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Zachęcamy do udziału w naszej sondzie inter-
netowej. Kolejne pytanie brzmi: czy uważasz, że 
państwo powinno w większym stopniu fi nanso-
wać oświatę? 

W sondzie sprzed dwóch tygodni zadali-
śmy pytanie: czy twoim zdaniem uzasadnio-
ne są wysokie wydatki posłów na prowadze-
nie ich biur? Oto odpowiedzi (w procentach):

Darmowe... zadłużanie
Dziś wiele osób wy-
jeżdża na dłuższy czas 
za granicę, chciałbym 

więc zachęcić do przypilnowania 
przed wyjazdem błahych, jakby 
się wydawało, spraw. Wyjeżdża-
jąc z zamiarem powrotu do kraju, 
nie zamykałem konta bankowe-
go. Oczywiście miał na to wpływ 
fakt, że rachunek ten w momen-
cie zakładania był bezpłatny. Te-
raz okazało się, że jakiś czas temu 
za posiadanie karty bankomato-
wej bank wprowadził opłatę i co 
miesiąc pobiera ją sobie z mojego 
konta. Opłaty tej można uniknąć, 
płacąc kartą za zakupy na okre-
śloną kwotę, ja jednak, za grani-
cą, karty tej nie używam. Bank 
ściągał mi więc co miesiąc opła-
tę. W skali roku to prawie sto zło-
tych. Niby niewiele, ale wolał-

bym przeznaczyć te pieniądze na 
inny cel, zwłaszcza, że gdy zakła-
dałem konto, to bank obiecywał, 
że będzie bezpłatne. Nie wiem jak 
długo bank naliczałby mi opłatę. 
Dowiedziałem się o niej przy-
padkiem, robiąc zakupy w skle-
pie internetowym na Dzień Mat-
ki - po prostu zabrakło mi pienię-
dzy! Radzę więc zamykać konta, 
których nie używamy - stały czy-
telnik z Ligoty

Drogie podobieństwo...
Moja sąsiadka, która 
pół wieku przepraco-
wała za ladą spożyw-

czaka, zawsze powtarzała, że 
to cena jest wyznacznikiem ja-
kości. Niestety, nie zawsze się 
to sprawdza i nawet płacąc od-
powiednio wysoką cenę, moż-
na przynieść do domu produkt z 

W Męchocicach Kapitulnych 
koło Kielc odbył się VII Kra-

jowy Zjazd Delegatów Związku 
Sybiraków. Bielski oddział  repre-
zentował na tym krajowym forum 
nowo wybrany prezes, Eugeniusz 
Osika, który jako małe dziecko 
znalazł się w lutym 1940 roku na 
dalekiej Syberii. Deportacje które 
najdotkliwiej odczuli mieszkańcy 
kresów wschodnich Polski objęły 
całe rodziny łącznie z ludźmi star-
szymi i małymi dziećmi.

Rodzice Eugeniusza, wywie-
zieni z dziećmi przymusowo ze 
Złoczowa, przez sześć lat zmu-
szani byli do bardzo ciężkiej pra-
cy w lasach w głębi Syberii. Pra-

cowali 18 godzin na dobę w eks-
tremalnych warunkach. Po sze-
ściu latach rodzinie Osików uda-
je się powrócić do Polski, osia-
dają w Lubinie, gdzie Eugeniusz 
kończy szkołę średnią, a następ-
nie w Opolu studia matematyczne. 
Po krótkim okresie pracy pedago-
gicznej, trafi a do bielskiego Cen-
tralnego Ośrodka Badawczo-Ro-
zwojowego, gdzie zdobywa szlify 
informatyka i funkcję zastępcy dy-
rektora ośrodka niezwykle ważne-
go dla bielskiego przemysłu włó-
kienniczego.

Teraz po przejściu na emerytu-
rę, aktywnie działa społecznie na 
rzecz wspierania wielu inicjatyw 

społecznych, między innymi kie-
rując Stowarzyszeniem Wspiera-
nia Bielskiej Onkologii oraz Pol-
sko-Słowackim Towarzystwem 
Przyjaźni i Dobrego Sąsiedztwa. 
Na ostatnim Walnym Zgromadze-
niu Oddziału Sybiraków w Biel-
sku-Białej, podjął się społecznej 
roli prezesa oddziału.

