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LUDZIE ROKU
MIASTA ŻYWCA 1992

mgr Adam Loewemgr Małgorzata Pruszczyńska
Foto: Jerzy Duda
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Dokonano ingboru 
Ludzi Roku 1992 m Żgmcu!!!
Zostali nimi: mgr Adam Leowe — prezes Spółki S.A. Za

kładów Piwowarskich w Żywcu oraz mgr Małgorzata Pru- 
szczyńska — notariusz w Żywcu.

Redakcja pragnie laureatom przekazać serdeczne wyrazy 
podziwu, szacunku i sympatii za ich trudy w działalności za
wodowej, społecznej i szeroko pojętej pracy dla miasta. Wie
rzymy, że wyróżnieni laureaci zyskają powszechną akceptację 
mieszkańców Żywca i Szanownych Czytelników.

Praca z ludźmi i dla ludzi to najwyższa forma człowie
czeństwa, dzięki której życie staje się lepsze i barwniejsze, 
kiedy wzajemna życzliwość, uśmiech oraz mądra tolerancja 
ułatwiają wzajemne kontakty, budują zgodę, solidarność i po
rozumienie. Nasi laureaci zasłużyli w pełni, aby stanowić 
wzorce do naśladowania. Dobre przykłady są budujące. W co
dziennej szarej kszątaninie warto o dobrych wzorach pamię
tać. Opłaci się to nam wszystkim.

Redakcja

Mgr Małgorzata Pruszczgńska
człowiekiem—osobistością 1992 w Żywcu

Pani Małgorzata Pruszczyńska wybrana została głosami 
Czytelników „Gazety Żywieckiej” Kobietą Roku 1992 w Żyw
cu w sposób bezdyskusyjny. Stało się tak, mimo nie piasto
wania eksponowanego stanowiska, czy też szerokiej dzia
łalności publicznej. A jednak została dostrzeżona jako skrom
ny notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Żywcu. 
Wybór Czytelników nie był podyktowany jedynie faktem 
powagi tego zawodu, jako gwaranta i pewności obrotu praw
nego, ale przede wszystkim cechami charakteru i osobowością 
laureatki, także jako wysoce kwalifikowanego specjalisty-no- 
tariusza. Wystarczy odwiedzić kancelarię przy Rynku, aby 
przekonać się jak wielkie zmiany nastąpiły w funkcjonowa
niu żywieckiego notariatu od czasu gdy przejęła te obowiązki 
Pani Małgorzata Pruszczyńska. Doskonałe przygotowanie za
wodowe, uśmiech, takt, kultura i niezwykle życzliwy i sym
patyczny stosunek do współpracowników oraz interesantów 
powodują, że w Kancelarii panuje klimat i atmosfera jakiej 
pragnęłoby się doświadczać wszędzie. Doskonale zorganizo
wana praca wyprowadzenie narosłych zaległości w sprawach 
wieczysto-księgowych, to także zasługa zarówno współpra
cowników jak i kierownika notariatu. Wielomiesięczny wysi
łek wspólnej pracy zaowocował wynikami, które są wyraźnie 
widoczne. Pani Małgorzata wymagając wiele od innych jest 
szczególnie wymagająca wobec siebie. Pracuje z energią i 
rozmachem świadczącym o niezwykle poważnym traktowaniu 
swych obowiązków. Znajduje czas na działalność społeczną 
wspomagając pracą i innymi formami pomocy żywiecką kul
turę. W życiu prywatnym kieruje się zasadami identycznymi 
i dlatego w Jej domu panuje atmosfera tolerancji, wzajem
nego szacunku i pogody. Od najbliższych oczekuje tego sa
mego co od innych, życzliwości, rzetelności i uczciwości we 
wzajemnych kontaktach. Jej dom jest miejscem, do którego 
z radością wraca i który jest Jej azylem. Laureatka jest mę
żatką — rodzina to mąż Marek i córka Marta. Pani Małgo
rzata pytana o zainteresowania i osobiste hobby odpowiedzia
ła: literatura piękna w tym współczesna amerykańska, dom 
i domowy ogród. Życiową pasją — praca dla ludzi. Czytelnicy 
„GŻ” ocenią sami trafność wyboru mgr Małgorzaty Prusz- 
czyńskiej, jako kobiety osobistości i Człowieka Roku 1992 w 
Żywcu.

mgr Adam Loetue
człowiekiem roku 1992 uj Żguicu

Czytelnicy „Gazety Żywieckiej” w ankiecie miesięcznika 
uznali za Człowieka Roku 1992 w Żywcu mgr Adama Loewe 
prezesa Zarządu Zakładów Piwowarskich S.A. w Żywcu.

To niewątpliwe wyróżnienie wiąże się nie tylko z faktem 
kierowania poważnym zakładem pracy ale przede wszystkim 
osobowością energicznego, wykształconego i doskonale przy
gotowanego zawodowo menadżera, usiłującego przeobrazić 
swoją firmę, a więc i gospodarkę do należytego funkcjono
wania i konkurencji także z Zachodem.

W krótkim okresie czasu dokonał modernizacji wielu od
działów zakładu i dostosował je do standartów zachodnich. 
Załoga akceptując podejmowane zmiany także czynnie w 
nich uczestniczy, co również dobrze świadczy o zwierzchniku 
firmy. Mgr Adam Loewe jest znany także z licznych akcji 
charytatywnych i filantropijnych Za pomoc klinice 
Z. Religi Zakłady Piwowarskie S.A. otrzymały wyróz 
„Oskar Serca”. Uczestniczy czynnie w sponsorowaniu ośw v 
i kultury. Dzięki udziałowi i pomocy finansowej Zakładów 
Piwowarskich w Żywcu dokończono w końcu ubiegłego roku 
obwodnicę w kierunku Zwardonia oraz podjęto decyzję o 
partycypowaniu w budowie oczyszczalni ścieków.

Spółka prowadzona jest dynamicznie z wyobraźnią, a róż
ne gatunki piwa uzyskują krajowe i międzynarodowe nagro
dy i wyróżnienia. Żywiecki browar jest doskonałą reklamą 
i wizytówką miasta.

Prezes Adam Loewe zdobył duży autorytet w kraju, czego 
ostatnim wyrazem było Jego powołanie do składu Rady d/s 
Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie RP.

Redakcja „GŻ” wyraża uzasadnioną licznymi dowodami i 
stwierdzeniami, opinię że wybór mgr Adama Loewe na Czło
wieka Roku 1992 w Żywcu spotka się z powszechnym uzna
niem i aprobatą. Jednocześnie wyrażamy prawdziwą radość 
z wyboru, albowiem również miesięcznik żywiecki doświad
czał niejednokrotnie życzliwości i pomocy ze strony Pana 
Prezesa Adama Leowe. Dobrą formą podzięki niechaj będzie 
te kilka słów za Jego osiągnięcia zawodowe i pracę dla mia
sta ponad wszelkimi podziałami.

Pan mgr Adam Loewe ma 34 lata. Jest żonaty. Jego naj
bliżsi to małżonka Ewa, córka Agata i syn Jacek. Absolwent 
wydziałów prawa i filozofii rosyjskiej Uniwersytetu Śląskie
go. Związany z Żywiecczyzną od wczesnych lat dziecięcych. 
Tu spędzał każde wakacje, uczestniczył w rajdach, obozach 
i wczasach harcerskich. Kocha góry miłością wierną i praw
dziwą. Wypoczywa najchętniej na nartach oraz przy dobrej 
muzyce. Kiedy ma na to czas pozostaje tajemnicą naszego 
laureata.

Redakcja

TELEWIZJA KABLOWA
Beskidzka Telewizja Kablowa „Bestkabel” sp. z o.o. uprzej

mie informuje wszystkich oczekujących na telewizję kablową, 
że Minister Łączności wydał dnia 18 stycznia br. zezwolenie 
na realizację telewizji kablowej na terenie miasta Żywca (nr 
zezwolenia 2/93 z dnia 18.01br„ PAR DTR 130/93).

Mając już wszystkie potrzebne akty prawne i zezwolenia 
rozpoczynamy realizację inwestycji, jaką jest telewizja kab
lowa.

Za wszelkie wynikłe nie z naszej winy opóźnienia przepra
szamy przyszłych abonentów.

BTK „Bestkabel” 
ZarządRedakcja
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Wanda Miodońska 
Żywiec

Bukiet życzeń
Wszystkim kobietom bukiet życzeń 
Skowronków śpiew przed wiosenny 
Kwiat tulipanu z promykiem słońca 
Kwitnącą radość na dzień każdy

Kobietom matkom żonom siostrom 
Wśród codzienności jasny uśmiech 
Za trud wychowania ciepłe słowa 
Spokojny dom — wszystkie róże

Za ciągłe troski niepokoje 
O dom o dzieci o rodzinę 
Wszystko co piękne i najlepsze 
Tlrogim paniom — pełne naręcza

- )
-Powyższy wiersz Wandy Miodońskiej dedykujemy wszyst

kim Paniom (od uroczego oseska do najstarszej ukochanej 
babuni) z najlepszymi życzeniami pełnego zdrowia, szczęścia, 
pogody ducha i radości na co dzień.

Niech towarzyszy Im stały uśmiech, życzliwość, rada i po
moc ze strony tej brzydszej i niewątpliwie gorszej „połowy” 
naszego miasta i regionu.

Redakcja

Do Córek i Synów Ziemi Żywieckiej
W dniu 28 stycznia 1993 roku ukonstytuował się przy Re

dakcji „Gazety Żywieckiej” Komitet Redakcyjny

SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO 
ŻYWIECCZYZNY

Komitet stawia sobie za cel gromadzenie i publikowanie 
^materiałów o ludziach, którzy wpisali się w historię tej Zie- 

przyczynili się do jej sławy i chwały, od czasów najdaw
niejszych po dzień dzisiejszy.

To trudne i długofalowe przedsięwzięcie możliwe będzie 
do zrealizowania tylko wówczas, gdy inicjatywa nasza spotka 
się z poparciem szerokiego kręgu osób, chcących wziąść na 
swoje barki rolę współredaktorów „Słownika”, a przede wszy
stkim:

— wyszukiwania nazwisk ludzi godnych do odnotowania na 
łamach Słownika,

— gromadzenia i opracowywania materiałów na ten temat,
— finansowego wsparcia inicjatywy wydania Słownika.

Zwracamy się z apelem do wszystkich miłośników Żywiec
czyzny, w kraju i poza jego granicami, do Organizacji 1 To
warzystw sięgających swymi korzeniami do tej Ziemi.

Zostańcie współredaktorami „Słownika Biograficznego Ży
wiecczyzny”.

Nasz adres: Redakcja „Słownika Biograficznego Żywiec
czyzny”. Żywiec, ul. Fabryczna 5. Tel. 21-66. Konto Gazeta 
Żywiecka w Żywcu. Bank PKO Żywiec — Rynek. Nr 7650- 
-48770-132 — „Słownik Biograficzny”.

Przewodniczący Redaktor Naczelny
Komitetu Redakcyjnego Gazety Żywieckiej

Antoni Urbaniec Władysław Bułka

Wiadomości 
z Żywca

Wqlpliwosci i propozycje
Unii Demokratycznej

Wdniu 21.01.1993 r. odbyła się Sesja Rady Miasta, na któ
rej dokonano podwyżek podatków i opłat. Uchwała o wyso
kości nowych obowiązujących podatków i opłat zostanie po
dana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na ta
blicach ogłoszeń. Pragniemy zwrócić uwagę, że od dłuższego 
czasu Rada Miasta w Żywcu nie podaje do wiadomości uchwał 
podlegających ogłoszeniu. Uchwały Rady Miasta nie są za
mieszczane w lokalnej prasie, ani rozplakatowane na tabli
cach ogłoszeń.

Burmistrz Miasta mgr Jerzy Widzyk poinformował zebra
nych, że Zarząd Miasta przyznał nagrody za 1992 r. w wy
sokości dla Burmistrza 6,5 miliona złotych dla pozostałych 
członków Zarządu Miasta po 1,5 miliona złotych.

Zarząd Miasta przyznał również 18 milionów złotych dla 
nowopowstałego Stowarzyszenia Komitet Obywatelski w Żyw
cu na wynagrodzenie dla pracowników.

Grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie z Zarządu 
Miasta radnego Andrzeja Króla uzasadniając naruszeniem 
przez Niego § 41 Regulaminu Rady Miasta w Żywcu, który 
stanowi, że „Wykonując swe zadania radny nie powinien zaj- 
mować się sprawami, z którymi może być związany jego m- 
teres osobisty i majątkowy albo interes osób bliskich’.

Radny Włodzimierz Zabłocki zwrócił się z zapytaniem do 
radnego Andrzeja Króla w jaki sposób syn radnego A. Króla 
załatwił telefon do nowo otwartego sklepu mięsnego na Os. 
Młodych. Radny Andrzej Król odmówił odpowiedzi.

W związku z nadużyciami finansowymi w Miejskim Ośrod
ku Pomocy Społecznej w Żywcu grupa radnych wystąpiła do 
Rady Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez 
Komisję Rewizyjną Rady Miasta. Kierownik Miejskiego Oś
rodka Pomocy Społecznej w Żywcu radny Stanislaw Zacha- 
rias wnioskował, ahy nie przeprowadzać obecnie kontroli, 
gdyż będzie ona jedynie przeszkadzać. Radni większością gło- 
sów przegłosowali propozycję-decyzję radnych pozostawiamy
bez komentarza. . . , ....

Rada Miasta podjęła również uchwałę o zakupieniu dział
pod budowę oczyszczalni ścieków w Moszczanicy.

W związku z przejęciem szkół podstawowych przez miasto, 
Rada Miasta utworzyła Zarząd Szkół i Przedszkoli działający 
przy Urzędzie Miasta. Ponadto w 1993 r. należy opracować 
plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Oczków, 
który wg. oświadczenia architekta będzie kosztował ponad 
100 milionów złotych.

Przewodniczący Koła Terenowego Unii Demokratycznej 
w Żywcu zwróciła uwagę, że miasto czeka w najbliższym 
czasie budowa nowej szkoły podstawowej w Oczkowie a w 
mieście dzieci uczą się na trzy zmiany w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Sporyszu.

Koło Terenowe Unii Demokratycznej w Żywcu zwróciło się 
do Dyrekcji ZOZ z prośbą o rozpatrzenie możliwości uru
chomienia płatnego punktu szczepień przeciwko żółtaczce za
kaźnej oraz o zorganizowanie w godzinach popołudniowych 
poradni rehabilitacyjnych i specjalistycznych. Dyrekcja ZOZ 
ustosunkowała się przychylnie do naszej prośby.

Za Koło Terenowe Unii Demokratycznej 
w Żywcu

Teresa Kozubowska
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P.S. Ponawiamy apel do wszystkich organizacji politycz
nych i społecznych działających na terenie Żywca o udział w 
Sesjach Rady Miasta i aktywne włączenie się do budowania 
lokalnej demokracji. Brak kontroli społecznej jest wygodny 
dla większości radnych Rady Miasta w Żywcu.

Koło Terenowe Unii Demokratycznej w Żywcu organizuje 
wykłady dla klas maturalnych i zainteresowanych mieszkań
ców na temat prywatyzacji.

T. Kozubowska

Delegat z Geneiry uj Żyiucu
W Bielsku-Białej i w Żywcu w miesiącu styczniu br. prze

bywał delegat Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czer
wonego Półksiężyca z Genewy P. PIETER VAN ESSEN. Pod
czas pobytu na ziemi bielskiej delegat zapoznał się z organi
zacją PCK w terenie, szczególnie po zmianach, jakie zaszły 
w ciągu ostatnich lat w Polsce. Gość odwiedził ośrodki, w 
których przebywają dzieci bośniackie. Zapoznał się także z 
działalnością młodzieżowych kół PCK w szkołach, z działal
nością HDK oraz wziął udział w szkoleniu drużyny specjalnej 
ratownictwa w Bielsku. W dniu 7 stycznia br. Delegat w to
warzystwie P. Aurelii Włoch sekretarza ZW PCK oraz w 
obecności przewodniczącego Rej. Rady HDK Wiesława To
miczka i Sekretarza ZR PCK kierownika Placówki Tereno
wej PCK w Żywcu P. Ewy Barcik zapoznał się bardzo szcze
gółowo z działalnością HDK na Żywiecczyźnie, z wynikami 
pracy ZR PCK i działalnością młodzieży szkolnej PCK. Gość 
z Genewy w tym samym dniu był w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Żywcu, gdzie Dyrekcja wraz z młodzieżą szkolną PCK 
zgotowała mu bardzo serdeczne przyjęcie, między innymi 
śpiewając kolędy. Zapoznał się także z działalnością tamtej
szego szkolnego koła PCK oraz osiągnięciami szkoły w zakre
sie oświaty zdrowotnej, wpisał się do kroniki szkolnego kola 
PCK wyrażając serdeczne podziękowania pod adresem mło
dzieży szkolnej oraz Dyrekcji za dotychczasową pracę na 
rzecz Stowarzyszenia PCK.

Celem misji Delegata w Polsce było dokonanie wspólnie z 
działaczami PCK analizy problemów i programów Stowarzy
szenia PCK i możliwości jego dalszego rozwoju na szczeblu 
centralnym, wojewódzkim i terenowym.

Była to wizyta ciekawa i udana.
Br. Kastelik

Notuy sklep tu Osiedlu 700-Iecia
Czytelnicy dostrzegli i proszą o powiadomienie osób zain

teresowanych, że na terenie Osiedla 700-lecia, w pawilonach 
handlowych otwarty został ostatnio sklep ogólno-przemysło- 
wy Spółdzielni Pracy „SCH” w Żywcu. Sklep jest bogato 
zaopatrzony, ma miłą obsługę i przystępne konkurencyjne ce
ny.

Klient

Dar od serca
Pani Janina Wiśniowska przekazała wylosowaną w Gaze

cie Żywieckiej wygraną w wysokości 1.000.000 zł na rzecz 
„Łańcucha Gorących Serc” — Szpitala Rejonowego w Żywcu.

Publikujemy powyższe bez zgody Pani Janiny, której 
skromność nie wymaga reklamy.

Czynimy to jedynie, aby podziękować Jej za czułe i gorące 
serce wrażliwe na ludzkie cierpienie.

Redakcja

Magistratowi do wiadomości

Ludzie klną
Ludzie klną, a kierowcy TIR-ów przecierają ze zdumienia 

oczy, że otwierając małą obwodnicę w kierunku Zwardonia 
(chwała za to władzom miejskim i Zakładom Piwowarskim 
S.A. w Żywcu), zlikwidowano przejazd i piesze przejście przez 
tory z ulicy Objazdowej na Dworcową.

Ludzie klną bowiem ktoś dowcipny, choć bez wyobraźni 
postawił tam słupki z napisem „Przejście wzbronione”. Za
pomniano, że tym właśnie przejściem posługiwano się latami 
i że od niego do kładki nad torami jest około 500 m. Gdyby 
próbowano pomyśleć to istnieją sposoby na zaostrzenie uwa
gi na niebezpieczeństwa związane z przechodzeniem w tym 
miejscu. Wydawało się nawet, że takie zabezpieczenia zosta
ną zrealizowane. Obecnie pozbawiono praktycznie wielu mie
szkańców osiedla oraz pracowników funkcjonujących tam za
kładów pracy dotarcia w najkrótszej drodze do domów 1 
miejsc pracy.

Apelujemy do odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego 
oraz miejscowych władz kolejowych o zmianę obecnego sta
nu rzeczy, zgodnie z interesem mieszkańców i osób zatrud
nionych w tej części Zabłocia.

Kierowcy przecierają oczy, bowiem ciężkie 40-tonowe TIR-y 
zdążające od Bielska w kierunku Suchej, Jeleśni i Między
brodzia kieruje się na wiadukt nad torami, na którym o iro
nio ograniczono przejazd pojazdów do 20 ton.

Czyżby komuś zależało, aby ten niesłychanie ważny dla 
pieszych i pojazdów wiadukt rychło się zawalił?

Sprawa wymaga natychmiastowego zajęcia się nią, aby nie 
było za późno. Wtedy pozostanie jedynie prokurator.

nazwisko i adres znane redakcji 
Zabłocan

Do pracy bp się szło...
Dó nielicznych kolejek, które nam jeszcze pozostały, należą 

kolejki w biurach pracy. Chociaż-nasz region nie jest zagro
żony strukturalnym bezrobociem to pracy dla wszystkich nie 
wystarcza, a na nieliczne oferty niemal natychmiast znajdują 
się chętni. Ludzie coraz rzadziej odmawiają przyjęcia pro
ponowanej pracy, tym bardziej, że po odrzuceniu oferty traci
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się prawo do zasiłku na 90 dni. Pod koniec stycznia w Rejo
nowym Urzędzie Pracy w Żywcu było tylko sześć propozycji, 
w tym zaledwie dwie dla kobiet. Na tablicy ogłoszeń, w bu
dynku urzędu, także nie było wiele ofert. Najchętniej szu
kano wykwalifikowanych krawcowych i sekretarek z biegłą 
znajomością języka angielskiego. Ogłoszenie czytali nie tylko 
bezrobotni, ale i osoby chcące „dorobić” do renty.

