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To nieprawda, że nie ma już 
dzisiaj społeczników go-

towych bezinteresownie poma-
gać innym. Dowodem fi nał akcji, 
jaką zorganizowała pewna bielsz-
czanka na rzecz rodziców opie-
kujących się chorymi dziećmi w 
Szpitalu Pediatrycznym w Biel-
sku-Białej.

Bielszczanka Monika Jaskól-
ska, widząc trudne warunki noc-
legowe rodziców opiekujących 
się także w nocy swoimi dzieć-
mi w bielskim „pediatryku”, po-
stanowiła działać i zmienić tę 
sytuację. Zorganizowała akcję 
pod nazwą „Nie wypada nie po-
magać”, w ramach której zbie-
rano fundusze na zakup nowo-
czesnych, rozkładanych łóżek. 
Efekt był zaskakująco pozytyw-
ny - zebrano blisko 50 tysięcy zł. 
Za pieniądze te kupiono 45 łóżek 
dla rodziców, które właśnie trafi-
ły do dziecięcego szpitala w Biel-
sku-Białej (foto).

Nowy sprzęt jest tak skonstru-
owany, że służy też jako fotel, a 
łóżkiem staje się tylko wówczas, 
gdy rodzic kładzie się spać, dzięki 
czemu w ciągu dnia nie zabiera w 
szpitalnych salach zbyt dużo miej-
sca. Te fotelo-łóżka łatwo się skła-
dają, a w razie potrzeby ich trans-

R ada Miejska w Bielsku-Bia-
łej, uchwalając miejscowy 

plan zagospodarowania rejonu 
ulicy Jeżynowej, zapaliła zielo-
ne światło dla budowy nowego 
kościoła w stolicy Podbeskidzia. 
Nowy plan przewiduje lokaliza-
cję świątyni na gruncie u zbie-
gu ulic Jeżynowej oraz Rysiej. 
Usytuowana na pochyłym zbo-
czu działka o powierzchni kil-
kunastu arów jest obecnie wła-
snością gminy, lecz - usłyszeli-
śmy w bielskim ratuszu - istnie-
je zgoda co do przekazania go na 
cele kultu religijnego (gmina ma 
do tego prawo).

Wcześniej jednak musi się o to 
zwrócić do władz miasta strona ko-
ścielna. - Na razie przedstawiciele 
Kościoła katolickiego z taką proś-
bą do ratusza nie wystąpili - mówi 
Henryk Juszczyk, pełnomocnik 
prezydenta miasta. Początkowo 
nowy kościół miał być zlokalizo-
wany w nieco innym miejscu, na 
bardziej „płaskim” terenie,  przy 

ulicy Łuczników, jednak właści-
ciel tamtej działki nie był zainte-
resowany jej sprzedażą. W przy-
szłości  świątynia ma służyć  po-
trzebom nowej parafi i katolickiej, 
utworzonej z części obecnej para-
fi i w Kamienicy.

Jeszcze 15 lat  temu rejon ulic 
Jeżynowej, Łowieckiej, Łuczni-
ków był obszarem typowo rolni-
czym, o rzadkiej zabudowie. W 
ostatnim czasie tereny te przeży-
wają jednak prawdziwy boom in-
westycyjny. Jak grzyby po deszczu 
na niegdysiejszych polach upraw-
nych wzrastają całe osiedla dom-
ków jednorodzinnych i apartamen-
towców. To z myślą o ich miesz-
kańcach planowane jest powołanie 
nowej parafi i.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby 
mówić, jak wyglądać będzie pla-
nowany przy ulicy Rysiej kościół. 
Trzeba mieć nadzieje, iż jego archi-
tektura będzie współgrać z otacza-
jącym świątynię górskim krajobra-
zem. (map)

W iele wskazuje na to, że obok 
spółki Tauron, będzie jeszcze 

dwoje chętnych do zakupu kopal-
ni Brzeszcze.

Jak już informowaliśmy, w 
czwartek, 10 września, o 14.00 
mija termin, w którym zaintereso-
wani mogą składać oferty na za-
kup kopalni Brzeszcze. Zgodnie z 
tym, co przedstawił obecny właści-
ciel brzeszczańskiego zakładu, czy-
li Spółka Restrukturyzacji Kopalń, 
transakcja ma być sfinalizowana 

najpóźniej do 25 września. Nie jest 
tajemnicą, że swoją ofertę na pew-
no złoży spółka Tauron. Natomiast 
może ona mieć konkurentów. Kilka 
dni temu pojawiły się nieofi cjalne in-
formacje, że zakupem kopalni zain-
teresowane są czeska spółka Energe-
tyczno-Przemysłowy Holding (wła-
ściciel między innymi kopalni Sile-
sia w Czechowicach-Dziedzicach) i 
fi rma chemiczna Synthos z Oświę-
cimia. Czy ktoś jeszcze znajdzie się 
w tym gronie? (ps)

W referendum odpowiadano „tak” lub „nie” na trzy 
pytania. Komizmu całej sytuacji dodawał fakt, 

że trzecie pytanie było już nieaktualne od 10 lipca, 
gdy Sejm uchwalił nowelizację ordynacji podatkowej, 
która każe rozstrzygać wątpliwości na korzyść podat-
nika. Smuci tylko, że koszty referendum wyniosły aż 
100 milionów złotych!