Bielska organizacja liczy już 
tylko 166 członków i z roku na rok 
maleje ze względu na wiek oraz na-
stępstwa pobytu i ciężkiej pracy na 
„nieludzkiej ziemi”. Szacuje się, że 
w czasie wojny wywieziono na Sy-
bir około miliona siedemset tysię-
cy Polaków. Deportacje te były jed-
ną z najbardziej wyrafi nowanych i 

okrutnych zbrodni 
wobec tak licznej 
społeczności Polaków. W obozach 
Syberii deportowani przechodzi-
li za życia prawdziwe piekło. Wy-
konywali ciężką fi zyczną pracę w 
ekstremalnie trudnych warunkach 
bytowania, głodzie i mrozie. Uwła-
czało to ludzkiej godności, a wielu 
z nich straciło tam życie i zdrowie.

Ci, którzy wrócili, przeżywają 
nadal traumę tamtych dni. W struk-
turze bielskiego oddziału działa-
ją koła sybiraków w Oświęcimiu 
i Czechowicach-Dziedzicach, a 
oddział skupia członków z terenu 
dawnego województwa bielskie-
go, z wyłączeniem powiatu wado-

wickiego. Prezes Eugeniusz Osika 
stawia sobie i zarządowi oddzia-
łu zadanie szerzenia wiedzy o tym 
okrutnym czasie, szczególnie wśród 
młodzieży, a także wspierania ży-
jących sybiraków w miarę skrom-
nych możliwości oddziału, gdyż są 
to ludzie wymagający niejednokrot-
nie wsparcia i opieki, na co perma-
nentnie brakuje środków, zaś opie-
ka państwa jest znikoma. O losach 
naszych sybiraków można także 
przeczytać w wydanych książkowo 
wspomnieniach bielszczan - Hele-
ny Świderskiej („Drogi i bezdroża”) 
oraz Józefa Pysza („Martyrologia 
Polaków na Wschodzie”). Aktual-
nie siedziba oddziału została prze-
niesiona z Domu Żołnierza do sie-
dziby WKU w Bielsku-Białej, przy 
ulicy Piastowskiej .

STANISŁAW GACEK

PODBESKIDZCY SYBIRACY

Lubisz wędrować po górach 
i zbierać schroniskowe piecząt-
ki do książeczki GOT? Możesz 
to robić również z nami i Hote-
lem Meta w Szczyrku!

W kolejnych pięciu numerach 
„Kroniki Beskidzkiej” publiko-
wać będziemy kupon z miejscem 
na pieczątkę (dzisiaj - pierwszy). 
Zadaniem czytelników jest ze-
brać co najmniej cztery z pięciu 
kuponów (w tym ostatni), przy-
bić na nich pieczątki z czterech 
różnych beskidzkich schronisk 

Hotel Meta w Szczyrku czeka !

Z „KRONIKĄ” W PLECAKU (1)

✂
 

Z „KRONIKĄ”  W PLECAKU
Miejsce na pieczątkę

Schronisko na …...................................................
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(w tym jedną z Hotelu Meta w 
Szczyrku lub Baru „Jaworzyna” 
na Hali Jaworzyna), wymyślić 
hasło promujące wędrowanie po 
Beskidach (należy je wpisać na 
ostatnim kuponie) i dostarczyć je 
do redakcji (ul. Dubois 4, 43-300 
Bielsko-Biała) do 7 sierpnia.

Spośród uczestników konkur-
su redakcyjne jury wyłoni laure-
ata, który otrzyma dwuosobowe 
zaproszenie na spędzenie week-
endu w hotelu Meta w Szczyr-
ku - z dwoma noclegami, wy-

żywieniem, base-
nem, letnim łóż-
kiem masującym 
i Oazą Relaksu w 
hotelowym SPA 
(sauna sucha, sau-
na ziołowa, łaź-
nia parowa, jacuz-
zi, prysznic wra-
żeń). Regulamin 
konkursu dostęp-
ny jest na stronie 
www.kronika.be-
skidzka.pl