Rejonowy Urząd Pracy w Żywcu obejmuje swoim zasięgiem 
14 gmin, w tym samo miesto, z wyłączeniem Czernichowa i 
Porąbki. Spytaliśmy panią mgr Eugenię Spyrę — kierow
niczkę tego urzędu — o problem bezrobocia w naszym re
gionie.

Od początku działalności biura zarejestrowano około 15,5 
tys. osób. Pod koniec stycznia w tzw. kartotece czynnej fi
gurowało 7800 poszukujących pracy, z czego 4300 to kobiety. 
Zasiłki pobierało zaś około 5300 osób. Kartoteka czynna to 
rejestr tych, którzy korzystają z usług pośrednictwa pracy, 
bez względu na to czy biorą zasiłki czy nie. Zarejestrowanym 
tam osobom, pomimo iż np. już straciły prawo do zasiłku, na- 
d-2.V przysługują świadczenia służby zdrowia.

' początku grudnia ub. r. prawo do zasiłku straciło 2070 
tx jrobotnych w wyniku wejścia w życie nowych przepisów 
i związanej z tym weryfikacji. Co miesiąc ta liczba powięk
sza się. W samym Żywcu 485 osób nie ma już do niego prawa.

Wśród poszukujących pracy więcej jest kobiet niż mężczyzn. 
Trudno jest dostać pracę robotnikom niewykwalifikowanym. 
Jak przewiduje pani Eugenia Spyra — ilość pobierających 
zasiłki prawdopodobnie do maja znacznie się nie zmieni. Do
piero w miesiącach letnich, gdy młodzież opuszcza szkoły, 
gwałtowniej wzrasta liczba rejestrujących się.

Obecnie 958 bezrobotnych to absolwenci różnych typów 
szkół. Przykładowo 38 osób skończyło uczelnie, a 530 średnie 
szkoły zawodowe.

Warto tu przypomnieć, że listopadowa nowela do ustawy 
o zatrudnieniu i bezrobociu postanawia, że zasiłek bezrobot
nym absolwentom przysługuje dopiero po upływie 3 miesięcy 
od zarejestrowania się, aż do końca 12 miesiąca po dniu ukoń
czenia szkoły. Jeżeli np. taka osoba otrzymała dyplom 30 
listopada 1992 r. i w tym dniu zarejestrowała się — to pierw
szy zasiłek otrzyma za marzec, a ostatni w listopadzie 1993 r. 
(o ile oczywiście spełni inne warunki ustawy). Jeżeli ten sam

-■'solwent zarejestrował się np. 31 stycznia br. to zasiłek bę- 
otrzymywał od maja do listopada.

Obecnie wszystkie osoby, które podjęły w przeszłości lub 
podejmą już po zarejestrowaniu się w biurze pracy naukę w 
szkole wieczorowej lub zaocznej posiadają status bezrobotne
go i uprawnienia do zasiłków, bez względu na to czy naukę 
w tych szkołach podjęły w okresie zatrudnienia, czy też nie.

Chociaż Żywiec, w porównaniu z innymi regionami kraju 
nie ma wysokiego bezrobocia (11,26%) osób czynnych zawodo
wo, (a jest to poniżej średniej krajowej) jest ono najwięk
sze w naszym województwie. (Cieszyn 5,7% — Oświęcim 
5,8%).

Działalność biura pracy nie może się więc tylko ograni
czać do prowadzenia rejestrów i wypłacania pieniędzy. Pani 
mgr Spyra przyznaje, że władze Żywca nie czekają z założo
nymi rękami. Gmina prowadzi aktywne formy przeciwdzia
łania bezrobociu na największą skalę w całym województwie.
Prace interwencyjne są nie raz jedynym ratunkiem dla tra
cącego zasiłek bezrobotnego, bowiem po przepracowaniu 180 
dni znowu może go otrzymać. W 1992 r. podpisano 127 umów 
na prace interwencyjne z zakładami pracy i samorządami 
oraz 8 umów na roboty publiczne. Ludzie bardzo często py
tają o kursy — głównie obsługi komputerów, kursy spawa
czy. Jest na nie zwykle więcej chętnych niż miejsc, ale trze
ba przyznać, że sporo osób po ich ukończeniu znajduje pracę. 
Kursy takie prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Żywcu i TNOiK w Bielsku-Białej.

Samo biuro i jego pracownicy też borykają się z własnymi 
problemami. Po przeprowadzeniu urząd zajmuje 17 pomiesz
czeń. Warunki więc poprawiły się, ale nie do końca. W bu
dynku jest jedno główne wejście i jeden korytarz. W pierw
szym tygodniu wypłaty zasiłku ,poczekalnia jest tak zatłoczo
na, że w znacznym stopniu utrudnia to normalną pracę biura. 
Od stycznia biuro pracy jest samodzielną jednostką budżeto
wą, a więc całą obsługę własnej działalności, którą kiedyś wy
konywały urzędy rejonowe, prowadzą sami pracownicy. Tym
czasem 28 etatów to stanowczo za mało — potrzeba prawie 
jeszcze raz tyle.

Brygida Stasica

Pomagajmy bezrobotnym
Pracodawcy, zgłaszajcie niezwłocznie każde wolne miejsce 

pracy w Rejonowym Urzędzie Pracy Żywiec ul. Sienkiewi
cza 19, tel. 46-46, 42-47, — ul. Sienkiewicza 19 —(obecna sie
dziba RUP).

Pomoc dla bezrobotnych to ludzki i społeczny najpilniejszy 
obowiązek i nakaz.

Redakcja

Pytania Czytelników. Kto? Kiedy? Dlaczego?
— Czytelnicy informują, że przy placu katedralnym od strony 

ul. Zamkowej funkcjonuje Bar Mleczny. Bez rozgłosu i 
natrętnej reklamy powstał ten oczekiwany przez wielu 
bar z napojami i wyrobami mleczarskimi. Okazuje się, 
wbrew licznym wcześniejszym obiekcjom, że sklep taki 
może być dla właściciela opłacalny.

— Zbliża się wiosna. Otoczenie mostu na Sole po obu stro
nach rzeki wymaga pilnego uporządkowania. Szczególnie 
brudno jest na zapleczach pawilonów handlowych w Za- 
błociu. Wskazana byłaby wizja lokalna Straży Miejskiej.

—■ Przerwane prace przy rozbiórce ruin drewnianego domu 
po byłym schronisku przy ul. Batorego. Czy ma to być 
rodzimy skansen?

— Czytelnicy skarżą się na ryczące głośniki kiosków sprze
dających kasety. Prawdziwa, dobra muzyka nie wymaga 
aż takiego nagłaśniania. Inaczej grozi nam głuchota. Kto 
uśmierzy swoistych melomanów prowadzących te kioski?

— Hejnał żywiecki nadal milczy. Kiedyś brzmiał dumnie 
sławiąc królewski gród. Co nam zostało z tych lat... chyba 
tylko lekceważenie opinii publicznej.

— Prasa alarmuje o barbarzyńskich wyrębach lasów Żywiec
czyzny. Kilkakrotnie informowaliśmy o tym Czytelników. 
Dotychczas cała sprawa polega wyłącznie na pisaniu, na
tomiast piły i siekiery niezmordowanie nadal pracują. Gi
ną lasy na naszych oczach. Kto położy tamę opisanej sy
tuacji? Kto wreszcie zajmie się nadzorowaniem nakazów 
Wojewody? Czy wogóle kogokolwiek ten karygodny stan 
interesuje — poza prasą? Czy zaczniemy działać dopiero 
wtedy gdy wandale wytną ostatnie drzewa. Polacy! opa
miętajcie się. Macie dzieci i wnuki. Co dla nich pozostanie 
poza górską pustynią?

Zmiang na stanowiskach
Żywiecka Prokuratura ma nowego Szefa-

Na stanowisko Szefa Rejonowej Prokuratury w Żywcu po
wołana została mgr Anna Wójcik były rzecznik prasowy Pro
kuratury Wojewódzkeij w Bielsku-Białej, a wcześniej wielo
letni prokurator żywieckiej prokuratury.
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Zmiana na stanowisku dyrektora Banku Przemysłowo-Han
dlowego w Krakowie, Oddział w Żywcu.

„Dyrektor Banku Przemysłowo-Handlowego, Pan Bonifacy 
Adryan przeszedł na emeryturę. Był energicznym, pełnym 
inicjatywy finansistą i starał się wspomagać działalność 
przedsiębiorstw całej niemal Żywiecczyzny, co w obecnych 
czasach nie było zbyt łatwe.

Życzymy Mu zdrowego odpoczynku po wieloletnich tru
dach, łączących się z niemałymi kłopotami i zmartwieniami. 
Znając jego pasję społecznikowską, jesteśmy przekonani, że 
jeszcze przez długie lata będzie aktywnie pracował społecz
nie w różnych instytucjach dla dobra naszego regionu.

Redakcja G.Ż.

Zmagania recytatorom
W dniach 15 i 16 grudnia 1992 r. Samorząd Uczniowski 

przeprowadził w klasach IV—VIII I Szkolny Konkurs Re
cytatorski połączony z I Konkursem Recytacji Poezji Mickie
wicza.

Spośród 42 uczestników wyłoniono 15 finalistów konkursu 
ogólnego i 12 (z 46) finalistów konkursu mickiewiczowskiego. 
W finale wzięło też udział 7 dzieci z najmłodszej grupy wie
kowej. Były one wytypowane przez Jury Konkursu, który w 
tej grupie rozegrano dnia 11 grudnia br.

Oto wyniki zmagań finałowych:

w I SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM:
I miejsce: Katarzyna MICHERDZIŃSKA 

Patrycja FICEK 
II miejsce: Grażyna SŁOWIK 

III miejsce: Dominik STOKŁOSA

Wyróżnienia:
Renata ZOŃ — VIIc
Justyna KAMIŃSKA — VIIc
Renata ZAK — IVc
Joanna ADAMCZYK — Me

Zwycięzcami KONKURSU RECYTACJI POEZJI MICKIE
WICZA w którym uczestniczyło 46 osób zostali:
I miejsce — Renata ZOŃ — kl. VIIc („Do samotności)

II miejsce — Justyna KAMIŃSKA — kl. VIIc (Rezygnacja") 
— Beata KŁUSAK — kl. VIIIc („Inwokacja”) 

Wyróżnienia: Tomasz CAPEK — kl. VIIIc („Stepy Akermań- 
skie”)
Klaudiusz TOMASZEK — kl. VIIIc („Pielg
rzym”)
Anna BUKOWSKA — kl. Vd („Chłop i żmija”) 
Marta JAGOSZ — kl. IVc („Nauka”).

PRZEPRASZAMY CZYTELNIKÓW!
Wywiad z bioterapeutą z Lipowej p. Zbigniewem Grygie- 

lem zamieścimy w kwietniowym numerze gazety.__________

Raptularz Żywiecki
— 29 stycznia 1993 r. w Żywcu uroczyście obchodzono 130 

rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Zapoczątkowa 
ła ją msza św. w intencji uczestników powstania w Koś
ciele Przemienienia Pańskiego. Na cmentarzu zaciągnięto 
warty honorowe przy mogiłach powstańców. Pełnili je 
żołnierze Jednostki Straży Granicznej oraz harcerze Zwią
zku Harcerstwa Polskiego w Żywcu. Delegacje społeczeń
stwa miasta złożyły kwiaty na mogiłach powstańców. W 
godzinach wieczornych w sali kameralnej Starego Zamku

— kl. VUIb
— kl. Vllb
— kl. Vllb
— kl. Vllb

odbył się Koncert Rocznicowy „Ku pamięci tamtych dni”. 
Program wypełnił referat historyczny pt. „Powstanie 
Styczniowe” Artura Kondrata — ucznia Liceum Ogólno

kształcącego w Żywcu opracowany pod kier. mgr Stanisławy 
Janik i Koncert w wykonaniu Kazimierza Józefa Węgrzy
na — poety z Istebnej oraz nauczycieli i uczniów Państwo
wej Szkoły Muzycznej w Żywcu. Uroczystości zgromadziły 
licznych uczestników.

— 2 lutego br. w siedzibie KPN odbyło się spotkanie z po
słem na Sejm RP p. Kazimierzem Wilkiem. Tematem 
spotkania było omówienie sytuacji politycznej i gospodar
czej kraju.

Motto
„Powinniśmy walczyć ze złymi tradycjami: prowincjonalną 

nieufnością, bezgraniczną żądzą zysku, podporządkowaniem 
się za wszelką cenę i brakiem kręgosłupa moralnego, a także 
cynizmem ubranym w maskę realizmu”.
„Wprost” z 14.02.93 nr 7 4

aVaclav Havel — Prezydent •
U

Hipokryci — czy faryzeusze?
Redakcja Gazety Żywieckiej otrzymała 10 lutego br. kopię 

5 stronicowego pisma od rzekomych mieszkańców miasta da
towanego 15.1.93 z adresatem Ministerstwo Sprawiedliwości 
oraz rozdzielnikiem 11 dalszych adresatów pośród, których 
brakuje jedynie Kurii Metropolitalnej.

Panowały kiedyś zwyczaje anonimowych donosów pod zmy
ślonymi podpisami —■ najchętniej jako mieszkańców miast 
— które, jak się okazuje odżyły w formie zwielokrotnionej. 
Autorzy powołują się również na opinie części radnych, co 
niedwuznacznie wskazuje ich rodowód. Gdyby autor lub au
torzy pisma mieli odwagę podpisania się pod tekstem, Redak
cja miałaby podstawy do jego opublikowania i ewentualnej 
dyskusji lub polemiki. Cytowanie chociażby fragmentów nie
wątpliwie tendencyjnego i złośliwego tekstu, pomawiającego 
w szczególności część urzędujących radnych Rady Miasta w 
Żywcu a nawet Wojewodę o wszystkie możliwe grzechy, by
łoby nietaktem z naszej strony w świadomości, że służyrm" 
złej sprawie. Zaczynają panować dzikie obyczaje mają« 
celu poniżanie i dyskredytowanie w opinii publicznej tych, 
którzy myślą odmiennie. Chodzi oczywiście nie o obiektywne 
racje, a o skompromitowanie (zniszczenie) konkurentów (prze
ciwników). Kryją się za takimi postawami i zachowaniami 
najczęściej zła wola i prywata pod płaszczykiem wzniosłych 
haseł i stwierdzeń. Piszemy o tym z zażenowaniem i przyk
rością także w świadomości, że nasz głos przyjęty zostanie 
przez „złych ludzi” jako obrona, czy też ochrona starego po
rządku i niektórych osób. Do sprawy powrócimy w stosow
nym czasie, gdy powstaną warunki i klimat do spokojnego 
i rzeczowego zajęcia się żywiecką rzeczywistością. Istnieją 
między nami ludzie „chorzy” z nienawiści. Czy jest to choro
ba uleczalna?

Redaktor Naczelny

Krakow 9.02.1993 r.

Alf blaga o przebaczenie!
W korespondencji pt. „Żywiec ma swego króla” (G.Ż. luty 

br.) nastąpiła straszliwa pomyłka.
Król Andrzej I tak jak jego antenaci Karol Łysy, Karol 

Młot, Karol Prostak —• wywodzi się od ARNULFA, biskupa 
Metzu, założyciela dynastii Karolingów, a nie od jakiegoś tam 
Hugona Kapeta, założyciela dynastii Kapetyngów.
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Alf blaga o przebaczenie swego króla Andrzeja I i prze
prasza Czytelników.

To karygodne przeoczenie wzięło się stąd, że w dniu wysy
łania do G.Ż. korespondencji (20 styczeń), Alf ronił swe ko
smiczne łzy, będąc pod wrażeniem wzruszającego trenu sej
mowego w wykonaniu Pana Posła J. Łopuszańskiego, który 
czcił okrągłą 200-setną rocznicę Mordu Ludwika XVI zna
nego Alfowi jako Ludwik Kapet — ewentualne skojarzenia 
i podobieństwa są przypadkowe.

ALF HERALDYK (z bożej łaski)

P.S. Dziękujemy Ci Alfie za lekcję historii jak również za 
okazaną skromność i przeproszenie Czytelników. Frrare hu- 
manum est.

Redakcja

Echo z Ratusza
- '-a Gazecie Żywieckiej wprowadzamy nową stałą rubrykę 

b Jytułem „ECHO Z RATUSZA” — „OKIEM RADNEGO”. 
Zapraszamy wszystkich radnych do zabierania głosu, do pre
zentowania swoich uwag, opinii i problemów, które Was 
nurtują. Oto pierwszy głos radnego miasta Pana Mieczysła
wa Chamika.

OKIEM RADNEGO

Żyjemy w czasach, gdy w oczach społeczeństwa każda wła
dza jest poddawana krytyce, posądzana o stołki itp. Mówi się 
tak o posłach, senatorach oraz radnych. Ponieważ jestem rad
nym i żyję wśród mieszkańców miasta Żywca, słyszę jak to 
niektórzy radni wykorzystują swoje stanowiska i zbierają 
profity, łatwo zdobywają majątek komunalny, zajmują dob
re stanowiska itp. W tych „miejscowych wieściach” jest wie
le przesady, ale w każdej plotce jest trochę prawdy. Należy 
przyznać, że wśród nas radnych są niepotrzebne działania 
niektórych kolegów, którzy jak to już określono zabiegają 
o osobiste interesy i urabiają w ten sposób negatywną opi
nię całej Radzie. Na sesji 21.01.93 część radnych złożyła wnio
sek o odwołanie radnego A. Króla z Zarządu Miasta w związ
ku z zarzutem dot. nieprzestrzegania przez Niego Regulami-

’ Rady Miasta jak i Ustawy Antykorupcyjnej (uzasadnienie 
* złożonym wniosku). Wnioskodawcy kierowali się zasadą 
o odcięciu się radnego od takich działań, które z punktu wi
dzenia regulaminowego jak i moralnego są sprzeczne z funk
cją radnego.

Z informacji uzyskanych od burmistrza Pana J. Widzyka 
na sesji w dn. 21.01.93 wynika, że w Miejskim Ośrodku Pomo
cy Społecznej jest prowadzona kontrola w związku z przy
padkiem ujawnienia „martwych dusz”. Kontrolę przeprowa
dza Kierownik tegoż Ośrodka Pan St. Zacharias. Wniosek 
radnych o włączenie do kontroli całej Komisji Rewizyjnej Ra
da odrzuciła, twierdząc że kontrola z województwa nic nie 
wykryła, a kierownik sam w swoim Ośrodku sprawnie i naj
lepiej przeprowadzi kontrolę. Mówi się że brak uczciwych i 
kompetentnych, a tu Kierownik — Radny — Przew. Komisji 
Rewizyjnej w jednej osobie sab siebie kontroluje i wyciąg
nie odpowiednie wnioski.

W najbliższym czasie komisja gospodarcza przedstawi Za
rządowi i Radzie Miasta listę prac inwestycyjnych i remon
towych na br. W tym miejscu zamierzam poruszyć sprawę 
inwestycji, która od 1988 r. jest nierealizowana, pomimo 
przyjęcia do wykonania w latach 1990—92. Mam na myśli 
ul. Buczka i Wyspiańskiego, przez który to teren przebiega 
wodociąg i kanalizacja, ale trudno doczekać się opracowania 
przynajmniej projektu technicznego. Mieszkańcy wymienio
nych ulic deklarowali pomoc w czynie społecznym przy wy
konawstwie, ale pomimo składanych wizyt i list, Zarząd

Miasta milczy. Przypominam Panu Burmistrzowi o planach 
inwestycyjnych z poprzednich lat i proszę o wyjaśnienie, dla- ' 
czego pomimo niewielkich nakładów finansowych dot. opra
cowania projektu mieszkańcy wymienionych ulic nie mogą się 
doczekać realizacji. Brak jakichkolwiek działań w tej spra
wie ze strony Zarządu Miasta mogę traktować jako złośliwość 
pod adresem „naprzykrzającego” się radnego.

M. Chamik

Plotki — Ploteczki
— W Żywcu odbyło się spotkanie sympatyków KPN ze swo

im posłem. Poseł odjechał a sympatycy szaleli... i nie 
tylko. Tym razem nie powiemy jak było.

— „Łucznik” — obchodził swoje lecie. Starsi pozazdrościli 
znanym sportowcom. Zorganizowano konkurs strzelecki z 
prawdziwego łuku. Tym razem wygrał radny Królewskie
go Miasta Żywca słynny sportowiec Marcin Kędracki przed 
swoim burmistrzem. Zgadnijcie kto był trzeci?

