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Jak rzeka Sola płynie, wespół
z Koszorawą,
vwiec niechaj płynie
nieśmiertelną sławą.
A. Komoniecki
sławetny wójt żywiecki

Antonio, Johanesburgu i Sztokholmie.
W numerze m.in.: Święto Służby Zdrowia. Nowy lokal w Za
błocili. Wywiad z Prokuratorem Wojewódzkim. Generał do
Czytelników. Mówi ALF-bis. Sport.

Motto
Kto Ojczyźnie służy, sam sobie służy.
Ks. Piotr Skarga

Wydarzenie looo-lecia
Papież Jan Paweł II w Żywcu
W dniu 22 maja 1995 r. będzie miało miejsce w Żyw
cu historyczne wydarzenie na miarę 1000-Iecia.
Ojciec Święty Jan Paweł I! odwiedzi królewski gród.
f
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rwy program pobytu Wielkiego Papieża i Pola

ku Umieścimy w następnym majowym numerze miesię
cznika,
Redakcja

Szanaumi f^zijtthueij
rDy&(Lzi^ ^P^zipaeieie
Święta Wielkanocne to dni nadziei, wiary i solidar
ności.
Zespół redakcyjny ,,Gazety Żywieckiej" pragnie z oka
zji tych Wielkich Dni złożyć wszystkim Państwu z głębi
serca płynące życzenia aby każdy dzień tego roku był
dniem pomyślności osobistej i rodzinnej, radości, szczę
ścia w zdrowiu oraz społecznej harmonii.
Red.
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Najmodniejszy lokal
w Żywcu—Zabłociv

Józef Oleksy premierem
Rządu RP
W lutowym numerze ,,Gazety Żywieckiej" informowa
liśmy „Marszałek Józef Oleksy pozdrawia Żywiecczyz
nę".
W marcowym egzemplarzu należałoby napisać ,,Pre
mier pozdrawia Żywiecczyznę".
Panu premierowi Józefowi Oleksemu i Jego rządowi
życzymy powodzenia w trudnej sztuce kierowania spra
wami Polski.
Wierzymy, że nas nie zawiedzie, choć zdajemy sobie
sprawę z oporów materii, a w szczególności z głupoty
niektórych tzw. polityków.
Czas pokaże na ile będzie możliwe ocenić, kto prze
szkadzał a kto pomagał Rządowi w sprawowaniu Jego
trudnych funkcji i zadań.
Społeczeństwo dojrzewa do sprawiedliwych, rzetelnych
sądów i ocen politycznych elit. W jego postawach i za
chowaniach nasza nadzieja.
SW
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Zaniedbana i niewykorzystana dotychczas zabytkowa
wieża wodna w obszarze stacji kolejowej w Ząbki
stała adaptowana dla celów rekreacyjnych i rozryv.Ki/
wych oraz gastronomicznych. Jej nazwa to „Venus 95"
kat. S.
Otwarcie nastąpi w obecności władz miejskich w dniu
1 kwietnia br. o godz. 12.00. Kartą wolnego wstępu będzie
kwietniowy numer „Gazety Żywieckiej".
Stara wieża wodna odnalazła młodość. Zapowiadane są
liczne atrakcje i niespodzianki. Wyposażenie atrakcyj
nego lokalu to obrotowa scena dansingowa, gabinety od
nowy biologicznej i masażu.
Dodatkowa atrakcja to grupowy striptiz (od 23.00) t
Ceny umiarkowane. Sama przyjemność i radość. Sko
rzystaj z niepowtarzalnej okazji.
Red.

Z poselskiej działalności
1. W dniu 18.02.br. poseł uczestniczył w spotkaniu za
rządu OSP w Rycerce Górnej. Zarząd zapoznał posła
z dorobkiem miejscowej OSP. Omówiono program
przygotowań do uroczystości 60-łecia istnienia OSP
w Rycerce Górnej.
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2. W dniu 21.02.br. odbyło się spotkanie posła z dyrek
torem Banku Przemysłowo-Handlowego, na którym
poseł został poinformowany o sytuacji i działaniach
banku.
3. W tym samym dniu poseł odwiedził Żywieckie Za
kłady Przetwórcze „LAS". Zakład znajduje się pod ko
misarycznym zarządem. Poinformowano posła o ak
tualnej sytuacji gospodarczej zakładu. Poseł zobowią
zał się do udzielenia pomocy w rozwiązywaniu prob
lemów związanych z przekształcaniem zakładu.
4. W dniu 22.02.br. poseł odwiedził gminę Ujsoły. W
czasie spotkania z wójtem i sekretarzem gminy omó
wiono zakres wspólnych działań dotyczących otwar
cia przejścia granicznego Glinka — Novoć5. W tym samym dniu poseł odwiedził Spółdzielnię Pra
cy „Podhalanka" w Rajczy. Zapoznał się z pracą spół
dzielni, jej kłopotami związanymi z likwidacją.
Poseł Władysław Bułka wśród rencistów,
i strażaków

emerytów

t '' ' 'dniu 24.02.br. w klubie seniora w Żywcu poseł
_/ikał się z emerytami i rencistami. W spotkaniu
udział wzięło ok. 70 osób. Po wystąpieniu posła, który
zapoznał zebranych z pracą w Sejmie i w komisjach
oraz z aktualną sytuacją społeczno-polityczną w kra
ju rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Głos zabrało
ponad 20 osób. Wśród najważniejszych spraw poru
szanych w wystąpieniach znalazły się sprawy:
— niskich rent i emerytur,
— reprywatyzacji,
— negatywnego stosunku Prezydenta do Sejmu i Rzadu SLD/PSL,
— niebezpiecznego naginania prawa do potrzeb poli
tycznych,
— niepewności jutra ludzi starszych,
— zamieszania w afery finansowe osób pełniących
wysokie funkcje rządowe.
Wiele krytycznych uwag padło pod adresem zachowa
nia się Prezydenta oraz niepewnych działań koalicji rzą
dzącej. Poruszano też sporo spraw lokalnych.
2. W dniu 26.02.br. poseł uczestniczył w zebraniu spra:dawczym OSP w Lipowej k/Źywca. Obecny był
/tiwnież wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP
druh Eugeniusz Zabłocki. W swym wystąpieniu poseł
poinformował zebranych o swej pracy w parlamencie,
zwłaszcza o pracy w Zespole Posłów Strażaków. Prze
kazał wyrazy podziwu za codzienny trud strażaków,
ich ochotniczej walce w obronie ludzkiego życia i
mienia. W czasie dyskusji zwrócono uwagę na słabą
pracę wśród młodzieży z miejscowej szkoły, podkreś
lono nieobecność radnych gminy na zebraniu pomimo
wysłania zaproszeń. Decyzją jednogłośną zebrania po
seł Władysław Bulka został wybrany na członka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej.
— W dniach 27 luty — 4 marca 95 r. poseł brał udział
w pracach komisji sejmowych, młodzieży, sportu oraz
w pracach klubu SLD.
— 3.03.br. wziął udział w uroczystościach pierwszej ro
cznicy podpisania umowy pomiędzy zarządem SA Za
kładów Piwowarskich z zarządem Heinekena z Ho
landii. Uroczystość odbyła się w salach Zamku Kró
lewskiego w Warszawie, w której uczestniczyli rów
nież burmistrz Żywca Jerzy Widzyk i poseł Grzegorz
Figura.
— 6.03.br. w Jeleśni w Starej Karczmie wręczono laury
Ludziom Roku Żywiecczyzny 1994. W uroczystościach
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uczestniczył poseł W. Bułka, przewód. Rady Mia
sta — J. Antczak oraz burmistrz J. Widzyk.
— W tym samym dniu poseł spotkał się z burmistrzem
miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustynem Ormantym. W czasie spotkania omówiono formy współpracy
posła z tą miejscowością.
— 9.03.br. poseł spotkał się z młodzieżą szkół podsta
wowych w Hecznarowicach, Wilamowicach oraz Pisażowicach. Spotkał się również z nauczycielami tych
szkół zapoznając się z osiągnięciami i problemami z
jakimi borykają się szkoły.
— 10.03.br. w Wadowicach w Domu Kultury poseł W.
Bułka spotkał się z działaczami OSP i PSP z rejonu
Wadowic i Suchej Beskidzkiej. Zapoznał zebranych z
pracą w Sejmie, komisjach oraz złożył sprawozdanie
z działalności w Zespole Poselskim Posłów Strażaków.
Zebrani wysłuchali z dużym zainteresowaniem wystą
pienia posła na temat aktualnej sytuacji politycznej
i gospodarczej w kraju.

Informacja o dyżurach posła
Władysława Bułki na terenie gminy
Wilamowice w dniu 19. 02. 1995 r.
W dniu 19.02.95 r. poseł Władysław Bułka pełnił dyżur
poselski na terenie gminy Wilamowice w woj. bielskim.
WILAMOWICE
Dyżur poselski w godz. od 9.00 do 11.00 w Urzędzie
Miasta Wilamowice. Przed dyżurem nastąpiło spotkanie
z zastępcą burmistrza miasta dr. Eugeniuszem Bilczewskim. Przedstawił on posłowi informację na temat sy
tuacji miasta i gminy.Sprawy, które poruszali ludzie zgła
szający się podczas dyżuru dotyczyły:
— sytuacji w szkolnictwie: remontów szkół, płac nau
czycieli, uczniowskich klubów sportowych, wyposa
żenia ich w sprzęt,
— sprawy rent i emerytur,
— informacji na temat uzyskania odszkodowania z Fun
dacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie,
— aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej w kra
ju.
DANKOWICE
Dyżur poselski w godz. od 11.30 do 13.00 w klubie spor
towym LKS Dankowice. W czasie dyżuru nastąpiło spot
kanie z członkami zarządu klubu, na którym poinformo
wano posła o działalności i aktualnej sytuacji w klubie.
Przekazano również ustne zaproszenie dla posła na uro
czystości związane z 50-Ieciem LKS Dankowice.
Wśród spraw, zgłoszonych przez łudzi podczas dyżuru
poselskiego przebijała się troska o dalsze losy klubu
sportowego oraz zapytania w sprawie rent i emerytur.
Nadmienić trzeba, iż LKS Dankowice, klub w małej, 2,5
tysięcznej miejscowości jest oczkiem w głowie zarówno
sołtysa i Rady Sołeckiej jak również wszystkich miesz
kańców- Tam, gdzie w Dankowicach potrzeba społecznej
pracy, tam na pierwszym miejscu pojawia się klub spor
towy.
STARA WIES
Dyżur poselski w godzinach od 14.00 do 16.00 w szkole
podstawowej. Sprawy poruszane w czasie dyżuru to prze
de wszystkim:
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— dokuczliwy brak sali gimnastycznej w szkole. Wy
siłkiem grona pedagogicznego wygospodarowano ma
łe pomieszczenie w kotłowni szkolnej i adaptowano
je na salę gimnastyczną. Jest to pomieszczenie o wy
miarach 3X4 m.
— sprawy zasypania terenu obok szkoły (podmokłego)
i budowy na nim sali gimnastycznej.
Na zakończenie pobytu w gminie Wilamowice, poseł
uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej
Straży Pożarnej w Starej Wsi. Jednostka ta w ubiegłym
roku obchodziła jubileusz 100-lecia swego istnienia. Ze
branie upiększyła swym występem orkiestra strażacka,
jedna z najlepszych w kraju.
Uzgodniono z władzami gminy, że w dniu 9 marca brposeł ponownie odwiedzi gminę, tym razem wizytując
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Szanowna Pani
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Opracował: asystent poselski
Kazimierz Czyżewski

Anna KURZYK

Mam zaszczyt złożyć Pani z okazji ukończenia
♦ 100 lat życia płynące z głębi serca najszczersze
życzenia zdrowia, szczęścia i dalszej pomyślności.
Pani osobiste pracowite życie jest przykładem
I
miłości do rodzinnej ziemi i stanowić może wzo
♦
rzec dla wszystkich, a w szczególności młodych.
♦
moje serdeczne życzenia stanowią skrom
♦ nąNiech
podziękę za trudy Pani życia i pracy.

I

i

!
!
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Sopotnia Mała
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♦
♦
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szkoły na terenie czterech miejscowości.
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Oddany Pani
Władysław Bułka
Poseł RP
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Wiadomości
z Żywca

Mn Święto Służby Zdrowie
Święto Służby Zdrowia to także święto Jej byłych,
obecnych i przyszłych pacjentów.
Z tej okazji wszystkim pracownikom rodziny Hipokratesa składamy najlepsze życzenia, zaś sobie zdrowia
i zawsze miłych kontaktów z ludźmi w bieli.
Zupełnie na wyrost życzymy Im także wyraźnej pop
rawy wysokości budżetów indywidualnych i zbiorowych.
A na poważnie to jesteśmy Im winni stałą wdzięczność
za to wszystko co czynią dla wszystkich chorych i cier
piących. Słów podzięki jest ciągle za mało aby oddać Im
także nasz szacunek za wybór drogi służenia ludziom i
poświęcenie.
Redakcja

0 piruet Przychodni w tywen - ZnMoem
mówi jel kierownik dr Siiiiilełnw Raczek
Żywiec jest jednym z nielicznych miast w kraju w któ
rych funkcjonuje instytucja lekarza domowego, rodzin
nego. Mieszkańcy ZaMocia i nie tylko tej części miasta
niezwykle pozytywnie oceniają swą przychodnię, jej wa
runki ,lokalowe, wyposażenie i pracę personelu.

Jak ocenia Pan w świetle kilkumiesięcznych doświad
czeń pracę przychodni, jako jej kierownik?
Myślę, że ocenę naszej pracy należy pozostawić pac
jentom. Trudno mówić o sobie. Przychodnia funkcjonuje
i to z dobrym skutkiem od 20.VI.94 r. czyli od momentu
uroczystego otwarcia z udziałem ministra zdrowia prof.
Jacka Żochowskiego.
Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wielu ludzi dobrej
woli, a zwłaszcza dyr. ZOZ Wiktora Masłowskiego oraz
burmistrza miasta Żywca mgr Jerzego Widzyka przychod
nia powstała. Na to, że przychodnia — jak Pan to okre
śla pracuje dobrze złożyło się wiele przyczyn.
Pierwszą z nich jest na pewno bardzo dobre \$y
zenie w sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny. Mim^erstwo Zdrowia zakupiło sprzęt laboratoryjny i diagno
styczny, którego nie powstydzi się żadna przychodnia
na świecie.
Żywieckie Zakłady Piwowarskie SA przyczyniły się
w ogromnej mierze do zakupu mebli. Również inni spon
sorzy jak firmy Huntleight Healdcave, Tele Page mają
swój udział w wyposażeniu przychodni.
Druga przyczyna pozytywnej opinii mieszkańców Żyw
ca o pracy naszej przychodni bierze się stąd, że jesteś
my dyspozycyjni praktycznie przez 24 godziny na dobę.
Przychodnia jest czynna od 7.00 do 19.00, a lekarza w
przychodni można zawsze zastać od 8.00 do 14.00. Po go
dzinie 19.00 pełnimy dyżury pod telefonem w domu. Pac
jenci w razie potrzeby zgłaszają zachorowanie telefoni
cznie do domu, lub na Pogotowie Ratunkowe, zaś po
gotowie przekazuje nam telefonicznie lub za pośrednic
twem Tele — Page zgłoszenie. Dzięki temu jes
teśmy zawsze dostępni dla naszych pacjentów. Oczywiś
cie wypadki, utraty przytomności i stany zagrożenia ży
cia są załatwiane przez karetki reanimacyjne. Dzięki ta
kiemu zorganizowaniu pracy możemy zapewnić pełną do
stępność lekarza i ciągłość leczenia.
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Co należałoby jeszcze uczynnić aby lekarz rodzinny
mógł wypełniać trudne zadania z pełnym powodzeniem?
Myślę, że nasza praca będzie efektywniejsza, gdy pro
gram komputerowej obsługi pacjenta będzie działał na
pełnych obrotach- Pozwoli to na szybką i sprawną ob
sługę pacjenta. W niedalekiej przyszłości zamierzamy
wprowadzić na całej Żywiecczyźnie Książeczki Rejestru
Usług Medycznych, tak jak to jest w Z OZ Czarnków w
woj. pilskim.
Będzie to pełne ,,dossier" pacjenta. Jest to pierwszy
etap wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń społecz
nych. Dzięki wprowadzeniu programu komputerowego,
oraz komputerowej rejestracji pacjenta na odpowiedni
dzień i godzinę, kolejki do lekarza tak często widoczne
ulegną zlikwidowaniu. Obecnie ten system jest wdraża
ny. Program ten umożliwi również ocenę kosztów lecze
nia i ich optymalizację.
Większość badań laboratoryjnych i diagnostycznych
w pracy lekarza pierwszego kontaktu wykonujemy na
miejscu. Dzięki temu pacjent (bo o niego nam chodzi
nr' '■»rdziej) nie jest odsyłany do innych przychodni czy
»tonów aby wykonać potrzebne badania. My mamy
wynik tych badań w kilka minut. Wykonanie szybkie
badań diagnostycznych skraca czas postawienia prawid
łowej diagnozy, oszczędza czas pacjenta. Nasza prawid
łowa praca jest niemożliwa bez dobrze układającej się
współpracy z przychodniami specjalistycznymi i szpita
lem- Specjaliści dzięki olbrzymiej wiedzy fachowej i du
żemu doświadczeniu służą nam pomocą w rozwiązywaniu
trudnych problemów diagnostycznych i terapeutycznych.
Opieka nad ludźmi w podeszłym wieku, obłożnie chory
mi, nie jest możliwa bez współpracy z pielęgniarkami
środowiskowymi i pracownikami socjalnymi. Chcemy
wreszcie znaleźć czas na profilaktykę i promocję zdro
wia, bo przecież lepiej zapobiegać chorobom niż je le
czyć.
Czy istnieją realne szanse uzupełnienia obsady lekar
skiej do stanu, który uznałby Pan za zadawalający?
Problem obsady lekarskiej mogę powiedzieć już nie
istnieje. Od 1.03.95 r. pracujemy już w pełnym składzie.
°yy i na ile aktualna sytuacja finansowa ogranicza,
ł.awet dezorganizuje bieżące prace przychodni?
Obecnie z finansami na utrzymanie pracy przychodni
nie mamy żadnych problemów. Pieniądze na potrzebny
sprzęt, paski diagnostyczne zawsze się znajdują. Myślę,
że w niedługim czasie będzie to przychodnia choćby z
częściowo własnym budżetem. Będziemy mogli wydawać
pieniądze zgodnie z naszymi potrzebami i potrzebami
pacjentów.
Jakie zamierzenia są przewidziane w najbliższej przy
szłości?
Myślę, że po roku pracy przeprowadzimy anonimową
ankietę wśród mieszkańców Zabłocia z pytaniem jak oni
oceniają pracę tej przychodni i co należałoby jeszcze
uczynić aby praca przychodni mogła zaspokoić w pełni
potrzeby pacjentów.
Co chciałby Pan Doktor przekazać za pośrednictwem
miesięcznika swym pacjentom i potencjalnym pacjentom?
Przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkich
pacjentów przychodni w Zabłociu, a również wszystkich
Czytelników Gazety Żywieckiej, oraz życzyć im zdrowia
i pomyślności. Chciałbym również, aby wszyscy ludzie
zamieszkujący Żywiecczyznę mogli leczyć się w takich
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warunkach jakie są u nas. Apelujemy do władz miasta,
do gmin o pomoc w tworzeniu i wyposażaniu przychod
ni takich jak nasza.
Dziękuję Panu Doktorowi za rozmowę.
Stanisław Wilga

Żywiecki BROWAR
dla chorych dzieci
27 lutego br. prezes Spółki SA Zakłady Piwowarskie
w Żywcu mgr Adam Loewe przekazał w darze od załogi
na rzecz Dziecięcego Oddziału Ortopedyczno-Urazowego
Szpitala Rejonowego w Żywcu dwa łóżka ortopedyczne
najnowszej generacji.
Cenny dar serca przyjął ordynator tego oddziału dr
Marek Slęczkowski dziękując i jednocześnie przypomi
nając o stałym zainteresowaniu browaru sprawami po
trzeb szpitala.
Oddział dziecięcy liczy jedynie 5 łóżek i jest przez
naczony dla dzieci od 2 miesięcy do 14 lat. Cały oddział
ortopedyczno-urazowy posiada 52 łóżka co przy ilości
ponad 150.000 mieszkańców Żywiecczyzny oraz sezono
wych turystów jest wielkością oczywiście niedostatecz
ną. Dla przykładu 22.000 zaprzyjaźnione z Żywcem mia
steczko Riom we Francji posiada podobny oddział z 34
łóżkami. Warunki pracy personelu w obecnym stanie
pomieszczeń lokalowych są niezwykłe trudneStała pomoc browaru dla Szpitala Rejonowego jest
nieoceniona i umożliwia w miarę prawidłowe funkcjo
nowanie, chociaż nie może zastąpić właściwego dopły
wu środków. W roku ubiegłym pomoc finansowa i inna
żywieckiego browaru wyniosła 800 min zł.
Podczas przekazywania wymienionych łóżek dla cho
rych dzieci ordynator uzyskał zapewnienie ze strony pre
zesa Loewe na dostarczenie w najbliższym czasie pie
niędzy na zakup wiertarki ortopedycznej ,,Zimmana" dla
pilnych potrzeb oddziału. Każda wizyta przedstawicieli
Zakładów Piwowarskich to okazja do poznawania bie
żących potrzeb i najczęściej poważne finansowe wspar
cie. Trudno wyobrazić sobie pracę szpitala bez pomocy
sponsorów właśnie takich jak browar. Czy doczekamy
się czasu wybudowania w Żywcu szpitala na miarę po
trzeb. Obecny funkcjonuje dzięki ofiarności społeczeń
stwa oraz wspaniałej pracy personelu. Jak długo jednak
takie funkcjonowanie można opierać wyłącznie na szla
chetnych postawach ludzkich?
SW

Podziękowanie
W imieniu Działu Pomocy Doraźnej, Zespołu Zakła
dów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, wszystkich pracowni
ków tego działu, pacjentów i swoim własnym, chciała
bym podziękować i wyrazić wdzięczność ofiarodawcom,
którzy w 1994 r. wsparli finansowo działalność pogoto
wia Ratunkowego.
W ostatnim kwartale ubiegłego roku borykaliśmy się
z olbrzymimi problemami finansowymi, które dotyczyły
całokształtu funkcjonowania Stacji Pogotowia Ratunko
wego.
Niżej wymienieni ofiarodawcy przekazali na konto Po
gotowia Ratunkowego łączną kwotę w wysokości 27 min
zł, którą przeznaczyliśmy na zakup ogumienia, sygna
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łów dźwiękowych i świetlnych do karetek.
Środki zebrane stanowiły ok. 50% kwoty jaka została
na ten cel wydatkowana.
Wspomogli finansowo Pogotowie Ratunkowe:
1. Urząd Gminy Gilowice2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSBUD —
Karol Stasica, ul. Kabaty 2, Żywiec.
3. Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy — Wojciech Dobija, ul.
Świętokrzyska 54, Żywiec.
4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Cięcina.
5. IMPORT — EKSPORT Józef Słowik, ul. Kolejowa, Ży
wiec6. KANCELARIA NOTARIALNA Małgorzata Truszczyń
ska PI. Zjednoczenia 1, Żywiec.
7. KANCELARIA NOTARIALNA Aleksandra Szymik, ul.
Jagiellońska, Żywiec.
8. Konior Czesław Gminna Spółdzielnia, Żywiec.
Szczególne słowa podziękowania przekazuję na ręce
Szanownego Pana mgr inż. Bogumiła Banasia — Dyrek
tora Fabryki Śrub ,,SRUBENA" w Żywcu, za przekazaną
kwotę w wysokości 50 min zł, która stanowi pierwszy
wkład finansowy na zakup DEFIBRYLATORA do karetki
reanimacyjnej i jest odpowiedzią na nasz apel zamie
szczony w Gazecie Żywieckiej Nr 9/71 z września 1994
roku.
Z poważaniem
Kierownik Działu Pomocy Doraźnej
i Kolumny Transportu Sanitarnego
w Żywcu
mgr Stanisława Żurek

Złotg „ESKULAP 95"
dla żgtuieckiego „FAMEDU"
Podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich w
dniach 14—17 marca br. medal Złotego Eskulapa za stół
zabiegowo-opatrunkowy typ S O.-10 przyznano Żywiec
kiej Fabryce Sprzętu Szpitalnego ,,Famed" w Żywcu.
Uczestnictwo ,,Famedu" w Międzynarodowym Salonie
Medycznym ,,Sałmed" 95 w Poznaniu zakończyło się peł
nym sukcesem.
W majowym numerze ,,GŻ" zapoznamy Czytelników
obszerniej z osiągnięciami, problemami i planami dyrek
cji na najbliższe miesiące i lata. Cieszy obecny sukces
świadczący o dobrych perspektywach rozwoju zasłużo
nego dla miasta i kraju zakładu.
SW

Zdzisława Czerwieniec
i Bogumił Banaś
LUDZIE ROKU 1994
w trzeciej już edycji ,,Ludzi roku Żywiecczyzny",
konkursu, któremu patronuje ,,Gazeta Żywiecka" czy
telnicy najwięcej głosów oddali na Zdzisławę Czerwie
niec szefową spółki cywilnej PHU ,,Silesia" w Żywcu
oraz prezesa Fabryki Śrub w Żywcu-Sporyszu Bogumiła
Banasia. W uroczystości wręczenia pamiątkowych dyp
lomów, świec ozdobnych oraz roczników ,,Gazety Ży
wieckiej" uczestniczyli zwycięzcy oraz laureaci poprzed
nich konkursów: Adam Loewe, Małgorzata Truszczyńska,
Małgorzata Seremak i Grzegorz Figura.
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Zwracając się do obecnych i poprzednich laureatów
redaktor naczelny ,,G.Ż." Władysław Bułka powiedział
między innymi: „Jesteście doskonałym przykładem osób,
których zalety osobiste, pracowitość, konsekwencja w
dążeniu do realizacji nakreślonych celów, przy dużej
skromności i umiejętności współpracy z ludźmi spraw
dzają się na co dzień. Wbrew obiegowym opiniom o ogól
nej niemożności pokazaliście jak wiele można osiąg
nąć mając silną wolę, talent i wyobraźnię".
Sympatycznemu spotkaniu w salach „Starej Karczmy"
w Jeleśni towarzyszył kabaret „U Bacy".
Mat.

