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13 GRUDNIA

W salach Muzeum Ziemi Prudnic
kiej otwarta została w poniedziałek 11 
grudnia wystawa “Szopki Mieczysła
wa Trepy”. Można ją  oglądać do po
łowy stycznia przyszłego roku. A war
to, nie tylko ze względu na rzeźby 
znanego twórcy, ale i ciekawą aran
żację eksponatów. Wystawę szopek 
zaprezentujemy w świątecznym nu
merze “TP” . Na zdjęciu: M. Trepa 
podczas międzynarodowej wystawy 
twórców ludowych w Prudniku.

Zdj. W. Steć

48-200 Prudnik ul.Damrota 17 
Tel. (0-77) 4366-000 Fax 4366-900 

e-mail : mercury@punkt.pl

PROTEST - ZAWIESZONY!
Archiwalne zdjęcie z 13 grudnia 1981 roku. Zgromadzenie przed ko

ściołem parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Prudniku, po poświęce
niu sztandaru zakładowej “SOLIDARNOŚCI” prudnickiego “Frotexu” i po 
mszy św. za Ojczyznę. Wydarzeniu towarzyszyła determinacja prudniczan, 
skupienie i niepokój. Od północy trwał stan wojenny w całym kraju. A jed
nak uroczystości nie odwołano; po niej ulicami miasta przemaszerował 
pochód pod bramę “Frotexu”, gdzie uniesiono w górę poświęcony sztan
dar i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, wznosząc w górę ręce z cha
rakterystycznym znakiem “V” . Było śnieżnie i mroźnie. I był wśród ludzi 
inny duch, niż obecnie...

(zdj. a rch iw um  “ TP")

SZOPKI
MIECZYSŁAWA TREPY

grudnia zawieszony został protest prudnickich pielęgniarek. Podpisane zostało porozumienie wstępne. Głównie zbliżają- 
się święta spowodowały, że przerwana została głodówka (na zdjęciu W. Stecia). Co będzie dalej?

Czytaj na str. 3.

IESZONKOWCY 
INIE MAJĄ ŚWIĄT

lOTEKU
siem ciekawych stron na te- 

nat największego zakładu w 
viecie już w  tym numerze 

Sporo interesujących in- 
nacji, których nigdzie indziej 

i znajdziecie!

Co jakiś czas dowiadujemy się o po
wtarzających się zdarzeniach, w któ
rych główną rolę odgrywają złodzieje 
specjalizujący się “w pracy” w tłoku. 
Kieszonkowcy mają swoje rejony, np. 
dworzec PKS w Prudniku czy targo
wisko przy ul. Jagiellońskiej. Ale nie 
tylko tam trzeba uważać na portfele...

Rys. GW.

Prudnik - Legionów 7 (byłe koszary)
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■ CZTERY GORĄCE POSIŁKI
■ ZESPÓŁ MUZYCZNY 
CENA 450 ZŁ OD PARY

Sprzedaż biletów (Auto - Centrum, ul. Dąbrowskiego 22) 
Informacje tel. 0604 155085, 0602 776278, 4362810
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" R A T U N K O W C
•  4 grudnia o 13.30 w Lubrzy przy ul. Wol
ności podając się za pracownika ZUS pe
wien mężczyzna ukradł pieniądze starszej 
kobiecie, która w tym czasie była sama w 
domu. •  W dniach od 2 do 4 grudnia ktoś 
włamał się do sklepu spożywczego w Prudni
ku przy ul. Piastowskiej i ukradł radio oraz 
niewielką ilość gotówki. •  W nocy z 3 na 4 
grudnia przy ul. Topolowej w Prudniku zło
dziej włamał się do altanki i ukradł piłę. •  
Następnej nocy sprawca włamał się do piw
nicy przy ul. Piastowskiej i ukradł konfitury. •  
7 grudnia w kawiarni przy ul. Zamkowej w 
Prudniku dwóch nieletnich (15 i 17 lat) naro
dowości romskiej grożąc właścicielowi pobi
ciem ukradło 12 zł. Zostali ustaleni i zatrzy
mani, a po przesłuchaniu zwolnieni. •  7 
grudnia między 8-mąa 13-tązłodziej włamał 
się do fiata 126p przy ul. Kościuszki w Prud
niku. Zginął radioodtwarzacz. •  8 grudnia na 
trasie Lubrza - Trzebina ok. 17-tej kierujący 
polonezem nietrzeźwy mieszkaniec Prudnika 
(2,15 promila!) na tuku drogi zjechał na pra
we pobocze i uderzył w barierki ochronne. 
Kierowca i pasażer odnieśli obrażenia ciała. 
Od 15 orudnia br. samo kierowanie pojaz
dem (obojętnie jakimi w stanie nietrzeźwym 
jest przestępstwem! (dotąd - wykroczenie). •  
8 grudnia zgłoszono o przywłaszczeniu pie
niędzy w Prudniku w okresie: 19.02 -12.03 
1999 roku. •  9 grudnia ok. 16-tej na dworcu 
PKP w Prudniku pociąg relacji Jaworzyna 
Śląska - Kędzierzyn-Koźle przejechał 25-let- 
niego mieszkańca miasta, który poniósł 
śmierć na miejscu. Przyczyny tego zdarzenia 
bada prokuratura, która ustali, czy był to wy
padek, samobójstwo, czy może mężczyzna 
był pod wpływem alkoholu? •  8 grudnia w 
Białej ktoś ukradł pieniądze z torebki w dy
żurce szpitalnej. •  W nocy z 9 na 10 grud
nia w Prudniku przy ul. Armii Krajowej doszło 
do kradzieży roweru. Tej samej nocy złodziej 
włamał się do fiata 126p i ukradł radioodtwa
rzacz. •  Kolejne włamanie tej nocy miało 
miejsce na ul. Łuczniczej; z renaulta zniknę
ły dokumenty. •  Przy ul. Kościuszki włama
nie do piwnicy - śrubokręty zmieniły właści
ciela. •  Także tej nocy w kompleksie działek 
przy ul. Szpitalnej ktoś włamał się do altanki, 
po koc, •  10 grudnia o 13-tej w Łące Prud
nickiej patrol policji zatrzymał 47-letniego 
mężczyznę z Połonina. Oszust podając się 
za pracownika ZUS oferował tani opał 77-let- 
niej kobiecie; ta dała mu 300 zł.

997

W tygodniu od 4 do 10 grudnia poli
cjanci z KPP w Prudniku interweniowali 
38 razy, w tym w awanturach domowych 
-16, w miejscach publicznych - 8, w ko
lizjach drogowych - 14. W policyjnej 
izbie zatrzymań przebywało sześć osób, 
trzy do sprawy i tyleż do wytrzeźwienia.

W tygodniu od 4 do 10 grudnia prudnic
kie pogotowie ratunkowe 11 razy wyjeżdżało 
do wypadków, 54 - do zachorowań, odnoto
wano 87 transporty i 114 przyjęć ambulato
ryjnych. •  Był to tydzień, w którym lekarz 
udzielał pomocy uskarżającym się na bóle 
serca, nadciśnienie, kolki nerkowe i wątrobo
we, duszność, ataki astmy; załatwiono liczne 
przypadki chirurgiczne, urazy i rany. •  4 
grudnia na trasie Rudziczka - Piorunkowice 
miał miejsce wypadek samochodowy. •  Tego 
dnia wezwanie do Głogówka: “leży na ulicy"; 
na miejscu lekarz zastał 41-letniego mężczy
znę w upojeniu alkoholowym, z urazem gło
wy. Został przewieziony do pogotowia do 
konsultacji i leczenia chirurgicznego. •  w 
Przydrożu Małym spadła ze schodów 80-let- 
nia kobieta doznając złamania podstawy 
czaszki i urazu stawu biodrowego; po kon- 
sultaq'i w pogotowiu została przyjęta na od
dział. •  W Krzyżkowicach 4 grudnia lekarz 
stwierdził zgon 63-letniej kobiety. •  W Prud
niku wezwanie: “leży na ul. Chopina”, w tym 
czasie nie było do dyspozycji ani jednej ka
retki (jedna była w Opolu, druga w Korfanto
wie, trzeda z lekarzem w Głogówku). Popro
szono straż pożarną i policję o przewiezienie 
mężczyzny do pogotowia. Policja przywiozła 
delikwenta w upojeniu alkoholowym; przez 
siedem godzin trzeźwiał w pogotowiu, beż 
żadnych dolegliwości. •  5 grudnia w Trzebi
nie lekarz stwierdził zgon 81-letniej kobiety. 
•  6 grudnia na trasie Prudnik - Chrzelice 
miał miejsce wypadek samochodowy (karet
ka z Głuchołaz); trzy osoby poszkodowane 
zostały przewiezione do pogotowia w Prudni
ku, po zaopatrzeniu ran i wykonaniu RTG zo
stali przewiezieni do dalszego leczenia w 
Głuchołazach. •  Tego dnia w Prudniku upa
dła 81-letnia kobieta doznając złamania 
nogi; przewieziono ją do pogotowia do kon
sultacji chirurgicznej. •  8 grudnia w Trzebi
nie w wypadku samochodowym zostały po
szkodowane dwaj mężczyźni: 50-letni, będą
cy pod wpływem alkoholu doznał urazy nogi; 
47-letni, w podobnym stanie, wyszedł z wy
padku z urazem głowy. Zostali przewiezieni 
do pogotowia - do konsultacji i leczenia 
szpitalnego. •  9 grudnia w Racławicach 
Śląskich 16-letnia dziewczyna zażyła 
dużą ilość leków; została przewieziona 
na oddział wewnętrzny do leczenia. •  
Tego dnia w Niemysłowicach pobita zo
stała 77-letnia kobieta; doznała ran po
wierzchniowych, udzielono jej porady 
lekarskiej. •  Na wiadukcie kolejowym w 
Prudniku pociąg przejechał 26-letniego 
mężczyznę; na miejscu lekarz stwierdził 
jego zgon. •  10 grudnia w Prudniku 
urazu nogi doznał 65-letni mężczyzna, 
będący pod wpływem alkoholu; prze
wieziony został do pogotowia do konsul
tacji i leczenia chirurgicznego.

INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO

Urząd Miejski w Prudniku informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Prudniku przy ul. Ko
ściuszki 3 dnia 4.12.2000 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy.

SPRO STO W ANIE
Do tekstu pt. A “JUTRZENKA" 
WCIĄŻ ŚPIEWA w poprzednim nu
merze “TP" wkradł się do nazwiska 
przykry błąd komputerowy. Chór pro
wadzą BEATA i TADEUSZ STACH. 
Przepraszamy Zainteresowanych.

PRYWATNY GABINET  
ORTOPEDYCZNY

Prudnik, ul. Batorego 43 
(kolo ronda)

lek. med. JANUSZ NIWIŃSKI
chirurg - ortopeda - traumatolog

PRZYJMUJE CZWARTK116.30 -17.30

i leczenie bólów stawów i kręgosłupa 
I konsultacje i leczenie dzieci 
i osteoporoza

tel. 0-602 871016

PRYWATNY 
GABINET LEKARSKI 

PRUDNIK, UL. BATOREGO 43 
(koło ronda)

lek. med SYLWIA KŁUSKIEWICZ
DERMATOLOG-WENEROLOG

PRZYJMUJE: 
PIĄTEK

16.30 -17.30

TELEFON KONTAKTOWY: 
tel. 436-70-99

4 , 3 9 %  -  2 , 9 4 %
PLANOWANY RATALNY SYSTEM 

ZAKUPU SAMOCHODÓW

BIURO DORADCÓW 
HANDLOWYCH
Prudnik uL Tkacka 1 • parter
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■ Dowolny w ybór m arki

• Stałe ra ty  m iesięczne

• M ożliwość obniżenia rat

• M ożliwość współpracy

• W ystarczy dowód osobisty

K O M .  0 6 0 4  5 0 3  3 7 1

Jarnołtówek do Prudnika?

CHODZI O SZKOLI
Zamiar zlikwidowania od nowego 

roku szkolnego Szkoły Podstawo
wej w Jarnołtówku skonsolidował 
mieszkańców we wspólnej obronie 
szkoły. Powodem, dla którego Za
rząd Miejski w Głuchołazach planu
je szkołę zamknąć jest mała Ilość 
uczniów, niż demograficzny. Obec
nie w szkole uczy się 71 dzieci. 
Utrzymanie szkoły, jak wyliczono 
kosztuje ponad 400 tys. zł rocznie, 
z czego gmina dopłaca 169 tys. zł. 
M ieszkańcy zagrozili, że w przy
padku likwidacji szkoły wieś prze
chodzi do sąsiedniej gminy czyli do 
Prudnika. Zebrano 500 podpisów 
m ieszkańców  Jarno łtów ka I Po- 
krzywnej za utrzymaniem szkoły I 
przejściem pod Prudnik. Do osta
tecznych decyzji jeszcze trochę 
czasu; Rada Miejska podejmie je 
najpóźniej w lutym 2001 r.

8 grudnia w szkole odbyło się z 
udziałem kilkudziesięciu osób ze
b ran ie  w ie jsk ie  zo rg an izow an e  
przez przewodniczącą Rady Rodzi
ców, w którym jedynym przedsta
w ic ie lem  w ładz  by ł... bu rm is trz  
Prudnika Zenon Kowalczyk. Miesz
kańcy ostro krytykowali trudności, 
jakie napotkali gdy chcieli spotkać 
się  w sp ra w ie  szko ły  z b u rm i
strzem Głuchołaz Janem Szawdy- 
lasem. Wyznaczono Im termin do
p iero na 13 s tyczn ia  czym  byli 
zbulwersowani. Zaproszony bur
mistrz Prudnika miał odpowiedzieć 
m.in. na pytanie czy Prudnik przej
m ie Ja rn o łtó w ek  i czy u trzym a 
szkołę w Jarnołtówku? Z .Kow al

czyk zdz iw ił się, że m ieszkał 
m ają problem aby spotkać się 
swoim  bu rm istrzem . W sprai 
przejścia do gminy Prudnik pov 
dział, że jest tym bardzo zainte 
sowany, ale przejściem równoc 
śnie - Pokrzywnej I Jarnołtówka

Zapewnienia co do utrzyma 
s z k o ły  pow in na  dać stosow 
uchwałą Rada Miejska w Prudn 
gdyż zapewnienia burmistrza to 
mało. Z.Kowalczyk wskazał na i 
budowę Prudnika, fakt, że w 2i 
r. Prudnik będzie miał pełnotow: 
we przejście graniczne, na śc 
związki prudniczan z tymi miej: 
wościami, stabilną już sieć pla 
wek oświatowych w gminie. Móv

"Prudnik będzie nabiera) znai 
nia, a Jarno łtów ek i P okrzy\ 
będą miały w tym swój udział 
p rze jd ą  do P rudnika. Myślę, 
gmina Prudnik jest w stanie ut 
mać szkołę w Jarnołtówku”.

Głosy mieszkańców na tym 
braniu były jednak i takie, że pi 
ście do Prudnika to ostateczn 
Inni znowu argumentowali, że 
na Głuchołazy liczymy a one t 
chcą naszych p ien iędzy” . A.l 
kowski z Pokrzywnej zapewnił 
Pokrzywna wcale nie zaniecl 
chęci przejścia pod Prudnik t 
“zawiesiła na czas inwestycji, ; 
tylko skończyli w tym roku”.

Obecnego na zebraniu radr 
Mariana Bajora zobowiązano do Z( 

nizowania spotkania z burmistr 
Szawdylasem w Jarnołtówku.

MEDPOL s.c. Lekarzy
Prudnik, ul. Kolejowa 5
Przychodnia PIONIER (naprzeciwko Mleczami) 
telefon 436 20 05 wew. 229

WYKONUJEMY BADANIA LEKARSKIE DLA PRACOWNIKÓW:
✓  profilaktyczne wstępne
✓  profilaktyczne okresowe
✓  profilaktyczne kontrolne
ORAZ BADANIA LEKARSKIE DLA KIEROWCÓW:
✓  amatorskie
✓  zawodowe

GABINET LEKARSKI JEST CZYN
Codziennie od poniedziałku do pią 

w godzinach od 17.00 do 18 
Sotx

w godzinach od 11.00 do 13
PRZYJMUJĄ LEKARZE:
Lek, med. Tadeusz Wylęgała
tel. dom. 436 25 74, tel. kom. 0 602 194 960
Lek, med. Jan Zahuta
tel. dom. 436 37 57, tel. kom. 0 602 471 607

^ ,
Moim miłym Klientom

Pięknych, dobrych i bogatych świąt Bożego 
Narodzenia oraz radości, szczęścia i dobrobytu 

w 2001 roku, nowym stuleciu i tysiącleciu -  życzy
( Wiesław Mielczarek

n a j l e p s z a » ^

Wiesław MielczJireV i
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TYGODNIK PRUDNICKI

PROTEST PIELĘGNIAREK ZAWIESZONY
W piątek 8 grudnia, po kolejnych 

rozm owach z dyrekcja  ZOZ i po 
burzliwej dyskusji w iększością gło
sów pielęgniarki z Prudnika posta
nowiły zaw iesić protest głodowy i 
okupację w budynku starostwa.

Przypomnijmy fakty, jakie miały 
miejsce od poprzedniego numeru 
“TP". Jak już pisaliśmy od środy 6 
grudnia rozpoczął strajk głodowy, w 
którym wzięło udział 12 pielęgniarek. 
Było to zaostrzenie protestu wobec 
braku postępu w  rozmowach z kasą 
chorych, starostą i dyrektorem ZOZ. 
Pielęgniarki obstawały przy podwyż
ce w wysokości 250 zł miesięcznie 
dla każdego pracownika, wliczając 
tę kwotę do płacy zasadniczej.

Tego sam ego dnia pielęgniarki 
wpisały się w ogólnopolski protest, 
p rzeryw ając od 10-te j do 14-tej 
pracę i odchodząc od łóżek z cho- 
■ymi. w tej pracy zastąpili je  w tym 
Dzasie lekarze. Dyżurowały także

siostry oddziałowe. Nie było żad
nych zakłóceń w pracy szpitali, le
karze poradzili sobie z dodatkową 
pracą. Ale trwało to przecież krót
ko. Świadczyło jednak o konsoli
dacji środowiska, o solidarności le
karzy z personelem.

Do głodującej dwunastki dołączyło 
po pracy kilka koleżanek. Jeszcze 7 
grudnia nic nie zapowiadało przerwa
nia protestu. Szefowa związku zawodo
wego Alicja Łysek powiedziała "Gaze
cie w Opolu”: “-Jesteśmy nie do zdar
cia, pracujemy, głodujemy, okupujemy 
i tak będzie, dopóki starczy nam sił. A 
starczy na długo, bo jesteśmy zdeter
minowane."

Od 6 grudnia sponsorzy dostar
czali głodującym pielęgniarkom - na 
apel ogłoszony w “TP" - soki i wodę 
mineralną. Niemal codziennie toczyły 
się rozmowy z dyrektorem ZOZ, któ
ry jednocześnie toczył trudne per
traktacje z kasą chorych, by w koń
cu podpisać kontrakty na roku 2001.

8 grudnia doszło do małego prze
łomu. Po rozm owach z dyrekcją  
ZOZ protest został zawieszony. Pod
pisane zostało wstępne porozumie
nie. Oznacza ono podwyżki w wyso
kości 100 zł, co nie satysfakcjonuje 
protestujących. Jednocześnie usta
lono, że strajk nie został przerwany, 
a jedynie zawieszony. Wpływ na to 
miał okres przedświąteczny, a tak
że trudna sytuacja prudnickiego 
ZOZ. Zapowiedziane zostały nawet 
zwolnienia w roku przyszłym.

Nie jest jednak wykluczone, że 
protest zostanie wznowiony. Pielę
gniarki nie zrezygnowały bowiem ze 
swojego najważniejszego postulatu 
- podwyżki w wysokości 250 zł na 
jedną osobę miesięcznie.

W dalszym ciągu trwa pogotowie, 
pielęgniarki w powiecie podporządkują 
się decyzjom ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 
który zapowiada akcje protestacyjne i 
to już w najbliższym czasie.

KTO MA DZIEŁA 
ANNY WYRWISZ?

Prosimy wszystkich (osoby prywatne i in- 
itytucje), którzy posiadają obrazy Anny WY- 
WVISZ o umożliwienie wykonania koloro
wych zdjęć tych dzieł. Posiadamy w archi
wum jedynie zdjęcia czarno-białe, tymcza- 
;em malarka była kolorystką! Fotografie 
iędąvwykorzystane w publikacjach praso
wych i książkowej. W zależności od życzeń 
właścicieli mogą być podawane (lub nie) ich 
lazwwiska. Prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 
36-2877) lub osobisty.

SPROSTOWANIE
W związku z zamianą imienia w po- 

irzednim numerze “TP” (tekst o EURO- 
'.LUBIE) przepraszam pana WITOLDA 
tYGOROWICZA. , .(a)

AKCJA „PRĘDKOŚĆ ł f

Zmora kierowców jeżdżących z 
nadm ierną prędkością doskonale 
znana jest na naszych drogach. Na 
odcinkach, gdzie obowiązuje ogra
niczenie prędkości do 40 km/h tyl
ko nieliczni mają na uwadze drogo
we znaki. Zdarzają się jednak wa
riaci dla których znaki nie liczą się 
w ogóle. 15 grudnia patrol policji za
trzymał w Lubrzy pojazd jadący z 
prędkością 94 km/h, gdy we wsi 
obowiązuje zaledwie “czterdziest
ka"! “Rajdowy” kierowca opuścił po
licjantów z 500- Złotowym manda
tem kredytowym.

Tego w łaśnie dnia na terenie 
prudnickiego powiatu przeprowadzo

no policyjną akcję “Prędkość”, któ
rej głównym celem było “wyłapywa
nie" pojazdów jadących z nadmier
ną prędkością. Pięć zmotoryzowa
nych partoli policji, w tym dwa nie- 
oznakowane z wideoradarami ruszy
ło w powiat kontrolować kierowców. 
Razem z sierż. sztab. Juliuszem Ste- 
ciurą i st. sierż. Jarosławem Toma
szewskim w akcji brał udział również 
przedstawiciel redakcji “TP”.

Łącznie podczas akcji zanotowa
no 50 wykroczeń, w tym 37 dotyczą
cych nadmiernej prędkości. Kierow
ców “obdarowano" 42. mandatami 
na łączną sumę 6.620 zł. Zastoso
wano 8 pouczeń.

AD

WYJAŚNIENIE
W związku z ukazaniem się w dwóch 

numerach “Tygodnika Prudnickiego” arty
kułów “Radny na obwodnicy" i “Prudnickie 
inwestycje 2001” zmuszony jestem do usto
sunkowania się pewnych kwestii poruszo
nych w zamieszczonych artykułach ponie
waż następuje tu z jednej strony próba na
ruszenia moich dóbr materialnych a z dru
giej strony dóbr osobistych. A mianowicie. 
W wyniku prac geodezyjnych w trakcie 
wytyczenia terenów pod przyszłą obwod
nicę Prudnika nastąpiło przesunięcie mo
jej granicy, a także 3 granic sąsiednich, w 
stosunku do granic dotychczas użytkowa
nych w efekcie czego z mojej działki ubyło 
ok. 9 arów natomiast czwartej z kolei przy
było ok. 6 arów. To spowodowało, że nie 
podpisałem protokołu granicznego.

Nie prawdąjest, że to ja blokuję postęp 
prac w rejonie zjazdu obwodnicy, że chcę 
aby sprawę rozstrzygnął Sąd - jak donosi 
“Tygodnik Prudnicki" powołując się na in
formację od burmistrza Zenona Kowalczy
ka i tu cytuję “Nie pomaga perswazja i mo
tywacja jak to jest ważne dla gminy. Chce
my zapłacić ekwiwalent za brakujące 9 
arów, ale na to też nie ma zgody. Chodzi 
mu tylko o satysfakcję, żeby postawić na 
swoim. W tej sytuacji jest to wstyd dla gmi
ny, tak jest sprawa odbierana na zewnątrz".

Chciałbym poinformować, że uczyniłem 
wszystko aby sprawę rozstrzygnąć w spo
sób inny niż sądowy. Zadałem sobie dużo 
trudu i poświęciłem równie wiele czasu, m.in. 
odszukałem nieuwzględnione w trakcie wy
tyczenia dokumenty, wskazałem pominięte 
“miary” i przybytek areału na czwartej sąsied
niej działce, doprowadziłem do tego, że wła
ściciele sąsiednich działek zgodzili się wy
cofać złożone podpisy na dokumentach łącz
nie z właścicielem działki (4-tej) na której 
areału przybyło i podpisać nowe ustalenia, 
które przywrócądotychczasowe granice. Nie 
zmieniło to jednak stanowiska geodetów.

Nie prawdąjest również to, że burmistrz 
wysłał geodetę, który potwierdził wy nik po
miarów. Geodeta ten nie wyszedł w pole, 
nie wykonał żadnych prac w terenie. Zgło
sił się natomiast u mnie aby przekonać mnie 
do podpisania protokołu.

Myślę, że w żadnym miejscu nie naru
szyłem ani prawa, ani interesów Gminy. Nie 
mam nic przeciwko przebiegowi obwodni
cy przez moje pole. Wyrażam na to zgodę. 
To nie ja wyszedłem na teren obwodnicy - 
jak sugeruje tytuł jednego z artykułów, jest 
wręcz odwrotnie. To nie w wyniku moich 
prac i działań coś komuś zabrano a coś 
komuś dodano. Sprawa obwodnicy, a tym 
samym interesy gminy, są mi bardzo waż
ne. Czy w tej sytuacji poddając się proce
durze prawnej moje działanie może przy
nieść gminie wstyd? To procedura określa 
tok postępowania w takich przypadkach.

Nie do przyjęcia sądla mnie propozy
cje burmistrza zapłacenia za brakujące 9 
arów, bądź propozycje umorzenia podatku 
gruntowego w zamian za podpis na doku
mentach granicznych, które w moim prze
konaniu zawierają błędy. Nie może być tak, 
że za czyjeś błędy, bądź brak moich racji 
konsekwencje poniesie budżet gminy a tym 
samym zaplad podatnik gminy Prudnik. Nie 
wiem dlaczego burmistrz składa takie pro
pozycje. Te propozycjesądla mnie nie do 
przyjęcia bo kłóci się to z moim poczuciem 
sprawiedliwości i uczciwości, i nie jest to 
sprawa ambicji i satysfakcji jak sugeruje 
burmistrz. Należę do ludzi dla których nie 
najważniejszy jest interes osobisty - poczu
cie prawa i sprawiedliwości stawiam znacz
nie wyżej. Nie przypisuję też sobie prawa 
na rację. Dążę jedynie aby w takiej sytuacji 
wszystko odbyło się zgodnie z prawem i 
procedurą. Z tego co wiem, poddanie się 
procedurze nie wstrzymuje prac planowa
nej obwodnicy a tym samym nie zostaną 
zniweczone porozumienia z “Pragi, Bruk
seli i Warszawy". Nie wiem dlaczego całą 
winę za zaistniałą sytuację próbuje się przy
pisać mojej osobie. Dlaczego tylko w sto
sunku do mojej osoby próbowano wywrzeć 
tak olbrzymią presję a nie zrobiono nic w 
kierunku zmiany stanowiska geodetów.

Myślę, że sprawa zostanie rozwiązana 
zgodnie z prawem nie naruszając niczyich 
interesów.

Radny Gminy Prudnik 
Ludwik Wiszniewski

NOWO OTWARTA
A P T E K A
P r u d n i k ,  u l .  N y s k a  1

Mamy wielką przyjemność powiadomić wszystkich mieszkańców Prudnika i oko
lic, że po dwóch latach starań od 2 stycznia 2001 roku w Przychodni Lekarskiej 
OPTIMA zostaną otwarte nowe ogólnodostępne poradnie specjalistyczne:

S  Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) 
Poradnia Kardiologiczna 

■S Poradnia Reumatologiczna

Dziękujemy wszystkim, którzy w naszej ankiecie oddali głos w sprawie utwo
rzenia nowych poradni specjalistycznych. To właśnie Państwa głosy przekona
ły Opolską Regionalną Kasę Chorych o potrzebie utworzenia wymienionych 
poradni. Aby skorzystać z usług nowych poradni trzeba uzyskać skierowanie 
od lekarza pierwszego kontaktu. Szczegółowy harmonogram pracy poradni 
podamy na początku stycznia.
Zachęcamy wszystkich chętnych do składania deklaracji do Przychodni Lekar
skiej OPTIMA. Druki dostępne są we wszystkich ośrodkach Optimy.

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA SPOKOJNYCH, RODZINNYCH 
I ZDROWYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO 

NOWEGO ROKU W NOWYM WIEKU ŻYCZĄ WSZYSTKIM 
PRACOWNICY PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 0PTMIA ™

Poniedziałek - piątek  730 - 1900
Sobota  800 - 14°°

Z a p r a s z a m y

Najserdeczniejsze życzenia spokojnych 
rodzinnych i zdrowych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzą pracownicy Apteki 
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Przychodnia Lekarska

O p tim a

W M U W IEK  
Z NOWYMI 

PORADNIAMI 
SPECJALISTYCZNYMI



TYGODNIK PRUDNICKI

W  G Ł O G Ó W K U  B EZ Z M IA N ?
W świetle regionalnego projektu 

restrukturyzacji służby zdrowia, o 
którym było nie tak dawno bardzo 
głośno (zanim protesty w służbie 
zdrowia nie zepchnęły go na dalszy 
plan), w Głogówku miał być zlikwi
dowany oddział wewnętrzny - a wła
ściwie przeniesiony do Prudnika. W 
jego miejsce planowano otworzyć 
diagnostyczne centrum medyczne. 
Także istnienie Zakładu Opieki Lecz
niczej stało pod znakiem zapytania.

Radny z Głogówka, Dariusz Kolbek, 
już na drugiej sesji Rady Powiatu pytał 
o przyszłość szpitala w swoim mieście. 
29 listopada był na sesji dyrektor prud

nickiego ZOZ-u dr Zdzisław Imiołek, 
była więc okazja do wyjaśnień.

- Nie tylko regionalny projekt zakładał 
zmiany w Głogówku, także komitet steru
jący upierał się przy likwidacji oddziału we
wnętrznego - mówił dyrektor ZOZ-u - nie 
ma jednak mowy o likwidacji czy przenie
sieniu oddziału oraz ZOL-u. Obydwa od
działy są deficytowe, ale zaplanowaliśmy 
wykupienie w kontraktach usług na rok 
2001. Laboratorium to specyficzny oddział 
i tu też nie będzie zmian. Rok przyszły 
będzie identyczny do obecnego. Nie ma 
się czego w Głogówku obawiać.

Co będzie jednak w dalszej przy
szłości? Trudno dziś wyrokować. Na

nowo sytuacja będzie rozważana w 
trakcie roku, po podpisaniu z kasą cho
rych kontraktów. Sam ZOL przynosi 
straty w wysokości 55 tys. zł.

Pracownicy laboratorium podpisy
wali w umowie zakaz pracy w konku
rencji. Jak się okazuje, także w prud
nickim laboratorium pracownicy podpi
sywali stosowną regułkę. Jest to zgod
ne z kodeksem pracy i pracodawca 
może mieć takie wymagania. Szczegól
nie w obecnych czasach. Tylko jedna 
osoba nie podpisał umowy. Lekarzy ten 
zapis nie dotyczy, pracująoni na innych 
zasadach.

(a)
PROŚBA D O  W SZYSTKICH LU D ZI D O BREJ WOLI

DO ŻYNK I 2001 

W  PR U D N IKU ?
Po zapoznaniu się w pismem zarządu 

województwa opolskiego w sprawie organi
zacji DOŻYNEK WOJEWÓDZKICH wraku 
2001 - Zarząd Miejskl w Prudniku postano
wił zgłosić ofertę zorganizowania tej uroczy
stości w mieście Prudniku.

R O ZM O W Y  

Z DU Ń C ZYKAM I
Zarząd Miejski w Prudniku zapoznał się 

z ofertą J.B. Coctractors A/S. Jest to odpo
wiedź firmy na zaproszenie do rokowań w 
sprawie zbycia 85 proc. udziałów PPU “TOR- 
KONSTAL”.

Biorąc pod uwagę informacje o procedu
rze rokowań oraz istotnych warunkach doty
czących przygotowania i złożenia oferty w 
sprawie zakupu udziałów - Zarząd Miejski po 
rozpatrzeniu oferty postanowił dopuścić duń
ską firmę do dalszego etapu negocjacji. Po 
przedstawieniu jednak propozycji co do za
kupu spółki zarząd postanowił odstąpić od ro
kowań, co oznacza ponowienie procedury.

KIEDY P R O G R A M ?
- Kiedy zostanie powołany zespół, który 

opracuje program rozwoju służby zdrowia w 
powiecie na najbliższe lata? - pytał na sesji 
radny Józef Skiba. Starosta odpowiedział, że 
robocze spotkania z kierownikami opieki 
zamkniętej z Białej i Prudnika już się w tej 
sprawie odbyły, z udziałem przedstawicieli 
oddziału w Głogówku. Jest wstępny, ramo
wy program. Po dopracowaniu szczegółów 
będzie nad nim pracowała grupa robocza. 
Opracuje ona docelowy model rozwoju służ
by zdrowia w powiecie prudnickim.

(a)

KRÓTKO
■ Do sprzedaży w drodze przetargu nie

ograniczonego przeznaczył Zarząd Miejski w 
Prudniku kompleks garaży na terenie byłych 
koszar w mieście (budynek nr 44); po wcze
śniejszym wypowiedzeniu umowy najmu.

■ Na wniosek Gminnego Zarządu 
Oświaty - Zarząd Miejski w Prudniku posta
nowił przekazać dla Zakładu Energetyki 
Cieplnej sieci niskoparametrowe przedszkoli 
nr 1 i 4 przy ul. Mickiewicza oraz do sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
ul. Traugutta.

■ Po zapoznaniu się z pismem burmi
strza Głuchołaz skierowanym do wojewody 
opolskiego w sprawie wyprowadzenia dyrek
cji Zarządu Opolskich Parków Krajobrazo
wych z Pokrzywnej - Zarząd Miejski w Prud
niku poparł stanowisko Głuchołaz i wspól
nie wystąpi ze Stowarzyszeniem Gmin Pol
skich Euroregionu Pradziad do wojewody o 
wstrzymanie tej decyzji.

■ Na majątek trwały Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Prudniku przekazana została 
odbudowana sieć wodociągowa wraz z przy
łączami we wsiach Łąka Prudnicka i Moszczan- 
ka (wartość sieci wynosi 148.926 zł).

■ Zarząd Miejski w Prudniku wyraził zgo
dę na dofinansowanie szczepień przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby dla dzieci z 
rocznika 1994, w wysokości 10.890 zł.

■ Zarząd zatwierdził decyzję komisji 
przetargowej w sprawie wyników przetargu 
nieograniczonego na oszacowanie lokali 
mieszkalnych i użytkowych. Wybrano ofertę 
Rzeczoznawstwa Majątkowego za 7.661 zł 
brutto.

(x)

Zw racam y się z apelem  do w szystkich ludzi m ogących 
i chcących pom óc sfinansow ać operację m oich synów

A N D R Z E J A  I R O B E R T A  R O H N E R

Synowie moi cierpią na nieuleczalną w Polsce chorobę 
DYSTROPHIE MUSCULORUM typ DUCHENNE ‘A 
Obecnie Andrzej ma 13 la t , a Robert 11 lat.

Ostatnia i jedyna szansa na uratowanie im życia jest:
transplantacja 50 miliardów myblastów (zarodkowe komórki mięśniowe) 
Operację taką wykonuje się w Seulu (  Korea ) .
Koszt operacji dwóch moich synów wynosi 
300 000 - $ (  dolarów amerykańskich )
Prosimy wszystkich , do których ta prośba dotrze o nie pozostawanie 
obojętnym na nieszczęście nasze i  moich synów : Andrzeja i  Roberta. 
Podaję numer konta , na które można wpłacać każdą kwotę pieniędzy , 
za które z góry 
Dziękujemy.

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA 
DYSTROPHIE MUSCULORUM  
Hasło : Andrzej i Robert ROHNER 
Bank Gospodarki Żywnościowej O/O Kędzierzyn Koźle
20301648-202055-2706-11

PROŚBA
Zwracam się z prośbą do serc wszystkich Dyrektorów szkól z prośbą o 
pomoc. Bez Waszego dobrego serca i  zrozumienia nie uchronię życia moim 
synom. Synowie moi jako  pierwszoklasiści, progi swojej szkoły przekro
czyli na własnych nogach. B yli wtedy sprawni, biegali, g ra li w pitkę i 
byli szczęśliwymi chłopcami. Jednak choroba jes t okrutna! Już w drugiej 
klasie nogi musiał zastąpić wózek inwalidzki. Nie da się opisać w kilku 
zdaniach mojej walki z nieuleczalną chorobą w Polsce. PO LATACH  
SZUKANIA Z N A LA Z ŁA M  DLA M O IC H  SYNÓW  SZANSĘ WYLE
CZENIA CHOROBY
Jednak je j koszt przekracza moje możliwości. Dlatego proszę w imieniu 
moim i  moich synów o pomoc finansową, abyście przekazali moją prośbę 
dzieciom w szkole i  pomogli w zebraniu chociażby I  z ł od każdego dziec
ka. Każda darowana złotówka przez ucznia może uratować życie moich 
synów, a tym samym z nieuleczalnej choroby - uczynić ją  uleczalną. Wia
rygodność swoich słów potwierdzam własnoręcznym podpisem.

. .w

Bracia Andrzej i  Robert Rohner są uczniami Publicznej Szi 
stawowej w Moszczance. Naukę rozpoczęli jeszcze jako sprawni i zdrowi 
chłopcy. Problemy zdrowotne ujawniły się pod koniec pierwszej klasy. 
Obecnie uczą się w naszej szkole tokiem indywidualnym, są to chłopcy 
pełni chęci do aktywnego życia.
Uczniowie szkoły utrzymują z nim i kontakt. Andrzej i  Robert uczestni
czą w życiu szkoły przez udział w imprezach klasowych i szkolnych 
Dzieci naszej szkoły wyszły z inicjatywą zbiórki pieniędzy na zakup ma
teraca magnetycznego dla potrzeb rehab ilitac ji. Nasza społeczność 
szkolna nadal pragnie pomóc chorym kolegom. Apelujemy do naszyci 
koleżanek i kolegów wszystkich szkół w województwie , aby przyłączyły 
się do naszej akc ji zb iórk i pieniędzy na operację odpowiadając na 
prośbę rodziców.

PO M ÓŻCIE URA TOWA Ć IM  Ż YC IE  U !

PIERWSZY KROK
Przyjęta została koncepcja budow

nictwa segmentowego, parterowego, zlo
kalizowanego w okolicy ul. Lompy. Kon
cepcja dotyczy oczywiście Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, o którym 
obecnie często piszemy. Zarząd Gminy 
powołał na prezesa TBS (spółka gminy 
Prudnik z ograniczonąodpowiedzialno- 
ścią) Mirosława Czupkiewicza, dotych
czasowego zastępcę dyrektora ZBK.

Jak już pisaliśmy TBS będzie także 
zarządzało wspólnotami mieszkaniowy
mi, które dotąd były w gestii ZBK. Od 1 
stycznia nie będzie to możliwe, bo zmie
niły się przepisy prawne.

Współpraca wspólnot z TBS pozwoli 
na tańsze kredytowanie remontów bu
dynków należących do wspólnot. Stąd 
na zebraniach wspólnot kolejno dekla
rują one współpracę z TBS. (a)

W PRUDNIKU I CAŁYM POWIECIE?
Segregowanie odpadów komunal

nych jest obligatoryjnym obowiązkiem 
samorządów terytorialnych. Zarząd Miej
ski w Prudniku, który dąży do wprowa
dzenie selektywnej zbiórki odpadów (o 
czym już pisaliśmy), jest zdania, że ta 
forma przyczyni się do przedłużenia 
funkcjonowania składowiska odpadów. 
Jest to bardzo ważne dla Prudnika. Tym

bardziej, że sąsiednie gminy, na mocy 
porozumienia, też korzystająz prudnic
kiego składowiska.

W Prudniku selektywna zbiórka od
padów rozpocznie się w przyszłym roku. 
Władze miasta widzą potrzebę wprowa
dzenia tego systemu także na terenie 
całego powiatu prudnickiego, a szcze
gólnie we wspomnianych gminach.

„REKLAMY" ZNIKNĘŁY
Zniknęły niemal wszystkie szpetne reklamy na szczytowych ścianach niektórych 

budynków w Prudniku. Zarząd Budynków Komunalnych wykonał zalecenia władz 
miasta w tej sprawie, porządkując reklamy na administrowanych przez siebie bu
dynkach. Tej “reklamy" na zdjęciu, “zdobiącej” latami budynek przy ul. Piastowskiej 
(tuż przy Rynku) już nie ma. Jest natomiast czysta, ładna ściana. W innym miej
scach miasta powstały nowe kolorowe reklamy, czego najlepszym dowodem skrzy
żowanie ulic Armii Krajowej i Batorego.