najniższej półki. Ostatnio kupi-
łam ser żółty, a przynajmniej my-
ślałam, że go kupuję. Wyglądał 
jak ser, był ułożony na półce z 
serami i kosztował jak ser żółty 
(ponad 21 zł za kilogram). Nie-
stety, w domu nikomu nie sma-
kował. Chcąc sprawdzić na ety-
kiecie nazwę producenta, by wię-
cej nie kupować jego produktów, 
zauważyłam napis „produkt se-
ropodobny”. Ktoś może powie-
dzieć, że mogłam czytać przed 
zakupem, jestem jednak przeko-
nana, że niejeden się na ten „pro-
dukt seropodobny” dał lub da na-
brać, właśnie z powodu ułożenia 
obok prawdziwych serów oraz 
zawyżonej ceny. Produkty sero-
podobne kosztują przecież znacz-
nie mniej. Sam napis też zauwa-
żyć trudno... - stała czytelniczka 
z Bielska-Białej

Jak już pisaliśmy, laureatką 
konkursu zorganizowanego na ła-
mach „Kroniki Beskidzkiej” przez 
Centrum Górskie Korona Ziemi w 
Zawoi została Marzena Pawińska 
z Choczni (na zdjęciu). Szczęśli-
wa laureatka odebrała ostatnio w 
naszej redakcji nagrodę - karnet 
na weekendowy pobyt na Słowa-
cji dla siebie i swojej rodziny. (m)FO
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Laureatka konkursu Centrum Górskiego

Pojedzie na Pojedzie na 
SłowacjęSłowację

Podziemne przejście dla pie-
szych pod Aleją Andersa w Biel-
sku-Białej umożliwia mieszkań-
com osiedla Karpackiego bezpiecz-

Bielsko: przejście już do przejścia

PRZESTAŁO ZALEWAĆ
ne pokonanie tej ruchliwej arte-
rii. - Cóż z tego, jeżeli każdy większy 
deszcz powoduje jego zalanie? - de-
nerwowali się, dzwoniąc do „Kro-

Tak wygląda przejście po zabiegach wykonanych przez MZD. Jest sucho.

niki” przy okazji majowych ulew. 
Niedługo potem problem rozwią-
zano.

- Niewielki opad to jeszcze pół 
biedy, bo przejście można poko-
nać w gumowcach. Ale ulewy spo-
wodowały, że zgromadziło się tam 
ponad metr wody. To już całko-
wicie uniemożliwia korzystanie z 
tego miejsca - relacjonowała jed-
na z mieszkanek. Strażacy chwy-
cili za pompy i doraźnie rozwiązali 
problem. Jednak co dalej? Czy ko-
lejny deszcz spowoduje powtórkę 
z rozrywki? Odpowiedzi szukali-
śmy w Miejskim Zarządzie Dróg 
w Bielsku-Białej.

- Przyczyna jest już usunięta - 
informuje Krzysztof Rogala, głów-
ny inżynier MZD. - Był nią niedroż-
ny kawałek kanału deszczowego, od-
powiedzialnego za odprowadzanie 
wody z przejścia Felerny fragment 
został wymieniony, a stan technicz-
ny całości sprawdzony. 

Na razie przejście jest suche i... 
oby tak zostało. (best)
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Już na okładce najnowszego 
numeru rozpoczyna się fotorela-
cja z obchodów jubileuszu 15-le-
cia Gimnazjum w Wieprzu. Boga-
ta galeria zdjęć towarzyszy też no-
tatce o „Góralskim Freestyle’u”, 
czyli hip-hopowym koncercie w 
Wieprzu. Nie brakuje także podsu-

mowania XIV edycji Kon-
kursu Wokalno-Taneczne-
go „Gimplay-Show”, w 
którym wzięła udział nie-
mal setka uczniów z gmi-

ny. Można również przeczytać o 
programie profi laktycznym „Trzy-
maj Formę”, realizowanym w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w 
Bystrej, mającym na celu podtrzy-
mywanie dobrej kondycji fi zycz-
nej całych rodzin. Jest też o Fe-
stynie Rodzinnym w Radziecho-

wach czy o „Lekcji wolności” w 
Szkole Podstawowej w Przybę-
dzy. Można się także dowiedzieć, 
które osoby z gminy nominowa-
ne były do tegorocznej edycji pol-
sko-słowackiego konkursu „Oso-
bowość Ziem Górskich”. Nie bra-
kuje też między innymi podsumo-
wań popowodziowych i aktualno-
ści sportowych.

Numer został wydrukowany 
tradycyjnie w bielskim Wydawnic-
twie „Prasa Beskidzka”. (m)