Raptularz żywiecki
— Wielu mieszkańców budynków prywatnych jest za
interesowanych przyłączeniem ich domostw do cen
tralnej kotłowni usytuowanej tuż za Osiedlem 700-Iecia. Wolę taką wyrazili ostatnio właściciele budyn
ków przy ul. Folwark sąsiadującej z kotłownią. Idea
warta realizacji choćby ze względów ekologie^ '.
— Zmorą Żywca i nie tylko są wałęsające się bezpań
skie psy, które zagrażają przede wszystkim najmłod
szym mieszkańcom grodu nad Sołą. Apele do właści
cieli czworonogów są nieskuteczne. Może Urząd Mia
sta zdecyduje się na zatrudnienie rakarza?
— W bardzo złym stanie technicznym pogłębionym koń
czącą się zimą jest odcinek ulicy Grunwaldzkiej od
ulicy Klonowej do bazy PKS-u. Droga ta wymaga re
montu w pierwszej kolejności tym bardziej, iż odby
wa się po niej ruch autobusów miejskich, PKS-owskich i innych pojazdów drogowych.
— Wielu kierowców nie respektuje przepisów drogo
wych i zagraża naszym pociechom udającym się do
i ze szkoły. Czy nie można by na wzór szwedzki wy
konać przed szkołami, gdzie są największe zagroże
nia, wybrzuszenia, tzw. „leżący policjant", które
zmuszą kierowców — piratów do zmniejszenia pręd
kości.
— Wielu mieszkańców Żywca widzi potrzebę zwięK
nia z budżetu miasta środków finansowych na i. .<?scowe muzeum, które jest licznie odwiedzane przez
polskich i zagranicznych turystów. Najwięcej milio
nów potrzebnych jest na dokończenie remontu sal
wystawowych oraz elewacji w Starym Zamku.
— Żywiec słynie z dużej aktywności kulturalnej, z or
ganizowanych festiwali, wystaw, konkursów oraz wy
stępów zespołów i solistów muzyki poważnej i lek
kiej. Ceny biletów nie zawsze są dostępne dla kie
szeni zwykłego śmiertelnika. Stąd pomysł aby orga
nizować występy ludzi łubianych i znanych, ale nie
zdzierających ostatniego złotego od organizatora wy
stępów.
— Dużym zagrożeniem dla ruchu samochodowego jest
samowola pieszych przy przekraczaniu ulicy Dwor
cowej między PKP a PKS. Mimo czynnego w tym
miejscu przejścia podziemnego podróżni z uporem
godnym lepszej sprawy nie chcą z niego korzystać.
— Wszystko wskazuje na to, że z budowanego nowego
ujęcia wody na Sole, dla żywieckiego browaru, będą
mogli skorzystać także mieszkańcy dzielnicy Zablocie, która nie ma jeszcze magistrali wodociągowej.

Nr 4(78)

GAZETA ŻYWIECKA

— Wiele faktów przemawia za tym, że niektóre budyn
ki mieszkalne w Żywcu odprowadzają nieczystości
do kanalizacji burzowej, zamiast do fekalnej. Bur
mistrz zapowiedział stanowcze kroki dla wyszukania
i ukarania niesumiennych użytkowników.
— Dużo budynków w mieście wymaga remontów i zmia
ny elewacji itp. Czas nagli tym bardziej, że do wizy
ty papieża pozostało dwa miesiące. Podobnie rzecz
ma się z drogami i chodnikami. Nie traćmy czasu.
Mat.
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ka miała miejsce w roku 1993 w roku następnym wystą
pił wzrost liczby stwierdzonych przestępstw. Największy
bo aż o 30% nastąpił w Prokuraturze Rejonowej
w Cieszynie i w Oświęcimiu.
Gdzie należy szukać przyczyn tego zjawiska?
Generalnie wzrost przestępczości wystąpił w całym kra
ju, na obszarze katowickiego okręgu apelacyjnego i rów
nież województwa bielskiego. Z tym, że bielskie nie
stety lokuje się powyżej średniej krajowej i to dość
znacznie. Wzrost przestępczości spowodowany jest wie
loma czynnikami. Województwo bielskie jest terenem
przygranicznym, przez który przemieszczają się liczne
rzesze ludności i to nie tylko turystów. Mamy tutaj do
czynienia z dużym odsetkiem spraw karnych o charak
terze dewizowym, przemytniczym czy przestępstw zwią
zanych z kradzieżą samochodów. Ponadto jest to teren
atrakcyjny pod względem turystycznym i odwiedzany
jest przez cały rok. Poza tym województwo bielskie za
liczane jest do obszarów najbogatszych w kraju i to też
stanowi czynnik przyciągający do nas ludzi o różnych
zainteresowaniach.
Które kategorie przestępstw dominują na Podbeski
dziu?
W poszczególnych kategoriach przestępstw wzrost jest
wyższy niż średnia wojewódzka- W rozbojach dynamika
sięga prawie 170% w porównaniu do roku 1993. Zgwał
cenia — przyrost nastąpił o blisko 150%. Bardzo niepo
kojący, zastraszający wręcz wzrost odnotowaliśmy w
popełnianiu przestępstw przez nieletnich, gdzie przyrost
nastąpił o 183%. W tych kategoriach przestępstw odno
towaliśmy największy wzrost czynów społecznie niebez
piecznych. Odnotowaliśmy także spadek niektórych
przestępstw, szczególnie zabójstw i to jest pocie
szające. Mniej było takich przestępstw jak czyn
na napaść na funkcjonariuszy publicznych, zagar
nięcia mienia społecznego. Mówiąc o przestęp
czości chciałbym jednak stwierdzić — pomimo tegc
wzrostu, o którym mówiłem — że biorąc pod uwagę
współczynnik przestępstw na 100.000 mieszkańców, to
województwo bielskie należy ciągle jeszcze do woje
wództw bezpiecznych.

Rozmowa z mgr. Andrzejem
Kózką szefem Prokuratury
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
Andrzej Kózka od urodzenia bielszczanin, łat 37, ab
solwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, żonaty, dwóch synów. Od czerwca 1993 na
stanowisku prokuratora wojewódzkiego.
Rozmowę przeprowadził Antoni Matlakiewicz.
W lutym br. spotkał się Pan ze swoimi podwładnymi
na naradzie wojewódzkiej, w czasie której dokonano m in
analizy działań Prokuratury Wojewódzkiej w roku ubie
głym. Jakie wnioski wypływają z tej analizy dla insty
tucji, którą Pan kieruje?
Rok 1994 był rokiem trudnym dla prokuratury woje
wództwa bielskiego. Po krótkim okresie stabilizacji ja

Jakie tendencje występują w przestępczości w tym
roku, na jego początku?
Niestety, na podstawie analizy przestępstw za okres
dwóch miesięcy br. stwierdzam z przykrością, że ta ten
dencja wzrostowa utrzymuje się. Może inaczej się ona
rozkłada w skali województwa. W Cieszynie nastąpiła
stabilizacja ale na wysokim poziomie. Więcej przestęp
stw odnotowaliśmy w Wadowicach, Oświęcimiu, Biels
ku- Omawiając strukturę przestępczości optymistycznym
akcentem jest to, że w roku ubiegłym wzrosła wykry
walność przestępstw.
Czy można postawić tezę, iż jedną z przyczyn wzro
stu przestępczości nie tylko w naszym województwie ale
generalnie w kraju jest słaba kondycja finansowa orga
nów ścigania?
Na pewno ma to duży wpływ na kondycję wszystkich
organów, które współdziałają w ściganiu przestępczości.
Wiąże się to z koniecznością wyasygnowania dodatko
wych środków pieniężnych na wyposażenie, dodatkowe
etaty, szkolenia. Zatory, które występują w sądownict
wie, prokuraturze związane są z brakami kadrowymi,
które odczuwamy w skali całego województwa. Dobra
sytuacja kadrowa jest w prokuraturach: żywieckiej, su
skiej i wadowickiej. Trzy pozostałe plus wojewódzka
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odnotowują największe braki kadrowe. Pocieszającym
faktem jest, że chętni na aplikację zgłaszają się. Mniej
pocieszającym zjawiskiem jest to, iż nie wszystkie z tych
osób po egzaminach pozostają w sądach lub prokura
turach. Niestety zawód sędziego lub prokuratora od stro
ny finansowej jest mało konkurencyjny z innymi zawo
dami prawniczymi jak np. notariusz, adwokat, radca
prawny.
Co należy robić aby skutecznie przeciwdziałać pato
logiom społecznym. Chodzi mi przede wszystkim o zwięk
szenie wykrywalności przestępstw i o to aby obywatele
tego kraju mogli spokojnie poruszać się po ulicach.
Jest to problem bardzo szeroki. Prokurator walczy nie
stety już ze skutkiem tych patologii a należałoby się
zastanowić nad przyczynami, zwalczaniem czy ograni
czeniem tych przyczyn. Chciałbym powrócić do począt
ku naszej rozmowy kiedy stwierdziłem występującą wy
soką dynamikę ogólnych przestępstw wśród nieletnich.
Ona jest przerażająca. Może zabrzmi to banalnie ale
chodzi mi przede wszystkim o potrzebę wszczepiania
podstawowych zasad moralnych przez wszystkie ogniwa
wychowujące nieletnich: rodziców, szkołę, Kościół itp.
To jest podstawowa kwestia- Druga bardzo ważna to ka
tastrofalna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin w kraju,
to sprawa wysokiego bezrobocia. Brak perspektyw za
wodowych przed młodzieżą kończącą różnego rodzaju
szkoły. Zwiększenie wykrywalności związane jest z do
datkowymi środkami na usprzętowienie. Wstyd się przy
znać ale prokuratura do tej pory nie jest skomputery
zowana, a przecież szybka wymiana informacji znacznie
usprawniłaby jej pracę. Nie mówię już o tym,,
że jest wiele przypadków kiedy musimy czekać miesią
cami czy ponad rok na wydanie nam opinii specjalisty
cznej, bez której nie możemy prowadzić skutecznie po
stępowania. Te fakty obrazują skalę problemów.
Podzielone są wśród społeczeństwa zdania na temat
instytucji świadka koronnego, którą chcemy wdrożyć w
nasz system prawny. Jakie stanowisko wyraża środowi
sko, które Pan prezentuje?
Jest to obca polskiemu wymiarowi sprawiedliwości
instytucja i generalnie wśród prokuratorów przeważa
negatywne stanowisko jeśli chodzi o wprowadzenie tego
zapisu- Wiąże się z tą instytucją wiele niebezpieczeń
stw i zagrożeń dla samego procesu sprawidliwości. Są
inne metody, którymi ten końcowy efekt można osiąg
nąć.
Czy trudności występujące w pracy organów ścigania
są głębokie czy też według Pana rysuje się szansa ich
przezwyciężenia?
Pomimo trudnej sytuacji kadrowej w jakiej przyszło
nam działać w roku 1994 oraz mimo wzrostu przestęp
czości pragnę zrobić ukłon w kierunku kadry prokura
torskiej, której chcę podziękować za w sumie dobre wy
niki naszej pracy zarówno w skali okręgu apelacyjnego
jak i w skali kraju. Ważną sprawą jest kwestia wzajem
nych stosunków pomiędzy profesją, którą pan reprezen
tuje a przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Cza
sem te interesy są zbieżne, a czasami rozbieżne i co
jakiś czas powstają pewne problemy. Uważam, że te
stosunki powinny układać się dobrze dla dobra ogólne
go, publicznego. Niestety ciągle jeszcze zdarzają się
przypadki, że niektórzy dziennikarze w pogoni za sen
sacją zatracają po drodze głębsze wartości. Jest to zwią
zane z nową sytuacją, która od kilku lat jest naszym
udziałem. Powinniśmy wspólnie się odnaleźć nie dla
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własnego spokoju lecz dla dobra publicznego. Jesteśmy
w przededniu oczekiwanej, nowej kodyfikacji kodeksów:
karnego, postępowania karnego i wykonawczego, kody
fikacji, która wzbudza duże emocje. W odbiorze spolecznym jest ona odczytywana jako liberalizacja odpowie
dzialności karnej. Na pewno ta kodyfikacja jest potrzebna, gdyż i sytuacja społeczno-ekonomiczna uległa zmia
nie, a my pracujemy na kodyfikacjach z lat sześćdzie
siątych. Musi nastąpić racjonalizacja odpowiedzialności
karnej tzn. za łagodne i drobne naruszanie prawa łagod
niejsza kara zaś sprawcy poważnych przestępstw muszą
się liczyć z surową represją.
_____ _________________________ Dziękuję za rozmowę.

Więcej „Żywca“ na rynek!
Browary żywieckie w ofensywie
,,Udało nam się szczęśliwie przeprowadzić prywatyza
cję w 1991 r., a obroty w roku ubiegłym osiągnęły k^—
ponad 2 biliony starych złotych z czego do budżetu t
stwa odprowadziliśmy ponad bilion złotych" — powie
dział na ostatnim spotkaniu Rady Dyrektorów prezes Za
kładów Piwowarskich w Żywcu SA Adam Loewe.
W spółce akcyjnej funkcjonują aktualnie cztery za
kłady, browary: żywiecki, bielski, cieszyński oraz wy
twórnia napojów, dawny zakład Pepsi — Coli. Po spry
watyzowaniu przedsiębiorstwa został wyodrębniony za
kład transportu, który oprócz świadczenia usług trans
portowych zajmuje się akwizycją i dostawami wyrobów
spółki na teren województwa bielskiego. Poza tym na
terenie całej Polski funkcjonuje w ramach spółki 9 orga
nizmów satelitarnych, które zajmują się dystrybucją pi
wa i napojów. W tych wszystkich strukturach gospodarczo-usługowych zatrudnionych jest ok. 1500 pracowni
ków. Zakłady Piwowarskie według ostatnich danych wy
przedzają trzy inne koncerny piwne (koncerny ponie
waż nie są to pojedyńcze browary). Największy EB z
Elbląga, wyprzedza o 80% produkcję browarów żywiec
kich. Następne dwa znajdują się mniej więcej w tym
samym przedziale ilościowym produkcji. Są to browary;
poznańskie i tyskie. Okocim, który jeszcze w ubiegł
roku wyprzedzał Żywiec został zdystansowany aczkoi*
wiek potencjałem zbliżony jest do żywieckiej spółki.
Browar zamierza podwoić produkcję piwa i to już w naj
bliższym czasie poprzez zastosowanie najnowocześniej
szych technologii produkcji piwa. W maju br. jeszcze
przed wizytą papieża w Żywcu ma zostać uruchomiony
super nowoczesny zakład z nowymi liniami rozlewu i
butelkowania piwa. Obecnie trwają prace kosmetyczne
wokół nowej hali i rozruch technologiczny. O ile w ro
ku 1990 browar zużywał 22 litry wody na wyproduko
wanie 1 litra piwa, to w roku ubiegłym zużycie spadło
do 11 litrów przy normie światowej 7 litrów. „Musimy
oszczędzać wodę jeśli chcemy obniżyć koszty produkcji
— mówi prezes Adam Loewe. Naszym celem jest nie
tylko dojście do norm światowych, ale zejście poniżej
tej miary”. Polska należy do krajów o zdecydowanie naj
wyższej konsumpcji napojów wysokoprocentowych. W
oparciu o kapitały zgromadzone z własnego zysku i inne
źródła żywieckie browary planują zwiększyć spożycie
piwa w naszym kraju poprzez zmianę modelu konsumpcji
napojów alkoholowych. Prezes Adam Loewe jest prze
konany, że kultura spożywania napojów alkoholowych
będzie się zmieniała na korzyść napojów lekkich.
Antoni Matlakiewicz
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Błotnista pustynia
Już kilkanaście lat trwają rozmowy i pertraktacje Urzędu Miasta Żywca z PKP w sprawie przekazania mia
stu placu dworcowego przy ul. Browarnej. Jak dotąd
sztuka ta nie udała się ani ekipom z czasów PRL-u jak
również obecnym. Pusty plac od czasu do czasu zapeł
niony przez ,,Wesołe miasteczko" nie należy do urokli
wych zakątków Żywca. W centrum miasta roztacza się
dziurawa i błotnista pustynia, którą już kiedyś obieca
no na parking dla Zakładu Komunikacji Miejskiej. Au
tobusy miejskie użytkują obecnie plac przed PSK-ą, gdzie
znajduje sio kilka hurtowni, z których usług korzysta
wielu zmotoryzowanych. Ciekawe jak długo jeszcze PKP
będzie obstawać przy swoich racjach, jeżeli w ogóle ta
kie są. Przejęcie placu przez miasto pozwoli na dopro
wadzenie go do porządku poprzez utwardzenie i wyas
faltowanie, upiększenie małą architekturą, a co najważ
niejsze racjonalne zagospodarowanie. Szybkie oddanie
placu pozwoliłoby na stworzenie dużego parkingu chociw" w czasie majowej wizyty papieża w Żywcu.
Mat.

Raport ekologiczny
Dzięki uprzejmości doktora Kazimierza Danilczuka,
dyrektora Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Żywcu udostępniono naszej redakcji kilka analiz i
sprawozdań za rok ubiegły, które obrazują sytuację sa
nitarno-epidemiologiczną na Żywiecczyźnie.
W samym Żywcu w roku ubiegłym uporządkowano
wiele dziedzin, które mają istotny wpływ na aktualny
stan środowiska. W zakresie ochrony powietrza atmos
ferycznego, dzięki rozbudowie kotłowni rejonowej i wy
konaniu głównej magistrali ciepłowniczej, zlikwidowane
zostały kotłownie: osiedlowa i zakładowa Fabryki Śrub.
W wyniku rozpoczętej gazyfikacji miasta zapoczątko
wana została likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń,
a wprowadzenie do komunikacji miejskiej 14 autobusów
'^gicznych zmniejszyło ilość spalin na głównych ciąkomunikacyjnych. Trwa rozbudowa miejskiej oczy
szczalni ścieków, która przejęła wszystkie ścieki komu
nalne i przemysłowe z żywieckiego browaru. Wybudo
wane zostały w roku ubiegłym oczyszczalnie ścieków
w Zakładach Mięsnych i Fabryce Śrub, gdzie powstała
także stacja regeneracji kwasów.
W zakresie gospodarki odpadami stałymi uruchomio
ny został w Żywcu dwustopniowy system segregacji od
padów, który dzięki wyposażeniu wszystkich nierucho
mości w system wieszakowo-workowy pozwala na seg
regację odpadów u źródeł ich powstania. Odpady orga
niczne kompostowane są systemem poligonowym. W
grudniu ubiegłego roku został oddany do eksploatacji
magazyn surowców wtórnych.
Na terenach wiejskich znajdują się dwa wysypiska
śmieci: w Jeleśni i Przybędzy, których stan techniczno-sanitarny jest zły. Chcąc uniknąć dalszej degradacji
środowiska 17 gmin Żywiecczyzny powołało spółkę „Be
skid", której celem finalnym jest budowa składowiska
i utylizacji odpadów komunalnych. W roku bieżącym
planowane jest oddanie w Żywcu nowoczesnego skła
dowiska odpadów w budowie którego partycypują gmi
ny. Zwiększają one ilość kontenerów do gromadzenia
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nieczystości stałych, które wywożone są do Żywca- Nie
zła sytuacja w zakresie gospodarki ściekowej panuje w
Węgierskiej Górce, gdzie funkcjonują dwie oczyszczal
nie ścieków, a trzeca jest w budowie wraz z kanalizacją
sanitarną. Oczyszczalnie posiadają: Międzybrodzie Ży
wieckie, Czernichów w 10 ośrodkach wczasowych, Okrajnik, Rajcza, Ujsoły, Milówka i Gilowice. W budowie
są oczyszczalnie w: Międzybrodziu Bialskim, Zwardoniu,
Lipowej, Świnnej, Korbielowie. Z roku na rok poprawia
się sytuacja w zakresie gospodarki ściekowej na Ży
wiecczyźnie, choć kontrole sanitarne wykazują, że część
mieszkańców wsi odprowadza ścieki do przydrożnych
rowów, potoków, a z nieszczelnych gnojowisk gnojówka
spływa po powierzchni ziemi.
Z uwagi na znaczne obniżenie poziomu wód grunto
wych od szeregu lat mieszkańcy Żywiecczyzny odczu
wają w okresie letnim deficyt wody, stąd większość gmin
buduje wodociągi oraz studnie głębinowe.
Antoni Matlakiewicz

Zakłady pracy dla miasta
Gospodarzem drugiego spotkania Rady Dyrektorów,
funkcjonującej przy Radzie Miasta Żywca były Zakła
dy Piwowarskie. W czasie spotkania prezes Adam Loewe zapoznał jego uczestników z osiągnięciami i najbliż
szymi celami browaru.
Burmistrz Żywca Jerzy Widzyk w obszernym wystą
pieniu omówił najważniejsze zadania realizowane przez
miasto w roku bieżącym, do których zaliczył budowę
drugiego mostu drogowego na Sole. Z budżetu central
nego miasto oczekuje na środki w wysokości 40 mld
starych złotych. Kwota ta pozwoli na poczynienie sta
rań o uzyskanie kredytu w wysokości 100 mld zł na sfi
nansowanie dalszych etapów budowy, Na otrzymanie
kredytu potrzebne będą gwarancje ze strony znaczących
zakładów żywieckich. Bardzo realnym zadaniem w roku
bieżącym staje się budowa krytego basenu w jednej z
hal po zakładzie ,,Ponar" przy ul. Sienkiewicza. Koszt
inwestycji ma zamknąć się kwotą 7 mld starych złotych.
Bardzo ważną sprawą dla miasta jest jego gazyfikacja,
z której skorzystają także duże zakłady. Przy przejściu
przez Sołę przewidziana jest budowa kładki dla pieszych
o szerokości 2,5 metra poniżej obecnego mostu drogo
wego. Kładką tą pobiegnie z Zabłocia do śródmieścia
ciąg technologiczny dla sieci gazowej i telekomunika
cyjnej.
Burmistrz zaapelował o przekazywanie przez zakła
dy pracy mieszkań, które włączone zostałyby do infra
struktury miejskiej. Za bardzo pilną sprawę uznano bu
dowę hotelu o wysokich standardach, który mógłby za
spokoić potrzeby w tym zakresie kilku zakładów pracy.
Burmistrz zaoferował trzy propozycje lokalizacyjne i je
den zespół budowli o bardzo atrakcyjnym usytuowaniu.
Jako ciekawostkę podajemy iż Żywiec ma zezwolenie
na prowadzenie kasyna gry co jeszcze bardziej uatrak
cyjniłoby pobyt w nowym hotelu.
22 maja miasto będzie gościło w godzinach popołud
niowych papieża, który z Bielska do Żywca uda się sław
nym już „Papamobilem”. Mówiono o konieczności wy
korzystania przygotowań i pobytu papieża do rozsła
wienia walorów miasta i Żywiecczyzny. Wstępnie uzgod
niono, że dzień 22 maja będzie w Żywcu dniem wolnym
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od pracy celem zabezpieczenia parkingów zakładowych
i ruchu drogowego dla rzesz przyjezdnych z kraju i za
granicy. Zakłady odpracują ten dzień 20 maja br. Dyrek
torzy, prezesi zadeklarowali wsparcie poczynań miasta
w zakresie jego promocji poprzez wydawnictwa, remon
ty itp.
Mat.