W dalszym jednak ciągu miejscami wiszą przewody na ścianach budynków z 
nowąelewacją co ma wpływ na ich niszczenie. ZBK ma i tę sprawę uregulować w 
najbliższym czasie.

(a)

Dyrekcja PSP w Moszczance 
Samorząd Szkolny

.puUllc: Szkoła Pod, 
'"»¡u Ochrony
/¿ZOOMo*;, W. 43SA.J, aęr

Dyrekcja PSP w Moszczance 
Samorząd Szkolny
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CZEGO TAK NAPRAWDĘ CHCEMY?

OŚRODEK SPRZEDANY
Budynek po byłym ośrodku zdrowia 

w Głogówku wyceniony został przez 
rzeczoznawcę na 202 tys. zł. Ostatecz
nie jednak obiekt sprzedano za 105 tys. 
zł. Dlaczego tak się stało? - pytali dwaj 
radni na ostatniej sesji powiatowej.

Budynek dwukrotnie wystawiony 
został przez starostwo do przetargu i 
nie został zbyty. W ten sposób doszło 
do negocjacji cenowej z chętnym na
bywcą. Takie są przepisy. W tym trybie 
dom został sprzedany.

BĘDZIE
ZJEŻDŻALNIA?
PRUDNIK (a). O środek Sportu i 
Rekreacji z łoży ł wn iosek, aby w 
trakcie prowadzonego remontu ką
pieliska miejskiego przy ul. Zwycię
stwa wykonane zostały stopy fun
d a m e n to w e  pod  k o n s t ru k c ję  
zjeżdżalni. Prace te, oraz sam pro
jekt zjeżdżalni OSiR ma wykonać w 
ramach własnego budżetu.

Zdaniem starosty Edwarda Cybulki 
decyduje rynek, a nie szacunkowa wy
cena. Budynek można sprzedać za 
tyle, ile daje rynek. Nie da się założyć, 
że uzyska się cenę w wysokości wyce
ny rzeczoznawcy, lub wyższą choć są 
takie potrzeby powiatu i oczekiwania.

W przypadki tej sprzedaży w ne
gocjacjach cenowych brał udział 
całe Zarząd Powiatu. Także dlatego, 
by nie było wątpliwości.

(b)

WYJĄTKI
Prudnik się zmienia, ale są już 

“dzięki tem u" coraz m ocnie j w i
doczne wyjątki. W ymienił niektóre 
na sesji powiatowej radny Zenon 
Kowalczyk: budynek koło fabryki 
ob uw ia , ru ina  w W ie rzb cu  czy 
spa lony przed la ty ob iekt w Ru- 
dziczce. Okazuje się, że wyegze
kwowanie zmian należy do służb 
powiatowych. Jak na razie nie wia
domo w jakim trybie to się stanie...

(b) Kolumna Maryjna w Prudniku

POGODZIĆ DWA
PRUDNIK (a). Zarząd Miejski rozpatry
wał sprawę poszerzenia cmentarza ko
munalnego w Prudniku o teren przyle
gających do niego ogródków działko
wych. Znajdują się one między ul. Dą
browskiego a cmentarzem.

Członkowie zarządu byli w terenie, 
stwierdzając, że takie poszerzenie 
cmentarza jest uzasadnione ekono
micznie i funkcjonalnie. Ogródki “wcho
dzą” w cmentarz. Jest to racjonalny 
sposób przedłużenia funkcjonowania

TO BYŁ VAT
Czytelnik pokazał nam rachu

nek za wodę dowodząc, że w roku 
1999 była podwyżka ceny wody w 
Prudniku. Zaprzeczył tym samym 
n a szym  d o n ie s ie n io m , że  od 
trzech lat nie było podwyżki ceny 
wody i ścieków. Jak nam wyjaśnił 
dyrekto ra  ZW iK Z b ign iew  Z io ła, 
podwyżek rzeczyw iście nie bvło 
przez ten czas: w 1999 roku pod
wyższony został podatek VAT. co 
nie za leży od w ładz m iasta czy 
kierownictwa ZWiK-u.

RÓŻNE INTERESY
prudnickiego cmentarza o kilkanaście 
lat! Nie wymaga ponadto budowy infra
struktury towarzyszącej, niezbędnej 
przecież przy nowej lokalizacji, za mia
stem. W dalszym ciągu cmentarz mógł
by być użytkowany w samym centrum 
miasta, a nie na jego obrzeżach.

Jest to dopiero “przymiarka" i trze
ba się spodziewać dużego oporu dział- 
kowiczów. Zarząd z pewnością zapro
ponuje im nowe tereny. Jaka będzie 
ostateczna decyzja władz miasta?

PRZETARG 
NA LOMPY

P R U D N IK  (a). D z ia łk i p rzy ul. 
Lompy w Prudniku zostaną sprze
dane w przetargu n ieogran iczo
nym ustnym , z zobow iązan iem  
gminy do przeniesienia linii ener
getycznej napowietrznej (przebie
gającej akurat nad dzia łkam i) w 
ciągu roku. Cena wywoławcza jed
nego metra kw. niezabudowanej 
nieruchomości wynosi 40 zł.

Często ̂ słyszy się wiele zarzutów 
pod adresem naszego Domu Kultury, 
zwłaszcza ze strony prudnickiej mło
dzieży. Dotyczą one przede wszystkim 
repertuaru artystycznego, ilości organi
zowanych imprez oraz cen biletów. Na
rzekać jest najłatwiej. Spójrzmy jednak 
na problem z drugiej strony i zobaczmy 
czy tak naprawdę chcemy korzystać z 
możliwości rozrywki.

BEZ P IC IA  
NIE MA IM PREZY

Jest 1 grudnia br. W Domu Kultury 
na godzinę 18.00 planowany jest wy
stęp rodzimego zespołu rockowego 
“Azazel". Impreza jest zupełnie za dar
mo, robiona z okazji nadchodzących 
Mikołajek. Przychodzę i pierwszy 
szczegół, który zwraca moją uwagę to 
beznadziejnie niska frekwencja. Doli
czyłam się tylko pod sam koniec wy-

ne -  nie licząc osób, które wychodzą 
przed ośrodek, aby wypalić papiero
sa, ewentualnie “skoczyć" do pobli
skiego sklepu na ul. Ratuszowej, 
aby kupić alkohol.

MOŻEMY,
ALE NIE CHCEMY

A jak z wyjazdami na inne występy? 
Nasz prudnicki ośrodek jest w stanie 
zdobyć bilety na wielkie imprezy arty
styczne organizowane w kraju -  i wie o 
tym np. młodzież LO nr 1, która niejed
nokrotnie wyjeżdżała na koncerty, bez 
względu na to, czy dotyczyły one zna
nego zespołu, piosenkarza czy reper
tuaru klasycznego. Jednak nie ma ta
kiego zapotrzebowania. Czasem zda
rzy się wśród młodzieży szkół śred
nich grupa, która zdecyduje się na 
wyjazd. Dom Kultury jest w stanie zor
ganizować bilety, nawet autokar.

stępu ok. 60 osób. Co jest poniekąd 
dziwne, biorąc pod uwagę fakt wstępu 
bez biletu. Może zniechęca to, że nie 
gra akurat jakaś "głośna", znana kape
la? Ale kiedy rozmawiam o tym z pa
niami, będącymi przedstawicielkami 
organizatorów, to niestety dowiaduję 
się przykrych, choć w sumie znanych 
już faktów. Po pierwsze młodzież do 
dobrej imprezy potrzebuje piwa, papie
rosów i czasem narkotyków. Wtedy 
może być nawet wycie -  ale każdy wy
stęp będzie super. Może to brutalne i 
uproszczone stwierdzenie, ale ostatnio 
bardzo się potwierdza. Dlatego kiedy 
latem organizowane są imprezy plene
rowe, na których można jednocześnie 
wypić i popalić, od razu można liczyć 
na większą ilość zainteresowanych. 
Jeśli zaś chodzi o Dom Kultury -  spo
żywanie używek jest raczej eliminowa

O czyw iście problem em  staje się 
cena. Ale nierzadko bywa tak, że kie
dy ośrodek chce zorganizować wy
stęp, gdzie cena biletu wyniosłaby ok. 
6 zł, to słyszy się, że to za drogo. A 
jednocześnie ludzie są w stanie dać 
po 30 zł, aby pójść zobaczyć znany 
zespół w pobliskiej dyskotece.

SZTU KA DLA SZTUKI?

I w sumie nie ma w tym nic złego -  
tyle, że nie powinniśmy zaprzeczać 
samym sobie. Jak mówią panie z 
Domu Kultury -  dobrze, że Prudnik 
ma swoją dyskotekę. Kiedyś specjal
nie młodzież musiała jeździć do pobli
skich miejscowości, aby potańczyć. 
Teraz może to zrobić na miejscu. A od 
czasu do czasu odwiedzająją również 
znane zespoły i jak widać po frekwen

cji -  istnieje zapotrzebowanie na takie 
imprezy. Tylko czy chodzi się na nie 
dlatego, że przyjechał ktoś z sławny? 
Czy po to, aby choć na chwilę ode
rwać się od szarej rzeczywistości? Bo 
jeśli działałoby zawsze to drugie, to w 
prudnickim Domu Kultury sala widowi
skowa nie świeciłaby takimi pustkami. 
I wreszcie miejmy pretensje do sa
mych siebie -  jeśli organizowane są 
darmowe koncerty, na które zupełnie 
przypadkiem "wpadnie” trochę osób, 
to nie dziwmy się, że później dyrekcja 
nie chce organizować innych imprez. 
W końcu, po co? Skoro i tak nie chce
my na nie chodzić. Czyżby sama 
sztuka dla sztuki?

KULTURALNE
PUSTKI

K ICZ I CHAUTURA  
KONTRA TEATR

Ale zostawmy na chwilę młodzież. 
Przecież kultura jest dla wszystkich. 
Ostatnimi czasy zaczyna zamierać po
trzeba uczenia dzieci tego, czym jest 
teatr. Może to banalne, ale przykłady 
same mówią za siebie. Dom Kultury 
zaprasza do siebie aktorów z Teatru 
im. J. Kochanowskiego z Opola. Dają 
wspaniałe wystąpienia, nie tylko dla 
dzieci. Kiedy organizatorzy starali się 
pozyskać chętnych wśród prudnickich 
przedszkoli, otrzymywali na wieść o 
cenie biletów (5/6 zł) pełne oburzenia 
komentarze. Jednak wcale nie prze
szkadzało to paniom z przedszkola za
praszać do siebie objezdnego "arty
stę”, który przez 1,5 godziny zabawiał

ich dzieciaki odstawiając jednocześnie 
chałturę, którą szumnie nazwano sztu
ką  no może nawet przedstawieniem 
teatralnym. A gdzie nasza potrzeba 
krzewienia w dzieciach kultury? Chyba, 
że taki kiczowaty występ zaliczymy do 
niej. W sumie dzieci i tak do końca nie 
zrozumieją choć z czasem? Przecież 
powinniśmy wyrabiać w nich obcowa
nie z teatrem -  jeśli nie ma takiej moż
liwości na miejscu, to chociaż przez 
występy zawodowych aktorów w rodzi
mym ośrodku kultury.

I ZNÓW  SENIORZY?

Z tego, co dowiedziałam się w 
Domu Kultury, repertuarem i możliwo
ściami, jakie proponuje nasz ośrodek, 
bardzo interesują się seniorzy. Czyżby 
w Prudniku tylko ludzi starszych stać

było jeszcze na kulturę? Zawsze moż
na na nich liczyć -  czy w kwestii wy
jazdów do Gliwic, Opola czy Katowic. 
W teatrze w Opolu sąjuż tak znani, że 
budzą powszechną sympatię. Potrafią 
żywiołowo reagować na wystąpienia i w 
nich uczestniczyć, natomiast nasza 
młodzież? Jak powiedziały panie z 
prudnickiego ośrodka: “Siedzą nadęci 
jak bufony, robiąc sobie z sali widowi
skowej sypialnię”. Na koniec, więc 
należałoby się zastanowić, czego 
oczekujemy od rodzimego ośrodka i 
czy tylko na imprezach zakrapianych 
alkoholem, jesteśmy w stanie w pełni 
zrozumieć to, co chce nam przeka
zać człow iek w ystępujący przed 
nami? A może nam wcale nie chodzi 
o kulturę, która w tym momencie sta
nowi czynnik uzupełniający.

KI

Ale wracając do niskiej frekwencji. 
O czym ona właściwie świadczy? Czy 
tylko o tym, że prudniczanom nie podo
ba się repertuar? A może już sami nie 
wiemy, czego chcemy? Wcześniej -  
20 października -  miał przyjechać ze
spół grający muzykę reggae i jak mó
wią panie organizatorki -  całe szczę
ście, że do tego nie doszło. W ostatniej 
chwili odwołano występ, ze względu na 
to, że dwóch członków nie mogło doje
chać z Wrocławia. A w sumie dobrze, 
że nie wystąpili, bo przyszło zaledwie 
20 osób. I była to kolejna impreza za 
przysłowiowe friko -  po prostu wejść z 
ulicy i posłuchać. Następny przykład -  
17 listopada -  wystąpił zespół “Biały 
Dom" grający bluesa. Ten sam pro
blem -  było ok. 50 osób, a za bilety 
również nie trzeba było płacić.

Jakby nie spojrzeć -  trzy wystę
py, trzy różne rodzaje muzyki i ta 
sama obojętność ze strony miesz
kańców, a właściwie naszej miejsco
wej młodzieży.



B IU R O  O G ŁO SZEŃ  
I R EK LA M : 

4 8 -2 0 0  P rudn ik  
u l. J a g ie llo ń s k a  3  
te l/fa x : 4 3 6 -2 8 -7 7R E K L A M A

___

Zestawy wypoczynkowe

i I 
i I

Pufy

Narożniki
Kanapy

Poduszki
EUROPEJSKA JAKOSC 
SUPER ATRAKCYJNE CENY 
BONIFIKATY DO 50%

t e l .  4 3 6  2 0  8 4 Prudnik

1 4 - 1 5 - 1 7
g r u d n i a

s o o o
1 0 . 0 0  - 1 8 . 0 0  
UL. PR ĄŻYŃSK A  17

p a w i lo n  o b o k  „A g ro m y "

C E N T R U M
POKRYĆ DACHOWYCH

ù RAUTARUUKKI POLSKA' Reben

^ * J ^ # ™ 6 n d u lîn e  ^ S ñ E Q L

Z A P R A S Z A

A P R O M O C JA  A
H  G W IA Z D K A  - 2 0 0 0

— w .

B L A C H A  D A C H Ó W K O W A  - 2 3 ,5 0  z ł / m 2 brutto  
P Ł Y T A  O N D U L I N E  -  3 0 , 9 9  z ł / s z t .  b r u t t o

R Y N N Y  - L I N D A B
LRLEY 
« • V I  n

Sprzedaż na raty:
-  b e z  ż y r a n t ó w
-  b e z  I w p ł a t y
-  k o r z y s t n e  r a b a t y

O K N A  I D R Z W I  -  d r e w n ia n e ,  P C V
-  w y m ia r y  s t a n d ,  i p o d  z a m ó w ie n ie

B IA ŁA  N Y S K A  ul. N Y SK A  27

6 R A - H

TEL. FAX. 077/ 4 35 78 78 
4 35 68 25 

tel. kom. 0 606 24 27 21

Sprzedam lub oddam 
w dzierżawę pawilon 

produkcyjno - handlowo 
- usługowy 
w Prudniku 

(„co”, 38 kWh, 
możliwość rozbudowy 
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DO WYNAJĘCIA
POMIESZCZENIA 

POW. OD 300 DO 700 m2 
PRZY UL. PRĄŻYŃSKIEJ 36. 

TEL. 0602 721168
■„v.,.:

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW
W SZWAJCARSKIEJ 

FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ 
WINTERTHUR

TEL. KOM. 0606 76 29 50
T j r - ’t f n  m

OGŁOSZENIA  
DROBNE

KUPNO:
•  AUTA POWYPADKOWE KUPIĘ. 
0604997422.
•  POWYPADKOWE, OSOBOWE, DO
STAWCZE KUPIĘ. 0602222709.
•  ABSOLUTNIE KAŻDY POWYPAD
KOWY. 0603767991.
•  AUTA DO REMONTU KUPIĘ. 
0604520669.
•  0602599678 - AUTO - SKUP ROZBI
TYCH. (763-g)
•  MOTOROWER - KUPIĘ.
TEL. 4363658. (842-g)

USŁUGI:
•  ODNAWIANIE MEBLI TAPICEROWA
NYCH - TKANINA, SKÓRA, ANTYKI. 
PRUDNIK, KOLEJOWA 27.
TEL. 4366882. (635-g)
•  ZESPÓŁ MUZYCZNY SZWAGRY. 
TEL. 4364025,4363223, 0606241237. 
(662-g)
•  PIASEK, ŻWIR, CEMENT, WAPNO, 
WĘGIEL, KOKS. TRANSPORT. STW 
PRUDNIK, PRZEMYSŁOW A 3. 
4363223.
(663-g)
•  BIOENERGOTERAPIA. 0608683220. 
(813-g)
•  BAL SYLWESTROWY.
TEL. 4366617. (824-g)
•  CZYSZCZENIE DYWANÓW, TAPI- 
CERKI SAMOCHODOWEJ, KOMPLEK
SOWE SPRZĄTANIE WNĘTRZ, MY
CIE OKIEN. TEL. 4395699, 
0607116409.
(825-g)

SPRZEDAŻ:
•  DREWNO OPAŁOWE, TROCINY. 
TEL. 4361657. (732-g)
•  SPRZEDAM M-4 W CENTRUM 
PRUDNIKA. TEL. 0604295150, 
0604210053. (733-g)
•  SPRZEDAM POLONEZA 1,5 (1984). 
TEL. 4360478. (784-g)
•  SPRZEDAM SUKNIĘ ŚLUBNĄ.
TEL. 0605292833. (785-g)
•  SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE 
SZEREGOWEJ. TEL. 4365933 PO 
15-TEJ.
(789-g)
•  SPRZEDAM 72 M2. TEL. 0604580469. 
(794-g)
•  SPRZEDAM NOWY DOM.
TEL. 4360952. (796-g)
•  SPRZEDAM Z-224, C-360 DO RE
MONTU. TEL. 4366536. (802-g)
•  SPRZEDAM, WYNAJMĘ DUŻY 
KIOSK - TARGOWISKO PRYWATNE. 
4366917.
(803%)
•  SPRZEDAM GARAŻ (KANAŁ, SIŁA). 
TEL. 0604382806 PO 15-TEJ. (805-g)
•  DZIAŁKĘ PRZY DRODZE DO GRA
NICY PAŃSTWA. TEL. 4360293. 
(806-g)
•  M-3 NA JASIONOWYM WZGÓRZU 
SPRZEDAM. TEL. PO 16-TEJ 4361661. 
(809-g)
•  SPRZEDAM GARAŻ NA JASIONO
WYM WZGÓRZU, CENA 7.500 ZŁ. 
TEL. 4391489 OD 7,00 - 17,00, 
0604552809.
(810-g)
•  SPRZEDAM POLE. 4360226.
(812-g)
•  SPRZEDAM MIESZKANIE 2-POKO- 
JOWE (46 M2). TEL 4366360 PO 20- 
TEJ.
(815-g)
•  SPRZEDAM MIESZKANIE KOMFOR
TOWE 54 M2 W GŁUCHOŁAZACH. 
TEL. 4391359. (819-g)
•  SPRZEDAM OPEL ASTRA (1992) 1,6 
BENZYNA 3-DRZWIOWY, PRZEBIEG 
92 TYS. STAN BARDZO DOBRY. TEL. 
0601668138, 4362603 PO 18-TEJ. 
(821-g)
•  SPRZEDAM MIESZKANIE - KSIĘGA 
WIECZYSTA NA UL. POWSTAŃÓW 3 
II PIĘTRO + DUŻA PIWNICY + KO
MÓRKA. CENA 1100 ZŁ/M2, 2 POKOJE 
+ ŁAZIENKA + KUCHNIA. KONTAKT 
TELEFONICZNY 4834880. (822-g)
•  ŚLUBY - KWIATOWA DEKORACJA 
KOŚCIOŁA. SPRZEDAM DOM PO AP
TECE W ŚCINAWIE MAŁEJ, POLONE
ZA (1995). TEL. 4312889 PO 20-TEJ. 
(823-g)
•  SPRZEDAM M-4 ORAZ GARAŻ. 
TEL. 4364319. (826-g)
•  SPRZEDAM M-4 ORAZ GARAŻ. 
TEL. 4364319. (826-g)
•  SPRZEDAM MIESZKANIE 3-POKO- 
JOWE, KUCHNIA, ŁAZIENKA (60,3 M2). 
TEL. 4362922 PO 18-TEJ.
(827-g)
•  SPRZEDAM TANIO ŚWIERKI CHO
INKOWE. TEL. 4364475, NIEMYSŁO- 
WICE 117.
(831-g)

Z a w s z e  d la  C ie b ie ,  z a w s z e  n r  1

r ,

to audycja, w której słuchacze składają życzenia bliskim sobie 
osobom dołączając do nich piosenkę. Koncert emitowany jest 
zawsze w soboty o godz. 16.10 oraz niedziele o godz. 12.10, 
17.10. Zadzwoń i Ty, tel. (077) 441 46 46.

Radio Opole
3 . i& i —

96 3 1012 103 2

©
Restauracja
,  - r .  r gConcoraiaw

(nazwa .C oncordia" pochodzi od nazwy G reckiej B ogini Zgody inaczej Z goda’

z a p r a s z a  c o d z ie n n i e  n a :

m smaczne i tanie posiłki 
» pełne dania obiadowe (kuchnia orientalna)
M napoje gorące i chłodzące

ZA PR A SZA M Y
Prudnik, Rynek 17, tel. 077 - 4363679

OGŁOSZENIA DROBNE
•  TANIO SPRZEDAM KOMPUTER PC 
233 MHz KOMPLETNY. TEL, 4367624. 
(833-g)
•  SPRZEDAM TANIO HYUNDAI PONY 
1,5 GLS (1991). TEL. 4372225. (834-g)
•  SPRZEDAM: 126-P (1989), FORDA 
ESCORT PO WYPADKU (1981) NA CZĘ
ŚCI. TEL. 4361832. (835-g)
•  SPRZEDAM 126-P (1987).
TEL. 4375243. (837-g)
•  ROLAND E-16 TANIO. 4367049, 
0602558347.
(839-g)
•  JELCZ 317-3W. PASSAT (1991) OKA
ZYJNIE. 4356443.' (840-g)
•  SPRZEDAM FAX-MODEM (R O C
KWELL) TANIO. TEL. 0503987342. 
(841-g)
•  SPRZEDAM KSIĄŻKĘ DR. JOHANNE
SA CHRZĄSZCZA Z 1912 ROKU “GE- 
SCHICHTE DER STADT NEUSTADT. 
TEL. 4360356.
(843-g)
•  SPRZEDAM OPEL KADET COMB11,6 
(1991). 4361746, 0606907351. (844-g)

NAJEM:
•  SZUKAM GARAŻU W GŁUCHOŁA
ZACH LUB W PRUDNIKU. TEL. 
0602363968.
(787-g)
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 70 M2 W 
CENTRUM PRUDNIKA. 4360490, 
0605106889.
(788-g)

•  WYDZIERŻAWIĘ WARSZTAT STO 
LARSKIW KONRADOWIE. TEL. 4396323 
PO 18-TEJ. (820-g)
•  DO WYNAJĘCIA DLA FIRMY DOM 200 
M2 W PRUDNIKU. OFERTY KIEROWAĆ: 
REDAKCJA "TYGODNIK PRUDNICKI", 
48-200 PRUDNIK, UL. JAGIELLOŃSKA 3 
■ZAMECZEK”.
(828-g)
•  DO WYNAJĘCIA M-3. TEL. 4361453 PO 
GODZ. 17-TEJ. (823-g)
•  MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA. KOM. 
0604059501. (835-g)
•  DO WYNAJĘCIA M-3, UL. WOJSKA 
POLSKIEGO. TEL. (071) 7888834, 
0607492206,0603834772. (838-g)

ZAMIANY:
•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE 62 M2 W KA
TOWICACH NA PRUDNIK LUB OKOLI
CE. TEL. 4365128.
(799-g)
•  MIESZKANIE 73 M2 ZAMIENIĘ NA 
M NIEJSZE LUB SPRZEDAM. TEL 
4361198 PO 17-TEJ.
(830-g)
•  ZAMIENIĘ KAWALERKĘ W NYSIE NA 
PODOBNE W PRUDNIKU LUB WIĘKSZE 
Z DOPŁATĄ. TEL. 0602758942.
(836-g)

NAUKA:
•  LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO. | 
4360922.
(817-g)

■MHMP
« S r



ZBUZCNIA...
Trzy zdjęcia, tego samego miejsca. Uliczka w Prudniku, łą

cząca ul. Piastowską z ul. Jagiellońską. Właściwie jest to obec
nie tylko przejście dla pieszych.

Fotoreporter za każdym razem podchodzi coraz bliżej. Po
dobnie jak dziecko, podchodzi coraz bliżej niego. Chcemy zwró
cić uwagę na co innego.

Im bliżej, tym więcej widać brzydoty budynków i łuków, wię
cej do zrobienia. Bo w Prudniku, mimo olbrzymich zmian za
uważanych także przez ludzi nienajlepiej życzących obecnej 
władzy miasta - jest jeszcze bardzo wiele do roboty. To efekt 
półwiecznych, nie licząc wojny, zaniedbań...

Zdj. W. Steć.

Spółka Wydawnicza

program  TV •  horoskop •  rozryw ka •  inform acje



weekend
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Okazuje się, że zdjęcia wy
konane przed dwoma laty na
dają sie już do naszego kącika! 
Jest to efekt zmian, jakie doko
nują się w  Prudniku. Ale po ko
lei...

Dwa n a js ta rs z e  zd jęc ia  
przedstawiają prudnicki basen 
otwarty przed wojną. Trudno to 
było nazwać, według dzisiej
szych kryteriów basenem. Był to 
raczej staw, zbiornik kąpielowy, 
bez żadnych udogodnień. Mimo 
to cieszył się powodzeniem, po
dobnie jak kąpielisko leśne w 
Pokrzywnej.

Trzecie zdjęcie jest właśnie 
sprzed dwóch lat. Jest to już ba
sen, ale obecnie jest w remon-

ŚW IĘTA
Już święta, już święta, już czas 
Czas śpiewać, kolęda dla mas 
Dla tych wyrzuconych z boiska 
I tych co jadą choć ślisko 
Już czas
Dla matek płaczących przy stole 
Bo jedno oko w rosole 
A  ojciec pijany nie wraca 
Bić będzie jutro na kacu 
Już czas
Dla niemych dzieci w Sierocińcach

Zdobiących niewidzialne choinki 
Opiekunom co nie chcą bo płace 
W ięc po co sobie zawracać 
Już czas
Inżynierom tworzącym racje 
Politykom przy sutych kolacjach 
Lekarzom leczącym bez leków 
Błaznom którym wciąż do śmiechu 
Już święta, już święta, już czas 
Czas śpiewać, kolęda dla nas

Wojciech Ossoliński

cie i w roku przyszłym zmieni zu
pełnie swój wygląd. Odnowiona 
zostanie cała niecka basenu; 
dojdą także nowe urządzenia, 
pod które przygotowane są na
wet fundamenty. Jak będzie - 
zobaczym y po zakończen iu  
prac.

14.12.2000 o godz,16:00 w 
Prudnickim Ośrodku Kul
tury odbędą się “Konfron
tacje poetyckie” poetów 
amatorów z Prudnika, Głu
chołaz i Białej na zakoń
czenie „Prudnickiej Jesieni 
Kulturalnej” 2000.

T^oącik je d n e g o

¿O iersza

weekend

n e z n y w K A
POZIOMO

2. Mały, Niski, Żywiecki
3. kręci się w oku
6. zdobywca nagrody
7. z niego Ewa
8. 5 karatów
9. metan lub butan
10. próba
12. działo
14. Groźny, Car
16. mimowolny skurcz mięśni
17. ozdobny lub owocowy
21. np. rekreacja
23. sfera osobowości w 

psychoanalizie
24. głowa konia
25. kładka
26. może być naftowa
28. ”d” w skali C-dur 
30. pobory artysty
32. czerwony na polu
33. państwo, jak prom 

spoczywający na dnie Bałtyku
34. rodzaj
35. solenizantka z 21 stycznia

PIONOWO
1. osoba reprezentująca czyjeś 

interesy
2. mierzy ciśnienie 

atmosferyczne
4. miasto z “Górnikiem”
5. ptak w obejściu
11. jedne z wielu w kuligu
13. uzupełnia dokument
15. samica wilka
18. "rusztowanie" roweru
19. antonim dobra
20. szklana, cukrowa
22. np. owies
23. z niej kawior
27. na koszulce żołnierza 

specnazu
29. zespół sportowców lub 

ratowników
30. z niej balony
31. powstaje z odgazowania węgla 

kamiennego
32. na niej zapasy

u ło ż y ł  M .B .

Rozbitek na bezludnej wy
spie wyciąga z wody dziew
czynę, która dopłynęła do 
brzegu trzymając się beczki.

- Od dawna pan tu żyje?
-O d 15 lat.
- Sam?
-Tak.
- Teraz będzie miał pan to, 

czego panu najbardziej brako
wało... - zagadnęła filuternie.

- Niemożliwe! W tej becz
ce jest piwo?

Jedzie Czerwony Kaputrekj* 
przez las do babci na rowerku i 
jak to w bajce o Czerwonym 
Kapturku bywa zza krzaka wy- * 
skoczył wilk i połamał Kaptur
kowi rowerek. Na to Kapturek w-: 
płacz i na skargę do misia

- Co sie stało? - pyta miś. „
- Wilk połamał mi mój rowe-. 

rek. ?•
- Nie płacz zaraz to załatwi^', 

my - i poszli do wilka.
Niedźwiedź wkurzony złapał 

wilka za futro i mówi:
■ - Jak za chwilę nie pospa-j.1
wasz tego rowerka to masz j 
przewalone! v

Wilk sie przestraszył wziął; 
spawarkę i naprawił rowerek, j 
Czerwony Kapturek pojechał;; 
dalej do babci. Wilk nie dał za j 
wygraną i pobiegł ną skróty do 
babci zjadł ją, przebrał się T. 
wskoczył do łóżka.

Przyjechał Kapturek do domu; ; 
babci:

- Babciu a czemu ty masz 
takie duze uszy?

- Żeby cie lepiej słyszeć.
- A czemu masz takie czer- '. 

wone oczy?
- OD SPAWANIA!!!!!

Motocyklista wybrał się na : 
przejażdżkę. Było zimno, w ięcJ 
założył marynarkę tyłem na"”, 
przód. Jechał zbyt szybko i 
wpadł na drzewo. Wokół ofiary j 
wypadku zebrał się tłumek wie- j 
śniaków. Po chwili do poszko- j 
dowanego przeciska się lekarz ; 
pogotowia:

- Czy on żyje?
- Po wypadku jeszcze żył,. .. 

ale jak my mu głowę przekręci
li na właściwe miejsce, to umarł” . 
biedaczysko... Jf

Po czym można rozpoznać 1 
wesołego motocyklistę: - Pc£* 
komarach na zębach! 'WJ

Zdenerwowana mama dó *
Kat mówi do skazanego: córeczki: . v * j
- Gratuluję, jesteś setnym - Wiesz co się dzieje z mały-“  1 

skazanym, którego powieszę, mi dziewczynkami, które nie 
Jakie jest twoje ostatnie ży- zjadają wszystkiego z talerza?! 
czenie? - Wiem, pozostają szczupłe,

- Wypuść mnie z okazji ju- zostają modelkami i zarabiają i  
bileuszu! kupę forsy. iJ



2 2 weekend

PRZENIKNĘ DO SZTABU 
UCHODŹCÓW W BUENOS 

AIRES I DOWIEM SIĘ GDZIE 
MAJA INNE BAZY 
PRZERZUTOWE.

SKONTAKTUJ 
SIĘ Z CENTRALĄ 
I POJUTRZE DAM 

WAM 
ODPOWIEDŹ...

(g)CDN

f f  Arf
I  jm

weekend B
Ś w i ą t e c z n a

W  listopadzie to były same rocznice wszandzie fajerowali wszan- 
dzie były te wielkie słowa wolność .niepodległość, pojednanie i po
zbycie się uprzedzeń do inszych narodów ci wielcy co regirująi ci 
mali co ży jąw  Polsce w Niemcach i w inkszych naszych sąsiednich 
krajach wspominają o Krzyżowyj gdzie spotkali się polski Premier 
Mazowiecki i Niemiecki Kanclerz Kohl przy figurze sw. Jadwigi pa
tronki Śląska rzykali za wszystkie ofiary II wojny światowej.

Świałtymszoł odprawiona była po polsku i po niemiecku przez 
naszego biskupa Alfonsa Nosolla .który od wiela lołt głosi o pojed
naniu między polołkoma i niemcoma i za to dostał łońskiego roku 
medal św. Jerzego. Po wręczeniu medalu powiedział: czuję się tak 
wzbogacony jak bym m iał trzy serca polskie, niem ieckie i czeskie, 
wielkie słowa które bana pamiałtać do końca życia. Tam w  Krzyżo
wej otwarły się wrota dobrej woli i patrzenia do przodu.

Druga ważna rocznica to była ta żelaznoł kurtyna która szła do 
góry, ten mur berliński co ludzie czaskali jak ścieki, a ja k  przeleżli 
na drugą stronał rałki rospostarli i wołali głośno “wir s int frei-jeste
śmy endlich wolni (oglądali się na wszystkie strony czy to też jest 
prowda -  czy i to się jeno śni.

Przeniesienie zwłok św. Jadwigi w Trzebnicy (17 sierpnia 1268 
roku) według ryciny Hansa Pfaffa z 1901

Byłach w NRD wiela razy przed toł wendą i wspomnień rosto- 
maitych mam siyłał -  dobrych i złych widziałach jak ludzie se swo- 
jygo cienia bołli i ani nie mukli choć im było źle. A jo ł przez te 10 lat 
zapomniała co tam było źle jedno mi jednak zostało w  pamiałcl a 
to byli ci bardzo starzy ludzie co jechali w cugu na bezuch do za
chodnich Niemiec bo jeno tacy mogli tam jechać. Rołzjechałach z 
takimi dwoma ołmoma w jednym przedziale to one prawie całą 
drogą ze sobą nie rządziły a jak już to ganc po cichu -  prawie na 
ucho jak  zaszczute siedziały w kąciku bo tak się mnie w iałże bały.

W  listopadzie też było św. Marcina patrona biednych koniołrzy i 
wojołków to łon se podzielił ze zamrznionyj biedołkał swoji mantla 
bo deszcz mu kapał po brodzie, a on myślał iż dorze jes t rozdać 
serce przy paskudnej pogodzie .

Legenda głosi iże w nocy przyśnił mu się Pon Buczek co miał 
na sobie połał jego płaszcza .

W  Niemcach też jest legenda iż św. Marcin nie chciał być za 
biskupa i skroł się do chlywika z gałsioma a te zaczły głośno gałg- 
potać i go wyzdradziły i jednak za tego biskupa musiał zostać. Jak 
poti głosił kołzania zaś ty gałsi przyfurgły i tak głośno sznatrowały 
iż wierni se bardzo rozgrszyli pochytali je  i w łogniu upiekli bez to dc 
dzisiaj w  Niemcach piecze się w ten dzień gałsi tz. “Martinganse”.

W Szwajcarii to ludzie na Marcina płacili daninał za pola i chału
py za cały rok do tego przynieśli też jaką  gałś abo kura co by przeć 
hatwianta coś tłustego pojeść bo hatwiant zaczoł się pierwyj oc 
Marcina i trwał sześć tydni tak jak post.

Pierwyj doma to na gody.se i trzy gałsi zabiło bo jedną  dostał 
ujek do miasta i starka na wycug i ludzie gałsi ekstra karmili klu 
skoma co by miały siłał sadła i z tego skwarzyli my smałc i nie byłe 
lepszego smalcu od tego gałslego jeno to sztopowanie tym i klu 
skoma było (okropny beztóż do dzisiaj padają łykasz jak  gałsi.

W  tyj roku bez tąkom edyjąztym i zararzonymi krowoma ludzie 
baną meni kupować miałso na rolady a wiancy kury i gałsi i co b) 
była richtich dobroł cza ją  zawinąć do rałcznika a nie do jakiego: 
nylon bojtla i położyć na cztery dni do zimnego do tego kłuski ślą 
skie światłoł kapusta i śmietonkowoł zołza.

Ja jeszcze gałś nadziewam jabkoma i tak na te świanta skrąca 
ją  kark tym białym stworzeniom od wieków.
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)6:00 Kawa czy herbata 
)7:30Telezakupy 
)7:45 Przygody Sindbada; serial 

prod.USA 
)8:15 Krakowskie Przedmieście 27 
)8:25 Giełda 
)8:3Ó Wiadomości 
)8:42 Pogoda
)8:45 Żabki opowiadają; serial 

anim. prod. kanadyjskiej'
)9:10 Magiczny kalendarz 
)9:15Jedyneczka; program dla 

dzieci
39:45 Bajeczki Jedyneczki 
10:00 Tajemnicza kobieta; ode. 110;

telenowela prod. wenezuelskiej 
10:50 Drogowskaz - magazyn o 

pracy
11:20 Dzień jak co dzień; Wielka 

ropa
11:30 Dzieci różnych bogów; Gre

kokatolicy 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes; rolniczy pro

gram informacyjny 
12:20 Horyzonty 
12:45 Klan; odc.407; telenowela 

TVP; powt.
13:10 Magazyn Focus; magazyn 
13:35 Ambulatorium 
13:45 Fobie. Życie w lęku. cz.ll; film 

dok.prod.angielskiej 
14:15 Medycyna 2000 
i4:35 Ambulatorium 
4:40 Brzuch 
5:00 Wiadomości 
5:10 Raport z demokracji 
5:30 Ich pierwsze miłości 
6:00 Credo 2000 
6:30 Moda na sukces; odc.1272;

serial prod.USA 
7:00Teleexpress 
7:20 Gość Jedynki 
7:35 Plebania; ode.21; serial TVP 
8:05 Dwadzieścia jeden; teletur

niej [stereo]
8:35 Rower Błażeja 
3:00 Wieczorynka; Podróże kapi

tana Klipera; serial animowany 
dla dzieci 

3:15 Jutro weekend 
3:30 Wiadomości 
3:56 Sport 
3:01 Pogoda
):10Nash Bridges; odc.15Łowy; 

serial prod.USA [za zgodą ro
dziców]
:00 Sprawa dla reportera 
:35 Tygodnik polityczny Jedynki 
!:25 Monitor Wiadomości 
::50 Sportowy flesz 
:00 Czas na...kontrowersyjny 
dokument; Mali żołnierze; film 
dok.prod.włoskiej

23:50 Niedzielne anioły; Other Side 
of Sunday; 1996 film fab.prod, 
norweskiej/za zgodą rodziców/; 
reż: Berit Neshelm; wyk: Marie 
Theisen.Bjom Sundquist 

01:30 Kamel tropi najlepsze świa
towe reklamy 

01:50 Rodowody - Polskie stada i 
stadniny koni; Nowa Wioska 

02:20 Zakończenie programu

TVP '
07:30 Dziennik krajowy 
07:50 Studio urody 
08:00 Program lokalny 
08:30 Złotopolscy; telenowela TVP 
09:00 Gdzie diabeł mówi dobranoc;

ode.69/87; serial prod.USA 
09:50 Nasza wielka rodzina; 

ode. 16/20 Jedyna ostoja żubra; 
serial dok.prod.japońskiej • 

10:20 Granda Banda; La smala; 
1984 film fab.prod.francuskiej; 
reż: Jean Loup Hubert; wyk: 
Victor Lanoux, Josiane Balasko 

12:25 Bardzo zdrowy wieczór ka
baretowy 

13:20 Doktor z alpejskiej wioski; 
ode.65 Dziecko cyrku; serial 
prod. niemiecko-austriacko-wło- 
skiej

14:10 Powrót do Sherwood; odc.9;
serial prod. USA 

14:35 Dzieci i ryby 
15:00 Sukces; serial TVP 
15:30 Krzyżówka 13-latków - czyli 

Światowid 
16:00 Panorama
16:10 Na dobre i na złe; ode. 12/52 

Próba miłości; serial TVP 
17:10 Proton - magazyn sensacji 

naukowych 
17:30 Program lokalny 
18:21 Pogoda 
18:30 Panorama 
18:50 Dwójkomania 
18:55 Jeden z dziesięciu; teletur

niej
19:25 W sieci - magazyn interne

towy; stereo 
19:35 Juliusz Bursche - mity i świa

dectwa
20:00 Ryzykanci; ode.8/13; pro

gram prod.USA/stereo/
20:50 Dwójkomania
21:00 Panorama
21:20 Sport-telegram
21:26 Pogoda
21:35 Z Archiwum X; serial

prod.USA [tylko dla dorosłych] 
22:25 997-magazyn kryminalny;

[tylko dla dorosłych]
23:00 Bandycki Petersburg; odc.1/ 

10 Adwokat; Banditskij Peter-

burg; 2000 serial prod. rosyj
skiej; reż: Władimir Bortko; wyk: 
Kiriłł Lawrow, Lew Borisow, An- 
driej Tołubiejew 

23:55 film dok,.
00:45 Czuła jest noc; odc.2/6; se

rial prod. ang.; reż: Robert Kni
ghts; wyk: Peter Strauss.Mary 
Steenburgen 

01:40 Zakończenie programu

W ^ O L O i J l A

06:00 Kawa czy herbata 
07:40 Polscy górnicy we Francji; 

reportaż Grzegorza Kościński-e
go

08:15 Krakowskie Przedmieście 27 
08:30 Wiadomości 
08:40 Giełda
08:45 Wieści polonijne; powt. 
09:00 Ala I As; Opowieści choinko

we; program dla dzieci; powt. 
09:30 Skippy; ode. 14/25/ - Marsz 

do woja!; 1992 serial animowa
ny prod. australijskiej; powt. 

