00 Telewizja LATO - magazyn wakacyjny

17.00 Schlesien journal - magazyn
mniejszoœci niemieckiej
17.15 3998 km
17.25 TVP Katowice zaprasza
17.30 Aktualnoœci flesz + pogoda
17.35 Kroniki miejskie
17.45 Forum regionu - magazyn polityczny
18.30 Aktualnoœci
18.50 Goœæ Aktualnoœci
19.00 Sport
19.15 Magazyn meteo
19.25 Œl¹zaków portret w³asny
19.40 Telezakupy
21.45 Aktualnoœci
22.00 Sport
22.10 Pogoda

Pogoda
Short - œwiat w pigu³ce
Silesia Informacje
Pogoda
Bajkowa TVS
Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
Silesia Informacje
Pogoda
Dziwne i niebezpieczne
Shabash India
Ukryta kamera
Na tropie zbrodni
Film erotyczny

- 3:00 Trance night, 3:00 - 5:00 Hip
hop noc¹, 5:00 - 6:00 100% imprezowych hitów, 6.00 - 6.30 Extra niusy +
lifestyle, 6:30 - 11:00 Poka¿ na co

Radio Planeta (87,9 FM): 0:00

6:00 Muzyka noc¹, 6:00 - 11:00 Pasmo
poranne, 6:00 Serwis informacyjny +
pogoda, 6:30 Pogoda, 7:00 Serwis informacyjny + pogoda, 7:30 Serwis informacyjny lokalny + Pogoda, 8:00 Serwis informacyjny + pogoda, 8:30 Pogoda, 8:45 S³owo o s³owie - porady
jêzykowe prof. Jerzego Bralczyka, 9:00
Serwis informacyjny + pogoda, 9:30
Pogoda, 9:30 Wiadomoœci sportowe,
10:00 Serwis informacyjny + pogoda,
10:15 Porady Gazety Prawnej, 10:30
Serwis informacyjny lokalny + Pogoda, 11:00 - 15:00 Pasmo po³udniowe,
11:00 Serwis informacyjny + pogoda,
12:00 Serwis informacyjny + pogoda,
13:00 Serwis informacyjny + pogoda,
13:30 Serwis informacyjny lokalny,
14:00 Serwis informacyjny + pogoda, 14:30 Pogoda, 15:00 - 19:00 Pasmo popo³udniowe, 15:00 Serwis informacyjny + pogoda, 15:10 Studio
Gazety Prawnej, 15:30 Pogoda, 16:00
Serwis informacyjny + pogoda, 16:10
Studio Gazety Prawnej, 16:30 Serwis
informacyjny lokalny + Pogoda,
17:00 Serwis informacyjny + pogoda, 17:05 Jak min¹³ dzieñ - program
reporterów Radia CCM, 18:00 Serwis
informacyjny + Pogoda, 18:30 Wiadomoœci sportowe, 19:00 Serwis informacyjny + Pogoda

Radio CCM (97,6 FM): 0:00 -

Sygna³, 5.10 Godzina Biblijna, 6.00
Pacierz, 6.20 Œwiêci, Kalendarium,
6.30 Godzinki, 7.00 Regionalny Flesz
Sportowy, 7.15 Ewangelijny siew, 7.30
Œwiêci, Kalendarium, 7.45 Jutrznia,
8.00 Co niesie dzieñ, 8.05 Piêæ minut
dla Niepokalanej, 8.15 Msza œw., 9.00
Wiadomoœci, 9.10 Czym ¿yje Koœció³?, 9.30 Katecheza, 10.00 Wiadomoœci, 10.10 Przez ciernie do gwiazd
- magazyn dobrego wychowania, 11.00
Wiadomoœci, 11.10 Skrzydlate s³owa
- poezja, 11.30 Pora Dobrego S³owa,
12.00 Anio³ Pañski, 12.05 Piêæ minut
dla Niepokalanej, 12.15 Ewangelijny
siew, 12.30 Nauczanie papieskie,
13.00 Wiadomoœci, 13.10 Godzina Biblijna, 14.00 Wiadomoœci, 14.10 Regionalny Flesz Sportowy, 15.00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, 15.15
Chwila z Ewangeli¹, 15.30 Katecheza, 16.00 Wiadomoœci, 16.10 Magazyn
radiowy, 17.00 Wiadomoœci, 17.15 Nieszpory lub nabo¿eñstwo, 17.30 Ró¿aniec, 18.00 Wieczór muzyczny,
19.00 Wiadomoœci watykañskie, 19.15
Czym ¿yje Koœció³?, 19.30 Regionalny Flesz Sportowy, 19.45 Anio³ Bajkowy, 20.00 Podsumowanie dnia,
20.10 Godzina Biblijna, 21.00 Apel Jasnogórski, 21.10 Piêæ minut dla Niepokalanej, 21.15 Ewangelijny siew,
21.30 Ró¿aniec, 21.50 Kompleta, 22.00
Wiadomoœci watykañskie, 22.30 Katecheza, 23.00 Przez ciernie do gwiazd
- magazyn dobrego wychowania

Anio³ Beskidów (90,2 FM): 5.00

20.00
20.21
20.25
21.00
21.30
22.30
23.00

17.29
17.35
17.45
18.02
18.05
19.35

Poniedzia³ek, 8.08.2011

10.20 Dwóch i pó³ 6 (13) - serial komediowy
10.50 Brzydula (137, 138) - serial komediowy
11.50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial fab.-dok.
12.50 Na Wspólnej - serial obyczajowy
14.15 Detektywi - serial fab.-dok.
14.50 W-11 - Wydzia³ Œledczy - serial
fab.-dok.
15.30 Plotkara 2 (19) - serial obyczajowy
16.25 Rozmowy w toku - talk-show
17.20 Pogoda na wakacje
17.25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial fab.-dok.
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn reporterów
20.05 W-11 - Wydzia³ Œledczy - serial
fab.-dok.
20.50 Dowody zbrodni 6 (3) - serial
kryminalny
21.50 Pamiêtniki wampirów (18) - serial grozy
22.45 Szymon Majewski Show 12 program rozrywkowy
23.50 Dexter 2 (3) - serial kryminalny
00.55 Co za tydzieñ - magazyn informacyjny
01.25 Uwaga! - magazyn reporterów
01.45 Arkana magii - interaktywny program rozrywkowy
03.05 Rozmowy w toku - talk-show
03.55 Nic straconego - programy powtórkowe
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14.40 Pogodni (23) - serial interaktywny
14.45 Czterdziestolatek - dwadzieœcia
lat póŸniej (13/15) - serial komediowy
15.50 Pytanie na lato
16.00 Panorama kraj
16.25 Pogoda
16.35 Podró¿e z ¿artem - program rozrywkowy
17.20 Jeden z dziesiêciu - wielki fina³
18.00 Panorama
18.20 Sport telegram
18.25 Pogoda
18.30 Na k³opoty... Bednarski (5/7) serial kryminalny
19.40 S¹siedzi (2) - serial komediowy
20.10 U Pana Boga w ogródku (8/12)
- serial komediowy
21.10 Alibi na poniedzia³ek: Van Veeteren: Sprawa G. - film kryminalny, Szwecja 2006
22.45 Pogodni (23) - serial interaktywny
22.55 Powrót do ¿ycia (8/11) - serial
kryminalny
23.50 Trzeci oficer (9, 10/13) - serial
sensacyjny
01.50 Czy œwiat oszala³?: Czarna Pla¿a - afrykañski przewrót Simona
Manna - film dokumentalny, Wielka Brytania 2010
03.00 Historie prawdziwe (5/13) - serial dokumentalny
03.40 Kuchnia polska (3/6) - serial obyczajowy
04.50 Zakoñczenie programu

19 www.kronika.beskidzka.pl
Zakazana namiêtnoœæ - serial (65)
Short - œwiat w pigu³ce
Muzyczny Relaks
S2 Œl¹sk
A nom siê to podoba
Sekrety natury
Propozycje do Muzycznego
Relaksu
Szlagrowe ¿ycie
Short - œwiat w pigu³ce
Turyœci
Propozycje do VIPO
Muzyczna kuchnia
Short - œwiat w pigu³ce

Informacje, 6.04 Informacje sportowe,
6.15 U progu dnia, 6.20 Œl¹ska fala,
6.30 Skrót informacji, 6.32 Auto radio,
6.33 Œl¹ska fala, 6.45 Temat dnia, 7.00
Kurier poranny, 7.07 Informacje sportowe, 7.09 Œl¹ska fala, 7.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 7.20 Œl¹ska
fala 7.30 Skrót informacji, 7.32 Auto
radio, 7.35 Œl¹ska fala, 7.45 Kawa na
³awê, 8.00 Informacje, 8.15 Za kierownic¹, 8.30 Skrót informacji, 8.32 Auto
radio, 8.34 Muzyka, 9.00 Informacje,
9.04 Moc kultury, 9.10 Stylowy zawrót
g³owy, 10.00 Informacje, 10.05 Stylowy zawrót g³owy, 10.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 10.20 Stylowy
zawrót g³owy, 11.00 Informacje, 11.05
Stylowy zawrót g³owy, 12.00 Kurier po³udniowy, 12.07 Informacje sportowe,
12.10 Auto radio, 12.15 Muzyka, 13.00
Informacje, 13.15 Z³ota rybka - audycja
muzyczna, 14.00 Informacje, 14.05 Muzyka, 14.15 Trzy kwadranse z reporta¿em, 15.00 Informacje, 15.05 Auto radio, 15.15 Wiêcej kultury, proszê!, 16.00
Kurier popo³udniowy, 16.07 Informacje sportowe, 16.10 Auto radio, 16.15
DŸwiêk dobry - magazyn reporterów,
17.00 Informacje, 17.04 Auto radio,
17.15 DŸwiêk dobry - temat do dyskusji,
18.00 Informacje, 18.04 Auto radio,
18.15 Sakiewka, 18.30 Skrót informacji, 18.32 Muzyka, 19.00 Informacje,
19.03 Informacje sportowe, 19.05 Zielony telefon, 20.00 Informacje, 20.15
Gdzieœ obok nas, 21.00 Informacje,
21.05 Z mikrofonem po boiskach,
21.15 Gwiazdy z winylowych p³yt, 22.00
Informacje, 22.05 Gwiazdy z winylowych p³yt, 23.00 Informacje, 23.05 Radio Katowice na dobranoc

Radio Katowice (103 FM): 6.00

Polska noc, 6:00 Wiadomoœci, 6:45
Wiadomoœci sportowe, 7:00 Wiadomoœci, 7:15 Motoserwis, 7:45 Motoserwis, 7:46 Wiadomoœci sportowe, 8:00
Wiadomoœci, 8:15 Motoserwis, 8:20
Kursy walut, 8:30 „Kronika Beskidzka” w Radiu Bielsko, 8:45 Motoserwis, 8:46 Goœæ Radia Bielsko, 9:00
Wiadomoœci, 9:20 Koncert ¿yczeñ z
kwiatkiem, 10:00 Wiadomoœci, 10:45
P³yta tygodnia, 11:00 Wiadomoœci,
11:15 Moto jarmark, 12:00 Wiadomoœci, 12:20 Koncert ¿yczeñ z kwiatkiem,
13:00 Wiadomoœci, 14:00 Wiadomoœci,
14:15 Motoserwis, 14:30 Gie³da pracy, 14:45 Motoserwis, 15:00 Wiadomoœci, 15:15 Motoserwis, 15:30 Wiadomoœci kulturalne, 15:45 Motoserwis,
15:46 P³yta tygodnia, 16:00 Wiadomoœci, 16:05 Szafa graj¹ca, 17:00 Wiadomoœci, 17:05 Szafa graj¹ca, 18.00 Wiadomoœci, 18:05 Codzienna lista przebojów, 19:05 Codzienna lista przebojów, 20:05 Hit czy kit, 21:00 Muzyczne
marzenia

Radio Bielsko (106,7 FM): 0:00

ciê... wstaæ!, 11:00 - 13:00 100% imprezowych hitów, 13:00 - 17:00 Popo³udnie na Planecie FM, 17:00 19:00 Total chart, 19:00 - 22:00 ¯elazny punkt programu, 22:00 - 0:00
Onyx house session

04.20
04.45
05.15
05.30
05.45
06.10

00.45
01.47
01.50
02.35
03.00
03.40
04.05

I TV VI

05.50 Biuro kryminalne 2 (1) - serial
fab.-dok.
06.30 Na wariackich papierach (53/
65) - serial sensacyjny
07.30 Na dobre i na z³e (232) - serial
obyczajowy
08.30 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.01 Pogoda
09.03 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
09.40 Panorama
09.47 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.21 Pogoda
10.27 Pytanie na œniadanie - lato magazyn
10.40 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska 2011
10.45 Telezakupy
11.15 Gilotyna - teleturniej
11.45 Faceci do wziêcia - serial komediowy
12.25 Kabaretowy Klub Dwójki - program rozrywkowy

05.10 M³odzi konstruktorzy - program
edukacyjny
05.35 Telezakupy
06.00 Kawa czy herbata?
08.10 Polityka przy kawie
08.20 Telezakupy
08.55 Harcerski Festiwal - Kielce 2011
(1) - reporta¿, Polska 2011
09.25 Kajtuœ (12) - serial animowany
09.55 To Timmy! (44) - serial animowany
10.05 Koszmarny Karolek (73) - serial
animowany
10.20 Na wysokiej fali 2 (15) - serial
przygodowy
10.55 Bulionerzy (14/75) - serial komediowy
11.25 Projekt Europa (16) - telenowela dokumentalna
11.45 Mazury nieodkryte - magazyn
12.00 Wiadomoœci
12.10 Agrobiznes - magazyn rolniczy
12.45 Klan - telenowela
13.45 Heidi (8) - serial dla m³odzie¿y
14.15 Honor dla niezaawansowanych
(6/14) - serial obyczajowy
14.35 Przebojowa noc - program rozrywkowy
14.50 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska 2011
15.00 Wiadomoœci
15.10 Pogoda
15.15 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska 2011
15.25 Plebania - serial obyczajowy
15.55 Natura w Jedynce: Dziennik
s³oni (2/3) - film dokumentalny,
Wielka Brytania 2005
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.20 Droga do Euro - kronika
17.25 Kolarstwo: Tour de Pologne studio
17.30 Kolarstwo: Tour de Pologne - 6.
etap: Terma Bukowina Tatrzañska
- Bukowina Tatrzañska
19.05 Kolarstwo: Nutella Mini Tour de
Pologne
19.10 Wieczorynka: Stacyjkowo (21)
19.30 Wiadomoœci
20.00 Sport
20.05 Kolarstwo: Tour de Pologne kronika
20.10 Pogoda
20.25 Ace Ventura: Zew natury - komedia, USA 1995
22.00 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska 2011
22.15 Andromeda znaczy œmieræ (1/
2) - film SF, USA 2008
23.55 Herosi 2 (8/11) - serial SF
00.45 Kino nocnych marków: 07 zg³oœ
siê (8/21) - serial kryminalny
02.00 Kino nocnych marków: Trio film obyczajowy, Polska 1986
03.10 Pamiêæ powstania - film dokumentalny, Polska 2004
04.20 Zakoñczenie programu

TV III I

04.55 Uwaga! - magazyn reporterów
05.15 Granie na œniadanie - teleturniej
interaktywny

05.00 Wstawaj! Gramy! - program
muzyczny
06.00 Nowy dzieñ z Polsat News program informacyjny
07.10 TV Market - magazyn reklamowy
07.25 Pies Huckleberry (49, 50) - serial animowany
08.00 Scooby-Doo (4) - serial animowany
09.00 Rodzina zastêpcza plus (275) serial komediowy
10.00 Sabrina - nastoletnia czarownica (144) - serial obyczajowy
10.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (362) serial komediowy
11.00 Wzór 5 (83) - serial kryminalny
12.00 Chirurdzy 5 (83) - serial obyczajowy
13.00 Hawthorne (1) - serial obyczajowy
14.00 Miodowe lata (45) - serial komediowy
14.45 Linia ¿ycia (15, 16) - serial obyczajowy
15.50 Wydarzenia
16.10 Prognoza pogody
16.15 Siatkówka kobiet: World Grand
Prix - studio
16.30 Siatkówka kobiet: World Grand
Prix - mecz fazy grupowej: Polska - Argentyna
18.35 Siatkówka kobiet: World Grand
Prix - studio
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (113) serial komediowy
20.00 Daleko jeszcze? - komedia, USA
2005
22.10 ¯o³nierze kosmosu 2: Bohater
federacji - horror SF, USA 2004
23.50 24 godziny 5 (107, 108) - serial
sensacyjny
01.50 Zagadkowa noc - teleturniej
03.00 Zza kamery... (58) - magazyn filmowy
03.15 Tajemnice losu - program rozrywkowy

13.25 October Road 2 (7/19) - serial
obyczajowy
14.10 Lokatorzy (33) - serial komediowy
14.40 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska 2011
14.50 Czterdziestolatek - dwadzieœcia
lat póŸniej (12/15) - serial komediowy
15.50 Pytanie na lato
16.00 Panorama kraj
16.25 Pogoda
16.35 Podró¿e z ¿artem - program rozrywkowy
17.25 Gilotyna - teleturniej
17.50 Festiwal Filmu i Sztuki «Dwa
brzegi» 2011 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wis³¹ (7) - cykl
reporta¿y, Polska 2011
18.00 Panorama
18.20 Sport telegram
18.25 Pogoda
18.40 Bitwa na g³osy - widowisko
20.10 Rodzinka.pl (17, 18/26) - serial
komediowy
21.15 13. Mazurska Noc Kabaretowa
Mr¹gowo 2011 - W górê smyki!
(2) - widowisko
22.25 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska 2011
22.30 Festiwal Filmu i Sztuki «Dwa
brzegi» 2011 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wis³¹ (8) - cykl
reporta¿y, Polska 2011
22.40 Marco Polo (2) - film przygodowy, USA 2007
00.15 Jest sprawa - komedia obyczajowa, Polska 2002
01.55 Kopciuszek (40) - serial obyczajowy
02.30 Pokuszenie - dramat psychologiczny, Polska 1995
04.20 Zakoñczenie programu

17.29
17.35
17.45
18.02
18.05

13.00
15.50
16.15
16.25
16.30

11.05
11.50
12.05

06.40
07.00
08.00
10.45

Telezakupy
Bajkowa TVS
Radio
Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
A nom siê to podoba
Propozycje do VIPO
Zakazana namiêtnoœæ - serial
(63)
Telezakupy
Œwiat w pigu³ce
¯ycie po œmieciach
Flesz Silesia Informacje
Zakazana namiêtnoœæ - serial
(64)
Pogoda
Short - œwiat w pigu³ce
Silesia Informacje
Pogoda
Bajkowa TVS

17.00 Kronika - flesz, pogoda w regionie
17.05 Msza œw. dla chorych
18.00 Telezakupy
18.15 Kraków.pl - magazyn kulturalny
18.30 Kronika, pogoda w regionie
18.50 Tematy dnia
19.00 Pogoda w regionie
19.05 Kronika kulturalna
19.10 Ma³opolska na rowerze
19.20 Profil aktywny - reporta¿
19.30 Uniejów europejski
21.45 Kronika, pogoda w regionie
22.00 Kronika kulturalna
22.05 Scena otwarta - felieton

17.00 Po s¹siedzku - klub kolekcjonera
17.15 Odkrywanie Jury
17.25 TVP Katowice zaprasza
17.30 Aktualnoœci flesz + pogoda
17.35 Kroniki miejskie
17.45 Pomys³ na weekend
17.55 Zamki kresowe
18.30 Aktualnoœci
18.50 Goœæ Aktualnoœci
19.00 Sport
19.15 Magazyn meteo
19.25 Gramy dla was
19.40 Telezakupy
21.45 Aktualnoœci
22.00 Sport
22.10 Pogoda

06.00 Mango - telezakupy
08.00 Rozmowy w toku - talk-show
08.55 Kuchenne rewolucje 2 (12) reality show
09.50 Dwóch i pó³ 6 (11, 12) - serial
komediowy
10.50 Brzydula (135, 136) - serial komediowy
11.50 S¹d rodzinny - serial fab.-dok.
12.50 Na Wspólnej - serial obyczajowy
14.15 Detektywi - serial fab.-dok.
14.50 W-11 - Wydzia³ Œledczy - serial
fab.-dok.
15.30 Plotkara 2 (18) - serial obyczajowy
16.25 Rozmowy w toku - talk-show
17.20 Pogoda na wakacje
17.25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial fab.-dok.
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn reporterów
20.00 Superkino: Peacemaker - film
sensacyjny, USA 1997
22.40 Dowód ¿ycia - dramat sensacyjny, USA 2000
01.20 Kuba Wojewódzki - talk-show
02.20 Uwaga! - magazyn reporterów
02.40 Arkana magii - interaktywny program rozrywkowy
04.00 Rozmowy w toku - talk-show
04.50 Nic straconego - programy powtórkowe
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04.20
04.45
05.15
05.45

01.47
01.50
02.35
03.00
03.40
04.05

Short - œwiat w pigu³ce
Muzyczny Relaks
S2 Œl¹sk
A nom siê to podoba
Sekrety natury
Propozycje do Muzycznego
Relaksu
Szlagrowe ¿ycie
Short - œwiat w pigu³ce
Muzyczna kuchnia
Telezakupy

Radio Planeta (87,9 FM): 0:00 3:00 Trance night, 3:00 - 5:00 Hip-hop
noc¹, 5:00 - 6:00 100% imprezowych
hitów, 6.00 - 6.30 Extra niusy + lifestyle, 6:30 - 11:00 Poka¿ na co ciê... wstaæ!,,
11:00 - 13:00 100% imprezowych hitów,
13:00 - 17:00 Popo³udnie na Planecie

Radio CCM (97,6 FM): 0:00 6:00 Muzyka noc¹, 6:00 - 11:00 Pasmo
poranne, 6:00 Serwis informacyjny +
pogoda, 6:30 Pogoda, 7:00 Serwis informacyjny + pogoda, 7:30 Serwis informacyjny lokalny + Pogoda, 8:00
Serwis informacyjny + pogoda, 8:30
Pogoda, 8:45 S³owo o s³owie - porady
jêzykowe prof. Jerzego Bralczyka, 9:00
Serwis informacyjny + pogoda, 9:30
Pogoda, 9:30 Wiadomoœci sportowe,
10:00 Serwis informacyjny + pogoda,
10:15 Porady Gazety Prawnej, 10:30
Serwis informacyjny lokalny + Pogoda, 11:00 - 15:00 Pasmo poranne, 11:00
Serwis informacyjny + pogoda, 11:45
Felieton Henryka Króla, 12:00 Serwis
informacyjny + pogoda, 13:00 Serwis
informacyjny + pogoda, 13:30 Serwis
informacyjny lokalny, 14:00 Serwis informacyjny + pogoda, 14:30 Pogoda,
15:00 - 19:00 Pasmo popo³udniowe,
15:00 Serwis informacyjny + pogoda,
15:10 Studio Gazety Prawnej, 15:30
Pogoda 16:00 Serwis informacyjny +
pogoda, 16:10 Studio Gazety Prawnej,
16:30 Serwis informacyjny lokalny +
Pogoda, 17:00 Serwis informacyjny +
pogoda, 17:05 Jak min¹³ dzieñ - program reporterów Radia CCM, 18:00 Serwis informacyjny + Pogoda, 18:30 Wiadomoœci sportowe, 19:00 Serwis informacyjny + Pogoda

Sygna³, 5.10 Godzina Biblijna, 6.00 Pacierz, 6.20 Œwiêci, Kalendarium, 6.30
Godzinki, 7.00 Co niesie dzieñ, 7.15
Ewangelijny siew, 7.30 Œwiêci, Kalendarium, 7.45 Jutrznia, 8.00 Co niesie
dzieñ, 8.05 Piêæ minut dla Niepokalanej, 8.15 Msza œw., 9.00 Wiadomoœci,
9.10 Czym ¿yje Koœció³?, 9.30 Katecheza, 10.00 Wiadomoœci, 10.10 Poradnik
domowy,11.00 Wiadomoœci, 11.10 Skrzydlate s³owa - poezja, 11.30 Pora Dobrego S³owa, 12.00 Anio³ Pañski, 12.05 Piêæ
minut dla Niepokalanej, 12.15 Ewangelijny siew, 12.30 Nauczanie papieskie,
13.00 Wiadomoœci, 13.10 Godzina Biblijna, 14.00 Wiadomoœci, 14.10 Co niesie
dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 15.00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, 15.15
Chwila z Ewangeli¹, 15.30 Katecheza,
16.00 Wiadomoœci,16.10 Magazyn radiowy, 17.00 Wiadomoœci, 17.15 Nieszpory lub nabo¿eñstwo, 17.30 Ró¿aniec,18.00 Wieczór muzyczny, 19.00
Wiadomoœci watykañskie, 19.15 Czym
¿yje Koœció³?, 19.30 Co niesie dzieñ,
Œwiêci, Kalendarium, 19.45 Anio³ Bajkowy, 20.00 Podsumowanie dnia, 20.10
Godzina Biblijna, 21.00 Apel Jasnogórski, 21.10 Piêæ minut dla Niepokalanej,
21.15 Ewangelijny siew, 21.30 Ró¿aniec,
21.50 Kompleta, 22.00 Wiadomoœci watykañskie, 22.30 Katecheza, 23.00 Poradnik domowy

Informacje, 6.04 Informacje sportowe,
6.06 Œl¹ska fala, 6.15 U progu dnia,6.20
Œl¹ska fala, 6.30 Skrót informacji, 6.32
Auto radio, 6.33 Œl¹ska fala, 6.45 Temat dnia, 7.00 Kurier poranny, 7.07 Informacje sportowe, 7.15 Trójwymiarowa prognoza pogody,7.20 Œl¹ska fala,
7.30 Skrót informacji, 7.32 Auto radio,7.35 Œl¹ska fala, 7.45 Kawa na ³awê,
8.00 Informacje, 8.05 Muzyka, 8.15 Za
kierownic¹, 8.30 Skrót informacji, 8.32
Auto radio, 8.34 Muzyka, 9.00 Informacje, 9.04 Moc Kultury, 9.07 Muzyka, 9.15
Stylowy zawrót g³owy, 10.00 Informacje, 10.04 Stylowy zawrót g³owy, 10.15
Trójwymiarowa prognoza pogody,
10.20 Stylowy zawrót g³owy, 11.00 Informacje, 11.05 Stylowy zawrót g³owy,
12.00 Kurier po³udniowy, 12.07 Informacje sportowe, 12.10 Auto radio, 12.15
Muzyka, 13.00 Informacje,13.05 Muzyka, 13.15 Z³ota rybka - audycja muzyczna, 14.00 Informacje,14.05 Muzyka,
14.15 Suma - magazyn ekonomiczny,15.00 Informacje, 15.04 Auto radio,
15.15 Wiêcej kultury, proszê!, 16.00 Kurier popo³udniowy, 16.07 Informacje
sportowe, 16.10 Auto radio, 16.15
DŸwiêk dobry - magazyn reporterów,
16.30 Skrót informacji, 16.33 DŸwiêk dobry, 17.00 Informacje, 17.04 Auto radio,17.05 Muzyka, 17.15 DŸwiêk dobry
- temat do dyskusji, 18.00 Informacje,
18.04 Auto radio,18.05 Muzyka, 18.15
Sakiewka, 19.00 Informacje,19.03 Informacje sportowe, 19.05 Muzyka, 19.15
Audycja muzyczna, 20.00 Informacje,
20.05 Muzyka, 20.15 Audycja muzyczna, 21.00 Informacje, 21.05 Z mikrofonem po boiskach, 21.15 Muzyczne rockowania, 22.00 Informacje, 22.05 Stare
ale jare, 23.00 Informacje, 23.05 Radio
Katowice na dobranoc