MZK pod kreską
Doświadczenia ostatnich lat wykazały, że wydatki na
komunikację miejską stanowią znaczne obciążenie dla
budżetów miejskich. W przypadku Żywca jest to kwota
9 mld zł w skali roku. Działalność przewozowa mimo
wielokrotnych podwyżek opłat jest nadal deficytowa i
to nie tylko w Żywcu ale praktycznie we wszystkich
przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej w Polsce. Ce
ny biletów w miastach województwa bielskiego nie od
biegają od siebie i są identyczne za wyjątkiem ulgowych,
które w Żywcu są o tysiąc złotych wyższe. To samo moż
na powiedzieć o biletach miesięcznych. Komunikacja miejmiejska na Podbeskidziu jest zdecydowanie tańsza od
PKS-owskiej, gdzie bilety są droższe od 30 do 100% w
zależności od ilości przejechanych kilometrów. Mimo
przejęcia przez gminy spraw związanych z komunikacją
miejską od 1990 r. (w Żywcu od 1.VI.1991 r. funkcjonuje
jako zakład budżetowy) nie zostały określone zasady
i źródła jej finansowania. Wpływy ze sprzedaży biletów
oraz ograniczone środki finansowe przyznawane uzna
niowo z budżetów gmin nie zapewniają możliwości od
nowy i rozwoju majątku trwałego. Ponadto wpływają
one negatywnie na rozmiary i poziom usług oraz na de
kapitalizację majątku, przede wszystkim taboru. ,,Dla
komunikacji zbiorowej nie ma alternatywy. Jej uspraw
nienie jest wyborem wynikającym między innymi z tego,
że w porównaniu z komunikacją indywidualną przewóz
pasażera w komunikacji miejskiej jest tańszy, wymaga
mniejszego zużycia energii, powoduje znaczne zmniejeszenie zanieczyszczenia środowiska oraz wymaga znacz
nie mniejszej powierzchni ulic" — powiedział nam Le
szek Kamiński dyrektor MZK w Żywcu. Zastąpienie w
komunikacji miejskiej własności państwowej — włas
nością komunalną wytworzyło nową sytuację w zakresie
zarządzania i polityki w tej dziedzinie transportu pasa
żerskiego. Została ona całkowicie włączona w sferę
działania władz gminnych, przy czym ustawodawca prze
kazując odpowiedzialność nie wyposażył gmin w odpo
wiednie kompetencje.
Z usług transportowych realizowanych ze środków
gminnych korzystają pasażerowie uprawnieni do prze
jazdów ulgowych na mocy przepisów prawnych. W zwią
zku z tym niezbędne jest spowodowanie rekompensowa
nia kosztów z budżetu państwa za usługi świadczone na
rzecz tych pasażerów, których jest potężna armia. Do
tyczy to uczniów, studentów, emerytów, kombatantów
i innych uprawnionych. Celem podwyżek cen biletów
miało być zmniejszenie albo nawet likwidacja dotacji.
Tymczasem podwyższenie tych cen nie zmniejszyło za
potrzebowania na dotację z budżetu miasta. Dążenie do
uzyskania pełnej rentowności przy pozostawieniu upra
wnień do biletów ulgowych i przejazdów bezpłatnych
jest nieuzasadnione z punktu widzenia sprawiedliwości
społecznej. Niech nie rzucają na mnie gromów ci, któ
rzy korzystają z uprawnień ale prawda jest taka, że
pasażerowie, którzy realizują przejazdy na podstawie
biletu normalnego pokrywają koszty podróży swojego
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przejazdu oraz częściowo koszty przejazdu pasażera up
rawnionego do opłaty ulgowej.
„Działalność przedsiębiorstw komunikacyjnych powin
na podlegać regułom ekonomicznym — mówi dyrektor
Leszek Kamiński — ale nie powinna być nastawiona na
maksymalizację zysku. Wymogi rynku i trudna sytuacja
budżetów gmin wymagają aby możliwie największy udział w pokrywaniu niezbędnych kosztów eksploatacji
stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów, a uzupełniają
cym źródłem finansowania była rekompensata ulg przy
znanych przepisami prawnymi dla niektórych grup spo
łecznych. Poziom opłat za usługi przewozowe musi być
jednok dostosowany do możliwości płatniczych społe
czeństwa i konkurencyjny do kosztów użytkowania sa
mochodów". Tegoroczna dotacja miasta dla MKS-u w
wysokości 9 mld zł nie jest wystarczająca. Według oś
wiadczenia kierownictwa zakładu winna być ona zwięk
szona o wskaźnik inflacji, gdyż w m-cu grudniu braknie
środków na zapłacenie cła za importowane z Danii au
tobusy. Obopólnie korzystne wyniki przynosi współpra
ca MZK z sąsiadującymi gminami, które utrzymują po
łączenia autobusowe z Żywcem, który w niedat',*e*>j
przyszłości ponownie stanie się miastem powiatów-,. .
Antoni Matlakiewicz

Żółtaczka w natarciu
Bardzo ważną, bodaj czy nie najważniejszą dziedziną
pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej jest tzw. nad
zór epidemiologiczny sprowadzający się do ścisłej ob
serwacji połączonej z kontrolą zdrowotną w celu wcze
snego rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. Sy
tuacja w tym zakresie w roku ubiegłym na terenie Ży
wiecczyzny była różna. Do pozytywnych zjawisk należy
zaliczyć niski poziom zachorowań na choroby zakaźne,
przeciw którym stosuje się szczepienia ochronne. Nie
zarejestrowano w rejonie żywieckim zachorowań na od
rę i Heinego-Medina. Znaczny spadek zachorowań od
notowano na różyczkę. Nie odnotowano także zachoro
wań na dur brzuszny, czerwonkę, grypę, świerzb, tasiemczycę, botulizm (zatrucie jadem kiełbasianym) i włośnicę.
Do zdecydowanie negatywnych zjawisk zaliczyć te*,
ba wzrost liczby zachorowań na wirusowe zapai
wątroby zarówno typu ,,A" i nieznaczny typu ,,B". Po
dobną sytuację odnotowano przy zatruciach pokarmo
wych wywołanych pałeczkami Salmonelli. Pojawiły się
zachorowania na krztusiec i w dalszym ciągu istnieje
znaczna liczba ognisk podejrzanych o wściekliznę.
Z przeprowadzonych przez SANEPID dochodzeń epi
demiologicznych wynika, że główną przyczyną zachoro
wań na wirusowe zapalenie wątroby typu „A" jest fa
talny stan sanitarno-porządkowy w tych środowiskach,
w których stwierdzono wystąpienie tej choroby.
Dominującym nośnikiem zakażeń pałeczką salmonelli
enter!tidis są surowe jaja bez dostatecznej obróbki ter
micznej.
Terenem szczególnie zagrożonym wścieklizną w roku
ubiegłym była gmina Czernichów.
Ilość zachorowań na zapalenie mózgu i zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych utrzymuje się na poziomie lat
ubiegłych.
Jako ciekawostkę podajemy iż w roku ubiegłym wy
konano na terenie Żywiecczyzny 129.296 szczepień och
ronnych.
Mat.
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Spór o telewizję kablową
Pismem z dnia lO.I.br. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gro
nie" w Żywcu poinformowała swoich lokatorów na osiedlu 700-lecia, iż wyraziła zgodę na włączenie zasobów
spółdzielni do sieci Beskidzkiej Telewizji Kablowej „Bestkabel" w Żywcu ograniczając od 1.1.1996 przesyłanie
programów ze studia osiedlowego do czterech polskich
programów naziemnych. Notabene istniejącą sieć osied
lową budowali społecznie członkowie spółdzielni. Gorz
kim, nie do wypicia kielichem goryczy dla mieszkańców
— spółdzielców było bardzo niefortunne zdanie w cy
towanym już piśmie brzmiące: „Decyzje Rady Nadzor
czej oraz Zarządu Spółdzielni wynikają również z konie
czności przestrzegania prawa i uniknięcia sankcji, które
mogą być dosyć przykre dla nas jak i lokatorów (m in.
zamknięcie studia, wyłączenie całej sieci w trybie na
tychmiastowym). Nasze rozwiązania (spółdzielni —przy
pis autora), niezbyt popularne, pozwolą na płynne przej
ście ze stanu bezprawia do prawnego".
'
tak sformułowane „rozwiązania" spółdzielni zarea
gowało prawie 400 członków „Groni", którzy w pisem
nym proteście skierowanym do zarządu spółdzielni spre
cyzowali 7 pytań dotyczących m.in.: emisji programów
wyborczych w VI. 1994 przez istniejącą sieć, wartości mie
nia przejętego przez spółdzielnię od Komitetu Społecz
nego SAT, która firma i za ile wykonała dalsze etapy
sieci, jakie działania i kiedy podjął zarząd spółdzielni
dla „zalegalizowania” istniejącej sieci.
Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielono w
czasie zebrania członków Rady Nadzorczej, zarządu,
„Bestkabla”, zastępcy burmistrza miasta Żywca i prezesa
Sądu Rejonowego z prawie 30 osobową reprezentacją
spółdzielców z osiedla 700-lecia.
Uzgodniono, że ostateczna decyzja o wyborze wyko
nawcy zadania zostanie podjęta na Walnym Zgro
madzeniu
Przedstawicieli spółdzielni w maju br.
Aleksander Orłowski, prezes „Bestkabla" zapewnił spół
dzielców iż dla tych, którzy nie wyrażą zgody na pod
łączenie się do sieci telewizji kablowej, firma jego ża
lni odbiór 4 programów polskich według dotychczasa,/ych zasad odpłatności na rzecz spółdzielni. Osoby,
które podpiszą umowę z „Bestkablem" będą opłacać abo
nament w Beskidzkiej Telewizji Kablowej, która ma kon
cesję na prowadzenie tej działalności. Ci, którzy nie chcą
korzystać z usług spółdzielni czy „Bestkabla" będą mogli
na własny koszt zainstalować „talerz" (antenę satelitar
ną), do której można przyłączyć nie więcej jak 50 gniazd.
Najgorszym rozwiązaniem byłaby likwidacja obecnej
sieci przez Polską Agencję Radiowotelewizyjną i posta
wienie spółdzielni nowych warunków techniczno-eksplo
atacyjnych. Nie obojętną dla spółdzielców jest wielkość
odpłatności za korzystanie z usług „Bestkabla", które do
najtańszych nie należą. O tym, że ludzie na tym osiedlu
nie należą do najbogatszych świadczy kilkumetrowy
wydruk komputerowy z nazwiskami spółdzielców, którzy
zalegają z czynszami. Wydaje się, że dobrą okazją do
szczerych rozmów członków z zarządem i Radą Nadzor
czą na te i inne tematy będą zbliżające się zebrania
grup członkowskich. Zebranie w dniu 16 marca br. do
bitnie potwierdziło, że przepływ informacji między spół
dzielnią a członkami nie należy do mocnej strony w dzia
łalności zarządu spółdzielni.
Antoni Matlakiewicz
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1 MARCA Światowy Dzień Obrony
Cywilnej, Międzynarodowej
Organizacji Obrony Cywilnej
Międzynarodowa
Organizacja
Obrony
Cywilnej
(MOOC) uchwaliła na swoim IX Zgromadzeniu Ogólnym
rezolucję, że 1 marca każdego roku będzie obchodzony
jako Światowy Dzień Obrony Cywilnej. 1 marca 1972 r.
był dniem narodzin Międzynarodowej Organizacji Obro
ny Cywilnej — jako organizacji międzyrządowej. Państ
wa — sygnatariusze konstytucji MOOC z 1966 r. przy
jęły na siebie doświadczenia i ekspertyzy organizacji
pozarządowej utworzonej w 1958 r„ a wywodzącej się
ze „Stowarzyszenia Stref Genewskich" powstałego w
1931 r. W tym dniu w każdym kraju władze rządowe,
postępując z obroną cywilną podobnie jak z narodowymi
i międzynarodowymi organami o podobnych celach, będą
przypominać o witalnej wadze wysiłków skierowanych
przeciw wszelkiego rodzaju katastrofom naturalnym i
technologicznym, jak również o roli służb obrony cy
wilnej. Światowy Dzień Obrony Cywilnej jest rocznicą
(1 marca 1972 r.) organizacji międzyrządowych.
Wzajemna zależność krajów w odniesieniu do obrony
cywilnej jest uderzająca. Międzynarodowa solidarność
nie ogranicza się do następstw katastrof, ale odnosi się
przede wszystkim do prewencji, przygotowania, szkole
nia i informowania, podobnie jak do rozwoju struktur
obrony cywilnej, których brak ogranicza wszelką pomoc
międzynarodową.
Są to cele, które oferuje MOOC podzielając ideę roz
powszechni ani a idei, doświadczeń i informacji o obronie
cywilnej. MOOC utrzymuje kontakty ze służbami obrony
cywilnej każdego z państw członkowskich i współpra
cuje z Narodami Zjednoczonymi, głównie z Biurem Koor
dynatora Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy w Kata
strofach (UNDRO), sekretariatem Międzynarodowej Deka
dy Pomocy w Katastrofach Naturalnych (IDNDR) i wszy
stkimi organizacjami żywotnie zależnymi od międzyna
rodowej kooperacji dla zapewnienia lepszej ochrony
ludności.
Wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety mają niena
ruszalne prawo do ochrony przed ryzykiem katastrof.
Międzynarodowe prawo nadaje obronie cywilnej ten sam
oficjalny status jak Czerwonemu Krzyżowi i Czerwone
mu Półksiężycowi. Rosnąca w światowej opinii mobili
zacja dla zapobiegania katastrofom naturalnym i tech
nologicznym jest umocnieniem roli jaką odgrywa MOOC.
Żywimy nadzieję, że pierwsze obchody Światowego Dnia
Obrony Cywilnej uprzytomnia wszystkim krajom nie
tylko ich własny interes, ale także ich obowiązek wspie
rania misji MOOC w promowaniu światowego rozwoju
obrony cywilnej w obliczu stojących zagrożeń.

Sklep p. Lindnera ozdobą ul. Komorowskich
Przy ul. Komorowskich obok ul. Polskiego Czerwone
go Krzyża otwarto nowoczesny, pięknie wyposażony i
estetycznie urządzony sklep z wyrobami piśmiennymi i
papierniczymi.
Ulica wyraźnie zyskała na wyglądzie, a mieszkańcy
(młodzież) możliwość dokonania niezbędnych zakupów
w kulturalnych warunkach.
Więcej takich sklepów, kandydat na mistera sklepów
w Żywcu.__________
■_____ ________________ ____ .______
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Historia — Historia
Oswobodzenie Kotliny
Żywieckiej spod okupacji
hitlerowskiej
W pow. żywieckim plutony AK przystąpiły do reali
zacji zadań nałożonych Planem Burza. I tak na przeło
mie stycznia/lutego 1945 r. kompania AK (garnizonowa)
„Zadziele" (d-ca st. sier. Franciszek Stokłosa) rozbraja
ła niemieckie drużyny osłaniające odwrót Niemców wy
cofujących się szosą z Suchej poprzez Siemień do Żyw
ca. Drużyna z plut. „Kruka" (Stefan Gąsiorek) przepro
wadziła czołówkę wojska radzieckiego z Górnego Rychwałdu do Kocierza oraz doliną Łękawki i wąwozami do
zagajnika Lipie pod St. Żywcem. W urządzonej tu 8 lu
tego zasadzce rozbito motocykl i 3 samochody z ofi
cerami. Zdobyto broń oraz dokumenty i mapy sztabowe.
29 I 1945 r. pluton AK (1 + 19) złożony z b. więźniów
Oświęcimia, dowodzony przez por. „Andrzeja" (T. Wy
kręt) przeprowadził atak na żołnierzy Wehrmachtu sta
cjonujących w Szkole Powszechnej w Łodygowicach.
Stanowili oni obsadę artylerii p/lot, której stanowiska,
odpowiednio rozmieszczone w terenie, stanowiły osłonę
Zapory Wodnej w Porąbce, przed atakami lotnictwa. Siła
niemieckiego ognia i obawa przed posiłkami, które za
alarmowane strzelaniną w każdej chwili mogły nadje
chać, spowodowały przerwanie ataku, oderwanie się od
nieprzyjaciela bez strat własnych oraz czasowe rozpro
szenie się kompanii. Niemcy stracili 2-ch żołnierzy. Od
tego wydarzenia ustawicznie nękanie i sianie niepokoju
wśród Niemców kwaterujących w tym rejonie przejęła
kompania st. sier. „Wiarusa". Żołnierze tej kompanii
oraz oddziału powstańczego (garnizonowego) w Łody
gowicach, współdziałając z jednostkami 128 Dywizji Pie
choty Górskiej Armii Radzieckiej, 29 lutego uratowali
przed wysadzeniem, zaminowaną przez Niemców zaporę
na rzece Sole w Porąbce.
W roli przewodników i informatorów, w tym i o roz
mieszczeniu pól minowych, wystąpili też żołnierze z ba
onu AK Pewel Mała — Pewel Ślemieńska (d-ca Stanis
ław Harężlak ps- Groń), który współpracując (3-5 II) z
wymienionymi powyżej jednostkami Armii Radzieckiej
obronili przed zniszczeniem most oraz jaz na rzece Ko
szarawie w m. Świnna.
Żołnierze tego baonu oraz występujący w szeregach
AK żołnierze z kompanii NOW — już od końca stycznia
1945 r. przeprowadzali ataki na transporty dowożące
amunicję z magazynów Wehrmachtu mieszczących się
w pomieszczeniach Kościami (dziś miejsce postoju WOP)
w Żywcu do jednostek niemieckich rozlokowanych na
wschód od miasta.
Zorganizowany przez wymienione polskie jednostki
konspiracyjne — wywiad, poprzez unieszkodliwienie nie
mieckich stanowisk ogniowych urządzonych w budynkach
mieszkalnych oraz gospodarczych jak i w murze Fabryki
Śrub w Sporyszu, przecięciem kabli podłączonych do za
łożonych tu min, uratowali tę fabrykę przed całkowitym
zniszczeniem. Powyższymi przedsięwzięciami znacznie
ułatwili Armii Radzieckiej atak na miasto a tym samym
uchronili je przed większym zniszczeniem.
W drugiej połowie lutego — Niemcy, którzy w Kot
linie Żywieckiej zgromadzili siły ok. 1 dywizji, na okres
ponad 6 tygodni, powstrzymali natarcie radzieckie. Przy
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gotowując się do obrony Żywca, a zarazem i jedynej
drogi która pozwalała im wycofać się w kierunku Sło
wacji, w pierwszych dniach marca przystąpili do ewaku
owania jego mieszkańców. Równocześnie z jednostkami
Wehrmachtu, policji SS, i Gestapo — były landrat ja
sielski dr Walter Genz wraz z komendantem tarnt. Kripo
SS-Untersturmführerem Ernestem Hidebrandem (lub Hildebrandem) przystąpili do fortyfikowania miasta w tym
i jego zaminowania. Wzorem Jasła w odpowiednim mo
mencie miało ono zostać wysadzone w powietrze. Plan
ten zdradził prof. Władysławowi Podkulskiemu (AK), zaj
mujący w jego mieszkaniu kwaterę, jeden z oficerów nie
mieckich. Ten współdziałając z emerytowanym ppłk WP
— Wilhelmem Doboszem, który uniknął ewakuacji oraz
pozostałymi w mieście członkami AK z Oddziału Pow
stańczego AK „Cegielnia", po odnalezieniu sieci lokali,
kabli, poprzecinali je, przez co, m.in. uratowali Pałac
Habsburgów, Stary Zamek, Dzwonnicę, budynki: Staro
stwa, Wydziału Powiatowego, Szkoły Podstawowej na
ul. Zielonej, Fabryki Maszyn Rolniczych, d. Lechia (wy
sadzono tu tylko komin i część maszyny parowej) i bu
dynki na Rynku oraz stodoły Pod Górą. Akowcy 1
•")cówki „Zabłocie" poprzecinali kable oraz rozbroili u jsć
min i granatów czym uratowali przed całkowitym zni
szczeniem Fabrykę Papieru „Solali". Nie udało się na
tomiast zapobiec zniszczeniu mostów kolejowego i ko
-łowego na rzece Sole, wiaduktów w żabłociu i koło
Cegielni oraz Dworca PKP i parowozowni. Wymienione
obiekty strzeżone były przez wzmocnione posterunki wy
posażone w ciężką broń maszynową oraz patrole piesze.

W walce z wycofującymi się z Żywca Niemcami ma
też swój udział pluton AK „Charta". Partyzanci tego
oddziału oraz placówki AK — Węgierska Górka — ura
towali przed zaminowaniem Odlewnię Żeliwa w Węg.
Górce. W czasie podjętego działania zabrali do niewoli
10 osobową drużynę niemieckich minerów. Po ich roz
brojeniu i odebraniu dokumentów oraz „śmiertelników"
(metalowe znaczki identyfikacyjne), puszczono ich wol
no. Ci sami żołnierze śmiałymi atakami uniemożliwili
wysadzenie dworców kolejowych w Węg. Górce, Milów
ce, Rajczy i Zwardoniu.
Operujący w tym rejonie pluton oraz placówki AK
prowadzące walkę z Niemcami ściśle współdziałali ze
znajdującymi się na ich terenie oddziałami partyzantki
radzieckiej (problem zasługuje na oddzielne potrakto
wanie).
Ostatni uzbrojony sapersko rejon obronny na ziemi
żywieckiej (bunkry, rowy strzeleckie, pola minowe, za
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sieki z drutu kolczastego) zorganizowali Niemcy na górze
Szklanówce, położonej, między miejscowościami: Nieledwia — Kaczora, Laliki — Szare. W przygotowaniu na
tarcia na tę niemiecką fortyfikację a następnie w dopro
wadzeniu oddziałów radzieckich na pozycje wyjściowe
ważną rolę odegrali przewodnicy — żołnierze AK — Emil
Paciorek i Antoni Szczotką. 30 IV 1945 r...— po cało
dziennej walce — opór .Niemców, w tym rejonie został
przełamany, Żywiecczyzna została oswobodzona spod
okupacji niemieckiej.

W walce z Niemcami podjętej w ramach Planu Burza
przez żołnierzy AK Obwodu Żywiec „Bojowica” w ok
resie od lipca 1944 do 30 IV 1945 r. poległo: w/g danych
A. Płanika 16 partyzantów. Tę liczbę potwierdzają dane
niemieckie. Należy ją jednak powiększyć o ,,(...) 7 ban
dytów lub osób sprzyjających bandytom" których żan
darmeria 4 XI 1944 r. ujęła w m. Kocoń i których los
pozostał nieznany. Do podanych strat w ludziach należy
jeszcze doliczyć 10 osób, które Wehrmachtowcy rozstrze
lali w Rycerce (przysiółek Gzanieccy) po ponownym za
jęciu tej miejscowości (zaledwie na 2 godziny) w dn.
7 IV 1945 r. W sumie więc w omówionym finalnym
etapie walki z Niemcami w bezpośrednich starciach z
bronią w ręku zginęło 23 żołnierzy AK oraz 10 osób o
ustalonych powiązaniach z konspiracją,
ik z przedstawionych działań wynika — mimo roz
wiązania AK — prowadzona przez szereg miesięcy praca
wychowawcza i organizacyjna nie poszła na marne. Żoł
nierze Obwodu Żywieckiego ,,Bojowica", mimo sytuacji
frontowej w jakiej znaleźli się, właściwie wykorzystali
swe bojowe przygotowanie, czemu dali wyraz w różnych
formach walki jaką podjęli w chwili wycofywania się
Niemców z ziemi żywieckiej.
Warto też odnotować — że po walce zdemobilizowali
się i podjęli normalną pokojową i twórczą działalność
cywilną.
___________________________________ Stanisław Dobosz

Wspomnienia i refleksje
z okazji 50-lecia
powstania ZSR u; Moszczenicy
Po zakończeniu okupacji Krakowa w lutym 1945 roku
zgłosiłem się do dyspozycji Izb.y Rolniczej i Urzędu Ziem
skiego, konkretnie do Wydziału Oświaty Rolniczej, któ
rego naczelnikiem został długoletni inspektor Izby Rol
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niczej w Krakowie mgr inż. Lech Kociszewski. Polecił
mi on zorganizowanie szkoły - rolniczej w odebranym
Władysławowi Kępińskiemu majątku ziemskim w Mosżcząnicy koło Żywca. W związku, z tym otrzymałem no
minację na pierwszego kierownika tejże placówki. Uda
łem się tam natychmiast .pa rowerze, tuż za posuwają
cym się frontem armii radzieckiej przez Kalwarię Zeb
rzydowską, Wadowice, Andrychów, Kozy, Porąbkę do
Moszczenicy. Widziałem ciała poległych żołnierzy ra
dzieckich i niemieckich, których nie zdołano jeszcze po
grzebać, gdyż teren był pod stałym ostrzałem niemiec
kiej artylerii znajdującej się wówczas w Żywcu.
W styczniu 1945 r. front zatrzymał się na granicy Mo
szczanicy i Żywca. Żywiec został wyzwolony z okupacji
niemieckiej dopiero w pierwszych dniach kwietnia 1945
roku.
W lutym 1945 r. po dotarciu do Moszczanicy zgłosiłem
się do komendanta Armii Radzieckiej stacjonującego w
majątku Moszczanica pp. Kępińskich. Komendant wojs
kowy polecił mi się usunąć z linii frontu do momentu
ruszenia armii na zachód. W tej sytuacji zgłosiłem się
do sołtysa wsi Moszczanica, przekazując mu pismo władz
wojewódzkich w Krakowie nakazujące wstrzymanie par
celacji majątku pp. Kępińskich z uwagi na to, że zostanie
tam zorganizowana szkoła rolnicza. Było rzeczą oczy
wistą, że dotąd w dworku w Moszczanicy rezydowało
wojsko radzieckie, a w Żywcu byli jeszcze Niemcy i
trwały nękające działania frontowe, nie można było
przystąpić do organizacji szkoły.
W tej sytuacji wróciłem do rodziny, która oczekiwała
w Roczynach koło Andrychowa na wyzwolenie całej
Żywiecczyzny.
Do Moszczanicy przyjechałem w kwietniu i rozpoczą
łem prace organizacyjne, porządkowe i zabezpieczające
obiekt przed dalszą dewastacją. W tym czasie skontak
towałem się z p. Zofią Zygmuntowską, która przed wojną
była dyrektorką szkoły rolniczej w Łodygowicach i chcia
ła powrócić na swoje poprzednie stanowisko. Okazało
się jednak, że powrót do Łodygowic był na razie nie
możliwy z uwagi na duże zniszczenie znajdujących się
tam obiektów przez działania wojenne i przebywające
jeszcze ciągle wojska frontowe. W tej sytuacji zapro
ponowałem p. Zofii Zygmuntowskiej objęcie kierowni
ctwa szkoły rolniczej w Moszczanicy, a sam zdecydo
wałem się na objęcie funkcji inspektora organizacji wsi
i gospodarstw w Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach.
Było to możliwe, gdyż mieszkałem wówczas z rodziną
w Bielsku.
W Izbie Rolniczej w Katowicach przepracowałem do
kwietnia 1946 roku.
W kwietniu 1946 r. objąłem stanowisko dyrektora w
Liceum Rolniczym w Łodygowicach i równocześnie in
spektora oświaty rolniczej na powiat żywiecki, gdzie
w ciągu roku udało się zorganizować 10 gminnych szkół
rolniczych tzn., że każda gmina posiadała własną szkołą
rolniczą. Równocześnie Inspektorat Oświaty Rolniczej
ściśle współpracował z Liceum w Moszczanicy. Współ
praca ta była bardzo dobra, gdyż wzajemnie byliśmy
sobie potrzebni i pomocni. Ja korzystałem z pomocy i
doświadczenia p, Zygmuntowskiej, p. Kućmierzowej czy
p. Słowińskiej, a ze swej strony mogłem w tym trudnym
okresie pomagać Moszczanicy, gdyż bądąc inspektorem
oświaty rolniczej, urzędnikiem Starostwa Powiatowego
w Żywcu miałem możliwość pilnowania i załatwiania
spraw związanych z funkcjonowaniem moszczanickiego
liceum.
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Losy Zespołu Szkół Rolniczych w Moszczenicy były
mi zawsze bardzo bliskie z uwagi na to, że z Moszcze
nicą łączyły mnie kontakty już przed wojną jako pra
cownika okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Żywcu,
gdyż moim szefem był wówczas właściciel majątku p.
Władysław Kępiński sprawujący z wyboru społeczną
funkcję prezesa OTR w Żywcu.
Z dyrektorką Zofią Zygmuntowską współpracowałem
w latach 1935 do 1939 w charakterze nauczyciela do
chodzącego. Uczyłem wtedy organizacji gospodarstw
rolnych w Szkole Rolniczej w Łodygowicach, gdzie kie
rowałem na naukę zdolniejsze uczestniczki przysposo
bienia rolniczego z rejonu Milówki m.in. późniejszą moją
żonę Anielę Dziedzic z Ciśca. Z panią Zygmuntowską
współpracowałem całą okupację zawodowo i konspira
cyjnie w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1941 do 1945.
Tak się złożyło, że po odejściu z Moszczenicy p. Zofii
Żygmuntowskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Rolniczych objął mój serdeczny przyjaciel, wspaniały
pedagog społecznik i rolnik Bolesław Sroka, którego
wspierałem w jego dążeniach budowy nowej szkoły z
internatem. Pracując w ministerstwie rolnictwa i pełniąc
wówczas stanowisko naczelnika Wydziału Powszechnej
Oświaty Rolniczej w Departamencie Oświaty Rolniczej
miałem możliwość wspierania tej inicjatywy.
Współpracowałem również z Moszczenicą i wówczas
gdy w latach 1950—1960 byłem w Cieszynie dyrektorem
Zespołu Szkół Rolniczych. Moja przyjaźń z Moszczenicą
pogłębiała się jeszcze bardziej i trwa do dnia dzisiej
szego, gdy pracownikami internatu zostali wychowan
kowie Studium Nauczycielskiego Wychowania Interna
towego, którego byłem dyrektorem — Anna i Tadeusz
Wściubiakowie pracujący tam do dnia dzisiejszego, a
potem dołączyli do nich również następni absolwenci
SN w Pszczelinie, a mianowicie Anna Kopeć, Krystyna
Gerdas, Irena Susek, Krystyna Rus.
Wszystkie wyżej wymienione okoliczności przyczyni
ły się do tego, że Zespół Szkół Rolniczych jest placów
ką, z którą związałem się na trwałe od początków mojego
zawodowego życia, gdy miałem lat 20, aż po dzień dzi
siejszy gdy mam już lat 80 i wierzę, że będą one trwałe
do końca mojego życia.
Do trwałego związku moich losów osobistych z Mo
szczenicą przyczyniło się i to, że po przejściu na eme
ryturę z ramienia Rady Turystyki w Pszczelinie od roku
1975 aż do chwili obecnej organizowałem w Moszcze
nicy bardzo wiele udanych kursów, imprez wczasowoturystycznych i spotkań Towarzystwa Uniwersytetów
Ludowych. Dzięki temu, że w Moszczenicy wszyscy uczestnicy tych spotkań czuli się bardzo dobrze, wspo
minają oni do dziś ten pobyt z wdzięcznością, serdecznie
i życzliwie wyrażają się o szkole.
Za wspaniałą współpracę w tej działalności pragnę
złożyć serdeczne podziękowania wszystkim nauczycie
lom i pracownikom Zespołu Szkół Rolniczych w Mosz
czenicy. a w szczególności Annie i Tadeuszowi Wściubbiakom, Stanisławowi Grzegorzkowi z żoną, Zofii Ba
czyńskiej z mężem, a także Kol. Basi Grzybkowej i obec
nemu dyrektorowi w osobie Kol. Władysława Suchonia,
który po wieloletniej przerwie zechciał nawiązać kon
takt z Radą Turystyki Oświaty Rolniczej w Pszczelinie,
której jestem przewodniczącym. Na kontakcie tym zarvsze mi bardzo zależało. Stwarzało to możliwość szero
kiej popularności wśród nauczycieli szkół rolniczych i
ich rodzin, piękna krajobrazowego Żywiecczyzny jak i
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wspaniałego niepowtarzalnego folkloru i talentów od
zwierciedlonych w wielkim dorobku artystyczno-kulturalnym górali żywieckich.
Jest mi ogromnie miło, że mogę brać czynny udział
w obchodach Waszego pięknego jubileuszu 50-lecia
pracy i jakże wspaniałego dorobku. Za umożliwienie mi
udziału w tych obchodach serdecznie dziękuję organi
zatorom tego wielkiego Waszego święta.
Janusz Dzierżawski