10:00 Stan wewnętrzny; 1983 film 
fab. prod. polskiej (85‘); reż: 
Krzysztof Tchorzewski; wyk: 
Krystyna Janda, Jadwiga Jan- 
kowska-Cieślak, Janusz Gajos, 
Jan Englert; powt.

11:30 Rozmowy na nowy wiek; z 
. Tomaszem Tomaszewskim „O 

ortografii’'
12:00 Wiadomości 
12:10 Księżycowy Wieczór Kaba

retowy; powt.
13:00 Złotopolscy; ode. 236 - Bab

skie trio; serial prod. polskiej 
13; 25 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 

wie; powt.
14:05 Sonata na spracowane ręce; 

film dokumentalny Artura Ję- 
drzejewicza 

14:25 Bliscy i oddaleni; (rozmowa 
druga); program Kamili Szymań- 
czyk (rozmawiają ks. Jan Twar
dowski i emigracyjny poeta Je
rzy Pietrkiewicz)

14:45 Ojczyzna-polszczyzna; pro
gram prof. Jana Miodka i Wła
dysława T. Stecewicza 

15:00 Wiadomości 
15:10 O Bachu inaczej; reportaż 

Adama Tyszki 
15:35 Rozmowa dnia 
15:55 Rozmowy na nowy wiek; z 

Tomaszem Tomaszewskim „O 
ortografii"; powt.

16:25 Magazyn kulturalny 
17:00 Teleexpress 
17:15 Papierowy teatrzyk; Trzy piór

ka; program dla dzieci 
17:30 Wszystko gra; Fortepian; pro

gram dla dzieci 
17:45 Tropiciele gwiazd; ode. 12 / 

26/ - Miłości nie można kupić; 
1995 serial prod. australijskiej

18:15 Salon Lwowski; Tadeusz 
Myczkowski: Król Jegomość 
Bractwa Kurkowego; reportaż 
Jerzego Janickiego 

18:35 Złotopolscy; ode. 236 - Bab
skie trio; serial prod. polskiej 

19:00 Wieści polonijne 
19:15 Dobranocka; Tajemnica szy

fru Marabuta; ode. 2 - tajemni
czy słoik; serial animowany dla 
dzieci 

19:30 Wiadomości 
19:55 Pogoda 
19:58 Sport
20:00 Teatr Telewizji; Skowronek; 

1999 autor:Jean Anouilh (90'); 
reż: Krzysztof Zanussi; wyk: 
Kinga Preis, Piotr Garlicki, Boh
dan S. Stupka, Jan Prochyra 

21:30 Piknik Country-Mrągowo 
2000; „Mam dzisiaj dobry dzień” 
-Andrzej Ciemiewski; recital 

22:05 Anima; Marian Cholerek;
program Jerzego Armaty 

22:30 Panorama 
22:50 Sport-telegram 
22:55 Tygodnik polityczny Jedynki 
23:40 Polski dokument telewizyjny; 

Trwoga; film dokumentalny An
drzeja Titkowa 

00:25 Teledyski na życzenie; powt. 
00:36 Monitor Wiadomości 
01:05 Wieści polonijne; powt?
01:20 Tajemnica szyfru Marabuta; 

ode. 2 - Tajemniczy słoik; serial 
animowany dla dzieci; powt. 

01:30 Wiadomości; powt.
01:55 Sport; powt.
01:59 Pogoda; powt.
02:00 Złotopolscy; ode. 236 - bab

skie trio; serial prod. polskiej 
02:30 Teatr Telewizji; Skowronek; 

1999 autor:Jean Anouilh (90'); 
reż: Krzysztof Zanussi; wyk: 
Kinga Preis, Piotr Garlicki, Boh
dan S. Stupka, Jan Prochyra 

04:00 Piknik Country-Mrągowo 
2000; „Mam dzisiaj dobry dzień” 
-Andrzej Ciemiewski; recital 

04:35 Anima; Marian Cholerek;
program Jerzego Armaty; powt. 

05:00 Panorama; powt.
05:20 Sport-telegram; powt.
05:25 Dekada; Od Układu War 

szawskiego do NATO; program 
Marzeny Paczuskiej i Jana Jan
kowskiego 

06:00 Zakończenie programu

6.00 Muzyka
7.00 Świat według Bundych, serial 
7.25 Pokemon, serial animowany 
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła, serial prod. USA
8.30 Wysoka fala, serial prod. USA
9.30 Zbuntowany anioł, telenowela 

prod. argentyńskiej (powt.)
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MAM PEWIEN POMYSŁ. 
SZCZERZE MÓWIĄC DOŚĆ 

RYZYKOWNY ALE JEŚLI 
UDAŁOBY SIE...

W  T R
W CZASIE OSTATNIEJ 
AKCJI ARESZTOWANY 
ZOSTAŁ STU RM BAN- 
NFURER BRUNNER. 
JEDYNIE ON WIE, ŻE 

JESTEM POLSKIM 
OFICEREM.



weekend

O R O
BARAN (21.111 -20.IV)
Pewne sprawy ulegną przyśpieszeniu, ale nie

koniecznie przybiorą obrót po twojej myśli. Niezbęd
na będzie zmiana pewnych planów i zamierzeń.

BYK (21.IV -21.V)
Los uśmiechnie się do ciebie. Niektóre sprawy 

uda się tobie zaiatwić bez żadnych problemów. Dla
tego działaj szybko, stań na wysokości zadania.

p i ą t e k  

s o b o t a  1 6 .1 2 :
BLIŹNIĘTA (22 .V -21 .VI)
Koniec z wahaniami, działaj skutecznie i bez n j e t |T je l a  17 1 2 '

obaw. Wiele spraw wymaga decydujących rozstrzy- ~
gnięć. Nie bój się, działać odważnie. p o n ie d z ia łe k  1 8 .1 2 :

Imieniny 
tygodnia 

1 4 . 1 2 - 2 0 . 1 2 . 2 0 0 0

c z w a r t e k  1 4 .1 2 :  A l f r e d a ,  I z y d o r a ,  J a n a

1 5 .1 2 :  N i n y ,  C e c y l i i ,  W a le r ia n a

RAK (22.VI-22.VII)
Uda się zrealizować wszystkie plany. Pokonasz 

przeszkody. Możesz liczyć w tych działaniach na 
współpracowników. Niech ich wsparcie zmusi cię 
do działania.

LEW (23.VII-22.VIII)
Powodzenie, nadarza się wymarzony wręcz 

moment na nowe przedsięwzięcia. Udany start to 
połowa sukcesu. Zabierz się ostro do pracy.

w t o r e k

ś r o d a

1 9 .1 2 :

2 0 .1 2 :

Z d z is ła w a ,  A l i c j i ,  S e b a s t ia n a  

O l i m p i i ,  Ł a z a r z a ,  F lo r i a n a  

G r a c ja n a ,  B o g u s ła w a ,  

L a u r e n c j i

G a b r i e l i ,  D a r iu s z a ,  E le o n o r y  

B o g u m i ł y ,  T e o f i l a

PANNA (23.VIII-22.IX)
Zastanów się nad nowymi propozycjami, wy

bierz najkorzystniejsze. Wypracuj najlepsze wa
runki do skutecznego i efektywnego działania.

WAGA (23.IX-22.X)
Zakończ sprawy rozpoczęte z nowymi pocze

kaj do stycznia. Dbaj o dobrą organizację pracy. 
To przyniesie oczekiwane efekty, które sprawią ra
dość.

SKORPION (23.X-22.XI)
Poradzisz sobie z dręczącymi problemami, po

konasz wszystkie przeszkody. Nie zwlekaj dłużej, 
teraz jest najbardziej sprzyjający moment.

STRZELEC (23.XI-21.XII)
Więcej oszczędności. Kieruj się realiami, twardo 

stąpaj po ziemi. Nie daj się ponieść fantazji. Oddzielaj 
sferę życzeń od rzeczywistości.

KOZIOROŻEC (22.XII -20.I)
Cokolwiek postanowisz przyniesie d  pożytek. Śmia

ło podejmuj nowe zobowiązania, sprostasz im pod wa
runkiem, że wyjdziesz naprzeciw oczekiwaniom.

WODNIK (21.1-20.11)
Nie ulegaj pesymizmowi .Skup się na konsekwent

nym działaniu i czekaj cierpliwie na rozwiązanie pew
nych spraw. Szczęście samo uśmiechnie się do cie
bie.

RYBY (21.11-20.111)
; Popatrz na pewne sprawy chłodno i dystansu. Wte

dy zastanów się co masz robić dalej. Nie ulegaj złu
dzeniom. Trzymaj rękę na pulsie.

WALERIAN, WALERIUSZ, WALERY (łacińskie Valeria - miasto w Hiszpanii Tarakońskiej; Valerienses - mieszkańcy Waleni; Valerii-
Waleriusze, stary patrycjuszowski ród rzymski z Sabinum; Valeriani-waleriusze, żołnierze podlegli Lucjuszowi Waleriuszowi Pobiikoli)- imię męskie 
zgadzające się znaczeniowo z Walentym, głośne od czasów cesarza rzymskiego Publusza Aureliusza Licyniusza Waleriusza Walerianusa (253-260). 
Forma żeńska: WALERIA, WALERIANA. Przekształcenia, zdrobnienia: Walerek, Walerka. W innych językach: łac. Valerius, Valerianus, Valeriana, 
wł. Valerio, Valeria, ang. Valerian, VAIeria, hiszp. Valeria, węg. Valeria. Znani Polacy: Walerian Bierdiajew (1885-1956), dyrygent polski, dyrektor opery 
w Poznaniu i Warszawie, Walerian Czuma (1890-1962), generł, głównodowodzący obroną Warszawy we wzreśniu 1939 roku, Walerian Dzieduszycki 
(1754-1832), ziemianin, działacz polityczny, agent Kościuszki we Lwowie, Walery Goetel (1889-1972), geolog, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, współtwórca Tatrzańskiego Parku Narodowego, Walery Gostomski (1854-1915), krytyk, historyk literatury, publicysta, Walerian Łukasiń
ski (1786-1868), działacz patriotyczny, współzałożydel Wolnomularstwa Narodowego.

weekGnd
p iątek  15.12

D B Q 1

10.30 Fiorella, telenowela prod, 
peruwiańskiej (powt.)

11.30 Zatoka nieszczęśliwych ko
chanków, serial prod, kanad.

12.30 Disco Relax (powt.)
13.30 Świat według Kiepskich, se

rial prod, polskiej (powt.)
14.00 Duża przerwa, serial kome

diowy prod, polskiej (powt.)
14.30 Klub Stasia i Nel - program 

dla dzieci (powt.)
15.00 Batman, serial animowany
15.30 Informacje
15.55 Adam i Ewa, serial prod, pol

skiej (powt.)
16.45 Xena, serial prod. USA
17.45 Fiorella, telenowela prod, 

peruwiańskiej
18.40 Kurier TV
18.55 Informacje
19.05 Zbuntowany anioł, telenowela 

prod, argentyńskiej
20.00 Życiowa szansa - teleturniej 

K. Ibisza
21.00 Ally McBeal, serial prod. USA
21.55 Ostry dyżur, serial prod. USA
23.00 Informacje i biznes informa- 

qe
23.30 Miodowe lata, serial kome

diowy prod, polskiej
00.00 Kurier TV (powt.)
00.15 „Inna kobieta’1- film prod. 

USA (1995), 87 min. (The 
Other Woman) r. Gabrielle Be
aumont; w. Jill Eikenberry, Lau
ra Leighton, James Read, Lloyd 
Bridges. Melodramat. Zgorzk
niała, samotna, umierająca na 
raka matka dwu dorastających 
dziewczynek podejmuje mor
derczą dla siebie podróż chcąc 
przed śmiercią pogodzić dzieci 
z ich nową macochą.

06.00 Maria Emilia - telenowela 
06.45 Katalina i Sebastian
07.30 Odjazdowe kreskówki
08.35 Czy boisz się ciemności? - 

serial dla młodzieży [stereo]
09.00 Zagubiony w czasie - serial 

fantastycznonaukowy
09.50 Nieśmiertelna - serial
10.40 Podaj dalej - teleturniej
11.10 Zwariowana kamera
12.00 Teleshopping
13.05 Gra w przeboje - teleturniej 

muzyczny [emisja stereo]
13.35 Katalina i Sebastian 
14.20 Maria Emilia - telenowela
15.10 Odjazdowe kreskówki 
16.25 Czy boisz się ciemności? -

serial dla młodzieży [stereo]
16.50 Zagubiony w czasie - serial 

fantastycznonaukowy
17.40 Nieśmiertelna - serial
18.30 Gra w przeboje - teleturniej

19.00 Zoom - magazyn sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej 
20.05 Columbo - serial kryminalny

w roli głównej Peter Falk 
21.50 Klaun - serial sensacyjny 
22.40 Oblicza Nowego Jorku
23.30 Wieczór z reklamą - program 

informacyjno-rozrywkowy Ma
gazyn poświęcony szeroko ro
zumianej reklamie.

00.05 Sexplozja - magazyn tylko 
dla dorosłych 

00.20 Zoom - magazyn sensacji 
00.45 Columbo - serial kryminalny 

w roli głównej Peter Falk 
02.15 Oblicza Nowego Jorku
03.00 Teleshopping

06:05 Porywy serca (89) - serial 
obyczjajowy 

06:45 Telesklep
07:00 Alf (77) - serial komediowy 
07:30 Kapitan Planeta (48) - serial 
08:00 He-man i władcy wszech

świata (ode. 5) - serial anim. 
08:25 Pinokio (52) - serial anim. 
08:50 Rozmowy w toku - talk show 
09:30 Daniela i przyjaciele (94) 
10:20 Telesklep 
11:20 Esmeralda (135) - serial 
12:15 Trafiony zatopiony - program 
13:20 Maraton uśmiechu - program 
13:50 Przygody Mikołaja (1)
14:15 Kapitan Planeta (48) - serial 
14:40 Oliver Twist (5) - serial 
15:05 Pinokio (52) - serial anim. 
15:30 Belfer z klasą (39) - serial 
16:00 Alf (78) - serial komediowy 
16:30 TVN Fakty 
16:45 Pogoda 
16:50 Valeria (69) - serial 
17:45 Wizjer tvn - magazyn (ZA 

ZGODĄ RODZICÓW)
18:15 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport 
19:30 Pogoda
19:35 Porywy serca (90) - serial 
20:30 Wygnańcy miłości- film oby

czajowy, USA 1997 reż. Eric La- 
neuville/wyk. Mark-Paul Gos- 
selaar, Gina Philips, Talia Shire 
Eddie Mills, Bryan Traylor, 
Heather Gottlieb 

22:20 Centrum nadziei - serial 
22:50 TVN Fakty 
23:00 Kropka nad i - program 
23:20 Tacy byliśmy - film obycza- 

jćtyy, USA 1973 reż. Sydney 
\  Pollack/wyk. Barbra Streisand, 

Robert Redford, Patrick O’Ne
al, Viveca Lindfors 

02:00 Wizjer tvn - magazyn sen
sacji i rozrywki (ZA ZGODĄ 
RODZICÓW)

02:30 Granie na zawołanie

06:00 Kawa czy herbata; w tym 
Wiadomości:6.05,6.30,7.00, 
7.25

07:30 Telezakupy 
07:45 Przygody Sindbada; serial 

prod . U SA 
08:15 Krakowskie Przedmieście 27 
08:25 Giełda 
08:30 Wiadomości 
08:42 Pogoda
08:45 Rycerz Piotruś herbu Trzy 

Jabłka; serial anim. prod.franc. 
09:10 Magiczny kalendarz 
09:15 Jedyneczka; program dla 

dzieci
09:45 Bajeczki Jedyneczki 
10:00 Tajemnicza kobieta; ode. 111;

telenowela prod, wenezuelskiej 
10:50 Lecznica pod św.Francisz- 

kiem; serial dok.TVP; powt. 
11:15 Taki jest świat 
11:30 Stacja PRL; Stosunki zagra

niczne 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes; rolniczy pro

gram informacyjny 
12:25 Wielkie sprzątanie 
12:45 Plebania; odc.21; serial TVP 
13:15Zabawyjęzykiem polskim;

teleturniej językowy; powt. 
13:40 Mam sprawę; program z te

lefonicznym udziałem widzów 
13:50 Na żywioł; Ziemia 
14:10 ABC reformy edukacji; Ho

spitacje 
14:15 Mam sprawę 
14:20 Normalnie jak w domu 
14:40 Mam sprawę 
14:45 Ups and Downs - j.angielski 

dla średniozaawansowanych 
15:00 Wiadomości 
15:10 Europa regionów 
15:25 Druga arka Noego -reportaż 
15:55 360 stopni dookoła dała; Die

ty zdrowe i niezdrowe; magazyn 
medyczny 

16:15 Auto-mix
16:30 Moda na sukces; ode. 1273;

serial prod.USA 
17:00 Teleexpress 
17:20 Gość Jedynki 
17:35 Plebania; odc.22; serial TVP 
18:05 Dwadzieścia jeden; teletur

niej [stereo]
18:40 Rower Błażeja 
19:00 Wieczorynka; Fraglesy 
19:30 Wiadomości 
19:56 Sport 
20:01 Pogoda
20:10 Anna Karenina; odc.3-ost.;

serial prod.USA 
21:00 Program rozrywkowy 
22:25 Monitor Wiadomości

22:50 Sportowy flesz 
23:00 Mój syn jest niewinny; My 

Son is Innocent; 1996 film 
fab.prod.USA/tylko dla doro
słych/; reż: Larry Elikann; wyk: 
Marilu Henner.Nick Stahl 

00:35 Wołanie o pomoc; Last Cry 
for Help; 1979 film fab. prod. 
USA; reż: Hal Sitowitz; wyk: Lin
da Purl.Tony Lo Bianco 

02:10 Tragedia w Blackrock; Black 
Rock; 1997 film fab.prod.au- 
stralijskiej; reż: Stevern Vidier; 
wyk: Lawrence Breuls, Linda 
Cropper 

03:35Zakończenie programu

TVP
07:30 Dziennik krajowy 
07:50 Studio urody 
08:00 Program lokalny 
08:30 Święta wojna; odc.15 Kli

makterium; serial prod.TVP 
09:00 Gdzie diabeł mówi dobranoc;

odc.70; serial prod.USA[stereo] 
09:50 Nasza wielka rodzina; ode. 

17/20 Na ratunek przyrodzie 
Paragwaju; serial dok.prod.jap. 

10:20 Małolat; film fab. USA; reż: 
Rob Reiner; wyk: Elijah Wood, 
Bruce Willis 

11:55 Buczacki i jego ogrody 
12:20 Szansa na sukces; Stani

sław Soyka; stereo 
13:15 Doktor z alpejskiej wioski; 

odc.66; serial prod. niemiecko- 
austriacko-włoskiej 

14:05 Powrót do Sherwood; odc.10 
serial prod. USA 

14:30 Mogę wszystko 
15:00 Badziewiakowie; ode. 13 Od

wiedziny; serial TVP 
15:30 Na maksa; teleturniej 
16:00 Panorama 
16:10 Marzenia Marcina Dańca;

program rozrywkowy 
17:00 Celtyckie szlaki 
17:30 Program lokalny 
18:21 Pogoda 
18:30 Panorama 
18:50 Dwójkomania 
18:55 Sukces; odc.27; serial TVP 
19:25 Bazar - Magazyn Konsumen

tów Kultury 
20:00 Spotkanie z Balladą Cyrko

we spotkanie z balladą 
20:50 Dwójkomania 
21:00 Panorama 
21:20 Sport-telegram 
21:26 Prognoza pogody 
21:35 Morderstwo w lustrze; 2000 

film fab.prod.USA; reż: James 
Keach
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23:00 Wygrani, przegrani; film do

kumentalny 
23:30 Oko w oko z żywiołem; odc.8/ 

13; serial dok. prod. kanad. 
00:00 W poszukiwaniu CM24; 

1997 film fab.prod.angielsko- 
niemieckiej; reż: Peter Restau; 
wyk: Amanda Ooms.Bill Sage 

01:35 Zakończenie programu

W  P O L O N IA

06:00 Kawa czy herbata 
07:45 Magazyn kulturalny; powt. 
08:15 Krakowskie Przedmieście 27 
08:30 Wiadomości 
08:40 Giełda
08:45 Wieści polonijne; powt. 
09:00 Papierowy teatrzyk; program 

dla dzieci; powt.
09:20 Wszystko gra; program dla 

dzieci; powt.
09:30 Tropiciele gwiazd; ode. 12 / 

26/ - Miłości nie można kupić; 
1995 serial prod. australijskiej 

10:00 Polonica; Powrót Arsena 
Łupin; ode. 3 /12/ - Towarzysz
ka Tatiana; 1989 serial kryminal
ny prod. francusko - polsko - 
niemieckiej; powt.

10:55 Dekada; Od Układu War
szawskiego do NATO; program 
Marzeny Paczuskiej i Jana Jan
kowskiego; powt.

11:30 Credo 2000; magazyn kato
licki

12:00 Wiadomości 
12:10 Kot-wspomnienia o Konstan

tym Jeleńskim; film dokumen 
talny Jerzego Zalewskiego i 
Krzysztofa Kopczyńskiego 

13:00 Złotopolscy; ode. 237 - Dla 
dobra rodziny; serial prod. poi. 

13:25 Tygodnik polityczny Jedynki 
14:10 Hulaj dusza; program Artu

ra Głowackiego; powt.
15:00 Wiadomości
15:15 Anima; Marian Cholerek;

program Jerzego Armaty; powt. 
15:35 Rozmowa dnia 
16:00 Credo 2000; magazyn kato- 

. licki; powt.
16:25 Krzyżówka szczęścia; tele

turniej 
17:00 Teleexpress 
17:15 Cyberszkoła; magazyn dla 

młodzieży 
18:00 Hity satelity; propozycje pro

gramowe TV Polonia na nad
chodzący tydzień 

18:15 Ludzie listy piszą 
18:35 Złotopolscy; ode. 237 - Dla 

dobra rodziny; serial prod. pol
skiej; powt.

9:00 Przegląd Prasy Polonijnej 
9:15 Dobranocka; Marceli Szpak 

dziwi się światu; ode. 5 - Pora 
korali; serial animowany dla 
dzieci

19:30 Wiadomości 
19:55 Pogoda 
19:58 Sport 
20:00 Teraz Polonia 
21:00 Polonica; Powrót Arsena 

Lupin; ode. 4 /1 2 /-Złowróżbny 
klejnot; 1989 serial kryminalny 
prod. francusko - polsko - nie - 
mieckiej 

22:00 MdM; program Wojciecha 
Manna i Krzysztofa Materny 

22:30 Panorama 
22:50 Sport-telegram 
23:00 Porozmawiajmy 
00:00 Szpital Dzieciątka Jezus; 

ode. 15 - Nadzieja; telenowela 
dokumentalna Grzegorza Sie
dleckiego i Nono Dragovica 

00:30 Monitor Wiadomości 
01:00 Przegląd Prasy Polonijnej 
01:15 Marceli Szpak dziwi się świa

tu; ode. 5 - Pora korali; serial 
animowany dla dzieci; powt. 

01:30 Wiadomości; powt.
01:55 Sport; powt.
01:59 Pogoda; powt.
02:00 Złotopolscy; ode. 237 - Dla 

dobra rodziny; serial prod. poi - 
skiej; powt.

02:30 Teraz Polonia; powt.
03:30 Polonica; Powrót Arsena 

Lupin; ode. 4 /12/ - Złowróżbny 
klejnot; 1989 serial kryminalny 
prod. francusko - polsko - nie
mieckiej; powt.

04:30 MdM; program Wojciecha 
Manna i Krzysztofa Materny 

05:00 Panorama; powt.
05:20 Sport-telegram; powt.
05:30 Krzyżówka szczęścia; tele

turniej; powt.
06:00 Zakończenie programu

6.00 Muzyka
7.00 Świat według Bundych, serial 

prod. USA
7.25 Batman, serial animowany 
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła, serial prod. USA
8.30 Xena, serial prod. USA (powt.)
9.30 Zbuntowany anioł, telenowela 

prod. argentyńskiej (powt.)
10.30 Fiorella, telenowela prod. 

peruwiańskiej (powt.)
11.30 Pogromcy zła, serial prod. 

kanadyjskiej
12.30 Disco Polo Live (powt.)
13.30 Świat według Kiepskich, se

rial komediowy prod. polskiej
14.00 Drozda-program rozrywkowy
14.30 Macie co chcecie (powt.)
15.00 Pokemon, serial animowany
15.30 Informacje
15.55 Adam i Ewa, seria prod. poi.
16.45 Wysoka fala, serial USA
17.45 Fiorella, telenowela prod. 

peruwiańskiej

18.40 Kurier TV 
18.55 Informacje
19.05 Zbuntowany anioł, telenowela 

prod. argentyńskiej 
20.00 Miodowe lata, serial kome

diowy prod. polskiej 
20.45 Graczykowie, serial komedio

wy prod. polskiej 
21.20 „Operacja Morze Czarne”, 

film prod. USA (1997), 88 min. 
(Black Sea Raid) r. Jeno Hodi; 
w. Daniel Bernhardt, Michael 
Bunata, Steve Parrish, Dennis 
Lavelle. Film akcji. Natalia, ce - 
niony moskiewski inżynier nu
klearny, wpada na trop spisku 
fanatycznych wojskowych. Kie
dy zostaje porwana i uwięziona, 
jej były mąż prosi o pomoc ame
rykańskiego korespondenta z 
Rosji, uchodzącego tu za agen
ta CIA.

23.30 Informacje i biznes informa
cje

00.00 Różowa landrynka 
00.30 Kurier TV (powt.)
00.45 KINO NOCNE:„Morderstwo" 

film prod. USA (1973), 77 min. 
(The Kill) r. Rolf Bayer; w. Ri
chard Jaeckel, Henry Duval. 
Prywatny detektyw Ming zosta
je zaangażowany do wyświetle
nia zagadki rabunku kasyna w 
Macao. Ślady prowadząw kie
runku Chin. 

ok. 01.50 Muzyka

06.00 Maria Emilia - telenowela
06.45 Katalina i Sebastian
07.30 Odjazdowe kreskówki
08.35 Czy boisz się ciemności? - 

serial dla młodzieży [stereo]
09.00 Zagubiony w czasie - serial 

fantastycznonaukowy
09.50 Nieśmiertelna - serial
10.40 Podaj dalej - teleturniej
11.10 Klaun - serial sensacyjny
12.00 Teleshopping
13.05 Gra w przeboje - teleturniej
13.35 Katalina i Sebastian
14.20 Maria Emilia - telenowela
15.10 Odjazdowe kreskówki
16.25 Czy boisz się ciemności? - 

serial dla młodzieży [stereo]
16.50 Zagubiony w czasie - serial 

fantastycznonaukowy
17.40 Nieśmiertelna - serial
18.30 Gra w przeboje - teleturniej
19.00 Zoom - magazyn sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej
20.05 Uwolnić szkołę (Demolition 

High) film akcji, USA 1996
21.40 Zaginiony skarb (Capone's 

Lost Treasure) komedia, USA 
1994

23.25 Sexplozja - magazyn tylko 
dla dorosłych

23.40 Zoom - magazyn sensacji 
00.10 Piranie (Killer Fish) film sen

sacyjny, USA 1978 
01.50 Zaginiony skarb - komedia, 

USA 1994 
03.20 Teleshopping

06:05 Porywy serca (90) - serial 
obyczajowy, Meksyk 

06:45 Telesklep
07:00 Alf (78) - serial komediowy 
07:30 Kapitan Planeta (49) - serial 

animowany dla dzieci 
08:00 He-man i władcy wszech

świata (ode. 6) - serial animo
wany dla dzieci 

08:25 Piotruś Pan (1 ) - serial anim. 
08:50 Rozmowy w toku - talk show 
09:30 Daniela i przyjaciele (95) - 

serial obyczajowy, Meksyk 
10:20 Telesklep 
11:20 Esmeralda (136) - serial 
12:15 Centrum nadziei - serial 
12:45 Kuroń raz! - magazyn kuli

narny
13:15 Pepsi Chart - magazyn 
13:50 Przygody Mikołaja (2)
14:15 Kapitan Planeta (49) - serial 

animowany dla dzieci 
14:40 Oliver Twist (6) - serial anim. 
15:05 Piotruś Pan (1 ) - serial anim. 
15:30 Belfer z klasą (40) - serial 

komediowy, USA 
16:00 Alf (79) - serial komediowy 
16:30 TVN Fakty 
16:45 Pogoda 
16:50 Valeria (70)-serial 
17:45 Wizjer tvn - magazyn sen

sacji i rozrywki (ZA ZGODĄ 
RODZICÓW)

18:15 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport 
19:30 Pogoda
19:35 W niewoli uczuć (1) - serial 

obyczajowy, Meksyk 
20:30 Milionerzy - teleturniej 
21:20 W sieci (Disclosure) - film 

sensacyjny, USA 1994 reż. Bar
ry Levinson / wyk. Michael Do
uglas, Demi Moore, Donald Su 
therland, Caroline Goodall (DLA 
DOROSŁYCH)

23:50 Noktowizjer- magazyn dla 
ludzi o mocnych nerwach (DLA 
DOROSŁYCH)

00:20 Rollerball - film science-fic 
tion USA 1975 reż. Norman Je
wison / wyk. James Caan, John 
Houseman, Ralph Richardson, 
Maud Adams, John Beck 

02:50 Kosmiczne gody II- film ero
tyczny, USA 1998 reż. Sybil Ri
chards [DLA DORSŁYCH] 

04:30 Granie na zawołanie - pro- 
grqam rozrywkowy

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ p eek G  n d
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B A R D  C Z Y  N IE  B A R D ?
Ostatnio w „Tygodniku” 

ukazała się wzm ianka o 
prudnekim koncercie Jacka 
Kaczmarskiego ubarwiona 
ładną fotografią (nic się ten 
człowiek nie zmienia). Pamię
tam Kaczmarskiego ze sta
rych, studenckich czasów. 
Wtedy był to KTOŚ! Wiódł 
nas na „barykady”. I rzeczy
wiście gdy słuchało się „Mu
rów” coś w człowieku rosło. I 
trzeba powiedzieć, że było 
wielu, którzy spontanicznie 
pociągali za sobą słuchaczy 
umiejętnością przekonywa
nia. Rośli oni już wtedy na 
polityków. I nie „spudłowali” w 
wyborze drogi życiowej. Wi
działam studiując we Wrocła

wiu ukrywającą się po para
fialnych salkach B. Labu- 
dę(dziś za aborcją i antykon
cepcją), W. Frasyniuka wie- 
lekroć goszczącego w dusz- 
pasterstwach akademickich 
(dziś poglądy zbliżone do wy
żej wymienionej tylko w innym 
obozie) i innych dziś zajmu
jących pokaźne stanowiska, 
wyniesionych na wyżyny na 
plecach robotników, studen
tów, pielęgniarek, nauczycie
li... Nie zapędzam się dalej w 
te rejony. Ślisko tu.

Lecz chcę podtrzymać jed
ną myśl. Kiedy J. Kaczmar
ski miał przyjechać do Prud
nika plakaty okrzykiwały go 
bardem Solidarności, no nie

malże tym, który samodziel
nie z Lechem wywalczył wol
ność. A co usłyszeć można 
było na koncercie? Kto był, 
ten wie. Mikrofon wszystko 
przyjmie... Teksty zawierały 
treści od których z lekka wię
dły uszy, teksty, które ubarwić 
mogłyby sporą dawką dobre
go, literackiego porno jakieś 
„Brawo” czy „Popcorn”. Nic tu 
z ducha wielkiego piewcy, 
prześladowanego politykiera. 
Dobrze. Już będę współcze
sna. Owszem trzeba z czegoś 
żyć, nie można młodemu 
jeszcze człowiekowi zatrzy
mać się tylko na etosie. Ży
cie w Australii jest zbyt dro
gie, aby chełpić się tylko prze

szłością. Ale dlaczego w tym 
kierunku? Dlaczego aż tak to
talnie „zdziadzieć”? Przecież 
skądinąd Kaczmarski to bar
dzo zdolny poeta. Na jego tek
stach z lat 80- tych można się 
uczyć historii w tym dobrym 
wydaniu. Więc dlaczego dziś 
wyrabia sobie taki image? 
Komu to posłuży? Chyba juz 
wiem komu. Dziś studenci nie 
strajkują, ale jak to zwykle stu
denci na pewno imprezują. A 
przecież na imprezach trzeba 
coś pośpiewać? Ileż można 
tylko o Legionach i Janicku? 
Hajże bardy grajta coś dla lu
dzi, no nie!?

G. Jaślar

Z mijającego tysiąclecia w mieście Prudnik 
(na lwowską nutę)

Budujemy obwodnicę na Niemysłowice 
na to groszy parę, dostaniemy z “PHARE”
Milkną strzały na strzelnicy, teraz zwolennicy 
wielkiej “Integracji” mają głos:

Z Nadwirnej, Northeim, Bruntala 
nikt się na chłód nie użala.
Gorąco gości witamy, razem “klawo” jest!

Burmistrz pilnie do Warszawy, wyjeżdża na kawę, 
bo za “rozświetlenie” zyskał wielką sławę,
Napisali w telegramie: "stawić się w OSRAM-ie” 
wręczyli żarówkę fest a fest.

W Centrum Euroregionu remonty zrobiono, 
stare kamieniczki pięknie odnowiono,
A latarnie jak gazowe, wysokie, stylowe 
i chodniki nowe, jezdnie też.

Rynek, Ratusz odnowione, wkrąg brukowa kostka, 
odzyskała urok, ulica Piastowska 
Tam kościółek jak się patrzy mają bonifratrzy, 
odnowiony zegar mierzy czas.

Z nowym rokiem się zaczyna najnowsza epoka, 
w Prudniku rozbłyśnie, nasza “sztuczna kwoka” 
gdy żarowa się zapali będą podziwiali 
w Warszawie z wysoka dojrzą nas.

Edmund Działoszyński

R A P O R T



SREBRNA RÓŻA

Misja firmy: „Jesteśmy firmą, która wyprzedza oczekiwania Klientów, ustanawia i r e n u y ,  lWU/Z.CJO ly n c n  u iu  
nowych, lepszych produktów. Zyski zapewniają nam lojalni Klienci, dla których nasze produkty są sym
bolem jakości, innowacyjności i zadowolenia!”

F R O T E X U N r  11 (82 ) •  L I S T O P A D  2 0 0 0  

I S S N  1 2 3 4 -0 7 1 0

TRUDNY CZAS
W listopadzie ruszył we “Fro- 

texie" eksport. O gółem  wyniki 
sprzedaży w tym roku są lepsze 
niż w ubiegłym. Licząc w złotów
kach firma w Ciągu 11 tegorocz
nych m iesięcy osiągnęła niemal 
wartość sprzedaży całego 1999 
roku. Prezes i dyrektor general
ny “Frotexu” liczy, że także sam 
eksport będzie o 25 proc. wyższy 
niż rok wcześniej. Sprzedaż ryn
kowa pozostaje na tym samym 
poziomie, usług - na wyższym. 
Także wzrosła sprzedaż w skle
pach, choćby z tego względu, że 
jes t ich więcej niż rok wcześniej.

Skoro jest tak dobrze, dlacze
go firma przeżywa trudności?

SPADŁA RENTOWNOŚĆ

...I to właśnie przesądza o ak
tualnej sytuacji “Frotexu". Przez 
to, że euro traci na wartości o po
nad 10 proc. spadła wartość eks
portu. A te 10 proc. to ok. 40 min. 
zł!. To jedna z przyczyn.

W III i IV kwartale 1999 roku 
tworzone były umowy eksporto
we na obecny rok. Gdy podejmo
wane były decyzje o sprzedaży 
inna była opłacalność produkcji. 
Bawełna była tania, klienci ocze
kiwali zatem obniżki cen. Waluta 
stała wysoko, więc była opłacal
ność. Ale potem okazało się, że 
euro straciło na wartości, a zło
tówka trzyma się mocno. Ceny 
bawełny wżrosły i nadal rosną. 
P orów nu jąc  czw arte  kw a rta ły  
tamtego i tego roku - mamy zno
wu 10-procentowy wzrost. Spa
da wprawdzie wartość dolara, ale 
szybciej spada wartość innych

walut a do lar c iągle dom inuje. 
Aktualne dane: dolar - spadek o 
0,36 proc.; funt - o 1,09 proc.; 
euro - o 0,40 proc.

- To spowodowało, że musimy 
za o s trzyć  rygo ry  w fab ryce  - 
mówi prezes - musimy zwiększyć 
wydajność poprzez zwiększenie 
obsługi maszyn. W iększy przy
dział na jednego zatrudnionego. 
Nie ma innego wyjścia. Szczyci
my się tradycją, zakład ma po
nad 150 lat i ciągle trzeba dokła
dać do remontów. W roku 1999 - 
ponad 70 mld st. zł; w tym roku - 
n iew iele m niej. Stare budynki, 
trzeba remontować dachy. W y
mieniliśmy część parku maszyno
wego, ale droga jest konserwa
cja i części zam ienne. Musimy 
ograniczyć remonty w roku 2001. 
Przydzieliliśmy kierownikom wy
działów lim ity i będą musieli się 
w nich zm ieścić. Tylko to co naj
ważniejsze doczeka się remon
tu. Trzeba się zastanow ić, czy 
środki finansowe przeznaczane 
na remonty nie lepiej wydać na 
nowe maszyny, bo to tyle samo 
kosztuje. Także w sferze zatrud
n ie n ia  m us im y z ro b ić  pewne 
oszczędności; od pracowników fi
zycznych do umysłowych. Od 1 
stycznia n iektóre wydzia ły w y
dzielim y z fabryki. Będą funkcjo
nowały jako jednostki prywatne.

Szlafrokownia szyje o 30 - 40 
proc. drożej niż w systemie zle
conym. Przejdzie do “Prokonek- 
su” , razem z zatrudnionymi pra
cownikami. Służby mechaniczne 
w przędzalni w Podlesiu także

(dokończenie na str. I!)

Zbliża się termin kolejnej światowej 
wystawy “HEIMTEXTIL" we Frankfur
cie nad Menem. Prezentujemy jej pla
kat, utrzymany w konwencji plastycz
nej poprzednich. Impreza odbędzie się 
w dniach 10->13 stycznia 2001 roku.

“Frotex” będzie dysponował po
dobnym metrażem (63 m kw.) jak w 
roku poprzednim i będzie wystawiał 
swoją produkcję w tym samym miej
scu co poprzednio. Jest to ważne, bo 
klienci już się przyzwyczaili do tego, 
gdzie szukać prudnicką firmę.

Stoisko “Frotexu” zostało w tym 
roku zaprojektowane przez Krystynę 
Nadratowską-Górską. W zakładzie 
opracowywana jest oferta. Cała kolek
cja na targach będzie w formie wiszą
cej, a w ofercie - wszystkie asortymen
ty. Dział sprzedaży i eksport opraco
wują cenniki.

Z Łodzi właśnie wróciła kolekcja 
szlafroków i ręczników. "Kolekcja 
2001 ” utrzymana jest w kolorach bia
ło - szaro - czarnych. Do tego dopa
sowany jest wystrój stoiska, gdzie do
minują elementy z tłoczonego meta
lu, w kolorze srebrnym. Uwagę będą 
zwracały np. srebrne róże. Jak pamię
tamy w zeszłym roku dominowało 
drewno, bo pasowało do ubiegłorocz
nej kolekcji.

Jak widać będzie we Frankfurcie 
stoisko o prostym wystroju, bo taki styl 
jest teraz w modzie. Jak to współbrz
miało z innymi stoiskami? Napiszemy 
po targach. Już dziś wiadomo, że “Fro- 
tex” nie będzie prezentowany w tym 
roku na “Show”.