Radio Katowice (103 FM): 6.00

Radio Bielsko (106,7 FM): 0:00
Polska noc, 6:00 Wiadomoœci, 6:45
Wiadomoœci sportowe, 7:00 Wiadomoœci, 7:15 Motoserwis, 7:45 Motoserwis,7:46 Wiadomoœci sportowe,
8:00 Wiadomoœci, 8:15 Motoserwis,
8:20 Kursy walut, 8:45 Motoserwis,
8:46 Goœæ Radia Bielsko, 9:00 Wiadomoœci, 9:20 Koncert ¿yczeñ z
kwiatkiem, 10:00 Wiadomoœci, 10:45
P³yta tygodnia, 11:00 Wiadomoœci,
11:15 Jarmark Radia Bielsko, 12:00
Wiadomoœci, 12:20 Koncert ¿yczeñ z
kwiatkiem, 13:00 Wiadomoœci,14:00
Wiadomoœci, 14:15 Motoserwis, 14:30
Gie³da pracy, 14:45 Motoserwis, 15:00
Wiadomoœci, 15:15 Motoserwis, 15:30
Wiadomoœci kulturalne, 15:45 Motoserwis, 15:46 P³yta tygodnia, 16:00
Wiadomoœci,16:05 Szafa graj¹ca, 16:45
P³yta tygodnia, 17:00 Wiadomoœci,
17:05 Szafa graj¹ca, 18:00 Wiadomoœci,18:05 Codzienna lista przebojów,19:00 Wiadomoœci, 19:05 Codzienna lista przebojów, 20:00 Wiadomoœci, 20:05 Radio randka, 21:00 Muzyczne marzenia

22:00 ¯elazny punkt programu, 22:00
- 0:00 Trance around the world

Anio³ Beskidów (90,2 FM): 5.00 FM, 17:00 - 19:00 Total chart, 19:00 -

19.35 Propozycje do Listy Œl¹skich
Szlagierów
20.00 Silesia Informacje
20.21 Pogoda
20.25 Dziwne i niebezpieczne
21.00 Shabash India
21.30 Ukryta kamera
22.30 Na tropie zbrodni
23.00 Film erotyczny
00.45 Zakazana namiêtnoœæ - serial
(64)
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05.00
06.00
07.15
08.15
08.45
09.15
10.15
10.45
12.45
13.45
14.45
15.30
17.45
18.50
19.20
19.25
19.30
20.00
22.05
00.10
02.00
03.00
03.15
04.40

05.35 Uwaga! - magazyn reporterów
05.55 Mango - telezakupy

Wstawaj! Gramy! - program
muzyczny
Nowy dzieñ z Polsat News program informacyjny
Przygody Animków (66, 67) serial animowany
Pies Huckleberry (52, 53) serial animowany
Pinky i Mózg (11) - serial animowany
Scooby-Doo (5) - serial animowany
Ewa gotuje (130) - magazyn
kulinarny
Bobby Jones: ¯ywa legenda
- dramat biograficzny, USA 2004
90210 2 (34) - serial obyczajowy
Dom nie do poznania (190) reality show
Siê krêci - program rozrywkowy
Siatkówka kobiet: World
Grand Prix - mecz fazy grupowej: Polska - Dominikana
Mamuœki (16, 17) - serial komediowy
Wydarzenia
Sport
Prognoza pogody
Œwiat wed³ug Kiepskich (63)
- serial komediowy
Ewolucja - komedia SF, USA
2001
Kocurek - komedia, USA 2001
John Doe (11, 12) - serial sensacyjny
Zagadkowa noc - teleturniej
Zza kamery... (59) - magazyn
filmowy
Tajemnice losu - program rozrywkowy
TV Market - magazyn reklamowy

10.45 Niespotykanie spokojny
cz³owiek - komedia obyczajowa, Polska 1975
11.55 Zoo Story - telenowela dokumentalna
12.30 Kocham Ciê, Polsko! - program rozrywkowy
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Wojciech Cejrowski - boso
przez œwiat - reporta¿, Polska
2008
15.10 Kabaretowy pojedynek gigantów - program rozrywkowy
16.05 S³owo na niedzielê
16.15 Marco Polo (2) - film przygodowy, USA 2007
17.50 Festiwal Filmu i Sztuki «Dwa
brzegi» 2011 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wis³¹ (9) cykl reporta¿y, Polska 2011
18.00 Panorama
18.35 Sport telegram
18.40 Pogoda
18.50 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska
2011
18.55 Kulisy „Postaw na milion” felieton
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 Kabaretowe wakacje z duchami - Strachy na lachy (1)
- program rozrywkowy
21.15 Kabaret Moralnego Niepokoju przedstawia - program rozrywkowy
22.15 Tañcz¹cy z wilkami (1, 2/2) western, USA 1990
02.30 Daleko od siebie - dramat obyczajowy, Polska 1995
04.15 Kabaret na lato - program rozrywkowy
04.50 Zakoñczenie programu
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05.30 Telezakupy
05.55 Sami dla siebie - film obyczajowy, Polska 1987
07.25 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska
2011
07.30 Rok w ogrodzie - magazyn
08.00 Mazury nieodkryte - magazyn
08.20 Czterej pancerni i pies (13/21)
- serial wojenny
09.25 Ziarno - program dla dzieci
09.55 Walt Disney w Jedynce: Moi
przyjaciele - Tygrys i Kubuœ
(64) - serial animowany
10.30 Walt Disney w Jedynce: Hannah Montana (34) - serial komediowy
10.55 Disney! Cudowny œwiat: Program ochrony ksiê¿niczek film familijny, USA 2009
12.30 Polityczne menu - magazyn
12.55 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska 2011
13.00 Wiadomoœci
13.20 Wszystkie pieni¹dze œwiata
(1/4) - serial wojenny
14.30 Jedyna prawdziwa mi³oœæ komedia romantyczna, USA
2000
16.00 Kolarstwo: Tour de Pologne
- meta
16.50 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska
2011
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.20 Droga do Euro - kronika
17.25 Kolarstwo: Tour de Pologne
- studio
17.30 Kolarstwo: Tour de Pologne
- 7. etap: Kraków - Kraków
19.10 Kolarstwo: Nutella Mini Tour
de Pologne
19.15 Wieczorynka: Magiczne przygody misia Ruperta (37)
19.30 Wiadomoœci
19.50 Sport
20.00 Kolarstwo: Tour de Pologne
- kronika
20.05 Pogoda
20.20 Hit na sobotê: Wodny œwiat film przygodowy, USA 1995
22.35 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska
2011
22.45 Mêska rzecz: Clementine dramat sensacyjny, Korea Po³udniowa/USA 2004
00.40 Kino nocnych marków: Glina 2 (20/25) - serial kryminalny
01.35 Temida: Strza³y o œwicie - film
kryminalny, Polska 1985
03.05 Kino nocnych marków: Urodzony po raz trzeci - film wojenny, Polska 1989
04.45 Zakoñczenie programu

05.45 Opactwa i klasztory - serial
dokumentalny
06.20 Cz³owiek wœród ludzi - magazyn
06.50 Bli¿ej lasu - magazyn przyrodniczy
07.05 Tak mo¿esz - magazyn poradnikowy
07.20 Familijna Dwójka: Eliasz (1,
2) - serial animowany
07.50 Familijna Dwójka: Miko³ajek
(24) - serial animowany
08.05 Historia wyœcigu Tour de Pologne - cykl felietonów, Polska
2011
08.15 Karino (13) - serial obyczajowy
08.45 Podró¿ za jeden uœmiech (7)
- serial przygodowy
09.30 Szaleñstwo Majki Skowron
(7) - serial obyczajowy
10.05 Stawiam na Tolka Banana (1/
7) - serial obyczajowy

Radio CCM (97,6 FM)
FM):: 24.006.00 Muzyczna noc z radiem CCM,
7.00 Serwis informacyjny + pogoda, 7.30 Pogoda, 8.00 Serwis informacyjny + pogoda, 8.30 Pogoda, 9.00 Serwis informacyjny +
pogoda, 9.30 Pogoda, 10.00 Serwis informacyjny + pogoda, 10.30
Pogoda, 11.00 Serwis informacyjny + pogoda, 11.30 Pogoda, 12.00
Serwis informacyjny, 15.00 Serwis
informacyjny + pogoda, 15.0019.00 Pozdrowienia w radiu CCM,
16.00 Serwis informacyjny + pogoda, 17.00 Serwis informacyjny
+ pogoda, 18.00 Serwis informacyjny + pogoda, 19.00 Serwis informacyjny

Anio³ Beskidów (90,2 FM): 0.00
Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 4.00 Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 4.15 Ewangelijny siew, 4.30 Katecheza, 5.00 Pacierz, 5.10 B³ogos³awieni, 6.00 Ró¿aniec, 6.30 Godzinki, 7.00 Co niesie dzieñ, 7.15 Ewangelijny siew,
7.30 Œwiêci, Kalendarium, 7.45
Jutrznia, 8.00 Co niesie dzieñ, 8.05
Piêæ minut dla Niepokalanej, 8.15
Msza œw., 9.00 Wiadomoœci, 9.05
Czêstograj - Rok Chopinowski, 9.15
Goœæ Niedzielny, 9.30 Katecheza,
10.00 Wiadomoœci, 10.05 Czêstograj, 10.10 Magazyn radiowy, 11.00
Wiadomoœci, 11.05 Czêstograj,
11.10 Skrzydlate S³owa, 11.30 Pora
Dobrego S³owa, 12.00 Anio³ Pañski, 12.05 Piêæ minut dla Niepokalanej, 12.15 Ewangelijny siew, 12.30
Ró¿aniec, 13.00 Wiadomoœci, 13.05
Czêstograj, 13.10 B³ogos³awieni,
14.00 Wiadomoœci, 14.05 Czêstograj - Rok Chopinowski, 14.10 Goœæ
Niedzielny, 14.30 Co niesie dzieñ,
Œwiêci, Kalendarium, 15.00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, 15.15
Chwila z Ewangeli¹, 15.30 Katecheza, 16.00 Wiadomoœci, 16.05 Czêstograj, 16.10 Magazyn radiowy,
17.00 Wiadomoœci, 17.15 Nieszpory lub nabo¿eñstwo, 17.30 Ró¿aniec, 18.00 Wieczór muzyczny,
19.00 Wiadomoœci watykañskie,
19.15 Czêstograj - Rok Chopinowski, 19.20 Goœæ Niedzielny, 19.30
Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 19.45 Anio³ Bajkowy, 20.00
Podsumowanie dnia, 20.10 B³ogos³awieni, 21.00 Apel Jasnogórski,
21.10 Piêæ minut dla Niepokalanej,
21.15 Ewangelijny siew, 21.30 Ró¿aniec, 21.55 Kompleta, 22.05 Wiadomoœci watykañskie, 22.20 Skrzydlate s³owa, 22.30 Katecheza, 23.00
Czêstograj - Rok Chopinowski,
23.10 Magazyn radiowy

08.00 Radio
10.00 Kuchnia po œl¹sku
10.30 Muzyczny Relaks
11.25 Film fabularny
13.10 Alladyn
14.10 Carramba
14.30 Turyœci
15.10 Bonanza
16.05 Muzyczna kuchnia
16.40 Koncert ¿yczeñ
17.45 Silesia Informacje
18.00 Pogoda
18.05 Kuchnia po œl¹sku
18.35 Tygodniowy Fina³ Listy Œl¹skiech Szlagierów
20.00 Silesia Informacje
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Ma³opolska na rowerze
Pogoda w regionie
Kronika kulturalna
Jan Pawe³ II w Ma³opolsce
Profil aktywny
Pogoda w regionie
Kontrapunkt - studio dokumentu i reporta¿u
Smakowanie Ma³opolski
Pod Tatrami
MOPS - mosty pomocy
Nowohucka Kronika Filmowa
Wielicki Skarbnik
Jak unikn¹æ mandatu/Omiñ
korki
Kronika
Pogoda w regionie
Tematy dnia
Pogoda w regionie
Parafia z sercem
Telezakupy
Kronika, pogoda w regionie
Pogoda w regionie
Speed 2

Detektywi na wakacjach serial fabularny dla m³odych
widzów
Pomys³ na weekend
Tajemnica szyfru marabuta
- serial animowany dla dzieci
Popo³ednie z Szo³tyskiem
Fascynuj¹ce Œl¹skie
Pogoda
Mazury i Gdañsk na lato
Aktualnoœci
Goœæ Aktualnoœci - pora na
kulturê
Sport
Magazyn meteo
Lubelskie - smakuj ¿ycie
Aktualnoœci
Pogoda
Sport

08.00 Co za tydzieñ - magazyn informacyjny
08.30 Dzieñ dobry wakacje - magazyn
10.55 Trinny i Susannah ubieraj¹
Polskê (3) - magazyn poradnikowy
11.55 Szymon Majewski Show 12
- program rozrywkowy
12.55 Cofnij zegar - program rozrywkowy
13.25 You can dance - po prostu
tañcz! 6 - program rozrywkowy
15.05 Billy Madison - komedia, USA
1995
17.00 Orange Warsaw Festival (4)
- koncert
18.00 Kuchenne rewolucje 3 - reality show
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn reporterów
20.00 Freestyle motocross: Red
Bull X-Fighters
22.15 Bodyguard - dramat sensacyjny, USA 1992
00.55 Diukowie Hazzardu: Pocz¹tek - komedia sensacyjna,
USA 2007
02.50 Arkana magii - interaktywny
program rozrywkowy
04.10 Uwaga! - magazyn reporterów
04.30 Nic straconego - programy
powtórkowe

07.45
08.15
08.45
17.00
17.30
17.55
18.00
18.30
18.50
19.00
19.15
19.20
21.45
21.55
22.00

07.45
07.58
08.00
08.05
08.45
17.00
17.05
17.30
17.45
17.55
18.05
18.15
18.25
18.30
18.45
18.50
19.00
19.05
19.25
21.45
21.55
22.00

05.45 Telezakupy
07.35 Sekrety natury

I TV IV
20.21 Pogoda
20.25 Ton¹ce miasto - serial kryminalny
21.15 Na tropie zbrodni - serial popularnonaukowy
Super Film TVS
Film erotyczny
Zakazana namiêtnoœæ
Shaabas india
Prekursorzy
W œwiecie nauki
Muzyczny Relaks
VIPO - magazyn disco
Propozycje do VIPO
Short - œwiat w pigu³ce
Telezakupy
21.45
23.25
01.05
01.55
02.20
02.50
03.20
04.10
05.00
05.12
05.15

Radio Planeta (87,9 FM): 0.002.00 Euphonic sessions, 2.00-3.00
Angelo Mike, 3.00-6.00 Trance night, 6.00-9.00 S³owotalk, 9.00-14.00
100% imprezowych hitów, 14.0015.00 Oldskul, 15.00-19.00 100%
imprezowych hitów, 19.00-20.00
Hot mix - DJ Macu, 20.00-21.00
Antoine Clamaran, 21.00-23.00 Defected - In the house, 23.00-24.00
Essential mix - Pete Tong
Radio Bielsko (106,7 FM): 0:00
Polska noc, 6.00 Wiadomoœci, 7.00
Wiadomoœci, 8:00 Wiadomoœci,
9:00 Wiadomoœci, 9:20 Koncert
¿yczeñ z kwiatkiem, 9:30 Sportowe
Beskidy, 10:00 Wiadomoœci, 11:00
Wiadomoœci, 12:00 Wiadomoœci,
12:20 Koncert ¿yczeñ z kwiatkiem,
13:00 Wiadomoœci, 14:00 Wiadomoœci, 15:00 Wiadomoœci, 16:00 Wiadomoœci, 17.00 Wiadomoœci, 18.00
Wiadomoœci, 18.05 Lista przebojów
XXI wieku, 20:00 Party mix
Radio Katowice (103 FM):
0.00 Sygna³ stacji - m³otki, hymn
pañstwowy, 0.10 Szko³a Bardzo
Wieczorowa, 1.00 Noc z Radiem
Katowice (GwiaŸdziarnia Pana
Jana), 5.00 Sygna³ stacji - m³otki,
5.01 Œl¹ska fala, 6.00 Doba w regionie, 6.04 Wiadomoœci sportowe, 6.15 U progu dnia, 6.32 Auto
Radio, 6.45 Temat dnia, 7.00 Informacje, 7.04 Wiadomoœci sportowe, 7.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 7.30 Auto Radio, 8.00
Informacje, 8.15 Za kierownic¹ publicystyka, 8.30 Auto Radio,
9.00 Informacje, 9.04 Moc kultury,
9.15 Stylowy zawrót g³owy, 10.00
Informacje, Stylowy zawrót g³owy
cd., 10.15 Trójwymiarowa prognoza pogody, 11.00 Informacje, Stylowy zawrót g³owy cd., 12.00 Kurier Po³udniowy, 12.07 Wiadomoœci sportowe, 13.00 Informacje,
13.15 Z³ota rybka - aud. muz. R.
Drabka, 14.00 Informacje, 14.15
Lista przebojów, 15.00 Informacje,
15.15 Lista przebojów cd., 16.00
Informacje, 16.04 Wiadomoœci
sportowe, 16.15 Ligoniowe radio
(magazyn A. Musialik, H. Grzonki), 17.00 Informacje, 17.05 Wiadomoœci sportowe, 18.00 Informacje, 18.05 Wiadomoœci sportowe,
19.00 Informacje, 19.15 Z mikrofonem po boiskach, 20.00 Informacje, 20.15 W sobotê wieczorem
- aud. B. Czajkowskiej, 21.00 Informacje, 21.05 Z mikrofonem po
boiskach, 21.15 Muzyka na lata,
22.15 Muzyka przy Kominku (R.
Drabek), 23.10 Radio Katowice na
Dobranoc (B. Starzyñski)

TV V I

05.30 Telezakupy
05.55 Has³o - film obyczajowy, Polska
1976
07.00 Transmisja mszy œwiêtej z
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach
07.55 Tydzieñ - magazyn rolniczy
08.35 Czterej pancerni i pies (14/
21) - serial wojenny
09.40 Nad Niemnem (2, 3/4) - serial
obyczajowy
11.55 Miêdzy ziemi¹ a niebem - magazyn
12.00 Anio³ Pañski
12.15 Miêdzy ziemi¹ a niebem - magazyn
12.45 Pogodni (22) - serial interaktywny
13.00 Wiadomoœci
13.15 Smerfy (166) - serial animowany
13.50 Wojna i pokój (2) - dramat wojenny, USA/W³ochy 1956
15.50 BBC w Jedynce: Baribale z
lasów pó³nocy - film dokumentalny, Wielka Brytania 2009
16.50 Pogodni (22) - serial interaktywny
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.20 Kolarstwo: Tour de Pologne
- podsumowanie
17.30 M³odzi muszkieterowie (8) serial przygodowy
18.25 SuperKabarety - Opole bisuje! (1) - program rozrywkowy
18.50 Kolarstwo: Nutella Mini Tour
de Pologne
19.00 Wieczorynka: Moi przyjaciele - Tygrys i Kubuœ (65)
19.30 Wiadomoœci
19.50 Sport
20.00 Droga do Euro - kronika
20.05 Pogoda
20.20 Mi³oœæ nad rozlewiskiem (10/
13) - serial obyczajowy
21.10 Pogodni (22) - serial interaktywny
21.20 Sisi (2) - film kostiumowy,
Niemcy/W³ochy/Austria 2009
23.10 Przypadkowa dziewczyna komedia romantyczna, USA/
Wielka Brytania 1998
01.00 Kolekcja kinomana: Szpital
Przemienienia - dramat psychologiczny, Polska 1978
02.40 Kino nocnych marków:
Klucznik - dramat spo³eczny,
Polska 1979
04.15 Engagement - film obyczajowy,
Polska 1984
05.09 Zakoñczenie programu

05.35
05.50

06.50
07.20
08.05
09.45
10.20
10.30

11.30
12.10

S³owo na niedzielê
Nie tylko dla pañ: Sekrety
biologicznego zegara - film
dokumentalny, Wielka Brytania
2009
Natura siê o(d)p³aca - cykl reporta¿y, Polska 2010
Wakacje z duchami (1/7) - serial przygodowy
Daleko od szosy (7) - serial
obyczajowy
Wojna domowa (7/15) - serial
obyczajowy
Pogodni (22) - serial interaktywny
Wakacje z National Geographic: Podziemny œwiat Wyspy Wielkanocnej - film dokumentalny, Wielka Brytania 2009
Mak³owicz w podró¿y - magazyn kulinarny
Gwiazdy w po³udnie: Szczeniackie wojsko - komedia,
USA 1995

17.00
17.55
18.00
18.30
19.00
19.15
19.20
21.45
21.55
22.00

07.45
07.55
08.00
08.10
08.45

17.00
17.05
17.25
18.25

18.30
18.50
19.00
19.05

19.30
21.45
22.00
22.15

05.15 Telezakupy
07.00 Œwiat w pigu³ce

Pod Tatrami
Pogoda w regionie
Rozmowy o mi³osierdziu
Smakowanie Ma³opolski
Telewizja LATO - magazyn
wakacyjny
Pogoda w regionie
Parafia z sercem
Krakowskie lato z dokumentem
Jak unikn¹æ mandatu/Omiñ
korki
Kronika, pogoda w regionie
Tematy dnia
Pogoda w regionie
Muzyczny kalejdoskop - Góralskie serce, cz.1
Etniczne klimaty
Kronika, pogoda w regionie
Kronika sportowa
JedŸ bezpiecznie - magazyn
motoryzacyjny

07.45 Detektywi na wakacjach - serial fabularny dla m³odych widzów
08.15 To brzmi
08.45 Tajemnica szyfru marabuta serial animowany dla dzieci
Ratownicy - serial produkcji TVP
Pogoda
Rozmowa z ks. Tischnerem
Aktualnoœci - wydanie g³ówne
Sport
Magazyn meteo
Koncert ¿yczeñ
Aktualnoœci
Pogoda
Sport

05.35 Uwaga! - magazyn reporterów
05.55 Mango - telezakupy
08.00 Maja w ogrodzie - magazyn
ogrodniczy
08.25 Akademia ogrodnika - magazyn ogrodniczy
08.30 Dzieñ dobry wakacje - magazyn
10.55 Kuchenne rewolucje 3 - reality show
11.55 Co za tydzieñ - magazyn informacyjny
12.25 Przepis na ¿ycie (7) - serial
obyczajowy
13.20 X Factor - program rozrywkowy
15.00 Usta Usta 3 (6) - serial komediowy
16.00 Pluto Nash - komedia SF, USA
2002
18.00 Trinny i Susannah ubieraj¹ Polskê (4) - magazyn poradnikowy
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn reporterów
20.00 Job, czyli ostatnia szara komórka - komedia obyczajowa,
Polska 2006
22.00 Usta Usta 3 (7) - serial komediowy
23.00 Agenci NCIS 6 (21) - serial
sensacyjny
00.00 Druga strona medalu 4 - talkshow
00.35 Szeœæ stóp pod ziemi¹ 5 (3) serial obyczajowy
01.40 Rodzina Soprano 6 (21) - serial sensacyjny
02.50 Arkana magii - interaktywny
program rozrywkowy
04.10 Uwaga! - magazyn reporterów
04.30 Nic straconego - programy
powtórkowe
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14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Wojciech Cejrowski - boso
przez œwiat - reporta¿, Polska
2008
15.15 Szansa na sukces - program
muzyczny
16.15 Na dobre i na z³e (445) - serial
obyczajowy
17.15 Kabaret Rak i przyjaciele program rozrywkowy
18.00 Panorama
18.30 Sport telegram
18.35 Pogoda
18.40 Pogodni (22) - serial interaktywny
18.50 „Tak to lecia³o!” - kulisy - felieton
18.55 Tak to lecia³o! - teleturniej muzyczny
20.05 Kabaretowy Klub Dwójki program rozrywkowy
21.10 Dwójka w akcji: Nag³a œmieræ
- film sensacyjny, USA 1995
23.05 Festiwal Filmu i Sztuki «Dwa
brzegi» 2011 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wis³¹ (10) cykl reporta¿y, Polska 2011
23.20 Wielka gala jazzowa. Plus
Grand Prix Jazz Melomani Oskary Jazzowe za 2010 (2) koncert galowy
00.15 Refreny - film animowany, Polska 2007
00.35 Pograbek - dramat obyczajowy,
Polska 1992
02.05 Jest sprawa - komedia obyczajowa, Polska 2002
03.45 Fale. Wyjazd - film krótkometra¿owy, Polska 2005
04.20 Ch³opiec na galopuj¹cym koniu - dramat psychologiczny,
Polska 2006
05.40 Zakoñczenie programu

05.00 Wstawaj! Gramy! - program
muzyczny
06.00 Nowy dzieñ z Polsat News program informacyjny
07.15 Przygody Animków (68, 69) serial animowany
08.15 Miœ Yogi (67, 68) - serial animowany
08.45 Pinky i Mózg (12) - serial animowany
09.15 Scooby-Doo 2 (2) - serial animowany
09.45 Sylwester i Tweety na tropie
(10) - serial animowany
10.15 Tom i Jerry (7) - serial animowany
10.45 Geniusze w pieluchach - komedia, USA 1999
12.45 Ewolucja - komedia SF, USA
2001
14.45 Jaœ Fasola (8) - serial komediowy
15.30 Siatkówka kobiet: World
Grand Prix - mecz fazy grupowej: Polska - W³ochy
17.45 Kabareton na Topie (5) - program rozrywkowy
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Œwiat wed³ug Kiepskich (116)
- serial komediowy
20.00 Ludzie Chudego (8) - serial
komediowy
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 7 (150) - serial kryminalny
22.00 Koœci 2 (43) - serial kryminalny
23.00 Detektyw Amsterdam (5) - serial kryminalny
00.00 Trzynaœcie duchów - horror,
USA/Kanada 2001
02.00 Magazyn sportowy
04.00 Tajemnice losu - program rozrywkowy
04.40 TV Market - magazyn reklamowy

07.30
08.00
10.00
10.15
11.10
11.25
13.10
14.05
15.10
16.05
16.35
17.15
17.45
18.00
18.05
18.40

¯ycie po œmieciach
Radio
Short - œwiat w pigu³ce
VIPO - magazyn disco
Propozycje do VIPO
Film fabularny
Koncertowa niedziela
A nom siê to podobo
Bonanza
Muzyczny weekend
koncert ¿yczeñ cz.I
Kuchnia po œl¹sku
Silesia Informacje
Pogoda
Koncert ¿yczeñ cz. II
Bajkowa TVS

● REKLAMA ● REKLAMA ●

0.00 Sygna³ stacji - m³otki, hymn
pañstwowy, 0.01 Noc z Radiem
Katowice, 6.00 Muzyczne dzieñ
dobry, 7.00 Informacje, 7.10 G³os
¿ycia, 7.30 Gwiezdna pogodynka,
7.45 U progu dnia, 8.00 Informacje, 8.10 Lwowska fala (audycja
kresowa), 9.00 Informacje, 9.08
Moc Kultury, 9.15 Salonik muzyczny Adama Rozlacha, 10.00 Informacje, 10.15 Czy to prawda,
¿e… - aud. B. Tomanek, 11.00 Informacje, 11.45 Podniebne opowieœci - aud. C. Orzecha, 12.00
Przegl¹d wydarzeñ tygodnia,
13.00 Informacje, 13.05 Po naszymu, czyli po œl¹sku - aud. M. Pañczyk, 14.00 Informacje, 14.04 Wiadomoœci sportowe, 14.15 Z lamusa Leszka Mazana, 15.00 Informacje, 15.45 Poczta Poetycka Macieja Szczawiñskiego, 16.00 Informacje, 16.04 Wiadomoœci sportowe, 16.15 Pozytywka - aud. E.
Niewiadomskiej, 17.00 Informacje, 17.05 Auto Radio, 17.30 Skrót
listy przebojów, 18.00 Informacje,
18.05 Auto Radio, 18.30 Za kierownic¹ - magazyn motoryzacyjny, 19.00 Informacje, 19.05 Z mikrofonem po boiskach (sport),
20.00 Informacje, 20.30 Gwiezdna pogodynka (J. Desselberger),
21.00 Informacje, 21.04 Wiadomoœci sportowe, 21.15 Spotkania
Artystyczne M. Szczawiñskiego,
22.05 Niedzielne spotkania z reporta¿em - aud. w oprac. A. Sekudewicz, 23.05 Radiowy Przewodnik Muzyczny (A. Rozlach ) /
Klasyka w Polsce (ostatnia niedziela miesi¹ca), 0.00 Sygna³ stacji - m³otki, hymn pañstwowy

Radio Katowice (103 FM)
FM)::

Wiadomoœci, 14.05 Przystanek
niedziela, 15:00 Wiadomoœci,
15.05 Przystanek niedziela, 16:00
Wiadomoœci, 21:00 Przeboje z lat
90.