Zginęli u progu wolności
Zapomniana tragedia Osiedla Czanieckich w Rycerce
Górnej. (Pełny tekst opracowania Władysława Bulki pu
blikowany będzie w Kalendarzu Żywieckim na 1.996 rok).
Wśród zgliszcz Osiedla Czanieckich pozostało na za
wsze dziesięć ludzkich ofiar zastrzelonych lub żywcem
spalonych.
Wczasie tej pacyfikacji zginęli:
W rodzinie PłoSkonków (nr 44 obecnie 64) ojciec-'1 ntoni „Józicek” ur. 18.11.1884, matka Wiktoria nr. i
1890 r., córka Helena ur. 30.IX.1925 r., córka Maria ur.
27.11.1928 r.
W rodzinie Szczotków (nr 41): ojciec Karol ur. 5.Uf.
1868 r., matka Julia ur. 25.VI.1883 r., syn Antoni ur. 4.11918 r.
W rodzinie Słowiaków (nr 45), ojciec Franciszek ur.
2.XI.1879 r.
W rodzinie Biernatów (nr 35) matka Karolina ur. 22.
111.1891 r.
W rodzinie Czarneckich (nr 393), matka Karolina Ze
man ur. 23.IX.1893 r.
Po dokonaniu tej zbrodni hitelowscy barbarzyńcy wy
cofali się w kierunku Oźnej. Następnego dnia tj. 8 kwiet
nia 1945 r. nad ranem wkroczyły do Rycerki Dolnej i
Górnej oddziały radzieckie witane przez mieszkańców
łzami radości i rozpaczy po stracie najbliższych i zna
jomych. Grozę położenia potęgował brak dachu nad gło
wą pogorzelców.
Cfiary hitlerowskiej zbrodni pochowane zostały 10
kwietnia w zbiorowej mogile na cmentarzu w Rajczy.
Kapitana Jefremowa i jego zastępcę pochowano pr,
kościołem parafialnym w Rajczy, skąd w 1947 r. żwfcM
Ich ekshumowano do zbiorowej mogiły na cmentarzu w
Moszczanicy. Od tamtych tragicznych dni mija pól wie
ku. Szkoda, że dotychczas nie upamiętniono stosownym
pomnikiem ofiar opisanych wydarzeń. Zwracam się z go
rącym apelem do władz gminy Rajcza i Rady So
łeckiej w Rycerce Górnej o trwałe upamiętnienie i ucz
czenie historycznego miejsca oraz pomordowanych osób.
Deklaruję pomoc w budowie pomnika.
Władysław Bulka

Szli im zachód osadnicy...
Nowa Żywiecczyzna
Z inicjatywy posła Władysława Bułki z Żywca i posła
Władysława Medwida z Nysy, w dniu 12 kwietnia 1995
r. w Teatrze w Nysie odbędzie się spotkanie poselskie
z mieszkańcami Żywiecczyzny.
Po zakończeniu wojny, pięćdziesiąt lat temu kilka ty
sięcy górali żywieckich wyjechało na Ziemie Odzyskane,
osiedlając się przede wszystkim w woj. opolskim, w Ny-

DODATEK BBZPfhATNY !
Motto:
Robić interesy bez reklamy —
— To jak mrugać do dziewczyny w ciemności,
Ty wiesz co robisz, ale nie wie tego nikt poza tym.
— Stu ar d Henderson Britt —
NIE CHCEMY I NIE MUSIMY BYC MONOPOLISTAMI I
Jesteśmy przekonani, że reklama w „Gazecie Żywiec
kiej” jest najskuteczniejsza.
RÓŻNE DROGI PROWADZĄ DO SUKCESU!
— czasem kilka dróg, lecz wybór należy do Ciebie,
Są pilne informacje, które chcesz przekazać na dru
gi dzień, są interesy wybiegające daleko poza zasięg
„Gazety Żywieckiej”. Wtedy musisz zamieścić ogłoszew innym piśmie.

ü
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Chętnych witamy serdecznie na naszych łamach.
Są jeszcze inne agencje, promujące różne wydawnictwa. — ZAPRASZAMY NA NASZE ŁAMY! NIE MA
RYNKU BEZ KONKURENCJI, MARKETINGU BEZ REK
LAMY!
SUKCES zapewnią Ci nasze BIURA OGŁOSZEŃ:
ŻYWIEC (34-300) ul. Fabryczna 5 tel. 21-66
ŻYWIEC (34-300) ul. Świętokrzyska 50a Drukarnia tel.
20-54
ŁODYGOWICE — Urząd Gminy tel. 25-21, 63-15-87
RAJCZA — ul. Górska 23. Pani Kocierz Władysława.
Czynne od 9.00—15.00, oprócz niedziel.
ŻYWIEC — ul. Zamkowa, TMZŻ
UJSOŁY — Urząd Gminy, tel. 63-76-84
GDY SIĘ U NAS REKLAMUJESZ
BARDZO DOBRZE PROSPERUJESZ

Bezpłatne: oferty i poszukiwania pracy oraz życzenia imieninowe
(Treść prosimy pisać czytelnie — drukowanymi literami (do 10-ciu wyrazów)

I

Kupon wraz z dowodem
wpłaty:
na konto: PKO Żywiec
7650-48770-132
należy nadesłać na nasz
adres.

1
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c

Za życzenia:
— urodzinowe,
— rocznicowe,
— okolicznościowe,
— świąteczne itp.
odpłatność tylko
6.000 zł za słowo.

KUPON z ofertami, poszukiwaniami pracy i życzeniami imie
ninowymi należy nadesłać na adres: Biuro Ogłoszeń Gazety
Żywieckiej, 34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 5.
Należy podać adres zamieszkania — do wiadomości redakcji.

Dział akwizycji

Szanowni Czytelnicy!

Gazety Żywieckiej

Na terenie miasta Żywca zostały zainsta
lowane na próbę dwie skrzynki redakcyjne
w kolorze niebieskim.

Zadzwoń!
Przyjedziemy do Twojej Firmy

Żywiec, ul. Fabryczna 5

Są one umieszczone na ulicy Kościuszki
obok NBP i na ulicy Dworcowej naprzeciw
dawnej Futrzarni.
Do skrzynek można wrzucać wszelką ko
respondencję do redakcji Gazety Żywieckiej.
Radzimy korzystać z naszej propozycji!

Telefon 21-66

Zapraszamy!

i
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P.P.H.U
Żywiec, ul. Żwirowa 1

tel./fax 27-65

Produkcja odzieży roboczej
ubrania ocieplane
ubrania robocze
kombinezony 1 i 2 cz. kolorowe
koszule flanelowe
rękawice w szer. asortymencie
ręczniki
obuwie
Możliwość nadruków firmowych
Sklep czynny w godz. 6.00—15.00
Zdrowych Świąt Wielkanocnych wszystkim Klientom życzy kierownictwo zakładu,

$
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Hurtownia
Materiałów Drzewnych

♦

I
%
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ŻYWIEC, ul. Fabryczna 5
1

♦
♦
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I

i
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Telefon 46-51 mew. 137
magazyn przed F-ką Sprzętu Szpitalnego

Oferuje:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

parkiet dębowy,bukowy
płyty laminowane
sklejki
płyty wiórowe
płyty pilśniowe
drzwi zwykłe i stylizowane
okucia meblowe
okleiny
blaty kuchenne
panele boazeryjne (Szczecinek)
Ceny konkurencyjne
Wystawiamy faktury VAT
ii

I
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SKLEP

INSTALATOR
©feruje w cenach
hurtowych i detalicznych:
armaturę wodną, kan. i C.O.
wyposażenie łazienek (wanny, umywalki
itp. w dużym wyborze kolorów)
brodziki kabiny natryskowe
zlewozmywaki emaliowane i nierdzewne
baterie wszystkich typów
piece kuchenne i łazienkowe
przepływowe ogrzewacze wody
grzejniki elektryczne i olejowe
płytki ceramiczne krajowe i zagraniczne
kleje i spoiny do płytek
okleiny, tapety i fototapety
filtry do wody
filtry do wody
wodomierze produkcji „TORUŃ"
okapy kuchenne
części zamienne do piecy łazienkowych
ZAPRASZAMY W GODZ.
9.00—17.00 (pon.—pląt.)
Bielsko-Biała ul. Ks. Stojałowsklego 14
Tel. 243-97, Żywiec ul. Dworcowa 1
tel. 44-29

PROWADZIMY SPRZEDAŻ RATALNĄ
(IbiebllblSbUbllbm^lbllbltb/lbltb/lblgbMb/tHObftHIbm
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AZET-BET

Skład Materiałów Budowlanych Wyrób — Handel — Transport

ANDRZEJ ZAJĄC
Zakład Produkcyjno-Handlowy Żywiec ul. Wesoła 27 (na cegielni)
Zakład czynny od godz. 7.00—15.00 w każdą sobotę od 8.00—13.00, teł. 38-52
Prowadzimy sprzedaż materiałów za gatówkę oraz udzielamy kredytu za pośrednictwem Banku Prze
mysłowo-Handlowego Oddział Żywiec. Zakład poleca każdą ilość materiałów budowlanych najwyż
szej jakości:
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pustaki Alfa wymiary 240X240X490 mm
pustaki 1/2 Alfa wymiary 100X240X490 mm
pustaki SM-185 „Czechowickie" wymiary 185X185X385 mm
pustaki „Max” wymiary 288X188X188 mm (SZ-188 MAX) 5,3 cegły
pustaki „Max” wymiary 288X188X188 mm (SZ-138) 3,8 cegły
pustaki „Max” wymiary 288X188X88 (DZ-188) 2,5 cegły
pustaki kominowe ceramiczne wymiary 200X200X250 mm
pustaki ACKERMAN wymiary 250X180X300 mm
cegła czerwona klasa 100, 150, 250
cegła klinkier klasa 250, 350
cegła silikat biała klasa 150
cegła szamotowa hutnicza klas I, płytki szamotowe, zaprawa szamotowa
cegła dziurawka B 100
piasek budowlany sprzedaż dowolnej ilości z dowozem na miejsce budowy
żwir budowlany sprzedaż dowolnej ilości z dowozem na miejsce budowy
cement portlandzki „350” oraz cement klasa „250”
cement biały
wełna mineralna — różne twardości
styropian, suprema, styrosuprema
kostka brukowa i chodnikowa (w czterech kolorach)
element betonowy jezdny — „ażur”
Nowo otwarty Sklep Firmowy
dachówka bitumiczna — import ,,BARDOLINE”
ZAKŁADU PŁYTEK
dachówka (płyta falista) — import „ONDULINE”, izolacja Fondaline
1
bloczki pianowe „Slporex” 240X240X490 mm
WYROBÓW SANITARNYCH
płytki pianowe „Siporex” 120X240X490 mm
„JÓZEFÓW"
żużel kawałkowy na utwardzanie dróg (frakcje wg zamówienia)
Drzwi garażowe podwieszane, standart, oraz wykonywane na zamó
A oferuje A
wienie
wapno hydratyzowane
** glazurę
gips szpachlowy budowlany
^ sanitariaty
papa, lepik, abizol
Ceny fabryczne
obrzeża krawężnikowe 75X30X8
— HURT 1 DETAL —
płyty Chodnikowe 50X50X8
rurki drenarskie 050, 75, 100
blacha tarpezowa i dachówkopodobna import Szwecja plus dodatki
wykładziny podłogowe import Szwecja

Ponadto AZET — BET oferuje:
^ super okna i drzwi balkonowe razem z roletami, wymiary standard lub wg. zamówienia
"4 poleca doradztwo projektowe w zakresie architektury 1 konstrukcji budowlanej
^ świadczy usługi transportowe oraz załadowcze (ładowarka „Fadroma”)
^ przewóz cementu luzem
jest przedstawicielem firmy t llGriTiOdOITi

-%ory, produkującej elementy z twardego

styropianu, budowlane klocki ,,Lego” — przeznaczone do budowy ciepłych domów mieszkalnych
— „od piwnic aż po dach”.
zatrudni kierowców z długoletnią praktyką i z uprawnieniami B, C, D, E
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HURTOWNIA ŻYWIEC

ŻYWIEC JAGIELLOŃSKA 18, teł. 57-01

Magazyn ul. Fabryczna 1, tel./fax 32-44

POLECA

1. Armaturę wodno-kanalizacyjną i gazową.
2. Zawory kulowe, wodne i gazowe.
3. Wodomierze.
4. Kształtki i rury PCV.
5. Armatura włoska.
6 Baterie — umywalki.
7. Wanny — miski ustępowe.
8. Zlewozmywaki — brodziki.
9. Armatura przemysłowa.
10. Rury ocynkowane i czarne.
11. Kształtki i rury żeliwne.
12. Pompy i hydrofory.

13. Instalacje system GENOVA
14. Instalacje miedziane
15. Elektryczne ogrzewacze wody
16. Przepływowe ogrzewacze wody
17. Piece i ogrzewacze gazowe

Oferujemy ceny producenta i hurtowe. Zapraszamy instytucje, zakłady przemysło
we oraz firmy prywatne. Sprzedaż z podatkiem VAT.
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Zarząd Miejskiego zakładu Energetyki Ciepl
nej „EKOTERM" spółka z o-o. w Żywcu
ul. Folwark 14 informuje, że wydzierżawi na

JC SPEDYCJA POLSKA SP.Z O.O.^

czas nieokreślony, część pomieszczeń w po

Spedycja Polska

\

siadanych obiektach zlokalizowanych w osie

S P E D P O L

dlach:

Rejon Bielsko-Biała, teł. 267-28/252-74
— oś. Parkowe

ii

Placówka Akwizycyjna Żywiec
(przy dworcu PKP)
teł. 26-86
oferuje przewozy wszelkich przesyłek na terenie
całego kraju, począwszy od koperty, paczki aż po
każdy inny ładunek.
4
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Realizujemy przewozy za zaliczeniem.
Krótkie terminy dostawy.
ZAPRASZAMY
A

i

— oś. 700-lecia

powierzchnia

148 nr

kubatura

444 ms

powierzchnia

136 m2

kubatura

725 m5

Informacje można uzyskać w siedzibie spół
ki, codziennie oprócz sobót w godz. od 8.00
do 14.00.

i
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-Hurt

zkolne - Detal
Żywiec, ul. Komorowskich 32
teł. 55-00
Uprzejmie informujemy Szanownych Klientów, że od 9.01.95 r- sklep z Artykułami Biurowymi i Szkol
nymi z ulicy PCK został przeniesiony do nowego lokalu (odl. 30 m) przy ul. Komorowskich 32.
Zapewniamy, że tradycyjnie posiadamy bardzo atrakcyjny asortyment artykułów, jak zwykle naj
tańszych w tej branży.
Serdecznie zapraszamy na zakupy w godz. 7.30—17.30, a w soboty w godz. 8.00—13.30Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia Świąteczne wszystkim Mieszkańcom Żywiecczyz
ny i stałym klientom.
Sprzedam pawilon handlowy o pow. ± 30 m2 nadający się również na domek weekendowy, tel.
55-00 od 7.30—17.30 lub 46-10 od 19.00—20.00 poniedz-—piątek.
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JAK DZIAŁAĆ NA WOLNYM RYNKU
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ ORGANIZACYJNYCH W BIZNESIE

I

1. Ogranicz liczbę ludzi w Twoim biznesie do tych, co świadomie zgadzają się z celem istnienia
firmy.
2. Zdefiniuj jednoznacznie co od kogo jest kupowane, przez kogo i dlaczego.

E
m
iB)

3. Skoncentruj środki firmy na dwóch lub najwyżej trzech operacjach o dokładnie określonym cza
sie działania.
4. Organizacje powinny działać zgodnie z planem, w którym musi być napisane: co kto ma robić,
a nie co kto robi.
5. Każdy pracownik musi być odpowiedzialny za siebie i ponosić z tego tytułu pełne konsekwencje.

E
E
E

6. Kieruj wzrok ku przyszłości. Dzisiejsze wyniki odzwierciedlają przeszłość. Nie daj się uśpić prze
szłości, bo nie będzie przyszłości.
7. Działaj również w regionach restrukturyzowanych i finansuj to z zysków wypracowanych na
lepszych — ekonomicznie — terenach.

g§

8. Oszczędnie gospodaruj pieniędzmi: gotówką i zdolnościami kredytowymi.

m

9. Musisz być zdolny do klinicznej wręcz obiektywności w ocenie sytuacji, w jakiej znajduje się
organizacja.

E
§§
E

10.

Przedsiębiorstwo w każdej chwili powinno być przygotowane na każdą zmianę.

E

R0LMET S. C.
g

I

34-300 Żywiec
_______ ul. Sienkiewicza 65, tęl, 38-89

Pizza na telefon 25-92

Części do ciągników i maszyn rolniczych,
paski klinowe, łożyska, opony, akumulatory
oraz szeroka gama innych akcesorii

Zamówienia od 9.00 do 20.00
Realizacja od 10.00 do 21.00

Części do ciągnika T-25

do 5 szt. dowóz za odpłatnością
Od 6 sztuk
dowóz w obrębie Żywca bezpłatnie!
Bistro „Przy Galerii“

Żywiec, ul. Kościuszki 47
telefon 0(3061)25-92

TAPICERSTWO
— NAPRAWA MEBLI TAPICEROWANYCH
— TAPICERKA DRZWI

tel. 631-383

UWAGA

UWAGA

SKLEP
ŻYWIEC, ul. SPORYSKA 14
tel.39-00
Oferuje:
gąbkę
skaj
materiały obiciowe
Codziennie: od 9.00 do 17.00
sobota od 9.00 do 13.00
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BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
TĘCZA
34-300 ŻYWIEC, ul. Poniatowskiego 7

I
I

tel. 030161 33-64

WŁOCHY LATO 1995 r.
WCZASY INDYWIDUALNE Z DOJAZDEM WŁASNYM
Proponowane terminy wraz z cenami za czteroosobowy domek:
Ilość dni poby
tu dowolna
stare
Wynajm dom złote
ku na jedną
nowe
dobę pobytu
złote

1

Od 15 maja
do 1 czerwca

Od 1 czerwca
do 23 czerwca

Od 24 czerwca
do 2 września

Od 2 września
do 15 września

Od 15 września
do 30 września

400.000,—

600.000,—

1.600.000,—

800.000,—

500.000,—

40.00

60.00

160.00

80.00

50.00

Do wszystkich cen dolicza się podatek VAT 7%
Proponowany podział na 10 dniowe turnusy ścisłego sezonu:
24.06—04.07.95
04.07—14.07.95
14.07—24.07.95
24.07—03.08.95
03.08—13.08.95
13.08—23.08.95
23.08—02.09.95
WŁOCHY LATO 1995 r.
POBYTY W FORMIE OBOZÓW DLA MŁODZIEŻY W WIEKU OD 13 LAT LUB WCZASY RODZINNE
Z ZORGANIZOWANYM DOJAZDEM
TURNUSY:
I 23.06. wyjazd — 5.07.95 r. przyjazd (w tym 10 dni pobytu na campingu)
II 3.07. wyjazd — 15.07.95 r.
,,
III 13.07. wyjazd — 25.07.95 r.
IV 23.07. wyjazd — 4.08.95 r.
V 2.08. wyjazd — 14.08.95 r.
„
V 2.08. wyjazd — 14.08-95 r.
„
VI 12.08. wyjazd — 24.08.95 r„
VII 22.08. wyjazd —- 3.09-95 r.
We wszystkich turnusach cena od osoby wynosi: 690,00 zł (6.900.000,— zł) + podatek VAT 7%
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P. H. II. „CITY“
Hurtownia Chemiczno — Kosmetyczna
Łodygowice ul. Magazynowa (CPN)
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Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że czysta woda to skarb, dlatego chcemy pić wodę
o sprawdzonej czystości, zagwarantowanej jakości, o pełnym bukiecie mineralnym.
Taką wodą jest „Żywiec-Zdrój”.
Posiada wszystkie cechy wody źródlanej, a jej podstawowe składniki występują w na
turalnych stosunkach ilościowych, dzięki czemu są dobrze przyswajalne przez organizm
człowieka.
Ogólna mineralizacja wody wynosi ok. 200 mg składników stałych rozpuszczonych w
litrze.
Picie takiej słabo zmineralizowanej wody nie wymaga ograniczeń, jak to jest w przy
padku typowych leczniczych wód mineralnych.
Spożywana codziennie ułatwia trawienie, reguluje i przyspiesza przemianę materii,
jest więc doskonałym uzupełnieniem diety każdego — nie tylko dorosłego człowieka.
Można ją podawać małym dzieciom, doskonale nadaje się do przygotowania pokarmów
dla dzieci i niemowląt.
Woda pochodząca z naturalnego źródła szczelinowego na zboczu góry Abrachamów w
samym sercu Żywieckiego Parku Krajobrazowego jest krystalicznie czysta o wyjątko
wych walorach smakowych i zdrowotnych.
Rozlewana jest na nowoczesnej linii produkcyjnej gwarantującej jej czystość i długo
trwałą jakość.
Walory wody ,,Żywiec-Zdrój” podkreśla oryginalny kształt butelki.

jest sponsorem

PROMOCJI
ZDROWIA
Producent: ŻYWIEC-ZDRÓJ ep. z o.o.

I
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Cięcina 954 34-350 Węgierska Górka
teł. 0(30) 641 403 iax 0(30) 615 319
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Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 60 tel. 492-27
poleca usługi w zakresie:
od 17.00 — 20.00

woda, gaz, centr. ogrzew., kanalizacja
ponadto:
montaż wszelkiego rodzaju kotłów gazowych,
pomp cyrkulacyjnych

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA EUROPEJSKA
montażu i wykonawstwa

i

- Z NIRONU WŁOSKIEGO
- Z MIEDZI

I
I
I

1
1

długoletnia praktyka za granicą
SZYBKOŚĆ
10 J zniżki za okazaniem tej oferty
Brok korozji i tworzenia się osadów
Oszczędność energetyczna, bezpieczeństwo, lekki
i łatwy w montażu

I

?

%

Polecamy w sprzedaży hurtowo detalicznej:

♦

| TKANINY WEŁNIANE i WEŁNOPODOBNE

♦
♦

I

%

P. W. LIZAK

I

0WWW<WWW98WMWM<WCWW0<
SKLEP „NA MOSTKU"
ŻYWIEC, ul. Browarna 9
4 Poleca:
A Armatury wodno-kanalizacyjne
Hydrofory — pompy (wirniki)
k A Grzejniki
A Narzędzia
łopaty, poziomice, szczypce itp.
Bojlery
Gwoździe
^ Zamki, kłódki
Zapewniamy transport
Wystawiamy faktury VAT
Zapraszamy: codziennie 8.00—16.00
sobota 8.00—13.00

ri

I

♦ Najwyższa jakość

1

♦

♦
♦
♦
♦

KONKURENCYJNE CENY

♦
♦
♦
▲

ZAPRASZAMY od 8.00—16.30

*

Radziechowy

— baza kółka rolniczego

; Żywiec

— ul. Jagiellońska

■ Koszarawa

— były budynek Urzędu Gminy
STAŁE DOSTAWY TOWARU
BEZPOŚREDNI IMPORTER
Sprzedaż detaliczna i hurtowa

o6oae»6aee>666<66aa66W6»w>wx»a6(

8

CENTRALE TELEFONICZNE, TARYFIKATORY
SPRZĘT AUDIO-VIDEO
DAN-TRONIK
ŻYWIEC, ul. Dworcowa 21
tel.fax 56-67

■

I
Do wynajęcia na I piętrze pomieszczenia na biura,
gabinety lekarskie w Żywcu, przy ul. Kościuszki 68

Rejonowy Ośrodek Ligi Obrony Kraju
w Żywcu ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki Nr 6
wydzierżawi trzy pomieszczenia biurowe o łącznej
powierzchni około 65 m2.
Informacji udziela kierownik
codziennie od 8.00—17.00
lub telefonicznie 43—21

i

| Atrakcyjne wzornictwo

TELEFONY HOMOLOGOWANE

1

I

J

♦

TANIA ODZIEŻ

Zaprasza klientów do serwisu.
Prowadzimy naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne elektronarzędzi.
Radziechowy 1155
(droga Wajdówka) tel. 676-245

♦
♦
♦
♦

Łodygowice ul. Kolejowa 30 (obok dworca PKP)

Autoryzowany dealer firmy

ELEKTRONARZĘDZIA
CELMA S. A.