„Europrodukt ‘ 2000” CAPRI NAGRODZONE!
Dyrektor Piotr Rybotycki stał na czele delegacji 

“frotexowskiej” , która odebrała 1 grudnia w Warsza
wie statue tkę - nagrodę w konkursie magazynu 
“EURO FAKTY”. Ręcznik plażowy CAPRI otrzymał 
tytuł “EURPRODUKTU ‘ 2000” . Jest to kolejne wy
różnienie dla produktu z Prudnika.

Konkurs zgromadził najlepsze produkty w różnych 
dziedzinach. Wśród tekstyliów tylko “Frotex” uzyskał 
nagrodę dla CAPRI. Jest to popularna tkanina froto- 
wa, już znana w eksporcie.

|  Jury konkursu wzięło pod uwagę fakt, że firma 
jest już znanym eksporterem , o ugruntowanej po
zycji. Pisma gratu lacyjne “Frotex” otrzym ał m.in. od 

i Ministerstwa Gospodarki oraz z Komitetu Integracji 
Europejskiej. W  tym drugim  liście gratu lacyjnym  
czytamy m.in.:

“Miło mi stwierdzić, że produkt Państwa spełnia 
normy, powodujące że z powodzeniem może kon
kurować na rynkach Unii Europejskiej. Mam nadzie
ję, że zwycięstwo z konkursie przyczyni się do suk
cesów Państwa, zarówno na rynku krajowym jak i 
za granicą...”

Na pytanie, jak ten i wiele innych sukcesów 
“Frotexu” przekłada się na gospodarcze efekty 
firmy, dyrektor odpowiedział krótko:
I - O wielu firmach włókienniczych dawno wszy
scy zapomnieli. A “Frotex” ciągle jest!

H e im te x til

■ Messe 
Frankfurt

I



Je rzy  R ożek jes t kierowni
kiem  przędza ln i od s ie rpn ia 
1990 r. Pierwszy raz przyjechał 
do Podlesia w 1974 r. jako pra
cownik firmy z Zielonej Góry na 
m on taż m aszyn trz e p a ln ia - 
nych. Ponow ny przy jazd do 
przędzalni m iał m iejsce w 1977 
r. na montaż zgrzeblarek. A w 
1980 r. przyjechał do Podlesia 
na stałe i zosta ł pracownikiem 
przędzalni. W arsztat m echa
niczny, stanowisko mistrza na 
produkcji, w 1986 r. stanowisko 
zastępcy kierownika, a w 90 r. 
w jego ręce powierzono ster 
przędzalni.
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D YPLO M
dla Zakładu Przemysłu Bawełnianego 

FROTEX SA  w Prudniku
Lkhtjo Głównej Njgrady

za ręcznik plażowy CAPR1
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M edal dla Jerzego Rożka TRUDNY CZAS

CAPRI NAGRODZONE
Zmniejszyć koszty

Tendencja wzrostowa cen baweł
ny, jaką notuje się od dłuższego cza
su nie napawa optymizmem. A baweł
ny do przerobu na przędzalni potrze
ba 270 - 280 ton miesięcznie. Rocz
nie przędzalnia potrzebuje do przero
bu ok. 3000 ton bawełny, z której pro
dukuje się w granicach 2.880 ton przę
dzy surowej w ciągu roku.

Taka ilość przędzy produkowana 
jest odkąd cztery lata temu wprowa

dzono czterobrygadowy system pra
cy. Było to dokładnie 1 lipca 1996 r. 
po modernizacji oddziału przygoto
wawczego. W tym systemie pracuje 
w przędzalni 98 osób na ogółem 129 
pracowników przędzalni. Planowane 
cięcia w zatrudnieniu we “Frotexie" 
dotyczą także przędzalni. Tu “kłania 
się” wzrost cen bawełny o ok. 15 proc., 
co oznacza także przędzy i koniecz
ność działań oszczędnościowych.

Spadek zatrudnienia musi nastąpić w 
granicach 10 proc. W pierwszej ko
lejności odchodzą ci, którzy mająza- 
gwarantowaną emeryturę tzw. pomo
stową. Jest kilka takich osób, ponad
to trzeba będzie robić przetasowania 
organizacyjne, obniżyć koszty remon
towe. teraz jest faza aktywnego przy
gotowania do wejścia w życie progra
mu oszczędnościowego.

Jerzy Rożek, kierownik przędzalni:
- Jeśli chodzi o kierunek remontowy, 

to w pierwszej kolejności będą robione 
te maszyny i urządzenia, które są nie
zbędne dla produkcji; wymiana obić na 
elementach roboczych zgrzeblarek, re

generacja rozwlókniaczy i ro
torów wirówek przędzarek bez- 
wrzecionowych. Tu musimy 
wyliczyć koszty w skali roku, i 
ile pieniędzy zostanie na pro
wadzenie innych remontów. 
Konieczne będzie ustalenie “pi
ramidy” wykorzystania elemen
tów. Jakieś urządzenie ma ter
min remontu, to łożyska z tego 
urządzenia wyjmuje się zakła
da nowe, ale starego łożyska 
nie wyrzuca się tylko można go 
wykorzystać do elementu;  któ
ry np. je s t mniej obciążony. 
Zanim łożysko pójdzie na... 
złom, jeszcze dziesięć razy zo
stanie wymyte, zasmarowane 
i wejdzie do elementu, który ma 
zaledwie kilka obrotów na mi
nutę gdy przedtem miało np. 
2000 obrotów/minutę.

dania rynku. Ważna jest sprzedaż 
zróżnicowana, dla różnych klientów. 
Teraz zbliżają się święta, więc sprze
daż wzrasta. Zawsze tak było. Jest 
zatem czas by zarobić, także na na
stępny okres.

Nowe sklepy będą nadal powsta
wały, w kraju i za granicą. W luksu
sowych centrach dużych m iast - 
sklepy luksusowe i tańsze sklepy w 
mniejszych ośrodkach. Otwarte zo
stały trzy sklepy typu “minitex", ko
lejne trzy będą uruchomione od za
raz, nawet bez specjalnego wystro
ju. Chodzi o wykorzystanie sprzyja
jącego okresu przedświątecznego.

MODERNIZACJA  
W YKOŃCZALNI

wymaga zmiany technologii, po
przez wyeliminowanie ługu sodowe
go. Są już projekty, modernizacja 
jest opłacalna, bo zmniejszy koszty. 
Ale potrzebne są pieniądze. “Frotex" 
stara się o nie w funduszu ochrony 
środowiska. Są takie możliwości, bo 
przecież na Zachodzie nikt ługu so
dowego nie stosuje, jest to zabro
nione.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie i  
oczekiwaniami w III - IV kwartale roz
pocznie się modernizacja.

“Frotex” rozbudowuje część han 
dlową firmy. Na ile starczy sił i środ
ków - czas pokaże. Zakład już prze 
żywał trudne czasy, potem było le 
piej, znowu jes t trudno. Czaserr 
wydaje się, że te dziesięć lat jakbj 
nie minęły. Znowu każdy jest winier 
każdemu, są tzw. zatory. Ale jest tc 
już inny zakład.

Inna jakość wyrobów, sporo zna 
ków i wyróżnień; dowodów, że v 
Prudniku produkowane są dobrej ja 
kości tkaniny, których nie trzeba sit 
wstydzić w Europie i na świecie. Ła 
twiej jest poradzić sobie z trudno 
ściami w krajach o stabilnej sytuacj 
politycznej i gospodarczej. Polska d( 
nich nie należy: zmiany, reformy, in 
flacja, korupcja itp. Smutne jest to 
że firmy, które tak dzielnie - jak “Fro 
tex” - walczą o istnienie, dostają v 
tyłek.

(dokończenie ze str. I)

będąstanowiły osobną firmę. Te i inne 
działania mają na celu utrzymanie

KONDYCJI FIRMY.

Przemysł tekstylny nie jest gałęzią 
przemysłu, w którą ktoś chciałby inwe
stować. Przeciwnie. Odnosi się wraże
nie, że są jakieś plany likwidacji tego 
przemysłu. Rozmowy z bankami są 
trudne, innych gwarancji żądają.

Pewne układy regionalne i lokalne 
zniknęły, choć były w interesie firmy i 
miasta. Dziś tak różni są właściciele 
poszczególnych jednostek gospodar
czych. To co je łączyło - wypadło. Dziś 
przyświecają im całkiem inne cele. 
Prezes mówi, że do niedawna można 
było dogadać się na terenie miasta, 
dziś jest to niemożliwe. Pewien etap 
jakby się zamknął.

To dlatego odejdzie z “Frotexu” 8 
-10  proc. zatrudnionych. Firma musi 
wyjść na prostą, odzyskać wiary
godność w bankach.

Płace i narzuty do nich - to ciągle 
najważniejsze koszty w fabryce. A 
jest przecież inflacja, większa niż za
kładano i koszty utrzymania rosną - 
zarówno w fabryce jak i w rodzinach. 
Tymczasem nie ma możliwości pod
niesienia cen, choćby o inflację. 
O znaczałoby to spadek obecnej 
sprzedaży, a firmie zależy na ciągłym 
jej wzroście. Mocna złotówka i słab
nące waluty obce to

W IĘKSZY IMPORT

do kraju. Import jest konkurencją dla 
polskich zakładów, także dla “Frotexu”. 
A to właśnie umożliwia mocna złotów
ka. Chodzi przy tym nie tylko legalny i 
półlegalny import. Jest na granicach 
sporo kombinacji. Ciągle się o tym czy
ta. Importerzy deklarująmniej towarów 
albo tańszy, by tylko oskubać państwo
wy budżet. To się im opłaca, a za zło
tówkę można dziś kupić więcej dolarów, 
marek - a co za tym idzie, także towaru. 
Sporo tkanin przybywa z Turcji, bez cła.

Sklepy są sposobem na szybsze 
dotarcie do klientów, uniezależnienie 
się od hurtowni, dają możliwość ba

Podczas sesji Rady Miejskiej w 
Głuchołazach 30 listopada, Jerzemu 
Rożkowi, kierownikowi przędzalni 
wręczono Brązowy Medal za Zasłu
gi dla Obronności Kraju przyznany 
przez Ministra Obrony Narodowej 
Bronisława Komorowskiego. J.Ro
żek odbiera to odznaczenie jako 
wspólne dla niego i dla wszystkich 
pracowników przędzalni, którzy z 
wielkim oddaniem bronili przędzalni 
i Podlesia w czasie powodzi 1997 r.

- Nie tylko ja  brałem w tym udział - 
mówi J.Rożek - ale wszyscy pracowni
cy, mężczyźni przychodzili do pracy tak 
jak ich zmiana była, wyposażeni w la
tarki. Cały czas nad rzeką, co trzeba 
było, to robiliśmy. Drzewa spuszczali
śmy, linami wiązaliśmy aby dalej brzeg 
nie był zabierany przez wodę. Pamię
tam dokładnie tamte wydarzenia.

- W sobotę, 5 lipca, odwoziłem syna 
do Wrocławia na egzaminy. Padało 
mocno. Na dworcu słucham wiadomo
ści w radiu, że w Czechach porządnie 
pada. Zdecydowałem się wrócić do 
Podlesia. W niedzielę w południe byłem 
na miejscu.

Na graniczną z Czechami rzekę 
mówiąOleśnica lub Pisa. Spokojny po
tok zmienił się nie do poznania w rwącą 
rzekę. Budynek przędzalni jak wiadomo 
znajduje się w najniższym miejscu w 
Podlesiu. Potok zaczął wylewać. Woda 
zabierała brzeg, bardziej od strony cze
skiej. Stamtąd także, jak wodospad do 
potoku leciała woda z pól. Zagrożony był 
budynek przędzalni chociaż mocno uko
rzeniony brzeg rzeki, a jest to zaledwie 
parę metrów od budynku przędzlani, oka
zał się wybawieniem. Samochody z ga

raży przetransportowano wyżej 
do wsi. Już w niedzielę rozpo
częto wypompowywać wodę. W 
poniedziałek rzeka zaczęła wy
stępować z brzegów. Autobus 
ledwie przyjechał i J.Rożek nie 
zezwolił już na pracę rannej zmia
ny.

W przędzalni pozostali sami 
mężczyźni. Z Głuchołaz przywie
ziono worki i robiono zasieki. 
Walczono aby rzeka nie zabiera
ła brzegu. Samochodami już nie 
dało przejechać. Asfalt zabrało... 
Budynek tuż nad rzeką był w nie
bezpieczeństwie. Na zakolu naj
więcej zaczęło ziemi zabierać. 
Najgorsze dla odciętego od świa
ta Podlesia były noce z dudniącą 
wodą. Najgorsze trzy dni to nie
dziela, poniedziałek, wtorek. Ale 
już w środę niebo przejaśniło się 
przestało padać. Przędzalnia i 
mieszkańcy Podlesia byli zdani wyłącz
nie na siebie w tych trudnych chwilach. 
Gdy J . Rożek pojechał do gminy, do Głu
chołaz, usłyszał: - Chłopie nic ci nie po
możemy, tylko worki dostaniesz.

Prezes, który był w Anglii i tam do
wiedział się o powodzi, później mówił jak 
martwił się czy aby woda nie zaleje no
wych maszyn na parterze przędzalni.

Ale już myślał o tym wcześniej Jerzy 
Rożek: - Zdemontowaliśmy silniki, ba
wełnę daliśmy wyżej na palety aby je j 
nie zalało.

Najgorzej było z drogą. W czasie 
powodzi rzeka wyrwała kawał asfaltu. 
Jedyna dojazdowa droga do przędzalni 
była odcięta. A jak podkreśla J.Rożek, 
chodziło o to także aby jąjak najszybciej

zrobić, bo w magazynach czekała pro
dukcja tj. przędza z trzech dni, która trze
ba było zawieźć do Prudnika, bo tkalnia 
chciała pracować. Prowizoryczna napra
wa drogi nastąpiła w ciągu tygodnia; as
falt położono dopiero jesienią 97 r.

Pamięć o tamtych wydarzeniach na 
długo pozostanie w pamięci. W zakła
dowym archiwum Jerzy Rożek ma dużo 
fotografii robionych w czasie dni powo
dzi, które dokumentują tamte dni.

Na zdj. poniżej - lipiec 97, tak wy
glądała odcięta droga dojazdowa do 
przędzalni; po prawej budynek zakłado
wy, w głębi budynek przędzalni. Po le
wej stronie rzeki - budynek zakładu po 
stronie czeskiej.

tekst, zdj. HCH
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POTRZEBNA KURACJA ZDROWOTNA
Rozmowa z A N T O N IM  Ś L Ę Z A 
K IE M  - przewodniczącym  NSZZ 
“Włókniarzy” w ZPB “Frotex".

- Od wielu m iesięcy mówi się
0 S tra te g ii d la  p rz e m y s łu  le k 
kiego na la ta  2000  - 2005, wiąże 
się z nią duże nadzieje.

- Założenia do Strategii zostały wy
pracowane przez komisję trójstronną 
skupiającą przedstawicieli strony rzą
dowej, pracodawców i związkowców. 
Założenia są dobre, uzgodnione w toku 
wielomiesięcznej pracy komisji.

- Dlaczego więc nie jest ona 
wdrożona w życie?
r - Musi ją  zatwierdzić rząd, nato
miast strona rządowa zwleka z jej ak
ceptacją. Jest to wyrazem złej woli 
rządu, niechęci do uzdrowienia sytu
acji w tej gałęzi przemysłu.

- Skąd się bierze ta zła wola
1 dlaczego?
[ - Myślę, że to proces, który wymaga 
znacznych nakładów finansowych, 
między innymi na oddłużenie wielu 
przedsiębiorstw, restrukturyzację i mo
dernizację, obronę krajowego rynku 
przed importu i wielu innych spraw.

- Pozostają naciski na rząd 
włącznie z ogłoszenie strajku?
[ - Akcja strajkowa byłaby w obec
nej sytuacji w tej gałęzi przemysłu

aktem nieprzemyślanym, pogrążają
cym całkowicie wiele zakładów. Jako 
grupa zawodowa nie mamy tej siły 
przebicia co inne grupy zawodowe, 
na przykład górnicy, hutnicy. To sta
wia nas w gorszej sytuacji, nasze 
wnioski są więc lekceważone.

- A może to zakłady nie potrafią 
odnaleźć się w obecnej sytuacji 
rynkowej?

- Gdyby sprawa dotyczyła tylko kil
ku zakładów, można byłoby mówić o 
czymś takim, ale sprawa dotyczy całej 
branży, której niezbędna jest pomoc.

- Może więc są siły polityczne za
interesowane pogrążeniem tej bran
ży w kryzysie, może istnieje silne 
lobby działające na rzecz importu?

- Kulisy wieku spraw nie są nam 
znane, wiemy jedno - jesteśmy lekce
ważeni. Ten rząd nie wzrusza groźba 
utraty kilkunastu tysięcy miejsc pracy.

- To niewiele w porównaniu do 
bezrobocia w skali kraju - prawda?

- Ale proszę pomyśleć ile drama
tów ludzkich kryje się za tym, poza 
tym, czy można wyobrazić sobie na
sze miasto bez Trotexu"? Dla wielu 
takich miast w kraju to sprawa bar
dzo istotna. Wiele regionów w któ
rych działają zakłady przemysłu lek
kiego są one często największym 
pracodawcą w okolicy.

- Ale zmniejszenie zatrudnienia 
to konieczność wynikająca z mo
dernizacji. Dostrzegamy to chociaż
by na przykładzie naszego zakładu, 
to cena za postęp techniczno - 
technologiczny.

- Nie negujemy potrzeby restruktu
ryzacji, naturalną sprawą jest zmniej
szanie zatrudnienia dla podniesienia 
konkurencyjności cenowej wyrobów, 
obniżania kosztów, wprowadzania no
wych maszyn i urządzeń, ale co innego 
oznacza bankructwo wielu zakładów.

- Zmniejsza się popyt na wyro
by przem ysłu lekkiego, spo łe
czeństwo ubożeje, wielu ludziom 
wystarcza środków tylko n*a mini
mum potrzeb.

- Zgoda, ale proszę porównać eks
port i import wyrobów przemysłu lek
kiego. Import jest prawie o pięćset mi
lionów dolarów większy od eksportu. 
To trzeba zmienić.

- Ale w jaki sposób - może poprzez 
zamknięcie granic? A co stanie się, 
gdy zamknięty zostanie rynek zagra
niczny dla naszych wyrobów?

- Nie chodzi o zamykanie granic. 
Tego się nie da zrobić, handel musi 
rozwijać się w obie strony. Ale odnosi
my wrażenie, że komuś celowo zależy 
na niszczeniu krajowego przemysłu. 
To działania odgórne.

- A może komuś nie zależy po 
prostu na tej gałęzi przemysłu?

- Być może, nie wiemy tego. Zdaje
my sobie jednak sprawę, że coś się 
musi zmienić w tym zakresie. Być 
może, że ten rząd nie jest w stanie po
dejmować skutecznych działań.

- Z czego to wynika?
- Może z partyjnych przepycha

nek, braku czasu na skuteczne dzia
łanie. Wszyscy dostrzegamy walkę 
o stanowiska.

- Czyli nieodpowiedni ludzie na 
wysokich stanowiskach?

- Można to ująć w ten sposób, bo 
rząd przez cały okres negocjacji w 
komisji trójstronnej prowadził grę po
zorów, przeciągał wiele spraw. A w 
tym przypadku są potrzebne szybkie i 
skuteczne działania.

- Dlaczego?
- Bo systematycznie pogarsza się 

sytuacja w przemyśle lekkim. A poza 
tym na pewne działania potrzebne są 
środki ujęte w budżecie na przyszły rok.

- Skąd ten pesymizm w ocenie 
sytuacji?

- Chociażby stąd, że rząd zakłada w 
przyszłorocznym budżecie inflację w 
wysokości 5,7 procent, podczas gdy re
alna jest inflacja na poziomie około 10 
procent. Rząd zakłada również wzrost 
dochodu narodowego w wysokości po

nad pięciu procent. Pięcioprocentowego 
wskaźnika wzrostu dochodu nie udało 
się osiągnąć temu rządowi, a tylko on 
gwarantuje spadek bezrobocia.

- Czyli jakie działania winny być 
podjęte niezwłocznie?

- Aby osiągnąć wzrost musi być 
zdecydowana polityka proeksportowa, 
silne wspieranie przedsiębiorstw krajo
wych, podatkowe ulgi inwestycyjne na 
tworzenie miejsc pracy.

- Co jeszcze budzi Pana niepokój?
- Nierealność założonych wskaźni

ków, między innymi wysokość zaplano
wanych dochodów, deficytu budżeto
wego, nierealne planowanie dochodów.

- A zakusy na prawa pracownicze?
- Były takie próby poprzez zmianę 

niektórych przepisów w kodeksie pracy, 
zwłaszcza tych, które chronią pracowni
ków. Również - nas związkowców nie
pokoją zakusy na rzecz obniżenia zasił
ków rodzinnych i wychowawczych oraz 
świadczeń przedemerytalnych.

- Czy jest wśród związkowców 
chociażby cień optymizmu?

- Byłby i może będzie ale tylko w przy
padku jeśli przyjęte zostaną i wdrożone 
do działania postanowienia wynikające z 
realizacji ustaleń zawartych w Strategii.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: R.Nowak

JUTRO DO UNII?
Dużo się obecnie mówi o terminie 

wstąpienia naszego kraju do Unii Euro
pejskiej. Czy “Frotex” obawia się mo
mentu, kiedy Polska zostanie do niej 
przyjęta? Straci na tym czy zyska?

Odpowiedzi na te pytania udziela 
nam prezes “Frotexu” Josel Czerniak:

- Jeśli Polska miałaby start porów
nywalny z wejściem Portugalii, to tylko 
byśmy na wejściu do Unii Europejskiej 
zyskali. Byłyby unijne pieniądze na in
westycje, ochronę środowiska, rozwój. 
Trzeba by też dostosować do warun

ków unijnych wydajność, a tego bez fi
nansowej pomocy się nie osiągnie. 
Dzięki Unii Europejskiej Portugalia - 
co widziałem na własne oczy - po
stawiła na przemysł lekki jako prze
mysł narodowy. Produkuje się tam 
najbardziej luksusowe wyroby tek
stylne. Jeśli tak ma być u nas - to je
stem za wstąpieniem do Unii Euro
pejskiej jutro. Praktycznie od 10 lat 
nasze wyroby są sprzedawane w 
krajach UE. Jesteśmy już tam obec
ni. Nie obawiam się wejścia.

PRZĘDZA „NA TELEFON"
! Posiadanie własnej przędzalni jest 
bawienne w sytuacjach gdy potrzeba 
kreślonej przędzy na c/to. Na biurku 
ierownika np. 7 grudnia leży fax z 
'rudnika z prośbą o wykonanie do 8 
Rudnia 400 kg przędzy o określonej 
umeracji, konkretnie tex 32. Przędza 
otrzebna z dnia na dzień. Często 
eszcze przed wysłaniem faxu, w 
izmowie telefonicznej uzgadnia się 
ki nawój, jaki skręt i wydaje dyspo- 
Ifcje aby już jak najszybciej rozpo- 
eąć produkcję potrzebnej przędzy, 
yspozycyjność to konieczność w 
racy przędzalni. Fakt, że przędzal- 
la jest zawsze na zawołanie, na 
kasne potrzeby jest zbawienne w 
orących” sytuacjach produkcyj- 

lych. A takich nigdy nie brakuje.

(h)

A rchiw alne zdjęcie

„FR0TEX" OPALA SIĘ
W redakcyjnym archwum odnaleźli

śmy zdjęcie sprzed kilkunastu, może 
kilkudziesięciu lat. Na odwrocie podpis: 
Załoga PZPB w czasie wypoczynku na 
kąpielisku w Pokrzywnej.

Aż trudno uwierzyć, jak tyle osób mo
gło zmieścić się na przecież nie tak wca
le wielkiej plaży. Dziś już nie trzeba roz
pychać się łokciami by dojść do wody. 
Polacy mogą już swobodnie jeździć za 
granicę, a wiele sąsiednich ośrodków 
wypoczynkowych wyprzedziło swoją ofer
tą kąpielisko w Pokrzywnej, które już nie 
narzeka na nadmiar plażowiczów. Nie 
ulega jednak wątpiwości, że prudniczanie, 
również pracownicy “Frotexu” byli naj
częstszymi gośćmi tej górskiej miejsco
wości. I tak chyba zostało do dziś...

AD

W RODZINNYM GRONIE
Rodzina Głuszczaków przez dwa 

pokolenia związana jest z "Frote- 
xem” - zakładem w Prudniku i przę
dzalnią w Podlesiu. Odwiedziliśmy 
przed świętami dom państwa Alek
sandry i Eugeniusza G łuszcza
ków w Podlesiu. Oboje przez wiele 
lat pracowali w przędzalni, dziś są 
już na zasłużonej emeryturze.

Na kilkanaście dni przed Bożym 
Narodzeniem trwają już przygotowa
nia do nadchodzących świąt. W domu 
pachnie bigosem, pani Aleksandra 
ubi przygotować go wcześniej i za- 
nrozić. Później będzie jak znalazł, a 
oboty tuż przed świętami będzie 
nniej. W zamrażarce czeka już na 
swój wigilijny czas sandacz, którego 
)an Eugeniusz złowił w Jeziorze Ny- 
ikim. W Wigilię spotka się przy stole 
iv największym pokoju kilkanaście 
Dsób; pani Aleksandra, pan Euge
niusz, ich syn Zbigniew z żoną Elż- 
lietą i wnuczkami Moniką i Justynką, 
tórzy mieszkają razem z nimi a także 
>ozostałe córki Maria i Jolanta, które 
irzyjadą z Wrocławia. Drugi syn Je
ży wraz z synową Bożeną, (pracują 
tie “Frotexie” w Prudniku) wraz z 
ziećmi Agnieszką i Michałem spotka- 
\ się z rodziną w Podlesiu w święta.

Aleksandra i Eugeniusz Głuszcza- 
:owie pamiętająjak dawnymi laty cho- 
Iziło się na pasterkę przez las aż do 
lluchołaz. Wszyscy z Podlesia wtedy 
zli. Dopiero później był ksiądz już na 
tałe w kościele w-Podlesiu.
: Dnie wypełnione pracą nie pozwala
n a  myśli o upływającym czasie. W 
więta, spotykając się z najbliższymi,

patrząc na rosnące wnuki, przychodzi 
zdziwienie, że czas tak szybko płynie.

Jak pan Eugeniusz wyliczył, od
szedł na emeryturę 1 lipca 1997 r. 
po ponad 42 latach pracy w przę
dzalni, dokładnie po 510 miesiącach. 
Kawał życia, praca w przędzalni od 
10.X. 1955 do 30.06.1997 r. Przez 
25 lat opracował jako "fizyczny", 
ostatnio był mistrzem.

Jego rodzice Franciszek i Stefa
nia G łuszczakowie przyjechali do 
Podlesia w sierpniu 1945 r. z Ko- 
zowej. Eugeniusz miał wtedy 6 lat. 
P rzy jecha ł w raz rodzeństw em  - 
bra tem  i dwom a s ios tram i. Już 
w tedy była tu s iostra  mamy, je j 
m a tka  a b a b c ią  E u g e n iu s z a . 
W szystko pchało się do swoich - 
stąd decyzja przyjazdu tu do Pod

lesia zamiast mieszkania w Opolu, 
gdzie na początku znaleźli się.

Pani Aleksandra przyjechała do' 
Podlesia z Tarnowskiego w 1958 r. 
Gdy założyła rodzinę, pracę na trzy 
zmiany w przędzalni trzeba było połą
czyć z wychowaniem czwórki dzieci, 
pracą na polu, obowiązkami domowy
mi. Przez długie lata p. Głuszczakowie 
mieszkali w domu rodzinnym, ale w 
1974 r. rozpoczęli budowę własnego 
domu. Teraz niedawno dom poszerzyli 
go o duży dobudowany pokój. Tu jest 
dużo miejsca na spotkania rodzinne w 
licznym gronie.

(hal)

Na zdjęciu - Aleksandra i Eugeniusz 
Głuszczakowie ze swoją najmłodszą 
wnuczką czteroletnią Justynką.



ŚWIATOWE OPAKOWANIA
Powiat prudnicki, a zw łasz
cza jęgo  sto lica  c ieszą  się  
pow odzeniem  wśród zag ra 
nicznych firm  chcących in 
westować w Polsce. W Prud
niku pierw szą tego typu fir 
m ą b y ł A R T E C H , p ó ź n ie j  
sw o je  o tw a rc ie  m ia ł BA R- 
DUSCH ściśle w spółpracują
cy z Oplem. Od niedawna w 
mieście znajduje się również 
filia  firm y EUREA o nazwie  
ECOTAINER sp. z o.o. Zakład 
za jm u je  b u d yn ek  w n ieco  
n ie ty p o w y m  m ie js c u , bo  
„wewnątrz” „Frotexu”.

jak FROTEX również zajmuje się 
tkaninami i ich przerobem!

CZYM ZAJMUJE SIĘ 
EUREA?

EUREA jes t s tarą firm ą z tra 
dycjami istniejącą od ponad 40 lat. 
Od tego czasu rozw inę ła  się w 
sporą grupę mającą swoje oddzia
ły na całym świecie. EUREA zaj
muje się produkcją wszelkiego ro
dzaju opakowań znanych na ca
łym świecie, w Europie, Ameryce, 
Azji i Australii. Siedziba firmy mie
ści się w N iem czech w m ieście 
Rheine - Mesum.

Eurea powstała w roku 1959 z 
istniejącej już  w roku 1888 przę
dzalni i tkalni ju ty HCH Kettelhack 
KG. W latach początkowych dzia
ła lność przedsiębiorstwa koncen
trowała się na międzynarodowym 
handlu workami jutowymi. W krót
kim czasie oferta została posze
rzona o opakow an ia  z tkanych  
tworzyw  sztucznych, fo lii oraz o 
torby bawełniane. Ponadto coraz 
w iększą  pozycję  za jm uje usz la 
chetnienie tychże produktów.

Są to opakowania z którymi na co 
dzień spotykamy się w sklepach. Są 
w nie opakowane m in. ziemniaki, ja
rzyny i owoce, ale nie tylko. Z towa
rów EUREA korzysta przemysł bu
dowlany, gospodarka odpadami, 
przemysł chemiczny oraz żywnościo
wy. Eurea posiada patent na tkaniny 
zdolne do przewodzenia elektrosta
tycznego, odprowadzając ładunki 
tego typu w bezpieczny sposób. Stąd 
tkanina taka może być użyta w oto
czeniu zagrożonym eksplozją.

EUREA dba o środowisko. Po
siada system zbierania używanych

Zbigniew Zasada - szef ds. produkcji w Ecotainer

WIZYTA

W listopadzie siedzi
bę polskiej firmy w Prud
niku odwiedził prokurent 
EUREA Michael Bihl ra
zem z Markiem Borowi
kiem -  szefem marketin
gu i Marianną Ekiert -  
tłumaczem a jednocze
śnie pracownikiem firmy. 
Właśnie z nimi przepro
wadziliśmy rozmowę na 
temat firmy i produkowa
nych przez nią towarów.

Dodajmy na wstępie, 
że prudnicki zakład za
trudnia 48 osób, a szefem 
ds. produkcji jes t Zbi
gniew Zasada.

FROTEX
i ECOTAINER...

...wbrew pozorom są 
do siebie podobne. Po 
pierw sze - ob ie firm y 
znajdują się w tym sa
mym miejscu, mają na
wet taki sam adres - Ny
ska 10. Po drugie - nie 
jest tajemnicą, że w no
wej firm ie  są  również 
zatrudnieni byli pracow
nicy “Frotexu". I jeszcze 
jedno o czym szerzej 
napiszemy nieco niżej. 
ECOTAINER podobnie

opakowań tzw. reko - 
re c y k lin g ,  k tó re  po 
uprzedn im  p rzyg o to 
waniu m ogą być po 
n o w n ie  u ż y tk o w a n e  
jak nowe.

PRUDNIK JEDYNY 
W POLSCE

E C O T A IN E R  je s t  
jedyną  filią  EUREA w 
P o ls c e . K o rz y s tn ie  
warunki zaproponowa
ne p rzez prudn iczan  
s p o w o d o w a ły ,  że 
N ie m cy  p o s ta n o w ili 
zainwestować w Prud
niku. Nie trzeba pisać,

że fakt taki ma duże znaczenie dla 
gminy i powiatu, gdyż choć w czę
ści przyczynia się do zmniejszenia 
bezrobocia.

M ożemy być pewni, że część 
produktów (warzywa, owoce) jest 
opakowana w worki wyprodukowane 
w Prudniku.

Zdj. W. Steć 
AD

Pracownii 
prezentują op

r j  M E

NOW E LOCUM DLA 
„SOLIDARNOŚCI”

Od 1 grudnia br. biuro NSZZ “Solidar
ność" w zakładzie mieści się w pomiesz
czeniach w budynku wykańczalni w do
tychczasowych pomieszczeniach działu 
marketingu. Biuro usytuowane jest na
przeciwko siedziby drugiego zakładowe
go związku - NSZZ “Włókniarzy”.

(r)

Z  MYŚLĄ O BYŁYCH 
PRACOW NIKACH
20 stycznia 2001 r. w sali w Domu 

Włókniarza odbędzie się spotkanie eme
rytów i rencistów - byłych pracowników 
“Frotexu" należących do NSZZ “Solidar
ność”. organizatorem spotkania będzie 
Zarząd zakładowej “Solidarności”.

(r)

SPOTKANIE ZWIĄZKOWCOM 
W  BIELAWIE

20 listopada br. w Bielawie odbyło 
się spotkanie przewodniczących za
kładowych organizacji związkowych z 
zakładów przemysłu lekkiego z terenu 
województwa opolskiego, lubuskiego i 
byłego wałbrzyskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. starosta powiatu 
dzierżoniowskiego i burmistrz Bielawy. 
Z uczestnikami narady związkowców 
spotkał się wojewoda dolnośląski. Te
matyka spotkania - jak informuje An
toni Ślęzak - przewodniczący NSZZ 
“Włókniarzy” była sytuacja gospodar
cza zakładów przemysłu lekkiego w 
kraju. Starosta powiatu Dzierżoniów 
w wystąpieniu zwrócił uwagę na trud
ną sytuację zakładów przemysłu lek
kiego na terenie tego powiatu. Tym 
zakładom grozi likwidacja, a co ona

oznacza przy obecnym trzydzies 
procentowym bezrobociu nie trzą 
nawet wspominać. Zadeklarował f 
moc dla tych zakładów.

Przewodniczący zakładowych c 
nizacji związkowych wskazywali! 
trudności w swoich macierzystych !  
kładach. Z wypowiedzi tych wynikf 
jednoznacznie, że rząd niewiele r 
rzecz ratowania krajowego prze 
lekkiego. Uczestniczący w spotka| 
posłowie - Zbigniew Kaniewski i I 
czysław Jedoń stwierdzili, że | 
roczny budżet nie napawa opt) 
zmem. Zanosi się na to, że zaB 
środków finansowych na pomoc | 
przemysłu lekkiego, na jego restr 
zację i przekształcenia własno



”|  ZPB "FROTEX" S.A. Microsoft Internet Explorer

j  £ * £dycja î^idok Uluferone Narzędzia Pomog

j Aflres | Http: //www. lfotex com.pl/

To jest adres strony internetowej "Frotexu". Jest ona co jakiś czas uaktualniana. Dawno nie zaglą
daliśmy na tę stronę. Jest okazja, bo to i rok się kończy i zmian na stronie kilka. Prezentujemy wybór 
informacji, dajemy także czytelnikom pogląd na graficzne opracowanie strony. W  internecie - jak w 
każdej publikacji - ważna jest nie tylko treść, ale i formuła graficzna. Wszędzie widoczny jest znak 
firmowy "Frotexu".

A  oto nasz wybór z //frotexowskiej// strony www.

Ręcznik frotte

Płaszcze w tej kolekcji odszyte są z tkanin froto- 
wych welurowych lub pętelkowych o parame
trach zapewniających miękkość, puszystość i 
komfort w użytkowaniu. Tkaniny Usługi

Konfekcja dziecięca

Konfekcja stołowa

¿be. : MagmUaMMm M 1  v  J r,
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W  tej grupie produktów oferuje 
my: obrusy, serwety, serwet 
ki, bieżniki i ścierki kuchen

ne, wykonane z tkanin bawełnianych 
bielonych, barwionych lub kolorowotka- 
nych o atrakcyjnym wzornictwie i wyso
kich walorach estetycznych, uzyskiwa
nych dzięki żakardowej technologii tka
nia. Produkujemy obrusy o szerokości 
140, 160, 180cm i długości wg życze
nia klienta.

Jesteśmy jedynym w kraju producen
tem ścierek kuchennych ozdabianych 
kolorowymi bordiurami i skoordynowa
nych wzorniczo z ręcznikami frotte. 
Można je nabyć w pojedynczych sztu
kach lub w kompletach.
W naszej ofercie konfekcji stołowej 
znajdziecie Państwo unikalną kolekcję 
obrusów i serwetek odpasowanych 
RETRO. Obrusy tej kolekcji produko
wane są w szerokości 160 cm i długo
ści 180, 240, 360cm oraz serwetki w 
rozmiarze 50x50cm.

RETRO to kolekcja prestiżowa, z 
najlepszych surowców naturalnych, 
odtworzona z archiwalnej kolekcji 
obrusów produkowanych w naszej 
fabryce w początkach XX wieku. 
Nowoczesności nadaje jej specjal
ne plamoodporne wykończenie, uła
twiające użytkowanie i konserwację 
produktu.

K lientom indywidualnym i firmom 
konfekcyjnym polecamy nasze 
tkaniny bawełniane:

■ obrusowe i pościelowe żakardowe 
(adamaszki),

■ szlafrokowe frotte,
■ wsypowe pieluchowe,
■ ubraniowe na odzież ochronną 
• i roboczą (drelichy).

Są to tkaniny bielone lub barwione, wy
kończane klasycznie lub impregnowane:

W ieloletnie doświadczenie i wy 
spe- cjalizowane technologie 
pozwalają oferować naszym 

klientom usługi wykończalnicze w za
kresie bielenia, barwienia i impregnowa
nia tkanin bawełnianych i bawełnopo- 
dobnych. Gwarantujemy klientom wyso
kie parametry użytkowe tkanin w zależ
ności od ich wykończenia:

■ niekurczliwość,
■ brudoodpomość,
■ wodoodpomość,
■ niepalność.

J est to kolekcja dla najmłodszych. Dla noworod 
ków proponujemy prześcieradełka kąpielowe z 
kapturkiem i myjki ozdabiane haftem i kolorowy

mi lamówkami. Dla samodzielnych maluchów oferuje
my płaszczyki kąpielowe i ręczniki przyozdabiane ko
lorowymi bordiurami i haftami bohaterów bajek lub 
"miluśnych” maskotek.

Konfekcję dziecinną można nabyć w pojedynczych 
elementach lub w kompletach pakowanych w ozdobne 
pudełka, dóśkonale nadających się na prezent.

Wzornictwo tkanin nawiązuje do kultur prymi
tywnych lub najnowszych modernistycznych 
tendencji prezentowanych na targach Heimtextil 
we Frankfurcie.

Obok tradycyjnych krojów płaszczy - z kołnie
rzem lub z kapturem - proponujemy nowe faso
ny: bonżurki, wdzianka, płaszcze wykończone 
lamówkami, zapinane na zamki lub rzepy.

■przeciwkurczliwie,
■ brudoodpomie,
■ wodoodpornie,
■ niepalnie.

Jako jedyna firma w Polsce produku
jemy tkaniny bawełniane trwale nie
palne na ubrania ochronne dla hutni
ków, spawaczy i strażaków. Jakość i 
trwałość tych tkanin została potwier
dzona Certyfikatem Jakości wydanym 
przez C entra lny Instytu t Ochrony 
Pracy.

W ofercie mamy również wykończenia:

nom niepalnym na specjalistyczne ubrania 
ochronne.

Cały proces produkcyjny objęty jest Systemem 
Zapewnienia Jakości i Systemem Zarządzania 
Środowiskiem wg międzynarodowych norm DIN 
EN ISO 9001 i 14001, dając klientom gwarancję 
jakości i ekologiczności nabywanych produktów. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo duży wy
bór ręczników łazienkowych, plażowych, kuchen
nych oraz przeznaczonych dla hoteli. Na indywi
dualne zamówienia produkujemy ręczniki o spe
cjalnym wzornictwie na potrzeby kampanii rekla
mowych różnych produktów.

Płaszcze

W iosenna oferta płaszczy kąpielowych 
to trzy kolekcje: romantyczna, mo 
dem, aztecka.

■ inletowe dla tkanin wsypowych, 
•  przeciwgnilne dla tkanin 

namiotowych.

O
ferta rynkowa ZPB Frotex to bogaty wybór 
ręczników frotte, płaszczy kąpielowych, 
konfekcji sto łowej, ścierek kuchennych i 
tkanin bawełnianych. Wieloletnia tradycja i do

świadczenie oraz no woczesna technologia spra
wiają iż nasze produkty są najwyższej jakości.