19.30 Tygodniowy Fina³ Listy Œl¹skich Szlagierów - prolog
20.00 Silesia Informacje
20.21 Pogoda
20.25 Tygodniowy Fina³ Listy Œl¹skich Szlagierów
22.20 Muzyczny weekend
22.50 Short - œwiat w pigu³ce
23.00 Film erotyczny
02.20 Zakazana namiêtnoœæ
03.10 VIPO - magazyn disco
04.00 Muzyczny weekend
04.25 Tygodniowy Fina³ Listy Œl¹skich Szlagierów
06.00 Kuchnia po œl¹sku
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Anio³ Beskidów (90,2 FM)
FM):: 0.00
Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 4.00 Co niesie dzieñ, Œwiêci,
Kalendarium, 4.15 Ewangelijny
siew, 4.30 Katecheza, 4.50 Pacierz,
5.00 Magazyn niedzielny, 6.00 Ró¿aniec, 6.30 Godzinki, 7.00 Co niesie dzieñ, 7.15 Ewangelijny siew,
7.30 Œwiêci, Kalendarium, 7.45
Jutrznia, 8.00 Anielska Niedziela,
8.30 Katecheza, 9.00 Magazyn niedzielny, 10.00 Co niesie dzieñ, Œwiêci, Kalendarium, 10.15 Dzwony i
Piêæ minut dla Niepokalanej, 10.30
Msza œw., 11.30 Poprawna polszczyzna, 11.45 Zaproszenie do biblioteki, 12.00 Anio³ Pañski, 12.05 Piêæ
minut dla Niepokalanej, 12.15
Ewangelijny siew, 12.30 Ró¿aniec,
13.00 Anio³ w operze, 14.15 Wiadomoœci kulturalne, 15.00 Koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia, 15.15 Ewangelijny siew, 15.30 Poprawna polszczyzna, 15.45 Zaproszenie do biblioteki, 16.00 Anielska Niedziela,
16.30 Katecheza, 17.00 Co niesie
dzieñ, 17.15 Nieszpory, 18.00 Wieczór muzyczny, 19.00 Wiadomoœci
kulturalne, 19.45 Anio³ Bajkowy,
20.00 Magazyn niedzielny, 21.00
Apel Jasnogórski, 21.05 Piêæ minut dla Niepokalanej, 21.15 Ewangelijny siew, 21.30 Ró¿aniec, 21.55
Kompleta, 22.05 Anielska Niedziela, 22.30 Katecheza, 23.00 Wiadomoœci kulturalne.lska Niedziela,
22.30 Katecheza
Radio CCM (97,6 FM): 6.0024.00 Muzyczna niedziela w radiu
CCM, 15.00-16.00 Jak min¹³ tydzieñ
Radio Planeta (87,9 FM): 0.001.00 Essential mix - Pete Tong ,
1.00-3.00 Global network - Pete
Gooding, 3.00-5.00 The shapeshifters, Michael Canitrot, 5.00-6.00
Naksi vs. Brunner, 6.00-9.00 S³owotalk, 9.00-14.00 100% imprezowych hitów, 14.00-15.00 Oldskul,
15.00-20.00 100% imprezowych
hitów, 20.00-22.00 Mega beat dance chart 20, 22.00-24.00 Global DJ
Broadcast Marcus Schulz
Radio Bie
lsko (106,7 FM)
Bielsko
FM):: 0:00
Polska noc, 8:00 Wiadomoœci,
8:05 Lista przebojów z myszk¹,
9:00 Wiadomoœci 9:05 Lista przebojów z myszk¹, 9:10 Radioranek, 9:30 Sportowe Beskidy, 9:35
Lista przebojów z myszk¹, 10:00
Wiadomoœci, 10:05 Lista przebojów z myszk¹, 11:00 Wiadomoœci,
11:05 Lista przebojów z myszk¹,
12:00 Wiadomoœci, 12.05 Przystanek niedziela, 13:00 Wiadomoœci,
13.05 Przystanek niedziela, 14:00

72899/101210
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● CZECHOWICE-DZIEDZICE,
Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42, tel./fax: 32-215-31-59,
tel.: 32-215-32-85, czynne pn.-pt.
8.00-14.00
● JELEŚNIA, „Honesta”, ul. J. Kazimierza 6, tel. 33-488-35-82, czynne
pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00
● BIELSKO-BIAŁA, Agencja Reklamowa „Kroniki Beskidzkiej”,
ul. Dubois 4, tel./fax: 33-81228-10. Biuro Ogłoszeń tel./fax
33-822-76-37, czynne pn.-pt.
8.00-16.00
● CIESZYN, redakcja „Głosu Ziemi
Cieszyńskiej”, ul. ks. Świeżego 8,
tel. 33-8520-332, 33-8521-100,
33-8512-221, fax 33-8525-544,
czynne pn.-pt. 8.00-16.00
● SUCHA BESKIDZKA, redakcja „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, ul. Rynek 10, tel./fax:
33-874-17-56, czynne pn.-pt.
8.00-16.00
● WADOWICE, redakcja „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, ul.
Mickiewicza 3, tel./fax: 33-87380-54, czynne pn.-pt. 8.0016.00
● ANDRYCHÓW, Euro-Capital,
ul. Wolfa 10, tel. 33-875-93-23
czynne pn.-pt. 9.00-17.00

● MILÓWKA, „AS” Pośrednictwo Ubezpieczeniowe i Finansowe, ul. Jana Kazimierza 78a,
tel. 33-863-24-67, czynne pn.
-pt. 9.00-16.00, sob. 9.00-11.30
● SKOCZÓW, Ubezpieczenia, ul.
Ustrońska 23 tel. 33-853-3891, czynne pn.-sob. 8.00-17.00;
sklep „Picolo” Aneta Habarta, ul.
Bielska 15, „Picolo 2” ul. Kościelna 1, czynne pn.-pt. 9.00-17.00;
ul. Mały Rynek 1, Biuro Podróży „Dromas” tel. 33-853-44-90
● USTROŃ, Firma HandlowoUsługowa „Capri”, ul. A. Brody
21 (przy targowisku), czynne pn.
-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00,
tel. 33-854-13-57
● WISŁA, PTTK, ul. Lipowa 4a,
czynne pn.-pt. 8.00-16.00, tel.
33-855-34-80, 33-855-35-60
● ŻYWIEC, Biuro Turystyczno-Przewozowe „Beskid-Trans”, ul. Dworcowa 52, tel. 33-861-30-20, czynne
pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 9.30-13.00

Wójt Gminy Buczkowice
zawiadamia,
że wywiesił na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Buczkowice, ul. Lipowska 730
wykazy nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
obejmujący działki: 744/1 o powierzchni 1060 m2,
742/5 o powierzchni 1879 m2,
oraz część 746/1 i 745/1 o łącznej powierzchni 1435 m2
położonych w Rybarzowicach.
76372/020811

76369/020811
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A. ELEMENTY kute, tel. 33/
8149979.

SIATKI
OGRODZENIOWE
(wszystkie rodzaje, grube), s³upki, bramy + osprzêt. „IGIELIT”,
Bielsko-Bia³a, Ceramiczna 5B,
tel. 33/8103546, 601891224.

76188/210711

75759/240611

ANTYKI KUPIÊ - meble przedwojenne, obrazy, zegary, odznaczenia, srebra, militaria, stare zdjêcia, pocztówki i wiele innych 33/
8532358, 605255770

SPRZEDAM pustak 12x 24x 59,
cena 2,5 z³. Tel. 664761513.

103902/290711

BASEN Ultra Frame, 7,32 x
3,66 x 1,32 m z wyposa¿eniem, cena 3,5 tys. z³, BielskoBia³a tel. 602551247.

76316/290711

SPRZEDAM: kuchniê polow¹ rodzaj pieca wojskowego, tel. 33/
8518664 w godz. 19.00-21.00.
76101/180711

STEMPLE budowlane - sprzeda¿, tel. 33/8553079.
103723/250711

76346/010811

DREWNO KOMINKOWE, buk ,
brzoza 6-cio miesiêczne, iglaste
1-roczne. Dowóz gratis.
„DREW-KOM”, tel. 33/8168189,
32/2156380, 601495794.
76202/220711

DREWNO kominkowe, bukowe
170 z³ (uk³adane), transport gratis, tel. 512464478.
102490/280611

DREWNO kominkowe i opa³owe.
Transport gratis. Tel. 33/8144208,
602278405, 606751816.

76300/280711

A A A AUTO-SKUP, z³omowanie pojazdów, skupujemy ka¿de, pe³nosprawne, skorodowane,
powypadkowe, gotówka,
w³asny transport, zaœwiadczenia o wyz³omowaniu, tel. 516043993,
504509501.

76218/220711

SIATKI ogrodzeniowe ocynkowane, powlekane, twarde, grube w ró¿nych kolorach, przês³a ogrodzeniowe,
bramy, s³upki, akcesoria.
Czechowice-Dziedzice, tel.
32/2152897, 32/2143882.
73046/271210

DROBNE roboty hydrauliczne, kanalizacyjne, GAZ, tel.
33/8174845. TANIO.
76235/250711

BRAMY - szybko, tanio, tel.
33/8149979.
76187/210711

BRUKARSTWO kompleksowe,
ogrodzenia, wjazdy, place,
chodniki, tel. 609399106.

76229/250711

ALARMY, blokady, autoradio. Bielsko-Bia³a, Sobieskiego 179A, tel. 33/
8118440.
103847/270711

AUTO-GAZ, haki holownicze,
baga¿niki, Bielsko-Bia³a, Sobieskiego 179A, tel. 33/8118440.
103848/270711

CERTYFIKATY energetyczne +
badanie kamer¹ termowizyjn¹
gratis, 606648507.

ELEKTROINSTALACJE, tel.
508070439.
103989/010811

ELEKTRONARZÊDZIA: sprzeda¿, serwis, czêœci. Dealer
Firmy Stihl. Bielsko-Bia³a,
Katowicka 19, tel. 33/
8161259; Czechowice-Dziedzice, Niepodleg³oœci 13, tel.
32/7385606; Stara Wieœ, ul.
Starowiejskich 20, tel. 33/
8456839. www.nycz.net.pl
76164/200711

94512/311210

CYKLINOWANIE bezpy³owe, tel.
692039230.
100697/180511

CYKLINOWANIE bezpy³owe,
malowanie, profesjonalny sprzêt,
514172282

76328/010811

A A A AUTO-Z£OM kasacja
pojazdów (upowa¿nienie
wojewody), transport lawet¹, sprzeda¿ czêœci.
BPBP SA, Bielsko-Bia³a,
Spiechowicza 27, tel. 33/
4700400 w.44, 609566188.

76329/010811

PREPARAT dla panów, tel.
511408707.

75619/130611

76322/010811

75942/050711

103889/290711

75275/230511

DOCIEPLENIE budynków tynkowanie, malowanie, remonty. Tel.
501538590, 605609765.

75937/040711

1/26/07/11/S

KUPIÊ w³osy Bielsko-B. tel.
505186186.
MEBLE antyki Artdeco, tanio, tel.
888141114.

103991/010811

SKODA, auto-czêœci. BielskoBia³a, Konopnickiej 27, tel. 33/
8119413.

SPRZEDAM: toyota carina, diesel, poj 2000, 97 rok. Tel.
512811987.

A A AUTO-Z£OM, kasacja
pojazdów, w³asny transport, skupujemy ka¿de,
p³acimy najlepiej, tel.
509940340, 508471863.

76109/180711

76231/250711

RENAULT espace 1.9 DCI, 2005,
bogate wyposa¿enie, tel.
509694424.

103957/010811

73647/090211

76203/220711

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW.
Wszystkie rodzaje tynków.
Styropian. We³na. Konkurencyjne ceny. Wycena gratis,
tel.
602820426,
www.termbud.com

SPRZEDAM seata alhambrê
1.9 TDI, 1999 r., zadbany, bogate wyposa¿enie, 7-osobowy,
508995964, 500428707.

BLASZAKI, GARA¯E najtaniej
Producent, tel. 33/4447310,
604497028.

BRYKIET DRZEWNY do kominków i pieców, pakowany w
worki 40 kg w postaci walca lub
kostki. PROMOCJA VII-IX. Dowóz gratis. „DREW-KOM”, tel.
32/2156380, 33/8168189,
601495794.

76060/130711

1/21/07/11/S

76/22/05/11

74252/180311

DOCIEPLANIE budynków styropianem, we³n¹. Tynki akrylowe mozaikowe. Obmiar i wycena gratis, tel. 606716695.

SPRZEDAM jeepa aro. Tel.
512811987.

BLACHY dachowe oraz akcesoria prosto od producenta. Telefon: 33/8730601;
600749475.

BRAMY, gara¿e, altany tel.
322644119, 694758758.

KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE oferujemy: przegl¹dy
okresowe, nape³nianie, badanie szczelnoœci, odgrzybianie, czyszczenie. BPBP
SA, Bielsko-Bia³a, Spiechowicza 27, tel. 33/4700400
w.44, 609566188.

76/27/06/11
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ELEMENTY kute, bramy,
balustrady, kraty. Bielsko,
KONIOR, ¯ywiecka 351
(koñcowy MZK Stalownik), tel. 33/8149979,
0602335429.
76184/210711

103599/200711

A. PRALNIA DYWANÓW,
tapicerek. TRANSPORT
GRATIS. Tel. 33/8103455.
73432/260111

ANTENY - monta¿, tel. 33/
8107022, 604836409.
76263/260711

AZBEST, demonta¿, dekarstwo,
docieplenia, okna, wiêŸby, tel.
792013569.
11/zl.05

BALUSTRADY, bramy, ogrodzenia kute, tel. 606850590.
75178/160511

BALUSTRADY,
8149979.

tel.

33/

76186/210711

BLACHARSTWO, dekarstwo. Tel.
602303351.
75327/250511

AUTOSERWIS: mechanika, instalacje gazowe, blacharstwo,
opony, Bielsko-Bia³a, ul. Sobieskiego 177A, tel. 338123372.

CYKLINOWANIE, lakierowanie,
niskie ceny, tel. 660370049.
103945/010811

CYKLINOWANIE, uk³adanie parkietów, paneli, desek, renowacja
schodów, tel. 503139273.
103960/010811

CZYSZCZENIE dywanów, czyszczenie tapicerki meblowej, samochodowej, tel. 888141114.
103888/290711

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, Karcherem, tel. 33/
8453062, 788339139.
76041/120711

DACHY, blacha, dachówka, przeróbki, wiêŸby dachowe, tel.
511530511.

FIRMA BHPOWIEC oferuje
us³ugi z zakresu: BHP: szkolenia BHP wstêpne, okresowe,
doradztwo, obs³uga BHP,
Ochrony Œrodowiska, PPO¯
www.bhpowiec.com.pl, e-mail:
agnieszka@bhpowiec.com.pl
ul. Karpacka 50, Bielsko-Bia³a,
Tel. 600553514.
74633/070411

GARA¯E blaszane, wzmocnione bramy gara¿owe.
Dowóz, monta¿ gratis ca³y kraj. Producent 32/
7003448, 18/3321681,
696753588 www.RobStal.pl
76154/190711

102528/280611

DEKARSTWO 10 lat gwarancji
792013569
11/zl.05

INFORMATYK, rozwi¹¿ê
Twój
problem,
tel.
791016016, www.informatykbielsko.pl
76339/010811

INSTALACJE C.O., wod.kan., gaz, ogrzewania pod³ogowe z miedzi, plastiku. TANIO! Tel. 33/8174845.

73245/130111

AUTO-SKUP - skupujemy auta
za gotówkê, ca³e, uszkodzone,
osobowe, dostawcze, inne.
P³atnoœæ gotówk¹. W³asny
transport. Najlepsze ceny. skupaut@vp.pl, tel. 502591555.

76236/250711

INSTALACJE
696444994.

75977/070711

AUTOSKUP. Wszystkie marki.
Stan obojêtny, 507656047.

97719/150311
76273/260711

IZOLACJE fundamentów, odwodnienia, tel. 516425653.

103503/180711

74733/130411

CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
- czêœci u¿ywane: silniki, skrzynie, zawieszenia, blacharka,
oœwietlenie, t³umiki, wiele innych,
www.eurofrance.pl Bielsko-Bia³a,
Andersa 43, tel. 33/8216820,
604213056.

KAFELKOWANIE, tel. 788903173.
76375/020811

KIEROWNIK
606648507.

budowy,
94515/311210

76299/280711

KLIMATYZACJA, CH£ODNICTWO, www.klimaro.pl,
Tel. 600384556, 33/8571105.

FIAT grande punto 1.2, 2009,
przebieg 25.000, tel. 509694424.
103992/010811

elektryczne,

75923/040711

74666/110411
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76/15/07/11

76197/210711

w w w. S t r o n y D l a F i r m . e u ,
693117136.
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75316/240511

101011/270511

www.zapytajprawnika.pl
101756/090611

¯ALUZJE - ROLETY,
601950785, 33/8124661.

tel.

76212/220711

KOMINKI, wk³ady, budowa, monta¿, rozprowadzanie ciep³ego powietrza, parapety, blaty, schody.
EURO KOMINKI, Kozy, Bielska
66A, tel. 668209853, 504528291,
www.eurokominki.blk.pl
76289/270711

KOMPLEKSOWE roboty elektryczne, tel. 513128639.
76061/130711

KOMPUTEROWE POGOTOWIE,
tel. 505200800.

OGRODZENIA, wyprzeda¿. Tel.
33/4880564.

AABY NAJTANIEJ WYPOCZ¥Æ - PRZYJDŹ! Europa,
œwiat - wczasy, objazdówki.
Bank ofert last minute.
GRACE, Wzgórze 18 (róg
3 Maja/Stoja³owskiego) tel.
33/8164071 do 74. bpgrace@bb.onet.pl, www.grace.com.pl

99855/020511

76371/020811

OGRODZENIA siatkowe, drewniane, panelowe naprawa, wymiana z materia³em lub bez, tel.
605110829, 782081368.
103950/010811

OSUSZANIE, izolowanie
budynków, tel. 601097401,
33/8573829, www.firbau.pl
95912/040211

76210/220711

KOMPUTEROWE POGOTOWIE, tel. 721777777.
76320/290711

PRALKI automatyczne, naprawa, Majewski, tel. 33/8141665,
604135894.

76185/210711

PRZEPROWADZKI + EKIPA,
kraj, zagranica, pianina, fortepiany, tel. 33/4999929,
504773666, www.przeprowadzki.bielsko.pl

103986/010811

MALOWANIE dachów i
elewacji. Doradztwo. Solidnoœæ i du¿e doœwiadczenie. Telefon: 889538781.
76/29/06/11

MALOWANIE dachów i elewacji. Telefon: 660188849.
77/84/11

MALOWANIE dachów, elewacji, wnêtrz, konstrukcji
stalowych, betonowych i
drewnianych. Wieloletnia
praktyka. Telefon: 33/
8730601;
602882325;
www.maluty.com.pl
76/22/05/11

MALOWANIE, tapetowanie, g³adzie gipsowe,
tel. 512749967.
75789/270611

MALOWANIE, tapetowanie, tel.
603517364.

73140/040111

RUSZTOWANIA elewacyjne,
warszawskie, s³upy przejezdne
aluminowe, wynajmê, tel.
604445705, 602158208.
75796/270611

STUDNIE - czyszczenie i dezynfekcja, tel. 33/8192864,
602107837.
75974/070711

ŒWIADECTWA energetyczne budynków. Bielsko-Bia³a
i okolice. Tel. 503418183.
76319/290711

TYNKI gipsowe agregatem,
WYLEWKI mixokretem BUDTYNK, tel. 601996583,
www.herzyk-miroslaw.pl.
73564/040211

WENTYLACJA, REKUPERACJA, www.klimaro.pl,
Tel. 600384556, 33/8571105.
74667/110411

102666/290611

MINIKOPARKA, tel. 516425653.
74732/130411

NAWIGACJA GPS, aktualizacja,
serwis, tel. 505200800.
76213/220711

OCIEPLANIE budynków, tel.
694111824.
76059/130711

ODNAWIANIE
507971751.

drzwi.

Tel.

WYCINANIE, przycinanie drzew
(wysiêgnik), tel. 515242704.
75965/060711

WYCINKA przycinka i pielêgnacja drzew, pielêgnacja
ogrodów, prace wysokoœciowe, koszenie traw, wycena prac GRATIS. Tel.
504156233, 500483599.
73152/050111

tel.

WYLEWKI agregatem mixokretem - BUDTYNK, tel.
0601996583, www.herzykmiroslaw.pl.

103697/250711

73565/040211

75872/010711

ODNAWIANIE wanien,
501707632, 32/3849198.

75945/050711

76270/260711

KRATY, tel. 33/8149979.
KRYCIE pap¹ termozgrzewaln¹
dachów, tarasów, balkonów, obróbki blacharskie wraz z rynnami.
Tel. 603500747.

HIT LATA CYPR TURECKI, super
hotele i ceny ju¿ od 1459 z³ - tydzieñ, www.sportcentrum.pl. Centrum Ofert Promocyjnych, tel. 33/
8193131, Bielsko-Bia³a, ul. Piastowska 10.

SERDECZNE PODZIÊKOWANIA
zgromadzonej na pogrzebie rodzinie, krewnym,
s¹siadom, kole¿ankom, kolegom, znajomym
za skierowane
wyrazy wspó³czucia, s³owa otuchy i pocieszenia
oraz z³o¿one kwiaty i intencje mszalne
w czasie uroczystoœci pogrzebowej
mojego mê¿a

RENTGEN
BIOMEDIX.
Rentgen ZÊBÓW. Minimalna dawka promieniowania - NAJNOWOCZEŒNIEJSZY SPRZÊT. Czynne: 9.00-12.45, 13.1519.00, sobota 9.00-14.00,
Bielsko-Bia³a, Barlickiego
15, tel. 33/ 8165185.
73331/180111

RENTGEN, Lek. Radiolog
Janusz
Fia³kowski.
ZDJÊCIA RTG: klatki
piersiowej, krêgos³upa,
stawów, inne, zêbowe,
panoramiczne. Czynne:
9.00-12.30, 15.00-17.00,
BIELSKO-BIA£A, BARLICKIEGO 13, tel. 33/
8145357, 602741245.
72891/101210

A. BEZP£ATNIE na NFZ poradnia WAD POSTAWY DZIECI,
REUMATOLOG, HEMATOLOG,
KARDIOLOG, NZOZ Corvita, 33/
8223346, 604244022.
76342/010811

A. „ZDROWIE” S.C. St.
i K. Ptak, Bielsko-Bia³a, ul. Krasickiego 12
a (obok Hotelu Magura), tel. 33/8223215,
606624987. PROMOCJA
50-70% US£UG REHABILITACYJNYCH w pe³nym zakresie, terapia falami uderzeniowymi. PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA DZIECI I
DOROS£YCH na NFZ.
Pracownia RTG i USG.
75821/280611

BEZBOLESNE leczenie i usuwanie zêbów. PROTEZY
NYLONOWE, mosty porcelanowe, ekspresowa naprawa
protez. BIELDENT, 3 Maja
17, tel. 33/8228961.
76297/280711

SZPITAL POD BUKAMI B-B ul. Szara 5 - jako
pierwszy oœrodek na Podbeskidziu oferuje zabiegi
Laserowej Korekcji Wad
Wzroku. Konsultacje profesorskie prof. dr hab. n.
med. Stanis³awa GierekCiaciura, rejestracja tel.
33/8299500.
75315/240511

USG PRENATALNE 4D Aparatem Voluson 730 Expert. SupraMed Ginekologiczne Centrum
Medyczne. Bielsko-Bia³a, ul. Olszówka 10A, tel. 33/8227722.
USG PIERSI.

MIÊDZYNARODOWY
punkt szczepieñ dla podró¿uj¹cych SCM BielskoBia³a ul. Pszenna 11 tel.
33/8157900.
75990/080711

PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI NFZ SZPITALA POD BUKAMI - B-B
ul. Szara 5 - przyjmuje
dzieci do lat 18 na wizyty okulistyczne w bardzo
krótkich terminach oczekiwania, rejestracji tel.
338299500.