♦

TKANINY

CZYSZCZENIE DYWANÓW U KLIENTA,
MALOWANIE, TAPETOWANIE

Tel. 55-79

8
I

O
O
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Naszemu Przyjacielowi, Koledze oraz Szefowi
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Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe

<)

mgr Władysławowi BUŁCE

Szanowny Pan Jerzy MIKOCKI
Nowy Jork USA
Życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
przesyła Panu w dniu imienin Kolegium Re
dakcyjne „Gazety Żywieckiej".
Odległość nie dzieli, a łączy prawdziwych
Przyjaciół pisma. Równie szczere życzenia
załącza poseł ziemi żywieckiej

|
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Władysław Bułka

1

Z okazji imienin moc gorących życzeń
zdrowia, szczęścia i samych słonecznych dni

I

oeee e eeoee eoae eeeee

§

składa Brać Drukarska
i Redakcja Gazety Żywieckiej
Moc gorących życzeń z okazji imienin
zdrowia, szczęścia i pomyślności dla

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla
Jerzego HARMACKIEGO
przesyła:
Wanda i Władysław
Panu Jerzemu LATASZOWI
Dzień Twoich imienin to znakomita okazja
do złożenia najlepszych życzeń długich lat
pracy dla Żywca, w zdrowiu i społecznej kon
dycji oraz spełnienia marzeń, oddania całego
Zamku do publicznego użytku.
W dniu tym szczególnie ciepło myślą o Tobie
Koledzy z „Gazety Żywieckiej"
Dla Pana Doktora
Ryszarda CHAŁUPNIKA
najlepsze życzenia imieninowe, dużo zdrowia
przesyłają: koleżanki A. i C.
Kochanemu mężowi i tatusiowi
Jerzemu MASNEMU
dużo zdrowia i szczęścia w dniu imienin
życzy: żona i Lesiu z Anią

1

Kochanej mamusi

*

Ryszardzie MATLAK

i
e
$6

wszyskiego najlepszego w dniu imienin
życzy Natalka

Ii
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przesyłają:
Namysłowska i Kowalscy

Panu Jurkowi RACZKOWI
z Zakładu Zieleni Miejskiej
najlepsze życzenia imieninowe
składa: Cz. M.

a e a a em a a e a a e a e e e a a o e a e e a a*

z okazji 58 rocznicy urodzin życzenia
zdrowia i pomyślności we wszystkich
poczynaniach poselskich i redaktorskich
dla dalszego owocnego oraz skutecznego
służenia Miastu, Żywiecczyźnie i ludziom
składają zespól pracowniczy
Gazety Żywieckiej
Biuro Poselskie

s
i
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Z okazji 20-tej rocznicy urodzin
moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia
i pomyślności w życiu osobistym
oraz samych pogodnych dni dla

ślą: mąż, dzieci i wnuki
śle Artur

Najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin
dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia
najskrytszych marzeń dla miłej koleżonki
Grażyny CIUCKI
przesyłają:
Halina i Józek Ryłkowie
eoeaee—eeeeeeeaeaeeeeeeeeeoeeeeoaaeeeee
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Nauczycielka wychowania przedszkolnego (wyż
sze wykształcenie) podejmie opiekę nad dzieckiem.
Adres: Żywiec, Os. Kolonia Browar 52, tel. 52-89.

Uczciwa i szczera dziewczyna lat 22 wykształcenie
średnie, poszukuje pracy.

I

Serdeczne podziękowania dla „Sponsora", Rodziców
i Młodzieży SR nr 5 w Żywcu za zakup ergometru.
Dziękują Rodzice Ani

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe
Jerzemu LISOWSKIEMU
składają Leszek i Andrzej

Oferty na adres: Antonina Oleś, Cięci na 757, 34-350
Węgierska Górka.

REKLAMA REKLAMA

.///V//V//Vz7/V//V//V//V//VZ,V^«//A/W//«///V//-/Z'V/A///.///V/Były Ordynator w Śląskim Szpitalu
Reumatologicznym w Ustroniu
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Lekarz medycyny

RYSZARD CHAŁUPNIK
specjalista — reumatolog

14

Żywiec — Kolonia Browar 3

FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA
S C. „KONDUKT"

przyjmuje: poniedziałek, wtorek
w godz. 15.30—17.00; teł. 3846
wizyty domowe po uzgodnieniu telef.

OFERUJEMY NAJTAŃSZY KOMPLEKSOWY
ZAKRES USŁUG POGRZEBOWYCH
Autokarawanem m-ki Citroen i Polonez
wyrób trumien
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Nakładanie paznokci biologicznych
SOLARIUM

♦

♦
♦
♦
♦
♦

TURBO

STUDIO KOSMETYCZNE
Danuty Janiszewskiej
Żymiec, ul. Dworcowa 42 teł. 57-52
pawilon ..Savia” II piętro
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KAFELKÓWANIĘ, TAPETOWANIE,
PODWIESZANIE SUFITÓW
H. KUPCZAK
teł. 64-14-22

%
6
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i

I

Żywiec ul. Wałowa 5 (koło mostu na rzece Sole)
teł. 48-54 czynne całą dobę
§

CB radio kanał 28 „STASZEK KONDUKT"
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Najtańsze usługi pogrzebowe — kompleksowe
Międzynarodowy przewóz zwłok
TCHORZEWSKI STANISŁAW ŻYWIEC
Os. 700-lecja 32/2 teł, całodobowy — 23-41

GWOŹDZIE BUDOWLANE
produkcja sprzedaż, pełny asortyment
Gustyński Adam — Cięcina 767
tel. Żywiec 64-18-51
poczta 34-350 Węgierska Górka

Ważne dla wszystkich
Redakcja ,,Gazety Żywieckiej1, przypomina niniejszym mieszkańcom Żywca
i Żywiecczyzny, że funkcjonuje nowy punkt przyjmowania wniosków na uzy
skanie paszportów. (Koncesja Ministerstwa Spraw Węwnętrznych).

Mieści się on w Żywcu przy ni. Fabrycznej 5 (dawna H.
Sawickiej) I piętro pok. 27 i 28 i jest czynny od poniedziałku
do piątku włącznie od lo.oo do 14.oo.

I

$

i

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z powstałych możli
4
4

i

4

wości składania wniosków i niezbędnej dokumentacji w naszym biurze.
Będziecie Państwo obsłużeni sprawnie, szybko i terminowo.

Serdecznie zapraszamy.

Pełna informacja na miejscu.
Redakcja ,,GŻ“

X
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OGRODNICZE

W ŻYWCU
ul. Zielona (za kinem „Janosik“)
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Poleca:
^
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Drzewa i krzewy owocowe i ozdobne
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* Byliny

O
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^ Ziemię i nawozy ogrodnicze

o

1

^ Środki ochrony roślin
Nasiona i cebulki kwiatów i warzyw
^ Wszystko do pielęgnacji ogrodu
ZAPRASZAMY
<>
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LADA
SKOC
KODA

KREDYT^

njzom ot
Buczkowice teł. .177-295

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW,

1

1

I
i
P

i

POLONEZ
AUTORYZOWANA STACJA

SKODA

OBSŁUGI PROWADZI,

FIAT UNO
FIAT TIPO

1. Pełny serwis samochodowy
2. Sprzedaż części zamiennych, oraz:
naprawy pogwarancyjne samochodów:
FIAT, CINCUCENTO, POLONEZ
„PRYZAMOT" K.R. Kliś
43-374 BUCZKOWICE 942
ul. Lipowska

tel. 177-295

6

FIAT 126p

Czynne: 7.00—20.00
sobota 7.00—14.00

informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie

i
g
§

P.S.S. ,,SPOŁEM" w Żywcu ul. Dworcowa 33

prac blacharsko-dekarskich w obiektach —Kawiarnia ,,Malwa" oraz Bar „Targowy”.
Oferty pisemne należy zgłaszać w Dz. A.T.
'
Nr telefonu 29-82.
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BIURO

HANDLOWE

ELWIREX
ul. Sobieskiego 2, 34-300 Żywiec PL
tel./lax: + 48 30 61 54 81
TELEFONY
TELEFAXY
CENTRALE
Panasonic
CYFR AL
Telefony komórkowe
NOKIA
MAXON
SPECTRONIC

REKLAMA REKLAMA
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Przychodnio MEBIL dr Barbaro PIWOWARCZYK
ŻYWIEC, ul. Półkole 38 (obok dworca PKS) tel./fax (030)615521

LABORATORIUM - EKG - PORADNIA MEDYCYNY PRACY

\

%

czynne w dni robocze od 8.00 do 18.00 w każdą sobotę od 8.00 do 12.00.

WYNIKI BADAŃ W 10 MINUT DO 24 GODZIN
BADANIA PODSTAWOWE
KREW: oB, morfologia, cukier, wskaźniki:
uszkodzenia wątroby, trzustki, nerek miaż
dżycowe, reumatyczne (test Waalera ROSEGO) Mikrometodydla dzieci — ukłucie
z palca sprzęt szwajcarsko-niemiecki
MOCZ
KAŁ:
— pasożyty (nicienie)
— testy immunoenzymatyczne do wykry
wania lamblii (99%)
— stopień trawienia
— krew utajona

BADANIA SPECJALISTYCZNE
TESTY WYSOKIEJ CZUŁOŚCI
— Hormony tarczycowe, płciowe ło
żyskowe...
— wskaźniki nowotworowe: przewodu
pokarmowego, gruczołu krokowego
(PSA)...
— patologia ciąży: różyczka, toxoplazmoza, cytomegalia,
— test przesiewowy dla prenatalnego
wykrycia choroby Downa
— MONONUKLEOZA ZAKAŹNA —
test przesiewowy
— test Paula Bunnell a Davidsona
— CHLAMYDIE — niegonokokowe
zapalenia cewki moczowej, nająd
rzy, szyjki macicy, jajowodów, od
bytu, spojówek

Przedsiębiorstwo Usługowo — Handlowe
„TRANSBUD “
34-300 ŻYWIEC ul. Kabaty 2

żywiec
teł. 41-77

OFERUJE:
— usługi transportowe w kraju i za granicą (przewozy międzynarodowe)
— usługi sprzętowe: dźwigi, koparki
— remonty pojazdów ciężarowych
— handel materiałami budowlanymi: styropian, cement, wapno, papa, lepik, cerami
ka budowlana (cegła Max, pełna dziurawka) z dostawą do domu.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

!
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BANK SPÓŁDZIELCZY
ŻYWIEC, Rynek 23
Telefon 42-71, 54-41, 54-42

Fax 2971

Oferujemy nasze usługi na korzystnych warunkach
w zakresie:

— przyjmowania lokat
— udzielania kredytu
— prowadzenia rachunków bankowych osób fizycznych
i prawnych
Bank Spółdzielczy jest gwarancją pewności i zaufania
Twoich finansów

Zdrów f/c/z z pogroz/zzz/cA

if Tfze/Aazzoczz z/c/z

wsz^sfAz/n j^ze/zfozzz zzaszegro jßazzAzz
życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd i załoga
Banku Spółdzielczego

iu

Żywcu

Oferuje

™ - SEMAREX
Sp. z o. o.
34-300 ŻYWIEC ul. Kościuszki 33
tel.jfax: 27-85

@#@#(M»@@ @ #«@ ee@ e@ 9eeeeee*e @e@

Kotłownie opalane gazem lub olejem od 15 — 1200 kw
Instalacje CO, CW: stalowe, miedziane i z tworzyw sztucznych
Dostawa oleju opałowego
Montaż wkładów kominowych
Projekty, uzgodnienia, konsultacje
SERWIS 24 GODZINY

e* *e*e«e@ eeeeeeeee
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Nasza oferta to najwyższej światowej jakości
urządzenia firm:

GEMIH0X

RÄDS0N

PENSOTTI

(FRANCJA)

(BELGIA)

(WŁOCHY)

Ceny preferencyjne dla instalatorów

Ponadto oferujemy:
usługi malarskie
usługi ślusarskie
— kafelków anie
usługi elektryczne
usługi budowlane
—

—

—

' Af * C

^

—
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(przecznica ul. Armii Krajowej obwodnicy do Zwardonia magazyny Spółdzielni Żywczanka)
Mamy zaszczyt zaproponować Państwu zaopatrywanie się u nas w niżej wymienione materiały bu
dowlane po atrakcyjnych cenach:

STOLARKA OTWOROWA

PŁYTY
Płyty wiórowe zwykłe
Płyty wiórowe laminowane
Płyty pilśniowe zwykłe
Płyty pilśniowe lakierowane
Blaty kuchenne
Płyty gipsowe „NIDA GIPS"
Sklejka suchotrwała
Sklejka wodoodporna

WYROBY CERAMICZNE
Cegła pełna
Cegła dziurawka
Cegła silikatowa
Cegła klinkierowa
Pustak MAX
Rurki drenarskie

dealer Stolbudu Włoszczowa
dealer Stolbudu Grybów
dealer Stolbudu Grybów
dealer Firmy VELUX
wszystkie typowe wymiary
dealer Stolbudu Warszawa
dealer Stolbudu Włoszczowa
dealer Stolbudu Włoszczowa
dealer Stolbudu Grybów

MATERIAŁY IZOLACYJNE
Styropian
Styrosuprenia
Suprema
Wełna mineralna
Wełna „GULLFIBER"
Papa nawierzchniowa
Papa podkładowa
Papa izolacyjna
Lepik
Abizol
Dacholeum
Hydrobit
Izoplast

.d w xw w w w w

Okna standart
Okna standart niemalowane
Okna 3-szybowe
Okna dachowe „VELUX"
Okna skrzynkowe — własna produkcja
Drzwi fornirowane
Drzwi białe malowane
Drzwi profilowane
Drzwi niemalowane
Drzwi foliowane
Drzwi wejściowe — pełne drewno
Drzwi wewnętrzne — pełne drewno
Drzwi garażowe
Ościeżnice drewniane
Ościeżnice metalowe

MATERIAŁY SYPKIE
Cement p-35
Cement h-25
Cement biały
Wapno
Gips budowlany
Gips szpachlowy
Gips modelowy

Oraz całą gamę innych materiałów budowlanych
Magazyn czynny codziennie od 8,CO—15.00, soboty od 8,00—12.00,

w w w i ^ j e w w w M M W M m w w cM o w o w w

ŻYWIEC, ul. Łączna 4, teł. 6125-18

M w x w w aw o o M

mTb

Magazyn Towarów Budowlanych
MTB Spółka Jawna

\

Jesteśmy firmą sprawdzoną o długoletnich tradycjach działającą w Bielsku-Białej.
Cd dn. 15.02.1995 r. utworzyliśmy filię w Żywcu.
Każdemu kto dokona zakupu do dn. 1.05.95 r. w naszym żywieckim magazynie i będzie posiadał ni
niejszą ofertę z reklamy Gazety Żywieckiej udzielimy 5% rabatu.
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ŻYWIECKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE

„SOBAIA“

S. A.

34-3oo ŻYWIEC, ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24
Telefon o3o 61 24-71 do 79 Telex o3541o Fax o3o 61 38-32

Oferuje; do sprzedaży po konkurencyjnych cenach
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szeroki wybór artykułom papierniczych:
— sermetki, ręczniki, papier toalcłotry i mata
celulozoma
— bibułki dekoracyjne
— papiery do pisania i kalki pisarskie
— papiery pakome, pak o me parafino manę
i kolorome
— inną galanterię papierniczą

Sklep firmowy oferuje szeroki wybór

zrz/ro6dzr yza/zzerzzzczz/cA oraz feo/z/zzczzzz/c/z
z ozfzzożoznz/c/z.
«weeeaeeeeeeeeoeeeeoeeee*
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Zakład HandlowoTransportowo - Usługowy
JOZEF SŁOWIK

Żywiec, ul. Kolejowa

Tel. 38-20

Hurtownia napojów procentowych
— luódki

— mina

— pima

Dystrybutor

i
i

— koniaki

— szampany

— rnhisky

SMIRNOFF

Pełny asortyment BROWARÓW WIELKOPOLSKI LECH
TRANSPORT BEZPŁATNY.

.

SUPERMARKET S & J

ŻYWIEC, ul. Dmorcotua 40,

Parter:

tcL 55 - 40

w godz. 6.oo — 23.oo

— Drób, podroby, wędliny
— Artykuły monopolowe, spożywcze
— Kosmetyki, chemio: proszki, środki czyszczqce itp.

:
i
i

adidas ACTIVE BODIES

L'OREAL PARIS

I

MAX FACTOR

I piętro: w godz. 8.oo — 20.O0
Kodak — Expres zdjęcia w 1 godz. Studio Foto — Video „VEHIIS“
zdjęcia ślubne, reportażome, studyjne (Studio : Bomens — Nikon)

VIDEO FILMOWANIE
Audio — Video

— Tełemizory - Magnetomidy — Wieże
Dystrybutor Anten Satelitarnych I®A.CHE Sklep Firmoiuy SAMSUNG

Hurt — Detal

montaż — serwis

Możliwość zatrudnienia pracowników w poszczególnych działach.
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Pawilony Meblowe

„O L E Ń K A"

zapraszają do swoich sklepów:

♦
♦

♦

♦

O W Żywcu ul. Dworcowa 1 „Nektar” tek 3951
ul. Dworcowa 65 „SDH Beskid” tek 35-49 (I p.)
O W Węgierskiej Górce ul. Zielona 64 (Casa Blanca) tel. 641-307
O W Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 65 teł. 426-39
Oferują w stałej sprzedaży i na indywidualne zamówienie bogaty wybór funkcjonal
nych i estetycznych mebli pokojowych i kuchennych, młodzieżowych, wypoczynko
wych, sypialnianych, sklepowych oraz mebli biurowych znanych firm krajowych i za
granicznych.

Sprzedaż ratalna — bez poręczycieli
Zdrowych Świąt Wielkanocnych wszystkim klientom życzy kierownictwo pawilonu
„OLEŃKA”
ZAPRASZAMY
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P. H. U. SILESIA
HURTOWNIA MATERIAŁÓW RUDOWLANYCH
ŻYWIEC, ul. Fabryczna 5 tel. 29-65, 46-51 tuein. 181

OFERUJE:
Materiały budowlane:
— blacha dachówkowa szwedzka Firmy Nola-Profil w kolo
rach czerwień i brąz w cenie 180.000 m2 z Vat
— blachy trapezowe powlekane i ocynk (przyjmujemy zam.
na wymiar
— eternit falisty polski z gwarancją 36 miesięcy
— izolacje cieplne i akustyczne: wełna szklana firmy GULLFIGER grubość 5-15 cm, wełna mineralna i styropian
— stal zbrojeniową — kształtowniki — rury — profile — blachy
— cement — wapno — lepik — papę — abizol — dacholeum
izoplast B
Produkty Śląskich Zakładów Rafineryjnych:
— oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe — smary
— możliwość zakupu oleju opałowego
Zapraszamy do naszych sklepów:
ul. Fabryczna 5 tel. 46-51 w. 181 i 156 i 29-65
czynny 8.00 — 16.00 sobota 8.00—13.3o
ul. Zamkowa 14 (obok MZGK) tel. 42-27 czynny 9.00— 17.oo
Proponujemy: — sprzęt RTV — sprzęt AGD — zestawy sa
telitarne — oleje silnikowe (w małych opa
kowaniach). Prowadzimy sprzedaż ratalną
Stacja Paliw P.H.U. „Silesia“ Żywiec, ul. Fabryczna 5
tel. 29-65

oferuje: etylinę 94—ON oleje silnikowe i hydrauliczne
czynna od poniedziałku do soboty 6.00 — 2o.oo
Serdecznie zapraszamy!
jAAAoAui
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BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
32-6B0 KĘTY ul. Krakowska 72

Telefon: Ujsoły 18

SKŁAD HANDLOWY
1

Ujsołg 289 (TARTAK)

i

i

i
*
1

I

Nowo otwarty skład handlowy w Ujsołach oferuje po atrakcyjnych cenach:
—
—
—
—
—
—
—

Płyty pilśniowe
Płyty wiórowe
Płyty oklejane
Sklejkę
Parkiet i mozaikę
Drzwi i okna
Narzędzia stolarskie

—
—
—
—
—
—
—

Wkręty i gwoździe
Nity i śruby
Piły trakowe
Piły tarczowe
Oleje i smary
Wełnę i styropian
Materiały budowlane

ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 8.00 do 16.00

0oaoo©o0öoso©o0ooeQosöö©saQio.ööQ_aoooöosfQQO

P. fl. „PERFECT"

I

AUTORYZOWANY DEALER PANASONIC
ŻYWIEC, ul. Sienkiewicza 2 — Rgnek tel. 54-89 daumg Petuex
czgnng 9.00 — 17.00 w sobotg 9.00 — 14.00

Proponuje sprzęt firm:

1

3

s

Song, Panasonic, Sharp, Sanyo, Samsung, sprzęt AGD
włoskiej firmg ARDO, telewizorg Polskich Firm,
kamerg, sprzęt muzyczny „Casio“, aparaty
fotograficzne, anteny satelitarne
wraz z montażem, mszystko w sprzedaży ratalnej. Bez poręczycieli. Bez pierwszej wpłaty. Wyjątkowo korzystne warunki. Najniższe oprocentomanie do 18 m-cg
Kupując m naszej firmie dokonujesz prawidłowego wyboru. Spotka Cię fachowa
obsługa, 100% gwarancja. To droga do Twojego sukcesu.
Dział kosmetyczny zaspokoi każdego konesera.
Tiuój zakup stanie się przyjemnością.

A
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sie, Paczkowie, Gościcach. Po raz pierwszy od 50 lat
dojdzie do spotkania posła Ziemi Żywieckiej ze swoimi
rodakami.
Posłowi towarzyszyć będzie słynny kabaret góralski
„U bacy" z Jeleśni.
Szerzej o tym spotkaniu napiszemy w majowym nu
merze naszego pisma.
SW

nie muzyki dawnych mistrzów. Otóż, w dniu 28 lutego
— przy wypełnionej sali kameralnej Starego Zamku —
odbył się KONCERT SZOPENOWSKI w wykonaniu ucz
niów i nauczycieli w/w szkoły. Ciekawe i ciągle potrzeb
ne słowo wiążącePokorny Uczeń Sławetnego Wójta
______________
Andrzeja______________

Może uda się zorganizować na Opolszyczyźnie oddział
Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej?___________

MIASTO ŻYWIEC

Słownik Biograficzny
Żywiecczyzny
Dalszy ciąg listy osób zasługujących na umieszczenie
w Słowniku umieścimy w następnym numerze ,,GŻ.".
Red.

Kuiłura — Kulłura
Żywiecka kromka kulturalna
W ramach współpracy międzyimuzeałnej — w miesią
cach luty i marzec — prezentowana była w sali wystaw
czasowych żywieckiego Muzeum wystawa zat. „Rzemio
sło Ziemi Kieleckiej" ze zbiorów Muzeum Wsi Kielec
kiej. Ekspozycja obejmowała najbardziej rozwinięte dzie
dziny produkcji rzemieślniczej, jak np. garncarstwo, ce
ramikę figuralną, wyroby plecionkarskie (kosze, łapcie,
torby), tkactwo (typowe dla Kielecczyzny pasiaki), wy
roby bednarskie i rymarskie.
„Złote kolędy" — to tytuł prelekcji wygłoszonej przez
dr Alinę Kopoczek, w dniu 7 lutego br. Prelekcja odby
ła się w ramach Studium Wiedzy o Żywiecczyźnie, w
sali Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, orga
nizowanego od lat przez ZG TMZŻ i Żywiecki Ośrodek
Kultury.
Staraniem Żywieckiego Ośrodka Kultury — w dniu
’utego —- w Sali Lustrzanej Nowego Zamku, odbył się
Niecodzienny koncert „KARNAWAŁOWE IMPRESJE
WOKÓŁ «Carmen»”. Znakomici wykonawcy: Elżbieta
Mazur — sopran, solistka Opery Śląskiej — Klara Langer-Danecka — fortepian, najwybitniejsza polska interpretatorka muzyki L. van Bethowena i Er. Liszta — Mu
rat ally Renat (Kirgiz) — skrzypce, laureat międzynaro
dowych konkursów muzycznych, Lilianna Moll — słowo,
zostali bardzo gorąco przyjęci przez licznie zebranych
żywieckich melomanów. Widzowie wysłuchali najsłyn
niejsze arie operowe i operetkowe J. Bramhs'a, G Bize
ta, Fr. Liszta, I. Kalman a, F. Lehara, P. Sarasatego oraz
melodie cygańskie.
Dyrekcja Muzeum w Żywcu, oprócz swojej podstawo
wej działalności organizuje systematycznie koncerty pn.
„MUZYKA NA STARYM ZAMKU". W dniu 24 lutego
— Muzeum w Żywcu, Browar — Żywiec i Radio Biels
ko — zorganizowali w kawiarni „Rycerska" koncert
KWARTETU IRENEUSZA GŁYKA w składzie: Ireneusz
Głyk — wibrafon, Marek Podkowa — saksofon, Miros
ław Stępień — gitara basowa i Krzysztof Dziedzic — per
kusja. Wykonano znane standardy jazzowe i kompozy
cje własne zespołu.
Kolejne brawa dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów Pań
stwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu, za upowszechnia

Wieże kościołów
drzew tysiące
spiętrzenie bloków i kominów
pod firmamentem i pod słońcem
Patrzę na Miasto
z wyżyn czasu
i ślady znaczę na orbicie
Tędy szły szlaki
wszystkich zmagań
radości, smutków i rozliczeń
Otwarte drzwi na pieśni Wieszczów
Owoce myśli w ważnych Księgach
Ofiarność wodzów, orlich wzlotów
Poświęceń w Ojców Miasta rękach
Szły wieki milcząc w pokolenia
Szły lata obfitując w ziarno
I młodzież niosła przyszłość w dłoniach
Pracą serdeczną i ofiarną
O, Miasto
Dzisiaj twoje święto
Kocham cię bardzo!
Magdalena Zawada
Dedykujemy obżartuchom świątecznym

WRÓG NA PRZYJĘCIU
Jest święto. Przy święcie
Człek idzie na przyjęcie.
Uroczo. Sami swoi.
Milusi nastroik.
Pań parę,
Panów paru
I coś w rodzaju baruKoktajlik. Wódeczka.
Do tego kanapeczka.
Doprawdy, nic groźnego.
Coś całkiem maleńkiego.
Na samym szczycie mieszka
Kawałek orzeszka.
Pod orzeszkiem grzybeczek.
Pod grzybkiem ogóreczek.
Pod nim kawałek serka
Ledwo spod niego zerka.
A co zasłania serek?
Szyneczki plasterek.
Pod szyneczką, kochanie,
Z masełka jest posłanie.
Żeby miękko szyneczce
Było na twardej bułeczce.
Pod bułeczką jest talerz,
Pod talerzem stolik...
A kto ten wróg?
Jak to kto?
Cholesterolik.
____________________________ _____ Ludwik Jerzy Kern

GAZETA ŻYWIECKA

Str. 16

KWIECIEŃ
Kwieciyń pleciyń bo przepięto
Troche zimy troche lata
No i prowda to jes przecie
Słońce świyci a śniyg. leci
Jus kwiotecki kwitnom piyknie
A tu śniygiym na nik sypnie
Rolnik z pługiym wyseł w pole
Ptoski jus wróciły w goje
Wiymy ze to wiosny pora
Ze seledyn zakrólowoł
Trowy drzewa zieloniutkie
Rozsiywajom piyknom woń
Jus się wszyćko budzi ze snu
Bo słonecko ciepło grzeje
Jus ludziska som weselsi
I po polak kopiom siejom
Wanda Miodońska

Wycinanka żydowska
tu żywieckim Muzeum
W kwietniu i maju 1995 r. Muzeum w Żywcu zaprasza
wszystkich do zwiedzania niezwykle ciekawej wystawy
przybliżającej żydowską kulturę ludową. Składają się
na nią papierowe wycinanki, które w tradycyjnej spo
łeczności żydowskiej pełniły głównie funkcje kultowe
a związane były z poszczególnymi świętami i ważnymi
wydarzeniami rodzinnymi. Zwyczaj ten znany był w Eu
ropie Wschodniej jeszcze na przełomie XIX i XX w. a i
w okresie międzywojennym znaleźć można pojedyncze
egzemplarze wycinanek zdobiących domy i synagogi.
Prezentowane w naszym Muzeum prace wykonane są
przez p. Annę Małecką-Beiersdorf, cenionego i uznanego
krakowskiego artystę plastyka.
W katalogach do wystaw tak pisano o jej twórczości:
„...wycinanki Anny są bardzo malarskie, a oprócz tra
dycji ludowej znajdujemy w nich również inspirację
różnorakimi kierunkami w plastyce, od secesji po ab
strakcję geometryczną...", „...warte są uwagi co najm
niej z dwóch powodów: po pierwsze — jako specyficzny
wyraz inspiracji kulturą Żydów, po drugie
jako inte
resująca i wzbudzająca uznanie dla technicznej precyzji
forma wypowiedzi artystycznej". Pani Anna Małecka-Beiersdorf doceniana jest nie tylko w kraju, ale i poza
jego granicami czego najlepszym przykładem jest fakt,
iż jej prace znajdują się min- w zbiorach prywatnych
prezydenta Izraela Ch. Herzoga.
Ekspozycja prezentowana będzie od 11.04. 7.05.95 r.
w sali wystaw zmiennych Muzeum w Żywcu przy ul.
Kościuszki 5.
R.S.