Potwierdzeniem tego są nagrody, medale, wy- 
lóżnienia i certyfikaty jakości. Naszym produk
tom przyznano Złote Medale Międzynarodo
wych Targów Poznańskich, tytu ły Produktu 
Dpolszczyzny, nagrody konsumenckie Złotą 
Ualwę oraz C ertyfika ty Jakości przyznane 
jrzez Centralny Instytut Ochrony Pracy tkani-

■ ręczniki łazienkowe
■ ręczniki plażowe
■ ręczniki kuchenne
■ ręczniki hotelowe
■ ręczniki reklamowe



WYPADKOWA STATYSTYKA ZA TRZY KWARTAłY
W III kwartale br. miały miejsce 

dwa wypadki, jeden na wydziale tkalni, 
drugi na oddziale oczyszczalni ście
ków. Wypadki te spowodowały u po
szkodowanych niezdolność do pracy w 
ilości 17 dni. W analogicznym okresie
1999 r. było 6 wypadków, a ilość dni 
niezdolności do pracy wyniosła 154.

Porównując Statystykę powypadko
wą łącznie za trzy kwartały 2000 i 1999 
roku należy podkreślić, że zmniejszyła 
się ilość wypadków. W okresie trzech 
kwartałów 1999 r. zaistniało 12 wypad
ków, powodujących niezdolność do 
pracy przez 247 dni, podczas gdy w
2000 r. wypadków było 6 ale niezdol

ność do pracy z tego tytułu była nieco 
wyższa, bo wyniosła 255 dni.

WYPADKI W III  KWARTALE

3 września br. o godz.6,40 wypad
kowi przy pracy uległ ślusarz zatrud
niony w oczyszczalni ścieków, który 
podczas malowania farbą chlorokau- 
czukową wnętrza zbiornika doznał 
omdlenia. Przyczyną tego wypadku 
było m.in. nie dokonanie zdjęcia pokry
wy górnej zbiornika przed przystąpie
niem do malowania farbą chlorokau- 
czukową. W czasie malowania włączo
ny był wentylator wyciągowy nad wła

zem. Brak było doprowadzenia do 
zbiornika świeżego powietrza, co spo
wodowało jego zmniejszenie wewnątrz. 
Pracownik w czasie malowania używał 
maski z pochłaniaczem na pary nie
organiczne, zamiast pochłaniacza na 
pary organiczne.

Drugi wypadek miał miejsce 21 
września br. o godz.22,10. Uległą wy
padkowi tkaczka, która podczas zamy
kania gwałtownym ruchem szafki ubra
niowej doznała stłuczenia kciuka pra
wej dłoni. Przyczyną wypadku był po
śpiech poszkodowanej, która chciała 
zdążyć na ostatni w tym dniu autobus 
do miejsca zamieszkania.

Porównując analogiczne dane za 
trzy kwartały 1999 r. i 2000 r. należy 
stwierdzić, że:

■ ilość wypadków zmalała 6 tj. 50 %,
■ ilość dni nieobecności w pracy z tego 

tytułu zwiększyła się o 3,2 procent,
■ wskaźnik częstotliwości zmalał o 5,
■ wskaźnik ciężkości wzrósł o 21,9.

Przyczyn zmniejszenia się wypadko
wości w zakładzie należy upatrywać 
między innymi w modernizacji parku 
maszynowego na oddziale przygoto
wawczym tkalni właściwej, bezpiecz
niejszymi posadzkami plastidurowymi, 
które wyeliminowały nierówności i wgłę
bienia. Nie bez znaczenia jest również 
to, że pracownicy wyposażeni zostali w 
nowocześniejszy sprzęt. Efektów tego 
stanu należy upatrywać również w od;

Nasza ekspresowa rozmowa z 
pewnością nie wyczerpała tematu 
pokazów mody uczennic prudnic
kiego ZSZ nr 1. Nie słowa są tu 
jednak najważniejsze, ale docenie
nie pracy dziewcząt a także na
uczycieli dla których pokaz jest tyl-

działywaniu kierownictwa i 
szczególnych oddziałów i 
wzrost świadomości pracowników.

CHOROBY ZAWODOWE

W III kwartale br. 
spektor Sanitarny w 
stwierdził ani jednego przypadku 
roby zawodowej pracownika 
W analogicznym okresie ub.r. 
dźono pięć przypadków chorób 
dowych, a wszystkie przypadki 
czyły uszkodzeń narządu słuchu 
kwartale br. skierowano na 
zawodową dwie pracownice, a od 
ku roku pięć pracownic. W min' 
było takich przypadków 12.

POKAZY Z KLASĄ
P oka zy  m ody w w y k o n a n iu  

uczennic Zespołu Szkół Zawodo
wych nr 1 w Prudniku oglądam y 
bardzo często przy różnych oka
zjach, w Prudnickim Ośrodku Kul
tury, podczas miejskich imprez itd. 
Znane są również byłym i obecnym 
pracownikom “Frotexu", głównie z 
pokazów w “Domu W łókn ia rza ” . 
Ostatnio prezentacja taka odbyła 
się w środę 8 listopada w Klubie 
Seniora, nagrodzona zresztą rzęsi
stymi brawami. Wykorzystaliśmy tą 
okazję do rozmowy z opiekunkami 
pokazów Teresą Kuliszewską i Kry
s ty n ą  Ś le p e c k ą  n a u czyc ie la m i 
przedmiotów zawodowych w ZSZ.

Oddajmy im głos.

- Przygotowania do pokazów
- W ramach przygotowań nale

ży zapro jektow ać i uszyć stroje. 
W szystko to wykonuje m łodzież, 
oczyw iśc ie  pod naszą kontro lą . 
Gdybyśmy nie sprawdzali prac z 
pewnością nie wyszły by one tak, 
jak ostatecznie wyglądają. Szyją 
najczęściej klasy techniczne. Na 
m odelowaniu rysu ją  konstrukcje, 
modelują, a na konfekcjonowaniu 
szyją. W tym roku wyniknął nam 
niewielki problem, gdyż nie mamy 
trzeciej klasy technikum, wszystko 
więc musi wykonać pierwsza i dru
ga k lasa . P reze n tow an ia  w te j 
c h w ili k o le k c ja  n ie  p o k a z u je  
wszystkich nowych strojów, jesz
cze kilka pozostałych prac dyplo
mowych z ubiegłego roku. Myślę, 
że w iosenną kolekcję przygotuje

my zupełnie nową. Druga klasa po
doła temu obowiązkowi.

- Pokazy -  przyjemność, czy 
obowiązek?

- Mamy nadzieję, że nadal na
sza młodzież będzie zapraszana, 
by pokazywała swoje prace, pre
zentując tym samym swoją szko
łę. Młodzież chętnie bierze udział 
w takich pokazach. Często pytają 
nas o następne pokazy. Młodsze 
uczennice obserwują starsze ko
leżanki, które na jp ierw  chodziły 
do szkoły zawodowej, później, do 
technikum, a więc w konsekwen
cji mające aż sześć lat nauki za 
sobą. Sam e m ają nadz ie ję , że 
rów nież one będą m ia ły kiedyś 
okazję zaprezentow ania swoich 
ubiorów. Pokazy da ją  im ogrom 
przyjemności.

- Jak sobie pościelisz, tak się 
wyśpisz, a więc co uszyjesz w 
tym się prezentujesz?

- W ubiegłym roku część uczen
nic wykonywały stroje pod kątem 
pokazów dla wybranych modelek. 
Na jczęście j s tro je  się po prostu 
dopasowuje się. Poza tym nie każ
da dziewczyna to co wykona może 
sama zaprezentować, z różnych 
zrozumiałych względów.

- Pokazy -  ubiegłoroczna lista.
- Pierwsza prezentacja nastąpi

ła podczas Targów “Inter-Region”, 
następne w “Domu Włókniarza”, w 
Domu Kultury, na targach eduka
cyjnych. Następnie opracow ały
śmy całą nową kolekcję jako pra
ce dyplomowe, plus do tego stroje

niekonwencjonalne. Kolekcję po
kazałyśm y na jp ierw  w szkole, a 
później nieco zm ienioną w parku. 
O prócz tego w spó łp racu jem y z 
ośrodkiem dla dzieci z rodzin pa
tologicznych w Głubczycach, gdzie 
szyjemy różnego rodzaju upomin
ki, stroiki na Mikołaja, najczęściej 
na Wigilię, tak więc oprócz poka
zów organ izu jem y również dużo 
innych imprez dla dzieci. W tam 
tym roku nie szyłyśm y maskotek 
d la  s z k ó ł p o d s ta w o w y c h , a le  
wcześnie j nasza m łodzież wyko
nała nagrody dla dzieci.

- W spó łp racu jem y ze szko łą  
odzieżową, o tym samym co my 
profilu z Opola, rzadziej z Brze
giem. W spółpraca opiera się na 
wzajemnej pomocy oczywiście na 
zasadach pracy społecznej.

- Nasza miss, a więc Magda
lena Englot na pokazie

- Magda je s t w drugiej klasie 
te ch n iku m . U czę ją  d ru g i rok. 
Magda je s t p rzew odniczącą sa
m o rz ą d u  s z k o ln e g o , p e łn i tą  
funkcję dosyć dobrze. Angażuje 
się w prace społeczne. W przy
padku przedm iotów zawodowych 
wykazuje się dużą w iedzą zdoby
tą  w czasie nauki w szkole zawo
dowej, co zresztą daje teraz po
żądany efekt. P otra fi dużo z ro 
bić. Myślę, że robi je j to również 
ba rdzo  d u żo  ra d o ś c i. B a rd zo  
ch ę tn ie  b ie rze  u d z ia ł w p o ka 
zach, jes t ich w spó ło rgan iza to r
ką, ucząc  d z ie w c z ę ta  kroków , 
poruszania się. Dziewczęta biorą 
z niej przykład, co skutkuje m.in. 
podczas pokazów.

- W przypadku przedmiotów za
w odow ych  M agda ma rów n ie ż  
zdolności manualne do wykonywa
nia swojego zawodu.

- W spółpraca z uczennicami 
okiem belfra

- Mam y w sp an ia łą  m łodzież. 
Jeżeli się nią odpowiednio pokie
ruje, nie narzucając się przy oka
zji, wówczas mamy okazję zoba
czyć, że m łodzież ma ogrom ną 
fan ta z ję , k tó rą  nanosi na swój 
ubiór. Robią to wszystko zupełnie 
naturalnie. Nie można niczego na
rzucać na siłę, tu musi być obo
pólna współpraca.

ko końcowym efektem 
wywanych miesiącami 
m ięta jm y o tym , gdy 
razem będziemy mieli 
rzeć prace prudnickich

Rozmawiał:



»ALCEM PO... FROTEXIE
DPGK Pracownia w 
dniku prowadzi in- 
taryzację “mapową” 
go obszaru “Frote- 
Stare plany tracą na 
alności, bo przecież 
m bardzo szybko 
enia się. Geodeci 
gotowują mapy ża
lu w skali 1:500. 
¡ztącate miasto po- 
3 jest siatką map w 
sj właśnie skali. Pie- 
nad wszystkim ma 
: pracowni Janusz 
żakowski.

Ja zdjęciu Walente- 
Stecia pracownicy 
1K Prudnik wykonu- 
pomiary obok za- 

'owej oczyszczalni 
tów.

AD

MOWY SCHEMAT 
)RGANIZACYJIMY
)d 1 września obow iązuje we 
texie" nowy schemat organiza- 
y firmy. Jest on jeszcze nie przez 
ystkich przyswojony, czego przy- 
y są i w tym numerze “ŹF” . Zda- 
i  prezesa spółki J. Czerniaka 
Dn nie do końca doskonały i ule- 
lodyfikacjom. System motywa- 
y, związany z tym schematem, 
est jeszcze dopracowany, 
i/ażne są w nim także takie ele- 
ty jak rejestracja produkcji; po 
y można było udzielić szybkiej 
Dwiedzi na pytanie: gdzie po- 
iją koszty? Obecnie jest to infor- 
ja nieco spóźniona. Żeby szyb- 
areagować, trzeba szybko wie- 
ć. Doskonalenie systemu infor- 
yjnego jest więc zadaniem na 
ie.
o tego dostosowywany jest wła- 
schemat organizacyjny. Jak ak- 
lie wygląda ten schemat?

a czele firmy stoi DYREKTOR 
IERALNY, któremu podlegają: 
tO  ZARZĄDU, DZIAŁ POLITY- 
ERSONALNEJ I MOTYWACJI,

PEŁNOMOCNIK D.S. ZAPEWNIE
NIA JAKO ŚCI I ZAR ZĄD ZAN IA  
Ś R O DO W ISKO W EG O , DYREK
TOR D.S. STRATEGII I ROZWOJU, 
DYREKTOR TECHNICZNO-PRO
DUKCYJNY, D YR EKTO R HAN 
DLOW Y, D YR E K TO R  E K O N O 
MICZNY, DZIAŁ INWESTYCJI I PO
S TĘPU  TE C H N IC ZN E G O  oraz 
SŁUŻBA BHP.

W dz ia le  D Y R EKTO R A D.S. 
T E C H N IC Z N O -P R O D U K C Y J 
NYCH są: Dział Organizacji i Przy
gotowania Produkcji; Dział Technicz
ny; Zakładowa Służba Ratownicza; 
Wydział Elektrociepłowni; Wydział 
Przędzalni; Wydział Tkalni; Wydział 
Wykończalni i Wydział Konfekcji.

DYREKTOROWI HANDLOWE
MU podlegają: Dział Eksportu; Dział 
M arketingu i Polityki Handlowej; 
Dział Sprzedaży; Dział Logistyki i 
Magazyn Handlowy.

DYREKTOROWI EKONOMICZ
NEMU podlegają: Dział Controllin- 
gu i Budżetowania; Dział Księgowo
ści - Główny Księgowy oraz Dział 
Informatyki.

ABAWY CHOINKOWE
sk co roku na dzieci pracowników 
5xu" czekają paczki świąteczno-no- 
czne i zabawy. Właściwie to jedna 
na. Tym razem 6 stycznia wszystkie 
i spotkają się na jednym balu w hali 
owej I Liceum Ogólnokształcącego.

Jeśli przyjdą wszystkie (co się jesz
cze nie zdarzyło, cześć dzieci do
jeżdża), to będzie to zabawa na 880 
dzieci! Tyle paczek przygotowuje sie w 
dziale osobowym (że posłużymy się 
starą nazwą).

tzczalnia ścieków Zdj. W. Steć

STRATEGIA DLA PRZEMYSŁU 
LEKKIEGO NA LATA 2000  - 2005

(ciąg dalszy z poprzedniego wydania “ŻF")

W poprzednim wydaniu “Życia Frotexu” 
przedstawiliśmy omówienie sytuacji w przemy
śle lekkim, założenia strategii przewidziane do 
wdrożenia na lata 2000 - 2005. Obecnie czas 
na podsumowania i wnioski wynikającego z 
opracowanego projektu przez Komisję Trój
stronną w skład której wchodzili przedstawi
ciele rządu, pracodawców i związkowców.

■ Polski przemysł lekki skupia trzy pod
sektory przemysłu (włókienniczego, odzieżo
wego i skórzanego), który należy do najwięk
szych sektorów przemysłowych o istotnym zna
czeniu dla kraju. Jego udział w wartości przy
chodów ze sprzedaży produktów w 1999 r. w 
skali przemysłu wynosiła 3,5 proc. co plasuje 
go na dziesiątym miejscu wśród sektorów prze
mysłu krajowego. Jego udziałw produkcji glo
balnej oraz wartości dodanej brutto od 1995 r. 
zmniejsza się systematycznie.

■ Zadłużenie przemysłu lekkiego w 1999 
r. wynosiło 1.334 min zł. a co niepokojące było 
wyższe o 12 proc. niż w 1998 r. Udział zadłu
żenia przemysłu lekkiego w zadłużeniu prze
mysłu ogółem stanowiło w minionym roku 2,2 
proc. i było o ponad 0,2 proc. niższe niż w roku 
poprzednim. Dlatego ważne znaczenie w stra
tegii przypada na działania zmierzające do 
zmniejszenia tego zadłużenia.

■ Obroty handlu zagranicznego wyroba
mi przemysłu lekkiego w 1999 r. wynosiły w 
eksporcie 3.193 min USD, w imporcie 3.710 
min USD. Obroty te charakteryzują się stabil
nością pod względem wartości i głównych kie
runków wymiany handlowej. Eksport obniżył 
się w porównaniu do 1998 r. o 6 proc., import
0 7 proc., ale zarówno eksport jak I import były 
wyższe w porównaniu do 1997 r. o 3 proc.

■ W przemyśle lekkim w 1999 r. prowa
dziło działalność gospodarczą 1.210 przedsię
biorstw zatrudniających ponad 50 pracowni
ków. Przemysł lekki charakteryzuje się wyso
kim wskaźnikiem prywatyzacji - ponad 90 proc., 
w tym włókienniczy - ponad 80 proc.

■ Przemysł lekki zatrudniał w 1999 r. bli
sko 240 tys. osób w jednostkach zatrudniają
cych ponad 50 zatrudnionych, z czego blisko 
84 proc. pracowało w sektorze prywatnym. W 
ostatnich trzech latach zatrudnienie to zmniej
szyło się o 22 proc. ogółem, w tym przede 
wszystkim w przedsiębiorstwach państwowych, 
gdzie spadek ten wynosił 44 proc. w stosunku 
do 1999 r. Przewidywane zmniejszenie zatrud
nienia w przemyśle lekkim w najbliższych la
tach wynieść może 20 - 25 tys. osób.

■ Celem strategicznym polityki przemysło
wej - takie bvłv uzgodnienia - w odniesieniu do 
przemysłu lekkiego ma bvć podniesienie ieao 
międzynarodowej konkurencyjności, wyrażają
cej sie zdolnością polskich przedsiębiorstw do 
konkurowania ceną, jakością, parametrami 
techniczno - użytkowymi oraz warunkami trans
akcji handlewych na rynku krajowym oraz na

■ Problemem polskiego przemysłu lekkie
go jest niska konkurencyjność wyrobów. Wpły
wają na nią przede wszystkim wysokie koszty 
produkcji, cena i parametry techniczno - użyt
kowe wyrobów. Wzmocnienie konkurencyjno
ści wymagać będzie zwiększenie aktywności 
producentów w zakresie marketingu, poprawy 
roli marki wyrobów, wprowadzenie innowacji 
wzorniczych, większej elastyczności produkcji
1 terminowości dostaw.

■ Problemem polskich producentów wy
robów przemysłu lekkiego jest niska wydajność 
w porównaniu do producentów w krajach Unii 
Europejskiej. Za niebezpieczny uznaje się w 
ostatnich latach spadek wskaźnika wydajno
ści pracy, przy jednoczesnym wzroście płac. 
Może to mieć wpływ na ceny wyrobów, co jest 
groźne zważywszy na konkurencję cenowąz 
krajów trzecich.

Niskie nakłady na inwestycje techniczno - 
technologiczne w latach dziewięćdziesiątych 
spowodowały znaczne zużycie parku maszy
nowego. Eksperci oceniają że tylko 20-30 
proc. parku maszynowego w przemyśle lek
kim spełnia standardy światowe.

■ Za konieczne uznaje się podnoszenie 
kwalifikacji kadry kierowniczej w zakresie za
rządzania oraz umiejętności kontaktów z kra
jowymi i zagranicznymi partnerami handlowy
mi. Konieczne jest również doskonalenie po
zostałego personelu.

■ Z braku m.in. środków na restruktury
zację przedsiębiorstw konieczne jest pozyski
wanie inwestorów strategicznych, zwłaszcza w 
sektorze przemysłu włókienniczego i zakoń
czenie procesów prywatyzacyjnych, szczegól
nie w odniesieniu do dużych firm państwowych. 
Udział partnerów zagranicznych pozwoliłby na 
rozszerzenie dotychczasowych rynków zbytu. 
Konieczne jest też rozwijanie współpracy pod
miotów gospodarczych, w tym tworzenie grup

kapitałowych, rozwijanie sieci dystrybucji i 
wspólnego marketingu. Na rynku europejskim 
mają szanse utrzymania się tylko te przedsię
biorstwa przemysłu lekkiego, które dzięki wy
sokiej jakości i nowoczesności produktów i ni
skim kosztom wytwarzania sprostają konkuren
cji producentów unijnych I z krajów azjatyckich.

■ Programy przedsiębiorstw muszą 
uwzględniać działania na rzecz modernizacji 
potencjału produkcyjnego, który pozwoliłby na 
2-3 krotny wzrost wydajności pracy, obniżenie 
o 30-50 proc. energochłonności produkcji. 
Ważna jest czystość ekologiczna wyrobów i 
pełna ochrona środowiska naturalnego, w tym 
przestrzeganie wymagań ekologicznych w sto
sowanych procesach technologicznych.

■ W realizacji celów polityki przemysłowej 
ważna rola przypada na działalność izb han
dlowo - gospodarczych i stowarzyszeń zawo
dowych działających w przemyśle lekkim.

Dążenia w tym zakresie winny być 
ukierunkowane na:

- nawiązanie ścisłej współpracy z odpo
wiednimi organizacjami i stowarzyszeniami 
zawodowymi w kraju i za granicą

- upowszechnianie wśród przedsiębiorców 
wiedzy o regulacjach I rozwiązaniach prawnych 
obowiązujących na jednolitym rynku europej
skim oraz w WTO,

- inicjowanie i pomoc w sporządzeniu wnio
sków dotyczących postępowań ochronnych 
zgodnych z prawodastwem polskim,

- stałego monitowania sytuacji na rynkach 
światowych, pozycji konkurencyjnej krajowych 
produktów i poszukiwania nisz eksportowych,

- ścisłej współpracy z jednostkami badaw
czo - rozwojowymi i Agencją Rozwoju Tech
nik Technologii zmierzającej do wdrażania 
nowych technik i technologii produkcji w 
przedsiębiorstwach.

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY 
FUNKCJONOWANIA 

PRZEMYSŁU LEKKIEGO 

W ZAKRESIE PRODUKTYWNOŚCI

■ Ważna rola przypada w tym zakresie na 
wzrost innowacyjności wzorniczej i produkto
wej. Zadania te będą realizowane poprzez:

- wdrażanie w oparciu o projekty celowe 
wodo i energooszczędnych oraz proekologlcz-

’ nych technik ¡technologii we współpracy z jed
nostkami badawczo - rozwojowymi,

- niezbędne jest przygotowanie usta
wy o działalności badawczo - rozwojowej 
wytyczającej kierunki dla rozwoju tej sfery 
działalności w podmiotach gospodarczych 
oraz rozwijanie bazy surowców natural
nych dla przemysłu lekkiego.

W ZAKRESIE 
WZROSTU EKSPORTU

Niezbędne są środki finansowe na wspie
ranie polskiego eksportu. Działania w tym za
kresie zostały określone w dokumencie przy
jętym 4 sierpnia 1999 r. przez radę Ministrów 
pt. “Ocena sytuacji i propozycje działań dla 
polepszenia sytuacji w handlu zagranicznym 
Polski”. W szczególności ważne są działania 
w celu rozwijania handlu z państwami byłego 
ZSRR. Zadanie to realizowane może być po
przez wzmacnianie pozycji marki polskich wy
robów, tworzenie sieci bezpośredniej dystry
bucji i rozwijanie handlu za pośrednictwem 
intemetu.

DOSKONALENIE SP 
OSOBÓW ZARZĄDZANIA

W całokształcie tych działań chodzi o 
wzrost znaczenia organizacji przedsiębiorców 
w procesie funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Rzecz polega na rozwoju współpracy na płasz
czyźnie organizacje przedsiębiorców - podmio
ty gospodarcze w zakresie monitowania sytu
acji na rynku globalnym oraz na doradztwie w 
zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa i po
mocy w przygotowaniu programów rozwojo
wych. Ważną rolę spełniać będą szkolenia kadr 
w zakresie zarządzania I marketingu. Tematy
ka tych szkoleń musi uwzględniać dopuszczal
ną pomoc państwa zwlązanąz ratowaniem i 
restrukturyzacją przedsiębiorstw znajdujących 
się w trudnej sytuacji, zwłaszcza w ramach ich 
funkcjonowania w Unii Europejskiej.

POPRAWA SYTUACJI 
EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

W tych zadaniach muszą być wykorzysta
ne wszystkie formy działań dotyczące restruk
turyzacji finansowej przedsiębiorstw przemy

słu lekkiego. Restrukturyzacja finansowa po
legać ma na umarzaniu zobowiązań, odracza
nia zobowiązań na czas określony, rozłożeniu 
spłaty zobowiązań w ratach, zaniechaniu nali
czania odsetek, zamianie wierzytelności na 
akcje. Niezwłocznie winny więc przedsiębior
stwa, których to dotyczy podjąć działania ukła
dowe, sądowe lub cywilne.

Inne działania restrukturyzacyjne przewi
dują postępowanie układowe pod kątem pod
niesienia konkurencyjności produkowanych 
wyrobów i poprawy sytuacji ekonomiczno - fi
nansowej. Finansowanie to opierać się musi 
na kredytach udzielanych przez Bank Gospo
darstwa Krajowego i inne oraz środki z dyspo
zycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa i Fundusz Restrukturyzacji.

ZAPEWNIENIE UCZCIWEJ 
KONKURENCJI W KRAJU

Zadania w tym zakresie mają na celu wdro
żenie regulacji prawnych Unii Europejskiej 
wynikających z nowelizacji ustaw “okołocel- 
nych". Wdrożone muszą być ponadto akty 
wykonawcze dotyczące bezpieczeństwa i 
oznaczenia produktów tekstylnych, ustawy o 
odpadach, w tym odzieży używanej I wprowa
dzone uregulowania taryfowe w zakresie bez
cłowego importu surowców oraz maszyn i urzą
dzeń dla przemysłu lekkiego.

NEGOCJACJE Z WTO 
NA TEMAT PRZYSZŁEJ 

POLITYKI CELNEJ

Niezbędne jest wypracowanie stanowiska 
negocjacyjnego zapewniającego zabezpie
czenie Interesów polskiego przemysłu lekkie
go. W tym celu niezbędne staje się wzmoc
nienie kadrowe i oprzyrządowanie kontrolne 
służb celnych. Konieczne będzie zwiększe
nie ilości funkcjonariuszy celnych w wydzie
lonych I wyspecjalizowanych do kontroli wy
robów przemysłu lekkiego, posterunkach cel
nych. Na ten cel muszą zostać zabezpieczo
ne środki w budżecie państwa.

MONITORING

Konieczne jest zwiększenie skuteczności 
nadzoru i kontroli rynku w zakresie prawidło
wości obrotu tekstyliami. Konieczne jest zatem 
wdrożenie znowelizowanej ustawy o Inspekcji 
handlowej w celu poprawy i skuteczności jej 
działania.

NAPŁYW ODZIEŻY UŻYWANEJ

Muszą być bezwzględnie egzekwowane 
kryteria sanitarne jakie winny spełniać wyroby 
przemysłu lekkiego z importu.

PROCEDURY UPADŁOŚCIOWE 
I LIKWIDACYJNE

Przewiduje się przeprowadzenie procesu 
legislacyjnego ustawy "Prawo upadłościowe", 
która uprości i przyśpieszy tryb tego postępo-

RESTRUKTURYZACJA 
I PRYWATYZACJA

Ten proces musi zostać dokończony. 
Niezbędne jest poszukiwanie inwestorów 
i zaangażowanie ARP SA w oparciu o zno
welizowaną ustawę o komercjalizacji i pry
watyzacji przedsiębiorstw państwowych w 
procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw 
przemysłu lekkiego.

POMOC DLA ZWALNIANYCH

Restrukturyzacja i modernizacja przemy
słu lekkiego pociągnie za sobą dalsze zwol
nienia z pracy pracowników. W strategiach 
rozwoju województw należy zatem uwzględniać 
tworzenie miejsc pracy dla zwalnianych. Nale
ży przeszkolić pracowników urzędów admini
stracji lokalnej w województwach, powiatach i 
gminach w zakresie korzystania ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej przeznaczo
nych na wspieranie rozwoju regionalnego.

Wszystkie cele związane ze Strategią 
obejmują działania, które zostały przed
stawione na naszych łamach. Będą one 
realizowane do 2005 roku, a ich monito
rowanie zajmie się Zespół w skład które
go wejdą przedstawiciele administracji 
państwowej, pracowdawców oraz związ
ków zawodowych.

Opr. R.Nowak
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„PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ"
Taki poważny tytuł nosił artykuł, 

zamieszczony w “Głosie W łóknia
rza” nr 3 z  1962 roku. Na czterech 
małych stroniczkach zamieszczony 
wówczas, prawie 40 lat temu, jesz
cze jeden tekst na ten sam temat. 
Jego tytuł: "Z FRONTU WALKI O 
O S ZC ZĘ D N O Ś Ć  M A T E R IA ŁO 
WĄ". Świadczy to o tym, że zakład 
tym tematem żył, a przede wszyst
kim o tym , że ten tem at zos ta ł 
przez partyjną górę narzucony. Jak 
traktowano wtedy tzw. “problem go
spodarki materiałowej"? Skorzysta
my z cytatów z obu tekstów. Pewne 
sprawy zabrzm ią  dziś, na progu 
XXI w ieku , n ieco  e g zo tyczn ie , 
zwłaszcza dla młodych czytelników. 
Dla nich to historia, ale żyją prze
cież ludzie, którzy w tym... kretyń- 
stw ie, nie z w łasne j przeważnie 
woli, uczestniczyli. Wtedy wszystko 
było “walką" i "frontem ”, choć od 
wojny upłynęło już 17 lat. Oddajmy 
więc im głos.

Z FRONTU..,

W miesiącu styczniu na wszyst
kich oddziałach odbywały się zebra
nia Oddziałowych Organizacji Par
tyjnych, na których omawiane były 
sposoby realizacji uchwał IX Plenum

KC PZPR. Dyskusja, jaka toczyła 
się na tych zebraniach skupiła się 
głównie na zagadnieniu gospodarki 
materiałowej. Liczni dyskutanci w 
swoich wystąpieniach wskazywali na 
podstawie konkretnych przykładów, 
że na naszym zakładzie wiele su
rowców i materiałów niepotrzebnie 
się marnuje i niszczy.

I tak  c z ło n k o w ie  OOP nr 9 
wskazywali na niewłaściwe skła
dowanie węgla na placu koło s i
łowni na skutek czego wiele węgla 
m arnuje się. M ówili także o po
trzebie oszczędzania energii elek
trycznej, pary i wody. Na zebraniu 
OOP nr 3 i 12 tkacze mówili o ni
skiej jakości przędzy wątkowej, a 
także o niewłaściwej pracy oddzia
łu przygotow aw czego, gdzie na 
skutek niedbałej pracy snowaczy i 
k rochm ala rzy w ie le  k ilogram ów  
p rz ę d z y  id z ie  w o d p a d k i. Na 
wspomnianym zebraniu mówiono, 
że w magazynie technicznym nr 2 
zgromadzono różnych śrub, które 
wystarczą blisko na 10 lat.

Majstrowie mówili o niskiej jako
ści tzw. szabel do krosien oraz skó
ry do bideł. Podobnych przykładów 
przytoczono więcej. Np. w OOP nr 5 
i 11 mówiono o przyczynach nad
miernego zużycia barwników i che-

mikalii, ponieważ barwniki te nie są 
badane przy odbiorze, a na farbiarni 
od trzech lat wagi są popsute i ważą 
niedokładnie...

PORZĄDKOW ANIE...

Kierownictwo naszego Zakładu, 
Komitet Zakładowy, Rada Robotni
cza i Rada Zakładowa doceniając 
ogromną wagę zagadnienia realiza
cji Uchwał IX Plenum KC PZPR 
przystąpiły do pracy propagando
wej, instrukt. już w m-cu grudniu 
1961 r. Na grupach pa rty jnych  
om a w ia ją c  uchw a ły  IX P lenum  
zwracano szczególną uwagę na za
gadnienie gospodarki materiałowej 
podając konkretne przykłady mar
notrawstwa i niegospodarności. W 
celu usta lenia dokładnego stanu 
faktycznego oraz opracowania pro
gramu prac na lata 1962-1963 po
wołano zarządzeniem Dyrektora Za
kładu Komisję Główną, sześć komi
sji Problemowych oraz dziewięć ko
misji Wydziałowych i Oddziałowych. 
Pow ołane Kom isje  w oparc iu  o 
otrzymane wytyczne i materiały pra
cują obecnie nad ustaleniem stanu 
faktycznego, ażeby na tej podstawie 
do dnia 30 kwietnia b.r. ustalić pro
gram prac na lata 1962-63.

Komisja Główna na podstawie 
otrzymanych programów prac od 
Komisji Problemowych i Wydziało
wych opracuje zakładowy plan dzia
łania na lata 1962-63 i w drugiej po
łowie maja b.r. przedstawi Radzie 
Robotniczej do zatw ierdzenia. W 
celu włączenia się całej załogi w za
gadnienia gospodarki materiałowej. 
Egzekutywa komitetu Zakładowego 
podję ła  uchwałę zobow iązu jącą  
wszystkich kierowników do przepro
wadzenia w terminie do dnia 28 lute
go b.r. narad roboczych poświęcając 
je wyłącznie zagadnieniom gospo
darki materiałowej.

Na wydziałach produkcyjnych 
uruchamia się punkty konsultacyj
ne, jak również opracowuje się wy
działowe ankiety. Należy podkreślić, 
że z powołanych Komisji na jbar
dziej aktywne do tej pory okazały 
się komisje problemowe. Komisje 
problemowe odbyły już po kilka po
siedzeń i zebrały sporo materiałów 
dotyczących oceny stanu faktycz
nego. Komisje problemowe w swo
je j pracy zwracają uwagę na naj
bardziej istotne zagadnienia a mia
nowicie na sprawę:

- opracowania i stosowania tech
nicznych norm zużycia na materiały 
podstawowe i pomocnicze oraz do
konywania analiz zużycia materiało
wego w oparciu o zatw ierdzone 
techniczne normy zużycia,

- prawidłowego odbioru ilościowe
go i jakościowego włókna, przędzy, 
tkanin surowych, barwników, chemi- 
kalii, węgla itp.

- wprowadzenia pełnej i akl 
dokumentacji obiegowej, co 
czyni się do wypełnienia luk w 
chunku wewnątrz-zakładowym

- przestrzegania prawidł« 
procesów technologicznych, ( 
pobiegnie powstawaniu brakó» 
padków, a tym samym podnie 
kość wyrobów czy półfabrykat

- kształtowania się normat 
i zapasów: szczególnie zbę< 
w materiałach i wyrobach goto

- g o s p o d a rk i magazyn 
(przechowywanie, konserwo» 
i zabezpieczenie przed kradz 
mi i pożarem materiałów i '  
bów gotowych),

- prawidłowej gospodark
sciami zamiennymi,

- konserwowanie maszyn 
dzeń (pokrywania lakierem prz 
działającym powstaniu korozji)

- prawidłowej gospodarki p, 
mi, parą technologiczną, ole 
smarami,

- rytmiczności produkcji itp.

Jak widzimy zagadnień zv» 
nych z gospodarką materiałów 
bardzo wiele. Trzeba dużo wj 
kierownictwa zakładu, całej z 
wszystkich czynników społecz 
ażeby w sposób systematyczn 
welować wszelkie niedociągn 
zwalczać istniejące marnotraw 
surowca, artykułów techniczn 
barwników, chemikalii, paliwa 
wykryć wszystkie istniejące rezi 
a w konsekwencji uzyskać poi 
ne efekty ekonomiczne...

największym miastem Górnego Ślą
ska! Katowice były wówczas nie
w ielką wioską, podobnie jak inne 
duże dziś ośrodki przemysłowe i 
miejskie. W całej rejencji opolskiej 
było 2.999 majstrów tkackich, z tego 
w Prudniku - 505; czeladników było 
w rejencji 704, w Prudniku - 213; 
uczniów - odpowiednio 613 i 259.

W roku 1864 w ra ca ją  A lb e rt 
Frankel i Józe f P inkus. Samuel 
wysyła do Anglii i Szkocji, także po 
na ukę , n a jm ło d s z y c h  synó w  - 
Emanuela i Hermana. W roku 1869 
uruchomiony został nowy oddział 
na wykończalni, gdzie usytuowano 
10 maszyn typu “beatling m ills ” 
oraz suszarnię nici. Powstają także 
dwa nowe zakłady filialne. Zatrud
nienie w zakładzie macierzystym i 
czterech filiach wynosi już wtedy 5 
tys . p ra cow n ikó w . Łą czn a  po 
w ierzchnia prudnickiego zakładu 
wynosi ponad 27 hektarów (ponad 
48 morgów). Uruchomiony został 
wodociąg z wieżą ciśnień po stro
nie tkalni, a także oczyszczaln ia 
wody przem ysłow ej z basenem , 
istn ie jącym  do dziś. Urządzenia

Kiedy 28 lipca 1881 roku 
Samuel Frankel - w przyszły 
minie 120 lat od tego faktu - 
wia swojemu najstarszemu 
Albertowi firmę w doskonali 
dycji. Jest to już wtedy typc 
ma rodzinna. Albertowi por 
bracia - Emanuel i Herman, i  
ham zajmuje się działalności 
dlową, pośrednicząc w rozmo 
kontraktach handlowych z | 
stawicielami firm kupieckich.

Budynek wykończalni tzv 
krej datowany jest w dokume 
“Frotexu” na rok 1865. Fakt; 
powstał - jak już napisaliśmy v 
trzy lata wcześniej. Jest to ot 
powierzchni użytkowej blisko ' 
m kw. Murowany z cegły i o 
wany. Elewacja - jak niemal 
dzie w starszej części zakładu 
cegły czerwonej licówki, nieste 
tern m alowanej. Dach pila: 
świetlikami (tzw. szedowy), ol 
żelbetowy, ale pierwotnie - dri 
ny. Okna stalowe krosnowe, 
dyncze. Obiekt zbudowany zo: 
planie prostokąta.

Jest to typowy budynek ty

skim. Był więc w pewnym sensie barza Hischera spory teren położony
jednym  z pierwszych prudnickich na północ od istniejącej fabryki. We-
Europejczyków, dług projektu wrocławskiego mistrza

Jak dotąd nie udało się nam ustalić, gdzie znajdowała się ta filia zakładu (powyżej). Stary magiel (z lewej).

murarskiego Schmidta powstaje na 
nim wielka hala - budynek obecnej 
wykończalni (część na nieco już ar
chiwalnym zdjęciu). Obok powstał 
budynek kotłowni z dwoma kotłami 
parowymi, zasilającymi maszyny pa
rowe wykończalni.

Następuje burzliwy rozwój mia
sta. P rudn ik posiada ju ż  w tedy 
7.444 mieszkańców i jest wielkim 
ośrodkiem przemysłowym i m ie j
skim na Górnym Śląsku. W pew
nym momencie Prudnik staje się

mechaniczne zakładów poruszane 
były 10 m aszynam i parowym i o 
łącznej mocy 150 KM.

Produkowane w firmie tkaniny, a 
zwłaszcza słynne prudnickie ada
maszki, uzyskały doskonałą markę 
w całym państwie pruskim i poza 
jego granicami.

Następne lata - to dalszy rozwój 
zakładów. Rok 1872 - nowy magiel 
w wykończalni. Rok 1875 - nowa 
portiernia. Rok 1879 - wybudowanie 
wykończalni suchej.

brycznego, jednokondygna 
Bez podpiwniczenia. Podział 
jest niesymetryczny, dwutra 
Elewacje otynkowane są gł; 
tynkami, z elementami wystr 
wspomnianej cegły licówki ( 
gzyms wieńczący podparty a 
wymi wspornikami, attyka w 
krenelaża). Okna są ustawione 
mi, naśladując biforia. Budyń 
chował pierwotną funkcję.

Żeby uprzytom nić sobie w ie l
kość dzieła Samuela Frankla, ja 
kim był krok po kroku rozwój firmy 
- trzeba poświęcić nieco miejsca 
historii. Oto jesteśmy w roku 1862. 
P rud n ick i fab ryka n t je s t ju ż  po 
znaczących sukcesach. Miejscowa 
konkurencja zosta ła  zn iszczona 
lub wchłonięta. Jest więc monopo
listą. Ale nie chodzi mu już wyłącz
nie o lokalny rynek. Frankel chce 
utrzymać się w czołówce firm pru
skich, a nawet marzy się mu przo
downictwo na kontynencie europej-

W Y K 0N C Z A L N IA
To on jako pierwszy na kontynen

cie produkował całkowicie dotąd nie
znaną tkaninę typu “beatling mills”, co 
podpatrzył u Anglików. Jego fabryka 
zatrudniała wówczas 1.700 pracowni
ków, m.in. także w dwóch firmach fi
lialnych - w Podlesiu i Głuchołazach. 
Ich dotychczasowych właścicieli prud
nicki fabrykant doprowadził skutecz
nie do bankructwa.