76352/010811

p.

PIOTRA LASZCZAKA
sk³ada pogr¹¿ona w smutku
¿ona

KONSOLIDACYJNE
od
10.000, rata ju¿ 188 z³, tel.
32/4332738, 32/4767065.
103916/290711

KREDYTY bezwiekowo, tel.
32/4767065, 535550323.
103918/290711

KREDYTY od 50.000, rata
368 z³, tel. 535550323, 32/
4767065.

TAROT, wró¿by. Tel. 509745424.

USG PRENATALNE 4D. Centrum
medyczne FEMINA Katowice, tel.
32/2027090.

76324/010811

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA: przygotowanie do egzaminów poprawkowych, powtórki, tel.
500015829.
75358/270511

MATEMATYKA poprawki, tel.
511890392.
76308/280711

AF Cash-Pol, b³yskawiczne
chwilówki do 1500 z³, bez
BIK, tak¿e z komornikiem,
dojazd do klienta, natychmiastowa wyp³ata. Tel.
500660220
76262/260711

PRZED£U¯ANIE w³osów, makija¿ permanentny, depilacja laserowa rzêsy 1:1 - 150 z³, piercing
65 z³, prostowanie w³osów na
sta³e. Metamorfoza Bielsko-B, tel.
33/8126068, Katowice tel.
322510709, www.metamorfoza.com.pl.
75941/050711

76313/290711

76296/280711

75314/240511

œ

CHWILÓWKI B£YSKAWICZNE na DWORCU AUTOBUSOWYM dla EMERYTÓW i
RENCISTÓW! KREDYTY!
Natychmiastowa decyzja!
Bielsko-Bia³a - Dworzec
autobusowy PKS - parter.
Zadzwoñ! tel. 33/4964330,
510141604.

USUWANIE ZÊBÓW w NARKOZIE, PROTEZY natychmiastowe, lek. Zofia Szczepanik, Bielsko-Bia³a, 3 Maja
17, pon. œr. 8.00- 18.00, wt.
czw. 8.00- 17.00. Tel. 33/
8228961, 33/8124197.

ANGIELSKI - dojazd, tel. 33/
8216715, 0694512950.

76259/260711

76095/150711

103917/290711

75991/080711

KURSY, zabiegi, reiki, œwiecowanie, konchowanie uszu. Tel.
509745424.

76332/010811

CHCESZ natychmiat dysponowaæ gotówk¹? Kupimy
Twoje weksle, 601332589.

PO¯YCZKI bez BIK-u. Tel.
519153450.

75528/060611

100858/230511

76331/010811

ATRAKCYJNE kredyty na
oœwiadczenie, konsolidacyjne,
gotówkowe, hipoteczne, bez zaœwiadczeñ o dochodach, szybko,
solidnie. Obni¿amy wysokoœæ rat.
Tel. 33/8229833, 519153450.

75760/240611

CHIRURG STOMATOLOG
kontrakt NFZ Dentmed
Bielsko-Bia³a ul. Pszenna
11 tel. 33/8111180.
GINEKOLOG, zabiegi, tel.
530388294.

ATRAKCYJNA oferta kredyty gotówkowe, hipoteczne, odd³u¿eniowe, tanie, do 50 lat, du¿e kwoty, równie¿ bez BIK-u, BielskoBia³a, Ratuszowa 2/5 tel. 33/
8164044, 519153450.

76356/010811

76334/010811

TANIE konsolidacyjne kredyty,
uproszczone procedury. Tel.
519153450.
76333/010811
76260/260711

BIELSKO-BIA£A oddam dwumiesiêczne szczeniêta rasy mieszanej w dobre rêce. Tel. 515310200.
76323/010811

GOLESZÓW - Równia - sprzedam
dom 130 m2, dzia³ka 25 arów, cena
370.00. Tel. 694009356
104034/010811

INSTALACJE odgromowe, tel.
507220937.
76379/020811

POSZUKUJÊ œwiadków zdarzenia
(pobicia kobiety), które mia³o miejsce na B³oniach przy punktach
gastronomicz. w dniu 25.07.2011
oraz 12.07.2011. Proszê o kontakt
nr. 609312203, 604622073.
76355/010811

RUSZTOWANIA - wynajem,
sprzeda¿, tel. 50230093.
76335/010811

ZGUBIONO legitymacjê ATH nr
33381.
76288/270711
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KIEROWCÊ C+E zatrudniê, tel.
605418452.
76082/140711

PRACA dla rencistów przy pilnowaniu obiektów na terenie
Zembrzyc tel. 124152042 (9.0013.00)
76258/250711

PRZYJMÊ do pracy blacharzy, dekarzy i m³odych pracowników do przyuczenia.
Tel. 602829925.
76295/280711

PRZYJMÊ uczniów w zawodzie
fryzjer w Bielsku-Bia³ej, tel.
693100922.
76353/010811

SZCZYRK dzia³ka budowlana
1353 m blisko wyci¹gu 150 tys.
tel. 603581579.
76067/130711

USTROÑ centrum, mieszkanie
60 m 2, po remoncie 1. piêtro,
mo¿liwy gara¿, 603963396, 33/
85443315.

76343/010811

102883/040711

BIELSKO-BIA£A ul. Cieszyñska
- budynek 580 mkw., sprzedam
lub 200 mkw. wynajmiê. Tel. 33/
8151818, 602551247.

WIS£A, pensjonat 500 m 2, po
remoncie - sprzeda¿ lub dzier¿awa oraz lokale mieszkalne
do wynajêcia, 509404741,
www.nieruchomosci-galeria.eu

76347/010811

BIELSKO-BIA£A ul. Mieszka mieszkanie 53 mkw., balkon,
blok IIp., I piêtro, cena 165 tys.
z³, tel. 602551247.
76345/010811

BIELSKO-BIA£A, wynajmê w
luksusowej kamienicy 300 mkw.
do dowolnej adaptacji z wind¹,
tel. 33/8151818, 602551247.
76344/010811

BIELSKO-BIA£A - dzia³ka budowlana 9,5 a, cena 120 tys. z³
sprzedam. Tel. 33/8151818,
602551247.
76348/010811

DOM centrum, bliŸniak sprzedam
tel. 509745424.
76261/260711

DOM z widokiem, ogrodem w
Koniakowie sprzedam, tel.
516089102.
103613/210711

DZIA£KA budowlana w Stryszowie na sprzeda¿ 30,5 ara, 95 tys.
z³. Mo¿liwoœæ podzia³u na dwie
dzia³ki. Tel. 724139421.
1/28/07/11

GODZISZKA. Sprzedam
dom na dzia³ce 30 a.
Tel. 510546095.
76381/020811

103987/010811

Z£ATNA dzia³ka uzbrojona z
mo¿liwoœci¹ zabudowy 9000 m
95 tys. tel. 603581579.
76068/130711

ZWARDOÑ dzia³ka 2800 m przy
wyci¹gu cena do negocjacji tel.
603581579.

76190/210711

ZATRUDNIÊ sprawnego emeryta
lub rencistê do sezonowej pracy
w ogrodnictwie. Praca w Ha³cnowie tel. 601508415.
76350/010811

¯YWIEC - dom do wynajêcia, tel.
605546767.
76054/120711

OG£OSZENIE

ŒRÓDMIEJSKA SPÓ£DZIELNIA
MIESZKANIOWA
w Bielsku-Bia³ej
zatrudni pracowników

BIELSKO-BIA£A, Plac œw.
Miko³aja - DO WYNAJÊCIA
POWIERZCHNIA
US£UGOWO-BIUROWA,
tel. 511015102.

- SPECJALISTÓW
DS. TECHNICZNYCH.

76276/260711

DO WYNAJÊCIA lokal biurowo-magazynowy, 500 m
kw., parking, podjazd na
TIR. Centrum Wadowic. Telefon: 602882325.

Wymagane uprawnienia budowlane, preferowane
wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze techniczne.

76/30/06/11

Oferty nale¿y sk³adaæ do 31.08.2011 r. w sekretariacie Œródmiejskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Bielsku-Bia³ej przy ulicy Leszczyñskiej 13.

LOKALE BIUROWE w centrum
Bielska-Bia³ej do wynajêcia, tel.
33/8126339.
76301/280711

76248/250711

PAWILON handlowo-us³ugowy,
nowy, 200 - 430 m2, parking,
mo¿liwa ka¿da dzia³alnoœæ,
Cieszyn centrum, do wynajêcia, 660482246.
103879/280711

1/26/07/11/S

111/116

73066/281210

SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹
16 arów, tel. 512811987.

76070/130711

76315/290711

ZATRUDNIÊ pracownika na stanowisku: blacharz samochodowy,
telefon: 602783406, miejsce pracy: Bestwina.

76069/130711

SPRZEDAM lokal us³ugowohandlowy ko³o Makowa
Podhalañskiego, blisko stacji Orlen zjazd z g³ównej
drogi, parking. Pow. 700 m2
nie wymaga remontu. Super
cena; 600391481.

GÓRY UJSO£Y dom, stodo³a,
dzia³ka 4239 m 158 tys. tel.
603581579.

76374/020811

ŒLUSARZA rencistê zatrudniê,
samodzielne wykonywanie bram
i balustrad. Bielsko-Bia³a tel. 33/
8149979.

KB/11

BIELSKO-BIA£A, do wynajêcia
lub sprzeda¿y dowolne powierzchnie biurowe, hale magazynowe i produkcyjne, dzia³ki, budynki mieszkaniowe bez
prowizji, tel. 33/8151818,
602551247, www.lokum-agbu.nieruchomosci.pl

ŒLUSARZA (MIG MAG) w
niepe³nym wymiarze pracy. Wymagane doœwiadczenie. Bielsko-Bia³a tel.
604417968.
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Podbeskidzie – Jagiellonia 2:2

Zagramy jak u siebie !

emisowy horror z bia³ostocczanami to ju¿… historia. W najbli¿sz¹ sobotê (6 sierpnia) Podbeskidzie
walczyæ bêdzie w Be³chatowie.
Podobnie jak przed tygodniem,
przedmeczowy raport sk³ada trener Robert Kasperczyk. - Na
mecz ruszymy w pi¹tek (5 sierpnia) po po³udniu. Zatrzymamy
siê w Radomsku, coœ zjemy i pojedziemy do Kleszczowa. Tam
bêdzie nasza przedmeczowa
baza. Znamy ten oœrodek, byliœmy w nim kilkakrotnie. Przyznam, ¿e pierwotnie planowaliœmy zakotwiczyæ w Gutowie Ma³ym. Okaza³o siê jednak, ¿e to
miejsce wybrali sobie nasi rywale z Be³chatowa i nas stamt¹d
„wykopali” (œmiech). Pocz¹tek
meczu wyznaczono na 13.30 to chyba niezbyt szczêœliwy pomys³? - To dobry czas na zjedzenie obiadu, a nie na grê w pi³kê.
Porê i rodzaj sobotniego przedmeczowego posi³ku trzeba bêdzie precyzyjnie dobraæ. Co i o
której pi³karze przek¹sz¹, ustalimy ju¿ na miejscu.

Jak zagramy? - Podobnie jak
z Jagielloni¹. Nie tak samo, bo
nie wyobra¿am sobie takiego
spiêcia, nerwowoœci, no i tych
dwóch koszmarnych b³êdów jak
w pierwszej po³owie. Podobnie,
bo zagramy jak na w³asnym stadionie. Nie bêdzie ¿adnej kunktatorskiej wyjazdowej taktyki.
Spodziewam siê twardej walki z
obu stron. Czy podobnie jak
przed spotkaniem z Jagielloni¹,
Adriana Sikory zabraknie w
osiemnastce, która pojedzie na
mecz do Be³chatowa? - Decyzje
personalne podjête bêd¹ w
ostatniej chwili, bo do ostatniego momentu trwa rywalizacja
miêdzy zawodnikami. A jako
pierwsi dowiedz¹ siê o tym sami
zainteresowani.
Atuty GKS-u? - Przede
wszystkim bêd¹ po pi³karsku
wkurzeni. Remis z Ruchem
uciek³ im przecie¿ w koñcówce
meczu, po rzucie karnym. To
boli, ale i wyzwala dodatkow¹
sportow¹ z³oœæ. Dru¿yna doœwiadczonych ligowców, wœród
których nie brakuje groŸnych

graczy. Maj¹ Grzegorza Fonfarê w obronie, Marcina ¯ew³akowa w ataku. S¹ po pora¿ce,
graj¹ u siebie - wiadomo, ¿e
bêd¹ chcieli wygraæ. Ale nas to
na pewno nie przestraszy.
A jakie przedmeczowe nastroje panuj¹ w be³chatowskim
klubie? - Pewnie nie powiem nic
odkrywczego, oceniaj¹c TS Podbeskidzie jako bardzo wymagaj¹cy zespó³. Bielszczanie bêd¹
groŸni dla wszystkich, niejednemu faworytowi sp³ataj¹ figla.
Udowodni³ to ich mecz z Jagielloni¹. Spotkanie z Ruchem za
nami. Nikt do tego ju¿ nie wraca. Skupiamy siê na najbli¿szym
wyzwaniu, doceniaj¹c walory
bielskiego beniaminka. W zespole nie mamy ¿adnych kadrowych k³opotów. Wszyscy s¹
zdrowi - powiedzia³ „Kronice”
Dariusz Marzec, kierownik be³chatowskiej dru¿yny.
TOMASZ GI¯YÑSKI

FOTO: TOMASZ GI¯YÑSKI

- Mo¿e i zdekoncentrowaliœmy siê w koñcówce spotkania, wypuszczaj¹c dwubramkow¹ przewagê. Nie zmienia to faktu, ¿e macie bardzo walecznych pi³karzy.
Myœlê, ¿e z takim sercem do gry dadz¹ sobie radê w ekstraklasie - komplementowa³ w poniedzia³kowy (1 sierpnia) wieczór graczy TS Podbeskidzie pomocnik Jagiellonii Tomasz Kupisz.

1. min - Malinowski w ataku, Cieœliñski na ³awce, zdziwienie kibiców; 7. min - Przysnêli obroñcy, Zajac powali³ Kupisza, a karnego
strzeli³ Frankowski. 0:1; 41. min - El Mehdi Sidqy doœrodkowuje, Zajac odbija przed siebie, a „Franek” dobija. 0:2; 60. min. - Przesta³o
laæ, gramy lepiej; 75. min - Wzrasta napór Podbeskidzia; 82. min Kibice wyrwani z miejsc! Po celnej g³ówce Demjana 1:2; 85. min Zajac - rehabilitacja. Frankowski nie da³ mu rady z piêciu kroków; 89.
min - Karny po staranowaniu Demjana. Cieœliñski nie zawali³. 2:2!
(foto); 90. + 3 min - Kocio³ pod bia³ostock¹ bramk¹. Dobiæ przyjezdnych chcia³ stoper Konieczny. Jego bombê zablokowa³ obroñca. Ostatni gwizdek. Jesteœmy niepokonani w ekstraklasie!
TS Podbeskidzie: Zajac - Ciencia³a, Konieczny, Dancik, Osiñski Soko³owski, Metelka (od 85. min Ziajka), Ko³odziej (od 64. min Cieœliñski), Rogalski - Malinowski (od 64. min Patejuk), Demjan. (tom)

„Brunatni” wydali wyrok ● Sikora do boju i bêdzie dobrze !

Jeœli walczê, to…
W Be³chatowie nie daj¹ Podbeskidziu cienia szans. Z perspektywy ¯ywca mecz na
be³chatowskim stadionie wygl¹da zupe³nie inaczej.

- Do dzia³añ na rzecz promocji Bielska-Bia³ej nie trzeba mnie
d³ugo namawiaæ. Z kolei w sporcie
uznajê walkê o ca³¹ pulê. I w³aœnie przed siedmioma laty otrzyma³em propozycjê
wspó³uczestniczenia w takim promocyjno-sportowym
wyzwaniu. Bezsporne jest, ¿e po awansie do ekstraklasy o
naszym mieœcie
zrobi³o siê jeszcze
g³oœniej ni¿ by³o. To
widaæ w mediach. I
to nie tylko w tych o
krajowym zasiêgu.
Poniedzia³kowy (1 sierpnia)
mecz Podbeskidzia z Jagielloni¹
stacja Eurosport2 transmitowa³a
do kilkunastu krajów europejskich. Jako lokalnemu patriocie
daje mi to mnóstwo satysfakcji.
Za dwa, trzy lata fetowaæ bêdziemy kolejn¹ po ekstraklasie zdobycz. Przybêdzie nam nowy stadion - cieszy siê prezes Aquy
przyznaj¹c, ¿e urokowi futbolu
podda³ siê szybko, bez walki.
- Pi³karskie emocje wci¹gnê³y
mnie od pierwszego meczu obejrzanego na bielskim stadionie.

Które ze spotkañ kosztowa³o
mnie najwiêcej nerwów? To
sprzed piêciu lat, kiedy nasz byt
na zapleczu ekstraklasy, wówczas to by³a druga liga, zawis³ na
w³osku. W dwumeczu o unikniêcie
spadku graliœmy z
Pelikanem £owicz.
Na kwadrans przed
koñcem bielskiego
rewan¿u, przy remisie dwa do dwóch,
byliœmy w trzeciej lidze. £owiczanie
mogli nas dobiæ z
karnego. Spud³owali i sta³a siê rzecz
nieprawdopodobna. W ci¹gu
dwunastu minut strzeliliœmy trzy
gole… Pasuje mi koncepcja budowania dru¿yny. Dla trenera
Kasperczyka licz¹ siê nie tylko
umiejêtnoœci, lecz przede
wszystkim ambicja, serce do gry.
Po tym, co bielscy pi³karze pokazali w Pucharze Polski, nie widzê w ekstraklasie zespo³u,
przed którym mieliby klêkn¹æ.
Jeœli nic z tego, co da³o nam
awans do elity nie zostanie stracone, bêdziemy w górnej po³ówce tabeli! (tom)

Maciej Wiœniewski (dziennikarz
sportowy tygodnika regionalnego Fakty Be³chatów): - Krótka
pi³ka: w Be³chatowie czekaj¹ na wygran¹ z Podbeskidziem! U siebie
GKS gra skutecznie, przyje¿d¿a
beniaminek, no i klub ma ambicjê walczyæ o górê tabeli - to argumenty, które kibic „Brunatnych” wymieni jednym tchem. Co
prawda w oficjalnych wypowiedziach, jak to ostatnio uczyni³ trener Janas, cel na sezon jest
przedstawiany w tonie: „jak najlepsza gra, dobrze by³oby gdybyœmy awansowali do europejskich
rozgrywek”, ale w rzeczywistoœci
za futbolow¹ dyplomacj¹ kryje siê
chêæ zdobycia miejsca w czo³ówce. Pewn¹ niewiadom¹ jest, jak
po roszadach w sk³adzie giekaesiacy bêd¹ siê prezentowaæ w
œrodku linii pomocy. Odesz³o bowiem dwóch pi³karzy, którzy kreowali grê: Mateusz Cetnarski i
Maciej Ma³kowski. Teraz dyrygentami w be³chatowskiej jedenastce maj¹ byæ Grzegorz Baran
i Szymon Sawala. Z klubu odesz³o sporo graczy (jedenastu przyp. tom), lecz szkielet podstawowego sk³adu pozosta³. £ukasz

74460/290311

Aqua „gra” razem z TS Podbeskidzie ju¿ siedem lat. Bez
jej sponsorskiego wsparcia trudno sobie wyobraziæ sforsowanie bram ekstraklasy. Co sk³oni³o prezesa bielskiej
firmy, Piotra Dudka (na zdjêciu), zadeklarowanego entuzjastê sportów motorowych i narciarstwa zjazdowego,
by zostaæ fanem i dobroczyñc¹ futbolu?

PARTNER
STRATEGICZNY

SPONSORZY G£ÓWNI

Sapela w bramce, na obronie
solidni ligowcy - Jacek Popek i
Chorwat Mate Lasiæ, szybcy
skrzyd³owi z Tomaszem Wróblem
na czele oraz Dawid Nowak z
Marcinem ¯ew³akowem w ataku.
Wzmocnienia te¿ nieŸle wygl¹daj¹. Maciej Szmatiuk i Miroslav
Bo¿ok to jedni z nielicznych zawodników gdyñskiej Arki, chwalonych za grê w minionym sezonie. Trudno nie obiecywaæ sobie
wiele po eksreprezentancie Kamilu Kosowskim, aczkolwiek jego
forma wci¹¿ jest niewiadom¹. On
sam przyznaje, ¿e jest po najd³u¿szym urlopie w karierze…
Zawodnicy Podbeskidzia nie
maj¹ powodów, by „baæ” siê be³chatowskiej widowni. Nie jest ona
ani zbyt liczna, ani specjalnie
¿ywio³owa. Zespó³ beniaminka
na pewno nie bêdzie dla niej anonimowy. Jego wyczyny w Pucharze Polski zaczê³y siê przecie¿ od
pokonania GKS-u.
Jan Sat³awa (¿ywczanin, jeden z
kluczowych zawodników dru¿yny BKS Stal,
która w latach
1973 - 1975 by³a
blisko awansu do
ekstraklasy): - Podbeskidzie na
pewno staæ na utrzymanie siê w

ekstraklasie. Bardzo wiele zale¿y od startu. Zespó³, który w
pierwszej lidze gra³ ofensywnie i
efektownie, nie powinien zmieniaæ stylu. W Be³chatowie trzeba
zagêœciæ œrodek boiska i szarpaæ
skrzyd³ami. A ma kto na nich wojowaæ, bo i obaj boczni obroñcy S³awomir Ciencia³a i Micha³ Osiñski lubi¹ wycieczki pod pole karne przeciwnika. Gdyby to ode
mnie zale¿a³o, nie zawaha³bym
siê puœciæ do boju od pierwszej
minuty Adriana Sikorê. Jego powrót bardzo mnie ucieszy³ i nie
mogê siê doczekaæ, by znów go
zobaczyæ w b³yskawicznych szar¿ach. A w³aœnie one mog¹ byæ
zabójcz¹ broni¹ bielszczan. Jestem przekonany, ¿e „starynowy” trener GKS-u Pawe³ Janas
bêdzie chcia³ wygraæ za wszelk¹
cenê. Tym bardziej nale¿y postawiæ na atak. On jest najlepsz¹
obron¹. BKS za moich lat tak w³aœnie gra³ „u obcych”. Owszem,
Antek (Antoni Piechniczek, ówczesny trener BKS-u - przyp.
tom) rozpisywa³ nam konkretne
role przed meczem, ¿¹daj¹c jednoczeœnie swobody w grze. Ka¿dy wiedzia³, co ma robiæ, ale ju¿
jak to wykona, zale¿a³o od jego
inwencji. Jeœli Podbeskidzie zagra swoj¹ pi³kê, nie przegra w
Be³chatowie. (tom)

SPONSORZY PREMIUM

Kredyty - Chwilówki
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M³oda Ekstraklasa te¿ nasza

Na pocz¹tku by³o ciê¿ko. Pierwsze trzy miesi¹ce to
wrêcz masakra, nawet w¹tpliwoœci czy nadal mieszkaæ w Bielsku-Bia³ej. Wózek z pó³roczn¹ Zuzi¹ raz po
raz grz¹z³ w œnie¿nych zaspach. Dokuczliwy porywisty wiatr, przenikliwe zimno. Zero przyjació³ i znajomych, którzy zostali w mniej zaœnie¿onej £odzi.

Na spacery z rodzicami Zuzia
wybiera siê ochoczo, nawet gdy
z bielskiego nieba trochê kropi...
meczu - odpowiada po krótkim namyœle. - Wspólnie dbamy o to, by
Micha³ by³ wyciszony, móg³ siê zrelaksowaæ, odizolowaæ. Zreszt¹, w
ogóle staram siê go nie wykañczaæ
jakimiœ dodatkowymi obowi¹zkami.
Ale jak ju¿ za coœ siê weŸmie, to
zrobi to dobrze i punktualnie - podkreœla Aleksandra Osiñska. (tom)

Z cieszynianinem Kajetanem Kajetanowiczem i bielszczaninem Wojciechem Chucha³¹ (obaj w subaru imprezie) wystartuje w najbli¿szy weekend 20. Rajd Rzeszowski. Niestety, niezbêdnych do wystartowania funduszy nie uda³o
siê zebraæ Jackowi P³once, innemu kierowcy z naszego
regionu. - Mogê startowaæ tylko w co drugiej eliminacji mistrzostw Polski. Teraz te¿ do ostatniej chwili czekaliœmy ze zg³oszeniem,
ale niestety nie uda³o siê zebraæ potrzebnych funduszy. Szkoda, bo ten
rajd jest jednym z moich ulubionych. Nie mam jednak zamiaru siê „zarzynaæ”, by w nim wystartowaæ. Wolê przygotowaæ bud¿et na starty w przysz³ym roku - przyznaje Jacek P³onka. (mt)

FOTO: TOMASZ GI¯YÑSKI

Za miesi¹c Zuzia zdmuchnie
trzy œwieczki na urodzinowym torcie. Nie mo¿e siê te¿ doczekaæ
pójœcia do przedszkola. Mama
Ola ju¿ nie myœli o powrocie
do rodzinnego miasta. - Gdyby
to tylko zale¿a³o od nas, no bo
przecie¿ nie wiemy na sto procent
jak siê potocz¹ pi³karskie losy
mê¿a w najbli¿szych latach, to ju¿
podjêlibyœmy decyzjê, ¿e zostajemy w Bielsku-Bia³ej na d³u¿ej.
Mo¿e nawet na zawsze - mówi
Aleksandra Osiñska, ¿ona pi³karza TS Podbeskidzie, Micha³a Osiñskiego.
Aleksandra ma dwa fachy.
Jest kosmetyczk¹ i, po ukoñczeniu studiów na kierunku pedagogika zdrowia, dietetyczk¹. W³aœnie z
t¹ drug¹ profesj¹ wi¹¿e swe najbli¿sze plany. Jak Zuzia pomaszeruje
do przedszkola, mama bêdzie mog³a iœæ do pracy. Mieszkaj¹ w Cygañskim Lesie. Teraz Ola widzi ju¿
tylko same zalety lokalizacji. Cisza,
zieleñ, mnóstwo œcie¿ek i dró¿ek do
spacerowania, bliskie s¹siedztwo z
Dorot¹ i Maækiem (tak¿e pi³karz TS
Podbeskidzie) Rogalskimi.
£atwo byæ ¿on¹ pi³karza?
- Trzeba przywykn¹æ do specyfiki
tego zawodu. Najtrudniejsze s¹ dni

FOTO: TOMASZ GI¯YÑSKI

Utworzono j¹ cztery lata temu. ¯eby zmusiæ najlepsze polskie kluby pi³karskie do budowania m³odzie¿owego zaplecza. Kto ma zespó³ na najwy¿szym szczeblu krajowej hierarchii,
musi obowi¹zkowo wystawiæ ekipê do rozgrywek o mistrzostwo M³odej Ekstraklasy.