— Do słynnej Isaury z Ujsoł uśmiechnęło się szczęście. Jej 
losem i kłopotami zainteresował się bogaty gazda z Rycer
ki. Co to znaczy dostać się na łamy naszej gazety.

— Browar Żywiec i władze miasta podpisały umowę o par
tycypacji tego pierwszego w rozbudowie oczyszczalni ście
ków w Żywcu. Ciekawe dlaczego jeden ze znanych rad
nych w imiennym głosowaniu wstrzymał się od głosu?

Ciotka Klepetnica 
z Kocurowa

Życiorysy na Żywiecczyźnie pisane
Plony na zbyrkach

Jego życie nierozerwalnie związało się ze wsią i rolnictwem- 
Od najmłodszych lat — kiedy dzieckiem będąc pasał krowy 
na ojcowskim zagonie, aż po ostatnie aktywne lata działal
ności zawodowej i społecznej służył jej najlepiej jak umiał 
i darzył ją miłością największą. A poprzez tą służbę wiernie 
służył Ojczyźnie, bo jak powiada stare ludowe porzekadło — 
nie ma Ojczyzny bez Ojcowizny.

Adam Janica urodził się w 1925 roku w Godziszce, gdzie 
ukończył także szkołę podstawową. W czasie wojny uniknął
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wywozu na roboty w głąb Niemiec, gdyż jako dobry robotnik 
rolny chroniony był przez volksdeutscha z Jaworzna, u którego 
pracował.

Po wojnie w latach 1945—47 kończy Gimnazjum Ogrodni
cze w Białej Krakowskiej i podejmuje pracę jako Inspektor 
Oświaty Rolniczej w Powiatowej Radzie Narodowej w tym
że mieście. Kiedy oświata rolnicza przechodzi pod skrzydła 
organizacji Służba Polsce zostaje automatycznie do tej orga
nizacji przeniesiony.

Musi być dobrym, przodującym krzewicielem oświaty rol
niczej skoro w 1951 roku awansowany zostaje na stanowisko 
Inspektora Przysposobienia Rolniczego do Komendy Woje
wódzkiej „Służba Polsce” w Krakowie. Nie leży Mu ten 
awans. Męczy Go szum i tłok wielkiego miasta. Brak Mu roz
ległych polnych łanów .Toteż korzysta z pierwszej okazji na
darzającej się okazji aby wrócić w „teren”. W tym samym 
roku podejmuje pracę jako instruktor Oświaty Rolniczej w 
Komendzie Powiatowej „SP” w Żywcu.

Kiedy oświata rolnicza wraca na powrót do rad narodo
wych przechodzi i On na stanowisko Inspektora Oświaty Rol
niczej w PRRN w Żywcu, a kiedy powstają Kółka Rolnicze 
i oświata zostaje im przypisana — przechodzi do Kółek Rol
niczych.

W Powiatowej Radzie Narodowej przyszło mu pracować w 
ciekawym, ale trudnym okresie. Był to czas przyśpieszonego 
(na siłę) zakładania spółdzielni produkcyjnych.

Jak każdy zdrowo myślący rolnik szczerze pragnął postępu 
w rolnictwie, ale takiej formie zakładania spółdzielni produk
cyjnych był przeciwny. Sprzeciw ten mógł jednak zachować 
tylko dla siebie (takie to były czasy). Jedyne co mógł zrobić 
to czynić uniki, aby nie zostać pełnomocnikiem powiatowym 
do tej pracy. Kontaktu ze spółdzielniami jednak pominąć nie 
mógł.

Po dzień dzisiejszy wspomina jak to będąc odpowiedzialny 
za terminowe ukończenie żniw w Spółdzielni Produkcyjnej w 
Lipowej — gospodarującej na niewielkiej podworskiej resz- 
tówce — wyklepał kosy i sam skosił 2 ha pszenicy i 1 ha owsa, 
a zbierała i wiązała kierowniczka miejscowej szkoły podsta
wowej.

A potem przyszedł rok 57 i „moda” na rozwiązywanie spół
dzielni. Wówczas znowu musiał „świecić oczami” przed ludź
mi w takich spółdzielniach, w których wcale im się do roz
wiązania nie spieszyło. No cóż. Chciałoby się powiedzieć 
c’est la vie!

Kiedy nastały Kółka Rolnicze był w nich nadal odpowie
dzialny za oświatę rolniczą pełniąc równocześnie — niejako 
honorowo funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Przy
sposobienia Rolniczego.

Przysposobienie Rolnicze — Dziecko Kółek Rolniczych i 
Związku Młodzieży Wiejskiej posiadało na Żywiecczyźnie dob
re ziarno. Wyrosło w nim wielu dobrych, światłych rolników, 
wielu dobrych, cenionych działaczy Związku Młodzieży Wiej
skiej ,Kółek Rolniczych, czy Spółdzielczości Samopomocowej. 
A wszystko zaczynało się bardzo zwyczajnie. Samokształcenie, 
poletka doświadczalne, a na koniec roku (trzy stopnie a więc 
trzy lata) egzaminy.

Po egzaminach dziewczyny — czasami już pełną gębą go
spodynie przynosiły upieczone przez siebie kołacze i kawę, 
chłopaki (wiadomo) co innego i w wiejskiej chacie, bywało 
że jeszcze przy lampie naftowej, cieszyło się z uzyskanych wy
ników i rozprawiało o przyszłym życiu, przyszłej wsi. Jak na 
starcie.

Bywały te starty nieraz bardzo udane i przynosiły dobry 
plon. Bo wszędzie tam, dochodziło do mariażu oświaty z 
chłopską pracowitością i rzetelnością plon bywał duży. Adam 
przekonał się o tym kiedy jako agronom gminny w Milówce 
namówił rolników aby zagospodarowali nieużytki, na których 
wśród jałowców, żarnowca i sitowia pasły się wychudzone

krowy. Zaorano pastwiska, posiano szlachetne trawy, zasilono 
nawozami i na iych przysłowiowych zbyrkach zbierano po 
dwa, trzy pokosy dorodnego siana rocznie.

Jeżeli łąki w Lalikach do dzisiejszego dnia cieszą oko i 
dają wspaniałe siano, o czym pisze m.in. dr inż. Stanisław 
Gąsiorek1) to jest w tym cząstka Adamowego udziału.

W Kółkach Rolniczych Adam Janica pracował do 1963 ro
ku, kiedy to został wybrany V-ce prezesem PZGS w Żywcu. 
Jako V-ce prezes odpowiedzialny za sprawy obrotu rolnego 
szczególną uwagę skoncentrował na bazie magazynowo-sku- 
powej.

Przełom lat 60/70-tych, to były dla Spółdzielczości Samo
pomocowej tłuste lata. A tu na Żywiecczyźnie umiano je wy
korzystać. Jak grzyby po deszczu rosły piękne, nowoczesne 
bazy magazynowo-skupowe w gminnych spółdzielniach. Ży
wieckie — kopciuszek w towarowej produkcji rolnej — mia
ło najlepsze zaplecze magazynowe w całym ówczesnym wo
jewództwie krakowskim. Była to zasługa ogromnej armii 
przygotowanych i zaangażowanych pracowników i działaczy 
spółdzielczości, ale przecież i tam pozostała cząstka Ad- • 
wego życia.

Doświadczenia zdobyte na Żywiecczyźnie przeniósł do pracy 
w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni SCH w Biel
sku-Białej, gdzie po reorganizacji także objął stanowisko V-ce 
prezesa. Tu również rzucił się w wir pracy i obowiązków.

Zaangażowanie zawodowe nie przeszkadzało mu jednak w 
podnoszeniu swoich kwalifikacji. Pracując ukończył Techni
kum Rolnicze w Łodygowicach, a później także Studium Spół
dzielcze.

Udzielał się także społecznie. Najpierw w ZMW „Wici”, po
tem w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym gdzie pełnił sze_ 
reg funkcji, piastując m.in. stanowisko V-ce prezesa WK ZSL 
w Bielsku-Białej.

Przez pewien czas był V-ce przewodniczącym PPRN w Żyw
cu, a od 1966 roku, aż do reorganizacji — Przewodniczącym 
Powiatowej Rady Związku Kółek Rolniczych w Żywcu.

Nawet kiedy w 1982 roku przeszedł na emeryturę nie po
został na uboczu, ale działał w Kółkach rolniczych dopóki 
pozwalało zdrowie.

Ma więc co wspominać.
Przypominają o tym także liczne odznaczenia i wyróżnię 

nia od Brązowego Krzyża Zasługi, aż po Krzyż Kawaler*, 
i Oficerski OOP. Mówi o tym Złota Honorowa Odznaka ZMW 
i Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej. Przypominają 
inne liczne dyplomy i odznaczenia. Ale przypominają także 
poszarpane nerwy i zrujnowane zdrowie — danina, którą ten 
jeszcze niezbyt stary człowiek płaci za wierną służbę Ojczyź
nie.
*) St. Gąsiorek — Lalickie Łąki — Gazeta Żywiecka nr 11(47)

Antoni Urbaniec

Soblótuka ma stulatka
Józef Sporek skończył 100 lat.

W dniu 23 styzcnia 1993 r. w Soblówce gmina Ujsoły odbyła 
się niecodzienna uroczystość.

Jej mieszaniec Józef Sporek skończył 100 lat.
Do 1918 roku pracował na gospodarstwie swojego ojca i 

zarobkowo w lasach Habsburga.
W 1918 r. został powołany do wojska austriackiego, później 

do polskiego. W 1921 r. wrócił do rodzinnej wsi chory, jako 
inwalida wojenny z przestrzeloną klatką piersiową. Po dru
giej wojnie pracował w Spółdzielni „Podhalanka” w Rajczy. 
W 1924 r. zawarł związek małżeński z Anną Sporek, która 
10.IV.br. skończy 93 lata. Jest w dobrym zdrowiu, czyta nie
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korzystając z okularów, podobnie jak jej mąż. Państwo Spor- 
kowie mają sześcioro dzieci, 3 synów i 3 córki, 16 wnuków 
i 20 prawnuków.

Jubilat w młodości lubił się bawić, grał na basie, tańczył 
i śpiewał. Aktualnie nie pali papierosów. Palił do 90 roku ży
cia. Codziennie wypija trzy razy dziennie 50 gram wódki 
„miodówki”. Jadał ziemniaki, kapustę i pił mleko oraz źród
laną wodę, którą ma blisko swojego domu.

Jako uczestnik I wojny światowej otrzymał krzyż Za Udział 
w Wojnie 1918—1921, oraz stopień podporucznika. Bierze ren
tę z pierwszej wojny światowej, jako jej inwalida wojenny.

„Jestem bardzo zadowolony — powiedział — że władza pa
mięta o mnie”.

Władze gminy zgotowały Jubilatowi wspaniałą uroczystość, 
w której wzięli udział sąsiedzi i rodzina. Wójt gminy Franci
szek Kruczyński wygłosił piękne przemówienie i wręczył Me
dal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznany przez Pre
zydenta L. Wałęsę oraz kosz, w którym było 100 upominków

% stulecie i koperta z pieniędzmi.
Kierownik Żywieckiego ZUS-u Aleksandra Zyzak nie za

pomniała o swoim Jubilacie. Przybyła na miejsce, by mu wrę
czyć decyzję Dyrektora ZUS w Warszawie, który przyznał mu 
od 1.1.1993 r. stały dodatek 2,5 min oraz 5 min złotych.

Zebrani zostali bardzo serdecznie po góralsku ugoszczeni, 
było to prawdziwe „drugie wesele”, na którym kilka razy 
śpiewano — dwieście lat.

Władysław Bułka

Przyroda — ekologia
REDAKCJA GAZETY 
ŻYWIECKIEJ 
ul. Fabryczna 5 
ŻYWIEC

Żywiec, dnia 8.02.1993 r.

Problemy ochrony środowiska to tematy, które coraz częś
ciej poruszane są w środkach masowego przekazu, znajdują 
się w programie firm, miast, regionów i państwa. Są wreszcie 
tematem rozmów ludzi, gdyż wszystkim nam zależy na ochro
nie środowiska naturalnego, a w efekcie naszego zdrowia.

Również w Zakładach Piwowarskich w Żywcu inwestycje 
w zakresie ekologii znajdowały się w centrum uwagi Kierow
nictwa. Ochrona środowiska jest kosztowna, wymaga olbrzy
mich środków finansowych, dlatego też przed podjęciem de
cyzji wykonano różne analizy w celu osiągnięcia najlepszej 
efektywności ekologicznej zakładając:
— nowoczesność rozwiązań (stopień oczyszczania ścieków),
— niskie koszty eksploatacyjne, jak również niezawodność 

samej oczyszczalni,
— powiązanie projektu Browaru z innymi działaniami na 

rzecz ochrony środowiska w mieście Żywcu i Gminie Ra
dziechowy.

—■ Troska o nasze wspólne bezpieczeństwo, o czystą wodę 
była przedmiotem wielu rozmów Kierownictwa firmy z 
przedstawicielami Gminy i Miasta.

Efektem był dzień 30 stycznia 1993 r., w którym została za
warta umowa pomiędzy Miastem Żywiec, Zakładami Piwo
warskimi S.Ä. i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodno-Kanali
zacyjnym Sp z o.o. na podstawie której ustalono:
— Wspólną realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 

' ścieków w Żywcu przy ulicy Brackiej,
—• budowę kolektora od Zakładów Piwowarskich w Żywcu 

do ulicy Mochnackiego.
Nakłady na realizację inwestycji, która ma być ukończona 

w ciągu trzech lat wyniosą 98 miliardów złotych, z tego 44 
miliardy ponosi Miasto, 54 miliardy Browar, w tym 4 miliar

dy na budowę kolektora, który ma być ukończony do 1 kwiet
nia 1994 r.

Prowadzenie modernizacji powierzono Miejskiemu Przed
siębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, który po zakończeniu 
inwestycji jest jej wyłącznym właścicielem i po wybudowa
niu kolektora przejmie ścieki Browaru.

Ustalono także, że Zakłady Piwowarskie S.A. udzielą mia
stu poręczenia na 15 miliardów złotych dla pożyczki z Fun
duszu Ochrony Środowiska.

Należy się również czytelnikom wyjaśnienie, że ścieki bro
warnicze w swoim składzie nie zawierają trucizn takich jak 
np. metale ciężkie, zabrudzenia składają się z węglowodanów 
i białek będącychskładową procesu technologicznego i pocho
dzą z resztek drożdży, cząstek młóta (wysłodzin), chmielu i 
wód płuczących z mycia butelek i beczek.

Kombinacje tych ścieków ze ściekami komunalnymi jak 
przedstawia literatura i praktyka (większość browarów na za
chodzie podłączona jest do oczyszczalni miejskich), zapewnia 
lepszy efekt oczyszczania, niż gdyby ścieki te oczyszczać od
dzielnie.

Dlatego też łatwiej pokonać wymienione problemy w ukła
dzie solidarnościowym, niż samotnie, tym bardziej, że zbudo
wanie nowego kolektora umożliwi podłączenie ścieków, mie
szkańcom dzielnicy Pawlusie do kanalizacji, co jest jednym 
z ważniejszych czynników uniknięcia dalszej degradacji śro
dowiska naturalnego w tym rejonie.

PREZES ZARZĄDU 
mgr Adam Loewe

Konkurs fotograficzny
W fotografii amatorskiej w ostatnich kilku latach nastąpiły 

olbrzymie zmiany. Na rynku pojawiły się aparaty fotograficz
ne w pełni automatyczne, gdzie rola fotografującego ograni
cza się do wycelowania aparatu i naciśnięcia spustu migawki. 
Całą resztę wykonuje elektronika. Naświetlony film oddaje
my do wywołania w automacie, bo w jego cenę wywołanie 
zostało wkalkulowane. Odbitki wszystkie jednakowego for
matu też wykona automat. Fotografia czarno biała przechodzi 
szybko do historii, podobnie jak uroki obróbki i kadrowania 
pojedynczych zdjęć w amatorskiej ciemni fotograficznej.

Nie straciło jednak nic na atrakcyjności rejestrowanie zda
rzeń i otaczającej nas rzeczywistości przy pomocy aparatu fo
tograficznego. Jakże często wykonane przez nas zdjęcie wy
daje się banalne a po latach staje się dokumentem historycz
nym godnym uwagi.

Mając tö na uwadze redakcja naszej gazety ogłasza

STAŁY KONKURS FOTOGRAFICZNY
w którym każdy miesiąc ma swój temat. Na rok 1993 propo
nujemy następującą tematykę:

ekologia i ochrona środowiska, 
portret,
z przeszłości stare fotografie, 
folklor Żywiecczyzny, 
wakacje, 
praca,
zwierzęta wokół nas, 
jesień, 
pejzaż.

Regulamin konkursu: format 9X13 lub 13X18, wykonane w 
technice kolorowej lub czarno-białej, dopuszcza się cykl zdjęć 
na jeden temat. Fotografia musi być zgodna w treści z te
matem danego miejsca. Do fotografii należy dołączyć tytuł, 
datę i miejsce jej wykonania. Fotografię z tematem miesiąca

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
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bieżącego należy przesłać na adres redakcji do dnia 10 na
stępnego miesiąca. Nadesłane na konkurs fotografie nie będ, 
zwracane ich autorom. Najlepsze fotografie będą publiko
wane w naszej gazecie. ,v. ........

Inżynier radzi:
Coraz częściej napływają do mnie listowne zapytania w 

jaki sposób można zmusić osoby zakłócające odbiór progra-' 
mów radiowych i telewizyjnych innymi urządzeniami- do za
przestania tego procederu.

Jedyną instytucją władną do podejmowania odpowiednich 
decyzji w tej sprawie jest Państwowa Agencja Radiokomu
nikacyjna. Dla naszego terenu Oddział w Katowicach ul. 
Wróblewskiego 75. Tam też należy kierować wszystkie: skarr. 
gi odnośnie zakłóceń programów radiowych i telewizyjnych.

Urząd Miasta Żywiec został poinformowany przez Zakład 
Radiokomunikacji i Teletransmisji Telekomunikacji Polskiej. 
S.A. w Katowicach, że w miesiącu marcu br. Telewizyjna 
Stacja Retransmisyjna na górze Grójec K-50 i K-7 zostanie 
wyłączona. W związku z powyższym radzę wszystkim odbie
rającym sygnał telewizyjny z Grójca, aby zaopatrzyli się w 
anteny telewizyjne i ustawili je na odbiór góry Skrzyczmy 
Stamtąd bardzo dobrze można odbierać sygnał za pomocą 
szerokopasmowej anteny K-21 do 65.
_________________________________mgr inż. Antoni Szlagor , .

KULTURA - KULTURA
Nowa Miss Podbeskidzia
Dominika Duda — nowo panującą

Już po raz piąty odbyły się wybory Miss Podbeskidzia zor
ganizowane przez Bielskie Centrum Kultury. W wyborach 
startowały dziewczęta z Żywca: Kasia Gierat Miss Żywiec
czyzny, Beata Okrzesik i Edyta Handzel.

Dwie żywczanki weszły do ścisłego finału, były to: Kasia 
Gierat i Beata Okrzesik.

Beata Okrzesik — lat 21 blondynka o niebieskich oczach 
rodem z Gilowic zdobyła tytuł Miss Elegancji. Uzyskała ońa 
szansę startu w tzw. przeglądzie przedpółfinałowym do pół
finału Miss Polski. Dziewczęta ćwiczyły pod okiem Pani 
Zdzisławy Maślanka z żywieckiego MDK.

Impreza ze wszech miar udana, co jest zasługą Vice dyrek
tora BCK Pani mgr Lucyny Grabowskiej; której serdecznie 
gratulujemy tej wspanialej imprezy.

■ (buw) '

Wybory Miss Żywiecczyzny
Czy Żywiecczyzna będzie mieć swoją miss 93?

W roku ubiegłym po raz pierwszy w historii Żywiecczyzny 
zorganizowano wybory Miss Żywiecczyzny 92. Warto przy
pomnieć, że wówczas Kasia Gierat została wybraną Miss Ży
wiecczyzny. Organizatorem wyborów była Żywiecka Agencja 
Artystyczna w Żywcu.

Jak wspominają sympatycy i uczestnicy tych wyborów, 
była to wspaniała impreza, godna finałowego konkursu. Naszą 
gazeta patronowała tej fantastycznej imprezie, gdzie Czytel
nicy wybrali Miss GŻ, Wiolettę Biegun.

Ciekawe, czy w 1993 r. odbędą się wybory Miss Żywiecczyz
ny? Czy znajdą się nowi organizatorzy?