We wspom nianym  1862 roku 
Frankel wysyła do Anglii i Szkocji na 
naukę syna Alberta i siostrzeńca Jó
zefa Pinkusa. Sam zakupuje od gar-



T /  P O L O N IA
00 Kawa czy herbata
30 Katalog zabytków; Wambie
rzyce - Kalwaria
45 Oto Polska; program Piotra
Jaźwińskiego
15 Krakowskie Przedmieście 27 
30 Wiadomości 
40 Giełda
45 Wieści polonijne; powt.
00 Południk 19-ty; magazyn 
geograficzno - podróżniczy dla 
dzieci; powt.
30 Plecak pełen przygód; ode. 
12/13; 1993 serial dla młodych 
widzów; reż: Janusz Dymek; 
wyk: Anna Majcher, Maciej Or
łoś, Adaś Siemion, Eugenia 
Herman i inni; powt.
55 Miss Polonii -Konkurs dla 
widzów
00 Królowa Bona; ode. 10/12; 
1981 serial biograficzny prod. 
polskiej; reż: Janusz Majewski; 
wyk: Aleksandra Śląska, Zdzi
sław Kozień, Jerzy Zelnik; powt. 
55 Dwie skały-piosenki Jacka 
Kaczmarskiego; powt.
25 Fronda; Piękna śmierć 
50 Film animowany dla doro
słych; Skansen; powt.
00 Wiadomości 
10 Częściej proszę - koncert 
Piaska; powt.
00 Klan; ode. 400; serial prod. 
polskiej; reż: Paweł Karpiński 
25 Forum; program publicy
styczny; powt.
10 Podróże kulinarne Roberta 
Makłowicza; Smak źródeł Wisły 
35 Kwadrans na kawę; program 
Barbary Markowskiej dla osób 
otyłych
50 Film animowany dla doro
słych; Jak nauka wyszła z lasu 
00 Wiadomości 

:10 Mini wykłady o maxi spra
wach; ode. 5 - O świętych (prof. 
Leszek Kołakowski); program 
Jerzego Markuszewskiego 
25 Zaproszenie; program krajo
znawczy Wojciecha Nowakow
skiego; powt.
:45 Rozmowa dnia 
05 Fronda; Piękna śmierć; powt. 
:30 Krzyżówka szczęścia; tele
turniej

:00 Teleexpress
:15 Ala i As; Mikołajkowe czary; 
program dla dzieci 
40 Skippy; ode. 15/25 - Dorwać 
pieniądze; 1992 serial animowa
ny prod. australijskiej 

:20Telezakupy
:35 Klan; ode. 400; serial prod. 
polskiej; reż: Paweł Karpiński 

:00 Wieści polonijne 
:15 Dobranocka; Przygody 
Świerszczyka; ode. 3; serial

19:30 Wiadomości 
19:55 Pogoda 
19:58 Sport
20:00 Miss Polonii -Konkurs dla 

widzów
20:05 Weryfikacja; 1986 dramat 

prod. polskiej (93'); reż: Miro
sław Gronowski; wyk: Marek 
Kondrat, Jan Englert, Gustaw 
Holoubek, Maria Pakulnis 

21:40 Piosenki z filmoteki; koncert; 
wyk: A. Różańska, J. Chmielnik,
A. Jurksztowicz, E. Górniak, R. 
Szubert, S. Friedmann, K. Ja
roszyński, M.Jeżowska 

22:20 Forum Polonijne: Odpowie
dzi na pytania 

22:35 Panorama 
22:55 Sport-telegram 
23:00 Linia specjalna; program 

Barbary Czajkowskiej 
23:50 Archiwista; cz. III; film doku

mentalny Andrzeja Trzosa - Ra- 
stawieckiego 

00:45 Monitor Wiadomości 
01:00 Wieści polonijne; powt.
01:15 Przygody Świerszczyka; ode.

3; serial animowany dla dzieci 
01:30 Wiadomości; powt.
01:55 Sport; powt.
01:59 Pogoda; powt. •
02:00 Miss Polonii -Konkurs dla 

widzów
02:05 Klan; ode. 400; serial prod.

polskiej; reż: Paweł Karpiński 
02:30 Weryfikacja; 1986 dramat 

prod. polskiej (93'); reż: Miro
sław Gronowski; wyk: Marek 
Kondrat, Jan Englert, Gustaw 
Holoubek, Maria Pakulnis; powt. 

04:00 Piosenki z filmoteki; koncert; 
wyk: A. Różańska, J. Chmielnik,
A. Jurksztowicz, E. Górniak, R. 
Szubert, S. Friedmann, K. Ja
roszyński, M. Jeżowska; powt. 

04:40 Forum Polonijne: Odpowie
dzi na pytania; powt.

05:00 Panorama; powt.
05:20 Sport-telegram; powt.
05:25 Krzyżówka szczęścia; tele

turniej; powt.
06:00 Zakończenie programu

fte m a a ?
■ W ’

6.00 Muzyka
7.00 Świat według Bundych, serial 

prod. USA
7.25 Batman, serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła, serial prod. USA
8.30 Xena, serial prod. USA (powt.)
9.30 Zbuntowany anioł, telenowela 

prod. argentyńskiej (powt.)
10.30 Florella, telenowela prod. pe

ruwiańskiej (powt.)
11.30 Pogromcy zła, serial prod. 

kanadyjskiej
12.30 Idź na całość (powt.Ą

13.30 Rodzina zastępcza, serial
14.00 Sekrety rodzinne (powt.)
14.30 Gospodarz (powt.)
15.00 Pokemon, serial animowany
15.30 Informacje
15.55 Słodka trucizna, telenowela
16.45 Wysoka fala, serial USA
17.45 Fiorella, telenowela
18.40 Kurier TV
18.55 Informacje
19.05 Zbuntowany anioł, telenowela
20.00 Świat według Kiepskich, se

rial komediowy prod. polskiej
20.40 „Wariackie święta”,film prod. 

USA (.1994), 92 min. (Mixed 
Nuts) r. Nora Ephron; w. Steve 
Martin, Madeline Kahn, Juliette 
Lewis, Rob Reiner. Romantycz
na komedia. Zbliżają się święta 
Bożego Narodzenia. Wtedy sa
motność jest szczególnie przy
gnębiająca, więc Philip (Steve 
Martin) zaczyna rozpaczliwie 
poszukiwać dziewczyny. Nie- 
gardzi nawet dziewczyną z sex- 
telefonu...

22.40 Telewizyjne Biuro Śledcze
23.00 Informacje i biznes informa

cje
23:30 Graczykowie, serial kome

diowy prod. polskiej (powt.)
00.00 Kurier TV (powt.)
00.15 „Dorwę cię krwiopijco”,film 

prod. USA (1988), 84 min. (I'm 
Gonna Git You Sucka) r. Ke- 
enen Ivory Wayans; w. Keenen 
Ivory Wayans, Damon Wayans, 
Bernie Casey, Antonio Fargas. 
Czarna komedia rozgrywająca 
się na terenie murzyńskiego 
getta.

02.00 Muzyka

06.00 Maria Emilia - te lenowela
06.45 Katalina i Sebastian
07.30 Odjazdowe kreskówki
08.35 Czy boisz się ciemności? - 

serial dla m łodzieży [stereo]
09.00 Zagubiony w czasie - serial
09.50 Lista zobowiązań - serial
10.40 Podaj dalej - teleturniej
11.10 Dr. Stefan Frank - serial
12.00 Teleshopping
13.05 Gra w  przeboje - teleturniej
13.35 Katalina i Sebastian
14.20 Maria Emilia - telenowela
15.10 Odjazdowe kreskówki
16.25 Czy boisz się ciem ności? -

serial dla m łodzieży [stereo]
16.50 Zagubiony w  czasie - serial
17.40 Lista zobowiązań - serial
18.30 Gra w  przeboje - teleturniej
19.00 Zoom - magazyn sensacji
19.30 Podaj dalej - te leturn ie j
20.05 Mistrz deskorolki (G leaming 

the Cube) film akcji, USA 1989
22.00 „52 m inuty” - reportaże

23.00 Miłość i kule (Love and Bul
lets) thriller, USA 1979

00.40 Sexplozja - magazyn tylko 
dla dorosłych

01.00 Zoom - magazyn sensacji
01.25 Mistrz deskorolki (Gleaming

the Cube) film akcji, USA 1989
03.05 Miłość i kule (Love and Bul

lets) thriller, USA 1979
04.35 Teleshopping

06:05 W niewoli uczuć - serial 
06:45 Telesklep 
07:00 Przygody Mikołaja - serial 
07:25 Alf - serial komediowy, USA 
07:50 Tęczowa kraina - serial 
08:15 He-Man i władcy wszech

świata - serial animowany 
08:35 Piotruś Pan - serial anim. 
09:00 Rozmowy w toku - talk show 
09:45 Daniela i przyjaciele - serial 
10:35 Telesklep
11:30 Zakazane uczucia - serial 
12:20 Na ratunek - serial 
12:50 Agent - program przygodo- 

wo-rozrywkowy 
13:50 Przygody Mikołaja - serial 
14:15 Tęczowa kraina - serial 
14:40 He-Man i władcy wszech

świata - serial animowany 
15:05Łowcy skarbów - serial 
16:00 Alf - serial komediowy, USA 
16:30 TVN Fakty 
16:45 Pogoda
16:50 Valeria - serial obyczajowy 
17:45 Wizjer tvn - magazyn sen

sacji i rozrywki (ZA ZGODĄ 
RODZICÓW)

18:15 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport 
19:30 Pogoda
19:35 W niewoli uczuć - serial 
20:30 Milionerzy-teleturniej 
21:20 Miasteczko - serial, Polska 
22:05 Beverly Hills 90210 - serial 
23:00 TVN Fakty 
23:10 Kropka nad i - program pu
blicystyczny
23:30 Melrose Place - serial oby
czajowy, USA (ZA ZGODĄ RO
DZICÓW)
00:30 Wizjer tvn - magazyn sen
sacji i rozrywki (ZA ZGODĄ RO
DZICÓW)
01:00 Tenbit.pl - magazyn nowości 

internetowych 
02:00 Granie na zawołanie - pro

gram rozrywkowy

REDAKCJA 
NIE ODPOWIADA 

ZA ZMIANY 
W PROGRAMIE

WOŁANIE O POMOC
(LAST CRY FOR HELP)
Dramat obyczajowy, 97 min, 

USA 1979. Scenariusz i reżyse
ria: Hal Sitowitz. Występują: Lin
da Purl, Tony Lo Bianco, Murray 
Hamilton, Grant Goodeve, Karen 
Lamm, Morgan Woodward i inni

Akcja rozgrywa się w latach 
70. w Los Angeles, rodzinnym 
mieście bohaterki dramatu, 
uczennicy szkoły średniej. Głów
ny wątek koncentruje się wokół 
jej stanów psychicznych, nie
możności porozumienia się z ró
wieśnikami i rodzicami. Nasto
latka nie potrafi się odnaleźć w 
otaczającym jąświecie, czuje się 
zagubiona i odepchnięta. Nawet 
najbliżsi nie zauważają, źe jest 
bardziej wrażliwa i delikatna, niż 
jej zaborcze szkolne koleżanki. 
Sharon Muir (Linda Pur!) miesz
ka wraz z rodzicami w dużym, 
komfortowym domu, a mimo to 
czuje się samotna i nieszczęśli
wa. Szuka ucieczki od przytła
czającej ją  rzeczywistości w 
czterech ścianach swego poko
ju. Jej jedynym towarzyszem jest 
mały, czworonożny przyjaciel. 
Sharon nie znajduje wspólnego 
języka z zapracowanym ojcem 
Ralphem (Murray Hamilton), ani 
matką Joan (Shirley Jones), któ
ra, choć nie pracuje, nie poświę
ca jej zbyt dużo czasu, bardziej 
interesująją sprawy starszej cór
ki i jej dziecka. Tymczasem Sha
ron dusi się w ciężkiej atmosfe
rze rodzinnego domu, gdzie tyl
ko z pozoru panują harmonia i 
ład. W rzeczywistości wszyst
kim narzuca swoją wolę despo
tyczna matka, a ojciec biernie 
poddaje się żonie, ograniczając 
się jedynie do zarabiania pienię
dzy na utrzymanie rodziny. Po 
kolejnej scysji przy kolacji, gdy 
matka znowu wypomina córce, 
źe powinna okazać więcej 
wdzięczności i szacunku za 
wspaniałe życie, jakie ofiarowali 
jej rodzice, Sharon popada w 
depresję, która pogłębia się. 
Sharon usiłuje popełnić samo
bójstwo, na szczęście, ratuje jej 
życie siostra. W szpitalu Sharon 
pozostaje pod opieką doświad
czonego psychiatry, doktora 
Bena Abbotta (Tony Lo Bianco). 
Niemały wpływ na poprawę psy
chiki dziewczyny ma również je
den z pacjentów kliniki, przystoj
ny i miły Jeff Burgess (Grant 
Goodeve).

TVP 1,15.12.2000
godz. 00:30

06:30 Wszystko o działce i ogro
dzie 

07:00 Agrolinia
07:45 Tańce polskie; Tańce górali 

żywieckich 
08:00 Zwierzęta świata; Inteligen

cja zwierząt 
08:30 Wiadomości 
08:42 Pogoda
08:45 Ziarno; program redakcji 

katolickiej dla dzieci i rodziców 
09:10 Magiczny kalendarz 
09:15 5-10-15; program dla dzieci 

i młodzieży 
09:40 Walt Disney przedstawia;

Aladdin; serial animowany USA 
10:05 Walt Disney przedstawia;

Oliver Twist cz.ll 
10:55 Dr Quinn; odc.40; serial 

prod.USA 
11:45 Kwadrans na kawę 
12:00 Z kamerą wśród zwierząt;

Zimowy stół 
12:25 Miliard w rozumie; teleturniej 
13:00 Wiadomości 
13:10 Anegdoty prezydenckie Lon

gina Pastusiaka 
13:20 Opowieści z Mórz Południo

wych; odc.13; serial prod. au
stralijskiej 

14:15 22 Konkurs dla Abonentów 
15:00 Jeśli nie Oxford.to co? 
15:30 Rzuć palenie razem z nami 
16:10 Lecznica pod św.Francisz- 

kiem; odc.7; serial dok.TVP 
16:35 Lista przebojów; [stereo] 
17:00 Teleexpress 
17:25 Kochamy polskie seriale; te

leturniej 
17:55 MdM
18:20 Akademia IQ - Pokaż, co 

potrafisz 
19:00 Wieczorynka; Mapeciątka 
19:30 Wiadomości 
19:51 Sport 
19:56 Pogoda
20:05 Rycerz Króla Artura; First 

Knight; 1995 fab. USA/za zgo
dą rodziców/; reż: Jerry Zucker; 
wyk: Sean Connery, Richard 
Gere, Julia Ormond 

22:25 Sportowa sobota 
22:35 Życzenie śmierci 2; Death 

Wish II; 1982 film fab.prod. 
USA; reż: Michael Winner; wyk: 
Charles Bronson,Jill Ireland 

00:15 Nocne rozmowy; [za zgodą 
rodziców]

01:00 Noc internauty
01:30 Klan; odc.405; telenowela
01:55 Klan; odc.406; telenowela
02:20 Klan; telenowela TVP
02:45 Motown Live
03:25 Zakończenie programu

TCP Ü
07:00 Echa tygodnia; /dla niesły- 

szących/
07:30 Tacy sami 
08:00 Program lokalny 
09:00 Doogle Howser, lekarz me

dycyny; odc.16; serial prod.USA 
09:30 Gospodarka w Dwójce 
10:00 Młode gwiazdy francuskiego 

baletu
10:30 Więcej niż dwoje; film dok.

prod norweskiej/stereo/
11:30 Kino bez rodziców; Jetsono- 

wie; serial anim. prod. USA 
11:50 Tom i Jerry; serial anim.prod. 

USA
12:00 Kino bez rodziców; Tajemni 

caSagali; ode. 1/13 Mały czaro 
dziej; serial prod.polsko-niem. 

12:30 Parker Lewis nigdy nie prze
grywa; odc.40; serial prod.USA 

13:00 Co ludzie powiedzą odc.14/ 
40; serial kom.prod.anglelskiej 

13:30 Zgadula; teleturniej 
14:00 Arka Noego 
14:30 Familiada; teleturniej 
15:00 Złotopolscy; telenowela TVP 
15:30 Dozwolone od lat 40-tu 
16:30 M jak miłość; serial TVP 
17:20 Jazda kulturalna 
18:00 Program lokalny 
18:21 Pogoda 
18:30 Panorama 
18:50 Dwójkomania 
18:55 Sukces; serial TVP 
19:25 Studio sport 
19:55 Andrzejkowy wieczór kaba

retowy 
20:50 Słowo na niedzielę 
21:00 Panorama 
21:20 Sport-telegram 
21:26 Pogoda
21:35Tombstone; 1993 western 

USA; reż: George Cosmatos; 
wyk: Kurt Russell,Val Kilmer 

23:45 Jest takie miasto... Kabaret 
Maćka Stuhra 

00:35 Zdrada; Street Gun; 1996 
film fab.prod.USA; reż: Stephen 
Lieb; wyk: Justin Pagel 

02:05 Zakończenie programu

T V  B O L O N I A

06:00 Ród Gąsieniców; ode. 5 161 - 
Paweł - syn Maćka Gąsienicy; 
1980 serial prod. polskiej; reż: 
Konrad Nałęcki; wyk: Franci
szek Pieczka, Wiesław Gołaś 

07:00 Echa tygodnia; (program w 
języku migowym)

07:30 Miss Polonii - konkurs dla 
widzów (1)

07:35 Klan; ode. 395; serial prod.
polskiej; reż: Paweł Karpiński 

07:55 Klan; ode. 396; serial prod.
polskiej; reż: Paweł Karpiński 

08:20 Klan; ode. 397; serial prod.
polskiej; reż: Paweł Karpiński 

08:45 Ziarno; program redakcji ka
tolickiej dla dzieci i rodziców 

09:155-10-15; program dla dzieci 
i młodzieży 

09:35 Babar; ode. 4 5 1651 - Dziec
ko w pałacu; serial animowany 

10:00 Hity satelity; propozycje pro
gramowe TV Polonia na nad
chodzący tydzień; powt.

10:15 Uczmy się polskiego; lekcja 
14 - Rozstania i powroty 

10:45 Badziewiakowie; ode. 5 /18/ 
- Smol biznes; 1999 serial 

11:20 Madonny polskie; Matka 
Boża Śnieżna; reportaż Jerze
go Kołodziejczyka 

11:50 Polscy rolnicy we Francji; cz. 
2; reportaż Grzegorza Kościń- 
skiego

12:20 Teatr dla Dzieci; Dzieci z 
Bullerbyn; 1996 autorka: Astrid 
Lindgren (41'); reż: Mikołaj Gra
bowski; wyk: Karolina Nowak, 
Michał Grabowski, Ludwik Po
piel, Agata Winiarska 

13:00 Teledyski na życzenie 
13:10 Skarbiec magazyn historycz- 

no-kulturalny 
13:40 Śniardwy; film dokumental

ny Jerzego Porębskiego 
14:05 Alek - portret Aleksandra 

Maliszewskiego; reportaż 
14:30 Kocham Polskę; teleturniej 
15:00 Muzyka łączy pokolenia; Ewa 

Bem - Reni Jusis; magazyn 
15:50 Dziennik telewizyjny - pro

gram Jacka Fedorowicza 
16:00 Sensacje XX wieku; Rok 

1941 ode. 2 
16:25 Magazyn Polonijny z Biało

rusi
17:00 Teleexpress 
17:15 Mówi się...; program porad

nikowy prof. Jerzego Bralczykć 
17:35 Przeboje „Hulaj Duszy” 
18:15 Na dobre i na złe; ode. 23 - 

Męska decyzja; 1999 serial 
prod. polskiej 

19:05 Kurier z Waszyngtonu; pro 
gram Bogdana M. Wojciechów 
skiego

19:20 Dobranocka; Bolek i Lolek 
wyruszają w świat; ode. 2 - Ne 
tropach bengalskiego tygrysa; 
serial animowany dla dzieci 

19:30 Wiadomości 
19:50 Pogoda 
19:53 Sport
20:00 Miss Polonii - konkurs dla 

widzów (1); powt.
20:05 Historia kina w Popielawacl 

1998 film fabularny prod. pol
skiej (88'); reż: Jan Jakub Kol 
ski; wyk: Krzysztof Majchrzak 
Bartosz Opania, Grażyna Błę 
ka - Kolska

sobota 16.12



21:40 Zbigniew Zamachowski i 
jego przyjaciele - Big Zbig show 
cz.2

22:30 Panorama
22:50 Sport-telegram
23:00 Zwierzenia kontrolowane; 

Marek Kondrat
23:25 A śmierć utraci swoją wła

dzę; program poetycko - mu
zyczny

23:50 Sportowa sobota
00:00 Dziennik telewizyjny - pro

gram Jacka Fedorowicza; powt.
00:10 Na dobre i na złe; ode. 23 - 

Męska decyzja; 1999 serial 
prod, polskiej; powt.

01:00 Teledyski na życzenie; powt.
01:15 Bolek i Lolek wyruszają w 

świat; ode. 2 - Na tropach ben
galskiego tygrysa; serial anim.

01:30 Wiadomości; powt.
01:50 Sport; powt.
01:54 Pogoda; powt.
01:55 Miss Polonii - konkurs dla 

widzów (1); powt.
02:00 Historia kina w Popielawach; 

1998 film fabularny prod, pol
skiej (88'); reż: Jan Jakub Kol
ski; wyk: Krzysztof Majchrzak, 
Bartosz Opania, Grażyna Błęc- 
ka - Kolska; powt.

03:35 Zbigniew Zamachowski i 
jego przyjaciele - Big Zbig show 
cz.2; powt.

04:30 Skarbiec magazyn historycz- 
no-kulturalny; powt.

05:00 Panorama; powt.
05:20 Sport-telegram; powt.
05:30 Sensacje XX wieku; Rok 

1941 ode. 2; program Bogusła
wa Wołoszańskiego; powt.

05:55 Kurier z Waszyngtonu; pro
gram Bogdana M. Wojciechow- 
skiego; powt.

06:10 Zakończenie programu

6.00 Disco Relax (powt.)
7.00 Drozda - program rozrywko

wy (powt.)
7.30 W drodze - magazyn katolicki
8.00 4 x 4 - magazyn motoryzacyj

ny
8.30 Spiderman, serial animowany
9.00 Godzilla, serial animowany
9.30 Power Rangers, serial dla mło

dzieży
10.00 Strażnik Teksasu, serial 

prod. USA (powt.)
11.00 „Dzika ziemia", film prod. 

Kanada - USA (1994), 95 min 
(Savage Land) r. Dean Hamil
ton; w. Corbin Berenson, Corey 
Carrier, Brion James, Martin Ko- 
ve. Western. Po napadzie na 
dyliżans dwie kobiety i dwójka 
dzieci usiłują dotrzeć do cywili
zacji.

ok. 12.45 KLASYKA FILMOWA: 
„Kapitan z Koepenick”, film 
prod, niemieckiej (1956), 88 
min. (The Captain from Koepe
nick) r. Helmut Kautner; w. He
inz Ruehmann, Hannelore 
Schroth, Martin Held Klasycz
na adaptacja sztuki Carla Zuck- 
mayera, nawiązującej do gogo- 
lowskiego „Rewizora”. Wielo
krotny oszust Wilhelm Voigt 
(Ruehmann) przywłaszcza so
bie atrybuty oficera i jako szta
bowy kontroler terroryzuje mia
steczko Koepenick w cesar
skich Prusach.

14.30 Gospodarz - teleturniej
15.00 Disco Polo Live
16.00 Informacje
16.15 Drozda - dyżurny satyryk kra

ju
16.45 Przyjaciele, serial prod. USA
17.15 Asy z klasy, serial prod. USA
18.10 Idż na całość - show z na

grodami
19.05 Adam i Ewa, serial prod, pol

skiej
20.00 Świat według Kiepskich, se

rial komediowy prod, polskiej
20.30 Duża przerwa, serial kome

diowy prod, polskiej
21.00 Życiowa szansa - teleturniej 

K. Ibisza
21.50 KINO NOCNE : „Zimna stal", 

film prod. USA (1987), 86 min. 
(Cold Steel) r. Dorothy Ann 
Puzo; w. Brad Davis, Sharon 
Stone, Jonathan Banks, Adam 
Ant. Dramat policyjny. Ojciec 
policjanta, Johnny’ego Modine, 
w noc wigilijną pada ofiarą bru
talnego morderstwa. Prowadzo
ne przez Johnnego śledztwo 
prowadzi do mordercy-psycho- 
paty zwanego Lodziarzem.

23.45 Opowieści z krypty, serial 
prod. USA

00.15 Nocne eskapady oraz Bever
ly Hills Bordello - seriale erotycz
ne

01.15 Filmy erotyczne Playboya
ok. 03.00 Muzyka

06.00 Teledyski
07.00 Odjazdowe kreskówki
10.25 Beczka śmiechu - program

rozrywkowy
10.50 Zagubiony w czasie - serial 

fantastycznonau kowy
11.35 Tata major-serial komediowy
12.00 Tajemnicza wyspa - serial 

przygodowy [emisja stereo]
12.30 Ukryte miasto- serial przygo

dowy [emisja stereo]
12.55 Gra w przeboje - teleturniej 

muzyczny [emisja stereo]

13.25 Trzecia planeta od Słońca V
- serial komediowy [stereo]

13.50 Uwolnić szkołę (Demolition
High), film akcji, USA 1996

15.20 SeaOuest - serial fanta- 
stycznonaukowy

16.10 Na wariackich papierach - 
serial sensacyjny

17.05 Czynnik PSI IV - serial fan- 
tastycznonaukowy

17.55 Wieczór z reklamą - program 
informacyjno-rozrywkowy. Ma
gazyn poświęcony szeroko ro
zumianej reklamie. Twórcy w 
przystępny sposób prezentują 
widzom najciekawsze polskie 
kampanie i spoty reklamowe, 
sylwetki polskich i zagranicz
nych twórców, ciekawostki ze 
świata Internetu i różnorodne 
bloki tematyczne zagranicznych 
reklam.

18.30 Gra w przeboje - teleturniej 
muzyczny [emisja stereo]

19.00 Zoom - magazyn sensacji
19.30 Trzecia planeta od Słońca V

- serial komediowy [stereo]
20.00 Wybierz mnie (Choose Me) 

dramat, USA 1984
22.10 Piranie (Killer Fish) film sen

sacyjny, USA 1978
00.00 Hotel - serial obyczajowy 
00.50 Czynnik PSI IV - serial fan- 

tastycznonaukowy
01.35 Czerwona fala (Red Surf) 

film akcji, USA 1990
03.15 Scanner Cop (Scanner Cop) 

horror, USA 1994
04.45 Teleshopping

07:00 Telesklep
08:00 Albert (27) - serial animowa

ny dla dzieci
08:20 Kapitan Planeta (50) - serial

animowany dla dzieci
08:45 Mama, tata i ja - teleturniej

dlai dzieci i rodziców
09:10 He-man i władcy wszech-

świata (7) - serial animowany
dlai dzieci

09:35 Przygody Mikołaja (3) - se-
rialI animowany dla dzieci

10:00 Pepsi chart - program mu-
zyczny

10:30 Gwiezdne wrota (26) - serial 
11:30 VIVA Polska - program muz

yczny
12:30 Automaniak - magazyn mo

toryzacyjny 
13:00 Zderzeni z życiem (Heart of 

Dixie) - film obyczajowy, USA 
1989 reż. Martin Davidson / 
wyk. Ally Sheedy, Virginia Mad
sen, Phoebe Cates, Treat Wil
liams, Don Michael Paul 

15:10 Multikino - magazyn filmowy

15:40 Brygada Ratunkowa (16) - 
serial obyczajowy, USA 

16:35 Samotny tata (Danielle Ste
el’s Daddy) - film obyczajowy, 
USA 1991 reż. Michael Miller/ 
wyk. Patrick Duffy, Lynda Car
ter, Kate Mulgrew 

18:30 Maraton uśmiechu - program 
rozrywkowy 

19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport 
19:30 Pogoda
19:35 Milionerzy - teleturniej 
20:25 Ananasy z mojej klasy - pro

gram rozrywkowy 
21:30 Mordercze Wizje 2 (Visions 

of Terror) - film sensacyjny, 
USA 1994 reż. Sam Pillsbury / 
wyk. Barbara Eden, Michael 
Nouri, Ted Marcoux, Missy Cri
der, Joan Pringle 

23:20 Portret zabójcy (26) - serial 
sensacyjny, USA 

00:15 Midnight Express (Midnight 
Express) - film sensacyjny, 
Wielka Brytania 1978 reż. Alan 
Parker/wyk. Brad Davis, Ran
dy Quaid, John Hurt, Irene Mi
racle, Bo Hopkins (film niedo
stępny drogą satelitarną)

02:30 Granie na zawołanie - pro
gram rozrywkowy

RYCERZ KRÓLA ARTURA
(FIRST KNIGHT)
Film fabularny, 128 min, USA 

1995. Reżyseria: Jerry Zucker. 
Scenariusz: William Nicholson. 
Występują: Sean Connery, Ri
chard Gere, Julia Ormond, Ben 
Cross, Liam Cunningham, Chri
stopher Villiers, Valentine Pelka 
i inni

Pięć lat po głośnym debiucie 
„Uwierz w ducha", który stał się 
przebojem kasowym 1990 roku, 
reżyser Jerry Zucker realizuje 
swój drugi film „Rycerz króla Ar
tura". Baśniowa opowieść spod 
znaku „miecza i magii”, ukazu
jąca walkę dobra ze złem, roz
czarowała jednak wielu krytyków, 
którzy byli przygotowani na więk
szy sukces. Niemniej widowi
skowe przedstawienie nawiązu
jące do odległych czasów legen
darnego króla Artura i jego ryce
rzy Okrągłego Stołu wzbudziło 
uwagę niektórych recenzentów, 
którym spodobały się spektaku
larne sceny pojedynków na mie
cze, bogate kostiumy i dekora
cje oraz gra aktorów, szczegól
nie delikatnej i kruchej Julii Or
mond, zachwycającej autentycz
ną świeżością i spontaniczno
ścią. Kończy się okres długo
trwałych wojen arturiańskich...

TVP 1,16.12.2000
godz. 20:05

ś ro d a  20.1204:50 Teledyski na życzenie; powt. 
05:00 Panorama; powt.
05:20 Sport-telegram; powt.
05:30 Skarbiec magazyn historycz- 

no-kulturalny; pod redakcją Lu
cyny Smolińskiej; powt.

06:00 Zakończenie programu

U'

6.00 Muzyka
7.00 Świat według Bundych, serial
7.25 Pokemon, serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła, serial prod. USA
8.30 Wysoka fala, serial prod. USA
9.30 Zbuntowany anioł, telenowela
10.30 Fiorella, telenowela
11.30 Zatoka nieszczęśliwych ko

chanków, serial prod. kanad.
12.30 Idź na całość
13.30 Graczykowie, serial
14.00 Macie co chcecie, program
14.30 4 x 4 - magazyn motoryzac.
15.00 Batman, serial animowany
15.30 Informacje
15.55 Słodka trucizna, telenowela
16.45 Xena, serial prod. USA
17.45 Fiorella, telenowela
18.40 Kurier TV
18.55 Informacje
19.05 Zbuntowany anioł, telenowe

la prod. argentyńskiej
20.00 Rodzina zastępcza, serial
20.30 FILM TYGODNIA: „Skpe- 

rus”, film prod. USA (1994), 107 
min. (Greedy) r. Jonathan Lynn

22.30 Kurier sensacji
23.00 Informacje i biznes informa

cje
23.30 Duża przerwa, serial 
00.00 Kurier TV (powt.)
00.15 Ludzie Typhona, serial
01.15 Różowa landrynka - magazyn
01.45 Muzyka

06.00 Maria Emilia - telenowela
06.45 Katalina i Sebastian
07.30 Odjazdowe kreskówki
08.35 Czy boisz się ciemności? - 

serial dla młodzieży [stereo]
09.00 Zagubiony w czasie - serial
09.50 Lista zobowiązań - serial
10.40 Podaj dalej - teleturniej
11.10 Kobieta zwana Jackie -mini- 

serial biograficzny, USA 1991
12.00 Teleshopping
13.05 Gra w przeboje - teleturniej
13.35 Katalina i Sebastian
14.20 Maria Emilia - telenowela
15.10 Odjazdowe kreskówki
16.25 Czy boisz się ciemności? -

serial dla młodzieży [stereo]
16.50 Zagubiony w czasie - serial

17.40 Lista zo b o w iązań  - serial
18.30 Gra w przeboje - teleturniej
19.00 Zoom - magazyn sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej
20.05 Surowe prawo (Let Hirn Have 

It) dramat, Wielka Brytania 1991
22.10 Dr. Stefan Frank - serial
23.05 Prawo i bezprawie - serial 
00.00 McCall - serial sensacyjny 
00.50 Sexplozja - magazyn tylko

dla dorosłych
01.05 Zoom - magazyn sensacji
01.30 Surowe prawo (Let Hirn Have 

It) dramat, Wielka Brytania 1991
03.20 „52 minuty - Do życia po

trzebna jest miłość „ - reportaż.
04.10 Teleshopping

06:05 W niewoli uczuć - serial 
06:45 Telesklep 
07:00 Przygody Mikołaja - serial 
07:25 Alf - serial komediowy, USA 
07:50 Tęczowa kraina (1) - serial 
08:15 He-Man i władcy wszech

świata - serial animowany 
08:35 Piotruś Pan - serial anim. 
09:00 Rozmowy w toku - talk show 
09:45 Daniela i przyjaciele - serial 
10:35 Telesklep
11:30 Zakazane uczucia (1) - se

rial obyczajowy, Meksyk 
12:20 Ananasy z mojej klasy - pro

gram rozrywkowy 
13:25 O co chodzi - teleturniej 
13:50 Przygody Mikołaja - serial 
14:15 Tęczowa kraina (1) - serial 
14:40 He-Man i władcy wszech

świata - serial animowany 
15:05 Piotruś Pan - serial anim. 
15:30 Magazyn NBA 
16:00 Alf - serial komediowy, USA 
16:30 Fakty 
16:45 Pogoda
16:50 Valeria - serial obyczajowy 
17:45 Wizjer tvn - magazyn sen

sacji i rozrywki (ZA ZGODA- 
RODZICÓW)

18:15 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport 
19:30 Pogoda
19:35 W niewoli uczuć - serial 
20:30 Niezwykła odwaga -  sensa

cyjny, USA, 1994, reż. Charles 
Robert Camer 

22:20 Na ratunek - serial 
22:50 TVN Fakty 
23:00 Kropka nad i - program 
23:20 Agent - program przygodo- 

wo-rozrywkowy 
00:10 Drew Carey Show - serial 
00:40 Wizjer tvn - magazyn 
01:10 Supergliny - magazyn poli

cyjny (DLA DOROSŁYCH)
01:4Q Granie na zawołanie - pro

gram rozrywkowy

B B B 1
06:00 Kawa czy herbata; w tym 

Wiadomości: 6.05,6.30,7.00,
7.25

07:25 Telezakupy 
07:40 Maruszka i książę; cz.1/3; 

1982 serial prod. słowackiej; 
reż: Martin Holly; wyk: Karol 
Machata, Ladislaw Chudit 

08:15 KrakowskiePrzedmieście 27 
08:25 Giełda 
08:30 Wiadomości 
08:42 Pogoda
08:45 Moje miasteczko; ode.11 

Pierwsza pomoc; serial prod. 
kanadyjskiej 

09:10 Magiczny kalendarz 
09:15 Jedyneczka; program dla 

dzieci
09:45 Bajeczki Jedyneczki 
10:00 Tajemnicza kobieta; odc.114 

telenowela prod. wenezuelskiej 
10:50 Po prostu paragraf 
11:00 Szlachetne hobby; Żelazka 
11:15 Dom pełen zwierząt 
11:30 Ekran z kwiatkiem; Cytrusy 
11:35 Tajemnice armii 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes; rolniczy pro

gram informacyjny 
12:20 Kontrasty - świat, ludzie, pie

niądze 
12:25 Samo życie 
12:45 Klan; odc.409; telenowela 

TVP; powt.
13:10 Lista przebojów; [stereo] 
13:35 Do celu; teleturniej 
13:50 U wód...; Książe jodowych 

wód
14:05 Do celu; teleturniej 
14:15 Katalog zabytków; Binarowa 
14:20 Do celu
14:45 Ups and Downs - j.angielski 

dla średniozaawansowanych; 
odc.5; /stereo/

15:00 Wiadomości 
15:10 Czas na komputer 
15:30 Szerokie tory 
16:00 Kwadrat
16:30 Moda na sukces; odc.1276;

serial prod.USA 
17:00 Teleexpress 
17:20 Gość Jedynki 
17:35 Klan; odc.410; telenowela 

TVP
18:05 Jaka to melodia?; quiz mu

zyczny [stereo]
18:30 Rower Błażeja 
19:00 Wieczorynka; Pippi 
19:30 Wiadomości 
19:56 Sport 
20:01 Pogoda
20:10 Święta polskie; Żółty szalik; 

2000 film fab. prod. polskiej [za 
zgodą rodziców]; reż: Janusz

Morgenstern; wyk: Janusz Ga 
jos, Danuta Szaflarska 

21:40 Grudzień «70 
22:00 Kronika kryminalna; [za zgo 

dą rodziców]
22:25 Monitor Wiadomości 
22:40 Sportowy flesz 1
23:15 Gorąco polecam; Pogromca 

Morant; Breaker Morant; 1980 
film fab. prod. australijskiej [za 
zgodą rodziców]; reż: Bruce Be- 
resford 

00:55 Kulisy PRL-u; powt.
01:20 Druga Arka Noego; cz.ll; fle- 

portaż; powt.
01:45 Historia Polskiego Radia;

odc.11;powt. )
02:05 Zakończenie programu

m i !
07:30 Dziennik krajowy 
07:50 Studio urody 
08:00 Program lokalny 
08:30 Złotopolscy; telenowela TVP; 

powt.
09:00 Transmisja obrad Sejmu 
15:00 Sukces; serial TVP; powt. 
15:30 Tele Milenium; teleturniej 

[stereo]
16:00 Panorama 
16:10 Na dobre i na złe; odc.15 

Rozdroża serca; serial TVP f I 
17:05 Chleba powszedniego; film I 

dok. f. I
17:30 Program lokalny 
18:21 Pogoda 
18:30 Panorama 
18:50 Dwójkomania 
18:55 Jeden z dziesięciu; teletur

niej (. 1
19:25 Camerata; magazyn mu

zyczny
19:55 Magazyn Ekspresu Repor

terów r
20:50 Dwójkomania 
21:00 Panorama r
21:20 Sport-telegram 
21:26 Pogoda
21:35 Don Juan De Marco; Dory 

Juan De Marco; 1995 film fab. 
prod. USA; reż: Jeremy Levqn; 
wyk: Marion Brando,Johnny 
Deep, Faye Dunaway 

23:10 Auto
23:30 Kulisy życiorysów; Joachifn 

von Ribbentrop - nazista, który 
kochał Wielką Brytanię; serial 
dok.prod.angielskiej 

00:30 Handlarze snów; odc.2; se
rial prod. USA 

01:10 Europejski przegląd piłkarski 
01:35 Zakończenie programu
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06:00 Kawa czy herbata; w tym 
Wiadomości:6.05,6.30,7.00,
7.25

07:30 Telezakupy 
07:45 Przygody Sindbada; odc.44 

/ost./ Piekło na ziemi /cz.2/; se
rial prod.USA 

08:15 Krakowskie Przedmieście 27 
08:25 Giełda 
08:30 Wiadomości 
08:42 Pogoda
08:45 Świąteczne opowieści 

[ode. 1 ] - serial dla najmłodszych 
09:10 Magiczny kalendarz 
09:15 Jedyneczka; program dla 

dzieci
0.9:45 Bajeczki Jedyneczki 
10:00 Tajemnicza kobieta; odc.113;

telenowela prod. wenezuelskiej 
10:50 Dziecko,troski i radości 
11:15Zkoszyka pani Wandzi; ma

gazyn konsumenta 
11:35 U siebie 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes; rolniczy pro

gram informacyjny 
12:2012.20 do Unii 
12:45 Klan; odc.408; telenowela 

TVP; powt.
13:10 Klinika cudów; odc.12/ost./; 

telenowela dokumentalna /ste
reo/; powt.

13:40 Naturomania; Zwierzęta 
mają głos 

13:45 Zwierzęta świata; Inteligen
cja zwierząt; ode.3/6 Mądrość 
grupowa /cz.l/; serial prod.an
gielskiej /stereo/; powt.