M³odzie¿ TS Podbeskidzie tu¿ przed pokazow¹ gr¹ z pierwszym zespo³em (honorowa pora¿ka 0:1)
podczas oficjalnej prezentacji (27 lipca) na miejskim stadionie. Jak zastrzega trener dru¿yny, jej sk³ad
bêdzie ewoluowa³ do koñca sierpnia.
Dru¿yny kompletowane s¹ z
pi³karzy 21-letnich i m³odszych.
Regulamin pozwala na wzmocnienie ich szeœcioma starszymi graczami, lecz trzeba spe³niæ dwa
warunki. Musz¹ to byæ pi³karze z
kadry pierwszego zespo³u graj¹cego w ekstraklasie, ale na boisku
mo¿e ich przebywaæ jednoczeœnie
tylko trzech. Triumfator rozgrywek
otrzymuje tytu³ mistrza ME, aczkolwiek i taki wyczyn wcale nie gwarantuje udzia³u w kolejnej edycji. O
tym, kto opuœci szeregi m³odzie¿owej elity, decyduje bowiem kolejnoœæ dru¿yn w ekstraklasie seniorów. Klub, który zajmie w niej spadkow¹ lokatê, traci prawo gry w ME.
Terminarz spotkañ m³odzie¿owych zespo³ów jest lustrzanym odbiciem zmagañ w ekstraklasie seniorów. Na obu frontach mierz¹ siê
te same klubowe pary, ale w roli
gospodarza meczu nie mog¹ wyst¹piæ zarówno seniorzy, jak i m³odzie¿owcy tego samego klubu.
M³odzi gracze TS Podbeskidzie podobnie jak ich starsi klubowi koledzy - mieli zacz¹æ sezon od wyjazdowej potyczki z bia³ostock¹

Rekord wci¹¿ niepewny

Jagielloni¹. Mecz zosta³ prze³o¿ony (na 18 sierpnia), wiêc premierowym stanie siê starcie u siebie z
GKS-em Be³chatów (7 sierpnia,
13.00; stadion miejski w BielskuBia³ej). Be³chatowska m³odzie¿ minione rozgrywki zakoñczy³a na 12.
miejscu. - Trudno powiedzieæ, jaki
poziom prezentuje „m³ody” GKS.
Nie widzia³em ich w akcji, a poza
tym na ostateczne wy³onienie sk³adu jest czas do koñca sierpnia. Nie
wiadomo te¿, kogo i ilu zawodników trenerzy „odpal¹” do ME z
pierwszej dru¿yny - zastanawia siê
trener bielszczan Andrzej Wyroba.
- Nasz sk³ad nie jest jeszcze ostateczny, wci¹¿ go weryfikujemy.

Nadal dzwoni¹ do nas m³odzi pi³karze, szukaj¹c szczêœcia. Jesteœmy klubem regionu i ma to odbicie w kompletowaniu dru¿yny. S¹
w niej ch³opcy z Suchej Beskidzkiej, Por¹bki, ¯ywca, CzechowicDziedzic, Skoczowa, a tak¿e z Bierunia Starego i Katowic. Nasza
m³odzie¿ bêdzie kopiowa³a styl,
który preferuje pierwszy zespó³.
Du¿o gry pi³k¹, podania na ma³ej
przestrzeni, kombinacyjne akcje
ofensywne. Chodzi przecie¿ o to,
by pi³karz, któremu uda siê przebiæ
do ekipy seniorów, nie mia³ najmniejszych problemów z przyswojeniem sobie taktyki gry - dodaje
Andrzej Wyroba. (tom)

Zanim pi³ka wróci³a na ligowe boiska, niektóre dru¿yny przesz³y próbê generaln¹, jak¹ jest udzia³ w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu regionalnym. Ju¿
dosz³o do kilku niespodzianek.

Do rozpoczêcia trzecio- i czwartoligowego sezonu niewiele ponad tydzieñ. Na równi z
transferami kibiców zaczê³a intrygowaæ kwestia bara¿owych spotkañ o trzeci¹ ligê.
wolni³o siê w niej miejsce, bo
z rozgrywek wycofa³ siê
MKS Myszków. Do wakatu
pretenduj¹ najwy¿ej sklasyfikowany
spadkowicz z trzeciego frontu - Victoria Chróœcice oraz wicemistrzowie
I i II grupy czwartej ligi œl¹skiej, czyli czêstochowska Skra i Rekord Bielsko-Bia³a. Najbardziej prawdopodobny scenariusz wy³onienia trzecioligowca ma mieæ przebieg dwuetapowy. Najpierw zagraj¹ ze sob¹
Skra i Rekord, a lepszy w tej konfrontacji stanie do decyduj¹cej walki z Victori¹. Terminów potyczek nie
ustalono, bo jeszcze nie rozstrzygniêto, czy bara¿e bêd¹ mieæ formê dwumeczu, czy jednego spotka-

nia na neutralnym boisku. W Rekordzie, czekaj¹c na ewentualn¹ bara¿ow¹ szansê, robi¹ swoje - czyli
konsekwentnie wzmacniaj¹ sk³ad.
Ostatnim nabytkiem bielskiego klubu jest 24-letni napastnik czechowickiego MRKS-u Mateusz Piesiur.
Dopiêli swego i dzia³acze czwartoligowego beniaminka, Wis³y Ustronianki, którzy nie kryli, ¿e ich transferowym priorytetem bêdzie wzmocnienie defensywy. Po pozyskaniu z
Cukrownika Chybie bramkarza
Krzysztofa ¯erdki uda³o im siê œci¹gn¹æ z Pniówka Paw³owice Œl¹skie
stopera Miros³awa £acka.
Nowa twarz jest tak¿e w Ska³ce Metalu ¯abnica. Trzecioligowcy

Pi³ka no¿na. 4 sierpnia, hala przy ul.
Sportowej w Cieszynie - turniej dla
wszystkich chêtnych w ramach akcji
„Lato w mieœcie”. Pocz¹tek 10.00. 5 sierpnia, k¹pielisko przy
ul. Konopnickiej w Bielsku-Bia³ej turniej pi³ki pla¿owej dla gimnazjalistów i uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Rozpoczêcie turnieju 9.00. 6 sierpnia, mecze o mistrzostwo klasy okrêgowej (17.00): Wilamowiczanka - Czarni-Góral
¯ywiec, LKS Bestwina - LKS Ra-

dziechowy, B³yskawica Drogomyœl
- Drzewiarz Jasienica, Beskid 09
Skoczów - Wis³a Strumieñ, Koszarawa ¯ywiec - Cukrownik Chybie
oraz 7 sierpnia: Skrzyczne Lipowa
- Zapora Por¹bka (15.00), Spójnia
Landek - Tempo Puñców (17.00),
Pasjonat Dankowice - Morcinek Kaczyce (17.00).
Siatkówka. 10 sierpnia, boiska
przy Gminnym Oœrodku Kultury w
Zebrzydowicach - turniej siatkówki
pla¿owej w cyklu rozgrywek o „Puchar Lata”. Pierwszy gwizdek 15.00. 9 i 11 sierpnia, hala przy
ul. Karbowej w Bielsku-Bia³ej - tur-

wzmocnili swe m³odzie¿owe odwody. Do Ska³ki z Czarnych-Górala
przeszed³ 19-letni pomocnik Norbert Biegun.
Mecze I rundy Pucharu Polski:
LKS Radziechowy - Ska³ka Metal
¯abnica 3:3 (1:0) i 11:10 w rzutach
karnych, MRKS Czechowice-Dziedzice - Spójnia Landek 0:3 (0:0).
Wyniki sparingów: Przebój Wolbrom - BKS Stal 1:1, MKS Lêdziny - Rekord Bielsko-Bia³a 1:5, Wis³a Ustronianka - Rozwój Katowice 0:0, Wis³a Ustronianka - £KS
£agiewniki 4:3, LKS Czaniec MKS Trzebinia/Siersza 3:1, LKS
Czaniec - Pniówek Paw³owice Œl¹skie 2:2. (tom)

niej minisiatkówki dla gimnazjalistek i gimnazjalistów (wtorek) oraz
uczennic i uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych (czwartek). Pierwsze serwy w oba dni - 9.00. Zg³oszenia do turnieju w dniu zawodów.
Tenis ziemny. Od poniedzia³ku
do pi¹tku, korty przy ul. Partyzantów (10.00 - 14.00), Tenisowej
(11.00 - 13.00) i Ceramicznej (11.00
- 14.00) w Bielsku-Bia³ej - nieodp³atne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y.
Wstêp na korty przy ul. Ceramicznej - w zorganizowanych grupach z
opiekunem po telefonicznej (33 810
30 55) rezerwacji terminu. (tom)

Jeszcze niedawno Ska³ka tryumfowa³a w regionalnym Pucharze
Polski, a teraz odpad³a z tych rozgrywek ju¿ w pierwszej rundzie.
marcu na ¯ywiecczyŸnie
dosz³o do zaciêtego spotkania LKS-u Radziechowy ze Ska³k¹ ¯abnica i III-ligowcy
byli wtedy gór¹ po dogrywce. Tym
razem radziechowianie siê zemœcili, ogrywaj¹c ¿abniczan po
rzutach karnych. Kto mieczem wojuje... Kilka dni póŸniej odpad³ w
ten sam sposób LKS Radziechowy, wyeliminowany po konkursie
„jedenastek” przez So³ê ¯ywiec.
Do niespodzianki dosz³o te¿ w Pietrzykowicach, gdzie tamtejsze
Bory, graj¹ce w B klasie, pokona³y Koszarawê ¯ywiec z ligi okrêgowej. W przysz³y weekend odbêdzie siê mecz Beskidu Gilowice z
LKS-em Leœna.
W bielskim podokrêgu wszyscy ostrzyli sobie zêby na sto³eczne derby, czyli mecz Rekordu z
BKS-em Stal. Z uczty nic nie wysz³o, bo III-ligowcy z powodu braków kadrowych nie zdecydowali
siê na przyst¹pienie do tego meczu. Spotkanie najprawdopodob-

niej odbêdzie siê w innym terminie. A-klasowa Zapora Wapienica zwyciê¿y³a natomiast graj¹cego ligê wy¿ej Pasjonata Dankowice. Podobnie sta³o siê w starciu Soko³a Buczkowice z LKS-em
Bestwina. Ni¿ej notowany zespó³
z Buczkowic wygra³ to spotkanie
g³adko 4:1. Natomiast a-klasowy
Pionier Pisarzowice rozbi³ na wyjeŸdzie graj¹cy w tej samej lidze
KS Bestwinka 3:0. Do sporej niespodzianki dosz³o te¿ w meczu IVligowego MRKS-u CzechowiceDziedzice ze Spójni¹ Landek, która po dogrywce zwyciê¿y³a a¿ 3:0,
awansuj¹c do kolejnej rundy.
Regionalny Puchar Polski. Podokrêg Bielsko: Wapienica - Dankowice 2:0, Buczkowice - Bestwina 4:1, Bestwinka - Pisarzowice
0:3, MRKS Czechowice - Landek
0:3 (p.d.).
Podokrêg ¯ywiec: Pietrzykowice
- Koszarawa ¯ywiec 2:1, So³a
¯ywiec - Radziechowy 1:1 (k. 6:5).
Tekst i foto: MICHA£ TRELA
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Jubileusz z ekstraklas¹ ?

W poprzednim numerze „Kroniki Beskidzkiej” pisaliœmy
o Bielskiej Lidze Koszykówki, która obchodzi w tym roku
okr¹g³y jubileusz. W³aœnie z tej okazji przygotowywane
jest w Bielsku-Bia³ej prawdziwe œwiêto koszykówki.
est to œwiêto dla nas
wszystkich, dla naszej ligi,
naszych zawodników i kibiców, którzy s¹ z nami zwi¹zani
od dwudziestu lat. Przygotowujemy kilka bardzo ciekawych i, myœlê, interesuj¹cych propozycji. Na
pewno bêdzie mecz reprezentacji Bielskiej Ligi Koszykówki z
przynajmniej pierwszoligow¹ dru¿yn¹ polskiej ligi. Staramy siê,
¿eby by³a to dru¿yna z ekstraklasy, co mo¿e jednak okazaæ siê
bardzo trudne, chyba ¿e akurat
któraœ bêdzie na obozie w najbli¿szych okolicach. Ca³a impreza
odbêdzie siê oczywiœcie pod patronatem Polskiego Zwi¹zku Koszykówki - mówi Krzysztof Wiewióra.
Jednak informacja, co bêdzie
prawdziwym hitem œwiêta Biel-
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skiej Ligi Koszykówki, przez d³ugi czas okrywana by³a tajemnic¹.
„Kronice” uda³o siê jednak jako
pierwszej ustaliæ, co planuj¹ organizatorzy. - Na pewno na naszej imprezie bêd¹ mama i siostra Michaela Jordana. Jest to
bardzo wa¿na sprawa zarówno
dla naszej ligi, jak i dla ca³ego
miasta. Wizyt¹ pañ Jordan w Polsce steruje urz¹d marsza³kowski,
czekam ju¿ trzy tygodnie, ¿eby
ustaliæ termin i godzinê rozegrania meczu - mówi Krzysztof Wiewióra. Dok³adnego terminu na
razie nie uda³o siê jednak jeszcze podaæ. Pod uwagê brane s¹
dwie daty - 30 i 31 sierpnia, a uzale¿nione jest to przede wszystkim
od mo¿liwoœci pojawienia siê najbli¿szej rodziny Michaela Jordana w Bielsku-Bia³ej. (aj)

Zapisy do ligi trwaj¹

Ledwo zakoñczy³ siê drugi sezon Bielsko-Bialskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej, a miejscowy Oœrodek Sportu i
Rekreacji ju¿ rozpocz¹³ zapisy do kolejnego.
Do 12 sierpnia przyjmowane s¹ potwierdzenia udzia³u dru¿yn, które
bra³y udzia³ w poprzednich rozgrywkach pierwszo-, drugo- i trzecioligowych oraz rejestrowane nowe ekipy. - Trzy dni póŸniej zostanie og³oszona lista dru¿yn zakwalifikowanych. W pierwszej lidze bêdzie w tym roku
rywalizowa³o czternaœcie zespo³ów, w drugiej dwanaœcie, a w trzeciej
dziesiêæ. W przypadku gdy zg³osi siê wiêksza liczba teamów, bêdziemy
zmuszeni rozegraæ turniej bara¿owy, który wy³oni sk³ad ligi. Wszystkie
potrzebne formularze dostêpne s¹ u animatorów na bielskim Orliku. Rozgrywki rusz¹ najprawdopodobniej pierwszego wrzeœnia - mówi Pawe³
Mazur z Bielsko-Bialskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji. (aj)

Czechowice-Dziedzice:

Na czechowickim k¹pielisku miejskim odby³ siê w ubieg³¹ niedzielê (31 lipca) trzeci
turniej eliminacyjny Mistrzostw Czechowic-Dziedzic w siatkówce pla¿owej.

Uczestnicy trzeciego turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Czechowic-Dziedzic w siatkówce pla¿owej.
- Po raz kolejny pogoda nam
nie sprzyja³a. Ca³y dzieñ pada³ intensywny deszcz. Tylko jeden z
trzech turniejów eliminacyjnych
uda³o siê zagraæ przy piêknej aurze, ale i tak dru¿yny dopisa³y mówi Justyna Bukowska z miejscowego MOSiR-u.
Pierwsze miejsce w turnieju
mê¿czyzn wywalczyli Marek Drobisz i Rafa³ Zaj¹c. Srebro zdobyli
Daniel Pochopieñ i S³awomir Smó³kowski, natomiast na najni¿szym
stopniu podium stanêli Aleksander
Zaj¹c i Ireneusz Fryœ. Wœród mikstów ¿adnych szans rywalom nie
da³ duet w sk³adzie Marzena Patryarcha i Wojciech Widawski. Na drugiej pozycji uplasowali siê Karolina
Kozio³ i £ukasz Stawowski, a na
trzeciej Weronika Przebieda i Adam
Proñczuk. - W turnieju pañ zagra³y
dwie pary. Joanna Furczyk z Marzen¹ Patryarch¹ pokona³y Karolinê Kozio³ i Weronikê Przebiedê 2:0
- dodaje Adam Proñczuk, zawodnik i wspó³organizator rozgrywek.
By³ to ostatni turniej eliminacyjny przed wielkim fina³em, który odbêdzie siê 27 sierpnia. Zagraj¹ w
nim: miksty - Karina Moc i Adam

Faworyci siê nie spisali

Walka o wejœcie do wielkiego fina³u toczy³a siê do upad³ego...
Proñczuk, Marzena Patryarcha i
Wojciech Widawski, Anna PaŸdziorek i Marcin Lewandowski, Magda
Dzikowska i Ireneusz Fryœ, Karolina
Kozio³ i £ukasz Stawowski, Marta
Losoñ i B³a¿ej Jany, Karolina Biernot i Szymon Bia³ek, Adrianna Wardas i Adam Folwarczny oraz Joanna Furczyk i Sebastian Zamarski;
mê¿czyŸni - Daniel Pochopieñ i S³awomir Smó³kowski, Rafa³ Zaj¹c i
Marek Drobisz, Bart³omiej Konieczny i Krzysztof Janko, Szymon

¯oczek i Jerzy Kisza, Ireneusz Fryœ
i Aleksander Zaj¹c, Tomasz Winiarski i Jacek Horajski, Adam Proñczuk
i Micha³ Gleindek, Damian Chrapkowicz i £ukasz Stawowski; kobiety
- Anna PaŸdziorek i Sabina ¯mija,
Joanna Furczyk i Marzena Patryarcha, Karina Moc i Sabina Bojczuk,
Marta Losoñ i Magda Dzikowska,
Karolina Kozio³ i Weronika Przebieda, Adrianna Wardas i Katarzyna
Podstawa.
Tekst i foto: ARTUR JARCZOK

Kamil Kwasowski (z lewej) i Artur Baca zajêli drugie miejsce w
rozgrywkach Gemini Cup.

Grupowy pojedynek Auto Galeri Badum z ekip¹ Szerwal.

FOTO: ARTUR JARCZOK

uszy³a kolejna edycja Gemini Cup. W ostatni weekend na boisku do siatkówki pla¿owej przy Centrum Handlowym zmierzy³y siê duety mêskie.
Pojawi³o siê wiele znanych
twarzy. Zagrali miêdzy innymi Jêdrzej Bro¿yniak i Bart³omiej Dzikowicz, zwyciêzcy Grand Prix Polski
w Nysie, Sebastian Sobczak i Piotr
Janiak, akademiccy mistrzowie
Europy w 2010 roku, Micha³ Matyja, który zaj¹³ trzecie miejsce w
mistrzostwach œwiata we Francji w
kategorii do 19. roku ¿ycia, Karol
Szczepanik - mistrz Ma³opolski z
2005 roku, Rafa³ Borkowski i Adam
Potempa - zwyciêzcy tegorocznych Regionalnych Mistrzostw
Miast Œl¹skich, a tak¿e wielu innych profesjonalistów i amatorów.
- Najwiêkszym zaskoczeniem
by³o zajêcie dopiero czwartego
miejsca przez faworyzowan¹ parê
Bro¿yniak/Dzikowicz - mówi Marcin Migas, koordynator turnieju.
W finale Karol Szczepanik i Micha³ Matyja zmierzyli siê z Arturem
Bac¹ i Kamilem Kwasowskim z
Bielska-Bia³ej. Pojedynek zakoñczy³ siê przy stanie 21:16, a ze zwyciêstwa cieszyli siê Karol Szczepanik i Micha³ Matyja. W spotkaniu o
br¹zowe kr¹¿ki nad Jêdrzejem Bro¿yniakiem i Bart³omiejem Dzikowiczem górê wziêli Piotr S³onina i
Kamil Gutkowski. Kolejne miejsca
zajêli (ex aequo): 5-6: Piotr Ko¿uch
i Micha³ Orczykowski oraz Mateusz
Aguœcik i Jacek ¯ak; 7-8: Sebastian
Osiñski i Micha³ Kocy³owski oraz
Micha³ Kocoñ i Kacper Popik. (aj)

FOTO: ARTUR JARCZOK

Landek: wakacyjne kopanie

Padaj¹cy przez ca³¹ niedzielê deszcz nie przeszkodzi³ zawodnikom efektownie graæ.

Jak co roku, na stadionie Spójni w Landeku odby³ siê wakacyjny
pi³karski turniej firm z Podbeskidzia
i nie tylko. Na polu walki stawi³o siê
w sobotê (30 lipca) szeœæ ekip.
- Udzia³ w zawodach zapowiedzia³o osiem dru¿yn. Niestety, w
ostatniej chwili dwie zrezygnowa³y.
Jednak przy sprzyjaj¹cej pogodzie i
niezbyt du¿ej liczbie zespo³ów mogliœmy wyd³u¿yæ czas trwania meczów. Dlatego uwa¿am, ¿e turniej
by³ bardzo udany - mówi Zbigniew
Orawiec, wiceprezes Spójni Landek.
Po zaciêtych bojach w finale
turnieju spotka³y siê dru¿yny Auto
Galeri Badum i ekipa Auto Czêœci
Bocian. Pierwsza z nich, podtrzymuj¹c œwietn¹ formê ze spotkañ

grupowych i starcia pó³fina³owego,
nie da³a rywalom szans. Trzecie
miejsce zajê³a Firma Górecki,
czwarte Firma Budowlana Michalczyk, natomiast na kolejnych lokatach uplasowa³y siê ekipy Konior
oraz Szerwal z Bielska-Bia³ej. - Turniej œwietnie zorganizowany i sta³
na naprawdê wysokim poziomie.
Zdecydowanie zbyt ma³o jest takich
inicjatyw. Dru¿yny dawa³y z siebie
wszystko, jednak zdecydowanie
najtrudniejszym przeciwnikiem by³a
zwyciêska dru¿yna Auto Galeri Badum. Jej zawodnicy s¹ bardzo zgrani i widaæ, ¿e nie graj¹ ze sob¹ po
raz pierwszy - mówi zawodnik Firmy Budowlanej Michalczyk Artur
Czerwonka. (aj)
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„Lataj¹cy doktor”, czyli
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Siatkarki BKS Aluprof ju¿ po urlopach. Trenuj¹ od 1 sierpnia w licznej, czternastoosobowej grupie. Po³owa æwicz¹cych to juniorki. Piêæ zawodniczek z pierwszego zespo³u
nie bierze udzia³u w klubowych przygotowaniach.

Odmieniony kadrowo

iebo nad s³owack¹ Nitr¹ zna niemal tak dobrze jak to, które
rozci¹ga siê nad jego Beskidami. Triumfowa³ pod nim ju¿ nie
raz. Przez dwa tygodnie podczas rozgrywanych tam lipcowych
mistrzostw Europy w klasie standard deszczowa pogoda pozwoli³a na
rozegranie ledwie czterech konkurencji.
I taki „skrawek” latania wystarczy³ mu do pokazania pleców wszystkim szybowcowym tuzom Starego Kontynentu. Bielszczanin Sebastian
Kawa zdoby³ trzeci tytu³ mistrza Europy. To nie by³a niespodzianka, lecz
druzgoc¹ce potwierdzenie dominacji w œwiatowym szybownictwie. Od
oœmiu lat „lataj¹cy doktor z Beskidów”, bo œwie¿o upieczony z³oty medalista jest z zawodu lekarzem, wygrywa wszystkie najwa¿niejsze zawody.
Jest oœmiokrotnym mistrzem œwiata! (tom)

oanna Wo³osz, Klaudia Kaczorowska i Sylwia Pelc s¹
na obozie kadry narodowej.
Podobnie jak Amerykanka Alexis
Crimes, która trenuje z reprezentacj¹ USA. Nie ma te¿ Natalii Bamber. Reprezentacyjna atakuj¹ca
rozpoczê³a rehabilitacjê po kontuzji krêgos³upa. - Pierwszy tydzieñ
zajêæ to spokojne wprowadzenie w
okres przygotowawczy. Przedpo³udniowe treningi raz dziennie. Szkoda, ¿e nie w pe³nym sk³adzie, ale
skoro nieobecne - z wyj¹tkiem Natalii - to zawodniczki, które s¹ teraz
na zgrupowaniach krajowych repre-

Jeleœnia: bieg³y dwie setki

Prawie dwieœcie osób wystartowa³o w XVIII Biegu Ulicznym o Puchar Wójta Gminy Jeleœnia.