Jest przecież w Żywcu dużo instytucji, które parają się 
profesjonalnie kulturą- i mogą podjąć trud organizowania

wyborów. Miss. Liczymy na Żywiecki Ośrodek Kultury, Mło
dzieżowy Dom Kultury. Szlak został przetarty. Czekamy na 
propozycje. Łamy naszej gazety są otwarte dla przyszłych 
organizatorów,

.. , ;_______________________________(buw)
' •■Lr/W >■'■■■ 1 V:

Polska sztuka ludowa i naiwna
A DALEKI WSCHÓD

Żywiecki Ośrodek Kultury zorganizował wspaniałą wysta
wę pt..„Polska Sztuka Ludowa i Naiwna a Daleki Wschód”. 
Były to zbiory WITA JAWORSKIEGO z Krakowa.

WIT JAWORSKI

urodzony w Żywcu, mieszka na stałe w Krakowie. Ukończył 
filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracu
je jako adiunkt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
gdzie wykłada logikę. Jest autorem 20 książek, w tym: poezy* 
powieści, opowiadania, eseje, oraz wybory: Tabuizm, But 
dyzm, Judaizm.

Jego. hobby to. sztuka ludowa w szerokim pojęciu oraz... mo
tocykl. W roku 1976 i 1979 odbył motocyklem podróże po Bli
skim Wschodzie: Turcja, Iran, Afganistan, Pakistan. W 1985 r. 
przebywał w Wietnamie, a w 1986 r. w Chinach.

Na wystawie można było obejrzeć drzeworyty wietnamskie, 
z Nepalu i Chin. Były obrazy chińskie i meksykańskie. Obra
zy rodzajowe, obyczajowe oraz na szkle malowane. Ogółem 
wystawiono 34 prace

Warto zaprosić innych synów Ziemi Żywieckiej, którzy mie
szkają poza Żywcem, by nie tylko okazjonalnie odwiedzali 
swoje miasto, ale by od czasu do czasu zaprezentowali swój 
dorobek kulturalny i życiowy. Gratulujemy Panu Witowi Ja
worskiemu.

(sław.)

Gościniec piwny — ale w Krakowie
Zakłady Piwowarskie S.A. w Żywcu w dniu 29 stycznia 

1993 r. w Sali Tańca Ośrodka Kultury HTS w Krakowie na 
Oś. Górali zorganizowały degustację żywieckiego piwa.

Było to spotkanie ludzi kultury, prasy, biznesu przy kuflu 
piwa i dobrej muzyce.

Uczestnicy świetnie się bawili, dokonywali wymiany myśli 
i nie tylko, były to prawdziwe rozmowy Polaków.

Spotkanie z dużą swadą i humorem prowadził znany kra
kowski dziennikarz i Pisarz Leszek Mazan.

Warto, by w Żywcu zrobić podobny „Gościniec Piwny” — 
któryby zbratał ludzi biznesu, kultury i wszystkich którym 
dobro miasta leży na sercu.

(W.B.)

Nieznany rodowód Papieża?
Przodkowie Jana Pawła n mieszkali w Żabnicy.

Karol Wojtyła obecny papież Jan Paweł II pochodzi z ro
dziny od dwu i pół wieków zamieszkującej u stóp Bukow
skiego Gronia w Beskidzie Małym, we wsi Czaniec.

Według tradycji rodzinnej czanieckich Wojtyłów, ich pro
toplasta przybył do Czańca ze wsi Żabnicy w XVIII wieku.

Wieś Żabnica została założona przez osławionego Mikołaja 
Komorowskiego,, właściciela dóbr żywieckich, później wójto
stwa „Mikołaj” w Wadowicach, pomiędzy rokiem 1608 a 1626. 
Powstała jako wieś zarębna, zasiedlona głównie przez woło- 
sko-słowackich pasterzy, którzy na Żywiecczyźnie w tym 
czasie uzyskiwali możność osiedlenia się na dogodnych warun-



Nr 3(53) gazeta żywiecka Str. 11

kach. Jednym z takich Wołochów, jak ich nazywano1 Wył pro
toplasta rodziny Wojtyłów. Jak nazwisko wskazuje mógł być 
przywódcą przybyłej gromady pasterskiej, gdyż słowo ,,'waj- 
da” takie właśnie ma znaczenie. Później od tego słowa wy
wiodły się różne odmiany nazwisk Wajda, Wojdyła; Wojtyła.

Według inwentarza dóbr żywieckich z roku 1715 w założo
nej przed wiekiem Żabnicy, zamieszkiwało 37 półzarębników. 
Wśród nich spotykamy Mikołaja Wojtyłę i Krzysia Wojtela. 
Wśród nazwisk mieszkańców wszystkich innych, pozostałych 
50 wsi Żywiecczyzny czterokrotnie tylko występuje nazwisko 
Wojtyła. W 1715 roku w Zadzielu mieszkał rolnik Sobek Woj
tyła, w 1798 r. w Gilowicach był chałupnik Mikołaj Wojtyła, 
w 1715 r. w Soli mieszkali półrolnicy Kuba Wojtyła i Florek 
Wojtyła. . :

Wobec tego, że nazwisko Wojtela jest zdecydowanie inne 
niż Wojtyła, za protoplastę czanieckiego rodu Wojtyłów na
leży uznać półzarębnika, Mikołaja Wojtyłę z Żabnicy.

Przypuszczalnie jeden z jego synów w pierwszej połowie 
— XVIII w. przeniósł się do Czańca i tam kupił jakiś kawałek

' }1L
Syn jego mógł być prapradziadkiem papieża, a prawnuk 

dziadkiem Maciejem Wojtyłą, który przeniósł się z Czańca do 
pobliskiego Lipnika koło Białej, zajął się tam kupiectwem 
i dał początek lipnickiej gałęzi rodu Wojtyłów. Maciej Woj
tyła był czterokrotnie żonaty i z jednego z jego małżeństw 
urodził się syn Karol, który był oficerem. Na początku, nasze
go stulecia, Karol Wojtyła — senior, porucznik austriacki słu
żył w 56 pułku piechoty stacjonującym w Wadowicach. Po
rucznik Karol Wojtyła ożenił się z Emilią Kaczorowską ro
dem z podkrakowskich Dębnik i na stałe zamieszkał w Wa
dowicach.

Małżeństwu temu w dniu 18 maja 1920 roku urodził się syn 
Karol, przyszły papież.

Z; Aleksy Siemionów. Ziemia Wadowicka, v 
dla czyt. G.Ż. wybrał H.W.

OKAZJA
Zawiadamiamy Szanownych Czytelników, że Spółdzielnia 

Wydawnicza „GAZETA ŻYWIECKA” przy współpracy wielu 
instytucji kulturalnych przystępuje do wydania

KALENDARZA ŻYWIECKIEGO NA ROK 1994
w formie książki (około 250 stron), w twardych ozdobnych 
okładkach.

Prócz kalendarium z danymi historycznymi, miejscem na 
notatki codzienne, horoskopu na każdy miesiąc, książka za
wierać będzie informacje z różnych dziedzin życia, artykuły, 
poezję, dowcipy itp.

Osobny dział to ludzie Żywiecczyzny, zasłużeni dla Kraju 
i Regionu.

Cel nadrzędny edycji: promocja i aktywizacja naszego prze
mysłu, rzemiosła, gastronomii i handlu oraz kultury j tury
styki. Nie zaniedbamy także w Kalendarzu wspomnieć o do
robku minionych pokoleń. Niech cała Polska i świat dowie 
się, jacy my som.

Aby spełnić ten cel, nieodzowna jest pomoc wszystkich 
którym jest bliska sercu Żywiecczyzna.

W kalendarzu znajdzie się miejsce na wkładkę ogłoszenio- 
wo-reklamową. Cena kalendarza i ogłoszeń zależna będzie 
od zainteresowania, zwłaszcza przez duże firmy i instytucje. 
Po zbilansowaniu zgłoszeń na ogłoszenia i artykuły oraz na 
zakup kalendarza — podamy cennik. Ną zgłoszenia oczekuj- 
jemy do dnia 15 marca br.

Wszelkich informacji udziela Redakcja „'Gazety Żywieckiej,-’ 
tel. 21-66 oraz Agencja „Promocja” — Żywiec, tel. 42-18, fax 
4110. '

■r Adres nadawcy: r Wyciąć i wysłać

W Kalendarzu na 1994 r. zamieścimy* 
(po uzgodnieniu ceny):
— ogłoszenie, informację .reklamę, 

artykuł
o po w. 1 str. (20X13 cm) 
o pow. 17 str. 
o pow. 1/3 str. 
o pow. 1/4 str.
ze znakiem firm., fotografią-ram- 
ką ozdobną, druk czarno-biały, 
kolor

— reflektujemy na ...........  egz.
Kalendarza.

— Interesuje nas tematyka: ..............

Redakcja

„Gazety Żywieckiej”

ul. Fabryczna 5 

34-300 ŻYWIEC

(podpis)
* potrzebne zakreślić

Ćwierć wieku temu prasa informowała
Synowie Żywiecczyzny

' Na samym końcu podkowy siedzi starszy człowiek w oku- 
Taräch, z krótko pod strzyżoną czupryną czarnych włosów. 
To Franciszek Płużek urodzony w Pewelce. Do szkół chodził 

' w Żywcu, potem wyjechał do Bielska, a stamtąd „w Polskę”. 
W latach 60-tych o inż. Franciszku Płużku, współautorze re
welacji medycznej — aparatu płuco-serce, usłyszała cała 
Polska. Takich to synów ma Żywiecczyzna.

Gospodarze powiatu zamierzając zorganizować spotkanie z 
ludźmi związanymi najserdeczniejszymi nićmi z 700-Ietnim 
grodem, zechcieli zadać sobie wielu trudu, by ustalić aktu
alne pobyty grupy około 80 ludzi nauki, kultury, działaczy 
'politycznych i gospodarczych. Ludzi żyjących wprawdzie z 

' daleka od rodzinnych stron, lecz zainteresowanych rozwojem 
pbwiatu. ■

’ Synowie przybyli na wezwanie swej ziemi — jak to pawie- 
dżiał jeden z dyskutantów. Przybyli, wysłuchali pięknego, 
miejscami wzruszającego przemówienia gospodarza Ziemi Ży 
wiećkiej Adama Kawalca, który omówił dwie sprawy. Pier
wsza — to bilans drogi przebytej po wyzwoleniu, druga — 
zapowiedź dalszego rozwoju gospodarki i kultury powiatu. 
Goście z dumą mogli skonstatować, że ich ziemia rozwija się 
bardzo szybko. Na zakończenie spotkania, przy ognisku, zło
żyli sobie uroczyste przyrzeczenie: „Tak jak jesteśmy, spotka- 

■ my się znów we wrześniu br. w czasie kulminacyjnych obcho
dów 700-lecia Żywca. Do zobaczenia! (KB) — Gazeta Kra
kowska Nr 37(66214).

Żywiec lubi czytać
i Informowaliśmy ostatnio o otwarciu nowej księgarni Domu 
Książki w Żywcu. W księgarni zatrudniającej 4 osoby można 
nabyć różnego rodzaju książki, natomiast sprzedaż wyrobów 
■szkolnych i papierniczych odbywa się w drugim lokalu skle
powym przy pl. Zjednoczenia. Ten lokal zostanie wkrótce wy

remontowany i zmodernizowany. Na marginesie otwarcia no
wej placówki Domu Książki warto odnotować, że mieszkańcy 

, miasta .chętnie nabywają książki. W ub. sobotę kilka godzin 
przed otwarciem nowej księgarni personel miał sporo kło
potu — co kilka minut otwierały się drzwi i Wchodzący pro
sili o książki. Ponieważ personel był zajęty jeszcze ostatnimi 
przygotowaniami do otwarcia, kierownik placówki Emil Mar
szałek oraz Krystyna Mazur musieli uprzejmie przepraszać
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Handlowa Spółdzielnia Pracy 
P iv Żywcu

P Zaprasza do nowo otwartego sklepu 
0 branży ogólnoprzemysłowej miesz
ki czącego się w Żywcu — Osiedle 
P 700-lecia — Pawilony Handlowe
P (obok kawiarni ,,Kolorowa“)
ę
p U nas najtaniej. Nie żałuj, przyjdź.
P
P Ceny wybitnie konkurencyjne.
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klientów i... zapraszać na poniedziałek. Dlatego też mieszkań
cy Żywca przyjmą niewątpliwie informację, że wkrótce rów
nież dzielnica Zabłocie otrzyma nową księgarnię.

W pow. żywieckim Dom Książki prowadzi 2 księgarnie pa
wilonowe w Węgierskiej Górce i Jeleśni. Dla Żywiecczyzny 
przydałby się — zwłaszcza latem — specjalny samochód 
Domu Książki, którym można by rozprowadzać książki do 
wszystkich miejscowości. Tak ze względu na mieszkańców wsi 
jak i letników, dla których często dobra lektura jest nieod
zownym atrybutem wypoczynku. (ZL) — Dziennik Polski Nr 
44(7471). —

Żywiecki notatnik

W sali Zakł. Domu Kultury Fabryki Papieru w Żywcu 
odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej, w którym brało 
udział 9 zespołów harcerskich z pow. żywieckiego. I m. uzy
skał zespół 16 DZ z Gilowic w kat. zuchowej, w kat. har
cerskiej I m. uzyskał zespół 35 DH z Brzuśnika. Do elimina
cji rejonowych zakwalifikowano zespół z Gilowic, Brzuśnika, 
Oczkowa i Porąbki, (wo) — Dziennik Polski Nr 56(7483) —

Klub „Przyjaźni” — nowa placówka kulturalna Żywca

W pomieszczeniach żywieckiego zamku otworzył podwoje 
Klub „Przyjaźni” — jako jeden z kierunków działalności Mło
dzieżowego Domu Kultury. Na skromną uroczystość otwarcia 
przybyli m.in. zast .przew. Prez. PRN F. Łukaszek, zast. przew. 
Prez. MRN A. Kupczak, kier. wydziału kultury PRN T. Trę
bacz i zaproszeni goście. Gości powitał dyr. MDK B. Ada
mek, a następnie oficjalnego otwarcia dokonał T. Trębacz, 
życząc placówce powodzenia i spełnienia zamierzeń, jakie 
przed nią stoją. Dyr. Adamek omówił zresztą szczegółowo te 
zamierzenia podkreślając, że w przyszłości placówka zostanie 
przekształcona w Klub Międzynarodowej Książki i Prasy. 
Nauka języków, organizacja wystaw, nawiązanie kontaktów 
z Polonią w różnych krajach — oto niektóre tylko kierunki 
działalności Klubu. Klub będzie otwarty codziennie w godz. 
14.00—21.00, kierowniczką Klubu jest Anna Wołczuk. (Z.L.)

— Dziennik Polski Nr 56(7483) —

Szanownym Czytelnikom informacje prasowe wybrał —- nie 
komentując — TaTr.

W dniach 30—31.1.1993 r. Milówka była miejscem spotka
nia kolędników oraz zespołów obrzędowych z terenu Gminy. 
Pod hasłem „Po kolędzie” w sobotę 30 stycznia, na scenie 
miejscowego kina zaprezentowały się autentyczne grupy ko
lędnicze, a także zespół regionalny im. Józefa Szczotki w in
scenizacji pod identycznym tytułem. Całość zręcznie zaaran
żowana spotkała się z bardzo serdecznym i spontanicznym 
przyjęciem (wypełniającej po brzegi salę) publiczności.

W niedzielę natomiast, w oryginalnej scenerii tradycyjnej 
wsi, obok „Starej Chałupy” — Muzeum, odbył się przegląd 
zespołów obrzędowych. Około 250 przebierańców przemasze
rowało główną ulicą od rynku do „Starej Chałupy”, gdzie 
miał miejsce konkursowy występ zespołów przedstawiających 
fragment obrzędu „Dziadów żywieckich”, tzw. taniec koni, 
a także konkurs powinszowań. Były więc nagrody, były wy
różnienia — ufundowane przez miejscowych sponsorów i wła
dze. Wydaje się jednak, że równie ważna, a może nawet bar
dziej była wspaniała, pełna zrozumienia dla tradycji atmosfe
ra towarzysząca całej imprezie.

Rosną norne talenty
25 stycznia 1993 r. był dniem debiutu grupy dzieci uczęsz

czających na zajęcia pozalekcyjne prowadzone przy Zespole 
Regionalnym „Ziemia Żywiecka”.

Jest to grupa licząca około 45 osób w wieku od 7—13 lat. 
Od września 1992 r. dzieci uczą się śpiewu, tańca i recytacji. 
Są utalentowane, a przede wszystkim pełne ogromnego za
pału.

Styczniowy popis dla rodziców to był 1,5 godzinny koncert 
pastorałkowy. Na scenie stanął potężny 45 osobowy chór dzie
cięcy, który z towarzyszeniem „dorosłej” kapeli zespołu „Zie
mia Żywiecka” zaprezentował przepiękne pastorałki góralskie. 
Wystąpili także soliści, którzy zachwycili wspaniałą dykcją, 
siłą głosu i elegancją. Były piękne recytacje, a w drugiej 
części koncertu odśpiewano przepiękną pieśń „Płynie Wisła 
Płynie”, piosenki z repertuaru zespołu „Mazowsze”, a na za
kończenie cały zespół tańczył Trojaka.

Całość została uświetniona pysznym ciastem, kawą i her
batą podawanymi przez mamy członków zespołu.

Udany piękny występ to wynik solidnej pracy dzieci i kie
rownika zespołu „Ziemia Żywiecka” p. Jana Bródki oraz 
instruktorki grupy dziecięcej p. Barbary Talik. Mają swoją 
dużą zasługę także członkowie Kapeli, którzy oprócz pracy 
zawodowej i własnych zajęć w Ziemi Żywieckiej, znaleźli 
jeszcze czas i ochotę aby uświetnić występ.

Przypuszczam, że koncert ten będzie dopingiem do dalszej 
pracy. Widzom podobał się bardzo, co wyrażali gromkimi 
brawami. Oceniam, że czyni się tutaj wiele dobrego łącząc 
miłe z pożytecznym.

E.G.

PS. To co może nieco przeszkadzać w rozwoju Zespołu to 
odległość dość znaczna od centrum Żywca. Ma to zapewne 
wpływ na frekwencję dzieci w zajęciach — szczególnie porą 
zimową. Kiedyś myślano o siedzibie „Ziemi Żywieckiej” w 
starej strażnicy przy ul. Kościuszki. Strażnica dot. nie jest 
wykorzystana. A szkoda.

Redakcja

Małżeństwo poszukuje mieszkania do 
wynajęcia w Żywcu. 

Informacja w redakcji teł. 21-66



Pisaliśmy już wiele razy i powtarzamy dzisiaj: 
REKLAMA to nie ryzyko — to konieczność!

Działalność promocyjno-reklamowa jest imma- 
nentną częścią gry wolnorynkowej. Jest to dzia
łalność trudna i nieraz kosztowna, lecz nieodzow
na. Chodzi o to, aby kwoty przeznaczone na rek
lamę wydać w sposób optymalny, a nie na „chy
bił—trafił”.

Redakcja „Gazety Żywieckiej” pragnie, aby 
reklama na jej łamach przyniosła ogłaszającym 
się firmom coraz większe korzyści w formie zwię
kszenia sprzedaży towarów i usług, opanowania 
ynku, zdobycia na stałe klientów. W tym celu 
„edakcja zobowiązała Agencję Reklamową „Pro

mocja” (tel. 4218) do udzielania zainteresowa
nym fachowych porad, opartych na naukowych 
metodach współczesnego marketingu. Porady te 
dotyczyć będą nie tylko wielkości, opracowań 
słowno-graficznych ogłoszeń, lecz także maksy
malizacji efektów reklamy, w oparciu o fachową 
literaturę i współpracę z wybitnym naukowcem, 
pracującym ostatnio nad strategią marketingu. 
(Nazwisko i tytuł naukowy wyżej wymienionego 
— do wiadomości Redakcji).

SUKCES zapewnią Ci nasze BIURA OGŁOSZEŃ:

ŻYWIEC (34-300) ul. Fabryczna 5, tel. 21-66 
ŻYWIEC (34-300) ul. Witosa, Drukarnia tel. 20-54 
ŻYWIEC (34-300) Agencja Promocja, Oś. 700-lecia tel. 42-18, 
ŁODYGOWICE — URZĄD GMINY tel. 25-21 lub 63-15-87 
Rajcza ul. Górska 23. Pani Władysława Kocierz. Czynne od 
«.00—15.00, oprócz niedziel.

TMZŻ ul. Zamkowa 4
Kocierz Rychwałdzki — Bar „Leśny”. Usługi Hotelarskie —
Ujsoły — Urząd Gminy tel. 63-76-84. 
Ewa Ormaniec.