Jazz na Starym Zamku
W ramach cyklu „Muzyka na Starym Zamku , który
w zamyśle jego organizatorów ma stać się alternatywą
dla dużych imprez rockowych i folklorystycznych, po
jawili się wykonawcy, którzy zasługują na szczególną
uwagę. Mam na myśli występ zespołu „Jazz Duo oraz
koncert „Kwartetu Ireneusza Głyka", a więc wykonaw
ców przybliżających nam wspaniałą — choć nie naj
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prostszą — muzykę jazzową. Obydwa koncerty różniły
się od siebie klimatem, na który wpłynął nie tylko sam
dobór standardów jazzowych, ale przede wszystkim
osobistymi upodobaniami potraktowania materiału mu
zycznego. Grupa „Jazz Duo" przedstawiła głównie utwo
ry oparte o rytmy południowoamerykańskie, a więc bar
dzo przyjemne w odbiorze, lekkie samby i bossa novy.
Muzycy — Leszek Wiśniowski i Sylwester Sośniak,
studenci Akademii Muzycznej w Katowicach — zapre
zentowali wysoki warsztat techniczny połączony z wy
czuciem taktu i smaku muzycznego. Ukazali olbrzymie
możliwości swych instrumentów (flet i gitara) doskonale
stopniując napięcie podczas całego koncertu. Zupełnie
inaczej (choć na równie wysokim poziomie) zabrzmiał
kwartet czołowego wibrafonisty w Polsce — Ireneusza
Głyka. Była to swoista eksplozja żywiołowości i radości
ze wspólnego grania w połączeniu z najwyższej klasy
opanowaniem instrumentu. Wyczuwało się fascynację
elektrycznymi grupami Chicka Corei oraz muzyką z krę
gu Steps Ahead czy Yellowjackets. Obok znanych stan
dardów jazzowych takich jak egzotyczne „Spain" Ch.
Corei czy przebojowe „Cantaloupe Island" H. Hancprka
słuchaliśmy utworów z debiutanckiej płyty Irka G
>.
która ma ukazać się w tym roku.
Piszę o tych właśnie koncertach nie tylko kierując się
własnymi upodobaniami muzycznymi. Wydaje mi się, że
przybliżenie tego fenomenu jakim jest jazz (genialnego
spotkania muzyki europejskiej z afrykańską), to nie tylko
dostarczenie publiczności określonych wrażeń estetycz
nych, ale to przede wszystkim propozycja spędzenia cza
su w określonej atmosferze. Koncerty jazzowe wytwa
rzają nie dający się zastąpić niczym innym klimat obco
wania z rodzącą się na żywo sztuką na najwyższym po
ziomie. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce dla tego
rodzaju muzyki niż kawiarnia „Rycerska" na Starym
Zamku. Jej ciepły półmrok, lampka wina oraz dobry
standard jazzowy oto ciekawa — mam nadzieję — pro
pozycja spędzenia wolnego czasu. Koncerty te nie tylko
poszerzają ofertę kulturalną miasta, ale także propagują
nową, interesującą formę kontaktów towarzyskich.
Cieszy fakt, że znajdują się firmy i instytucje zainte
resowane promocją tego rodzaju działalności. Do nich
na pewno należą Browar — Żywiec i Radio „Bielsko"
sponsorzy występu Irka Głyka. Mam nadzieję, że
przyszłości również znajdą się chętni poprzeć tak wat.. ,
przecież dla naszego miasta inicjatywę.
Robert Słonka

SZTUKA ŻYCIA
PROSZĘ
Jest to uniwersalny zwrot towarzyski, którego używa
się w różnych znaczeniach i przy rozmaitych okazjach.
Stosunkowo najrzadziej posługujemy się nim w jego
dosłownym, pierwotnym znaczeniu — „proszę, czyli wy
rażam prośbę". Znacznie częściej „proszę" oznacza: „za
praszam", „słucham". Jest także zachętą — np. „proszę
spróbować", „proszę się nie krępować". Zwrotu tego
używa się również wyrażając zgodę, akceptację. Ktoś
pyta — „czy można to obejrzeć?" odpowiadamy — „pro
szę bardzo". W przypadkach zdecydowanej zgody na
coś, dobrze jest używać zwrotów: „proszę bardzo" lub
„bardzo proszę". Samo „proszę", zwłaszcza wypowiada
ne z ociąganiem, może oznaczać niechętną, natarczywie
wymuszoną zgodę. Gdy np. na pytanie — „czy mogę sko
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rzystać z pańskiego telefonu?" — słyszymy w odpowie
dzi: „no cóż, proszę" — oznacza to, że nadużywamy
czyjejś uprzejmości i w przyszłości sytuacja taka nie
powinna się powtórzyć.
Słowa ,,proszę" używa się także w znaczeniu ,,pole
cam", „nakazuję". Najczęściej ma to miejsce w stosun
kach służbowych. „Proszę to zrobić jeszcze dzisiaj" jest
stanowczym poleceniem wyrażonym w uprzejmej for
mie.
W sytuacjach towarzyskich warto zwracać uwagę, aby
„proszę" nie kojarzyło się z apodyktycznością. Zamiast
„proszę do stołu", lepiej powiedzieć „zapraszam do sto
łu".
Jak ognia należy unikać zestawiania „proszę" ze sło
wami „mnie" i „ciebie", np. „proszę mnie tu nie dysku
tować, tylko wziąć się do roboty".
Niestety, nie jest to tylko przykład z kabaretu. Zda
rza się także i w życiu. Zwłaszcza świeżo upieczonym
biznesmenom, którzy — zajęci zdobywaniem pieniędzy
— nie zdążyli nabyć ogłady.
\ lat grasuje w naszym życiu towarzyskim fatalny
żv, A „proszę ciebie”, używany w charakterze przery
wnika. Jeśli już ktoś musi używać jakichś przerywni
ków, to osobiście doradzam „mociumpanie". Zabawniej
brzmi.

DZIĘKUJĘ
Magiczne słówko, które może sprawić satysfakcję lub
rozczarowanie. Jego sens zależy od okoliczności.
„Dziękuję bardzo", „pięknie dziękuję", „serdeczne
dzięki", „jestem zobowiązany" — używajmy tych zwro
tów hojnie, a nawet rozrzutnie. Nie tylko wtedy, gdy na
prawdę jesteśmy komuś za coś wdzięczni, nie tylko wo
bec starszych i przełożonych, ale także w domu wobec
osób bliskich, w zwykłych, codziennych sytuacjach. To
naprawdę nic nie kosztuje, a sprawia przyjemność. Ozna
cza, że ktoś docenił czyjeś starania, wysiłek, dobre in
tencje.
Dziękuje się za uprzejmość, za towarzystwo, za udział
i przybycie, za ustąpienie miejsca, za załatwienie spraza informację, za komplement, za każdą pomoc.
■Nowo „dziękuję" ma także inny sens, może oznaczać
uprzejmą odmowę. Na przykład „dziękujemy bardzo, ale
nie skorzystamy z państwa oferty", „dziękuję za zain
teresowanie, ale już sobie poradziłem”, „dziękuję za za
proszenie, ale ten wieczór mam akurat zajęty". Niezwyk
le skutecznie można się posłużyć słówkiem „dziękuję"
wobec różnego rodzaju natrętów, którzy proponują nam
np. dezynsekcję mieszkania, wstawienie dodatkowych
drzwi lub zainstalowanie żaluzji okiennych i nie przyj
mują do wiadomości naszego braku zainteresowania ty
mi propozycjami. Zamiast wdawać się w jałowe dyskusje
na temat przydatności oferowanych usług, lepiej po pro
stu powiedzieć — „dziękuję, nie skorzystam”. Gdy nat
ręt, mimo wszystko, próbuje nas nakłonić do swojej
oferty, powtarzamy dobitnie — „dziękuję". Skutek gwa
rantowany.
„Dziękuję" bywa również informacją o zakończeniu
sytuacji służbowej, urzędowej, towarzyskiej. „Dziękuję
państwu" oznacza koniec narady, zebrania, spotkania.
Za pomocą słowa „dziękuję" sygnalizuje się także za
kończenie wykonywanej usługi. Spotykamy się z tą sy
tuacją u lekarza, fryzjera, kosmetyczki itp. Na tego ro
dzaju „dziękuję" odpowiadamy również — „dziękuję".
Gdy natomiast ktoś wyraża nam podziękowanie za przy-

sługę, informację lub pomoc, wypada odpowiedzieć,
„proszę bardzo", „drobiazg", „polecam się na przyszłość” itp._______________________________________________

Plotki — Ploteczki
W każdej plotce jest trochę prawdy
Przepraszam moich sympatycznych Czytelników, że
nic w ostatnim okresie nie pisałam, moja rubryka była
pusta.
Tak się złożyło, że byłam w szpitalu, przechodziłam
„remont" kapitalny od stóp do głowy. To wszystko co
przeżyłam, co się napatrzyłam na lekarzy, na pielęgniar
ki to się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Ale o tym może
później i na spokojno.
W międzyczasie mój naczelny delegował mnie na wspa
niałą imprezę naszej gazety. Było fantastycznie jak na
prawdziwym balu. Najbardziej się cieszę, że kilka razy
przepiłam „brudzia" z jednym panem. Tak to prawda,
ja się nie wzbraniałam, a on za dużo nie pamiętał. Uca
łowałam się, że hej! Jeszcze mnie prosił, żeby wyjść na
dwór.
Oj drogi panie, co za dużo to niezdrowo.
Byłam na Rajdzie Chłopskim w Rajczy. Ludzi i gości
przyjechało, byli goście nawet z zagranicy: Rajczy, z
Ujsoł, z Rycerki i ze Skalitego. Ale heca, spotkałam
Isaure Ujsolską. Jaka pani, przestała pić, prowadzi się
moralnie, uwiodła rencistę z Rycerki Dolnej. Przyznam
się, że mi było przykro, że takiej zawsze się coś trafi,
a do mnie się tylko zalecają.
Szczęść Boże Isauro! Niech Ci się wiedzie dobrze z Two
im rencistą.
Wasza Ciotka Klepetnica

VIDEOTEKA
Pogodzłiśmy się już dawno z dominacją kina amery
kańskiego, chętnie jednak sięgamy po dobry film euro
pejski. Szczególnie dobrą pozycję zajmuje tu kino bry
tyjskie. Takie gwiazdy jak Emma Thompson, Anthony
Hopkins, czy słynny Jaś Fasola przyciągają bardzo sku
tecznie. Warto obejrzeć również nową ofertę kina fran
cuskiego, szczególnie udane komedie „Goście Goście",
oraz „Kryptonim Truskawka". Kino niemieckie to bar
dzo dobry film akcji „Profesjonaliści", zaś amatorzy fil
mu polskiego mogą obejrzeć „Miasto Prywatne", czy też
„Obcy musi fruwać".
Jednym słowy oferta jest wszechstronnie bogata, a
biorąc pod uwagę, że największe hity to jednak produk
cje amerykańskie na pewno znajdą Państwo coś dla sie
bie.
Początek wiosny to również wielka ofensywa firm dy
strybucyjnych. Na kasety wchodzą największe hity ubie
głego roku, takie jak „SPEED — niebezpieczna szybkość",
„Flinstonowie", „KRUK", horror z tragicznie zmarłym w
trakcie kręcenia filmu Brandonem Lee, czy „Wystrzało
we dziewczyny". Niestety im nowsze tym droższe. Ceny
najnowszych kaset przekraczają już kwotę 84 zł, co nie
pozostanie na pewno bez wpływu na cenę wypożycze
nia.
„FATHERLAND" — reż. Christoper Menaul, wyst. Rudger Hauer, Miranda Richardson.
Futurystyczna wizja świata po zwycięstwie hitlerow
skich niemiec w II wojnie światowej. Oficer SS (ówczes-
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i a policja) prowadzi dochodzenie w sprawie serii zabójstw
byłych dygnitarzy Rzeszy. Jest rok 1964. Na zaprosze
nie Hitlera przyjeżdża do Niemiec prezydent Keenedy.
Opozycja niemiecka chce przy tej okazji ujawnić tajem
nice obozów zagłady, i tym samym skompromitować w
oczach świata tryumfującego Hitlera.
„Poza podejrzeniem" — reż. Steven Schächter, wyst.
Christopher Reeve, Joe Montegna.
Czy można zadowolić kobietę tak naprawdę do końca?
Możl-iwe, lecz nie żonę naszego bohatera. Bardzo dobry
policjant, kochający mąż i ojciec rodziny staje się no
sicielem poroża za sprawą swego własnego brata, rów
nież plicjanta. Gdy w czasie jednej z akcji zostaje
częściowo sparaliżowany informuje swoich „najbliższych"
żonę i brata o wysokim ubezpieczeniu na życie, które
podejmą gdy pomogą mu w samobójstwie sfingowanym
na morderstwo. Dla niczego nie podejrzewających ko
chanków sytuacja wydaje się być wymarzona. Ale czy
na pewno wszystko pójdzie tak gładko? To trzeba zo
baczyć.
LISTA PRZEBOJÓW VIDEOTEKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
910.

MAVERICK — western,
LIBERATOR — sensacja,
Eskorta — komedia,
Zabaweczki — komedia,
HYCEL 2 — sensacja,
Lew Król dżungli — bajki,
CYBORG 3 — sensacja,
Uwięziona Helena — melodramat,
CHŁOPCY MAMUSI — sensacja,
Co gryzie Gilberta Grape'a — obyczajowy.

Opracowano na podstawie VIDEOTEKI B. i J. KULEĆ.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług w Żywcu ul.
Dworcowa 36, i Handlowa 5 oraz w Szczyrku - Centrum.
Tel. 29-44 od godz. 10.00—19.00.
Jacek Kuleć

KINO

»i

UL. SOBIESKIEG01-TEL 20-03
Repertuar na miesiąc kwiecień 1995 flr.
1— 7 Film produkcji USA
KRÓL LEW
W dniach 1 i 2.IV godz. 15.30 i 17 30
od 4 do 7.IV godz. 15.30
Dozw. bez ograniczeń
1— 2 Film prod. USA
QUIZ SHOW
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11—17 Film prod. USA
DWA MILIONY DOLARÓW NAPIWKU
Początek seansów godz. 17.00 i 19.00
Film dozw. od lat 15
18—23
Film prod. USA
101 DALMATYŃCZYKÓW
Początek seansów godz. 15.30
Dozw. bez ograniczeń
ICH TROJE
Początek seansów godz. 17.00 i 19.00
Film dozw. od lat 15
25—30 Film prod, polskiej
KRÓLESTWO ZIELONEJ POLANY
Początek seansów godz. 15.30
Dozw. bez ograniczeń
Film prod. USA
BARWY NOCY
Początek seansów godz. 17.00 i 19.00
Film dozw. od lat 18
Wszystkim sympatykom kina „Janosik" najlepsze życze
nia Świąt Wielkanocnych składa zarząd kina.
Za teksty ALFA-bis Redakcja nie odpowiada

Dzisiaj ALF bis odpowiada na listy
1. Uderz w stół, a nożyce się odezwą.
Do Redaktora Naczelnego GŻ wpłynął list od radnego
miejskiego i członka Zarządu Miasta p. W. Maczka, w
którym brzydko, ale słusznie — napisano coś o ALFIE-bis. Po liście tym Redaktor Naczelny surowo ukarał
ALFA-bis i zamyka go w archiwum redakcyjnym, nie
wypuszczając na nocne marcowe harce z kocurami. Tyle
narobił p. radny!!!
Znakomity autor listu pisze m in., że ALF-bis nie~pudał nazwisk „niezależnych" radnych i wobec tego jest
bez charakteru (chodzi o publikację w GZ z marca br.).
Otóż Drogi Panie, ALF-bis podał w swej korespondencji
nazwiska, opierając się o informacje zaprzyjaźnionych
wiewiórek. Niestety Redakcja dokonała straszliwej ka
stracji opracowania tj. poddała je cenzurze wewnętrznej,
do jakiej nawet nie był zdolny Państwowy Urząd Kon
troli Prasy i Widowisk w stanie wojennym. Wykreślo
no nazwiska, złagodzono tekst i przy okazji popełniono
kilka błędów stylistycznych i znaczeniowych (np. ter
min „trawestować" zamieniono na „trawersować", co
oczywiście ma inne znaczenie). ALF-bis przeprasza za to
swych Czytelników. ALF-bis ukończył prywatne, eksk
luzywne i drogie szkoły, a więc dobrze pisze po polsku.

Film dozw. od lat 15
DZIKA RZEKA

Jeśli chodzi o nazwiska, to może dobrze się stało, że
je Redakcja wykreśliła. Pewnie sami anonimowi „nie
zależni" zgłoszą się z awanturą w Redakcji. W każdym
razie precedens już mamy i trzeci punkt syntetycznej
tabeli ALFA-bis jest z głowy (patrz GZ z marca br.).
Czekamy, aż odezwą się następne nożyce!!!

Początek seansów godz. 17.00 i 19.00
Film dozw. od lat 15

Teraz jeśli chodzi o „komunę". Otóż termin ten ma
przynajmniej dwa znaczenia: raz oznacza wspólnotę,

Tylko o godz. 19.00
Tylko 2 dni
4— 9 Film prod. USA
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zwykle gminę (stąd np. przedsiębiorstwa komunalne),
dwa oznacza — jakby to powiedział prawy prawicowiec
,„zbrodniczy ustrój zniewalający człowieka". Z małymi
wyjątkami ALF-bis kocha ,,komunę”, a już szczególnie
komunę św. Tomasza Morusa. ALF-bis nie kocha m.in.
tej komuny, która obiecywała wspólne żony i słowa nie
dotrzymała. Dopiero w naszej kochanej Najjaśniejszej
Pomr ocznej przyszedł czas na wspólne żony. Oczywiś
cie nie dla każdego. Moda i możliwości na wspólne żo
ny rozwijają się w rodzącej się w bólach klasie średniej.
Z tym tylko, że nazywa się to elegancko seksem grupo
wym (,,sexgroup”) i przyszło do nas, jak wszystko co
dobre, od Wielkiego Brata z Zachodu, a nie od niewia
rygodnego i złego Brata ze Wschodu. To jest ,,okay”,
to jest „very, very good". ALF-bis tylko żałuje, że nie
ma dostępu do klasy średniej. Tam pokazałby dopiero
swe możliwości, swoją klasę.
Kończąc ALF-bis stwierdza, że bardzo spodobało mu
się trzecie przykazanie, spośród tuzina, jakie przesłał p.
radny W. Haczek z prośbą o opublikowanie (patrz dalej).
Teraz chodzi tylko o to, aby je przestrzegać!!!
2
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izcie listy na planetę Melmac

W czasie nieobecności Redaktora Naczelnego i posła
na Sejm RP w jednym tj. p. W. Bułki, ALF-bis buszuje
po Jego gabinecie i przegląda korespondencję poselską.
Pełno tam rozpaczliwych listów od wyborców i skarg na
władze różnej maści, o obojętności wobec niedoli ludz
kiej. Poseł robi co może, ale nie zawsze ze skutkiem,
co na przykładzie będzie opisane poniżej.
Otóż przed trzema miesiącami p. poseł W. Bułka, opie
rając się o liczne interwencje emerytów, rencistów, ucz
niów — skierował do Rady Miasta w Żywcu list, o po
nowne przeanalizowanie unikalnej w skali świata rela

cji między cenami biletów ulgowych i normalnych oraz
o powrót do zwyczajowej reguły 50 proc. List ten za
mieszczony jest w grudniowym numerze GŻ. I jaki był
efekt tej interwencji poselskiej i prasowej? Ano taki,
że Biuro poselskie otrzymało kopię pisma RM skierowa
nego do MZK o ponowne przeanalizowanie cen biletów.
A przecież zobowiązane jest do tego odpowiednimi prze
pisami, prawem prasowym, nie mówiąc już o kulturze,
szacunku dla społeczeństwa czy posła. Czy p. radny
W. Haczek obrazi się bardzo, że takie postępowanie
ALF-bis nazwie arogancją?
Drodzy mieszkańcy Królewskiego Miasta Żywca! Wy
syłajcie swe listy na planetę Melmac. Choć jest ona od
dalona od Ziemi o 10 min parseków 1) to i tak szybciej
otrzymacie odpowiedź. Na tej planecie szanuje się bo
wiem prawo, opinię publiczną, prasę i panują tam dob
re obyczaje. Wynika to może stąd, że małe „alfiątka"
wychowuje się metodą b. posła Marka Jurka, czy jak
kto woli Jurka Marka. Dlatego jak dorosną i pełnią urząd z woli elektoratu, to zachowują się przyzwoicie.
Kindersztuba jest potrzebna!!!
3. Wiatr historii dalej zmiata prawicę na śmietnik (patrz
ALF-bis w GŻ z lutego br.).
W ostatnich i wcześniejszych wyborach parlamentar
nych w Estonii wygrała zdecydowanie lewica. Rządzą
ca prawica z trudem dostała się do tamtejszego parla
mentu. Pewnie zaczną się tam strajki i burdy uliczne.
Oni też mają swego Maniusia.
Kraków, 8-111.94

ALF-bis

Przypis:
1) Jeden parsek to ok. trzy z trzynastoma zerami km.

KURIER
HARCERSKI
jest zawsze młoda, bo płynie z serca i przynosi wspom
nienia biwaków, wędrówek, obozów. Seniorzy zanucili
swoją obrzędową „Modlitwę harcerską" —
O Panie Boże — Ojcze nasz
w opiece swej nas miej.
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej".

Spotkanie harcerskich pokoleń
W harcówce IV Drużyny Starszoharcerskiej „Tęcza"
działającej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w dniu 20 lutego br. harcerze tej dru
żyny gościli członków Klubu Seniora Hufca ZHP
Żywiec.
Do wspólnego „kręgu" zasiadła „historia" żywieckiego
harcerstwa wspólnie z młodzieżą. Rozpoczęła się obrzę
dowa ceremonia rozpalenia harcerskiej watry. Popłynęły
tradycyjne pieśni: „Płonie ognisko i szumią knieje...".
Pieśń ta śpiewana przez pokolenia żywieckich harcerzy

Drgnęły harcerskie serca — atmosfera spotkania była
wspaniała. Odżyły wspomnienia dawnych lat, odnowiły
się dawne znajomości. Obecna na spotkaniu dyr. szkoły
mgr Wanda Kuzak ze wzruszeniem wręczyła kwiaty swo
jej dawnej opiekunce drużyny harcerskiej, byłej nauczy
cielce, dziś seniorce — dh Stanisławie Janik, z którą
przewędrowała w swych harcerskich latach szlaki Bes
kidu Żywieckiego. Każdy z obecnych seniorów wracał
wspomnieniami do swej harcerskiej „służby".
Młodzi wiekiem i duchem harcerze z drużyny „Tęcza"
również mieli się czym pochwalić. Wielkim przeżyciem
była zapowiedź drużynowego o decyzji przyjęcia do „har
cerskiej rodziny" 4-ch nowych członków, którzy w obec
ności seniorów uroczyście złożyli przyrzeczenie harcer
skie. Popłynęły pieśni, składano gratulacje i życzenia z
okazji „Dnia Myśli Braterskiej" — bo „być przyjacielem
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to umieć dostrzegać dobro i piękno, które posiada każ
da istota i potrafi je podziwiać...".
„Do odwrotu zagrał głos trąbki — idzie noc, słońce
już zaszło z gór, zaszło z pól, zaszło z mórz''.W cichym
śnie, spocznij już, Bóg jest tuż". — Młodzi i starzy zwią
zali braterski krąg, przez który popłynęła iskierka przy
jaźni i powiązani niewidzialną nicią wspólnoty harcers
kiej zabrali ze sobą tajemnicę wielkiej rodziny, której
na imię — „Przyjaźń i Braterstwo”.
L.D.