Na starcie stanê³o blisko dwustu zawodników.
Trasê biegu g³ównego, o d³ugoœci 10 kilometrów, najszybciej
pokona³ Wojciech Baczyñski z
MKS Iskra Pszczyna z czasem 32
minuty i 23,04 sekundy.
W poszczególnych kategoriach wœród kobiet najlepsze okaza³y siê: w juniorkach od 16 do 19
lat Magdalena Krzy¿ak z Wodzis³awia przed Natali¹ Raczek z
Rychwa³dku i Karolin¹ Kuœnierz z
Ciœca, w kategorii od 20 do 29 lat
Anna Posmysz z Krakowa, w kategorii od 30 do 39 lat Ewa Kucharska z Pszczyny przed Beat¹
Kantyk¹ z Oœwiêcimia, w katego-

rii od 40 do 49 lat Oksana Petrova z Ukrainy, a w kategorii powy¿ej 50 lat Alicja Banasiak z Bielska-Bia³ej przed Oksan¹ Zalisko
z Ukrainy i Ma³gorzat¹ Pi¹tek z
¯ywca.
Wœród mê¿czyzn w juniorach
od 16 do 19 lat wygra³ Adrian Po³eæ z Rudy Œl¹skiej przed Piotrem
Czarnieckim z Miêdzyrzecza i
Dominikiem Jarco z Pietrzykowic,
w kategorii od 20 do 29 lat najszybciej pobieg³ Jakub Glajcar z
Wis³y przed Wojciechem Gajnym
z Bielska-Bia³ej, w kategorii od 30
do 39 lat najlepszy okaza³ siê

Wojciech Baczyñski z Pszczyny
przed Jaros³awem Gniewkiem z
Bielska-Bia³ej, od 40 do 49 lat
zwyciêzc¹ zosta³ Jacek Kasprzyk
z Krakowa, a drugi by³ Witold Bulik z Gilowic, od 50 do 59 lat wygra³ Krzysztof Badera z Brzeszcz,
od 60 do 69 lat zwyciê¿y³ Zygmunt
£y¿nicki z Mszany Dolnej przed
Wiktorem Kazihihem z Ukrainy i
Stefanem Sikor¹ z Bielska-Bia³ej,
a w kategorii powy¿ej 70 lat triumfowa³ Norbert Opalla ze Œwiêtoch³owic przed Vasylem Krupskym
z Ukrainy i Karolem Chwastykiem
z Sopotni Ma³ej. (ps)

zentacji, to œwiadczy tylko o tym, jak
dobre mamy siatkarki - uœmiecha
siê trener Mariusz Wiktorowicz.
Jego pogodny nastrój bierze
siê niew¹tpliwie st¹d, ¿e oprócz
Crimes pozosta³e zagraniczne zawodniczki - jej rodaczka Cassidy
Lichtman i Belgijka Liesbet Vindevoghel - do³¹czy³y do ekipy BKS-u
od pierwszego treningu. Æwicz¹
razem z Karolin¹ Ciaszkiewicz,
Joann¹ Fr¹ckowiak, Magdalen¹
Matusiak, Agat¹ Sawick¹, Gabriel¹
Wojtowicz oraz siedmioma klubowymi juniorkami. W przysz³ym tygodniu z mistrzostw œwiata kadetek wróci Koleta £yszkiewicz, ale
nim doszlusuje do trenuj¹cych, dostanie kilka dni odpoczynku. Pierwsze sparingi zaplanowane s¹ w po³owie sierpnia - Aluprof wyjedzie na
turniej do Dolnego Kubina.
W nadchodz¹cym sezonie
BKS bêdzie broniæ trzeciej lokaty

w lidze. Uczyni to zespó³ bardzo
zmieniony kadrowo w porównaniu
z tym, który wywalczy³ br¹zowe
medale. O tym, ¿e z klubowej kadry Aluprofu uby³o a¿ osiem zawodniczek, informowaliœmy na bie¿¹co. Nie wszystkie z siatkarek,
które po¿egna³y bielski klub, od
razu znalaz³y nowych pracodawców. Najszybciej upora³y siê z tym
Anna Werbliñska (Muszynianka),
Berenika Okuniewska (Scavolini
Pesaro) i Anna Kaczmar (PTPS
Pi³a). Pozosta³e potrzebowa³y na
to wiêcej czasu, ale i one zd¹¿y³y
ju¿ podpisaæ kontrakty z nowymi
klubami. Anna Podolec i Iwona
Waligóra zosta³y zawodniczkami
Dynama Romprest Bukareszt, a
Katarzyna Skorupa - Chateau d'Ax
Urbino. Jolanta Studzienna wzmocni³a pierwszoligow¹ Legionoviê, a
Magdalena Pytel graj¹c¹ w drugiej
lidze Wis³ê Kraków. (tom)

£ucznik i Dziesi¹tka ustrzeli³y

Srebrne medalistki. Od lewej: Katarzyna ¯urek, Marta Dró¿d¿, Sylwia Rakowska i Marlena Wejnerowska.

Br¹zowi medaliœci. Od lewej: Bart³omiej Greñ, Kamil Adamek, Damian Heczko i Aleksander Grzymek.

A¿ 17 par zg³osi³o siê do
mêskiego Turnieju Siatkówki Pla¿owej o Mistrzostwo Œl¹ska.
awody odby³y siê w
¯ywcu na kempingu Dêbina. - Mecze rozgrywane by³y tak zwanym systemem
brazylijskim (do dwóch przegranych meczów - przyp. ps) i w tym
roku sta³y na bardzo wysokim poziomie - podkreœla Katarzyna
Niedoba, jedna ze wspó³organizatorek turnieju.
Rywalizacjê wygrali Artur Baca
z Jastrzêbia-Zdroju i Kamil Kwasowski z Bielska-Bia³ej. Drugie
miejsce zajêli Micha³ Orczykowski
i Piotr Ko¿uch z Sosnowca, a trzecie Mariusz Jajus i Sebastian Marczyñski z Jastrzêbia-Zdroju. Jedyna para z ¯ywca - w sk³adzie Da-

Uczestnicy i organizatorzy turnieju.
riusz Dybczak i Jan Oczkowski zajê³a dziewi¹t¹ lokatê.
Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê,
7 sierpnia, na ¿ywiecim kempin-

gu Dêbina odbêdzie siê kolejny turniej pi³ki pla¿owej - tym razem mikstów. Pocz¹tek o
10.00. (ps)

Kilka medali, w tym z³oty, przywieŸli zawodnicy £ucznika ¯ywiec i
Dziesi¹tki Jaworze, którzy reprezentowali województwo œl¹skie podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w ³ucznictwie, odbywaj¹cej siê w
podwarszawskim Teresinie.
Œwietnie spisa³a siê 16-letnia
Marlena Wejnerowska z £ucznika
¯ywiec, która zdoby³a z³oty medal
i tytu³ Mistrzyni Olimpiady, a zarazem Mistrzostw Polski Juniorów
M³odszych. - Przez ostatnie piêæ lat
trenowa³a skok wzwy¿, ale po kontuzji kolana przerzuci³a siê na
³ucznictwo i, jak widaæ, ma coraz
lepsze wyniki - cieszy siê Jan Lach,
wiceprezes £ucznika ¯ywiec. Dobre, pi¹te miejsce zajê³a inna z zawodniczek ¿ywieckiego £ucznika Sylwia Rakowska, a na siódmej
pozycji uplasowa³a siê Marta
Dró¿d¿. Dru¿ynowo w juniorkach
m³odszych ekipa £ucznika wywal-

czy³a srebrny medal. W sk³adzie
zespo³u znalaz³y siê: Marta Dró¿d¿,
Marlena Wejnerowska, Sylwia Rakowska i Katarzyna ¯urek. Z kolei
juniorzy m³odsi wywalczyli dru¿ynowo br¹zowy medal w sk³adzie: Damian Heczko, Bart³omiej Greñ i
Kamil Adamek (ca³a trójka z
£ucznika) oraz Aleksander Grzymek (Dziesi¹tka Jaworze). Indywidualnie br¹z zdoby³ Aleksander
Grzymek z UKS Dziesi¹tka Jaworze, a czwarte miejsce zaj¹³ Damian Heczko z £ucznika.
W mikstach srebrne medale i
tytu³y wicemistrzów zdobyli Damian
Heczko i Kinga Grzyœka (Czarna
Strza³a Bytom).
Dziêki dobrym wynikom zawodników z £ucznika ¯ywiec i Dziesi¹tki Jaworze województwo œl¹skie
uplasowa³o siê w ostatecznej klasyfikacji na drugim miejscu za województwem dolnoœl¹skim. (ps)
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Wakacje to odpowiednia pora na wêdrówki po Beskidach.
Przemierzaj¹c turystyczne szlaki wzd³u¿ i wszerz, natrafia
siê po drodze na górskie schroniska. Wszyscy, którzy je
znaj¹, mog¹ wzi¹æ udzia³ w naszym sierpniowym konkursie i zdobyæ zaproszenie na jednodniowy pobyt w jaworzañskim Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara.

FOTO: DARIUSZ BANDO£A

Czy znasz beskidzkie schroniska ?

Dwudniowa zabawa w £odygowicach

Przez dwa dni pod pa³acem w £odygowicach trwa³o œwiêto tej miejscowoœci. Bawi¹cym
siê nie przeszkodzi³a nawet kapryœna aura, zw³aszcza drugiego dnia, gdy pada³ deszcz.

Przysmaki serwowa³y miêdzy innymi cz³onkinie
³odygowickiego Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

Zespó³ Let’s Dance z £odygowic.

ka¿dym z czterech sierpniowych numerów „Kroniki Beskidzkiej” zamieœcimy, wraz z kuponem konkursowym, fotografiê jednego z
beskidzkich schronisk. Konkursowe zadanie polega na tym, by
odgadn¹æ, gdzie siê obiekt znajduje (do wyboru s¹ trzy warianty
odpowiedzi) oraz wpisaæ rozwi¹zanie na wydrukowanym pod tekstem kuponie konkursowym.
Dodatkowo na ostatnim, czwartym konkursowym kuponie trzeba
bêdzie wpisaæ w³asne has³o promuj¹ce Beskidy. Komplet czterech kuponów z odpowiedziami oraz has³em nale¿y dostarczyæ do redak-

cji „Kroniki Beskidzkiej” (43-300 Bielsko-Bia³a ul. Dubois 4) - do 2 wrzeœnia. Spoœród uczestników konkursu redakcyjne jury wy³oni dwóch
laureatów, którzy skorzystaj¹ z
uroków - basen, sauna, jacuzzi,
masa¿e, zabiegi kosmetyczne,
lunch - Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara w Jaworzu.
Dziœ pierwsze konkursowe pytanie: czy widoczne na zdjêciu
schronisko znajduje siê (nale¿y
wybraæ jedn¹ z odpowiedzi): A. Pod
Klimczokiem? B. Na Baraniej Górze? C. Na Romance?
Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie: www.kronika.
beskidzka.pl (ban)

OdpowiedŸ: .......................................................................................
..........................................................................................................

Magnesem, który mia³ przyci¹gn¹æ ludzi na Dni £odygowic, by³
zespó³ Elektryczne Gitary. I przyci¹gn¹³! Na koncert tej grupy, pomimo deszczu, przyby³y t³umy.
Ale to niejedyne atrakcje dwudniowej imprezy. Na specjalnie
przygotowanej scenie, na tle ³odygowickiego pa³acu, wyst¹pi³y miêdzy innymi dzieciêcy zespó³ taneczny Let’s Dance, zespó³ Magurzanie, M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta z £odygowic, zespo³y Chilloud, Gipsy Band, The King’s
Friends, Porto Band, D¿ouk, taneczny Ego Dance z ¯ywca, The
Pryzmats i Lee Monday.
Spor¹ atrakcjê stanowili rycerze
bractwa Chor¹gwi ¯ywieckiej, którzy nie tylko paradowali w strojach,
ale tak¿e przeprowadzili pokazy
walk. Poza tym, na licznych stoiskach serwowane by³y przysmaki,
a nieopodal pa³acu na dzieci czeka³o mini-weso³e miasteczko.
Organizatorzy szacuj¹, ¿e podczas Dni £odygowic bawi³o siê kilka tysiêcy osób. Nieco mniej w niedzielê, gdy pada³ deszcz, ale i tak
podczas koncertu Elektrycznych
Gitar publicznoœæ by³a liczna. Organizatorami imprezy by³y Urz¹d
Gminy w £odygowicach i ³odygowicki Gminny Oœrodek Kultury. (ps)
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Zespó³ Magurzanie z £odygowic.

Poni¿ej prezentujemy najciekawsze, naszym zdaniem,
imprezy odbywaj¹ce siê w klubach i lokalach Podbeskidzia
w najbli¿szych dniach.
POZIOMO: 1- wœród g³owonogów, 5 - gra mieszana w tenisie,
9 - najstarsza w mieœcie „Pod Jeleniem” na bielskiej starówce, 10
- Bia³a w Bielsku-Bia³ej, 11 - brak
zmian, postêpu, 12 - jakobinka, 13
- mrowie chodz¹ce po plecach, 14
- mieszkaniec Rzymu, 16 - popija
w weso³ym towarzystwie, 19 - brat
polski, 21 - uzdrowisko ko³o Bielska-Bia³ej, 24 - wci¹ganie ustami
p³ynu, 25 - Bogus³aw, urodzony w
Bielsku-Bia³ej poeta, aktor, re¿yser i pedagog, 26 - uszczerbek,
krzywda, 27 - barwny ptak leœnoparkowy, 28 - sojusznik, 29 - sta-

ry na bielskiej starówce, 30 - kwiatowy dla owadów, 31 - reszka, 32
- elegant.
PIONOWO: 1 - letniskowy
przysió³ek w Por¹bce, 2 - spada
z nieba, 3 - gmina nad górn¹ So³¹,
4 - styl budowy hotelu President
w Bielsku-Bia³ej, 5 - Krzysztof,
bielski muzyk, skomponowa³ piosenkê „Podbeskidzie - lew futbolu”, 6 - wieœ w gminie Bestwina, 7
- w budownictwie poprzeczna belka, 8 - osobliwoœæ, 15 - klub jeŸdziecki w Straconce, 17 - roœlina
w³óknodajna, 18 - karma z pociêtej s³omy, 20 - dzielnica Jaworza,

22 - kilof gwarka, 23 - mydlane
drzewo.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki z numeru 30:
Poziomo: Przegibek, sampan,
lazaret, Straconka, relaks, studnia, rozpora, ¯ywiec, ¯eromski,
Pilsko, Natasza, Batycki, udzia³,
szejkanat, obrze¿e, cedzak, Koszarawa.
Pionowo: paser, zgryz, Gucio,
banda¿, klaser, szturm, trunek,
stra¿, Milówka, alkierz, osiedle,
pastisz, Estera, odcieñ, spisek, indeks, ob³ok, tykwa, sonda, astma.
Has³o: Wierz, ale wiedz komu.

BIELSKO-BIA£A
Czwartek 4.08
Klub Muzyczny Labirynt,
ul. Barlickiego 6
Jeszcze nieca³e dwa miesi¹ce laby pozosta³y studentom. Jest
to bez w¹tpienia œwietna okazja
do œwiêtowania, oczywiœcie w gronie pozosta³ych niedosz³ych jeszcze licencjatów i magistrów. Start:
18.00. Wstêp: za friko.
Pi¹tek 5.08
Pub Galicja,
ul. 11 Listopada 14-16
Wieczory z muzyk¹ taneczn¹
s¹ zawsze gwarancj¹ dobrej zabawy, bo bawi¹ siê wszyscy, bez
wzglêdu na wiek i muzyczne
upodobania. Tym razem na parkiecie bêd¹ rz¹dziæ klimaty lat 70., 80.
i 90. Start: 21.00. Wstêp: 15 z³.
Sobota 6.08
Kawiarnia Impresja,
ul. Cechowa 12
Sobotnia milonga to coœ nie
tylko dla fanów tanga i argentyñskich klimatów, ale równie¿ dla
tych, którzy bardzo by chcieli, ale
jeszcze dziwnym trafem nie nauczyli siê wymiataæ na parkiecie
w tych rytmach. Na szczêœcie nic
straconego, bo bêd¹ mieli ku
temu okazjê! Start: 19.00. Wstêp:
za friko.
Sobota 6.08
Klub Jedynka,
ul. Wyzwolenia 12
Jeœli masz jak¹œ okazjê do
œwiêtowania lub po prostu chcesz
mi³o spêdziæ z przyjació³mi czas,
a na dodatek wrzuciæ coœ pysznego na z¹b, to jest to miejsce

stworzone dla ciebie. Œwietnie
urz¹dzone wnêtrze, fajny klimat i
mi³a obs³uga... Start: 21.00.
Wstêp: za friko.
Poniedzia³ek
8.08 Pizzeria Retro,
ul. Wyzwolenia 33
Dzieci maj¹ ju¿ za sob¹ pó³metek wakacji i z pewnoœci¹ niejedno z nich zaczê³o siê nudziæ.
Na szczêœcie mo¿na temu zapobiec i po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym! Mowa o warsztatach
robienia pizzy: dzieci bêd¹ siê
œwietnie bawiæ, a rodzice smacznie zjedz¹. Start: informacje pod
numerem tel.: 33/816-65-66.
Wstêp: 11 z³.

¯YWIEC
Pi¹tek 5.08
Kandi Club,
ul. £¹czna 28
Zapowiada siê niez³a imprezka - „Gor¹czka Pi¹tkowej Nocy”.
Bêdzie to z pewnoœci¹ niezapomniana biba dla koneserów klubowych klimatów. Za konsolet¹
stanie kilku DJ-ów, którzy zapewni¹ prawdziw¹ muzyczn¹ ucztê.
Start: 21.00. Wstêp: panie za friko, a panowie - 10 z³.

CIESZYN
Sobota 6.08
Restauracja Pod Zielon¹
Trójk¹, ul. Srebrna 3
Wygodne kanapy, przestronny
parkiet, imprezowy klimat, mnóstwo tancerzy amatorów i profesjonalistów, a do tego najœwie¿sze
hity z muzycznych list przebojów.
Start: 21.00. Wstêp: 10 z³. (nat)
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Atrakcji co niemiara

Muzyka, karuzele, liczne stoiska, ale przede wszystkim doskona³a zabawa - tak by³o w
ostatni weekend podczas Dni Gilowic.

T³umy oczekuj¹ce na wystêp sobotniej gwiazdy wieczoru - Andrzeja Piaska Piasecznego...

Wystêp M³odzie¿owego Zespo³u Tañca Towarzyskiego Ego Dance z ¯ywca.
Jak szacuje Gabriela Kolonko,
dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Gilowicach, w sobotê bawi³o
siê tu ponad 5 tysiêcy osób. - Obawialiœmy siê niedzieli, bo pada³
deszcz. Ale zdecydowaliœmy, by nie
odwo³ywaæ imprezy. I mieliœmy

Od 15 sierpnia w Jaworzu

... i bawi¹ca siê m³odzie¿.

Ustroñ:

FOTO: SPA HOTEL JAWOR

Zapowiadaj¹ siê artystycznych emocji. Warto wiêc
emocje nie mniej- skorzystaæ z zaproszenia na imsze ni¿ podczas prezê, tym bardziej ¿e wstêp na
Wimbledonu czy trybuny jest bezp³atny.
Roland Garros. Ju¿
Za tydzieñ podamy szczegóza niespe³na dwa ty- ³y dotycz¹ce turnieju. Bêdzie te¿
godnie, od 15 sierpnia poczyna- konkurs daj¹cy czytelnikom „Kroj¹c, na kortach SPA Hotel Jawor niki Beskidzkiej” szansê na zaw Jaworzu odbêdzie siê, organi- kosztowanie uroków SPA Hotel
zowany po raz szósty Beskid Cup Jawor. (ban)
- Turniej Tenisa Ziemnego Artystów Polskich. Wyst¹pi¹ w nim
gwiazdy polskiej estrady i
ekranu, które
potrafi¹, z niez³ym skutkiem,
pos³ugiwaæ siê
rakiet¹ tenisow¹.
Zawody - o czym
mo¿na by³o siê w
latach poprzednich przekonaæ Przed rokiem w turnieju triumfowa³ aktor Rodostarczaj¹ kibibert Rozmus (w œrodku) przed kabareciarzami
com
zarówno
Marcinem Dañcem i Grzegorzem Poloczkiem.
sportowych, jak i

Rada Zak³adowa bielskiego
„Lenko” zorganizowa³a w tym roku
dla swoich pracowników oœrodek
wypoczynkowy w £ebie. Urlop w
kolorowych domkach campingowych nad brzegiem morza cieszy
siê wielkim powodzeniem wœród
za³ogi. Do 11 domków od czerwca
wyje¿d¿a co 2 tygodnie nowy turnus na zas³u¿ony odpoczynek. Ponadto niektórzy pracownicy „Lenko”
w nagrodê za osi¹gane wyniki w
pracy tegoroczny urlop spêdzili w
najatrakcyjniejszch uzdrowiskach
za granic¹ - w ZSRR i Jugos³awii.
★★★
Konduktorka PKS przebywaj¹ca obecnie w bielskim szpitalu nie
spodziewa³a siê zaiste takiej wizyty. Tym bardziej wiêc by³a ni¹ przyjemnie wzruszona. Zupe³nie nieoczekiwanie odwiedzi³a j¹ w szpitalu delegacja PKS w osobach
przewodnicz¹cej Ligi Kobiet oraz
sekretarza POP. Delegacja wrêczy-

nosa, bo ludzie znowu dopisali.
Na œwiêtowanie œci¹gnê³o ponad
1,5 tysi¹ca osób, co uwa¿amy za
sukces - mówi Gabriela Kolonko.
Organizatorami imprezy byli Urz¹d
Gminy w Gilowicach i gilowicki
Gminny Oœrodek Kultury. (ps)

FOTO: PAWE£ SZCZOTKA

Impreza z roku na rok cieszy
siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
Nie powinno to dziwiæ, bo organizatorzy co roku przygotowuj¹
nowe atrakcje. Tym razem na
œwiêto Gilowic zaproszono dwie
gwiazdy - Andrzeja Piaska Piasecznego i Kabaret OTTO. Na gilowickiej scenie wyst¹pi³y tak¿e
lokalne zespo³y, miêdzy innymi
tañca towarzyskiego Ego z
¯ywca, m³odzie¿owe zespo³y rockowe MooN Expression, Lee
Monday, D¿ouk i Impact. Mo¿na
by³o tak¿e obejrzeæ grupy taneczne Paradise i Twister oraz dzieciêcy zespó³ regionalny Gronicek
z Gilowic, chór Akord z ¯ywca i
orkiestrê dêt¹ OSP Gilowice. Sporym zainteresowaniem cieszy³o
siê weso³e miasteczko, a zw³aszcza diabelska karuzela.
- Atrakcji, jak co roku, jest naprawdê sporo. Zreszt¹ tu w Gilowicach zawsze jest doskona³a
zabawa - powiedzia³y „Kronice”
Katarzyna Mieszczak i Dorota Miko³ajek z ¯ywca.

³a chorej pracownicy wi¹zankê ró¿
wraz z legitymacj¹ kandydack¹,
konduktorka wst¹pi³a bowiem niedawno w szeregi Partii.
★★★
Piêkna jest i bogata historia Jaworza, niestety niewielu zna jej dzieje. Zawierucha wojenna zniszczy³a
wiele cennych dokumentów i starych
kronik. Garstka mi³oœników Jaworza
od lat odtwarza historiê tej ziemi,
udostêpniaj¹c j¹ mieszkañcom w jesiennych audycjach gromadzkiego
radiowêz³a. J. Kobiela, nauczyciel z
Jaworza, A. Kaszper, sekretarz GRN
i K. Jaworski s¹ w³aœnie gor¹cymi
propagatorami historii i piêkna tej
osady. W porozumieniu z docentem
Uniwersytetu Wroc³awskiego
W.Grocholskim przygotowuj¹ obecnie monografiê Jaworza, któr¹ zamierzaj¹ wydaæ w 660 rocznicê powstania wsi, czyli w 1965 roku.
★★★
Bielscy kibice nie bêd¹ mogli
ogl¹daæ swoich pupilków na ich
w³asnym boisku. Dopiero teraz bowiem, w ramach remontu ca³ego
stadionu, na p³ycie boiska zostanie zasiana trawa. Remont boiska
mia³ byæ zakoñczony ju¿ w kwietniu, ale niestety wykonawcy nie
dotrzymali terminu.

W Ustroniu wybior¹ m³ode talenty! Bêd¹ to nie tylko
zdolni m³odzi wokaliœci i tancerze, ale i... Ma³a Miss!
Impreza rozpocznie siê w
ustroñskim amfiteatrze w niedzielê,
7 sierpnia, o 15.00. Po pó³toragodzinnej prezentacji utalentowanych
wokalistów, tancerzy i kandydatek
do tytu³u Ma³ej Miss bêdzie mo¿na

obejrzeæ musical „Calineczka”. Po
nim, oko³o 17.30 widzowie poznaj¹
laureatów Festiwalu Talentów.
Dla piêciu naszych
czytelników mamy
dwuosobowe imienne zaprosze-

nia na Festiwal Talentów. Otrzymaj¹ je osoby, które jako pierwsze zatelefonuj¹ do redakcji (tel.
33/812-58-78) 5 sierpnia od 11.00
i podadz¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ
na pytanie: kto jest autorem baœni o Calineczce? Regulamin konkursu dostêpny na stronie: www.
kronika.beskidzka.pl (ps)

Aby u³atwiæ naszym czytelnikom orientacjê w bardzo szerokiej ofercie ksi¹¿ek
- przedstawiamy w tej rubryce prawdziwe hity.

AMBICJA
Reed Brennan stoi
przed nie lada wyzwaniem. Po ostatniej szalonej imprezie dyrekcja elitarnego liceum Easton
Academy zagrozi³a zamkniêciem internatu Billings. Jako jego prezeska, Reed nie mo¿e do
tego dopuœciæ. Jedynym rozwi¹zaniem jest
zbiórka piêciu milionów dolarów dla szko³y. Tylko jak to zrobiæ? Szczególnie, gdy ktoœ notorycznie jej w tym przeszkadza, a w dodatku rzuca j¹ ch³opak. Wszystko wydaje siê sprzysiêgaæ przeciwko Reed. Czy uda siê uratowaæ ukochany internat? Czy Reed odzyska zaufanie
Josha? Czy ujdzie z ¿yciem? Siódmy tom serii
pisarki Kate Brian jest intryguj¹cy, œwietnie napisany, ods³ania niepokoj¹ce tajemnice ekskluzywnej szko³y z internatem. Dotychczas ukaza³y siê: „Tylko dla wybranych”, „Impreza zamkniêta”, „Poza zasiêgiem”, „Kto siê przyzna”,
„W w¹skim gronie” oraz „Impreza musi trwaæ”.
★
Odpowiedz na pytanie: jak naprawdê nazywa siê Kate Brian?

NIEWINNOŒÆ
ZAGUBIONA
W DESZCZU
Gdy siostra Consuelo,
m³oda ambitna przeorysza, puka do drzwi starej
rezydencji, nie wie, ¿e spotka tam diab³a. Jest nim
don Augusto - przystojny utracjusz, casanova z
hiszpañskiej prowincji. W upalnym s³oñcu Katalonii namiêtnoœæ bierze górê nad rozs¹dkiem, a
nad okolic¹ rozpêtuje siê burza, jakiej nie widziano od lat. „Niewinnoœæ zagubiona w deszczu” to wariacja na temat ckliwych schadzek,
gor¹cych nocy, ukrytych pragnieñ. Lekka lektura mistrza s³owa, który uwielbia puszczaæ oko
do czytelnika. Autor ksi¹¿ki, Eduardo Mendoza
pochodzi z Barcelony. Swoj¹ twórczoœæ okreœla
mianem literackiego pijañstwa b¹dŸ powieœciowego chuligañstwa. Cechami charakterystycznymi jego pisarstwa jest wyrazisty, ironiczny humor, postmodernistyczne podejœcie do materii
literackiej i czêste gry s³owne.
★
Odpowiedz na pytanie: jak nazywa siê
jeden z najs³ynniejszych hiszpañskich pisarzy, twórca postaci Don Kichota?