ZAPRASZAMY!
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I Sklep „NA MOSTKU“
ŻYWIEC, ul. Browarna 9 

POLECA:

H§ Artykuły wodno-kanalizacyjne 
|j| Narzędzia 

H Zamki
H Pompy

Czynny codziennie od 8.00 do 16.00 
w soboty od 8.00 do 13.00

I
I
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Auto Serwice DIESEL
34-300 Żywiec 

ul. Żeromskiego 29a 
telefon 49-61

mgr inż. Kazimierz Parasyn

POLECA:
silników Mercedes,

%

I

i1. Remonty kapitalne
Audi, VW, Opel. |

2. Naprawy główne rzędowych pomp wtrysko- ^ 
wych; produkcji krajowej, Kamaz, Liaz oraz > 
pompek zasilających.

3. Sprawdzenie, regulację, naprawy pomp ^
wtryskowych do samochodów Mercedes ^ 
(f-my Bosh). ^

4. Regenerację, wymiany na nowe, regulację <
oraz sprawdzanie rozpylaczy i wtryskiwa- > 
czy do silników Diesla. %

5. Diagnostykę silników Diesla i benzynowych.
6. Regulację zaworów (również przy pomocy ^

wymiennych płytek). ^
7. Wymianę pasków rozrządu i innych.
8. Sprawdzenie i ustawienie wyprzedzenia * 

wtrysku lub zapłonu.
9. Naprawę układów paliwowych i hamulco- |

wych. ^
10. Wymianę olejów oraz filtrów paliwa, oleju > 

i powietrza.
11. Wymianę uszczelek (pod głowicą i miską) % 

olejową, panewek głównych i korbowodo- ^ 
wych, pierścieni tłokowych, oraz inne na- ^ 
prawy do uzgodnienia.

12. Polecamy olej silnikowy Firmy FUCHS TI- > 
TAN CFE 1040 MC (zawierający grafit i ^ 
dwusiarczek molibdenu) który ma gwaran- ^ 
towany przebieg 50.000 km w silnikach Die- ^ 
sla i 35.000 km w silnikach benzynowych ^ 
oraz olej przekładniowy Renep Super 8090 ^ 
MC F-my FUCHS.

PYTAJ O nTAN'AÜ!

///VZ/'Zf/V//V//V//V//VZA//A///V//«///»//A///V//»///*Z7/V/A///‘//A

Sam zrób stuój szyld lub reklamę
— Litery i cyfry od 2 do 10 cm w 6 

kolorach
— Litery i cyfry od 15 do 70 cm na za

mówienie
— Folie samoprzylepne

Kupisz uj firmie ,,GALPEX“
Żywiec, ul. Kopernika 41 tel. 51-40

Iksaeeeeeii&eaoaeeaeeoeoeooeoaeoeaoeeooeooe
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Powszechna Spółdzielnia Spożywców tu Żywcu
ul. Dujorcouja 33 — teł. 42-73 

Przedstawia sieć swoich placówek:
— Sklep spożywczy — ul. Browarna 3 (k. ZP „Browar"), tel. 32-43.
— Pawilon spożywczo-przemysłowy — ul. Browarna („Blaszak" przy Dworcu PKP), tel. 38-71.
— Sklep spożywczy „NEKTAR" — ul. Dworcowa 3 (k. mostu), tel. 39-51.
— Sklep spożywczy — ul. Kościuszki 23 (k. „Kabanosu"), tel. 28-13.
— Sklep spożywczy — ul. Sienkiewicza 45 (na przeciw szpitala), tel. 21-92.
— Sklep spożywczy „MINI DELIKATESY" — PI. Mariacki 3, tel. 29-29.
— Sklep spożywczy — ul. Komonieckiego (k. Targowicy), tel. 39-30.
— Sklep przemysłowy — ul. Komonieckiego (k. Targowicy), tel. 36-66.
— Sklep spożywczy „MALINKA" — Al. Piłsudskiego, tel. 42-88.
— Sklep spożywczy — Oś. 700-lecia — Pawilony, tel. 42-31.
— Sklep mięsny — Oś. 700-lecia — Pawilony.
— Sklep warzywniczy — Oś. 700-lecia — Pawilony.
— Sklep piekarniczy — Oś. 700-lecia — Pawilony.
— Sklep przemysłowy — Oś. 700-lecia — Pawilony.
— Sklep spożywczy — ul. Komorowskich — Oś. Parkowe, tel.41-73.
— Pawilon spożywczy — ul. M.C. Skłodowskiej 2 („BLASZAK" — Sporysz), tel. 43-50.
— Sklep spożywczy — ul. Partyzantów I — tel. 20-95.
— Sklep przemysłowy — ul. Partyzantów 1 — tel. 20-95.

SIEC GASTRONOMICZNA:
— Restauracja „Turystyczna" — ul. Dworcowa 45, tel. 42-25.
— „Drink Bar" przy SDH „Beskid” — ul. Dworcowa 43, tel. 50-39. 
— Bar „Targowy" — ul. Komonieckiego 16, tel. 28-63.
— Piwiarnia „Góral" — ul. Wesoła 4, tel. 20-70.

O — Kawiarnia „Kolorowa" — Oś. 700-lecia —- Pawilony, tel. 42-31.
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Firma „AGA“
HURT - DETAL

Piino — papierosy — napoje

ŻYWIEC, ul. Kopernika 2 
telefon 43-80

Oferuje towary w cenie hurtu, są 
to tomary m cenie komercyjnej.

Czynne od poniedziałku do soboty 
młącznie w godz. od 7.00 do 19.00

I

I
i
I

Przedsiębiorstwo Handlowe „JUKA“ s. c. 
Krystyna GAWRON, Józef WRZESZCZ

Żyrniec, ul. Fabryczna 5
tel. dom. 636627 Jeleśnia 185 lub Peutel Mala 334

Poleca najlepszy towar: piwo, wino, napoje 
chłodzące, wyroby czekoladowe takie jak: 
SNICKERS, MARS, MILKY WEY BOUNTY

Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Czynne od 
7.00 do 16.00 w soboty od 7.00 do 13.00 

Szybka obsługa. Udzielamy kredytu.

Najtańsze usługi pogrzebowe — kompleksowe 
TCHORZEWSKI STANISŁAW ŻYWIEC 

Os. 700-lecia 32/2 teł, całodobowy — 23-41

4

Kupię samochód Fiat 126 p 
Rocznik 1984 — 86

Telefon 21-66 Żywiec
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Zakład Handiowo-Transportowy 
JOZEF SŁOWIK - ŻYWIEC, ul. Kolejowa

zaprasza do:
Hurtowni napojów: wódki, wina, piwa, napojów alkoholowych

Sklep firmowy ulica Dworcowa 34 

Telefon 38-20, 26-86 Telex 38506

Zapewniamy bezpłatny transport.

AUDIO-VIDEO TV-SAT

SONY — SHARP — Panasonic — Magnetowidy 
— Radiomagnetofony

Radia samochodowe. Osprzęt RTV. Anteny TV SAT reno
mowanych firm światowych CX—PACE—STRONG—AMSTRAD
Sterowniki anten satelitarnych, umożliwiające odbiór polskiego 
programu satelitarnego i innych z Eutelsatów i Kopernikusa
Zapewniamy fachowy montaż, serwis gwarancyjny i pogwa
rancyjny. Przerabiamy istniejące anteny SAT na obrotowe.

Sprzedaż ratalna tegoż sprzętu.
Sklep ul, Dworcowa 34 tek 50-20, 46-18

ZAPRASZAMY! OBSŁUŻYMY CIĘ SZYBKO I SPRAWNIE!
flaefteewweeefloeeeewefleeaeeeeeewaaeeewseweeeseeoeeeweeawfleeewewaeeaeeaee
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AZET-BE1
Materiały Budowlane Wyrób — Handel — Transport

ANDRZEJ ZAJĄC

Zakład Produkcyjny
ŻYWIEC, ul. Wesoła 27 teł. 36-05, 38-52

Zakład czynny od godziny 7.00 — 15.00 xn każdą sobotę od 8.00 — 13.00

Prowadzimy sprzedaż materiałów za gotówkę oraz udzielamy kredytu za pośrednic
twem Banku Przemysłowo-Handlowego Oddział Żywiec. Zakład poleca każdą ilość ma
teriałów budowlanych najwyższej jakości:
• pustaki Alfa wymiary 240 x 240x 490 mm
• pustaki 1/2 Alfa wymiary 100x240x490 mm
• pustaki SM-185 „Czechowickie” wymiary 185x185x385 mm
• pustaki szczelinowe „Max” duże wymiary 288x188x188 mm
• pustaki szczelinowe „Max” średnie wymiary 288x188x138 mm
• pustaki szczelinowe „Max” małe wymiary 288x188x88 mm
• pustaki kominowe ceramiczne wymiary 250x300x300 mm
• cegła czerwona klasa 100, 150, 250
• cegła klinkier klasa 250, 350
• cegła silikat biała klasa 150
• cegła szamotowa hutnicza klasa I
• płytki elewacyjne fundamentowe mrozoodporne — klinkier
• piasek budowlany sprzedaż dowolnej ilości z dowozem na miejsce
• żwir budowlany sprzedaż dowolnej ilości z dowozem na miejsce
• cement portlandzki „350”

Ponadto AZET-BET

• jest przedstawicielem firmy „Izolacja” — Małkinia, produkującej

wełnę mineralną (sprzedaż hurtowa i detaliczna — ceny fabryczne)

• jest przedstawicielem firmy th©nTIO(jOiTS -Żory, produkującej elementy 
z twardego styropianu, budowlane klocki „Lego” przeznaczone do budowy ciepłych 
domów mieszkalnych — od piwnic aż po dach.

Ceny fabryczne.
® świadczy usługi transportowe 
® przewóz cementu luzem

(
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CENTRUM UBEZPIECZENIOWE
ŻYWIEC, ul. Kościuszki II tel. 38-92

OFERUJE:
— Kompleksową obsługę
— Doradztwo ubezpieczeniowe w zakresie atrakcyjnych ubez

pieczeń majątkowych, osobowych, komunikacyjnych i za
granicznych

— Ratalne opłaty składek!!!
— Terminową likwidację szkód

Zawiera ubezpieczenia w imieniu:
WARTA S. A. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji — Pomorskie Towa
rzystwo Ubezpieczeniowe GRYF S.A. — Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze
niowe HESTIA Insurance S.A. — Towarzystwo Ubezpieczeniowe FORTUNA S.A. 
— Towarzystwo Ubezpieczeń Turystycznych ATU S.A.
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„TRAHSBUD“ Żywiec
ŻYWIEC, ul. Kabaty 2

oferuje:
• usługi transportowe w kraju i za granicą samochodami wysokotonażowymi,

• sprzedaż węgla z dostawą do mieszkań,

• sprzedaż materiałów sypkich (piasek, żwir) z dostawą na miejsce,

• usługi spedycyjne (wywóz i przywóz towarów) do i z wszystkich państw europejskich,

• usługi warsztatowe (przeglądy techniczne, naprawy bieżące) samochodów ciężarowych,

• przygotowanie osób do pracy za granicą w zawodzie: kierowca, mechanik samochodowy, 
robotnik drogowy, drwal-pilarz w Rosji, Turcji, Niemczech,

• sprzedaż hurtową towarów tj. stal części zamienne do samochodów ciężarowych.

CENY KONKURENCYJNE! KORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
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% Przedsiębierstu o Handlowe „PERFECT“ %
Żywiec, ul. Sienkiewicza 2 ^
Telefon 54-89 (daumy Peuiex) ^

% OFERUJEMY: I
> — Anteny satelitarne (na raty) w zestawach 

również Sat Walkery

ooeeeeeeeoeoeoeoeoooeeeoeeoeeeoeeeooeoo» •///•///•///•/^/•///•///•///•///•///•///•///•///=///•///•///•///•///•///•///•///

NOWOŚĆ
OKNA I DRZWI BALKONOWE,

DREWNIANE, JEDNORAMOWE,
SZKLONE WKŁADAMI ZESPOLONYMI 

TRZYSZYBOWYMI, WYKONANE 
W/G TECHNOLOGII ZACHODNIEJ 

SPEŁNIAJĄCE WYMOGI NORM 
ZACHODNICH 

Energooszczędne
-¥■ Proste w obsłudze i konserwacji 
-¥■ Estetyczne i solidnie wykonane 
-¥■ Odporne na grzyby, owady i bakterie 
-¥■ Niski współczynnik infiltracji powietrza 
-¥■ Estetyczne i funkcjonalne okucia zachodnie 
-¥■ Konkurencyjne ceny
-¥■ Koszty zakupu, dzięki oszczędności energii 

cieplnej amortyzują się już po upływie 3—4 
lat.

POLECAMY RÓWNIEŻ:
-¥■ Drzwi, silicon, pianki montażowe, okucia, 

klej do drewna cosmocol.
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY 

POSADZKARSTWO 
SZWED ALEKSANDER

ŻYWIEC, UL. KOPERNIKA 90aeeeeeeeoeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

I 
$

S§ Poza tym w sprzedaży ratalnej są: $
% Sprzęt RTU renomowanych firm światowych ^ 
% (zapewniamy serwis gwarancyjny). ^
^ Telewizory, magnetowidy, odtwarzacze, radio- 
4 magnetofony, wieże stereo, kamery, sprzęt kom- ^ 
> puterowy, organy Casio, aparaty fotograficzne, 4 
^ zegarki, kalkulatory. >
$ | 
S« Dział kosmetyczny zaspokoi wszelkie pragnie- ?
% nia klienta. !
& Tferujemy wysokiej jakości kosmetyki znane ^ 
^ na całym świecie. %

# *^ Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. ^
4 9.00—17.00, w soboty w godz. 9.00—14.00, 4
< i
^ Zapewniamy miłą i fachową obsługę. Życzymy < 
^ udanych zakupów. ^
^ I

i

1

P. H. U. SILESIA
ŻYWIEC, ul. Fabryczna 5 tel. 46-51

PROWADZI SPRZEDAŻ hurtową i detaliczną w systemie 
gotówkowym i ratalnym:

— sprzęt RTV
— AGI) (gospodarstwo domowe)
— stal i materiały budowlane
— produkty Rafinerii Czechowice (oleje i smary)

‘ . :,'iV: ■ ' i : i ’ ! 7 , ■

Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00
. ; m i; i' s• t; i •:. > ■ ■ • • . ,

w soboty od 7,00 do 14,00
I fu
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Poszukujemy PRODUCENTÓW 
małych i prostych wyrobów z drewna

nie wymagających skomplikowanego parku maszynowego

W grę wchodzą duże i stałe zamówienia.

Wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio

w Żywcu, ul. Kopernika 47

lub telefonicznie pod numerem 38-24 

fax 39-03 i telex 038302

I
$
i
i

» . 
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s i
„ANDUR“ o

^!‘o artykuły techniczne i budowlane
! > ANDRZEJ DURAJ( >

///•///•///•///•///•///•///•///»///•///•///•///•///•///•///•///•/^/•///•///•///*

1
1) ® Śruby, wkręty, nakrętki, podkładki (stal i mo-

ŻYWIEC, ul. Kościuszki 68
(OBOK MOSTU NA SOLE)

POLECA W CIĄGŁEJ SPRZEŻY:

siądź,
# Elektrody, druty spawał., cyna,
® Gwoździe stalowe, miedziane,

Art. wod.-kan. (wanny, umywalki, itp.), 
Rękawice robocze — Szafki ubraniowe, 
Spawarki —- sprzęt spawalniczy,
Zawiasy, wiertła, kołki rozporowe, drut wią-
załkowy,
Łopaty, grabie, 
Rury PCU od 50- -150 mm,

# Tarcze do cięcia metalu, ceramiki, itp. 
oraz inne artykuły techniczne 

w szerokim asortymencie

ZAPRASZAM!
poniedziałek—piątek 9.00- 

sobota 9.00—13.00
-16.00

CENY ATRAKCYJNE!!!

I SZANOWNI KLIENCI!
> Spełniając Wasze życzenia przenieśliśmy ^

i I

ooeeeoeeeeeeaeoaoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

SKLEP ZIELARSKI „HERB A‘
do nowego lokalu przy
ul. Dworcowej 33 A

Przepraszając za dotychczasowe niewygody 
(ciasnota), witamy W a s w no\Vym, wygod- 

< | ^ nym i dobrze oświetlonym lokalu.
9 ^ Jesteśmy przekonani, że będziecie zadowole-

> ni, a my postaramy się jeszcze lepiej Was 
^ obsłużyć, wzbogacając asortyment ziołoleków

produkcji renomowanych firm krajowych i za- 
% granicznych.
^ Podając powyższe do wiadomości, przypomi- 
^ namy, że nasz personel legitymuje się wyższym %
> wykształceniem farmaceutycznym i długą prak- 
^ tyką zielarską. Wyklucza to wszystkie pomyłki Z 
^ w doborze leków oraz zapewnia niezbędną infer- >

mację odnośnie przeciwwskazań. %
^ Nigdy nie sprzedajemy leków nieatestowa- ^
Z nych i przeterminowanych. . , i
^ • 
^ Oczekujemy licznych odwiedzin! %
^ Sklep jest czynny codziennie od godz. 8.30-— ^ 
Z do godż; 16.00 w soboty od godz. 9.00 do godz. ^ 
| 13.00. s*
///•///•///•///•///•///•///•///»///•///•///•///•///•///•///•///•/^/•///•///•///«
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PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

zaprasza do swoich sklepów na terenie Żywca

„JUBILER" ul. Kościuszki 20, teł. 49-42, złoto, srebro, zegary, zegarki, wyroby ze skóry

,RTV—AGD” ul. Kościuszki 64, tel. 53-36

,TAXOR" ul. Zamkowa 23, tel. 31-46

Commodore C-64' Amiga 

kalkulatory

aparaty fotograficzne i filmy

Najkorzystniejsze RATY. Bez pierruszej wpłaty i prowizji ;gj 
bankowej. Szczegółowe informacje w naszych sklepach.

E i

aXi■ii1 ^
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ZAKŁAD RZEMIEŚLNICZY
KAMIENIARSKO-BETONIARSKI

JÓZEF LATANIK
34-300 Żywiec, ul. Powstańców Śląskich 38 tel. 51-12 (dawn. Komonieckiego 20)

POLECA USŁUGI I WYROBY:
9 POMNIKI

— granitowe
— marmurowe
— z łastriku

# CIĘCIE
— granitu 
^— marmuru

@ GRANITY
— szwedzkie czarne, 

czerwone i w innych 
kolorach (nowość)

® SZLIFOWANIE
— granitu
— marmuru

# LITERY
— grawerowane
— malowane
— złocone

• RENOWACJA
— pomników
— schodów 
—• parapetów

!s
I
I

iZAKŁAD CZYNNY OD GODZINY 8.00—16.00 
W SOBOTY OD GODZINY 8.00—13.00

CENY KONKURENCYJNE! |
y//V//V//V//V//V//V//V//V//V//V//«/^/»///»/Z/»///V//V//V//V//=///<>///'///»///«///V//V//V//V/,‘///V//*/^»///*///V//«///«///«///«///«///‘Z<7*///
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••• pismo dla dzieci i młodzieży*
IDZIE WIOSNA

Ile gałęzi drzemie w pniu, 
w gałęziach listków ile — 
dowiesz się kiedy wiosna tu 
pojawi się za chwilę.

Gdzie nory krecie 
gniazda ptasie
niedługo dowiesz się w sekrecie 
bo oto wiosna idzie właśnie

Józef Ratajczak

O PODUSZCE WZORZYSTEJ, O FOTELU 
AKICH NIEWIELU I O KIJU SAMOBIJU

c.d.

Chodził Franus, chodził i nigdzie nic o perłach nie mó
wiono, aż zaszedł do dużego miasta, gdzie mieszkał sam 
król. Tu usłyszał od razu, że perły zgubiła królewna i jest 
niepocieszona po tej stracie. Franus chciał zaraz biec do kró
lewskiego pałacu, ale jak tu trafić gdy tyle uliczek — idzie 
to w jedną, to w drugą stronę! Trapił się przeto chłopak nie
mało, gdy raptem usłyszał żałosne wołanie:

— Pomóżcie mi, ludzie dobrzy, pomóżcie mi! I spoza rogu 
ulicy wyszła staruszka, ach jakaż nieszczęśliwa- Szła o kiju, 
zgarbiona we dwoje, przy tym ręce i głowa trzęsły się jej 
bez ustanku. Ludzie przechodzący niemo patrzyli na nią ze 
wstrętem i nikt nie chciał pomóc nieszczęśliwej. Widząc to 
Franuś podbiegł do staruszki i powiedział:

Mam zaledwo pięć groszy, ale weź je, weź. Staruszka spoj
rzała na niego uważnie i szepnęła:

— Dziękuję ci ,idź za mną, znajdziesz co szukasz, bo wiem 
czego szukasz.

A gdy stanęli przed królewskim pałacem szepnęła znowu:
— Będą ci dawać pieniądze, ale nie bierz ich, pieniądze 

nie są najważniejszą rzeczą na świecie. Gdy cię zapytają ja- 
jakiej chcesz nagrody, powiedz: Marzę o poduszeczce wzorzy
stej, o fotelu jakich niewielu i o kiju samobiju. Powiedziaw
szy to zniknęła, gdyż nie była to zwykła staruszka, ale dobra 
wróżka, która pod postacią nieszczęśliwej chciała wypróbo
wać serca ludzkie.