Na Podbeskidziu najwyższą frekwencję odnoto-
wano w gminie Wilkowice - 9,62 proc., a najniższą 
w Ślemieniu - 5,28 proc. Na pierwsze pytanie - „Czy 
jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej?” odpowiedzi „tak” najwięcej 

udzielono w Szczyrku (86,22 proc.), a najmniej w Ko-
szarawie (72,54 proc.). Przy drugim pytaniu - „Czy 
jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego spo-
sobu fi nansowania partii politycznych z budżetu pań-
stwa?” najwięcej głosów na „tak” oddano w Milów-
ce (34,37 proc.), a najmniej w gminie Radziecho-
wy-Wieprz (13,19 proc.). W trzecim pytaniu trzeba 
było odpowiedzieć: „Czy jest Pani/Pan za wprowa-
dzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości 
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na 
korzyść podatnika?” Na „tak” najwięcej głosujących 
było w Jaworzu (97,74 proc.), a najmniej w Kosza-
rawie (87,86 proc.). (ps)

Najwięcej w Wilkowicach, najmniej w Ślemieniu

Referendalny niewypał
Niedzielne referendum okazało się wielką klapą zarówno w Polsce, jak i na Podbeskidziu. 
W skali kraju frekwencja wyniosła 7,8 proc. Byłoby ono ważne, gdyby głosowało ponad 
50 proc. uprawnionych.

Kto kupi kopalnię Brzeszcze

Troje chętnych ?

Frekwencja w referendum oraz odpowiedzi „tak” na poszczególne pytania (dane w procentach)
Obszar Frekwencja Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
POLSKA 7,80 78,75 17,37 94,51
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 8,13  80,73 16,24 94,99
BIELSKO-BIAŁA 9,35 78,39 18,14 95,97
POWIAT BIELSKI 8,25 80,02 16,20 95,37
Bestwina 7,74 75,81 17,15 95,65
Buczkowice 8,46 76,65 19,92 95,45
Czechowice-Dziedzice 8,10 80,24 16,09 94,85
Jasienica 8,89 81,51 16,06 95,53
Jaworze 7,90 79,37 15,45 97,74
Kozy 8,64 80,14 14,92 95,62
Porąbka 7,46 82,68 13,45 96,57
Szczyrk 6,74 86,22 13,55 96,45
Wilamowice 8,05 78,36 17,24 94,69
Wilkowice 9,62 80,00 16,98 94,41
POWIAT ŻYWIECKI 7,39 80,53 17,41 93,72
Czernichów 7,03 77,35 19,78 94,72
Gilowice 6,43 82,72 18,36 94,74
Jeleśnia 5,78 79,11 14,71 89,46
Koszarawa 7,29 72,54 19,18 87,86
Lipowa 7,04 80,00 14,84 93,62
Łękawica 7,18 80,40 20,32 94,78
Łodygowice 8,34 79,74 18,09 94,54
Milówka 5,81 80,18 34,37 94,85
Radziechowy-Wieprz 7,17 83,43 13,19 93,44
Rajcza 7,01 83,16 17,04 96,37
Ślemień 5,28 76,47 18,42 93,42
Świnna 8,52 82,59 19,59 93,11
Ujsoły 5,48 76,24 14,57 89,74
Węgierska Górka 6,93 80,20 14,62 94,31
Żywiec 9,19 80,94 16,26 94,07

W Bielsku-Białej powstanie nowy kościół

Radni są za

Społecznicy nie wymarli

Dar dla rodziców
port w inne miejsce nie sprawia 
większej trudności. 

Monika Jaskólska nie kryła łez 
wzruszenia na widok owoców swo-
jej społecznej pracy i serdecznie 
dziękowała wszystkim, którzy za-
angażowali się w jej akcję. A Mał-
gorzata Szwed, prezes wspierającej 
dziecięcy szpital Fundacji „Razem 
dla Dzieci” podkreśla, że leczenie 
i rehabilitacja dzieci są zdecydo-
wanie łatwiejsze oraz szybsze, gdy 
mogą one przebywać w towarzy-
stwie swoich rodziców. (hos)

Niebawem, 14 września, w 
bielskiej Książnicy Beskidzkiej od-
będzie się promocja, wydrukowa-
nego w Wydawnictwie „Prasa Be-
skidzka” i opisanego przez „Kro-
nikę” już przed tygodniem, „Al-
manachu Sybiraków Podbeski-
dzia”. Spotkanie, które rozpocz-
nie się o 14.00, to znakomita oka-
zja, by dowiedzieć się jak powsta-
wała ta wyjątkowa książka. Zbiór 
wspomnień o cierpieniu, nędzy, 
głodzie i ogromnej tęsknocie za Oj-
czyzną. O piekle syberyjskiej zsył-
ki w latach czterdziestych  minio-
nego wieku... (tom) 

Wspomnienia Sybiraków Podbeskidzia

Almanach wyjątkowy Almanach wyjątkowy 
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