Być przyjacielem
„...Być przyjacielem to umieć patrzeć na drugiego czło
wieka w radości i w chwilach smutku i potrafić to dzie
lić z innymi".
Według tej zasady starają się postępować zuchy i har
cerze drużyny artystycznej „Nieprzetartego Szlaku" przy
Szkole Specjalnej w Żywcu. Na swoim koncie mają wie
le osiągnięć artystycznych — tańczą, śpiewają i niosą
radość wszystkim tej radości spragnionym.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka zawędrowali z progra
mem pt. „Białe Święta Jasełkowe" do Domu Spokojnej
Starości w Żywcu.
Wspólne kolędowanie, muzyka świąteczna i radosny
gwar dzieciaków wypełniały salę Domu. Na twarzach
pensjonariuszy pojawił się radosny uśmiech, czasem w
oczach błysnęły łzy wzruszenia — przypomniały się mło
de lata, rodzina... dzieci dały z siebie wszystko, by jak
najserdeczniej obdarować „babcie i dziadków" z okazji
Ich święta. Po koncercie wręczyły laurki i składały ży
czenia, za co zostały obdarowane słodyczami, brawami
i prośbą: „przyjdźcie nas odwiedzić znów".
Kochane Babcie i Dziadkowie Pamiętamy o Was!
Wspólnie pośpiewamy na harcerskiej majówce.
N.S. i A.T.
PS. Prosimy dawnych harcerzy, by przekazali swoje
już niepotrzebne mundurki dla drużyny harcerskiej „Nie
przetartego Szlaku" — Szkoła Specjalna lub Komenda
Hufca ZHP.
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cze w chwili obecnej na samodzielne prowadzenie dzia
łań zwłaszcza z zakresu ratownictwa technicznego, eko
logicznego, chemicznego, tak więc jednostki te działają
głównie na zasadzie pomocy jednostkom PSP.
Sytuacja ta jednak w przyszłości ulegnie zmianie w
związku z utworzeniem od 1 stycznia br. Krajowego Sy
stemu Ratowniczo-GaśniczegoW skład którego sukcesywnie włączane będą jedno
stki OSP oraz doposażone w sprzęt specjalistyczny i
szkolone w szerszym zakresie.
W roku bieżącym do KSR-G zostały włączone jednost
ki OSP z naszego rejonu takie jak: Międzybrodzie Bial
skie, Gilowice, Łodygowice, Pewel Wielka, Milówka,
Cisiec, Żabnica, Radziechowy, a w roku 1996 planuje się
włączyć kolejnych 7 jednostek.

Zarząd Gminy OSP
w Czernichowie
Zarząd Gminny Związku OSP w Czernichowie fv‘Ma
od 1991 r. w składzie:
1. dh. Kos Adam — prezes (wójt gminy)
2. dh. Ludwik Czulak — I v-ce prezes gminy (komendant
gminny)
3. dh. Franciszek Ryczek — II v-ce prezes
4. dh. Wiktor Czulak
5. dh. Leopold Pszczółka — sekretarz zarządu
6. dh. Władysław Stwora
7. dh. Jan Kliś
W gminie działają 3 jednostki OSP: Międzybrodzie
Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów. Jedno
stki te posiadają: 1 sam. gaśniczy ciężki, 1 sam. gaśni
czy średni, 3 sam. typu lekkiego.

STRAŻACKIE 998
Ochotnicze Straże Po
żarne to jedne z naj
starszych organizacji
społecznych, działają
cych w Polsce. Ich ro
dowód sięga połowy
XIX w. Organizacja ta
działa na mocy usta
wy o ochronie prze
ciwpożarowej z dnia
24.08.1991 r„ OSP zrzesza się w ramach
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych. OSP
obok jednostek orga
nizacyjnych Państwo
wej Straży Pożarnej
(służby wiodącej) są
głównymi czynnikami
w zwalczaniu pożarów
i innych miejscowych zagrożeń. Obecny stan wyposaże
nia oraz wyszkolenia tych jednosotek nie pozwala jesz

Zarząd Gminny OSP w Czernichowie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Międzybrodziu Żywieckim
W 1924 r. z inicjatywy mieszkańców wsi powstała OSP.
Pierwszym prezesem jednostki został wówczas wybrany
Franciszek Zemczak, a naczelnikiem Karol Martyniak.
W 1928 r. została zakupiona pompa ręczna (ze składek
i ofiarności ówczesnych mieszkańców), która choć nie
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używana od wielu lat jest sprawna do chwili obecnej
— patrz zdjęcie.
W 1936 r. na terenie działki Szkoły Powszechnej w
Międzybrodziu Żyw. została wybudowana strażnica.
Po wojnie w 1948 r. zakupiono motopompę spalinową
„Magirus", później ochotnicy z Międzybrodzia Żywiec
kiego doczekali się pierwszego samochodu bojowego —
na podwoziu Stara 25.
Dzięki dużej pomocy wspólnoty leśnej, która przeka
zała działkę budowlaną nastąpiła rozbudowa strażnicy
i Domu Strażaka, który został oddany do użytku w 1988
roku.
Jednostka OSP w M.Ż. aktywnie i z wielkim zaanga
żowaniem brała udział w zwalczaniu pożarów, powodzi,
usuwaniu skutków wypadków drogowych. Przykłady
(akcja ,,Kuźnia Raciborska-92 r.", Wilczy Jar — 79). W
ubiegłym roku jednostka obchodziła 70-lecie po
wstania. Z tej okazji mieszkańcy miejscowości ufudowali nowy sztandar.
Zarząd OSP w Międzybrodziu Żywieckim dziękuje
wszYątkim byłym prezesom jednostki OSP, organizacjom
spC
)nym, sponsorom i opiekunom w szczególności
ZEWÓ,Porąbka-Żar".
Obecnie jednostka posiada samochód gaśniczy Star 244
i sam. terenowy U AZ.

Pompa ręczna z roku 1928 (stan obecny) Międzybrodzie
Żywieckie

Poseł wśród strażaków
Straż pożarna w Rycerce Górnej przygotowuje się do
swojego święta 60-lecia powstania.
W 1935 r. w okresie lat trudnych i biednych zorgani
zowano OSP w tej miejscowości.
Pierwszym komendantem OSP był nieżyjący Ludwik
Bułka — „Zającek" od Wojciny.
Aktualny prezes OSP druh Bronisław Zawada zapoz
nał posła z planem przygotowań do tej uroczystości.
Poseł Władysław Bułka, który pochodzi z Rycerki Gór
nej obiecał pomóc swoim rodakom w staraniach o przy
dzielenie nowego samochodu strażackiego w Komendzie
Wojewódzkiej i Komendzie Głównej PSP w Warszawie.
SW
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Ludzie listy piszq
List otwarty redakcji Sportu Żywiecczyzny

Sport szkolny w Żywcu zagrożony
Nadchodzą ciężkie czasy dla społecznych działaczy
sportu szkolnego w Żywcu. Kuratorium Oświaty w Biel
sku-Białej ma zamiar odebrać lokal (mieszczący się od
kilkunastu lat w budynku LO) będący siedzibą trzech
organizacji zajmujących się kulturą fizyczną i sportem
szkolnym: Międzyszkolnego Ośrodoka Sportowego, Szkol
nego Związku Sportowego oraz Międzyszkolnego Klubu
Sportowego, wydawcy Sportu Żywiecczyzny. Dalszy byt
gazety stanął w tym miejscu pod dużym znakiem zapy
tania.
Decyzją kuratora Jana Janika MOS ma być połączony
z Młodzieżowym Domem Kultury (co miało już miejsce
w latach 70-tych i okazało się całkowitym niewypałem),
natomiast przyszłość dwóch pozostałych instytucji jest
na razie nie znana.
Zdumienie budzi fakt, że w obliczu nasilającej się eska
lacji chuligaństwa i narkomanii eksmituje się jednostki
mające niekwestionowane osiągnięcia wychowawcze i
sportowe w pracy pozalekcyjnej oraz wzorcowe struk
tury organizacyjne, których nie dopracowały się inne
miasta w województwie (szczegółowo opiszemy to w na
stępnych numerach Sportu Żywiecczyzny), a w ich miej
sce planuje się wprowadzić administrację oświatową.
Koszt adaptacji pomieszczeń będzie tak duży, że z eko
nomicznego punktu widzenia zaprzecza wszelkim tezom
o oszczędnościach, o których Kuratorium głośno mówi.
Dalszy ciąg sprawy przedstawiać będziemy na bieżąco,
w tej chwili możemy zasygnalizować, że środowisko na
uczycieli i działaczy kultury fizycznej zostało głęboko
poruszone tą sprawą, zwłaszcza, że wielu nauczycieli i
trenerów poświęciło znaczną część swego życia na pracę
z młodzieżą, z którą by osiągnąć sukces sportowy, trze
ba pracować więcej, często kosztem życia rodzinnego
(np. sobota i niedziela na zawodach 3 razy w miesiącu).
Ludzie ci nie tylko poświęcali swój czas, włożyli w
tą pracę także wiele serca, toteż mają moralne prawo
żądać, by nikt w tej działalności przynajmniej im nie
przeszkadzał.
Redakcja Sportu Żywiecczyzny
Od redakcji:
Redakcja GŻ argumenty przytoczonoe w liście uznaje
za w pełni zasadne.
W. Pan Władysław Bułka
Redaktor Naczelny
„Gazety Żywieckiej"
Z przykrością piszę do Pana list z pretensjami, za „po
moc" jaką nowej Radzie Miejskiej i nowemu Zarządowi
Miasta, na łamach „Gazety" (numer marcowy) udziela
anonim podpisujący się „ALF-bis".
Fakt, że Redakcja uprzedza: „za teksty ALFA-bis Re
dakcja nie odpowiada" w tym przypadku nic nie zmie
nia w odbiorze tekstu przez czytelników.
Ludzie czytają tekst w którym znajdują to czego ocze
kują. A większość oczekuje na wskazanie winnych. Win
ni czego? Wszystkiego. Bo to nie my jesteśmy winni.
Tylko „oni", wystarczy wskazać.
Z nadania redakcyjnego anonima, mamy więc w Żyw
cu „miejską komunę kolesiów" do której muszę się sam
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zaliczyć bo to i członek zarządu miasta (czyli współod
powiedzialny za decyzje zarządu) i ojciec bezrobotnej,
która w grudniu u.br. otrzymała pracę w spółce dzia
łającej z kapitałem miasta. Mam tylko wątpliwość czy
„dobrą", bo taką sugeruje Pan Pawlik i redakcyjny prze
śmiewca.
Albo oni wiedzą lepiej albo mieli kogo innego na
myśliWłaśnie niby wszyscy wiemy o kim mowa. Gdyby
jednak tych „wszystkich" przepytać, to zestawy byłyby
różne.
Może jednak Redakcja poprosi pana E. Pawlika — a
jest doświadczonym samorządowcem — aby wymienił
wszystkich aktualnych radnych, którzy jego zdaniem —
podbudowanym autorytetem ALFA-bis — stracili nieza
leżność i konkretnie wobec kogo i z jakiego powodu.
Była już podobna sytuacja w czasie poprzedniej ka
dencji. Grupa niezadowolonych radnych uznała za win
nych grupę radnych z okresu PRL-u, (pronowców, komu
nistów) którzy „kręcili” ówczesnym burmistrzem. Mimo
usilnych starań ze strony oskarżanych, nikogo nie wy
mieniono z nazwiska i nikogo nie przeproszono. Wów
czas nazwałem to brakiem charakteru. I to wówczas
przypominałem radnym, że demokracja to m.in. odwaga
ponoszenia konsekwencji za to co się mówi i robi.
Chciałbym się tego trzymać nadal.
Oczekuję, że Redakcja zechce, przynajmniej w okre
sie początkowym, pomagać nowej władzy miejskiej- Po
mocą taką byłyby w tym przypadku komentarze redak
cyjne do takich materiałów jak wystąpienia pana E. Paw
lika lub ALFA-bis. Moim zdaniem komentarze takie to
redakcyjny obowiązek.
W załączeniu przesyłam projekt przykazań dla radnych
— można drukować.
Z poważaniem Władysław Raczek
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W odpowiedzi Czytelnikom G.Ż.
Pan
Zygmunt Krzemiński
Las 233
W związku z Pana skargą na niewłaściwe leczenie i
postępowanie lek. stomatologa z Ośrodka Zdrowia w
Ślemieniu uprzejmie informuję co następuje:
Sytuacja kadrowa w tut. ZZOZ w zakresie usług sto
matologicznych jest niepełna z powodu braku odpowied
niej ilości lekarzy stomatologów oraz odpowiedniej ilo
ści jakości sprzętu stomatologicznego. W rezultacie lek.
storn, dysponując np. tylko kilkoma kompletami tego
sprzętu siłą rzeczy jest zmuszony do przyjęcia mniejszej
ilości pacjentów ponieważ po każdym przyjęciu pacjen
ta konieczna jest dezynfekcja i sterylizacja użytych na
rzędzi stomatologicznych, co wymaga określonego cza
su. Stąd przerwy w przyjmowaniu pacjentów co powo
duje uzasadnione niezadowolenie tych pacjentów esaz
limituje ilość przyjęć potrzebujących usługi stoi
lo
gicznej. W Pana przypadku zaistniała podobna sytuacja.
Podzielając Pana uzasadnione pretensje równocześnie
proszę o zrozumienie opisanej wyżej sytuacji, wykaza
nie odrobiny cierpliwości dopóki istniejący stan w za
kresie usług stomatologicznych nie ulegnie poprawie.
Pragnę Pana poinformować, że tut. ZZOZ czyni stara
nia o pozyskanie większej ilości stomatologów, także
zwiększenie ilości kompletów narzędzi stomatologicz
nych.
z poważaniem
lek. storn. Barbara Kastelik
Pan
Władysław Bułka

Przykazania dla radnych (wg lokalnej gazety „W We
sołej, 18 km od centrum".
1. Jeżeli jesteś członkiem jakiejkolwiek partii, to oce
na twojego działania przez tę partię jest mniej waż
na od oceny wyborców.
2. Pamiętaj, że wyborcy patrzą ci na ręce — czystych
nie zauważą, brudnych nie zapomną.
3. Nie załatwiaj prywatnych spraw, korzystając z man
datu radnego — to plami.
4. Nie obiecuj wyborcom niczego, czego nie mógłbyś
spełnić.
5- Nie organizuj nowych klik i koterii, a istniejące sta
raj się zneutralizować.
6. Działalność rozpoczynaj od załatwiania spraw ma
łych, ale istotnych.
7. Nie zabieraj głosu w sprawach na których się nie
znasz.
8. Szanuj wypowiedzi i opinie innych, mimo że nie
zawsze się z nimi zgadzasz.
9. Przed zgłoszeniem wniosku rozważ jego sens i moż
liwość realizacji.
10. Twoje publiczne wypowiedzi powinny być treściwe
i zakończone wnioskiem11. Zaufanie wyborców stracić łatwo, ale odzyskać bar
dzo trudno.
12. Bądź konsekwentny, ale i konsekwetnie logiczny.
Z własnego doświadczenia: — Działaj z uporem — ale
nie bądź uparty.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Poselskie
Żywiec
W odpowiedzi na pismo w sprawie obniżenia cen*1nletów ulgowych MZK w Żywcu, uprzejmie informuję, że
sprawa ta była powtórnie skierowana na wszystkie ko
misje oraz sesję Rady Miejskiej w celu ponownego i
wnikliwego rozpatrzenia. Po przeanalizowaniu materia
łów przedstawionych przez Miejski Zakład Komunika
cyjny dot. kosztów — radni stanęli na stanowisku, że
przedstawione przez Pana Posła propozycje zostaną
uwzględnione przy najbliższej regulacji.
Bilety jednorazowe — dwukrotnego kasowania są
możliwe tylko przy zastosowaniu ulgi 50%. Wg opinii
dyrektora MZK Pana Leszka Kamińskiego tego typu bi
lety były już w mieście stosowane, lecz ze względu na
liczne interwencje mieszkańców zostały wycofane.
Temat dotyczący przeniesienia przystanku autobuso
wego z Rynku ,,Pod Dzwonnicą" jest analizowany przez
władze miasta. Proponuje się przystanek zlokalizować na
Placu Mariackim (obecny postój taksówek).
Z wyrazami szacunku
inż. Józefa Antczak
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Żywcu
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Od redakcji:
Stanowisko trudne do przyjęcia utrwala bowiem kwe
stionowany stan rzeczy nie tylko przez emerytów i ren
cistów.
________________________

Od Redakcji
List do Czytelników drukujemy w całości bez komen
tarza zakładając, że każdy z nas potrafi ocenić zasad
ności opinii i uwag Generała. Padają słowa twarde i su
rowe ale chyba sprawiedliwe. Od lat usiłujemy przeko
nać tych na „świecznikach" władzy, że każde ich zacho
wanie, słowa i postawy podlegają społecznym ocenom.
Im wyżej tym większa odpowiedzialność. I tak być po
winno.
Red.

GENERAŁ do Czytelników
Jeszcze o liście Edwina Rozłubirskiego
do Lecha Wałęsy
"wiązku z opublikowanym w „Nowym Tygodniku
Popularnym" moim listem otwartym do Prezydenta RP
do redakcji wpłynęło wiele listów od Czytelników, za
co pragnę im gorąco podziękować. Sam zainteresowany,
do którego wysłałem list polecony nie uznał za wska
zane ustosunkować się do zarzutów i wniosków. Odpo
wiadanie na korespondencję i punktualność są obowiąz
kiem zwykłych śmiertelników, a grzecznością królów;
najwidoczniej nie wszystkim królom zależy na opinii
dobrze wychowanych.
!
Większość korespondentów zaakceptowała i poparła
przedstawione w liście stanowisko bez zastrzeżeń. W
tym duchu wypowiedział się m.in. M. Małecki, p. Au
gustyna Małolepsza z Warszawy, Bogdan Woźnica z
Wrocławia, B. Jakubowski z Piotrkowa Trybunalskiego,
Alina i Andrzej Pawlakowie z Poznania, Bożena Kotow
ska z Warszawy, Henryk Gancarzyk z Głuchołazów,
Zbigniew Warczewski z Lublina, Stanisław Latusek ze
Świebodzina, Stowarzyszenie Klubu Niezależnej Myśli
Politycznej w Płocku, mjr w st. spocz. Jan „Wiera" Wojt
kiewicz z Warszawy, Anna i Stanisław Bieszczadowie z
F
YYc i wielu innych. Ogromna ilość ludzi akceptowała
„listu otwartego” i przekazała słowa uznania za
wyrażenie wprost tego, o czym myśli większość społe
czeństwa. Są jednakże zdania odmienne. Pan Jan No
wak z Kutna, na wstępie określając mój list otwarty ja
ko „obłędny paszkwil wysmarowany przez jakiegoś zru
syfikowanego generalika" ostatecznie przyznaje, „iż ten
generalik ma bardzo dużo racji", a Leokadia Kiemen towska ze Świdnika odmawia mi wszelkiej czci, jednakże
zaznacza, że „na prezydenta Wałęsę nie głosowałam i
uważam, że jest nieodpowiednim prezydentem". Podob
nie Laura Podlewska — rozstawia mnie po kątach oraz
sugeruje, że w 1920 r. usilnie walczyłem wraz z kole
gami, ażeby Polska była republiką radziecką (z czym
miałbym pewne trudności, jako że urodziłem się w ma
ju 1926 roku) przyznaje jednak, że „napisał (Rozłubirski)
dużo prawdy o Wałęsie”, ale „to nie jemu pisać te sło
wa, odwróconemu komuniście".
Pani Podlewska kwestionuje moje autorstwo listu, al
bowiem — jak pisze — „wiadomo że gen. Rozłubirski
wolał socjalizmu bronić niż się uczyć, szkoły znał z wi
dzenia, czyli prostak pospolity i „Talleyrand" czy słowo
„lapsus" to dla niego terra incognita". Dalej nazywa
mnie „nieukiem, karierowiczem i głupkiem", oraz stwier
dza że „słynę z prostactwa i bezczelności”.
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Wypowiedź elegancka, po prostu Wersal. Otóż jest
to niestety „error in persona" 1), gdyż w okresie, w któ
rym powinienem chodzić do szkoły nie „utrwalałem soc
jalizmu" lecz walczyłem kolejno: w leśnym oddziale par
tyzanckim, w dywersji w Warszawie, w Powstaniu War
szawskim, a następnie w regularnych oddziałach Wojska
Polskiego co nie przeszkodziło mi w uzyskaniu kwalifi
kacji oficera dyplomowanego tj. posiadającego wyższe
wojskowe wykształcenie. Tak więc „szkoły znałem nie
tylko z widzenia" i nic nie pomoże p. Podlewskiej rzu
canie się na mnie z furią Erynii 2). Nie zawsze jest tak,
że „ce que femme veut, Dieu le veut" 3), a już starożytni
Rzymianie twierdzili, że „errare humanum est" 4). Nie
spotkałaby Pani ta kontuzja, gdyby przestrzegała Pani
zasady, że „audiatur et altera pars" 5). Rola „advocatus
diaboli" 6) jest niewdzięczna i gdy się jej ktoś podejmie,
powinien czynić to z odpowiedzialnością za wypowie
dziane słowo.
Wróćmy do istoty sprawy. Niestety życie potwierdziło
moje przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji w wy
niku działań Prezydenta RP, wobec całkowitej niezdol
ności Lecha Wałęsy do działań konstruktywnych. Działa
bez planu, żywiołowo, niespójnie, kierując się emocjami
i nie zwracając uwagi na czynniki obiektywne. Żyje w
świecie obłudy, zafascynowany własnym rzekomym po
słannictwem. Według niego „nigdy się nie myli, jest
największym demokratą w tej części Europy, a nawet
świata, jest najlepszy i zawsze zwycięży".
W rzeczywistości oddziałowuje destrukcyjnie na wszy
stko, od gospodarki poprzez obronność i bezpieczeństwo
wewnętrzne do parlamentu włącznie. Jest przekonany,
że można bez kresu płynąć na legendzie solidarnościo
wego kombatanctwa, sądząc, że etos styropianu zaklajstruje wszystkie błędy i braki.
Nic do niego nie dociera- Zademonstrował to dobitnie
podczas spotkania z prezydium klubu poselskiego SLD.
Było to wręcz żałosne widowisko, gdy inteligentni i wy
kształceni ekonomiści tłumaczyli Prezydentowi RP jak
nauczyciel tępemu uczniowi, a Prezydent niczego nie ro
zumiał. Ni w pięć ni w dziesięć zacytował powiedzenie
Lenina (sic!) „kontrrewolucja nie przejdzie!" po czym
wyszedł, nie żegnając się z nikim.
Nieporadność działania legislacyjnego uporczywie tłu
maczy brakiem prawników, których w kancelarii pracuje
rzekomo tylko czterech. Co wstrzymuje Prezydenta od
zwrócenia się z prośbą o rozpracowania, opinie czy kon
sultacje do instytutów prawniczych, katedr prawa na
uniwersytetach? Dlaczego nie zrezygnuje z absurdalnych
inwestycji i luksusowych remontów godnych maharadży,
a nie głowy państwa, którego obywatele cierpią niedo
statek i nie zatrudni nie czterech, ale czterdziestu czte
rech czy nawet czterystu czterdziestu czterech prawni
ków, o ile jest to potrzebne?
O całkowitym nie rozumieniu problemów prawa przez
Prezydenta świadczą jego wypowiedzi podczas spotka
nia z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, podczas któ
rego nawoływał ich do budowania państwa prawa dro
gą łamania prawa, bo „prawo to raz, a skuteczność to
dwa i trzeba to razem połączyć (...)”.
Niedawno występując przed kamerami TV Prezydent
oświadczył, że „na prawie się zna, bo jest doktorem pra
wa". „Doktor prawa" h.c. i absolwent wiejskiej szkoły
technicznej w jednej osobie odmówił podpisania zno
welizowanej ustawy kombatanckiej, znoszącej zasadę od
powiedzialności zbiorowej, uzasadniając tę decyzję w
sposób kuriozalny. Mowa jest o „nagradzaniu zaszczyt
nym tytułem kombatanta", chociaż stwierdzenie komba-
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tanctwa jest procesem uznania faktów, a nie „nagradza
Na wstępie mojego „Listu otwartego" z października
niem"; odmawia się uprawnień kombatanckich żołnie
1994 roku wezwałem Pana Wałęsę do ustąpienia ze sta
rzom Brygad Międzynarodowych w Hiszpanii, „bo (oso nowiska Prezydenta RP. Dzisiaj ponawiam to wezwanie
by te — E.R.) nie działały ani nie walczyły na rzecz (!)
z pełnym przekonaniem o jego słuszności i nie jestem
suwerenności i niepodległości RP, lecz przeciwnie — re jedynym, który tak uważa. W dniu 6 lutego, podczas
alizowały cel i zadania określone przez Międzynarodów
spotkania Prezydenta z Konwentem Seniorów Sejmu RP
kę Komunistyczną".
wicemarszałek Sejmu Pan Aleksander Małachowski (któ
Pan Lech Wałęsa — równie mocny w dziedzinie histo ry ratował, a nawet uratował Wałęsę podczas II Zjazdu
rii jak w prawie po prostu nie wie, że Brygady Między
„Solidarności") przed kamerami TV powiedział: Lechu,
narodowe należały do pierwszych, które w Europie sta ustąp! Podaj się do dymisji.
rły się zbrojnie z siłami zbrojnymi hitlerowskich Nie
Wałęsa nie potrafi wyciągnąć wniosków. Nie wie, że
miec i faszystowskiej Hiszpanii, w obronie praw ludu
w życiu jest jak w teatrze: gdy publiczność gwiżdże, to
hiszpańskiego.
światła rampy przygasają, szminka blednie, a aktor po
Granica śmieszności została przekroczona; skrót h.c.
winien zejść ze sceny, zanim obrzucą go zgniłymi jaj
coraz łiczniejści rozszyfrowują jako „heca", a pełny ty kami.
tuł „honoris causa" odczytują jako „humoris causa".
Nie liczę na to, że Prezydent wyciągnie wnioski z tej
Pan Lech Wałęsa obraża parlament i rząd oświadcza wypowiedzi, nie jst to jednakże rzucanie grochu o ścia
jąc, że „rozwiąże Sejm, ponieważ walczy z łobuzami i nę. Ludzie myślący, stanowiący elektorat, potrafią to
złodziejami". Szczytne hasło zwalczania nieprawości od zrobić za niego. W tym cała nadzieja!
czytuję jako pusty, demagogiczny slogan wobec faktu
Z ludźmi, którzy twierdzą, że Lech Wałęsa jest niesz
tolerowania przez niego nadużyć, wykroczeń i faktów częściem dla polskiej demokracji zgadzam się tylko czę
łamania konstytucji przez trzy kolejne solidarnościowe
ściowo. Lech Wałęsa jest nieszczęściem dla Poj
rządy: T. Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego i H- Suchoc
Edwin Rozłubirs,.. w
kiej. O powyższych faktach potwierdzonych m.in, przez
P.S. Odpowiadając tym, którzy z moim listem zapo
Trybunał Konstytucyjny Prezydent wiedział tym bardziej,
znali się z kserokopii publikacji w NTP, wyjaśniam że
że dotyczyło to także jego kancelarii. Skąd więc teraz
kopie „Listu" wysłałem do „Polityki", „Trybuny", „Ga
taka nagła gorliwość?
zety Wyborczej", „Wprost", „Życia Warszawy" i Wiado
Osobny rozdział stanowi styl działania głowy państ mości TV oraz dzienników radiowych,
wa: nazywanie przeciwników politycznych „popaprań1) łac- — pomyłka co do osoby
cami", stwierdzenie, że „koalicja mówi dyrdymały", gro
2) Erynie — mit. gr. nieubłagane i znienawidzone bo
żenie marszałkowi Sejmu, żeby „nie dotykał prezydenta
ginie kary i pomsty
i nie wchodził mu na odcisk", bo „jak przedzwonię to
3) franc. — to, czego chce kobieta — także chce Bóg
będzie źle", oraz szantażowanie parlamentu sprawą bud
4) łac. — błądzenie (omylność) jest rzeczą ludzką
żetu („ale nie politycznie” — sic!) to są zagrywki odpo
5) łac. — trzeba wysłuchać także drugiej (przeciwnej)
wiednie dla knajaków przed budką z piwem, albowiem strony
nawet w knajpie III kategorii nie byłyby tolerowane i
6) łac. — adwokat diabła, (obrońca złej sprawy)
taki dzwonnik z Pałacu Namiestnikowskiego byłby wy
Tygodnik Popularny nr 11 z 12.03.95 r._________ ______
lany na zbitą twarz.
Prezydent nie ma żadnej koncepcji polityki zagranicz
nej. Zafascynowany Zachodem i Ameryką wręcz nie do
strzega roli jaką w Europie odgrywa Rosja. Nie dostrze
ga faktu liczenia się Zachodu z tym potężnym państwem,
a także różnicy skali wielkości i naiwnie sądzi, że moż
Sezon WIOSNA 95' jest dla ZKS „KOSZARAWA"!
.
na mu bezkarnie grać na nosie. Uważa za zbawienne dla
ny
szczególnie.
Rysują
się
bowiem
realne
szanse'
pow
Polski rozwiązanie — przyjęcie do NATO — a jedno
cześnie w imię wąskich partykularnych interesów pod rotu do LIGI OKRĘGOWEJ, a dodatkowo dzieje się to
waża zasadę cywilnego kierownictwa MON, co oczywi w ROKU JUBILEUSZOWYM 85-LECIA KLUBU- Przygo
towania do sezonu to tradycyjnie okres przygotowaw
ście Polskę od NATO oddala.
Nieodpowiedzialnymi działaniami Lech Wałęsa zapo czy w hali (styczeń), oraz przygotowania na stadionie
wiedział łamanie Konstytucji. Przygotowaniami do bez i w terenie. W przygotowaniach brali udział seniorzy i
juniorzy, a następnie wyłoniono wstępną kadrę I zespołu,
prawnego rozwiązania parlamentu w celu przedłużenia
która trenowała już osobno rozgrywając równolegle me
swojej kadencji Prezydent doprowadził do sytuacji, w
cze kontrolne. Po okresie wstępnym wyłoniono ścisłą
której Polska traci wewnętrzną stabilność i międzyna
kadrę I zespołu, która kontynuuje przygotowania do re
rodową wiarygodność. Usiłując zburzyć porządek parla
wanżowej rundy rozgrywek. Zespół trenuje Stanisław
mentarny naraża państwo na śmiertelne ryzyko, albo
Kondrat, a pomagał mu w przygotowaniu lekkoatletycz
wiem raz uruchomiony mechanizm anarchii z reguły wy
nym Julian Hałat. Skład I zespołu jest następujący:
myka się spod kontroli i nikt nie jest w stanie nad nim
11. Białek Jarosław
1. Caputa Józef
zapanować.
12. Klecza Marcin
2. Elżbieciak Ryszard
Reperkusje zagraniczne tych skandali są zatrważające.
13. Solarek Tomasz
3. Mrowieć Maciej
W londyńskim „The Times" Roger Boyes stwierdza, że
14. Kastelik Wojciech
4. Skorzak Zbigniew
„sposób traktowania przez Wałęsę demokratycznych in
15. Sapeta Krzysztof
5. Swierżowski Piotr
stytucji wstrząsnął nawet najbardziej entuzjastycznymi
16. Halat Arkadiusz
6. Jura Andrzej
zwolennikami (Wałęsy — E.R.) na Zachodzie". Węgrzy,
17. Rudzieć Mariusz
7. Nędza Robert
ironizując dążenie Wałęsy do stylizowania się na Pił
18. Gołębiewski Marek
8. Białek Grzegorz
sudskiego, nazwali go „Wałsudski". Prasa amerykańska
19.
Dziergas Tomasz
9.
Jura
Jarosław
stwierdza, że „kryzys konstytucyjny podkopał pozycję
20.
Dominiak Krzysztof
10.
Tomaszek
Jarosław
Polski".
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Zespół w okresie lutego rozegrał następujące spotka
nia kontrolne:
ZKS — BBTS — 2:1 (Hałat, Porębski)
ZKS — LKS MALEC — 2:1 (Jura, Hudziec)
ZKS — CZARNI — 2:1 (Kastelik, Hudziec)
ZKS — GÓRAL — 4:1 (2 Hałat, Dominiak, samobój.)
N. WIES — ZKS -— 3:3 (Gołębiowski, Klecza, Tomaszek)
ZKS — SRUBIARNIA — 2:2 (Klecza, Tomaszek)
ZKS — LKS CZANIEC — 3:1 (Tomaszek, Nędza, Domi
niak)
W okresie marca planujemy jeszcze grać z:
— KS CZARNI — 15.03 (środa g. 15.30)
— LKS WILAMOWICE — 18.03 (sobota g. 11.00)
— KS GÓRAL — 22.03 (środa g. 16.00)
Zespół juniorów — lider rozgrywek w Lidze Okręgo
wej Juniorów rozegrał w lutym dwa spotkania kontrol
ne, ale z renomowanym przeciwnikiem. Wygrał z juniora
mi RKS Widzew Łódź — 3 : 0 i uległ w rewanżu — 0:2.
Kolejne sparingi planowane są w miesiącu marcu. Tre
ningi drużyn młodszych rozpoczną się w marcu, a ich
r<?'
y podamy w gablocie klubowej. Informujemy
rówrrięż, że ukaże się niebawem jubileuszowy folder
ZKS KOSZARAWA, który obok wielu informacji rocz
nicowych, reklam itp. zawierał będzie terminarz rozgry
wek WIOSNA 95. Można go będzie nabyć w kasie sta
dionu.
Terminarz rozgrywek KI. A — WIOSNA 95.
2.04.95 Niedz. ZKS — Ślemień godz. 11.00
9.04.95 Niedz. Żabnica — ZKS godz. 16.00
23.04.95 Niedz. ZKS — Wilkowice godz. 11.00
30.04.95 Niedz. Cięcina — ZKS godz. 16.00
3.05.95 Środa ZKS — Wieprz godz. 11.00
7.05.95 Niedz. Gilowice — ZKS godz. 11.00
14.05.95 Niedz. Łękawica — ZKS godz. 11.00
21.05.95 Niedz. ZKS — Buczkowice godz. 11.00
28.05.95 Niedz. Jeleśnia — ZKS godz. 11-30
4.06.95 Niedz. ZKS — Rajcza godz. 11.00
11.06.95 Niedz. Rychwałd — ZKS godz. 16.00
15.06.95 Czwart. ZKS — Sola godz. 16.00
/ ^.95 Niedz. Lachowice — ZKS godz. 16.00
fmin ar z rozgrywek juniorów i trampkarzy podamy
w gablocie klubowej. Serdecznie zapraszamy na nasz
stadion przy Al. Wolności 4.
Za Zarząd:
Wiceprezes
d/s Organizacyjnych
Michał Krzyżanowski