Franuś zaś pobiegł do wrót pałacu, z których właśnie wy
chodziła królewna, zamierzając przejść się razem ze swymi 
służebnymi. Wszystkie były bardzo zasmucone, bo o perłach 
nie było żadnych wiadomości. Jakże się ucieszyły, gdy Fra
nuś oznajmił, że znalazł zgubę.

Królewna zawróciła niezwłocznie do pałacu, aby zawiado
mić o tym króla. A gdy Franuś oddał perły królewnie w obec
ności całego dworu, wszyscy zaczęli klaskać w ręce z radości.

Nie klaskał w ręce jedynie garbaty karzeł z długą, prawie 
do ziemi brodą, który zobaczywszy perły na szyi królewny, aż 
pozieleniał ze złości i wpatrywał się w nią złym i zawistnym 
wzrokiem. Ale tego nikt nie zauważył. Tymczasem król kazał 
przynieść worek z pieniędzmi i wręczył go Franusiowi. Chło
pak pamiętając radę wróżki, rzekł śmiało:

—• Nie pragnę pieniędzy królu, marzę o poduszeczce wzo
rzystej, o fotelu jakich niewielu i o kiju samobiju.

Król roześmiał się i skinąwszy na któregoś z dworzan po
wiedział:

— Zaprowadź go do komory, niech sobie wyszuka te nie
potrzebne graty. Wszyscy obecni również zaczęli się śmiać, 
że Franuś zamiast pieniędzy wybrał stare rupiecie. Tylko 
szpetny karzeł nie śmiał się razem z innymi, bo on jeden 
wiedział, jak wielką wartość miały te rupiecie.

c.d.n.

Z listom do redakcji Żaczka Żymieckiego
Kochany Żaczku!
Zapoznałam się z gazetką 
i chcę wyrazić podziękowanie, 
że pomyśleliście o dzieciach.
Pragnę aby w gazecie było dużo: 
krzyżówek, rebusów, łamigłówek, 
zagadek, kawałów, rysunków do kolorowania 
i ładnych ciekawych opowiadań przyrodniczych, 
oraz dużo baśni i bajek do czytania.
Życzę Gazecie Żywieckiej dużo sukcesów 
w Nowym Roku 1993
i żeby wszyscy czytali ,,Gazetę Żywiecką”

Elżbieta Krawczyk
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żywcu
z klasy IVb
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Dziękujemy za wszystkie nadesłane do naszej redakcji li
sty i prace konkursowe.

Wszystkim Czytelnikom przypominamy, że konkurs świą
teczny trwa. Ci, którzy chcą wziąć w nim udział niech na- 
deślą swoje prace do końca lutego.

Na tuesolö
— Nauczyciel pyta Kazia:
— Kaziu jak brzmi forma liczby mnogiej od słowa „dziecko”?
— Kaziu — bliźnięta.

— Tata pyta Jaśka: złapałeś jedynkę? Jak to się stało? Nie 
zrozumiałeś pytania nauczyciela?

— Jaś: Zrozumiałem, ale nauczyciel nie zrozumiał mojej od
powiedzi.

1. Kiedy jesteś w mieszkaniu bez głowy?
2. Jakie miasto leży pod ziemią?
3. Jaki lekarz nie może poślubić swej pacjentki?
4. Jak nazywa się potomek krowy?

Odpowiedzi szukaj wewnątrz numeru.

ROZRYWKI UMYSŁOWE
LOGOGRYF

Znaczenie wyrazów:
1. Podoficer z belkami, 2. Krzaki, 3. Dwukołowy pojazd uży
wany w starożytności, 4. Nie lubi wcześnie wstawać, 5. Zna
ne dzieło J. Ch. Andersena, 6. Czytelnicy „Żywieckiego Żacz
ka”.

Litery z pól oznaczonych czytane rzędami utworzą rozwiąza
nie.

„Stamo”

Szukana liczba
Znajdź regułę która rządzi ciągiem liczb w każdym rzędzie 
i podaj brakującą liczbę.

3 9 17
15 1 f 29
42 48 56

Krzyżówka z hasłem

1 2 3 4

a §8 B
5 6

ii - 
i

1

1 
II

1 
|!

8

m a B
9

Znaczenie wyrazów:

Poziomo: 1. Grupa Indian, np. Apacze, 5. Piotr, autor słyn
nych kazań lub zażalenie, 8. Prawy dopływ Bzury lub pozby
cie się czegoś, 9. Zabawa pod gołym niebem.

Pionowo: 2. Obowiązkowa jałmużna płacona przez maho
metan, 3. Poranna lub polarna, 4. Żadna nie hańbi, 5. Łań
cuch lub Ważniak, 6. Gobelin z komnat Wawelskich, 7. Ochra
niają nogi piłkarza.

Litery z oznaczonego rzędu utworzą rozwiązanie.
„Stamo”

IDZIE WIOSNA
Kochane dzieciaki! Zbliża się najpiękniejsza pora roku — 

wiosna. Niedługo stopnieją śniegi, zazieleni się trawa, zakwit 
ną pierwsze kwiaty. Pomyślcie jak miło będzie podczas spa
ceru oglądać budzącą się z zimowego snu przyrodę. Biały 
puch w okresie zimy przykrył ziemię tak skutecznie, że nie 
było widać nie tylko trawy, ale także wszystkich śmieci. Ro
zejrzyjcie się wokół siebie. Topnieje śnieg, a spod niego zer 

■kają rzucone zimą na ziemię nieczystości. Pomyślcie o tym, 
że o wiele przyjemniej jest spacerować gdy na trawniku, kwi
tną kwiaty zamiast starych gazet, puszek i butelek.



Nr 3(53) GAZETA ŻYWIECKA Str. 15

Dzisiaj drukujemy wiersz waszej rówieśniczki Eli Sałamun 
ze Szkoły Podstawowej w Brzuśniku.

Świat

Nieraz ludzie mówią tak 
Jaki mały jest ten świat 
Jaki ucisk, jaki gwar 
Jaka moda, jaki czar 

Stop-
Już dość tych wyliczanek
Co to znaczy
Moda
Gwar
Czy naprawdę świat jest mały?
Może źle powiedział ktoś?

Elżbieta Sałamun 
Szkoła Podstawowa 
w Brzuśniku.

vrogie Żaczki. Wspaniała nagroda zbliża się Wasze święto 
— Dzień Dziecka. Gazeta Żywiecka w tym roku będzie pa
tronować Waszemu Świętu.

Program święta ogłosimy w miesiącu kwietniu br. na ła
mach „Żaczka”. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w naszej 
wspólnej zabawie.

Pan Jerzy Mikocki mieszający w Nowym Jorku (USA), ro
dem z Żywca ufundował dla Was nagrodę w wysokości mi
liona złotych.

W kwietniowym numerze „Żaczka” podamy co to jest za 
nagroda. Wystarczy zgromadzić umieszczone w „Żaczku” trzy 
kolejne kupony, nakleić na kartę, podać swój adres i wysłać 
w terminie do 15 maja 1993 na adres naszej redakcji Żywiec, 
ul. Fabryczna 5.

Konkurs ŻACZKA 
Kupon Nr 1 

Fundator Jerzy Mikocki

Można wysłać dowolną ilość zebranych kuponów wg. kolej
ności. Wszystkie wezmą udział w losowaniu, w czasie Święta 
— Dnia Dziecka.

Odpowiedzi „Żaczka”

1. Gdy wyglądasz przez okno.
2. Zakopane.
3. Weterynarz.
4. Pokrowiec.

Wyniki konkursu foto
Ujawniamy lokalizację dwóch fotografii starego Żywca za

mieszczonych w numerze 2 miesięcznika w ramach konkursu 
„Z kart historii”.
— Fotografia 1 to fragment ulicy Jagiellońskiej u wylotu na 

ul. Sienkiewicza z lat dwudziestych. W głębi widoczny 
budynek państwa Wrężlewiczów. Obecnie, po lewej stro

nie ulicy na miejscu starych domów znajduje się biuro
wiec „Ponaru” i przyległe doń tereny.

— Fotografia 2 to leśniczówka — letnia rezydencja Habsbur
ga w Rycerce Górnej — pod Wielką Raczą z lat między
wojennych.

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Z kart historii”. Pu
blikujemy dalszą fotografię z prośbą o odgadnięcie.

Krakowski Oddział Towarzystwa Miłośników Ziemi Ży
wieckiej poinformował nas że w grudniu ubiegłego roku w 
krakowskiej „Rydlówce” odbyło się po raz 11 już kolędowanie 
Żywczaków. W czasie uroczystego spotkania dokonano wrę
czenia nagród dla uczestników konkursu na kolędę i wiersz

z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Na konkurs wpłynęło 17 kolęd i 30 wierszy. W kategorii 

kolęd I miejsce zajęła Stanisława Kopaczka z Bielska-Białej, 
w kategorii wierszy Kazimierz Węgrzyn z Istebnej.

nim



Str. 16 gazeta Żywiecka Nr 3(53)

Sposób na życie
Rozmowa z Grzegorzem Miękińskim, zawodnikiem MKS 

Żywiec, a obecnie studentem AWF w Katowicach oraz jego 
pierwszym trenerem panem Zbigniewem Boczarskim.

Lekkoatletyka nie jest obecnie zbyt popularna w Polsce. 
Także i w naszym regionie. Brak m.in. odpowiednio przysto
sowanego stadionu w Żywcu nie sprzyja jej rozwojowi. A 
przecież to bardzo rozległa dziedzina sportu. Właściwie kiedy 
może sobie znaleźć w niej miejsce. Takie miejsce znalazł i to 
chyba na długo Grzegorz Miękiński, który udzielił wywiadu 
naszej gazecie.

Kiedy zaczął pan trenować biegi w MKS Żywiec?
Poważnie zająłem się sportem około 3,5 roku temu. Na po

czątku była to tylko zabawa. Poprzednio jeździłem na nar
tach — prawie dwa lata. Miesiąc trenowałem kolarstwo. Gra
łem także w piłkę nożną. Zrezygnowałem z niej po kontuzji 
kolana. Treningi lekkoatletyczne zacząłem od skoku w dal. 
Pierwszym moim klubem był MKS Żywiec, teraz trenuję w 
AZS na AWF.

Czy pamięta pan swój pierwszy sukces?
To było w drugiej klasie technikum, ale nie w biegach, a 

w skoku w dal. Skoczyłem 6,74. Był to mój życiowy skok.

A w biegach?
Na Halowych Mistrzostwach Polski w Spalę w 1991 r. 

wśród seniorów zająłem 6 miejsce w biegu na 60 m z czasem 
6,95. W następnym roku też zająłem 6 miejsce, ale już z 
czasem 6,92.

Obecny sezon rozpoczął znakomitym czasem —- włącza się 
do rozmowy były trener pana Grzegorza Miękińskiego — 
6,85 na 60 m na Halowym Mityngu w Brzeszczach. Ten wy
nik rokuje duże szanse na ten sezon.

Za największe jednak osiągnięcie —■ kontynuuje pan Grze
gorz — uważam brązowy medal na Akademickich Mistrzo
stwach Polski w Łodzi w 1991 r. i także brązowy medal w 
sztafecie 4X100 na Mistrzostwach Młodzieżowych Polski w 
Stargadzie Szczecińskim.

Wynika z tego, nastawił się pan na zawody halowe i to na 
krótkich dystansach.

Biegam na 60, 100, 200 m. Tak, chyba nastawię się na halę, 
jeżeli na otwartych zawodach mi nie pójdzie.

Jakie są pana najbliższe marzenia?

Chciałbym przełamać to 6 miejsce, zdobyć medal i oczy
wiście osiągnąć lepszy czas niż 6,85. A w sezonie letnim ma
rzeniem jest osiągnięcie czasu około 10,70 na 100 m. Do tej 
pory na zawodach otwartych brakowało mi trochę szczęścia 
i przeszkadzał wiatr.

Kto albo co najbardziej pomogło panu w dotychczasowych 
sukcesach?

Myślę że trener, bo na początku w ogóle nie interesowałem 
się poważnie lekkoatletyką. To dzięki niemu miałem moty
wację do treningów. Pomógł mi także trafny wybór uczelni. 
Za namową kolegi zacząłem studiować na AWF.

A co najbardziej panu przeszkadza?
Chyba nie mam większych przeszkód. Może tylko brak 

opieki materialnej na tym poziomie sportu wyczynowego. 
Do wyjazdów na niektóre zgrupowania sam muszę dopłacać^ 
Niemal wszyscy najlepsi lekkoatleci startują w Polsce 
klubach zagranicznych. Też chciałbym startować w przy. 
łości za granicą. Najlepszy wiek dla sprintera to 20—30 lat. 
Tak więc wiele jeszcze przede mną.

Jak wyglądają pana treningi?
Trenuję sześć razy w tygodniu około 2—2,5 godz.

Czy stosuje pan jakąś specjalną dietę?
Nie. Ewentualnie zażywam witaminy.

Studiuje pan na AWF, czy można przypuszczać, że po skoń
czeniu kariery nie zerwie pan ze sportem?

Tak. Chciałbym zostać trenerem.

Mówił pan, że na początku trzeba było pana mocno zachę
cić do trenowania. Jak teraz pan zachęciłby młodszych kole
gów do uprawiania tej dyscypliny?

Po prostu trzeba spróbować. To jest sposób na życie.
Naszej rozmowie nie tylko przysłuchuje się, ale żywo bie

rze w niej udział pierwszy trener Grzegorza Miękińskiego, pan 
Zbigniew Boczarski. Korzystając z okazji, pytam go jak wy
szukał wśród chłopców z technikum pana Grzegorza?

Patrząc na zawodników biorących udział w zawodach, na 
ich budowę, ruchy, potrafię dostrzec tego, który nadaje się 
do sprintu. Grzegorz ma te zalety, które powinien mieć sprin
ter. Ma szybkość, refleks na starcie i dobry sposób biegu. 
Ale nie potrafi utrzymać szybkości pod koniec dystansu. To 
można jednak wytrenować. Z roku na rok jego wyniki po
prawiają się i to jest najważniejsze.

Ile potrzeba czasu na wytrenowanie dobrego sprintera?
To trudno powiedzieć. Podstawą jest selekcja i to już w 

szkole podstawowej. Nie można działać za szybko. Czasami 
są sprinterzy, którzy mają dobry tylko jeden sezon. Niektó
rzy zawodnicy swoje najlepsze wyniki osiągają będąc junio
rami i na tym kończą kariery.

Serdecznie dziękuję obu panom za rozmowę i życzę dal
szych sukcesów.

Rozmawiała B. Stasica

Z OSTATNIEJ CHWILI

W Spalę odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski w lekkie j- 
atietycc. ......... -j:

W biegu na 60 m mężczyzn 3 miejsce zdobył żywczanin 
Grzegorz Miękiński — student AWF Katowice.

Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.
(buw)
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Terminarz rozgrywek o mistrzostwo III Ligi Śląskiej 
Stadion ZKS „Góral”

27.03.93. (sobota) godz. 15.00 „Góral”—„Metal” Kluczbork. 

03.04.93 .(sobota) godz. 15.30 „Góral”—CKS Czeladź.

17.04.93. (sobota) godz. 16.00 „Góral”—TS „Hejnał” Kęty

28.04.93. (środa) godz. 16.00 „Góral”—„Ruch” Radzionków

08.05.93. (sobota) godz. 16.00 „Góral”—„Unia” Krapkowice

29.05.93. (sobota) godz. 16.00 „Góral”—„Górnik” II Zabrze

09.06.93. (środa) godz. 16.30 „Góral”—„Concordia” Knurów

19.06.93. (sobota) godz. 17.00 „Góral”—„Rymer” Niedobczyce

Kupujcie Gazetę Żywiecką!

Zapraszamy.

Brawo „Łucznik“
W dniu 4 lutego 1993 r. w Klubie Sportowym „Łucznik” od

było się zebranie podsumowujące działalność tegoż klubu.
Na spotkanie przybył Burmistrz Miasta mgr inż. Jerzy Wi

dzy k oraz wielu zaproszonych gości i sympatyków, a także 
spora grupa zawodników. Jak dowiedzieliśmy się z wystą
pienia Prezesa Jana Lacha „Łucznik” prowadzi kilka sekcji 
wiekowych, a zawodnicy klubu biorą udział w różnego rodza
ju zawodach sportowych. W minionym roku zdobyli 233 me
dale. Na sukces klubu pracują wszyscy. Jednak jest kilku 
zawodników, którzy w szczególny sposób rozsławili imię i bar
wy ŁUCZNIKA. Należy do nich Iwona Okrzesik — złota i 
srebrna medalistka która brała udział w zawodach nie tylko 
w kraju, ale również za granicą. W ubiegłym sezonie repre
zentowała Polskę w Barcelonie. Równie wspaniałymi zawod
nikami są Konrad Kwiecień, Edyta Bizoń, Agnieszka Rypień 
— złote i srebrne medalistki oraz Robert Palczewski, Bogu
sław Rus i wielu innych. Nie wolno zapomnieć, że udział w 
tym sukcesie mają również trenerzy: Jan Lach, Dariusz Ma
rek, Bogusław Rus, Iwona Okrzesik, Monika Dziedzic, a także 
prezes — Kazimierz Noga.

Pan Jan Lach wspomniał również o dacie 20.V.1983 r. Jest 
to data założenia Łucznika. Mimo trudności finansowych 
klub prowadzi ożywioną działalność, co nie znaczy, że i on 
nie boryka się z trudnościami. Dla prowadzenia prawidło
wej działalności klub potrzebuje dotacji — ok. pół mld. zł. 
Od początku powstania głównym sponsorem były Zakłady 
Futrzarskie. Z czasem gdy klub się rozwijał i prowadził dzia
łalność na większą skalę sponsorów przybywało. Do najwięk
szych sponsorów obecnie zaliczyć można firmy — „Gablitzer”. 
Fuji, Stalhurt i Zakłady Mięsne, które w ub. roku ofiarowały 
klubowi sumę 35 min zł,—.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że klub prowadzi dzia
łalność sportowo-rehabilitacyjną z osobami niepełnosprawny
mi. Są wśród nich dzieci i starsza młodzież. W grupie tej 
trenuje z powodzeniem najstarszy zawodnik, który w 1984 r. 
uległ poważnemu wypadkowi — Krzysztof Gardas. Najwięk
szą popularność i najwięcej zwolenników ma klub w Szkole 
Podst. Nr 3. Stąd też jest sporo nowego „narybku”. Zostało 
to dostrzeżone przez Dyrekcję Szkoły, która ufundowała na
grody w postaci Słowników języka polskiego dla Edyty Bi
zoń i Radosława Hoffmana.

Firmy sponsorujące klub ufundowały również piękne i war
tościowe nagrody. Zakłady Futrzarskie kurtki, Zakład Foto
graficzny FUJI —■ aparat, były także nagrody pieniężne.

Na zakończenie organizatorzy przygotowali niespodziankę. 
Był nią konkurs strzelania z luku.

Sukcesy i wspaniała działalność klubu ŁUCZNIK cieszy 
wszystkich. Pozostaje życzyć tylko dalszych, wspaniałych 
osiągnięć sportowych. Podziwiamy ludzi, którzy znaleźli czas 
na naukę, pracę i sport, i robią to dobrze. Zainteresowanym 
podajemy adres klubu:

Ludowy Klub Sportowy
ŁUCZNIK — 34-330 Żywiec, ul. Grójec 50, tel. 20-98

Agnieszka Łatanik 
— MRÓWKA —

W czasie spotkania w „Łuczniku” 4.02.93 rozegrano tur
niej łuczniczy dla zaproszonych gości. Strzelało 15 uczestni
ków. Uczestnicy strzelali 3 strzały z łuków wyczynowych- 
-klasycznych i 3 strzały z łuków typu „RAMBO” do baloni
ków zawieszonych na tarczach łuczniczych.

W konkursie I miejsca zajęli: Burmistrz Jerzy WIDZYK, 
Z-ca Przewód. Rady Miasta Mariusz ŁADOS oraz Antoni MA- 
TLAKIEWICZ — redaktor Dziennika Beskidzkiego, którzy 
zestrzelili po 3 baloniki.

W dodatkowym strzelaniu do tarczy odbył się 6 strzałowy 
pojedynek dwójki radnych: pp. Jerzego Widzyka i Marcina 
Kędrackiego.

Po zaciętej rywalizacji zwyciężył Marcin Kędracki — 45 
pkt. do 39 pkt. Jerzego Widzyka.