14:10 Naturomania
14:15 Ptakolub
14:35 W rajskim ogrodzie; Hima-

lajów
14:55 Naturomania
15:00 Wiadomości
15:10 Czas NATO
15:30 publ.kult.
16:00 Raj
16:30 Moda na sukces; odc.1275;

serial prod.USA
17:00 Teleexpress
17:20 Gość Jedynki
17:35 Klan; odc.409; telenowela
18:05 Jaka to melodia?; quiz mu-

zyczny [stereo]
18:30 Rower Błażeja
19:00 Wieczorynka; Baśniowa kra

inai braci Grimm, Simsala
19:30 Wiadomości
19:56 Sport
20:01 Pogoda
20:10 J.A.G Wojskowe Biuro Śled-

cze; odc.13; serial prod.USA
21:00 Dziennik telewizyjny - pro-

gram Jacka Fedorowicza

21:10 telenowela dokumentalna 
21:40 Forum; program publicy

styczny; wyk: audiotele: 
0-70025011 - opcja 1; 
0-70025012-opcja 2 

22:30 Monitor Wiadomości 
23:00 Sportowy flesz 
23:05 Stan terminalny; Robin Co

ok’s Terminal; 1996 film fab. 
prod. USA [za zgodą rodziców]; 
reż: Lany Elikann; wyk: Doug 
Savant, Nia Peeples, Michael 
Ivonside

00:35 Życie na pointach; magazyn 
baletowy 

00:55 Z koszyka pani Wandzi; ma
gazyn konsumenta; powt.

01:15 powt.
02:00 Zakończenie programu

TWJ
07:30 Dziennik krajowy 
07:50 Studio urody 
08:00 Program lokalny 
08:30 M jak miłość; serial TVP 
09:20 Gdzie diabeł mówi dobranoc;

odc.71; serial prod.USA[stereo] 
10:10 McGregorowie; odc.65/ost./ 

serial prod.australijskiej 
11:00 Magazyn Ekspresu Reporte

rów
11:55 Familiada; teleturniej; powt. 
12:20 Tadeusza nikt nie rusza czy

li 30 lat w służbie telewizji; /3/; 
[stereo]; reż: A. Strzelecki; wyk: 
Tadeusz Drozda, Bohdan Łazu- 
ka, Krzysztof Krawczyk i inni 

13:15 Doktor z alpejskiej wioski; 
odc.67 Straszna tajemnica; se
rial prod. niemiecko-austriacko- 
włoskiej 

14:05 Powrót do Sherwood;
ode. 10/13; serial prod. USA 

14:30 Euro-Quiz
15:00 Złotopolscy; odc.277; teleno

wela TVP; powt.
15:30 Krzyżówka szczęścia; tele

turniej 
16:00 Panorama 
16:10 Na dobre i na zle; ode. 14 

Cena przyjaźni; serial TVP 
17:05 pr. katolicki 
17:30 Program lokalny 
18:21 Pogoda 
18:30 Panorama 
18:50 Dwójkomania 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 W sieci - magazyn interne

towy; stereo 
19:35 Koncert Al Di Meoli i Orkie

stry .Amadeus"; cz.ll 
20:00 Linia specjalna; audiotele: 

0-70025055 TAK,
0-70025022 NIE

20:50 Dwójkomania 
21:00 Panorama 
21:20 Sport-telegram 
21:26 Pogoda
21:35 Wieczór z Jagielskim; wido

wisko [za zgodą rodziców] 
22:20 Wieczór filmowy Kocham 

Kino; Spaleni słońcem; Utom- 
lionnyje sołneem; 1995 film fab. 
prod. rosyjskiej; reż: Nikita Mi
chałków; wyk: Nikita Michałków, 
Oleg Mienszykow 

00:35 Wieczór artystyczny; Media 
School

01:30 Agent 86; odc.85/112; serial 
kom.prod. USA 

01:55 Zakończenie programu
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06:00 Kawa czy herbata 
07:45 Magazyn Polonijny z Biało

rusi; powt.
08:15 Krakowskie Przedmieście 27 
08:30 Wiadomości 
08:40 Giełda
08:45 Przegląd Prasy Polonijnej 
09:00 Julek i zwierzęta; program 

dla dzieci 
09:10 Tęczowa bajeczka; program 

dla dzieci 
09:20 Tut-Turynka; program dla 

dzieci
09:30 Baśniowa kraina braci 

Grimm, Simsala; ode. 16/26 - 
Wierny Jan; serial anim. prod. 
niemieckiej; powt.

09:55 Miss Polonii -Konkurs dla 
widzów

10:00 Wesela nie będzie; 1978 film 
fab. prod. polskiej (86'); reż: 
Waldemar Podgórski; wyk: 
Krzysztof Stroiński, Anna Dym
na, Małgorzata Potocka, Leon 
Niemczyk; powt.

11:30 Dialogi z przeszłością; pro
gram Szczepana Żaryna; powt. 

12:00 Wiadomości 
12:10 Sportowy tydzień; powt. 
13:00 Klan; ode. 399; serial prod.

polskiej; reż: Paweł Karpiński 
13:20 Ze sztuką na ty; Krakowskie 

oblicza Renesansu i Maniery- 
zmu; film dokumentalny An
drzeja Czuldy; powt.

14:10 Polski dokument telewizyjny; 
Trwoga; film dokumentalny An
drzeja Titkowa; powt.

14:40 W rajskim ogrodzie; Teraju; 
magazyn Wojciecha Popkiewi- 
cza

15:00 Wiadomości 
15:25 Salon Lwowski; Tadeusz 

Myczkowski - Król Jegomość 
Bractwa Kurkowego; reportaż 
Jerzego Janickiego 

15:40 Rozmowa dnia 
16:00 Tajemnice armii; Historia nie

znanych jeńców; reportaż

16:25 Raj; magazyn katolicki 
17:00Teleexpress 
17:15 Południk 19-ty; magazyn 

geograficzno - podróżniczy dla 
dzieci

17:35 Plecak pełen przygód; ode. 
12/13; 1993 serial dla młodych 
widzów; reż: Janusz Dymek; 
wyk: Anna Majcher, Maciej Or
łoś, Adaś Siemion, Eugenia 
Herman i inni 

18:00 Zaproszenie; program krajo
znawczy Wojciecha Nowakow
skiego; powt.

18:20 Telezakupy
18:35 Klan; ode. 399; serial prod.

polskiej; reż: Paweł Karpiński 
19:00 Wieści polonijne 
19:15 Dobranocka; Kasztaniaki; 

ode. 12 - Niespodziewany ko
niec jesieni; serial animowany 
dla dzieci 

19:30 Wiadomości 
19:55 Pogoda 
19:58 Sport
20:00 Miss Polonii -Konkurs dla 

widzów
20:05 Królowa Bona; ode. 10/12; 

1981 serial biograficzny prod. 
polskiej; reż: Janusz Majewski; 
wyk: Aleksandra Śląska, Zdzi - 
sław Kozień, Jerzy Zelnik 

21:00 Dalecy - Bliscy; program 
publicystyczny 

21:30 XXVII Ogólnopolskie Spotka
nia Zamkowe-Śpiewajmy po
ezję; relacja z koncertu laure
atów; wyk: Grzegorz Turnau, 
Anna Szałapak, Hanna Bana
szak, Mirosław Czyżykiewicz 

22:20 Teledyski na życzenie; powt. 
22:32 Panorama 
22:55 Sport-telegram 
23:00 Forum; program publicy

styczny
23:45 Ogród sztuk; Twarze; pro

gram Kamili Dreckiej 
00:15 Film animowany dla doro

słych; Skansen 
00:30 Monitor Wiadomości 
01:00 Wieści polonijne; powt. 
01:15 Kasztaniaki; ode. 12 - Nie- 

spodziewny koniec jesieni; se
rial animowany dla dzieci; powt. 

01:30 Wiadomości; powt.
01:55 Sport; powt.
01:59 Pogoda; powt.
02:00 Miss Polonii -Konkurs dla 

widzów
02:05 Klan; ode. 399; serial prod.

polskiej; reż: Paweł Karpiński 
02:30 Królowa Bona; ode. 10/12; 

1981 serial biograficzny prod. 
polskiej; reż: Janusz Majewski; 
wyk: Aleksandra Śląska, Zdzi - 
sław Kozień, Jerzy Zelnik; powt. 

03:30 Dalecy - Bliscy; program 
publicystyczny; powt.

04:00 XXVII Ogólnopolskie Spotka
nia Zamkowe-Śpiewajmy po
ezję; relacja z koncertu laure
atów
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06:30 Samo życie
06:45 Proszę o odpowiedź
07:05 Za czy przeciw
07:50 Brzydkie kaczątko; odc.31;

serial anim.prod.hiszpańskiej 
08:15 Magiczny kalendarz 
08:20 Do góry nogami 
08:40 Siódme niebo; serial USA 
09:30 Rejs 2000 - magazyn 
09:50 Miejsce na ziemi;1987 film 

fab. prod.USA-austr.; reż: Russ 
Mayberry 

11:40 Magazyn motoryzacyjny 
„MOC"

12:00 Otwarte drzwi; - w tym Anioł 
Pański-transmisja modlitwy z 
Watykanu 

12:40 Czasy; katolicki magazyn in
formacyjny 

13:00 Wiadomości 
13:10 Tydzień
13:45 Zaginiony świat; ode. 16 Pod

róż w czasie; serial 
14:45 Studio sport; Polska Liga Ko

szykówki mężczyzn 
16:30 Sensacje XX wieku; Tragedia 

I nadzieja cz.2 
17:00 Teleexpress 
17:20 Randka w ciemno; quiz 
18:05 Lokatorzy; serial TVP 
18:35 Śmiechu warte 
19:00 Wieczorynka; Gumisie 
19:30 Wiadomości 
19:51 Sport 
19:56 Pogoda
20:05 Dom; odc.25 Dziś każdy ma 

dwadzieścia lat; serial prod.TVP 
21:40 Klinika cudów; telenowela 

dokumentalna /stereo/
22:10 Decyzja należy do ciebie; [za 

zgodą rodziców] audiotele 
22:50 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 

wie; suplement 
22:55 Pegaz 
23:20 Sportowa niedziela 
23:40 Niezapomniane role; Bilans 

kwartalny; 1974 film fabularny 
prod. polskiej (92')/format 16x9/ 
reż: Krzysztof Zanussi 

01:15 Gwiazdy świecą nocą 
01:35 Kobiety z Lourdes 
02:25 Zakończenie programu

TVP:
06:20 Dom; odc.24 Droga na skró

ty; serial TVP [dla niesłyszących] 
07:55 Słowo na niedzielę; [dla nie

słyszących]
08:00 Program lokalny 
09:00 Doogie Howser, jekarz medy

cyny; odc.17; serial prod.USA

09:30 Niezwykła 7; teleturniej 
10:00 Ulica Sezamkowa; program 

dla dzieci 
10:30 Kręciola
10:50 Piękne, dzikie, ginące; odc.7 

Sowy wracają nocą; magazyn 
przyrodniczy 

11:00 Podróże kulinarne Roberta 
Makłowicza; Boże Narodzenie 
ze smakiem 

11:30 Wędrówki z dinozaurami; 
ode.3 Okrutne morze; serial 
dok.prod.angielskiej 

12:00 Zawieszeni na drzewie; Sur 
une arbre perche; 1970 kome
dia prod. francuskiej; reż: Ser
ge Korber; wyk: Louis de Funes, 
Olivier de Funes, Géraldine 
Chaplin

13:30 Kongres Kultury Polskiej 
14:00 30 ton! - lista,lista- lista prze

bojów; [stereo]
14:30 Familiada; teleturniej 
15:00 Złotopolscy; telenowela TVP 
15:30 Szansa na sukces; Edyta 

Geppert; stereo 
16:35 Na dobre i na złe; serial TVP 
17:30 7 dni świat 
18:00 Program lokalny 
18:21 Pogoda 
18:30 Panorama 
18:50 Dwójkomania 
18:55 Święta wojna; serial prod. 

TVP
19:55 Markusz, Markusz; benefis 

Jerzego Markuszewskiego 
20:50 Dwójkomania 
21:00 Panorama 
21:20 Sport-telegram 
21:26 Pogoda
21:35 Życie do poprawki; odc.2/22 
22:20 Rewelacja miesiąca; Dzia

dek do orzechów 
00:20 Hornblower; odc.4-ost.; se - 

rial prod.angielskiej 
02:00 Zakończenie programu
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06:10 Na dobre i na złe; ode. 23 - 
Męska decyzja; 1999 serial 
prod. polskiej; powt.

07:00 Słowo na niedzielę 
07:05 Polscy rolnicy we Francji; cz. 

2; reportaż Grzegorza Kościń- 
sklego; powt.

07:35 Dziedzictwo; Z dziejów Dro
hiczyna cz. 2; reportaż Beaty 
Hyży - Czołpińskiej 

08:05 Miss Polonii - konkurs dla 
widzów (2)

08:10Złotopolscy; ode. 236 - Bab
skie trio; serial prod. polskiej 

08:35 Złotopolscy; ode. 237 - Dla

dobra rodziny; serial prod. pol
skiej; powt.

09:00 Fraglesy; ode. 2 - Wembley 
i Gorgi; serial anim. prod. angiel
skiej

09:25 Niedzielne muzykowanie; X 
Dni Ignacego Jana Paderew
skiego

10:25 Gehenna; dramat prod. poi 
skiej (1938, 81', cz.-biały); reż:

I Michał Waszyński; wyk: Lidia 
Wysocka, Ina Benita, Mieczy
sława Ćwiklińska, Stanisława 
Wysocka, Witold Zacharewicz 

11:45 Teledyski na życzenie; powt. 
12:00 Otwarte drzwi; magazyn ka

tolicki
12:40 Czasy; katolicki magazyn in

formacyjny 
13:00Transmisja Niedzielnej Mszy 

Świętej; z kościoła p.w. św. 
Szczepana w Katowicach 

14:00 Galeria; Kraina w kratkę; pro
gram Bernarda Ziółkowskiego 

14:20 Parnas Literacki; Leopold 
Staff

14:30 Częściej proszę - koncert 
Piaska; (STEREO)

15:15 Biografie; Daremna misja; 
film dokumentalny o Janie Kar
skim

15:50 Aukcja kart świątecznych dla 
dzieci z Kazachstanu (1)

16:00 Chrząszcz brzmi w trzcinie 
program poradnikowy 

16:20 Ziemia od innych droższa;
teleturniej 

16:45 Spotkanie z Polonią 
17:00 Teleexpress 
17:15 Matki, żony i kochanki; ode. 

5/22/; 1995 serial prod. polskiej; 
reż: Juliusz Machulski; wyk: Ga
briela Kownacka, Małgorzata 
Potocka, Elżbieta Zającówna, 
Anna Romantowska 

18:05 Aukcja kart świątecznych dla 
dzieci z Kazachstanu (2) 

18:10Zaproszenie; program krajo
znawczy Wojciecha Nowakow
skiego

18:30 Chłopcy z Targowej 61 - 
Ostatni bal Filmówki; reportaż 
Krzysztofa Bukowskiego 

19:10 Aukcja kart świątecznych dla 
dzieci z Kazachstanu (3)

19:15 Dobranocka; Rycerz Piotruś 
herbu Trzy Jabłka; ode. 16 - 
Jednodniowy rycerz; serial 
anim. prod.francuskiej 

19:30 Wiadomości 
19:50 Pogoda 
19:53 Sport
19:55 Miss Polonii - konkurs dla 

widzów (2); powt.
20:00 Artystyczne tandemy; Jezio

ro Bodeńskie; 1985 film fabu
larny prod. polskiej (82'); reż: Ja
nusz Zaorski; wyk: Krzysztof 
Pieczyński, Małgorzata Pie
czyńska, Joanna Szczepkow
ska, Maria Pakulnis

21:20 Aukcja kart świątecznych dla 
dzieci z Kazachstanu (4)

21:30 Bałtycki Festiwal Piosenki - 
Karlshamn 2000 

22:20 Telefon to twój przyjaciel - 
film animowany dla dorosłych 

22:30 Panorama 
22:50 Sport-telegram 
23:00 XX Biesiady Humoru i Saty

ry w Lidzbarku Warmińskim; 
Koncert Laureatów 

23:40 Być albo nie być - film ani 
mowany dla dorosłych 

23:45 Wszystko po drodze; film 
dokumentalny Andrzeja Titkowa 

00:15 Sportowa niedziela 
00:35 Przeboje „Hulaj Duszy”
01:15 Rycerz Piotruś herbu Trzy 

Jabłka; ode. 16 - Jednodniowy 
rycerz; serial anim. prod.francu- ■ 
skiej; powt.

01:30 Wiadomości; powt.
01:50 Sport; powt.
01:54 Pogoda; powt.
01:55 Miss Polonii - konkurs dla 

widzów (2); powt.
02:00 Artystyczne tandemy; Jezio

ro Bodeńskie; 1985 film fabu
larny prod. polskiej (82'); reż: Ja
nusz Zaorski; wyk: Krzysztof 
Pieczyński, Małgorzata Pie
czyńska, Joanna Szczepkow
ska, Maria Pakulnis; powt.

03:20 Być albo nie byó- film ani
mowany dla dorosłych; powt. 

03:30 Bałtycki Festiwal Piosenki - 
Karlshamn 2000; powt.

04:20 Teledyski na życzenie; powt 
04:30 Magazyn Polonijny z Biało

rusi; powt. •
05:00 Panorama; powt.
05:20 Sport-telegram; powt.
05:25 Galeria; Kraina w kratkę; pro 

gram Bernarda Ziółkowskiego 
05:45 Telefon to twój przyjaciel - 

film animowany dla dorosłych 
06:00 Zakończenie programu

6.00 Disco Polo Live (powt.)
7.00 Twój lekarz (powt.)
7.30 Jesteśmy - magazyn katolicl
8.00 Klub Stasia i Nel - program dl 

dzieci
8.30 Spiderman, serial animowan
9.00 Hugo - program dla dzieci
9.30 Power Rangers - serial dla i 

młodzieży
10.00 Disco Relax
11.00 Diabli nadali, serial USA
11.30 Dharma i Greg, serial US/
12.00 Jesse - jej cały świat, seri^
12.30 KINO FAMILIJNE: „Debiu 

tant Roku”, film prod. USA 
(1993), 99 min. (Rookie of th< 
Year) r. Daniel Stem; w. Thom; 
lan Nicholas, Gary Busey, Al, 
bert Hall, Dan Hedaya.
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poniedziałek 19.12Komedia sportowa. Dziesięcio

latek, Henry Rowengartner, jest 
maniakiem baseballu. Rehabi
litacja złamanej ręki daje mu nie
zwykłą siłę rzutu. Jako miotacz 
zostaje sprzedany do słynnej 
nowojorskiej drużyny, ale nie za
znaje szczęścia.

14.30 Grom w raju, serial USA
15.30 Benny Hill
16.00 Informacje
16.15 Sekrety rodzinne - zabawa 

telewizyjna
16.45 Przygody rodziny Adamsów, 

serial prod. USA
17.15 Macie co chcecie - program 

rozrywkowy
17.45 Rodzina zastępcza, serial 

komediowy prod. polskiej
18.10 Idź na całość - show z na

grodami
19.05 Adam i Ewa, serial prod. poi.
20.00 Strażnik Teksasu, serial 

prod. USA
21.00 KINO SATELITARNE: 

„Frankie i Johnny”, film prod. 
USA (1991), 112 min. (Frankie 
& Johnny) r. Garry Marshall; w. 
Al Pacino, Michelle Pfeiffer, 
Hector Elizondo, Kate Nelligan. 
Film obyczajowy -  ekranizacja 
broadway’owskiej sztuki Terenc 
e'a McNally pod tytułem „Fran
kie ancf Johnny in the Clair de 
Lunę”. Jest to historia niezwy
kłej miłości pełnej kompleksów

I nowojorskiej kelnerki, Frankie 
I (Michelle Pfeiffer) i zwolnione- 
I go właśnie z więzienia, kucha- 
I  ’ rzaz tego samego greckiego 
i  baru w Nowym Jorku - John - 
I  ny’ego (Al Pacino).
K>k. 23.00 Na każdy temat - talk 
L show M. Szczygla 
k k .  23.55 Magazyn piłkarski 
Ł k . 00.55 FIFA Magazyn

16.00 Teledyski
17.00 Odjazdowe kreskówki Na- 

nook, SOS Croco, Kangoo, Dr. 
Slump, Rycerze Zodiaku

0.15 SeaQuest - serial fanta- 
I stycznonaukowy
1.00 Hotel - serial obyczajowy
1.50 Ulubiony sport mężczyzn
I (Man’s Favourite Sport?)-kome- 

dia, USA 1964
13.55 Na wariackich papierach - 
I serial sensacyjny 
K.45 Felix - serial familijny 
fe.35Akwanauci - serial dokumen- 
I  talno-przygodowy
B.30 Władca zwierząt - serial 
K.20Tajemnlczy Mikołaj (Secret 
I  Santa), film familijny, USA 1997
B.00 Extra Zoom - magazyn sen- 
I  sacji

20.00 Czerwona fala (Red Surf) 
film akcji, USA 1990

21.50 Scanner Cop (Scanner Cop) 
horror, USA 1994

23.35 Władca zwierząt - serial
00.20 Felix - serial familijny
01.10 Extra Zoom - magazyn sen

sacji
02.00 Akwanauci - serial dokumen- 

talno-przygodowy
02.50 Teleshopping

07:00 Telesklep 
08:00 Albert (28) - serial anim. 
08:20 Kapitan Planeta (51 ) - serial 

animowany dla dzieci 
08:45 Piotruś Pan (2) - serial ani

mowany dla dzieci 
09:10 He-man i władcy wszech

świata (8) - serial animowany 
dla dzieci.

09:35 Przygody Mikołaja (4) - se
rial animowany dla dzieci 

10:00 Bliźniaczki (16) - serial ko
mediowy, USA 

10:30 Opowieść Wigilijna (A Chri
stmas Carol) - film kostiumowy, 
USA 1999 reż. David Jones / 
wyk. Patrick Stewart, Richard 
E.Grant, Joel Grey, Ian McNei- 
ce, Saskia Reeves 

12:30 Ładny dom - magazyn 
13:00 Kuroń raz! - magazyn kuli

narny
13:30 O co chodzi? - teleturniej 
14:00 Łowcy Skarbów (2) - serial 

przygodowy, USA 
15:35 Niezwykła randka (Mystery 

Date) komedia, USA 1991 reż. 
Jonathan Wacks / wyk. Ethan 
Hawke, Teri Polo, Brian McNa
mara, Fisher Stevens 

17:30 Ale plama
18:00 Agent - program przygodo- 

wo-rozrywkowy 
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport 
19:30 Pogoda
19:35 Milionerzy - teleturniej 
20:25 Wybacz mi - talk show 
21:40 Pod napięciem - talk show 

(DLA DOROSŁYCH)
22:10 Superwizjer tvn - magazyn 

sensacji i rozrywki (ZA ZGODĄ 
RODZICÓW)

22:40 Nie do wiary - opowieści nie
samowite (ZA ZGODĄ RODZI
CÓW)

23:10 Ale plama
23:40 Prezydencki poker(16) - se

rial sensacyjny, USA 
00:35 Lisbon Story (Lisbon Story) 

- film obyczajowy, Niemcy 1995 
reż. Wim Wenders / wyk. Rudi
ger Vogler, Patrick Bauchau 

02:30 Granie na zawołanie

DCOl
06:00 Kawa czy herbata; w tym 

Wiadomości:6.05,6.30,7.00,
7.25

07:30 Telezakupy 
07:45 Przygody Sindbada; odc.44 

/cz.1/ Piekło na ziemi; serial 
prod. USA 

08:15 Krakowskie Przedmieście 27 
08:25 Giełda 
08:30 Wiadomości 
08:42 Pogoda
08:45 Peter i Petra; odc.3 /ost./;

serial prod. szwedzkiej 
09:10 Magiczny kalendarz 
09:15 Jedyneczka; program dla 

dzieci
09:45 Bajeczki Jedyneczki 
10:00 Tajemnicza kobieta; odc.112;

telenowela prod. wenezuelskiej 
10:50 Pod jednym dachem; maga

zyn rodzinny 
11:15 Gotowanie na ekranie 
11:35 Czas seniora 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes; rolniczy pro

gram informacyjny 
12:20 Kontrasty - świat, ludzie, pie

niądze
12:30 Rolnictwo na świecie 
12:45 Plebania; odc.22; serial TVP 
13:15 Klinika cudów; odc.11/12; 

telenowela dokumentalna /ste
reo/; powt.

13:40 Ładna historia 
13:45 Wieści ze świata; stereo 
14:10 Ładna historia 
14:20 Szczep Rogate Serce 
14:45 Ups and Downs - j.angielski 

dla średniozaawansowanych; 
ode.4; /stereo/

15:00 Wiadomości
15:10 Rynek
15:30 Euroexpress
15:45 reportaż
16:05 Kulisy PRL-u
16:30 Moda na sukces; ode. 1274;

serial prod.USA 
17:00 Teleexpress 
17:20 Gość Jedynki 
17:35 Klan; odc.408; telenowela 

TVP
18:05 Jaka to melodia?; quiz mu

zyczny [stereo]
18:30 Rower Błażeja 
19:00 Wieczorynka; Bob budowni

czy; Mysia 
19:30 Wiadomości 
19:56 Sport 
20:01 Pogoda
20:10 Miej oczy szeroko otwarte; 

Człowiek zwany niedźwiedzią 
mamą film dok. prod. franc. 

21:10Teatr Telewizji; Wigilijna opo- 
wieść;2000 autor: Adam Drabik;

reż: Piotr Trzaskalski; wyk: An
drzej Chyra, Katarzyna Herman, 
Tomasz Zaliwski 

22:05 Wybrańcy Bogów umierają 
młodo; film dok. Krzysztofa Bu
kowskiego 

22:55 Monitor Wiadomości 
23:20 Sportowy flesz 
23:30 Kobiety; Les femmes; 1969 

film fab. prod. francuskiej; reż: 
Jean Aurel; wyk: Brigitte Bardot, 
Maurice Ronet 

00:50 Pod jednym dachem; powt. 
01:10 Plebania, odc.21 ; serial TVP 
01:35 Plebania; odc.22; serial TVP 
02:00 Zakończeńle programu

TWÜ
07:30 Dziennik krajowy 
07:50 Studio urody 
08:00 Program lokalny 
08:30 Na dobre i na złe; odc.45;

serial TVP; powt.
09:25 Gdzie diabeł mówi dobranoc;

odc.70/87; serial prod.USA 
10:15 Mistrzowie w świecie przy

rody; Pandy; serial dok. prod. 
USA

10:40 McGregorowie; odc.64/65;
serial prod.australijskiej 

11:25 Roman Opałka - czas arty
sty, czas sztuki; film dok.

11:50 Familiada; teleturniej; powt. 
12:20 Tadeusza nikt nie rusza czy

li 30 lat w służbie telewizji; /2/; 
[stereo]; reż: A. Strzelecki; wyk: 
Tadeusz Drozda, Bohdan Łazu- 
ka, Krzysztof Krawczyk i inni 

13:15 Doktor z alpejskiej wioski; 
ode.66 Sprawa życia i śmierci; 
serial prod. niemiecko-austriac- 
ko-włoskiej 

14:00 Majka i jej goście na bis; wi
dowisko artystyczne 

14:45 Ojczyzna-polszczyzna 
15:00 Złotopolscy; odc.276; teleno

wela TVP; powt.
15:30 Krzyżówka szczęścia; tele

turniej 
16:00 Panorama 
16:10 Na dobre i na złe; odc.13 

Zerwana kurtyna; serial TVP 
17:10 Małe ojczyzny 
17:30 Program lokalny 
18:21 Pogoda 
18:30 Panorama 
18:50 Dwójkomania 
18:55 Va banque; teleturniej 
19:25 Kościół i świat 
19:35 Magazyn piłkarski „Gol"
19:55 Spotkanie z Balladą Gwiazd

kowe/1/
20:50 Dwójkomania 
21:00 Panorama

21:20 Sport-telegram 
21:26Pogoda
21:35 C.K.Dezerterzy cz. II; 1985 

komedia prod. polsko - węgier
skiej [za zgodą rodziców]; reż: 
Janusz Majewski; wyk: Marek 
Kondrat, Zoltan Berezedy, Wik
tor Zborowski, Jacek Sas - 
Uhrynowski 

22:50 Ogród sztuk 
23:20 Mieczysław Karłowicz - Kon

cert skrzypcowy A-dur op.8 
23:55 Wstęp do Kina bez granic 
00:00 Kino bez granic; Krwawa 

zemsta; Blood feud; 1979 film 
fab.prod.włoskiej; reż: Lina 
Wertmuller; wyk: Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni, Giancar- 
loGiannini 

01:35 Zakończenie programu
«
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06:00 Konserwacja nadajnika; 
Konserwacja nadajnika do 
godz. 15.00 

15:00 Wiadomości 
15:10 Teledyski na życzenie; powt. 
15:25 Ludzie listy piszą powt. 
15:45 Rozmowa dnia 
16:05 Galeria; Kraina w kratkę; 

program Bernarda Ziółkowskie
go; powt.

16:30 Małe ojczyzny; Wioska z ' 
pamięci i ze słuchu; film doku
mentalny Krystyny Bemdt 

17:00 Teleexpress 
17:15 Baśniowa kraina braci 

Grimm, Simsala; ode. 16/26 - 
Wierny Jan; serial anim. prod. 
niemieckiej 

17:45 Sportowy tydzień 
18:35 Klan; ode. 398; serial prod.

polskiej; reż: Paweł Karpiński 
18:55Telezakupy 
19:15 Dobranocka; Przygody Kota 

Filemona; ode. 5 - Poczekaj 
Bonifacy; serial animowany dla 
dzieci 

19:30 Wiadomości 
19:55 Pogoda 
19:58 Sport
20:00 Miss Polonii -Konkurs dla 

widzów
20:05 Wesela nie będzie; 1978 

film fab. prod. polskiej (86'); reż: 
Waldemar Podgórski; wyk: 
Krzysztof Stroiński, Anna Dym
na, Małgorzata Potocka 

21:30 Muzyczny gwiazdozbiór;
Grupa pod Budą 

22:00 Dialogi z przeszłością pro
gram Szczepana Żaryna 

22:32 Panorama 
22:55 Sport-telegram 
23:00 Ze sztuką na ty; Krakowskie 

oblicza Renesansu i Maniery- 
zmu; film dokumentalny An
drzeja Czuldy

23:50 Tatry - wielka miłość polskich 
kompozytorów;.; wyk: Radiowa 
Orkiestra Symfoniczna w Kra
kowie, dyryguje Wojciech Mich
niewski

00:30 Monitor W iadom ości
01:00 Ludzie listy p is z ą  powt.
01:20 Przygody Kota Filemona; 

ode. 5 - P oczekaj Bonifacy; se
rial anim owany d la dzieci; powt.

01:30 W iadom ości; powt.
01:55 Sport; powt.
01:59 Pogoda; powt.
02:00 Miss Polonii -K onkurs dla 

widzów
02:05 Klan; ode. 398; seria l prod. 

polskiej; reż: P aw e ł Karpiński
02:30 W esela nie będzie; 1978 film 

fab. prod. po lskie j (86'); reż: 
W aldem ar P odgórsk i; wyk: 
Krzysztof S troiński, Anna Dym
na, Małgorzata Potocka, Leon 
Niemczyk; powt.

03:55 M uzyczny gw iazdozbiór; 
G rupa pd B u d ą  powt.

04:30 Dialogi z p rze sz ło śc ią  pro
gram Szczepana Zaryna; powt.

05:00 Panorama; powt.
05:20 Sport-te legram ; powt.
05:30 Małe o jczyzny; W ioska z 

pam ięci i ze s łuchu ; film  doku
mentalny Krystyny Bemdt; powt.

06:00 Zakończenie programu
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6.00 Muzyka
7.00 Św iat w edług Bundych, serial 

prod. USA
7.25 Pokemon, seria l animowany
7.50 Polityczne gra ffiti
8.00 Skrzydła, seria l prod. USA
8.30 W ysoka fala, seria l prod. USA
9.30 Zbuntowany an io ł, telenowela 

prod. argentyńskie j (powt.)
10.30 Fiorella, te lenow ela  prod. 

peruw iańskiej (pow t.)
11.30 Pogrom cy z ła , seria l prod. 

kanadyjskiej
12.30 Magazyn p iłkarsk i (powt.)
13.30 Świat w edług Kiepskich, se

rial kom ediowy p rod . polskiej 
(p o w t.)- 2  odcinki

14.30 Twój lekarz - m agazyn
15.00 Pokemon, seria l animowany
15.30 Informacje
15.55 Z  g łow ą w  chm urach, tele

nowela prod. brazylijskie j
16.45 W ysoka fa la , seria l USA
17.45 Fiorella, te lenow ela  prod. 

peruwiańskiej
18.40 Kurier TV
18.55 Informacje
19.05 Zbuntowany anioł, telenowela 

prod. argentyńskie j
20.00 Życiowa szansa - teleturniej
21.00 M EGA HIT: „D zień  niepod

ległości” ,film prod. USA, (1996) 
138 min. (IndependenceD ay)

r. Roland Emmerich; w. Will 
Smith, Bill Pullman, Jeff Gold 
blum, Mary McDonnell, Randy 
Quaid. Widowisko science fic
tion, z niesamowitymi efektami 
specjalnymi -  jeden z najwięk - 
szych sukcesów kinowych 
ostatnich lat, prawdziwy mega- 
hit: 809 milionów dolarów zysku 
i 3 miejsce na liście wszech 
czasów. Akcja filmu rozgrywa 
się w niedalekiej przyszłości, 
kiedy to w kierunku Ziemi zmie
rza olbrzymi obiekt z kosmosu 
o średnicy 550 kilometrów.

23.00 Informacje i biznes informa
cje

23.30 Bumerang
00.00 Kurier TV (powt.)
00.15 „Krzyk c isz / - film prod. USA 

(1980), 85 min. (Silent Scream) 
r. Denny Harris; w. Rebecca 
Baldwin, Cameron Mitchell, 
Avery Schreiber, Barbara Ste
ele. Thriller. Scotty wraz z trze
ma koleżankami wynajmuje po
kój u pani Engels. Wkrótce gi
nie pierwsza studentka. Policja 
nie wierzy, że szacowna obywa
telka miasta może mieć z tym 
coś wspólnego. Dziewczęta są 
w wielkim niebezpieczeństwie.

06.00 Teledyski
06.15 Maria Emilia - telenowela
07.00 Katalina i Sebastian
07.45 Odjazdowe kreskówki
08.50 Czy boisz się ciemności? - 

serial dla młodzieży [stereo]
09.15 Nieśmiertelna - serial
10.05 Podaj dalej - teleturniej
10.35 Tajemniczy Mikołaj (Secret 

Santa) film familijny, USA 1997
12.00 Teleshopping
13.05 Gra w przeboje - teleturniej 

muzyczny [emisja stereo]
13.35 Katalina i Sebastian
14.20 Maria Emilia - telenowela
15.10 Odjazdowe kreskówki
16.25 Czy boisz się ciemności? -

serial dla młodzieży [stereo]
16.50 Zagubiony w czasie - serial 

fantastycznonaukowy
17.40 Lista zobowiązań - serial 

sensacyjny [emisja stereo]
18.30 Gra w przeboje - teleturniej 

muzyczny [emisja stereo]
19.00 Zoom - magazyn sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej
20.05 Szaleńcza ucieczka (Fugiti 

ve Rage), film akcji, USA 1996
21.50 Kobieta zwana Jackie (A 

Woman Named Jackie) mlni- 
serial biograficzny, USA 1991

22.45 Ostatni wojownik (The Last 
Warrior), film wojenny, Wielka 
Brytania 1989

0 0 .2 5  Sexplozja - m ag azyn  tylko 
dla dorosłych

00.40 Zoom - magazyn sensacji
01.05 Szaleńcza ucieczka (Fugiti 

ve Rage) film akcji, USA 1996
02.35 Ostatni wojownik (The Last 

Warrior) film wojenny, Wielka 
Brytania 1989

04.05 Teleshopping

06:05 W niewoli uczuć (1 ) - serial, I 
obyczajowy 

06:45 Telesklep
07:00 Alf - serial komediowy, USĄ 
07:50 Kapitan Planeta - serial ani

mowany dla dzieci 
08:15 He-Man i władcy wszech 4 

świata - serial animowany dla 
dzieci

08:35 Piotruś Pan - serial animo-1‘ I 
wany dla dzieci 

09:00 Rozmowy w toku - talk show 
09:45 Daniela i przyjaciele - serial I 

obyczajowy, Meksyk 
10:35 Telesklep
11:30Esmeralda-serialobyczajo- I 

wy, Meksyk 
12:20 Wybacz mi - talk show j 
13:25 Ładny dom-magazyn o bu- I 

downictwie 
13:50 Przygody Mikołajka - serial 

animowany dla dzieci 
14:15 Kapitan Planeta - serial 
14:40 He-Man i władcy wszech- j 

świata - serial animowany ! 
15:05 Mecz NBA 
16:00 Alf - serial komediowy, USA 
16:30 TVN Fakty 
16:45 Pogoda
16:50 Valeria - serial obyczajowy, 

Argentyna 
17:45 Na tropie agenta - program 

rozrywkowy 
18:15 Rozmowy w toku - talk show 
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport 
19:30 Pogoda
19:35 W niewoli uczuć (1) - seriaL 

obyczajowy 
20:30 Milionerzy - teleturniej 
21:25 Trafiony zatopiony - program 

rozrywkowy 
22:30 Śupergliny - magazyn poli

cyjny (DLA DOROSŁYCH)
23:00 TVN Fakty 
23:10 Kropka nad i - program pu

blicystyczny 
23:30 Fakty, ludzie, pieniądze - 

magazyn ekonomiczny 
00:00 Na tropie agenta - program 

rozrywkowy 
00:30 Nie do wiary - opowieści nie

samowite (ZA ZGODA RODZI
CÓW)

01:00 Automaniak- magazyn J
01:30 Multikino - magazyn filmowy 
02:00 Granie na zawołanie ,
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LEKTURA NA ŚWIĘTA i nie tylko

285 m.n.p. morza, na stoku Koziej (Klasztornej) Góry, 
na południe od Prudnika, 3 km od centrum miasta

Wbrew pierwszemu wraże
niu to nie przewodnik tury
styczny - tak zaczyna się, 
wreszcie wydana monografia 
Sanktuarium św. Józefa w 
Prudniku. Wreszcie, bo choć 
publikacje na temat klasztoru 
Franciszkanów pojawiały się 
już wcześniej; nie było dotąd 
takiej całościowej, poważnie 
wydanej propozycji. Były ar
tykuły w “Tygodniku Prudnic
kim”, rozrzucone po różnych 
książkach i broszurach frag
menty i szkice, dotyczące sa
mego klasztoru jak i najbar
dziej znanej osoby z nim zwią
zanej -  Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego. Była też pró
ba w 1993 roku wydania ta
kiej publikacji, czego efektem 
jest broszurka Kurii Prowin- 
cjalnej OFM -  “Historia klasz
toru w Prudniku-Lesie, miej
sce uwięzienia Prymasa Ty
siąclecia”.

Autor tej najnowszej, 
pierwszej poważnej monogra
fii, franciszkanin Antoni Kazi
mierz Dudek sięgnął chyba do 
wszystkich dostępnych tek
stów, także tych niemieckoję
zycznych, pisanych jeszcze 
przed wojną. Skorzystał tak
że, co szczególnie cenne z 
archiwum klasztornego w 
Prudniku-Lesie, Archiwum 
Głównego Zakonu Braci 
Mniejszych Prowincji św. Ja
dwigi we Wrocławiu i innych 
źródeł kościelnych. Nie pomi
nął również możliwości ubar
wienia opowiadanej historii 
słowami Prymasa Tysiąclecia 
(Zapiski więzienne) i Ojca 
Jana Góry (Dopokąd idę) do
tyczącymi oczywiście tego 
miejsca, a właściwie tego 
Ducha, który był natchnie
niem dla nich w prudnickim 
Sanktuarium.

Opowieść swoją rozpoczy
na autor od dziejów św. Józe
fa. Jak czytamy w przedmo
wie wydawcy do “Źywotu Bo
garodzicy Najświętszej Pan
ny Maryi i Jej Oblubieńca św. 
Józefa” (Wydawnictwa dzieł 
ludowych: Karol Miarka w Mi
kołowie w 1888 roku): “...świę
ty Józef, był czystym Jej Ob
lubieńcem, przydanym Jej nie 
przez ludzi, ale przez same
go Boga. Jeżeli św. Józef był 
opiekunem, stróżem i żywicie
lem bozkiego Dzieciątka i 
Jego Niepokalanej Matki, to i 
dotąd jest opiekunem i stró
żem całego Kościoła święte
go”. Nie jest wiec dziwne, że 
św. Józef został od 1852 roku 
patronem kościoła na Klasz
tornej Górze.

Następnie opowiada histo
rię klasztoru, zaczynając od 
wyjaśnienia genezy francisz
kanów -  alkantarystów, ich 
przybycia na Górę św. Anny i 
powstania pierwszego małe
go kościółka w lesie opodal 
Prudnika. Przedstawiając ko
lejne ważne, często drama

tyczne wydarzenia z dziejów 
klasztoru, pokazuje Ojciec 
Antoni Dudek również galerię, 
związanych z tą historią po
staci: kardynałów, biskupów, 
księży, braci, prudniczan któ
rzy zostawili swój ślad w tym 
miejsca kultu. Zresztą, bardzo 
praktycznie zamieszcza w 
części trzeciej publikacji ich 
noty biograficzne.