Czytelnik, który jako pierwszy zatelefonuje do redakcji (tel. 33 812-58-78) 5 sierpnia od 10.00
i poda prawid³owe odpowiedzi na dwa pytania konkursowe zamieszczone pod tekstami, otrzyma atrakcyjne upominki. Regulamin konkursu dostêpny na stronie: www.kronika.beskidzka.pl
Laureatem naszego konkursu z 28 lipca zostaje Jerzy Mazur z Bielska-Bia³ej (si³y SEAL
powsta³y na ¿yczenie Johna F. Kennedy’ego; Józef Stalin naprawdê nazywa³ siê Iosif Wissarionowicz D¿ugaszwili), który otrzymuje atrakcyjne upominki. Prezenty do odebrania w redakcji w terminie do miesi¹ca.

www.kronika.beskidzka.pl

BIELSKO-BIA£A. Studio (tel. 33 81250-50): Do 1.09 Kino nieczynne.
BRZESZCZE. Wis³a (tel. 32 211-14-90
wew. 29): 4.08 „Transformers” 3D (USA,
12l) 17.30; „Zielona latarnia” 3D (USA,
15l) 20.00; 5-7.08 „Transformers” 3D
(USA, 12l) 16.00; „Zielona latarnia” 3D
(USA, 15l) 18.45; „Larry Crowne Uœmiech losu” (USA, 15l) 20.45; 9-10.08
„Zielona latarnia” 3D (USA, 15l) 16.00;
„Larry Crowne - Uœmiech losu” (USA, 15l)
18.00; „Transformers” 3D (USA, 12l)
20.00.
CIESZYN. Piast (tel. 33 852-04-26): Do
7.08 Kino nieczynne; 8.08 „Avatar” 3D
(USA, 12l) 16.30; „Sanctum” 3D (USA,
15l) 20.00; 9-11.08 „Avatar” 3D (USA,
12l) 10.30 i 16.30; „Sanctum” 3D (USA,
15l) 20.00.
CZECHOWICE-DZIEDZICE. Œwit (tel.
32 215-32-85): 4.08 „Kung Fu Panda 2”
(USA, b.o.) 11.00, 16.15 i 18.00; „Nic do
oclenia” (franc., 12l) 20.00; 5.08 „Zapl¹tani” (USA, b.o.) 11.00; „Chico i Rita”
(hiszp., ang., 15l) 18.00; „Niebo nad Sahar¹” (franc., 12l) 20.00; 6-7.08 „Zapl¹tani” (USA, b.o.) 16.30; „Chico i Rita”
(hiszp., ang., 15l) 18.00; „Niebo nad Sahar¹” (franc., 12l) 20.00; 8-11.08 „Zapl¹tani” (USA, b.o.) 11.00; „Niebo nad Sahar¹” (franc., 12l) 18.00; „Chico i Rita”
(hiszp., ang., 15l) 20.00.
KÊTY. Kino dk (tel. 33 844-86-70): 5.08
„Transformers 3” (USA, 12l) 18.00; 610.08 „Transformers 3” (USA, 12l) 19.00.
OŒWIÊCIM. Nasze Kino (tel. 33 842-5782): Do 11.08 Kino nieczynne.
SKOCZÓW. Teatr Elektryczny (tel. 33
479-10-40): 6-7.08 „Larry Crown Uœmiech losu” (USA, 15l) 19.00.
SZCZYRK. Beskid (tel. 33 817-85-99):
4.08 „Artur i Minimki 3. Dwa œwiaty”
(franc., b.o.) 17.00; „Miêdzy œwiatami”
(USA, 15l) 19.00; 5-7.08 „Magiczna kostka” (hiszp., b.o.) 17.00; „Beat the world.
Taniec to moc!” (kan., 12l) 19.00; 9-10.08
„Magiczna kostka” (hiszp., b.o.) 17.00;
„Beat the world. Taniec to moc!” (kan.,
12l) 19.00.
¯YWIEC. Janosik (tel. 33 861-20-03):
4-5.08 „Kubuœ i przyjaciele” (USA, b.o.)
14.30 i 16.00; „Transformers” 3D (USA,
12l) 17.45 i 20.30; 6.08 „Kubuœ i przyjaciele” (USA, b.o.) 10.00 i 16.00; „Transformers” 3D (USA, 12l) 17.45 i 20.30;
7.08 W cyklu „Janosik dzieciom”: „Rogate Ranczo” (USA, b.o.) 14.00; „Kubuœ i
przyjaciele” (USA, b.o.) 10.00 i 16.00;
„Transformers” 3D (USA, 12l) 17.45 i
20.30; 8.08 „Kubuœ i przyjaciele” (USA,
b.o.) 14.00 i 15.30; „Transformers” 3D
(USA, 12l) 17.00; 9-11.08 „Kubuœ i przyjaciele” (USA, b.o.) 14.30 i 16.00; „Transformers” 3D (USA, 12l) 17.45 i 20.30.
Klub filmowy: 8.08 „Mr. Nice” (ang., 15l)
20.00.

BIELSKO-BIA£A. Muzeum Zamek Su³kowskich (tel. 33 822-06-56): wt. 10.0016.00; œr. i czw. 10.00-18.00; pt. 9.0015.00; sob. 11.00-17.00; ndz. 11.0018.00; pn. - nieczynne.
Dom Tkacza (tel. 33 811-71-76): wt.
10.00-16.00; œr. 9.00-16.00; czw. 10.0018.00; pt. 9.00-15.00; sob. 11.00-17.00;
ndz. 11.00-18.00; pn. - nieczynne. Rekonstrukcja mieszkania i warsztatu sukienniczego mistrza cechowego z prze³omu XIX/XX w.
Muzeum Techniki i W³ókiennictwa (tel.
33 812-23-67): wt. 10.00-16.00; œr. 10.0017.00; czw. 11.00-18.00; pt. 9.00-15.00;
sob. 10.00-17.00; ndz. 11.00-18.00; pn. nieczynne. Ekspozycja w dawnej hali fabryki sukna: maszyny w³ókiennicze, drukarskie i dawne pojazdy stra¿ackie, ponadto sprzêty gospodarstwa domowego,
maszyny do pisania i szycia oraz stare radioodbiorniki; „Oblicza Bielska-Bia³ej.
Twórcy ikonografii miasta”.
CIESZYN. Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego (tel. 33 851-29-33): wt., czw., pt.,
sob. i ndz. 10.00-14.00; œr. 12.00-16.00;
pn. - nieczynne; „Barokowe Theatrum
Œl¹ska Cieszyñskiego”; „Na skrzy¿owaniu dziejów i kultur”; „Sztuka gotyku i renesansu”; „Œwiat dziecka dawniej, wczoraj i dziœ”.
Wie¿a Piastowska (tel. 33 851-08-21):
codziennie 9.00-16.00.
KÊTY. Muzeum im. Aleksandra K³osiñskiego (tel. 33 845-31-07): wt., œr. i pt.
10.00-15.00; czw. 12.00-17.00; sob. i
ndz. 10.00-14.00; pn. - nieczynne. Zabytki architektury sakralnej, barok w Kêtach; techniki artystyczne: malarstwo,
rzeŸba; cechy rzemieœlnicze; stroje regionalne; ¿ycie codzienne na dawnej wsi
w okolicach Kêt.
OŒWIÊCIM. Oœwiêcimskie Centrum
Kultury (tel. 33 842-25-75): od pn. do
pt. 10.00-14.00. Dokumenty historyczne
i zabytkowe przedmioty.
Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (tel. 33 843-20-22): codziennie 8.0019.00.
¯YWIEC. Muzeum Miejskie - Stary Zamek (tel. 33 861-21-24): od pn. do pt.
9.00-16.00; sob. i ndz. 10.00-16.00. „Historia i tradycja miasta ¯ywca”; „Kultura
ludowa ¯ywiecczyzny”; „Konfessaty, czyli
s¹dy, wyroki i tortury w ¯ywcu”; „Ptaki i
ssaki ¯ywiecczyzny”.

BIELSKO-BIA£A. Bazyliszek Salonik
Sztuk Rozmaitych (tel. 33 812-23-08):
10.08 „Cat Stevens »Majikat«” - projekcja
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filmu DVD z cyklu S³awomira Mazuchowskiego „Nieznane i sensacyjne fakty z ¿ycia
najwiêkszych gwiazd œwiatowej sceny rockowej” 19.00 (wstêp wolny).
Beskidzka - Winiarnia (tel. 512-006270): Rock party - w soboty 21.00 (wstêp
wolny).
Cafe Mucha (tel. 33 819-22-06): W
czwartki i pi¹tki na pianinie gra Ma³gorzata Pomorska 17.00-18.00.
Decade Music Club & Restaurant (tel.
33 812-40-47): 4.08 Dekadenckie karaoke 21.00; 5.08 Imprezowy pi¹tek - DJ
Rage 21.00; 6.08 Delicious - DJ Rage
21.00.
Galeria Bielska BWA (tel. 33 812-5861): 8-11.08 „Beyond the time/Poza czasem” - miêdzynarodowe rezydencje artystyczne: realizacje artystów w przestrzeni publicznej; 11.08 „Beyond the
time/Poza czasem” - miêdzynarodowe
rezydencje artystyczne: otwarte spotkanie z artystami 18.00.
Galeria Sfera: 4-5.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - prezentacje zagranicznych zespo³ów folklorystycznych 16.00;
5.08 Letnia Scena Sfery: Quartesencja
(jazz, pop) - koncert 19.00 (wstêp wolny).
Galicja (tel. 33 816-45-51): „Taneczne
czwartki” - muzyka taneczna w ka¿dy
czwartek 19.00; „Muzyka z lat 70., 80.,
90.” - dyskoteka w ka¿dy pi¹tek i sobotê
22.00.
Grawitacja Caffe (tel. 607-433-175): W
ka¿dy poniedzia³ek spotkania podró¿ników 20.00.
Kawiarnia Impresja (tel. 33 812-45-02):
Wieczory z tangiem argentyñskim - w
soboty 19.00-22.00.
Kawiarnia Pod Rudym Kotem (tel. 605975-998): W ka¿dy czwartek karaoke
19.00.
Klub Arhythmia (tel. 509-345-055): 6.08
„Beyond the time/Poza czasem” - miêdzynarodowe rezydencje artystyczne:
„Euforyczne tornado” - warsztaty tañca
afrolatynoskiego, prowadzenie Esperanza Cortez; wystawa fotografii Vincenta
Manalao z Filipin; holenderski artysta
Guy Bosch jako DJ Paradwaas, ³¹cz¹cy
muzykê z wizualizacjami 22.00-3.00
(wstêp wolny).
Klub muzyczny Sephia (tel. 602-744886): Indi shisha, muzyka Wschodu - w
czwartki 19.00, Rock & Reggae & Funky
& Jazz - w pi¹tki 21.00, Sephia party - w
soboty 21.00.
Klub Salamandra (tel. 791-585-891):
6.08 Imprezowe centrum miasta - misz
masz muzyczny 20.00.
Ksi¹¿nica Beskidzka (tel. 33 812-3203): Wakacje w bibliotece 2011 - „Opowieœci z bliska i z daleka” - zajêcia dla
dzieci i m³odzie¿y: 4.08 „Opowieœci wci¹¿
z bliska - Cieszyn” 11.00-13.00; 9.08
„Opowieœci z s¹siedztwa - Czechy”
11.00-13.00; 11.08 „Opowieœci z s¹siedztwa - Wêgry” 11.00-13.00 (zajêcia
prowadzone s¹ w placówkach: osiedle
Kopernika, Wapienica, Stare Bielsko,
osiedle Karpackie, Filia Integracyjna,
Dzielnicowa Biblioteka Publiczna).
Magnum Pub & 2 Be Club (tel. 33 81653-13): 5.08 DJ Radetzky 20.00; 6.08 DJ
igo 20.00.
Park S³owackiego: 6.08 Lato z Kultur¹:
widowisko w wykonaniu Bielskiej Estrady - w programie tañce, piosenki i muzyka z ró¿nych stron œwiata 18.00 (wstêp
wolny).
Pizzeria Retro (tel. 33 816-65-66): W
ka¿dy pi¹tek lista przebojów 18.00.
Pizzeria Va Bank (tel. 33 811-55-33):
W ka¿dy czwartek karaoke 20.00, w
ka¿d¹ sobotê dyskoteka.
President (tel. 33 822-72-11): Muzyczne wieczory przy fortepianie: wtorki 18.0021.00, czwartki 19.00-22.00; Dancingi z
muzyk¹ na ¿ywo: soboty 20.00.
Restauracja Na B³oniach (tel. 33 82225-00): W ka¿dy pi¹tek dancing z muzyk¹ na ¿ywo (wstêp wolny).
Restauracja Nad Dachami (tel. 33 49922-56): W ka¿d¹ œrodê wieczór w³oski
17.00-23.00; Live Piano Bar - w ka¿dy
pi¹tek gra Ma³gorzata Pomorska 18.3022.00; Gor¹czka sobotniej nocy - w
ka¿d¹ sobotê dancing 20.30-3.00 (wstêp
wolny).
Rynek: 7.08 Lato z Kultur¹: koncert muzyki greckiej w wykonaniu zespo³u Orfeusz 18.00 (wstêp wolny).
Sabotage Pub (tel. 33 811-11-12): W
pi¹tki i soboty imprezy taneczne.
Vagina Cafe (tel. 33 810-34-17): Czwartkowe babskie spotkania - czwartki 18.00;

Poniedzia³ki megalomana - muzyka klasyczna; We wtorki konwersacje w jêzyku angielskim 18.00.
CZECHOWICE-DZIEDZICE. Miejski
Dom Kultury (tel. 32 215-31-59): 5.08
„W pracowni rzeŸby w drewnie” - spotkanie z Józefem Szypu³¹, laureatem presti¿owej nagrody im. Oskara Kolberga
15.00; 6.08 Wycieczka do Wieliczki 7.00
(wyjazd z parkingu MDK).
KÊTY. Dom Kultury (tel. 33 844-86-70):
5.08 I Przegl¹d Muzyczny Kêckie Noce...
Rockowe - wyst¹pi¹ P¹tnik i Revolved
20.00 (wstêp wolny); 9.08 Wakacyjna
Akademia Przygód - program dla dzieci
w wieku szkolnym: wycieczka do Olsztyna ko³o Czêstochowy 8.00; 11.08 Wakacyjna Akademia Przygód - program dla
dzieci w wieku szkolnym: z cyklu „Nasze
bliskie okolice” - wycieczka do Bulowic
9.00.
MAKÓW PODHALAÑSKI: Estrada Makowianka: Do 7.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - koncerty zespo³ów folklorystycznych 4-5.08 19.00, 6-7.08 o 18.00.
Rynek: 6-7.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - koncerty kapel z regionu babiogórskiego 12.00.
OŒWIÊCIM. Estrada przy Oœwiêcimskim Centrum Kultury: Do 7.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - koncerty zespo³ów folklorystycznych 18.00 (6.08 Besquidians - koncert goœcia specjalnego
TKB).
SZCZYRK. Estrada Skalite: Do 7.08 48.
Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - koncerty
zespo³ów folklorystycznych 4-5.08 o
11.00 i 18.00, 6-7.08 o 11.00 i 17.00.
UJSO£Y. Amfiteatr: 6-7.08 33. Wawrzyñcowe Hudy (impreza towarzysz¹ca
48. Tygodnia Kultury Beskidzkiej) - koncerty zespo³ów folklorystycznych 16.00.
USTROÑ. Amfiteatr: 6.08 D¿em - koncert 19.30, support - Droga ewakuacyjna 18.00; 7.08 Polski Festiwal Talentu i
Ma³a Miss Polski 15.00; „Calineczka” bajka dla dzieci i m³odzie¿y 17.00 (wstêp
wolny).
WIS£A. Amfiteatr im. Stanis³awa Hadyny: Do 7.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - koncerty zespo³ów folklorystycznych 4-6.08 o 18.00, 7.08 o 18.00;
korowód zespo³ów - ul. Olimpijska, ul. 1
Maja, pl. B. Hoffa 6.08 o 11.00.
Miejska Biblioteka Publiczna (tel. 33
855-26-91): 4.08 „Wakacyjna Akademia
Kultury” - wyk³ad pt. „Gustaw Morcinek w
Wiœle i dla Wis³y” 16.00 (wstêp wolny).
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Pod¿orskiego (tel. 33 855-22-50): 6-7.08
„Lato z tradycj¹ i kultur¹ górali œl¹skich”
- weekendowe spotkania z kultur¹ i tradycj¹ 14.00.
Plac B. Hoffa: 4-5.08 i 7.08 48. Tydzieñ
Kultury Beskidzkiej - koncerty zespo³ów
folklorystycznych 11.00.
¯YWIEC. Amfiteatr pod Grojcem: Do
7.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej koncerty zespo³ów folklorystycznych
18.00.
Klub Œrodowiskowy Miejskiego Centrum Kultury Akwarium: 4-5.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - „Graffiti po
góralsku” - warsztaty 9.00-15.00.
Klub Œrubka (tel. 33 475-07-93): W ka¿dy poniedzia³ek spotkania szachistów
17.30-21.00; w ka¿dy pi¹tek Klub Mi³oœników Tañca Towarzyskiego 18.00-21.00.
Wakacje ze Œrubk¹ (zajêcia dla uczniów
szkó³ podstawowych, wstêp wolny): zajêcia taneczne, plastyczne, teatralne - poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 10.00-14.00, wakacje na szachownicy - wtorki, 10.0013.00, zajêcia modelarskie - wtorki i œrody
16.00-18.00.
Muzeum Miejskie - Stary Zamek (tel.
33 861-21-24): Do 7.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - plener rzeŸbiarski
10.00-15.00.
Rynek: 4.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - korowód zespo³ów 14.00; 46.08 48. Tydzieñ Kultury Beskidzkiej Polsko-S³owacki Konkurs Jaworowy Listek 10.00.

BIELSKO-BIA£A. Ars Nova - Galeria
RzeŸby i Ceramiki (tel. 33 812-21-82):
od pn. do pt. 10.00-18.00; sob. 9.0013.00. Galeria rzeŸby, ceramiki i szk³a artystycznego.
Bazyliszek Salonik Sztuk Rozmaitych
(tel. 33 812-23-08): od pn. do pt. od 11.00;
sob. od 16.00; ndz. od 17.00. Agnieszka
Golasik: „Orchideowe stwory”.
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Bielska Wy¿sza Szko³a im. J. Tyszkiewicza (tel. 33 829-72-91): pon.-pt. 8.0016.00. „Estetyka przestrzeni” - wystawa
prac studentów architektury wnêtrz.
EXPE Galeria Eksperymentalna (tel.
501-670-554): wt. 11.00-14.00; œr. 11.0014.00 i 17.00-18.00; czw. 11.00-14.00.
Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2011:
grafika, fotografia, wideo.
Galeria Bielska BWA (tel. 33 812-58-61):
codziennie 10.00-18.00. Bielski Festiwal
Sztuk Wizualnych 2011: malarstwo, rysunek, grafika, rzeŸba, fotografia.
Galeria de facto (tel. 695-501-924): od
pn. do pt. 11.00-15.00; sob. 12.00-15.00.
Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2011:
grafika, fotografia, wideo.
Galeria Fotografii Artystycznej FotoBo (tel. 602-358-247): wt., œr., pt. 10.0018.00; sob. i ndz. 9.00-15.00 (najczêœciej
d³u¿ej).
Galeria Przy Studni Jakubowej (tel. 33
811-85-59): czynna w niedziele po
mszach. Eustachy Matejko: malarstwo.
Galeria ROK (tel. 33 812-33-33): od pn.
do pt. 10.00-17.00. „Koronka koniakowska i beskidzki haft krzy¿ykowy” - wystawa pokonkursowa.
Galeria Wzgórze (tel. 33 812-27-05): Od
5.08 Tomasz Brzostek i Tomasz Kapusta: „Œladami Œwidermajera” - wystawa
fotografii (wernisa¿ 5.08 o 18.00).
Klub Nauczyciela (tel. 33 822-73-27):
od pn. do œr. 16.00-20.00; czw. i pt.
10.00-14.00. Od 4.08 Wystawa akwareli
Krystyny Bromirskiej (wernisa¿ 4.08 o
17.00).
Koœció³ NMP Królowej Œwiata: galeria
czynna po mszach. Monika i Janusz
W¹trobowie: malarstwo na drewnie.
Ksi¹¿nica Beskidzka (tel. 33 812-3203): pn.-sob. 9.00-17.00. „Z Goœciem na
beskidzkich œcie¿kach wiary. Z archiwum
1000 wydañ Bielsko-¯ywieckiego Goœcia
Niedzielnego”; Stanislav Mikovcak: „Kovove sny - Metalowe sny”.
Ksi¹¿nica Beskidzka. Filia Mikuszowice Œl¹skie (tel. 33 816-29-02): pn. 9.00-

15.00, œr., czw. i pt. 9.00-17.00. Aneta
Dobija: prace.
CHYBIE. Gminny Oœrodek Kultury (tel.
33 856-10-99): „Metamorfozy” - wystawa zdjêæ Pauliny Franek.
CIESZYN. Œl¹ski Zamek Sztuki i Przedsiêbiorczoœci (tel. 33 851-08-21): codziennie 10.00-17.00. „Bajkowy œwiat designu”; od 5.08 „Ogród w mieœcie/Urban
Gardening” (wernisa¿ 5.08 o 19.00).
ISTEBNA. Galeria Kukuczka (tel. 33
855-71-05): codziennie 10.00-20.00.
Malarstwo, ceramika artystyczna, bi¿uteria artystyczna, sztuka ludowa, koronczarstwo.
JAWORZYNKA. Na Grapie (tel. 33 85565-20): od pn. do pt. 10.00-16.00, sob.,
ndz. 10.00-14.00. W czêœci muzealnej wspó³czesna sztuka ludowa regionu i
stroje góralskie. W czêœci skansenowej
- chata góralska z ekspozycj¹ jej wyposa¿enia i warsztatem tkackim.
Regionalna Izba Pracy Twórczej (organistówka pod koœcio³em): Wystawa
sztuki ludowej, wyposa¿enie dawnej chaty góralskiej.
KÊTY. Dom Kultury (tel. 33 844-86-70):
„Kêty w mojej twórczoœci” - wystawa
malarstwa Renaty Lichañskiej-Mleczko.
OŒWIÊCIM. Oœwiêcimskie Centrum
Kultury (tel. 33 842-57-82): „TKB w fotografii Józefa Bebaka”; do 10.08 „RzeŸba i p³askorzeŸba” - wystawa prac Mariana Ga³gana; do 7.08 „Wonderful Life”
- wystawa prac Doroty Henk.
Zamek (tel. 33 842-44-27): od pn. do pt.
10.00-15.00; sob. i ndz. 11.00-15.00.
SKOCZÓW. ARTadres (tel. 33 858-5023): od pn. do pt. 8.00-17.00; sob. 9.0013.00. „W krainie czerwonego s³onia” wystawa zdjêæ Jerzego Chachlowskiego.
¯YWIEC. Klub Œrubka (tel. 33 475-0793): Do 5.08 „Œwiat w wosku zaklêty” wystawa prac Iwony Oleksiuk.
Muzeum Miejskie - Stary Zamek (tel.
33 861-21-24): „Impresje graficzne” wystawa prac warsztatowych ¯ywieckiej
Szko³y Tradycji.

W Janowicach

Rozpocz¹³ siê nabór dzieci (musz¹ mieæ ukoñczone 3 lata) do
bezp³atnego przedszkola w podbielskich Janowicach - informuje
Konrad Sobik ze stowarzyszenia Inicjatywy Spo³eczne, które zorganizowa³o to przedsiêwziêcie. Zajêcia bêd¹ trwa³y od wrzeœnia
2011 do lipca 2013 roku. w programie m.in. rytmika, garncarstwo
i jêzyk angielski, a tak¿e opieka logopedyczna, równie¿ dla rodziców. Szczegó³y i rejestracja na stronie internetowej www.inicjatywy.org.pl. Nabór trwa do 16 sierpnia. (z)
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BIELSKO-BIA£A: INFORMACJA PKP tel. 9436; PKS tel. 703303-294; 703-300-132 (dla sieci
TP SA), *720 81-32 (dla sieci komórkowych); MZK tel. 33 814-3409; turystyczne przewozy miêdzynarodowe tel. 33 816-27-00;
turystyczna tel. 33 819-00-50
(pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.0016.00); gospodarcza tel. 9471.
Pomoc drogowa BSPD, ul. Stoja³owskiego 46, tel. 9638.
Taksówki Plus Radio Taxi tel. 33
811-11-11, 800-400-400; Mega
Taxi tel. 9624, 9626, 33 818-88-88;
Hit Radio Taxi tel. 33 821-21-21,
Infolinia 800-20-20-20; MPT Radio
Taxi tel. 9191, 33 818-09-19; Lux
Taxi tel. 19620, 33 811-38-73.
Przewóz niepe³nosprawnych
tel. 33 814-34-09 (ca³¹ dobê).
POGOTOWIA: ratunkowe, ul. E.
Plater 14, tel. 33 815-90-45 do 46;
psychologiczne tel. 9288; gazowe tel. 992; wodoci¹gowe tel.
994; ciep³ownicze tel. 993; energetyczne tel. 991; elektryczne
tel. 33 497-30-15, 501-480-941;
komputerowe www.artcreator.pl
tel. 33 470-66-67, 880-499-426.
TELEFONY ZAUFANIA. Katolicki tel. 33 812-26-67 (codziennie
16.00-21.00); Chrzeœcijañski
Samarytanin tel. 33 814-21-92
(wt., czw. i ndz. 18.00-22.00);
Anonimowych Alkoholików tel.
33 822-82-40 (codziennie 16.0020.00); Policyjny tel. 33 814-2525; Onkologiczny tel. 33 810-0110 (codziennie 18.00-20.00);
Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie
emocjonalnym tel. (bezp³atny)
116-123 (od pn. do pt. 14.0022.00).
TELEFONY INTERWENCYJNE.
Oœrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Piêkna 2, tel. 988, 33 81462-21 (ca³¹ dobê); Niebieska Linia (skierowana do osób doœwiadczaj¹cych przemocy w rodzinie, œwiadków przemocy domowej, sprawców przemocy,
osób, których cz³onkowie rodzin
nadu¿ywaj¹ alkoholu) tel. 33 81199-00; Zielona Linia (HIV, AIDS)
tel. 22 621-33-67; Informacja o
AIDS tel. 958.
ZWIERZÊTA weterynaryjny dy¿ur ca³odobowy tel. 695-772442; TOnZ tel. 33 812-63-16;
Schronisko ul. Reksia 48, tel. 33
814-18-18.
POLICJA, ul. Rychliñskiego 17,
tel. 33 812-12-00, STRA¯ MIEJSKA, ul. Ko³³¹taja 10, tel. 33 82281-14, STRA¯ PO¯ARNA, ul.
Leszczyñska 43, tel. 33 812-2233, 33 810-09-77 (Miejskie Stanowisko Kierowania).
★
CZECHOWICE-DZIEDZICE: INFORMACJA PKP tel. 32 215-2171; PKM tel. 32 215-43-13, 32
215-96-42 ; POGOTOWIA: ratunkowe, ul. ¯wirki i Wigury 1, tel.
32 215-20-00; gazowe tel. 992,
32 215-33-76; wodno-kanalizacyjne tel. 32 215-37-17; ciep³ownicze tel. 993, 32 215-43-40;
energetyczne tel. 991. POSTERUNEK ZAMIEJSCOWY PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ, ul. Barlickiego 24 (budynek
OSP), tel. 32 215-31-16.
ZWIERZÊTA weterynaryjny dy¿ur ca³odobowy Klinika Weterynaryjna „Orka” Orlik, Kania Spó³ka Jawna, Czechowice-Dziedzice, ul. Mazañcowicka 36, tel. 32
215-34-39, 32 215-95-68.
POLICJA, ul. £ukasiewicza 4, tel.
32 215-32-35, STRA¯ MIEJSKA,
ul. Niepodleg³oœci 42, tel. 32 21554-92, STRA¯ PO¯ARNA ul. Barlickiego 24, tel. 32 215-31-16;
OSP ul. Barlickiego 24, tel. 32
215-29-90.
★
OŒWIÊCIM: INFORMACJA PKP
tel. 9436; PKS tel. 33 842-25-61;
MZK tel. 33 843-15-42.