Sponsorzy „Łucznika“ w 1992 r.
FUJI-COLOR „STARÓWKA” p. Piątek, TAXOR — Mi

rosław Rubiszewski, STALHURT — Mieczysław Bryś, GE
ORG SCHMUTERMEIER — Prezes Gablitzer-Żywiec, FIR
MA „GABLITZER ŻYWIEC , Pan Wojciech Dobija — ZA
KŁADY MIĘSNE, Spółka Austriacka „ALPLA”, Jerzy Jani
szewski — Wytwórnia Wód Gazowanych P. Gąsiorek, Bank 
Spółdzielczy w Żywcu, Andrzej Caputa — Elmonteż, Józef Sło
wik - Hurtownia win i napoi, PP. Gizicki-Gronner — Przed
siębiorstwo Zagr. „ROY”, Marek Gawron — REVAN, Tadeusz 
Wołkowski — SOLMAR-Leśnianka, Kowalski — Zakłady 
Mięsne (WRĘŻLEWICZ), Zbigniew Tetłak — Szklarstwo, 
Piotr Gęga — Zakład Elektroniki, Karol Künstler — Sklep 
„ASTRA”, Kulczyński — Sklep Motoryzacyjny, Hurtownia 
„SILESJA—BOULDING”, Przedsiębiorstwo Zagr. „ANABEL” 
— Leśnianka, Zakłady Futrzarskie w Żywcu, PEWEX — Cze
sław Tomaszek, Zakłady „BROWAR-Żywiec”.

Szczególnie miły geśt spotkał młodych zawodników ze stro
ny Dyrektorki SP — Nr 3 Janiny NABIAŁEK, która ufundo
wała 3 tomowy Słownik Języka Polskiego dla byłych uczniów 
szkoły, którzy w ostatnim roku rozsławili także szkołę w kra
ju: Edyta BIZON (obecnie IV kl. LO) i Radosław HOFFMAN 
(I kl. LO).

Z życia LOK
KLASYFIKACJA końcowa ligi pneumatycznej za okres 

8.10.92 r.—14.01.1993 r.

INDYWIDUALNIE:
1. Chrapek Jacek ZSR 196 pkt., 2. Bień Marcin ZSDiL 189 

pkt., 3. Rus Tomasz ZSS PKS 159 pkt., 4. Sołtysek Krzysztof 
ZSR 158 pkt., 5. Ralska Katarzyna ZSDiL 158 pkt., 6. Mikocki 
Ryszard LO-Ż 155 pkt.

ZESPOŁOWO:
1. Zespół Szkół Rolniczych 507 pkt., 2. Zespół Szkół Drzew

nych i Leśnych 462 pkt., 3. Liceum Ogólnokształcące w Żyw
cu 435 pkt., 4. Zespół Szkół Samochodowych PKS 422 pkt.,.
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5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych 362 pkt.,' Zespół Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych 340 pkt., 7. Zespół Szkół Medycz
nych 129 pkt. '

ZR LOK W Żywcu tą drogą pragnie podziękować p. Dyrek-^- 
tor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu' 
za okazaną pomoc. . ,

• SEKRETARZ ;
Zarządu Rejonowego LOK 

w Żywcu
WITOLD NOWAK

Rajczanin v-ce mistrzem Polski
Janusz Krężelok zawodnik LKS „Soła” z Rajczy jako ju

nior zdobył tytuł V-ce Mistrza Polski w biegu na 15 km se
niorów.

Trenerem klubowym jest Jan Caputa,,zaś trenerem koor
dynatorem Herbert Adamus.

Gratulujemy Januszowi i jego trenerom.: Mamy. nadzieję 
że o Januszu jeszcze nieraz będziemy słyszeć.

(buw)

HUMOR

MISTRZYNI KIEROWNICY

— Patrz, co za wariat- Coraz wolniej biegnie przed samo
chodem, jakby chciał żebym go przejechała. Co robić?

— Jak najszybciej zjechać z chodnika...

NAJLEPSZY PREZENT
— Z jakiego ostatnio otrzymanego prezentu jesteś najbar

dziej zadowolony?
— Z trąbki! Tatuś codziennie daje mi tysiąc złotych, żebym 

na niej nie grał...

BYK (21.IV—21.V) Znajdziesz wreszcie czas na sprawy oso
biste. Na nowo odkryjesz starych przyjaciół. Sprawy serca 
wyjątkowo pomyślne i intrygujące. Doskonale!

BLIŹNIĘTA (22.V—21.VI) W uczuciach umocnienie pozycji 
—■ stajesz się najważniejszą osobą i zdobywasz prawo wyłącz
ności. W pracy korzystne finansowe zadanie.

RAK (22.VI—22.VII) Potrafisz wreszcie chwycić pomyślny 
wiatr w żagle i zrealizować swe zamierzenia. Natomiast w 
domu drobne zgrzyty i przelotne komplikacje.

LEW 23.VII—22.VIII) Wszędzie Cię będzie pełno i wszyscy 
mówić będą o Tobie co zadowoli Twoją próżność. W spra
wach osobistych grozi Ci utrata poczucia rzeczywistości.

PANNA (23.VIII.—22.IX) Mimo wielu zajęć, znajdź też czas 
dla siebie i tylko dla siebie. Przygotuj się na powitanie wios
ny, bo ma dla Ciebie niespodziankę.

WAGA (23.IX—23.X) Nic na siłę, choć dobrze byłoby za
reklamować swoją osobę i umiejętności. A poza tym palnięty - 
że jest lato a więc odpoczywaj w czynny fizycznie sposób.

SKORPION (24.X—22.XI) Najważniejsze obecnie to zlikwi
dować zaległości, bo i tak ktoś będzie musiał za Ciebie pra
cować. A potem już tylko zasłużony i ogromnie udany odpo
czynek.

STRZELEC (23.XI—21.XII) Było, minęło i mimo wszystko 
dobrze się skończyło. Nie wracaj więc myślami do przeszłości, 
bo dzień dzisiejszy jest ciekawszy i pełen niespodzianek.

KOZIOROŻEC (22.XII—20.1) Będą słowa uznania. I słusznie! 
W końcu uda Ci się wygrać prawdziwy los na loterii i to 
dzięki własnej pracy i pomysłowości. Satysfakcja duża.

WODNIK (21.1—20.11) To dla Ciebie najodpowiedniejszy 
miesiąc urlopowy. Dobry wypoczynek, fascynujące przeżycia. 
Duże wprawdzie wydatki, ale korzyści większe.

RYBY (21.11—20.III) Opierasz się na mało ważnych faktach 
i nie sprawdzonych informacjach. Stąd się biorą fałszywe 
wnioski. Pamiętaj, że kto pyta — nie błądzi.

Przyporządkowanie kamieni 
szlachetnych znakom Zodiaku

Baran — rubin, Byk — szmaragd, agat, Bliźnięta — beryl, 
topaz, Rak — opal, selenit, szmaragd, Lew — jaspis, topaz, 
krwawnik, Waga — czerwony koral, hiacynt, Skorpion — 
opal, granat, Strzelec — turkus, szafir, Koziorożec — chalce
don, czarna perła, Wodnik — akwamaryn, szafir, Ryby —• 
ametyst, chryzolit.

Marcowe przysłowia i prognozy
W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.

Ile w marcu deszczu, tyle w maju śniegu.

Święty Józef Oblubieniec (19.111) otwiera wiośnie gościniec.
DLACZEGO Po marcu grzmiącym, maj śniegiem ćmiący.
— Tatusiu, dlaczego ożeniłeś się z mamusią?
— To i ty synku zaczynasz też się dziwić?

Nasz horoskop na marzec
BARAN (21 III -^-20 IV) Na początku miesiąca pośpiech i 

improwizacja, nerwowe działania w pracy i życiu prywat
nym. Na szczęście opanujesz sytuację. Udany wyjazd.

Co w marcu urośnie, w maju zamarznie.

Marzec co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 

Z wiosną nadzieje rosną.

Opiekunkę dochodzącą do dziecka 1,5 rocznego 
POSZUKUJĘ. Tel. 25-55 od 15.00—21.00.
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Co? Gdzie? — nr tel.
APTEKI

PI. Zjednoczenia 10   43 60
Marchlewskiego 10   27 84
Powst. Sląskich-Pawilon........................................................ 33 80
Jeleśnia 556 ...................................................................................... ....
Międzybrodzie Bialskie ............................................................. 25
Siemień ........................................................................................... 25
Michalski Andrzej mgr,
Gilowice 925, Ośr. Zdrowia.............................................. g
Bobkowski Janusz mgr, Łodygowice .............................. 10 74
Swisterska Kazimiera mgr, Węgierska Górka 
Oś. XX-leciaPRLl/3...............................

PRZYCHODNIE

Rejonowa, Piłsudskiego ........................................................ 46 91
Rejonowa, Kopernika 39 ........................................................ 40 41

** Specjalistyczna, Al. Wolności 2 ......................................... 36 01
Jradnia Rehabilitacyjna, Żeromskiego 3 ....................  29 94

'Poradnia Rehabilitacyjna,
Powstańców Śląskich 7 ............................................................. 34 54
Analizy Lekarskie, dr Barbara Piwowarczyk,
Półkole 38 ............................................................................ 55 21

Szpital Rejonowy — Zespół Opieki Zdrowotnej
Sienkiewicza 52
centrala ........................................................................................ 40 31
sekretariat dyrektor ZOZ.......................................................... 39 15
Dział Pomocy Doraźnej, Handlowa 5   38 05

. 29 74

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Krasińskiego 3
centrala ...................................................................................... 21 37
dyrektor ................................................................................. 43 03

Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego,
Leśnianka 64 ...................................................

Państwowe Zakłady Opiekuńczo Lecznicze 
dla Dzieci

w Międzybrodziu Żywieckim ....................

w Rajczy, Ujsolska 35
centrala .............................................................

28 20

. 31 62 

. 42 77

63 76 81

CO? GDZIE? KIEDY?
MUZEUM, Żywiec, ul Kościuszki 5.

Ekspozycje stałe:

Dział historyczno-artystyczny: pamiątki cechowe, stroje 
mieszczan żywieckich, salonik dworski.

Dział archeologiczny: przedmioty z wykopalisk archeologicz
nych w Starym Zamku w Żywcu.

Dział etnograficzny: stroje góralskie, wnętrze izby górals
kiej, sztuka ludowa.

Dział przyrodniczy: ptaki i ssaki z Żywiecczyzny.

Wystawa czasowa: ,,Kościół p.w. św. Michała Archanioła 
w Łękawicy" — czynna od 9 marca br.

Muzeum — Stary Zamek, Żywiec, ul. Zamkowa.

Wystawa: „Sztuka sakralna Żywiecczyzny”.
Wszystkie w/w ekspozycje czynne dla zwiedzających: od 

wtorku- do soboty — godz. 10.00—14.30, niedziele i święta — 
• godz. 12.00—15.30, poniedziałki i dni poświąteczne — nieczyn
ne.

Muzeum — „Stara Chałupa", Milówka, ul. Piastowska 1.

Ekspozycja ukazuje tradycyjne wyposażenie i zdobnictwo 
wnętrza domu góralskiego z poł. XIX wieku. Czynna: od 
wtorku do soboty w godz. 9.00—14.00, niedziele i poniedziałki 
— hieczynne.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec, ul. Zam
kowa 4.

28 marca br. —- Byłam NA WRZOSOWISKU — wieczór po
etycki połączony z wystawą rzeźby Władysławy Szproch z 
Kielc. Otwarcie i godz. 15.00 w oficynie zamkowej.

Studium Wiedzy o Żywiecczyźnie, Żywiec, ul. Zamkowa 4 
(w siedzibie TMZŻ).

9 marca br. Wieczór muzyki żywieckiej poświęcony Józe
fowi Mikstowi.autorowi „Pieśni ludowych Ziemi Żywieckiej”.

Klub „Śrubka", Żywiec, ul. Grunwaldza 13, teł. 38-01.
Spotkania dyskusyjnego forum filmowego w każdy ponie

działek o godz. 18.00. Spotkania dyskusyjnego forum filmo- 
. wego w cyklu „BLIŻEJ FILMU”: godz. 17.00.

10.03.93. Klasyka filmu dźwiękowego. Problem dźwięku na 
przełomie lat 30-tych Klasycy wczesnej epoki dźwięku. Rea
lizm lat 30-tych: populizm francuski, nurt społeczny w kinie 
amerykańskim.

24.03.93. Western jako gatunek filmowy. Rozwój historycz
ny. Cechy charakterystyczne, najważniejsze filmy, twórcy. Po
kaz filmu „Dyliżans” reż. J. Ford.

Ponadto Klub -proponuje: kursy języków obcych, kursy 
komputerowe, kursy tańca towarzyskiego, aerobic, callane- 
tics, . gimnastykę korekcyjną, zajęcia z rytmiki, zajęcia w 
„Szkole rodzenia”.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział 
Babiogórski Żywiec, ul. 3 Maja 16.

7.03.93 XXIII zawody narciarskie o „Puchar Pilska” na hali 
Miziowej (szczegółowe informacje w siedzibie Oddziału).

Liga Obrony Kraju:

5—7.III.93 — Puchar Wielkiej Raczy. Zapraszamy wszyst
kich instytucje, placówki oświatowe, sportowe, by w termi
nie do 5 każdego miesiąca podawali terminy organizowanych 
imprez, zdarzeń, ciekowych wydarzeń.

Z żałobnej karły

Serdeczne podziękowania wszystkim współ- 
, pracownikom, Koleżankom, Kolegom i oso
bom, którzy wzięli udział w pogrzebie

śp. Tadeusza TOCZYSKIEGO
Składa żona i rodzina
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Listy do redakcji
Wasze hasło w dziale reklamy „Business bez reklamy — to 

jak ryba bez wody!’’ budzi niesmak. Zamieniłbym to na inne
„Ryba bez wody — to coś smacznego, business bez reklamy 
to coś niezrozumiałego”.

Woda jest potrzebna rybie, czasem do gotowania, ale za
zwyczaj można się bez wody obejść. Może być smażona, pie
czona, marynowana, wędzona, saute, vol-au vent z rybą, w 
galarecie, duszona w śmietanie itd. itd. Jednym słowem de
licje, niebo w ustach!

Smakosz

Ten list pawinien zachęcić sklepy rybne, restauracje, hur
townie ryb oraz smażalnie do zamawiania reklamy w naszym 
piśmie i popularyzacji zdrowych potraw rybnych.

Redakcja

Do Redakcji Gazety Żywieckiej 
w Żywcu

Już zbliża się 10 lat jak dzieci przygotowują wystawy swo
ich prac wykonanych na zajęciach pozaszkolnych w świetli
cach MOKiW oraz ŻOK. Prace są o tematyce regionalnej ob
razującej zwyczaje i obyczaje Świąt Bożego Narodzenia.

W tym roku jest jeszcze wystawa w Towarzystwie Miłoś
ników Ziemi Żywieckiej w Żywcu, która składa się z ozdób 
choinkowych wykonanych ze słomy i bibuły, oraz podpołaż- 
nice, szopka, i „Dziady Żywieckie” wykonane z resztek ma
teriałów otrzymanych od zakładu krawieckiego. Wystawa jest 
piękna i barwna i regionalna.

Jest prowadzona książka pamiątkowa, w której zwiedzają
cy wpisują swoje uwagi, są tam same pochwały za — to że 
podtrzymuje się naukę o regionalizmie, oraz że rozwija się 
zamiłowania dzieci. Komisja przyznała nagrody za najlepsze 
prace na wystawie tegorocznej a to:

I nagroda ucz. kl. III SP nr 5 w Żywcu za wykonanie 
SZOPKI

II nagroda ucz. kl. VII SP nr 5 w Żywcu za wykonanie 
WITRAŻY

III nagroda ucz. kl. VIII SP nr 5 w Żywcu za wykonanie 
TRZECH KRÓLI

Wierzę że ten artykuł w GAZECIE ŻYWIECKIEJ zamieś
cicie wpłynie i zachęci więcej dzieci do podejmowania tych 
zajęć, może znajdą zainteresowanie tematyką tak bliską dla 
każdego. Wierzę że i nauczyciele i wychowawcy pokierują 
zainteresowane dzieci w/w tematyką na zajęcia odbywające 
się w Miejskim Ośrodku Kultury i Wychowania w Żywcu, 
oraz do Klubu Osiedlowego 700-lecia na ul. Jana 10.

Klinowska Władysława

ODPOWIEDZI REDAKCJI

Szanowny Pan 
Jan Napiórkowski

Otrzymałem od Pana list w sprawach sportu i nie tylko.
List i zawarte w nim propozycje są bardzo ciekawe i inte

resujące.
Warto by się spotkać, by omówić poruszone przez Pana 

sprawy. Zapraszam do redakcji w dniu 1 marca 1993 r. na 
godzinę 15.00.

Władysław Bułka

Zostań naszym korespondentem 
Redaguj razem z nami

Zwracamy się do Szanownych Czytelników o pomoc w re
dagowaniu naszej gazety. Dla ułatwienia kontaktu z nami 
zamieszczamy kilka propozycji tematycznych, które należy 
traktować jako wytyczne ramowe, w niczym nie krępujące 
inicjatywy i swobody wyboru tematów naszych koresponden
tów i Czytelników.

Mogą to zatem być informacje traktujące przykładowo:
— o zdarzeniach jakie mają miejsce wokół nas, tych cieka

wych i często bulwersujących opinię społeczną i tych nor
malnych, ale godnych odnotowania,

— o sukcesach, dorobku i osiągnięciach pojedynczych ludzi, 
różnych organizacji lub instytucji,

— o tym co wokół nas dzieje się złego, co drażni i denerwuje,
— o ludziach, którzy zasłużyli na to, aby ich publicznie po

chwalić lub napiętnować, g»-
— o ochronie środowiska naturalnego człowieka. O tych 

środowisko to chronią i tych co go dewastują,
— o sukcesach gospodarczych rolników, hodowców, rzemieś

lników i kupców. Piszcie o tych co hodują króliki, kwiaty 
i bażanty i jak oni to robią,

— piszcie o tym co dzieje się w szkole, w klubie, w bibliotece 
i w domu kultury,

— miłośników historii prosimy o listy traktujące o wyda
rzeniach z przeszłości tej odległej i bliższej, które warto 
utrwalić,

— o zabytkach godnych uwagi i ratowania przed skutkami 
cywilizacji,

— o ludziach, o których zapomnieć nie wolno.
Pamiętaj, że gazeta nasza jest miesięcznikiem, przez co nie

które materiały mogą ulec dezaktualizacji.
Warto wiedzieć, że w gazecie naszej możesz złożyć swym 

bliskim, życzenia imieninowe i urodzinowe, zamieścić nekro
log, dać ogłoszenie o kupnie i sprzedaży, zamieścić reklamę,

Szczegóły na ten temat znajdzie Czytelnik w dziale reklam.
Redakcja

----- -— ' ' ” “ W

Gazeta Żywiecka zwiększa nakład
Z miesiąca na miesiąc rośnie czytelność „Gazety Żywiec

kiej”. Trafiła pod żywieckie strzechy, co spowodowało zwięk
szenie nakładu do 6.500 egzemplarzy. Sprzedaje się ją za gra
nicą oraz we wszystkich urzędach pocztowych, kioskach Ru
chu i 300 innych punktach sprzedaży. Cieszy się dużym zain
teresowaniem Czytelników w gminach, a szczególnie w gmi
nie Ujsoły. Rekordzistką w sprzedaży miesięcznika jest właś
nie poczta w Ujsołach, której dziękujemy i gratulujemy suk
cesu.

Komenda Rejonowa Policji w Żywcu w związku z prowa
dzeniem postępowania przygotowawczego dotyczącego oszustw 
dokonanych przez akwizytora Zakładu Ubezpieczeń „Westa” 
SA w Żywcu, zwraca się z prośbą do posiadaczy polis ubez
pieczeniowych z terenu gmin Rajczy, Milówki, Węgierskiej 
Górki oraz terenu Żywca, o numerach:
— polisy rolne nr od 015721 do 015750
— polisy ogólne nr od 414071 do 414100
o zgłaszanie się do Komendy Rejonowej Policji w Żywcu pok. 
56, celem złożenia zawiadomienia o przestępstwie.
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Z prasy...
Brudna „Polonia“

Nie wiem, czy właściwą wizytówką stał się dla licznie od
wiedzających gród nad Sołą, hotel „Polonia” leżący w sa
mym centrum miasta.

Sądząc po brudnych firankach, zwłaszcza w barze z piwem, 
to raczej nie. Ponure wejście do hotelu, brudne szyby w 
drzwiach wejściowych, zagracone pomieszczenia widoczne z 
ulicy na pewno nie zachęcają podróżnych do odwiedzenia ho
telu.