XXV Puchar Pilska 95
: W pierwszej dekadzie marca br. na Hali Mizi owej pod
Piiskiem odbyły się jubileuszowe XXV turystyczne za
wody narciarskie' o ,,Puchar Pilska — 95", którym od
lat patronuje Komisja Turystyki Narciarskiej przy Od
dziale Babiogórskim PTTK w Żywcu.
‘Przeprowadzono’ slalom gigant w pięciu grupach wie
kowych kobiet i mężczyzn, w których wzięło udział 121
.............
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W grupie do lat 12-tu dziewcząt zwyciężyła Katarzy
na Wiejach, a wśród chłopców Bartek Ksel.
■ W grupie dziewcząt od 13 do 15 łat pierwsze miejsce
zdobyła Anna Stanieczek, a najlepszy czas wśród chłop
ców ósiągńąŁ Wojciech Kubalańca:
' -
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W przedziale wiekowym 16—20 lat dziewcząt zwy
ciężyła Ewa Goncarz a Zbigniew Dendys uzyskał naj
lepszy czas w gronie chłopców.
Wśród kobiet w wieku 21—45 lat najlepsza była Anna
Firek, a spośród mężczyzn Grzegorz Dendys.
W ostatniej kategorii wiekowej powyżej 45 łat naj
lepszą kobietą była Alicja Barczewska, a wśród męż
czyzn Dariusz Piwowarczyk. Zwyciężczynią w klasyfi
kacji generalnej wśród kobiet została Anna Stanieczek,
a spośród mężczyzn Grzegorz Dendys, którzy otrzymali
główne nagrody ,,Pucharu Pilska".
Imprezie sponsorowali: Urząd Miasta Żywca, Urząd
Gminy w Jeleśni, Gliwicka Agencja Turystyczna, kie
rownictwo schroniska na Hali Miziowej oraz spółka
,,Kopiec" z Korbielowa.
Mat.

Tomasz Kołodziejczak
na II Mistrzostwach Świata
Juniorów w Snowboards
Drugie Mistrzostwa Świata Juniorów w Snawboardzie,
które odbyły się w dniach 20—25 lutego 1995 r. w Za
kopanem były bardzo pomyślne dla tirnu polskiego. Na
stoku zakopiańskiego „Nosala" zgłosiły się ekipy junio
rów z całego świata.
Mocne drużyny amerykańskie, kanadyjskie, japońskie
i cała olimpijska Europa na czele z Austriakami, Szwaj
carami, Norwegami i Francuzami.
Wśród tak doborowych zawodników znalazł się rów
nież uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu
Tomasz Kołodziejczak, który po bardzo dobrych prze
jazdach zajął 29 miejsce. Tomek uprawia Snowboards
od trzech lat. Z tego 2 lata trenuje jeżdżąc na tyczkach
pod kontrolą trenera mgr. Józefa Kołodziejczyka. Jeździ
na desce „Burtona", a sponsorowany jest przez firmę
„Skorpion" oraz wyciąg narciarski „Kopiec" na Pilsku.
TERMINARZ
rozgrywek o mistrzostwo Klasy Międzyokresowej
w sezonie 1994/95
Runda rewanżowa „wiosna 95"
26.03.65 godz. 15.00
Żywiec — Cieszyn
3.04.95 godz. 15.00
Żywiec — Raków II
15.04.95 godz. 16.00
Żywiec — Lubliniec
30.04.95 godz. 16.00
Żywiec — Głubczyce

7.05.95 godz. 17.00
Żywiec — Kalwarianka
20.05.95 godz. 17 00
Żywiec — Otmuchów
3.06.95 godz. 17.00
Żywiec — Pajęczno
18 06.95 godz. 17.30
Żywiec — Dankowice .

KOMUNIKAT
Powiadamiamy szanownych Czytelników, że redakcja
Gazety Żywieckiej dysponuje szczegółową dokumentacją
dotyczącą wykazu miejscowości, terminów i wysokość!
'
1
opłat Funduszu Wczasów Pracowniczych na najbliższe
miesiące.
Informacje można uzyskać na miejscu w Żywcu. ul.
Fabryczna 5, I piętro pokój nr 28 tel/fax 2166.
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Z żałobnej karły
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19
marca 1995 r. zmarł
JÓZEF GACH
DYREKTOR Przedsiębiorstwa Państwowej Komuni
kacji Samochodowej w Żywcu. W zmarłym utraci
liśmy doskonałego fachowca i oddanego przyjacie
la. W ciągu 30 lat pracy w przedsiębiorstwie prze
szedł przez wszystkie szczeble do stanowiska Dy
rektora Przedsiębiorstwa.
Włożył wielki wkład w rozwój i funkcjonowanie
komunikacji autobusowej na Żywiecczyźnie
Załoga
Przedsiębiorstwa PKS
w Żywcu

Serdeczne podziękowanie dla znajomych, sąsiadów
oraz kolegów strażaków, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
AUGUSTYNA KANTYKI
składa Rodzina

NASZ HOROSKOP
BARAN (21.III—20.IV)
Urodzeni pod tym znakiem — to wytrawni indywidu
aliści, o ogromnej sile życiowej. Swych bliźnich traktu
ją raczej instrumentalnie. Planetą Barana jest Mars, któ
ry — jak to twierdzą astrologowie — potęguje aktyw
ność życiową, odwagę i wszelkie namiętności. Nic więc
dziwnego, że baran jest bojowy i aktywny we wszyst
kich dziedzinach życia, również w miłości. Lubi ryzyko
i jasność sytuacji. Żyje jednak głównie dniem dzisiej
szym. Do cech pozytywnych należy realizm, zdecydowa
nie, aktywność, szczerość intencji, inicjatywa; do cech
negatywnych — egoizm, impulsywność, niecierpliwość,
brak subtelności. Urodzeni pod znakiem Barana powinni
wiele nad sobą pracować, by wyzwolić się z egocentryz
mu, ufać najbliższym, życzliwym osobom i nie narażać
się bez potrzeby. Jeżeli natura obdarzyła ich zdolnościa
mi twórczymi zwłaszcza w dziedzinie literatury i sztuki,
powinni je rozwijać, gdyż może to im przynieść sławę
i pieniądze.
Kobieta — nie lubi podporządkowywać się cudzym
rozkazom. Jej silną stroną jest improwizacja i szybkość
działania. Dobrze sobie radzi w sytuacjach trudnych. Ma
duże poczucie humoru. Lojalna i wierna swoim ideałom.
Lubi przebywać i pracować w otoczeniu męskim. Cieszy
się dużym powodzeniem, choć trudno jej znaleźć part
nera na całe życie. Gustuje w mężczyznach silnych i zde
cydowanych o wyższym poziomie intelektualnym, marzy
o supermanie. Jest doskonałym towarzyszem w impre
zach kulturalnych i turystycznych.
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Mężczyzna — jest najbardziej męskim typem. Charak
ter ma otwarty, odważny i śmiały, odpowiedzialny. Jego
domeną są zawody wymagające ruchliwości, wytrwałoś
ci, kondycji, szybkich decyzji. Niecierpliwość i brak opa
nowania to jego cechy negatywne. Jeżeli się je zaakcep
tuje wszystko układa się doskonale. Jego cechy — szyb
kość podejmowania decyzji, pewność siebie i męskość
sprawiają, że często pełni funkcje kierownicze. Jako szef
jest wymagający, ale sam też się nie oszczędza. Jest in
teligentny, pełen pomysłów i niespodzianek.
BYK (22.IV—21.V)
Urodzonych pod tym znakiem — według astrologów —
cechuje praktyczny stosunek do życia oraz jasno wyty
czone plany życiowe i umiejętność ich realizacji. Mają
zdolność koncentracji, stałość poglądów, uczuć i przeko
nań oraz wrodzony racjonalizm. Są konserwatywni, lubią
manipulować ludźmi dla własnych korzyści. Planetą Byka
jest Wenus, która korzystnie wpływa na wdzięk i uro
dę. Pomaga też zdobywać sympatię otoczenia i ro- -v.ać
uzdolnienia artystyczne. Do cech pozytywnych
<żw
należą także cierpliwość, łagodność i praktycyzm, do
negatywnych — upór, materializm i złośliwość. Celem
ich życia jest przede wszystkim zdobywanie, posiadanie
i zachowanie bezpieczeństwa. Ludzie spod znaku Byka
są obdarzeni wybitnymi talentami. Powinni starać się je
maksymalnie wykorzystać. Nie powinni też zrażać się
trudnościami, które są do pokonania.
Kobieta — zazwyczaj bardzo urodziwa i pełna wdzięku,
jest zgodna w pożyciu, gospodarna i rozsądna. Nawet gdy
jest zakochana, będzie się interesować jaki jej obiekt
uczuć ma zawód, ile zarabia i czy aby nie jest zbyt lek
komyślny. Celem jej życia jest zamążpójście i choć w
panieńskim okresie skłonna jest do flirtów, jako żona
jest wierna i przykładna. Do rzadkości należy chęć wy
emancypowania się, dążenie do samodzielnej kariery
zawodowej, chadzanie własnymi drogami. Jej ideałem
jest głównie dom ,mąż, dzieci i byt materialny.
Mężczyzna — przedkłada nade wszystko spokojny, wy
godny i ustabilizowany tryb życia. Chce być w zgodzie
z całym światem, nie ma w nim agresywności ani ’
rywalizowania. Ceni sobie rozkosze kulinarne, ma i"
gust, wyrobiony smak, wie jak się ubrać i jak zachować
w każdej sytuacji. Często ma zainteresowania artystyczne.
Obdarzony silną więzią rodzinną. Od żony nie wymaga
fajerwerków i intelektu — wystarszy mu, że jest dobrą
gospodynią i czułą matką. Mężczyźni spod znaku Byka
są najwierniejszymi mężami.

Kwietniowe przysłowia i prognozy
Kwiecień-plecień bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Lepsza w kwietniu jedna chwilka, niż w jesieni cale
grudnie.
i wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy
nie było.
W Wielki Piątek (14 IV) rób początek, a w Sobotę kończ
robotę.
Prima aprilis! — nie słuchaj, nie czytaj, bo się omylisz!
W Wielką Niedzielę (16 IV) pogoda — duża w polu uro
da.
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Jeśli deszcz w świętego Marka (25 IV), to ziemia w lecie
jak skwarka.
Grzmot w kwietniu — dobra nowina, już szron roślin,
nie pościna.
Upały kwietniowe wróżą chłody majowe.
Sprzyja nam rok gdy wilgotny, kwiecień gdy nie bardzo
słotny.
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień
zapowiadają.
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Ja, chcąc kupić książkę często jadę do Bielska. Zwracam
się jeszcze raz do Rady o zorganizowanie w Żywcu ta
niego baru mlecznego na przykład w sklepie po dawnej
pralni naprzeciw kościoła. Taki bar musi być dotowany.
Bar jest bardzo potrzebny szczególnie dla emerytów i
dojeżdżającej młodzieży. W związku z trudną sytuacją
w Policji proponujemy nadwyżkę budżetową przeznaczyć
np. na benzynę dla tej służby. Pan Burmistrz za
wiadomił nas, że uchylono uchwałę dającą 50% ulgę
podatkową spółce „Baszpol". Cieszy się miasto, ale co
z innymi uchwałami.
Za Koło Unii Wolności w Żywcu:
Teresa Kozubowska

Za kwietniem ciepłym, idzie maj chłodny.
KWIECIEŃ

Od redakcji

Dni dobre: 1, 9, 10, 18, 19, 26, 27, 28

Postawa radnych w tej sprawie jest niewątpliwie na
ganna. Spożycie alkoholu na statystycznego Polaka prze
kroczyło 111. Nie chcemy aby Żywiec przodował w tej
niechlubnej statystyce. Alkoholizmu nie ograniczy się
jedynie poprzez zmniejszenie ilości punktów sprzedaży,
ale utrudnienie zakupów leży w granicach mądrej profi
laktyki.

Dni złe: 7, 8, 14, 15, 20, 21
Dni sprzyjające miłości: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28
Dr
1V.

ćzyjające finansom: 1,2,3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18,
27, 28

Zdaniem Unii Wolności
Na ostaniej sesji radni uchwalili na wniosek zarządu
zwiększenie punktów sprzedaży wódki z 28 do 38 czyli
o 10. Zaprotestowałam wobec takiej decyzji, uważając
ze wpłynie to na wielkość spożycia alkoholu w Żywcu.
Najsmutniejsze jest, że tylko dwóch radnych: Emil Paw
lik i Jolanta Jura zaprotestowali wobec takiej decyzji.
W mieście mamy dwie księgarnie i będziemy mieli 38
sklepów z wódką. Piękny prezent na przyjazd Papieża.

Również postawa pełnomocnika burmistrza Żywca do
spraw przeciwdziałania alkoholizmowi jest niezrozumia
ła. Właśnie on winien być pierwszym ogniwem organi
zacyjnym ograniczającym dostęp do alkoholu w sposób
masowy. Nie znamy programu pełnomocnika w zwalcza
niu tego groźnego zjawiska społecznego i wynikających
następstw szczególnie dla zdrowia psychicznego i fizycz
nego młodzieży. A może program taki istnieje? Zachę
camy do podzielenia się z redakcją jego treścią.

<

FABRYKA MEBLI „LÄRIX“ TYCHY
Wszystkie rodzaje mebli, ceny fabryczne i promocyjne
W m-c u kwietniu, przy zakupie udzielamy 10°|0 rabatu
Dogodne RATY!

SALON MEBLOWY
ŻYWIEC - SPORYSZ
ul. M. C. Skłodowskiej 9
tel. 43-50
czynny od 9.00 — 17.00

sobota od 9.00 — 14.00

TRANSPORT FIRMOWY ZA DARMO DO 30 km.
*
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stwo, 10) unieruchamia statek, 11) dawny sklep z wy
robami tytoniowymi, 12) sąsiadka Łotwy, 13) instrumen
talny utwór muzyczny zbliżony do serenady, 17) stop
cynku i aluminium z miedzią, 20) greckie miasto, znana
wyrocznia, 22) jajeczkowanie, 23) seppuku, 24) strefa,
27) duchowieństwo, 29) japoński rycerz feudalny, 33)
wysoki urzędnik w starożytnych Atenach, 34) miasto w
pobliżu kwatery Hitlera, 35) krzew z rodziny różowa
tych o białych kwiatach, tawulec, 36) pisklę ptaka do
mowego, 37) koc do nakrywania konia, 38) przyprawa
do potraw.

Sprzedaż wyrobów hutniczych
Usługi ślusarskie w zakresie:
— segmenty ogrodzeniowe
— bramy ogrodzeniowe
— kraty, balustrady itp.
Cięcie i gięcie blachy na wymiar
Cięcina (obok nowego kościoła
w Węgierskiej Górce)
Zapraszamy od 8.00—16.00
4

Trwa Wielki Konkurs na najlepszego
sprzedawcę „Gazety Żywieckiej“
Ogłaszamy wyniki lutowej sprzedaży „Gazety Ży
wieckiej". Nagrodę w wysokości 1.000.000 starych zło
tych otrzymał zespół pracowniczy Delikatesów w Jeleś
ni (GS SCH Jeleśnia). W składzie: Panie Aniela Wiewióra — z-ca kierownika sklepu, Jolanta Hulbój, Renata
Hernas, Barbara Lach, Grażyna Mądrala, Aneta Prochownik, Maria WaligóraGratulujemy wygranej, zachęcając wszystkie inne punk
ty sprzedaży w Żywcu i na Żywiecczyźnie do szlachet
nej rywalizacji.
Następny milion złotych oczekuje także na sprzedawcę(ców). Promowanie Gazety Żywieckiej to nasz wspól
ny obowiązek w dobrze pojmowanym interesie całej
społeczności do czego gorąco zachęcamy. Współredago
wanie pisma stało się niezaprzeczalnym faktem w czym
mają udział także liczni sprzedawcy.
Dziękujemy Im za to.
Redakcja „GŻ"
Rozwiązanie krzyżówki nr 3
' Poziomo: 3) pakamera, 7) zmiana, 8) gorączka, 9) Azja,
10) runda, 11) Ebro, 13) inia, 14) naja, 16) NATO, 18) ra
tafia, 21) słota, 22) kolor, 23) okaryna, 27) Bona, 29) opad,
31) kadr, 32) Este, 33) Pszów, 34) ibis, 35) Nagasaki, 36)
edycja, 37) kalikant.
Pionowo: 1) amazonka, 2) żararaka, 3) Paganini, 4)
kursant, 5) Maciej, 6) anatomia, 12) Batory, 15) Aosta,
17) Aaron, 19) talbot, 20) farba, 22) Kopernik, 24) kasz
kiet, 25) rekwizyt, 26) Nadzieja, 28) Odprawa, 30) pekari.
Hasło: „Reinkarnacja to ostatnia szansa dla osła".
' Nagrodę w wysokości 500.000 starych złotych za pra
widłowe rozwiązanie wylosowano dla Pani Marii Woj
tas zam. Kamesznica 615 34-383 woj. bielskieGratulujemy wygranej i prosimy o jej odebranie w
redakcji pisma.
Zamieszczamy kolejną Krzyżówkę nr 4 również pre
miowaną kwotą 500.000 starych złotych.
Termin nadsyłania odpowiedzi do dnia 10 kwietnia
1995 r.
KRZYŻÓWKA NR 4
Poziomo: 1) praktyka, 3) np. suma, 9) kłamstwo, łgar

Nr 4(78)

Pionowo: 1) woreczek na pieniądze, 2) przeciwieństwo,
przeciwstawienie, 4) „...z siódmej klasy", 5) polski herb
szlachecki, 6) renifer północno-amerykański, 7) władca
starożytnego Egiptu, 8) wykrzyknik w matematyce, 14)
bylina z rodziny storczykowątych (skojarz z butami), 15)
dramat Huptmanna, 16) okręg, region, 18) palma z No
wej Zelandii, 19) dział matematyki, 21) w parze z Biel
skiem, 25) wspomagał milicjanta, 26) pojęcie oderwane,
28) pożyczanie pieniędzy na wysoki procent, 29) iedna
z wysp japońskich, 30) krętacz, 31) rozmach, 32) bi
a,
lub nieżyjąca nasza piosenkarka.
Litery z pól oznaczonych w prawym dolnym rogu licz
bami od V do 39 utwotzą rozwiązanie,"którym, jest przy
słowie ludowe.
Stanisław Mołdysz
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