POGOTOWIA: ratunkowe ul.
Wysokie Brzegi 2, tel. 33 842-2272; wodno-kanalizacyjne tel. 33
843-28-14; ciep³ownicze tel. 33
842-22-45; energetyczne tel.
991.
POLICJA, ul. Wyspiañskiego 2,
tel. 33 842-40-31, STRA¯ MIEJSKA, ul. W³adys³awa Jagie³³y 23,
tel. 986, 33 842-49-99, STRA¯
PO¯ARNA, ul. Zaborska 17, tel.
33 842-38-40.
★
SZCZYRK: POGOTOWIA: ratunkowe, ul. Zdrowia 1, tel. 33
817-89-99; GOPR ul. Dêbowa 2,
tel. 33 817-89-86; energetyczne,
ul. Willowa 14, tel. 991; wodnokanalizacyjne, ul. Myœliwska 168,
tel. 33 817-89-94.
POLICJA, ul. Graniczna 1, tel.
33 817-82-65; STRA¯ PO¯ARNA, ul. Myœliwska 42, tel. 33
817-89-98.
★
¯YWIEC: INFORMACJA PKP tel.
9436; PKS tel. 33 861-28-43.
Taksówki Tele Taxi, tel. 33 86161-61.
POGOTOWIA: ratunkowe, ul.
¯eromskiego 7, tel. 33 860-22-55;
energetyczne, ul. Weso³a 69, tel.
991.
POLICJA, ul. Pi³sudskiego 52, tel.
33 860-42-00, STRA¯ MIEJSKA,
ul. Sienkiewicza 19, tel. 33 86139-29, STRA¯ PO¯ARNA, ul. Objazdowa 2, tel. 33 860-22-11.

BIELSKO-BIA£A Ogólny, ul.
Wyspiañskiego 21, tel. 33 827-2500, 33 827-25-43; Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy, ul. E. Plater 17, tel. 33 815-70-11; Onkologiczny, ul. Wyzwolenia 18, tel.
33 816-40-61; Pediatryczny, ul.
Sobieskiego 83, tel. 33 812-5004; Wojewódzki, ul. Armii Krajowej 101, tel. 33 810-01-43; BYSTRA Specjalistyczny Zespó³
Chorób P³uc i GruŸlicy, ul. Fa³ata 2, tel. 33 499-18-01; WILKOWICE Kolejowy, ul. ¯ywiecka 19,
tel. 33 812-20-20.
Ostry dy¿ur chirurgiczny: 4.08
Szpital Ogólny im. Edmunda
Wojty³y, ul. Wyspiañskiego 21,
tel. 33 827-25-00, 33 827-25-43;
5.08 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Paw³a II, ul. Wyzwolenia 18, tel. 33 816-44-85;
33 816-40-61; 33 498-40-01; 67.08 Szpital Ogólny im. Edmunda Wojty³y, ul. Wyspiañskiego
21, tel. 33 827-25-00, 33 82725-43; 8.08 Szpital Wojewódzki, ul. Armii Krajowej 101, tel. 33
810-20-00, 33 810-20-02, 33
810-01-43, 33 810-01-45; 9.08
Beskidzkie Centrum Onkologii
im. Jana Paw³a II, ul. Wyzwolenia 18, tel. 33 816-44-85; 33
816-40-61; 33 498-40-01; 10.08
Szpital Wojewódzki, ul. Armii
Krajowej 101, tel. 33 810-20-00,
33 810-20-02, 33 810-01-43, 33
810-01-45.
Sta³y dy¿ur ca³odobowy: oddzia³y chirurgii ortopedyczno-urazowej, urologii, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, kardiologii,
gastroenterologii i wewnêtrzny
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Bia³ej.
Pomoc doraŸna chirurgiczna i
urazowa: w dni powszednie od
15.00 do 7.00, w dni wolne od
pracy i œwiêta - ca³¹ dobê - Urazowa Izba Przyjêæ w Szpitalu
Wojewódzkim, ul. Armii Krajowej
101, tel. 33 810-26-07. Punkt
zastrzykowy: niedziele i œwiêta
od 8.00 do 19.00 - Pogotowie
Ratunkowe w Bielsku przy ul. E.
Plater 14. Dy¿ur stomatologiczny: soboty od 8.00 do 12.00 NZOZ Victodent, Bielsko-Bia³a,
ul. Poniatowskiego 28, tel. 33
814-50-94.
CIESZYN. Szpital nr 2 ul. Katowicka 1, tel. 33 852-05-46.
OŒWIÊCIM. Zespó³ Zak³adów
Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie
Brzegi 4, tel. 33 844-82-00.
¯YWIEC. Szpital Powiatowy
ul. Sienkiewicza 52, tel. 33 86140-31.

Warto w tych dniach powróciæ
do zarzuconych planów. Zmiana
nastrojów mo¿e sprawiæ, ¿e wiele
rzeczy mo¿e uzyskaæ realny kszta³t.
Nie masz ¿adnych powodów, aby
narzekaæ na nieprzychylnoœæ losu.
Staraj siê zawsze prezentowaæ swe
najlepsze strony. Jeœli potrafisz wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoœci,
zdo³asz pokonaæ bariery.

Bêdziesz mia³ teraz sporo okazji, aby poznaæ parê interesuj¹cych
osób i nawi¹zaæ nowe kontakty zawodowe. Dotychczasowe dzia³ania
zaczn¹ wydawaæ ci siê nudne i stracisz do nich serce. Twoja przebojowoœæ przyniesie po¿¹dane efekty,
wiêc nie unikaj sprawdzenia siê w
nowych warunkach. Nawi¹zane teraz znajomoœci bêd¹ owocowaæ.

Nie licz na to, ¿e w tych dniach
zdo³asz podo³aæ wszystkim obowi¹zkom, którymi sam siê obci¹¿y³eœ.
Trzeba bêdzie rozs¹dnie dokonaæ
jakichœ wyborów. Poza tym mo¿e zbyt

Wydarzenia tych dni wp³yn¹ na
ciebie o¿ywczo i mobilizuj¹co. Pewna osoba doda ci odwagi i sk³oni do
nietypowych dla ciebie przedsiêwziêæ. Staraj siê wykorzystaæ przy-

wielk¹ wagê przyk³adasz do swoich
dzia³añ. Masz zapewne takie sprawy,
które z powodzeniem mo¿esz powierzyæ innym. Ryzykowne eksperymenty bêd¹ zwiastunem klêski.

padkowe zbiegi okolicznoœci, które
teraz mog¹ dzia³aæ na twoj¹ korzyœæ. Na sprawy, które wydaj¹ ci
siê niezmiernie skomplikowane, staraj siê spojrzeæ z innej strony.

Podejmowane w tych dniach
decyzje opieraj przede wszystkim
na w³asnym doœwiadczeniu. Staraj
siê dostrzec swe mocne i s³abe
strony. Pod ¿adnym pozorem nie
podejmuj siê dzia³añ, które przekraczaj¹ twoje mo¿liwoœci. Skromna propozycja zaprzyjaŸnionej osoby mo¿e siê okazaæ ciekawsza, ni¿
teraz s¹dzisz.

W tych dniach czekaj¹ ciê nadzwyczajne wydatki. Bêdziesz potrzebowa³ pieniêdzy, ale nie podejmuj siê zadañ ponad si³y. Ktoœ mo¿e
roztaczaæ przed tob¹ fantastyczne
perspektywy, ale nie powinieneœ
przeceniaæ w³asnych mo¿liwoœci.
Zachowaj dystans do sk³adanych ci
teraz ofert i zostaw sobie czas na
solidny namys³.

Realizacja twoich planów zawodowych ulegnie teraz zahamowaniu, gdy¿ nie by³eœ w pe³ni do
tego przygotowany. Mo¿esz poczuæ siê z tego powodu rozgoryczony, ale to nie bêdzie dobry czas
na twoje ingerencje w dalszy rozwój wydarzeñ. Poczekaj na bardziej sprzyjaj¹cy czas i przestañ
oczekiwaæ od innych dba³oœci o
twoje interesy.

W nadchodz¹cym tygodniu nie
zwlekaj d³u¿ej z za³atwianiem pilnych spraw. Uporasz siê z nimi
szybciej ni¿ przypuszczasz, ale
pod warunkiem, ¿e naprawdê
przyst¹pisz do konkretnych dzia³añ. W drugiej po³owie tygodnia
dobra passa nieco os³abnie. Na
sporz¹dzone wczeœniej plany
patrz teraz nieco bardziej realistycznie.

W tych dniach bêdziesz wojowniczo usposobiony, co zapewne niekorzystnie odbije siê na twoich kontaktach z otoczeniem. Podjête teraz dzia³ania mog¹ mieæ bardzo nieprzyjemne reperkusje. Staraj siê
wiêc panowaæ nad sob¹, nawet gdybyœ odczuwa³, ¿e jesteœ prowokowany do agresywnych zachowañ.
Radykalne rozwi¹zania bêd¹ prowadziæ donik¹d.

Trzeba teraz pomyœleæ, w jaki
sposób unikn¹æ znanych ci k³opotów. Szczere ujawnienie w³asnych
b³êdów mo¿e przynieœæ dobre rezultaty. Przyznaj¹c siê do nich,
zyskasz czas na ich naprawienie.
Jak ognia unikaj ambicjonalnych
rozgrywek, gdy¿ nic nie wró¿y
twojego zwyciêstwa. Poczucie realizmu powinno sprowadziæ ciê na
ziemiê.

Najbli¿szy tydzieñ bêdzie raczej
spokojny, wiêc nie licz na jakieœ
szczególne wra¿enia. Powstrzymaj
siê z og³aszaniem swych nowych
pomys³ów na ¿ycie, gdy¿ teraz nie
zyskasz wdziêcznych s³uchaczy. W
tych dniach wystarczy, ¿e zrobisz na
kimœ dobre wra¿enie. Dotyczy to
zw³aszcza zaniedbanej ostatnio sfery osobistej.

W najbli¿szych dniach bêdziesz
dzia³a³ w ci¹g³ym poœpiechu, ale nie
bagatelizuj bie¿¹cych obowi¹zków.
Za³atwianie wielu spraw naraz tylko rozproszy twoj¹ uwagê i nie przyniesie ci ¿adnych korzyœci. W domowym bud¿ecie koniecznie wprowadŸ niezbêdne oszczêdnoœci,
gdy¿ ostatnio zbyt ³atwo i bez zastanowienia wydajesz pieni¹dze.

Bielska gie³da samochodowa, w niedzielê 31 lipca,
ceny w tysi¹cach z³otych:
vw golf 1995 r.- 4, vw transporter 1994 r.- 6,3; opel astra 1998 r.- 6,5; audi A3 1998 r.- 14,4,
audi A4 1995 r.- 7,8; fiat seicento: 2006 r.- 10,9, 1999 r.- 4,9; skoda superb 2005 r.- 31,9: renault kangoo 2003 r.- 14,4, renault trafic 1996 r.- 2,9; deawoo matiz 2001 r.- 5; polonez truck 1993 r.2,9. (ef)

35

36

www.kronika.beskidzka.pl

Dwóch wędkarzy utonęło nocą z piątku na sobotę, 30
lipca, w przepływającej przez gminę Strumień Wiśle.
Oba dramaty rozegrały się niezależnie od siebie, w odległości zaledwie pół kilometra.

Utonęło dwóch wędkarzy

I 4 VIII 2011

Z SIEKIERĄ
PO KABLE

SMIERC
NA RYBACH W

Siekierą wyrąbywali miedziane kable ze ścian budynku
dwaj włamywacze, którzy właśnie z instalacji elektrycznej postanowili ogołocić budynek przy ulicy Jeżynowej
w Bielsku-Białej. Przestępców udało się zatrzymać na gorącym uczynku. Choć niczego ukraść nie zdołali, swoim
działaniem narobili szkód w wysokości 20 tysięcy złotych!

ku. Ci sprawdzali dno rzeki. Ciało 44-latka wyłowili z wody przed
południem.
Tej samej nocy do utonięcia
wędkarza doszło również w pobliskim Bąkowie. Dramat rozegrał się w pobliżu mostu kolejowego na Wiśle. 42-letni mieszkaniec Pruchnej wybrał się tam
na ryby z kolegą. W nocy kolega poszedł spać do domu. 42-latek został, bo chciał jeszcze trochę powędkować. Jego nieobecność w domu zaniepokoiła w sobotni poranek rodzinę. Bliscy szukali 42-latka najpierw nad rzeką,
potem u kolegi, z którym feralnej
nocy wędkował.
- Kiedy prowadzone na własną rękę poszukiwania nic nie
dały, także i oni - było już po 15.00
- powiadomili straż pożarną i policję. W zaledwie pół godziny od
rozpoczęcia poszukiwań, kilkanaście minut przed 16.00, strażacy
znaleźli ciało mężczyzny. Znajdowało się w wodzie tuż przy brzegu. Do tego utonięcia doszło niecałe pół kilometra od miejsca,
gdzie znaleziono ciało wędkarza
z Jastrzębia-Zdroju - dodaje Rafał Domagała. - W obu przypadkach prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok tragicznie
zmarłych wędkarzy. Nie łączymy
tych spraw. Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich w tragicznej śmierci mężczyzn. (łup)

ZNISZCZONY GROB
ARCHITEKTA
Bielska policja poszukuje
wandali, którzy zdewastowali
grób architekta Karola Korna na
bielskim cmentarzu żydowskim.
Najprawdopodobniej doszło
do tego w nocy z czwartku na piątek, 29 lipca, bo właśnie w piątek
odkryto, że nagrobek Korna został zniszczony. Wandale wybrali go prawdopodobnie dlatego, że
kłuł w oczy nowością. Zniszczony
w czasie II wojny światowej przez
hitlerowców - został odnowiony
zaledwie dwa lata temu. Szczęściem w nieszczęściu przewrócone tablice nie uległy rozbiciu.
Zatrzymanie sprawców, którzy działali pod osłoną nocy, na

dużej, otwartej przez całą dobę
nekropolii może być trudne. Zarówno przedstawiciele bielskiej
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej,
jak i policja, apelują o pomoc do
ewentualnych świadków.
Zmarły w 1906 roku Karol
Korn jest jednym z zasłużonych
mieszkańców dzisiejszej stolicy
Podbeskidzia. Był architektem i
budowniczym. To jemu Bielsko
zawdzięcza takie obiekty jak:
budynek dworca PKP, poczty,
czy szpitala przy ulicy Wyspiańskiego oraz wiele bielskich kamienic, stojących przy ulicach
Mickiewicza, Wyspiańskiego i 3
Maja. (łup)

Na oświęcimskich drogach

Tragiczny przełom
wakacji
D

wie osoby zginęły w wypadkach, do których doszło w ostatnich dniach na
drogach powiatu oświęcimskiego.
W samym Oświęcimiu samochód
śmiertelnie potrącił pieszą. W Kętach natomiast zginął pasażer samochodu, biorącego udział w czołowym zderzeniu.
Do wypadku w Oświęcimiu
doszło o 3.00 w nocy w niedzielę,
31 lipca. Jadący ulicą Zatorską,
od strony Mostu Jagiellońskiego,
fiat ducato, za kierownicą którego
siedział 44-letni mieszkaniec Suchej Beskidzkiej, potrącił 90-let-

połowie ubiegłego tygodnia złodzieje - 31-latek i
młodszy od niego o dziesięć lat kompan - przecięli najpierw ogrodzenie posesji przy ulicy Jeżynowej, na której znajdował się dom w budowie. Zamierzali skraść dopiero co zamontowaną, czyli zamurowaną już
w ścianach, instalację elektryczną. W tym celu przynieśli siekierę, co oznaczało, że w zbytnie
uprzejmości bawić się nie zamierzali. Włamywacze mieli jednak
pecha, bo wyłamujących drzwi
do budynku złodziei zauważył
przypadkowy świadek, który - na
szczęście - natychmiast zaalarmował policję.
- Dyżurny od razu wysłał pod
wskazany adres patrol. Dzięki
temu policjanci zatrzymali włamywaczy na gorącym uczynku.

W czasie ich przeszukania znaleziono nożyce do cięcia metalu
i siekierę - mówi Elwira Jurasz,
rzecznik prasowy bielskiej policji.
Włamywacze mogli uszkodzić nie tylko ściany budynku,
ale i... siebie samych. Obaj znajdowali się bowiem pod wpływem
alkoholu. I nie chodzi tu - bynajmniej - o wypitą przed skokiem,
„dla kurażu” setkę. Badanie alkomatem wykazało, że obaj wypili
dużo więcej. Jeden wydmuchał
przeszło dwa, a drugi aż trzy promile! Noc obaj spędzili w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu
usłyszeli zarzuty włamania, usiłowania kradzieży i uszkodzenia
mienia. Grozi im 10 lat odsiadki, a ponieważ w przeszłości byli
już karani za podobne czyny, na
nadzwyczajną łagodność Temidy raczej liczyć nie mogą. (łup)

TAJEMNICZY ZGON

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 48-letniego bielszczanina, którego ciało znaleziono w niedzielę, 31 lipca, nad rzeką Białą, na rogatkach Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej.
Odpowiedź na pytanie, co
było przyczyną śmierci ma dać
sekcja zwłok. Jak wynika z ustaleń „Kroniki”, pod uwagę brane
są różne okoliczności, od samobójstwa po zabójstwo.
Zaginięcie bielszczanina zgłosiła około 23.00 w piątek, 29 lipca, jego żona. Miał pojechać do
Czechowic-Dziedzic w interesach.

Mimo późnej pory nie wrócił jednak do domu. Milczały też obydwa
jego telefony komórkowe. Rozpoczęte natychmiast poszukiwania
nie dawały rezultatu. Do niedzieli, 31 lipca, kiedy to stróż pilnujący
betoniarni na obrzeżach Czechowic-Dziedzic zawiadomił policję
o samochodzie, który od dwóch
dni parkuje na biegnącej w stronę nadrzecznych zarośli dróżce.
Bardzo szybko ustalono, że auto
należy do zaginionego 48-latka.
Nieopodal, nad rzeką, znaleziono jego ciało. Prawdopodobną
przyczyną śmierci było wykrwawienie się. (łup)

W sprawie bezimiennego malca

Śledztwo przedłużone

Do końca roku, a więc po raz kolejny, katowicka Prokuratura Apelacyjna przedłużyła śledztwo w sprawie śmierci chłopczyka, którego
ciało znaleziono wiosną ubiegłego roku w stawie pod Cieszynem.
Zdaniem śledczych nadal są szanse, że przesłuchując osoby, które płaciły kartą płatniczą za takie same ubranka, w jakie ubrany był
maluch, trafią na ślad pozwalający ustalić jego tożsamość. Działania są wyjątkowo czasochłonne. Takich ubranek sprzedano bowiem
w całym kraju setki. Znaleziony w stawie chłopczyk zmarł w wyniku
urazu jamy brzusznej. (łup)
Do kolejnego drogowego
dramatu, tym razem w Kętach,
doszło w poniedziałek, 1 sierpnia
rankiem. Na skrzyżowaniu ulic
Krakowskiej i Krótkiej, w rejonie
przejazdu kolejowego, zderzyły się audi i ciężarowe volvo. Ze
wstępnych ustaleń policji wyni-

ka, że to kierowca osobówki zjechał na przeciwległy pas, wprost
na czołówkę z ciężarówką. Jeden z pasażerów audi zginął.
Kierowca i drugi z pasażerów
trafili do szpitala. Bez szwanku
wyszedł z wypadku kierowca ciężarówki. (łup)

nią pieszą. Kobieta - jak ustaliła policja - nagle wtargnęła
na jezdnię, nie dając kierowcy szans
na skuteczne hamowanie. Zginęła
na miejscu. Starsza pani była ubrana w koszulę nocną i nie miała przy
sobie żadnych dokumentów. Jej tożsamość ustalono
dopiero nazajutrz,
kiedy rodzina zgłoZderzenie audi z ciężarowym volvo zakończyło się tragicznie.
siła zaginięcie.
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W

sobotni poranek strumieńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 44-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Ze wstępnych informacji wynikało, że w
nocy z piątku na sobotę 44-latek wraz z dwoma kolegami łowił ryby nad Wisłą w Strumieniu.
Kiedy koledzy około 1.00 w nocy
położyli się spać w namiocie, on
został sam nad brzegiem rzeki.
Gdy mężczyźni obudzili się nad
ranem, kolegi nie było. Zaniepokoiły ich pozostawione na brzegu jego wędki i rzeczy...
- Rozpoczęli poszukiwania
na własną rękę. Sprawdziwszy
pobliski teren znaleźli pływającą
w wodzie, należącą do 44-latka
kurtkę. Ponieważ dalsze poszukiwania nie przyniosły rezultatów,
około 7.00 postanowili powiadomić straż pożarną i policję - mówi
Rafał Domagała, rzecznik prasowy cieszyńskiej policji.
W akcji początkowo brały udział cztery jednostki straży pożarnej ze Strumienia i jedna ze Skoczowa. Po kilku godzinach bezowocnych poszukiwań
uznano, że głęboką w okolicy zaginięcia wędkarza nawet na pięć
metrów rzekę będą musieli przeszukać płetwonurkowie. Na miejsce ściągnięto więc płetwonurków ze specjalistycznej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Rybni-

CZWARTEK, 28 LIPCA
● 65-letni mieszkaniec Poręby Wielkiej poskarżył się oświęcimskim mundurowym na
84-letnią kobietę. Staruszka miała go zaatakować laską, o której się porusza i - na domiar złego - grozić kolejnymi atakami.
● Hieny cmentarne pojawiły się w Brzeszczach. Kilka grobów na cmentarzu komunalnym zostało ograbionych z miedzianych elementów. Sprawców, którzy swoje łupy najprawdopodobniej spieniężą w skupie złomu,
poszukują policjanci.
PIĄTEK, 29 LIPCA
● Pirat drogowy potrącił idącego poboczem
52-latka, który z ogólnymi potłuczeniami wylądował w szpitalu. Rzecz działa się w biały dzień, około 14.00, na ulicy Świętopełka
w Bielsku-Białej.
SOBOTA, 30 LIPCA
● Z ciężarowych mercedesów, stojących na
parkingu przy ulicy Fabrycznej w Oświęcimiu,
skradziono paliwo o wartości tysiąca złotych.
Benzyna - tyle że w znacznie mniejszej ilości - wyparowała też z baku seicento, zaparkowanego przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach. Ceny paliwa szybują i baki parkujących pod chmurką samochodów znalazły się w niebezpieczeństwie.
● Nie paliwo, ale nawigacja satelitarna, ukradziona została natomiast z ciężarówki zaparkowanej na stacji paliw, przy ulicy Żywieckiej
w Bielsku-Białej. Właściciel musi doliczyć do
strat szybę w drzwiach, którą rozbił włamywacz, by dostać się do szoferki.
NIEDZIELA, 31 LIPCA
● Pomalowano farbą elewację budynku i ogrodzenie posesji przy ulicy Dworkowej w Bielsku-Białej. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że malarz pojawił się pod osłoną
nocy, a właściciel wcale sobie jego usług nie
życzył. Straty - bo bohomazy trzeba będzie zamalować - oszacowano na pół tysiąca złotych.
● Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej znaleziono podczas prac ziemnych na
terenie prywatnej posesji przy ulicy Pańskiej
w Pisarzowicach. Niebezpiecznym niewybuchem zajęli się policjanci.
● Sześć osób zostało rannych w wypadku,
do którego doszło po południu na ulicy Handlowej w Żywcu. Zdaniem policji narozrabiał
jadący seatem 20-latek z Radziechów, który
na zakręcie stracił panowanie nad kierownicą i wpakował się na czołówkę z oplem. Kierowcy obu aut byli trzeźwi.
PONIEDZIAŁEK, 1 SIERPNIA
● Ukraińca, który nie posiadał wizy uprawniającej go do przebywania ani na terenie Polski, ani na terenie strefy Schengen w ogóle,
wyłuskali z jadącego z Pragi autokaru pogranicznicy z Cieszyna. Autobus skontrolowano
na drodze pod Cieszynem, gdzie zaczaił się
lotny patrol straży granicznej.
● Brak kasków u motorowerzysty i jego pasażera zwrócił uwagę mundurowych o 4.00 nad
ranem patrolujących ulice Strumienia. Motorower, którym ulicą 1 Maja jechało dwóch młodzieńców, dziwnie ponadto zygzakował. Po
zatrzymaniu jednośladu okazało się, że powodem jazdy od krawężnika do krawężnika
jest stan, w jakim znajdują się obaj „panowie”.
Motorowerzysta i jego pasażer to 15-latkowie.
Prowadził ten, który był bardziej trzeźwy, ale
i tak wydmuchał przeszło promil. Jego pasażer miał za kołnierzem dwa razy tyle. Obaj
zostali przekazani w ręce rodziców.
WTOREK, 2 SIERPNIA
● Zapowiadany powrót upalnej aury sprawił,
że niektórzy postanowili zrobić zapasy piwa.
W bielskim sklepie przy ulicy Cieszyńskiej
personel zatrzymał 27-letniego klienta, który
próbował wynieść za pazuchą kilka butelek
złocistego napoju. Podobnie było w sklepie na
Jutrzenki, tyle że tam złodziej tak mocno się
ochronie wyrywał, że zanim na miejscu pojawiła się policja, zdążył jeszcze wybić szybę. Tylko piwo ocalało, bo było w puszkach...
ŚRODA, 3 SIERPNIA
● Złodzieje paliwa pojawili się w nocy na terenie bazy transportowej przy ulicy Katowickiej w Bielsku-Białej. Dobrać do paliwa w samochodowych bakach im się jednak nie udało, bo zostali spłoszeni.
● Rano policja dostała zgłoszenie o włamaniu
do forda mondeo, zaparkowanego przy ulicy
1 Maja w Bielsku-Białej. Ustalano co zginęło
i czy włamywacz zostawił jakieś ślady. Z kolei policjanci z Ustronia dostali rankiem informację o włamaniu do stojaka z butlami z gazem przy jednym z ustrońskich sklepów. Butle zniknęły. (łup)
Rubryka redagowana na podstawie bieżących
informacji policyjnych.