W restauracji gości witają przy wejściu zapachy spalone
go tłuszczu i smażonych frytek ulatniające się z restauracyj
nej kuchni. Nie pierwszej świeżości obrusy, jadłospisy, które 
„dumnie” informują, że to ma być lokal kategorii I, ale tylko 
informują, bo na ręcznie pisanych kartkach naliczyć można 
zaledwie kilka dań obiadowych, a w ogóle to w salach re- 
f łcyjnych ciemno i ponuro.

mętny i brudny neon „Polonia” też nie dodaje splendoru 
budynkowi, który jeszcze nie tak dawno był chlubą miasta.

' Przestraszona Koalicja doproiradza 
do uchiualenia budżetu

12 lutego 1993 r. Sejm uchwalił większością 23 głosów bud
żet na br. w wersji proponowanej przez Rząd. Klub parlamen
tarny „Solidarności” wbrew uchwale Komisji Krajowej „S” 
glosował niejednolicie. Niewątpliwie wpłynęło to na przegło
sowanie budżetu zgodnie z wolą rządu. Rząd i parlament ura
towały Się przed upadkiem i rozwiązaniem. Sejmowe manew
ry trwały do ostatnich chwil przed głosowaniem. Taki jest 
obraz sceny politycznej, którą charakteryzuje niebezpieczne 
rozkołysanie nastrojów, nie sprzyjające przewidywanej reali
zacji zapisów ustawy budżetowej. Należy jedynie wierzyć, że 
wbrew pesymistycznym przewidywaniom znajdą się w par_ 
lamencie siły i ludzie mający świadomość gdzie jesteśmy, do
kąd zmierzamy i za jaką cenę.

Politykus

Business bez reklamy 
lo jak ryba bez wodylT M. 1 to j ak ryba bez wody I

Z prasy „Gazeta Krakowska” nr 34 z 11.02.93 r.

Drogi Czytelniku
Gazeta Żywiecka w grudniu ubiegłego roku ukończyła 4 

lata i odbyła skromny jubileusz wydania 50 numerów nasze
go miesięcznika. Jest to na pewno pewien sukces, choćby 
dlatego, że w okresie tym powstały i upadły dwie konku
rencyjne gazety, Głos Żywiecczyzny i Gazeta Prowincjonalna. 
Systematycznie rośnie liczba Czytelników, a w ślad za tym 
zwiększamy nakład, który obecnie wynosi 5100 egzemlarzy. 
Właściwa gwarancja finansowego bezpieczeństwa gazety za
istnieje przy nakładzie 10 000 egzemplarzy, do czego zmie
rzamy, że przy Twojej pomocy, cel ten będzie osiągnięty. 
Chociaż często balansujemy na krawędzi bankructwa, udaje 
’"m się wychodzić z opresji zwycięsko. Gazeta nie posiada 

rego sponsora za wyjątkiem naszych stałych konkursów:

„złoty pierścionek”, „gramy o milion” i krzyżówki, których 
nagrody fundowane są przez sympatyków naszego pisma. 
Władze miasta patrzą na nas trochę z ukosa i nieufnie do 
tego stopnia, że wydawane do niedawna „Echo Ratusza” zo
stało sprzedane bielskiemu Kurierowi reklamowemu dlatego 
tylko, że czasem zdarzy się nam jakaś krytyczna uwaga pod 
adresem włodarzy grodu. Miejmy nadzieję, że zrozumieją oni 
kiedyś, że na tym m.in. polega rola prasy i zmienią ten dziw
ny co najmniej do nas stosunek.

Zwracamy się zatem do naszych Czytelników, zakładów 
pracy, przedsiębiorców, instytucji, którym leży na sercu roz
wój kultury regionalnej i dalszy byt naszej Gazety o jej 
wsparcie. Zostań naszym sponsorem, prześlij datek na Swoją 
Gazetę. Wypełnij załączony poniżej przekaz wytnij go i wy
ślij pocztą Liczy się każda złotówka. Dziękujemy!!-
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ŻYWIECKIE 997

W okresie od listopada 1992 r. do 11.01. 
1993 r .w Rycerce Dolnej dokonano kra
dzieży z włamaniem do budynku mie
szkalnego. Skradziono cztery poroża z 
jelenia i dwa obrazy. Straty wynoszą 
około 15 min złotych na szkodę Apolonii 
Sz. mieszkanki Rajczy. Będzie wspania
ły rogacz.

W dniu 13.01.1993 r. około godziny 3.00 
w Ciścu Waldemar B. lat 19 mieszkaniec 
Żywca, kierując samochodem marki 
„Fiat 125P” nie zachował ostrożności, 
wpadł w poślizg, zjechał na pobocze, a 
następnie uderzył w przydrożne drzewo. 
Kierujący doznał obrażeń.

W dniu 13.01.1993 r. w Żywcu, policjan

ci z KRP w Żywcu zatrzymali Aleksan
dra , Z. lat 42. mieszkańca Jastrzębia 
Zdroju i Michała M. lat 53 mieszkańca 
Twardoczeczki poszukiwanych listami 
gończymi wydanymi przez Sąd Rejono
wy w Żywcu. Zatrzymanych odkonwo- 
jowano do ZK w Wadowicach. Brawo 
żywiecka policja,

W nocy ż 14/15:01.1993 r. w Żywcu przy 
ul. Jodłowej dókóhano kradzieży z wła
maniem do magazynu Firmy Budowla
nej „Insbud": Skradziono strugarkę (Be
ster), dwie wiertarki elektryczne (bdb), 
nożyce elektryczne do cięcia blachy, al
kohol, lustro oraz drobne przedmioty na 
sumę 12 min złotych na szkodę Leszka 
K.

W okresie od 3.01. do 17.01.1993 r. w Ga
likach dokonano kradzieży z włamaniem 
do domku letniskowego. Skradziono te
lewizor „JVC”, odtwarzacz „Sanyo” dwie 
pary nart, antenę telewizyjną oraz inne 
przedmioty. Straty Andrzeja Sz. miesz
kańca Gliwic wynoszą około 20 min zło
tych.' '
W dniu 17.01.1993’ r. około godziny 12.40 
w Żywcu na ul powstańców Śląskich 
Andrzej T. lat 24 mieszkaniec Żywca 
kierując samochodem marki „Seat” w 
stanie wskazującym na użycie alkoholu 
(alkomat 0,35%), bez uprawnień, nie za
chował ostrożności i zjechał na pobocze 
jezdni, gdzie potrącił Barbarę M. lat 16 
mieszkankę Żywca, która na rękach nio
sła Kamila M. lat 2. Piesza i dziecko do 
znali obrażeń i pozostali na leczeniu w 
szpitalu.' Kierujący na polecenie Proku
ratora został zatrzymany w pomieszcze

niach dla osób zatrzymanych w Żywcu. 
Pij bracie pij...

W nocy z dnia 16/17.01.1993 r. w Kocie
rzu Moszczenickim wybuchł pożar drew
nianej stodoły, która uległa całkowitemu 
spaleniu .Straty wynoszą około 20 min 
złotych na szkodę Kazimierza W. zamie- 
kałego Łękawica. Przyczyny pożaru nie 
ustalono.

W dniu 20.01.1993 r. około godziny 18.30 
w Żywcu przy ul. Wesołej będący w 
stanie nietrzeźwości Artur L. lat 18 
(2.57%) mieszkaniec Żywca oraz Piotr B 
lat 19 (1.68%) mieszkaniec Ujsoł pobili 
pięściami po głowie Bartosza B. miesz
kańca Żywca, w wyniku czego doznął pn 
obrażeń. Sprawców zatrzymano. * ' * 
talenty bokserskie.

W okresie o dl5.11.1992 r. do 21.01.1993 r. 
w Łękawicy dokonano kradzieży z wła
maniem do budynku letniskowego. Skra
dziono telewizor „Samsung” (bdb), swet
ry i dwa kożuchy o łącznej wartości 
około 10 min złotych na szkodę Józefa 
Ł. mieszkańca Zabrza.

W dniu 22.01.1993 r. w Czernichowie 
Maria S. mieszkanka Katowic zgłosiła, 
że w okresie od października 1992 r. do 
22.01.1993 r. w Międzybrodziu Bialskim 
dokonano kradzieży z włamaniem do jej 
domku letniskowego. Skradziono 4 ba
terie łazienkowe, piec gazowy marki 
„Junkers” (bdb), elektryczną kosiarkę do 
trawy (bdb), kuchenkę elektryczną, ra
diomagnetofon marki „TEC” nr fabrycz
ny 379 RR, przenośną antenę satelitarna 
oraz 30 m fajansowych płytek ścienrr
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Łączna suma strat wynosi 11 min zło
tych.

W dniu 24.01.1993 r. o godzinie 14.45 w 
Kocierzy Moszczanickim Andrzej R. lat 
40 kierując samochodem marki „Fiat 
126p” nie zachował ostrożności, w na
stępstwie czego uderzył w przydrożną 
barierę. Kierujący doznał obrażeń i po
został na leczeniu w szpitalu. Straty w 
samochodzie wynoszą około 10 min zło
tych. Dobrze że trafił w barierę.

W dniu 24.01.1993 r. w Międzybrodziu 
Bialskim policjanci w Czernichowie za
trzymali Adama B. lat 33 mieszkańca 
Kobiernic poszukiwanego listem goń
czym wydanym przez Sąd Rejonowy w 
Żywcu. Zatrzymanego umieszczono w 
r-~': hu dla osób zatrzymanych

■jjüywcu.

W dniu 26.01.1993 r. Prokurator Rejono

wy w Żywcu zastosował areszt tymcza
sowy wobec Wiesława S. lat 24 miesz
kańca Jeleśni* karanego, podejrzanego o 
to że w dniu 24.01.1993 r. w Jeleśni do
konał kradzieży z włamaniem do budyn
ku gospodarczego skąd zabrał w celu 
przywłaszcznia dwei kury wartości 300 
tys. złotych oraz narty wartości około 
500 tys. złotych, przy czym czynu tego 
dopuścił się w warunkach powrotu do 
przestępstwa.

W dniu 27.01.1993 r. o godzinie 10.50 w 
Żywcu na skrzyżowaniu ul. Grunwaldz
kiej z ul. Kopernika Jerzy B. lat 52 
meiszkaniec Warszawy kierując samo
chodem marki „Polonez” wymusił pier
wszeństwo przejazdu i zderzył się z au
tobusem marki „Autosan” kierowanym 
przez Władysława S. lat 40 mieszkańca 
Oświęcimia. Jadący w samochodzie „Po
lonez” pasażer Rafał S, doznał obrażeń

ciała i po otrzymaniu pomocy medycz
nej został zwolniony. Straty w pojazdach 
wynoszą około 30 min Złotych. To nie 
Warszawa — to Żywiec.

W dniu 27.01.1993 r. w miejscowości Las 
w Oddziale Leśnym nr 201 Nadleśnictwa 
w Jeleśni, podczas ścinki drzewa, pra
cownik Nadleśnictwa Stanisław D. lat 
50 został uderzony przez spadające drze
wo i poniósł śmierć na miejscu. Proku
rator zarządził sekcję zwłok.

W dniu 27.01.1993 r. około gadziny 14.45 
na stacji PKP w Rajczy w pociągu osa- 
bowym relacji Zawiercie — Zwardoń 
ujawniono zwłoki Mariusza L. lat 15 
zamieszkałego w Tychach. Lekarz 
stwierdził zgon nie podając przyczyny. 
W kieszeni kurtki w/w znaleziono strzy
kawkę z resztą brunatnego płynu. Wy
kluczono udział osób trzecich. Prokura
tor zarządził sekcję zwłok.

Z ostatniej chwili

Sesja Rady Miasta Żywca
W dniu 25 lutego 1993 r. odbyła się kolejna XLVIII Sesja 

Rady Miasta w Żywcu. Porządek dzienny obrad zawierał 
między innymi: interpelacje radnych, informację o pracy Za
rządu Miasta, uchwalenie Budżetu Miasta na 1993 r. oraz 
podjęcie licznych uchwał (np. o ustalenie niektórych skład
ników wynagrodzenia w MZGK, odpłatności usług opiekuń
czych świadczonych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej, 
nieodpłatnego przekazania na rzecz skarbu państwa działki, 
przekazanie w wieczyste użytkowanie działek i sprzedaż bu- 

ąków, przyjęcie darowizny nieruchomości, zamiany nieru- 
omości i wykupu działek).

Ze spraw o dużym ciężarze gatunkowym wymienić należy 
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Żywca na 1993 r. Prze
widuje on po stronie wydatków kwotę 71 mld. 848 min. 232

GZY WARTO BYŁO?
W nawiązaniu do tekstu zawartego w grudniowym 14/50 

numerze „GŻ” pod tytułem „Gazeta Żywiecka” przed sądem, 
informujemy Szanownych Czytelników, że Sąd Apelacyjny w 
Katowicach jako II instancja wyrokiem z dnia 24 lutego br. 
utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Wojewódzkiego w Bielsku- 
-Białej, co oznacza, że pozew p. Andrzeja Króla przeciwko 
„Gazecie Żywieckiej” został ostatecznie oddalony. Wyrok jest 
prawomocny. Pozostały koszty.

Będzie przejście z Dworcowej na ul. Armii Krajowej (d. 
Objazdowa).

Redakcja

tys. zł., natomiast po stronie dochodów kwotę 69 mld. 589 min. 
242 tys. zł. Różnica pokryta zostanie z nadwyżki budżetowej 
za 1992 r. wynoszącej 2 mld. 300 min. zł. Zaopiniowano po
zytywnie stanowisko Zarządu Miasta w przedmiocie utwo-: 
rżenia powiatu z siedzibą w Żywcu w granicach co najmniej 
b. powiatu żywieckiego.

Rada Miasta w Żywcu podjęła także uchwałę ustanawia
jącą wynagrodzenie miesięczne burmistrza Miasta. Wynosi 
ono od 1 marca br. około 16 min. 500 tys. zł. —iZe wszystkimi 
dodatkami. Wnioskując o przyznanie wymienionej sumy, uza
sadniono propozycję znacznym zakresem obowiązków, osiąga
nymi wynikami oraz wielkim zaangażowaniem osobistym 
mgr inż. Jerzego Widzyka w codziennej bardzo trudnej i wie-: 
lopłaszczyznowej pracy. W końcowej części Seśji zgłaszano 
wolne wnioski oraz udzielano ustnych odpowiedzi na inter
pelacje i wnioski.

S.W.

KINO „JANOSIK” ŻYWIEC 

MARZEC 1993 r.

1— 2 MILCZENIE OWIEC USA 18 lat godz. 17.00 i 19.00

FILM TRÓJWYMIAROWY

4— 9 FREDDY NIE ŻYJE KONIEC KOSZMARU USA 12 lat 
: godz. 15.00 ,17.00, 19.00

11—18 KAWALERSKIE ŻYCIE NA OBCZYŹNIE polski 18 lat 
godz. 17.00, 19.00

18—20 BEETHOVEN USA b/o godz. 15.00 

18—21 K-2 USA 15 lat godz. 17.00, 19.00

22—25 WYKONAĆ WYROK angielski 15 lat godz. 17.00, 19.00 

26—30 KEVIN SAM W NOWYM JORKU godz. 15.00 

26—30 KOCHANEK francuski dla dorosłych godz. 17.00, 19.00
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O milion gramy dalej
W I kwartale 1993 r. w dalszym ciągu gramy o milion zło

tych. _______________________ ■■■ .
KUPON NR 3
Gramy # mili*

Sklep „To i Owo” |
SPORYSZ

Fundatorem nagrody są Państwo Małgorzata i Kazimierz 
Białek — właściciele sklepu „TO i OWO”. Sklep spożywczo- 
-przemysłowy — Wypożyczalnia Kaset i Sprzętu WIDEO 
Sporysz Oś. Reymonta 2. Czynny codziennie i w dni świątecz" 
ne. Wystarczy zgromadzić trzy kolejne kupony, nakleić i wy
słać na adres redakcji. Termin wysłania kuponów (3 sztuki) 
upływa 10.III.1993 r. Termin i miejsce losowania podamy w 
marcowym numerze GŻ. Należy podać imię i nazwisko oraz 
adres.

Rozwiązanie krzyżówki nr 2.
Poziomo: 1) Wieczorek, 8) adres, 9) wakacje, 10) Porąbka, 

11) owiewka, 12) kulbaka, 16) Este, 19) ansa, 21) Krzyżowa, 
22) kostnica, 23) Nina, 26) łotr, 28) teorbari, 32) agregat, 33) 
Eskulap, 34) audytor, 35) Neron, 36) araukaria.

Pionowo: 1) wywrotka, 2) Euklides, 3) zachwyt, 4) rzepak, 
5) kapral, 6) próbka, 7) ustawa, 13) udział, 14) bażant, 15) ka
won, 17) Senator, 18) ekwita, 20) Niobe, 24) irygator, 25) au
steria, 27) ogródek, 28) Tresna, 29) oskard, 30) bylina, 31) Na- 
pata.

Hasło: „Idzie luty — podkuj buty”.
Fundator nagrody: Stacja Benzynowa Żywiec ul. Wesoła 3 

Pod „Góralem”.
Oto nagroda: Zestaw salaterek duralex — prod, francuskiej.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 2 (luty 1993) Hasło „Idzie luty, 

podkuj buty. Nadesłano 73 odpowiedzi. Kaseta video ufundo
wana przez p.p. Małgorzatę i Kazimierza Białków, właścicieli 
sklepu „To i Owo” w Sporyszu Oś. Reymonta 2, została wy
losowana w dniu 17 lutego br. dla Pani Anny Kliś zam. Ra
dziechowy 1011 woj. Bielskie. Gratulujemy wygranej i prosi
my o jej odbiór w siedzibie Redakcji.

Przypomnienie! Przypominamy niniejszym, że udział w grze 
o milion przysługuje tym Czytelnikom, którzy w terminie do 
10 marca 1993 r. prześlą na adres Redakcji 3 (trzy), a nie 2 
kupony, jak to błędnie podano na 37 stronie w drugim aka
picie tekstu 2 lutowego numeru „GŻ” (treści „Komu milion, 
komu złoty pierścionek, kto wygrał zegarek”). Przepraszamy 
za to błędne podanie ilości kuponów. Prawidłowy jest tekst 
„O milion gramy dalej” zawarty na 39 stronie tegoż numeru 
„GŻ”. Przypominamy jednocześnie,. że .uczestnictwo w grze 
o „Bransoletę” wymaga nadesłania na adres Redakcji 2 
(dwóch) kolejnych kuponów: Notujemy nadsyłanie kuponów 
pojedynczych. Po jednym kuponie nadesłały dot. 3 osoby. 
Prosimy o rychłe uzupełnienie o drugi kupon inaczej bowiem 
osoby te nie będą uczestniczyły w losowaniu „Bransolety”.

Prosimy także, aby kolejne marcowe rozwiązanie Krzyżów
ki nr 3 zawierało wszystkie odpowiedzi łącznie z hasłem, a 
nie wyłącznie hasło. Termin nadsyłania Odpowiedzi tak jak 
dotychczas do 15 kolejnego miesiąca.

Redakcja
III !'■ ; : ■

nasza KRZYŻÓWKA nr 3

Poziomo: 1) Klika ,8) szczyt w Beskidzie Żywieckim lub 
obrabiarka, 9) Pobierana przez nieuczciwego urzędnika, 10) 

Znany polityk, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej, 11) Dzień 
poprzedzający większą uroczystość, 12) Najsłynniejszy wodo
spad, 16) Kamień półszlachetny, 19) Wiewiórka workowata, 
21) Lalka teatralna, 22) Drapieżnik z rodziny szopów, 23) Spie
wak cerkiewny, 26) Wyjątkowy egzemplarz, 28) Przyrząd do 
rysowania pięciolinii, 32) Wodna — wyposażeniu straży r 
żarnej i policji, 33) Stolica Sudanu, 344) Piła mechaniczna, •« 
Arab z bajki, 36) Staroświecki Polak.

Pionowo: 1) Bywa przy wiejskiej studni, 2) Sporządza opisy 
położenia miejscowości, 3) Przewrót, bunt, 4) Dowódca Koza
ków, 5) Popularna, lecz błędna nazwa robinii, 6) Dzierżawa, 
pacht, 7) Choroba oczu, glaukoma, 13) Przelew, 14) Samocho
dowa lub papierów wartościowych, 15) Pola, znana polska 
aktorka, 17) Znany z rozwiązłego trybu życia arcybiskup 
gnieźnieński, 18) Skupisko komórek, 20) Żona Mahometa, 24) 
Łączy na mapie punkty o jednakowej temperaturze, 25) Nie 
zważa na szczekanie psów, 27) Dawniej nici albo tkanina z 
wełny kóz angorskcih, 28) Strumyk, potok, 29) Otacza szyję, 
30) Starszy flisak, 31) Zdobi spodnie generalskie.

Litery z pól oznaczonych w prawym dolnym rogu liczbami 
od 1 do 16 utworzą aktualne hasło (przysłowie ludowe), które 
jest rozwiązaniem krzyżówki.

Stanisław Mołdysz
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