Kiedy przedstawia sprawę 
uwięzienia w klasztorze Pry
masa Wyszyńskiego w latach 
1954-1955 reprodukuje sze
reg ciekawych (choć dla 
władz PRL-u dość żałosnych) 
dokumentów i pism. To nie
wątpliwy plus tego wydawnic
twa. Jest nim także duży wy
bór, często unikalnych zdjęć, 
zarówno miejsca (na prze
strzeni dziesiątków lat) jak i 
osób.

Historia Sanktuarium św. 
Józefa w Prudniku-Lesie koń
czy się na roku 2000 i trudno 
oprzeć się wrażeniu, że ostat
nia dekada tego wieku jest dla 
klasztoru najbardziej korzyst
na.

W aneksie przedstawia 
autor krótką historię pobliskie
go klasztoru kapucynów na 
Kaplicznej Górze. Niestety z 
dużo mniej optymistycznym 
zakończeniem.

Godna polecenia, dla ba
daczy regionalnej historii jest 
też bibliografia; można rów
nież na koniec zajrzeć do czę
ści czwartej: pół refleksyjnej, 
pół żartobliwej. Warto jednak 
skorzystać z tego zaprosze
nia...

FRANCISZKANIE 
W PRUDNIKU LESIE 
KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA 

I KLASZTOR BRACI FRAN
CISZKANÓW PRUDNIK LAS 

PRUDNIK LAS 2000 
Wydano za wiedzą 
N.O.Prowincjała 
dra Błażeja Kurowskiego 
i za zgodą 
o. Gwardiana 
Romualda Trojnara

(poniżej reprodukcja okład
ki wydawnictwa)
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Propaganda polityczna to 
sztuka czynienia innych nie- 
lubianymi.

Henn Tissot.

Przez dziury w butach czu
je się grunt pod nogami.

Przeciętny Amerykanin nie 
potrzebuje ani zegara, ani 
kalendarza. W czasie orien
tuje się według seriali telewi
zyjnych.

Jerry Lewis.

Przeciwnicy ludożerstwa 
pożarli się nawzajem.

Przegrać to nie znaczy nie 
mieć racji.

Lord Hailsham.

Przepisy o tyle nas obcho
dzą, o ile my obchodzimy 
przepisy.

Przestępstwo przeciwko 
wszystkim nie zagraża niko
mu.

Przy okrągłym stole za
wsze siada za dużo ludzi.

Przez telewizję świat stał 
się wsią, a spora część pro
gramów przypomina wsiowe 
plotki.

Marshall McLuhan.

Przy białym winie myśli się 
o głupstwach; przy czerwo- 
pym winie mówi się głupstwa; 
przy szampanie robi się głup
stwa.

Henri Vidal.

Przyjaciół poznajemy w 
biedzie. Ale tylko biednych 
przyjaciół.

Przypadkowy bohater ni
gdy nie wspomina o przypad
ku.

Przyrzekamy dużo, aby się 
uchylić od dania czegokol
wiek.

Przyszłość literatury jest w 
aforyzmie. Nie można go sfil
mować.

Przyszłość ludzi staje się 
jasna: będą lokajami robotów

Jules Romains.

Prawda musi być uszmin- 
kowana, inaczej nikt w nią nie 
uwierzy.

Edgar Faure.

Prawdziwa władza stara 
się o to, by nie wpadać w 
oczy.

Harold Nicholson.

Prawdziwy poeta musi być 
stary w momencie, kiedy pi
sze swój pierwszy wiersz.

Prawdziwy problem życio
wy w dzisiejszych czasach: 
mieć dość czasu na myślenie.

Edward Heath.

Prezenty dostają tylko ci, 
którzy się mogą zrewanżo
wać.

Problemy polityczne są jak 
ser camembert: gdy odkłada 
się je na dłużej, to zaczynają 
cuchnąć i rozłażą się.

Edgar Faure.

Produkcja zbyt wielu uży
tecznych rzeczy prowadzi do 
wytworzenia zbyt wielu bezu
żytecznych ludzi.

Prognozy mają dziś krótki 
żywot; tak samo politycy.

Helmut Schmidt.

nani
i  nieznani

FR. ANTONI KAZIMIERZ 
DUDEK OFM

ur.5.09.1949 rok w Kłodz
ku. Ukończył ATK w Katowi
cach (katechetyka), i PAT we 
Wrocławiu (historia kościoła).

Wikary w Raciborzu, dusz
pasterz akademicki w Gliwi
cach (1979 -1982), wikary 
parafii, duszpasterz studen
tów i niepełnosprawnych we 
Wrocławiu (1982 -  1988), 
misjonarz apostolski w Ziemi 
Świętej, także na wyspie Ro
dos (1988 -1992), proboszcz 
u św. Antoniego we Wrocła
wiu (1992 -  sierpień 2000), 
obecnie w Prudniku-Lesie, w 
oczekiwaniu na ponowny wy
jazd do Izraela.

(według notki odautorskiej 
z wydawnictwa “Franciszka
nie w Prudniku Lesie”)

AFORYZMY



P R U D N I C Z A N  S Z T U K A O C E A N U
sor, który pozwoliłby kontynu
ować rozwijanie ich pasji.

PRUDNIK (AD). Niewielu 
z nas było w Ameryce, choć 
dzięki telewizji wydaje nam 
się, że wiemy o niej i jej miesz
kańcach dość dużo. Naszą 
wiedzę o tej części świata 
można jednak poszerzyć 
zwiedzając aktualną czasową 
wystawę w Muzeum Ziemi 
Prudnickiej.

4 grudnia odbył się w mu
zeum wernisaż wystawy AR
TYSTYCZNA PODRÓŻ PO 
PARKACH NARODOWYCH 
USA, MEKSYKU I GWATE
MALI. Autorami tej różnorod
nej wystawy byli prudniczanie 
- Lucilla Kossowska i Paweł 
Kołodziej, którzy zaprezento
wali fotografie artystyczne, 
obrazy, rysunki, materiały in
formacyjne na temat trzech 
amerykańskich krajów, a na
wet przedmioty stamtąd przy
wiezione!

Prace są efektem wyprawy 
trwającej trzy lata, podczas 
której autorzy zwiedzili czter
dzieści parków narodowych i 
szesnaście stanowisk arche
ologicznych kultury indiań
skiej. Przemierzyli w tym cza
sie 130.000 km, wykonując 
około 1.500 slajdów. Dodać 
należy, że ich podróże stały 
się jednocześnie twórczą wy
prawą, jak pisze o L. Kossow
skiej w informatorze z wysta
wy: Artystyczne poszukiwania 
w zakresie fotografii, rysunku 
i malarstwa są próbą zaspo
kojenia wewnętrznej potrzeby 
tworzenia, jaką autorka od
czuwa szczególnie silnie w 
trakcie podróżowania.

Fotografia podróżnicza jest 
natomiast pasją Pawła Koło
dzieja, który w 1997 roku 
wspólnie ze swoimi uczniami 
zaprezentował swoją pierw
szą wystawę fotograficzną w 
Pensylwanii (USA).

L. Kossowska zaznaczyła 
podczas wernisażu, że pre
zentowane fotografie oraz 
obrazy są na sprzedaż. Po
szukiwany jest również spon-

FOTOGRAFIE ZOSTAŁY 
WYRÓŻNIONE W KONKUR
SIE FOTO-OSOTT’2000 NA 
OGÓLNOPOLSKICH SPO
TKANIACH ORGAN IZA T fl j  
RÓW TURYSTYKLTRAM- 
PINGOWEJ W SZCZYRKU.

CHRISTIANA 
W PRUDNIKU

Organizatorzy uroczystości 
św. Mikołaja dziękują wszystkim 
sponsorom, którzy uwierzyli sło
wom Jana Pawła II i wcielili je w 
życie...

“Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

przygotowany przez 4 siostry: 
Różę, Kaję, Sarę i Jagodę Pu- 
stelniakówny oraz Pawła Ko
zakiewicza. Później wysłucha
ły krótkiej historii związanej z 
postacią św. Mikołaja. Po wy
stępie organizatorzy przygo
towali słodki poczęstunek.

Wreszcie pojawił się sam 
Mikołaj oczekiwany już z nie
cierpliwością przez dzieci.

Rozpoczęło się rozdawanie 
prezentów, krótkie rozmowy z 
Mikołajem i wspólne zdjęcia. 
Uroczystość powoli dobiega
ła końca. Żal było rozchodzić 
się do domów.

Adwent jest czasem ocze
kiwania. Najczęściej oczeki
wanie nie jest dla nas czymś 
łatwym. Dzieci mają okazję 
uświadomić sobie stan ocze
kiwania m.in. przez czekanie 
na św. Mikołaja. Oczekiwanie 
św. Mikołaja napełnia dzieci 
wielką radością i gamą naj
bogatszych odczuć. Pozwól
my dzieciom skierować całą 
uwagę na postać szlachetną 
i dobrą tak, aby mogły ją  w 
pełni, wszystkimi zmysłami 
przeżyć i przyjąć w siebie.

Jesteśmy powołani do 
tego, by budować dla dzieci 
ochronne enklawy, w których 
dobro i prawda potrafią tak 
mocno przeniknąć ich młode 
istoty, by zaowocowały w ich 
późniejszym, dorosłym życiu. 
Dlatego też 3.12.2000r. Kato
lickie Stowarzyszenie “Civitas 
Christiana" w Prudniku po raz 
kolejny zorganizowało uroczy
stość Mikołaja dla dzieci 
członków Stowarzyszenia i 
dzieci z rodzin ubogich. Dzię
ki ofiarności członków Stowa
rzyszenia, Przewodniczącego 
Zarządu Wojewódzkiego w 
Opolu Tadeusza Staszczaka 
oraz dzięki sponsorom z 
Prudnika udało się obdaro

wać 30 dzieci, które nie otrzy
mają żadnych prezentów od 
nikogo.

Dzięki życzliwości Pana 
Kazimierza Porczaka uroczy
stość, nie po raz pierwszy, 
odbyła się w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Prud
niku. Ponad 60 dzieci wraz z 
opiekunami obejrzało pro
gram wokalno-muzyczny

Przew odnicząca Oddziału  
M iejskiego w  Prudniku  

M aria Jolanta G ołaszewska
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HOTEL & RESTAURACJA 

99LEŚNA’
DGATE MENU
JPER DEKORACJE
ESPODZIANKI
5KAZ SZTUCZNYCH OGNI

8ZT 550,- IŁ OD PABY

ul. Parkowa 2, 48-340 Głuchołazy 
teł. (077) 43 91 969, 43 91 967

bawa do białego rana przy profesjonalnym zespole muzycznym L.M.S
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SYLWESTROWY W RESTAURACJI RZEMIEŚLNIK.
ER ZABAWA. TEL. 4364253

'.dsiębiorstwo Państwowej Kom unikacji Samochodowej w Prudniku  
ul. Kościuszki 74

SERWIS OGUMIENIA
i  B W F E M  I r

OPONY ZIMOWE
r ' 1S% 'M ilK S

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już teraz. 
Okres promocji od 18.09.2000 r. 

do wyczerpania zapasów.

IIURO USŁUG 
FINANSOWÜ 
IDATKOWYCH
rozliczenia podatkowe 
b fizycznych i podmio- 
gospodarczych

TEL. 436-88-62, 
0605244598

IlkVt SZCZELNE JAK MIUK!
REMONT OKIEN I DRZWI, 
USZCZELNIANIE METODĄ 

ROWKOWĄ WIELOSEZONOWĄ

„EURO-STRIP"!
Szwecja

(faktury VAT, gwarancja)

„TAMAG” TEL. 439-21-34, 
tel.kom. 0603193634 

Krzysztof Tabaszewski 
ZAPRASZA

» k ie p  „Adam  i Ew a’’
Ł Piastowska 11, tel. 436 3 7 15 j E j

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
¡►Polecamy bardzo duży wybór kurtek męskich 

z mikrofazy oraz wełny 
¡►Posiadamy też w sprzedaży płaszcze damskie 

wełniane z kapturem oraz kurtki młodzieżowe

Zapraszamy codziennie od godz. 9-17, w soboty 9-13.

I ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH ■  . . . _.

TRANS JUR I M
rzewóz osób samochodami osobowymi

VW Passat (4 pasażerów + kierowca)
Mercedes MB 100 (8 pasażerów + kierowca)
VW Omnibus (20 pasażerów + kierowca)
iatychm iastow a realizacja  
lajniższe ceny

Jerzy CIESINSKI 
ul. Kard. Wyszyńskiego 28/1 

48-200 PRUDNIK 
teł. 436-29-24 

tel. komórkowy 0602138003

^F O środe k  W ypoczynkowy

CHROBRY
w  Pokrzywnej 69 

zaprasza

n a  i f f i a /  (§ y /a je d tm < n y

• 650 z) od pary wraz z noclegiem i śniadaniem
• grać będzie zespól muzyczny • bogaty jadło
spis • wiele atrakcji - niespodzianek

Dla grup 20 - osobowych i większych możliwość 
upustu. Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc w 

recepcji OW .Chrobry' w Pokrzywnej
tel. 4397545(6) ^

hQuuiarniQAMAZONKA
w  R acław icach Śl.

ZAPRASZA MIŁOŚNIKÓW DOBREJ ZABAWY

Wal
STĘP: 230 ZŁ OD PARY

e s t / H J U f t i

Bogate menu. 
Gra zespół czeski.

Uczestnikom balu z okolic Prudnika organizatorzy zapewniają
gratisowy przejazd autokarem.

TEL. KAWIARNIA: 4376514  
TEL. DOM: 4375778

<
*

£
o
I -
o
o

...........w Mfi godzin

• • . . bez poręczycieli

.... maksymalny okres
spłaty 

Mfl miesięcy

Sklep .RONDO' Prudnik • ul. Jagiellońska 26 - tel. 4363860|

Á >aar¿a)m ¿a

RAJ
w Pokrzywnej

Bal Sylwe
»  3 GORĄCE POSIŁKI 
»  NAPOJE 
»  1/4 L. ALKOHOLI) 
»  SZAMPAN

cena: 350 zł
TE L . 4397739

GREEN
DAY

S y lw e ste r 2 001
Pub Green Day

występ zespołu 
„MONTAIN" 

Cena: 450 zł od pary
Bilety do nabycia w Pubie 

Prudnik, ul. Batorego 11

Pub Green Day w Prudniku 
ul. Batorego 11

TANIEC EROTYCZNY
od poniedziałku do czwartku 

od godz. 22.00 do 24.00 
ZAPRASZAMY

Biuro Podatkowo-Księgowe
P rudn ik  ul.Szkolna 2 • Tel. 436L844L. 06021259JJ—m) godz. 8-15 

W ymagane upraw nienia valilikacyjĄe M F

Świadczy usługi:
-doradztwo podatkowe 

-księgi podatkowe i handlowe 

-kadry, ZUS

-obsługa osób prowadzących 

działalność rolniczą.

41 ■ i c] i 111 a 111| Ipritlilj
IDEALNY SYSTEM SPRZEDAŻY RATALNEJ

0 
F 
E 
R 
T 
A

DLA SKLEPÓW:
-PŁATNOŚĆ W NASTĘPNYM DNIU 
PO ZATWIERDZENIU UMOWY 

DLA KLIENTÓW:
- MINIMUM FORMALNOŚCI PRZY ZAKUPIE
- SPŁACAJĄC RATY W BANKU ZACHODNIM 

W PRUDNIKU NIE PŁACISZ PROWIZJI

k u p u ją c  w  ELEKTRONIK CENTRUM
- komputer - otrzymasz 3 lata gwarancji

- radio samochodowe -zainstalujemy gratis

- telewizor - otrzymasz rabat za zwrot starego

Prudnik ul. Armii Krajowej 6 tel. 436 33 23
SPRZEDAM KAWALERKĘ
34 m2, II PIĘTRO, BALKON, 
KUCHNIA Z OKNEM - OPO
LE ZWM, GROTA ROWEC
KIEGO. TEL. 436 82 31 PO 
GODZ. 20.00

AGENT WYŁĄCZNY
T.V. „GENERALI” Ewa Kowalik

szeroki pakiet ubezpieczeń, 
konkurencyjne stawki OC, AC

TEL. 436-87-55

Mistrzowie dyplomowani optyki okularowej 
zapewniają profesjonalny dobór i wykonanie 

okularów w:

CENTRUM OPTYCZNYM

)> - .y  OPTYK - AK Oddam w dzierżawę
•Ę ft J  Prudnik, ul. Piastowska 47 tel. 436 40 98 9°M4°° 

Prudnik, ul. Górna 2 tel. 436 04 00 1 0 P °-ir°
pomieszczenia 

biurowe w centrum
REALIZUJEMY RECEPTY KAS CHORYCH Prudnika,

OKULISTA - lek. med. B. Orkisz
ul. Piastowska

PONIEDZIAŁEK 1 CZWARTEK 15.00  -17.00 Tel. 436 24 60
436 16 31

V  KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU J

zawsze 
świeża kawa 

i herbata, 
duży wybór 
papierosów

najtańsza 
kawa 250g-2,99 zl 

najtańsze 
papierosy-1,85 zi

SKLEP, Ul. Ratuszowa 7
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T R A N S P O R T
D O R A D Z T W O

TA REKLAMA  
UPOW AŻNIA DO 5% RABATU

M;N?UeLLU
O K M  L L M L
4 8 -3 8 1  G O S W IN O W IC E  U L . N Y SK A

TEL./FAX. 435-62-79
Ci l u  c l ; o ikm m  u u k o  l l l l l l l u m \  #  

Y .  6 1  c  c z  ^2 - * l  0

METAL -  KOLOR PRUDNIK N 
ul. Zielona 1 
tel.436-41-40

SKUP METALI KOLOROWYCH ZŁOMU STALOWEGO 
I ŻELIWNEGO PO ATRAKCYJNYCH CENACH

Ilości powyżej 1 tony odbie
ramy transportem własnym. ZAPRASZAMY

od 8.00 - 15.00 w każdą sobotę od 8.00 - 13.00

a

BIURO PODROŻY

OTTOKAR”
NASZE

ADRESY:

PROWADZI LICENCJONOWANE 
PRZEWOZY DO NIEMIEC
CODZIENNIE

□  48-250 Głogówek 
ul. Mickiewicza 16 
tel. 437-33-74 
fax437-21-53

B ile t ważny 1 rok.
Ulgi lila dzieci, emerytów i rencistów. _

□  48-200 Prudnik 
ul. Kościuszki 24 
(obok Przychodni) 
tel. 436-34-02

ZAPRASZAMY
do kantoru w Prudniku przy ul. Kościuszki 24 (obok 

^Pr^ycłTodni)^orazw^Głogó^4cu^pi^y^uL^Mickiewicza^^

□  48-210 Biała 
ul. Prudnicka 2 
tel. 438-70-54

II IDŹCZAK-MEBLE i i

Firma Produkcyjno-Usługowa 
EXPORT-IMPORT

f r a ie c a

NAJTAŃSZE MEBLE 
NA 0P0ISZCZYŹNIE

mmmm

10 BARW
GŁUCHOŁAZY,

.7  Iul. Powstańców Śl 
TEL/FAX 
(077)4395990

W KAŻDĄ 
SOBOTĘ s 
BEZPŁATNY 
TRANSPORT 
DO 30 km

Aleksander Kramarz • Prudnik • ul. Jagiellońska 22 • tel/fax 436 59 68

BIURO TURYSTYCZNE/

MEDIUM \
FOTO MEDIUM

poleca zdjęcia ślubne, 
paszportowe

SUPER
Z I M A  2 0 0 0 - 2 0 0 1
(Czechy, Wiochy, Austria, Francja, Polska)

StNbBAb - bilet do Niemiec za jedyne 100 zł BRUTTOPROMOCJA! PALM - bilet do Niemiec za jedyne 120 z ł BRUTTO
Szczegóły w biurze, wstąp lub zadzwoń! Przewozy do 169 miast w Niem
czech i  230 m iast w Europie - codzienne wyjazdy! UBEZPIECZENIA!

DO KAŻDEGO BILETU FILM FOTO

PROVIDENT
'P o-id& d

Działamy na rynku polskim od kilku lat 
i zajmujemy się udzielaniem  pożyczek 

gotówkowych w dom u Klienta

Potrzebujesz szybko gotówki..
POLSKA FrA

oferuje nowy rodzaj pożyczki:
✓  pożyczki od 500 do 2000 zł

✓  nie wymagamy żyrantów
✓  pożyczka udzielana jest w domu Klienta, 

w nim odbierane są również spłaty 
✓  koszty pożyczki są stałe

Jeśli jesteś zainteresowany 4 îi( i-2 S -7 î)
naszą ofertą, zadzw oń

TYLKO U NAS OKNA + WCZASY DLA DWÓCH OSOB

S h

IMPORT EXPORT
UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 17A, 48-340 GŁUCHOŁAZY

TEL/FAX (077) 4394 674

OKNA I DRZWI
Z PCV

- SPRZEDAŻ 
-DORADZTWO
- MONTAŻ

PA R A PETY - R O L ET Y

O F E R U J E M Y  
Trzy systemy PCV:

S3 KOMMERUNG 
PANORAMA TROCAL SERII 900

O M I S
TR A V E L

NASZE BIURA

BIURO PODRÓŻY „MERKURY”
Licencja „ORBIS”.
C E N T R U M  L IC E N C J O N O W A N Y C H  
P R Z E W O Z Ó W  M IĘ D Z Y N A R O D O W Y C H

oferujemy
♦  przewozy do wszystkich krajów Europy,
♦  sprzedaż biletów lotniczych
♦  wczasy, wycieczki, obozy i zimowiska
♦  ubezpieczenia
♦  pośrednictwo wizowe i paszportowe
♦  karta Euro < 26

IV  AGENCJA PKO BP SA

48-200 Prudnik 
u! Zamkowa 2 
tel/fax 436-44-42

48-300 Nysa 
ul. Wrocławska 2 
lal. 433-27-82 
tel./fax 433-41-69

Biuro Usług Prawnych SC
48-200 Prudnik • ul. Tkacka 1 • tel. 436 56 01

Czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 -16.00 
Filia: 48-210 Biała • ul. Kościuszki 14 

Czynne od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 - 14.30 
Świadczy profesjonalne usługi doradztwa podatkowego: rachunkowe, 
podatkowe, doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, doradztwo 
podatkowe, VAT w rolnictwie.
Biuro posiada:
• uprawnienia M inistra Finansów do prowadzenia usług
• wpis na listę krajową doradców podatkowych
• pełny zakres ubezpieczeń OC 
Ceny konkurencyjne

BIURO OGŁOSZĘ 
I REKLAM: 

48-200  Prudnik  
ul. Jagiellońska  
te l/fax: 436-28-7

Usługi Transportowi 
Handel opałem 

i materiałami budowlar

ATRAKCYJNE CEN

•  Węgla 
•  Mułu 

•  Flo
Najtańszy opał w miesiącach:

Transport bezpłatny do 10 km
Wykonujemy usługi transportowe 
od 1 do 24 ton:
piasek, żwir, kamień, szlaka

Zamówienia te
tel.

tel. kom. 0 6( 
tel. 0-32

lub
Moszc

C U K I E R N I A

Adriana i  M irosław SEŃK 
4»

poCecamtj.

Smaczne wyroby cukiernicze 
Pieczemy ciasta 
i torty na zamówienia

Prudnik, ul. Sobieskiei 
Tel. 436 25 62

ŚWIĄTECZNĄ PROM

PCJH nrWOJTE
BIURO OBSŁUGI KLIEN

O K I M O  P L A
48-200 Prudnik, ul. Powstańców! 

tel. (077) 436 03 00

“ I 81!:
ZA GOTÓWKĘ

3% DO 5% RABJ
CZYNNE OD 10.00 DO

Ślusarstwo artystyi
Bramy, balustrady,! 

ogrodzenia, kwietniki, 
Ogrodzenia z siatl 

Lubrza ul. Wolności! 
tel. 437 53 19

WYCII
NIERUCHOMO

DO CELÓW:
- kupna-sprzedaży 

- do banków, sądów 
urzędów skarbowyd

O
E O I  N  W E

Nysa, ul. Drzymały 1 
Tel/fax 433 7918

Lokal, którego i 

nawiązuje do 

wielbicielom 
z lat 40.
Swoim 
oryginalnym 
wystrojem 
mHą atmosferą 
i muzyką 

gusta każdego 

Klienta.
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DGŁOSZENIE O PRZETARGU
larząd Miejski w Prudniku działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 
prowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30) oołasza. że w dniu 27 grudnia 2000 roku o godzinie 9“  w siedzibie 
ądu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony po raz pierwszy w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej

Powierzchnia
nieruchomości

Opis nieruchomości Sposób
zbycia

Cena
nieruchomości

Księga wieczysta Kw Nr 9191 - 
¡ruchomość nie zabudowana 
łożona w Prudniku 
ty ul. Lompy, oznaczona 
mapie nr 6 - obręb Prudnik - 

merem pomiarowym 1731/172, 
aściciel Gmina Prudnik.

0,0802 ha Nieruchomość nie zabudowana położona w Prudniku zlokalizowana 
na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zbiegu ulic Wybickiego i 
Lompy, w północno - zachodniej części miasta w sąsiedztwie terenów 
użytkowanych rolniczo i pracowniczych ogródków działkowych. Działka 
posiada  dostęp  do is tn ie jące j in frastruktu ry technicznej: insta lac ji 
kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej.
Przez południowo - wschodnie naroże działki przebiega napowietrzna 
linia energetyczna 15 KV, którą Gmina Prudnik zobowiązała się 
przenieść w ciągu 1 roku od daty sprzedaży nieruchomości. Działka 
wymaga wyłączenia z produkcji rolnej na wniosek i koszt przyszłego 
nabywcy.

sprzedaż 32.080,00 - zł

Wysokość 
wadium: 

3.208,00 zł

Księga wieczysta Kw Nr 9191 - 
¡ruchomość nie zabudowana 
łożona w Prudniku 
zy ul. Lom py, oznaczona  na 
ap ie  n r6  - o b rę b  P ru d n ik  - 
merem pomiarowym 1732/172, 
aściciel Gmina Prudnik.

0,0805 ha Nieruchomość nie zabudowana położona w Prudniku zlokalizowana na 
terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zbiegu ulic Wybickiego i 
Lompy, .w północno - zachodniej części miasta w sąsiedztwie terenów 
użytkowanych rolniczo i pracowniczych ogródków działkowych. Działka 
pos iada  dostęp  do is tn ie jące j in frastruktury technicznej: insta lac ji 
kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej. Przez po 
łudniowo - wschodnią część działki przebiega napowietrzna 
linia energetyczna 15 KV, którą Gmina Prudnik zobowiązała się 
przenieść w ciągu 1 roku od daty sprzedaży nieruchomości.
Część działki o pow. 0,0305 ha wymaga wyłączenia z produkcji rolnej 
na wniosek i koszt przyszłego nabywcy

sprzedaż 32.200,00 - zł

Wysokość 
wadium: 

3.220,00 A

Księga wieczysta Kw Nr 9191 - 
¡ruchomość nie zabudowana 
łożona w Prudniku 
zy ul. Lom py, oznaczona  na 
apie nr 6 - o b rę b  P ru d n ik  - 
merem pomiarowym 1733/172, 
aściciel Gmina Prudnik.

0,0803 ha Nieruchomość nie zabudowana położona w Prudniku zlokalizowana na 
terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zbiegu ulic Wybickiego i 
Lompy, w północno - zachodniej części miasta w sąsiedztwie terenów 
użytkowanych rolniczo i pracowniczych ogródków działkowych. Działka 
pos iada  dostęp  do is tn ie jące j in frastruktury technicznej: insta lac ji 
kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej. Przez 
środek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna 15 KV, którą 
Gmina Prudnik zobowiązała się przenieść w ciągu 1 roku od daty 
sprzedaży nieruchomości.

sprzedaż 32.120,00 - zł

Wysokość 
wadium: 

3.212,00 A

Księga wieczysta Kw Nr 9191 - 
¡ruchomość nie zabudowana 
bżona w Prudniku 
zy ul. Lom py, oznaczona  na 
apie n r 6  - o b r ę b  P r u d n i k  - 
merem pomiarowym 1734/172, 
aściciel Gmina Prudnik.

0,0818 ha Nieruchomość nie zabudowana położona w Prudniku zlokalizowana na- 
terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zbiegu ulic Wybickiego i 
Lompy, w północno - zachodniej części miasta w sąsiedztwie terenów 
użytkowanych rolniczo i pracowniczych ogródków działkowych. Działka 
posiada dostęp do is tn ie jące j in frastruktury technicznej: insta lac ji 
kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej. Przez 
środek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna 15 KV, którą 
Gmina Prudnik zobowiązała się przenieść w ciągu 1 roku od daty 
sprzedaży nieruchomości.

sprzedaż 32.720,00 - A

Wysokość 
wadium: 

3.272,00 A

znaczenie w/w nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomości ujęte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika symbolem “B25MN" -  “Teren zabudowy 
zkaniowej o wysokiej intensywności zabudowy (ln=0,85-0,90, średnią waż. liczby kondygnacji 4 -zróżnic. od 3 do 5). Dopuszcza się lokalizację innych urządzeń obsługi ludności nie kolidujące z podstawowymi funkcjami 
lla B25 a MS. Zabudowa zróżnicowana opadająca w kierunku północno -  wschodnim do przejścia w zabudowę jednorodz. B24MN oraz uprawy ogrodowo- polne. Hz: dzień 50 dB/A/; noc 40 dB/A/. max. 75 dB/A/ od strony 
lu komunikacyjnego/". Termin zagospodarowania w/w nieruchomości -  wybudowania fundamentów- 2 lata, a oddania obiektu do użytku 4 lata od daty zawarcia umowy kupna -  sprzedaży.

Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej

Powierzchnia
nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 
w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób
zbycia

Cena
nieruchomości

(s ięga  w ieczysta Kw Nr 31823 -
uchomość zabudowana położona
'rudn iku  przy P iacu Zamkowym,
aczona na mapie nr 10
iręb Prudnik - numerem
tiarowym 79,
ściciel Gmina Prudnik.

0,0280 ha Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku w 
strefie centralnej miasta. Zabudowana jest 
ca łkow ic ie  jednokondygnacyjnym  obiektem  
magazynowym, który z uwagi na stan techniczny 
oraz przewidywany sposób zagospodarowania 
te renu  z o s ta ł p rzeznaczony do ro z b ió rk i.  
Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do 
istniejącej infrastruktury technicznej: instalacji 
elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 
telefonicznej i drogi.

N ieruchom ość ujęta je s t w m ie jscow ym  plan ie  
zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika 
symbolem "A29UH" - “Teren proj. zespołu handlowo - 
usługowego. Adaptacja istniejących obiektów 
przemysłowych na dom towarowy.
Modernizacja i przebudowa obiektu w celu dostosowania 
do nowej funkcji oraz wymogów strefy “A" ochrony 
k o n s e r w a t o r s k i e j  / o p r a c o w a n i e  s t u d i u m  
konserwatorskiego/. Proj. powierzchnię użytkową ogólną 
ok. 2500 m2. Dopuszczalne funkcje uzupełniające 
rzemiosło, gastronomia itp. dostawą towarów 
od ul. Chrobrego. Hz: dzień 40 dB/A/; noc 30 dB/A/; max. 
65 dB/AT Obiekt nie spełnia wymogów ścisłej strefy 
konserwatorskiej “A” . Lokalizacja koliduje z układem 
urbanistycznym miasta. Obiekt należy usunąć 
pozostawiając miejsce pod parking ogólnodostępny. 
Termin rozbiórki budynku i wybudowania parkingu 2,5 
lata od daty zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

sprzedaż 150.000,00-zf

Wysokość 
wadium: 

15.000,00 zl

I przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru. Do- 
rcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa szczególnego do udziału w niniejszym prze- 
j  z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. WADIUM należy wpłacić do dnia 23 grudnia 2000 r. w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku Nr 
11447-1094-139-3010 Bank Zachodni Wrocław Oddział w Prudniku. Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę 
/cia nieruchomości. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
/ADIUM wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia będą zwrócone nie później niż przed upły-
i trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym 
scu i terminie Zarząd Miejski może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
RZETARG BĘDZIE WAŻNY JEŻELI chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosi 1% ceny wy- 
iwczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
IMINA PRUDNIK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO odkupu nieruchomości w okresie do 5 -  ciu lat (art. 593 -  595 Kc) od daty zawarcia umowy kupna -  sprzedaży nieruchomo- 
b  zwrotem ceny i kosztów nabycia nieruchomości bez waloryzacji. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu
skiego w Prudniku ul. Kościuszki nr 3, pokój nr 20, tel. 4362021-26 wew. 232, 252, 255.EK

PRUDNICKI



PROMOCJA ŚWIĄTECZNĄ
J.M.P. JUBILER S.C.

KUPISZ TANIEJ 
NIŻ MYŚLISZ

PŁACIMY ZA TWÓJ 
STARY ZEGAREK

SKLEP FIRMOWY 
PRUDNIK DOM HANDLO
WY ZAMKOWA 2 PARTER

SERDECZNIE ZAPRASZAM

ZAPRASZA DO DOMU HANDLOWEGO W PRUDNIKU UL. ZAMKOWA 2
na stoisko RTV-SAT (parter)

od 30.10 - 20.11 W ofercie promocyjnej oferujemy m.in.
/

W I Z J A  T V
_ _ _ _ _  K  Direct

i i i ' .
erwszy miesiąc

Uwaga !
dla pierwszych^. 
20 000 abonentów
WALKMAN !!!

u rr

KAMERA VPM-51

IIECTRONICS

cena detaliczna \£&T,- 

cena promocyjna

1 .5 9 9 z ł + torba gratis

DAEWOO
DMQ 21Q1 TXT
21 cali.telegazeta, 

pilot

cena detaliczna ! 
cena promocyjna :

799 ,-

P H IL IP S
21 cali, telegazeta, pilot

21PT1542

Tylko w RTV-SAT 
(Dom  H andlow y w P ru d n ik u )

PH ILIPS
UWAGA! Pierwsza wieża 
Z NAGRYWRKĄ CDR

cena detaliczna 2r03?C-

cena promocyjna
1.998 zł

FWR7

ci c r iELECTRONICS
Ś W I A T  D O B R E J  M Y Ś L I

- kineskop 25”
Flat Square, Hitron Black

- NICAM Stereo 
2 x 2 0  W

cena detaliczna 

S U P E R ^ ,  C E N A  !

Tylko w RTV-SAT
(Dom H andlow y w P ru d n ik u )

W SPRZEDAŻY TAKŻE SPRZĘT AGD FIRMY ARDO Z RABATAMI DO II

D o sprzętu A G D  66A R D O ” w  prezencie zegarek  C A SIO  ufundow any przei 
AUTORYZOW ANY PUNKT SPRZEDAŻY CASIO “ J U B I L E R  S .C . ”  j  p m  Dom Handlowy ul. Zamkowa i

DOM HANDLOWY
P ru d n ik  ul. Z a m k o w a  2

Zapraszamy
w dni powszednie w godz. 9.00 - 18.00 
w soboty w godz. 9.00 -13.00

OKAZJA !
SUPER CENY PRODUCENTA

-PŁASZCZE
- KURTKI

- PELERYNY
-I INNE ART.

OFERUJE NOWO OTWARTY 
SKLEP FIRMOWY

MATEO"
PRUDNIK 

DOM HANDLOWY 
I PIĘTRO

a  SKRACANIE PŁASZCZY 
W  NA ŻYCZENIE KLIENTA GRATIS

•  TALONYRABATOWE DLA 
PIERWSZYCH KLIENTÓW

£  ZAKUPY NA RATY BEZ ŻYRANTÓI

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY

I D E A
P R U D N IK  Z A M K O W A  2 - D O M  H A N D L O W Y  

P A R T E R

“ J u b ile r ” s.c. J PM
w  DOM HANDLOWY - PARTER

- BIŻUTERIA ZŁOTA I SREBRNA
- ZEGARKI GROVANA, ADRIATICA, 

TIMEX,DELBANA, DOXA

Z IB I C A S IO  S T U D IO
- ZEGARKI,
- INSTRUMENTY MUZYCZNE
- KALKULATORY,
- APARATY,
- APARATY TELEFONICZNEEDUKACYJNE 

INSTRUMENTY 
KLAWISZOWE CASIO

NOWOŚĆ :

CASIO
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KARATE

Wiele emocji towarzyszyło roz
grywkom na Międzynarodowych Ze
społowych Mistrzostwach Polski w 
Karate, które odbyły się w Legnicy w 
sierwszą sobotę grudnia. Klub “PO
LONIA TORAKAN” z Białej uczest- 
liczył w tych zawodach, które po raz 
jierwszy rozegrano wg nowej formuły. 
Zgodnie z nią, drużyna składa się z 
fczwórki zawodników -  dwóch par mie
szanych w kata i w kumite. Obowiązy
wał system rozgrywek "2 KO”, tzn. 
¡rzeba przegrać dwa razy, aby zostać 
wyeliminowanym z kolejnych walk.

Tym razem drużynę stanowili:
W KUMITE - Iwona Szymańska 
Dawid Wnętowski 
IV KATA - Karolina Grąziowska 
Tomasz Semerga

WALKA O KATANĘ
Pechowo pierwszą walkę z ze

społem z Bogatyni przegraliśmy. 
W następnych walkach pokonany 
został zespół z Bełchatowa, OZK 
z Wrocławia, a ponowne spotkanie 
z Bogatynią tym razem zakończyło 
się zwycięstwem . Piąta walka z 
d ru żyn ą  go spo da rzy  -  z k lubu 
“Tora” z Legnicy zosta ła  n ieroz
strzygnięta i jednocześnie w ma
łych punktach waza-ari (pół punk- 
ta) też był remis. W takiej sytuacji 
sędziowie musieli wylosować kon
kurencję do rozstrzygn ięc ia  w y
grane j. Po losow aniu przez sę
dziego głównego wypadło kumite 
dziewcząt, więc do pojedynku sta
nęła Iwona Szymańska. Wynikiem 
walki znów był remis i dopiero ko
le jna dogrywka zadecydowała o

trzec im  m iejscu  -  (p rzeg rana  
jednym waza-ari).

Podczas walk, które odbywały się 
tylko na jednej macie, panowała 
wspaniała atmosfera. Rozgrywano na 
przemian kumite i kata, co zdecydo
wanie wpłynęło na zwiększenie atrak
cyjności odbioru zawodów, trwają
cych aż do godz. 2100. Dla zwycięz
ców przygotowano interesujące na
grody: imponującej wielkości puchar i 
miecz samurajski - katana z wytło
czonym  napisem  dla zdobywcy. 
Również sędziom rozdano pamiątko
we medale, a jeden z nich otrzymał 
trener karateków z Białej sensei Ma
rek Zabiegała, biorący udział w tur
nieju jako sędzia krajowy.

MaZi

PRUDNICKA NBA I
TABELA

14 444:283
1 KOSZYKÓWKA

1. ł*ub Green Day 7
2. Banany 8 14 441:356 LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
3. G.F. Steinhoff 8 13 456:372

4 .1 2 .2 000 r 4. Areszt Śledczy 7 13 400:384 MOS Głubczyce - UKS SWW Nysa 73:89

rrubadurzy - ZWiK
5. Ojcowie 8 12 401:391 Kędzierzyn-Koźle - OKS Olesno 58:84

62:55 6. Policja .8 12 344:391 MKS Strzelce Opolskie - MOS Opole 84:116
ianany - Policja 40:37 7. Trubadurzy 8 11 446:463 MOS Głubczyce - OKS Olesno 72:76
kreszt Śledczy - Ojcowie 49:40 8. Turbochrząszcze 8 10 354:442 SWW Nysa - Pogoń Prudnik 108:88
'ogromcy z LO - Turbochrząszcze 39:50 9. ZWiK 8 10 283:461 MOS Opole: MMKS Kędzierzyn-Koźle 76:58
>ub Green Day - G.F. Steinhoff 61:49 10. Pogromcy z LO 8 7 257:419 MKS Strzelce Opolskie -  pauza

PRUDNICKA LIGA SIATKÓWKI

5 .1 2 .2000r

lokoły Korfantów - Ekonomik 2:0 (25:15, 25:17)
traż Pożarna -1 L O 2:0 (25:19, 26:24)
uzacy - II LO 2:0 (25:6, 25:18)
akon Marii - Zarzewie 1:2 (25:22, 21:25, 7:15)
ympatycy - pauza 

‘

•

TABELA
.

. Sokoły Korfantów 5 9 8:3 253:216 +37

. Ekonomik 5 9 8:6 275:263 +12
, Straż Pożarna 5 8 8:5 277:256 +21
.Luzacy 4 7 7:2 202:169 +33
Sympatycy 4 7 7:3 215:166 +49
Zakon Marii 4 6 5:4 194:191 +3

.Zarzewie 5 6 3:9 239:269 -30

. II LO 4 4 1:8 151:211 -60

. 1 L O 4 4 1:8 148:213 -65

LUKS SWW Nysa 5 10 472:327
2. OKS Olesno 5 9 404:319
3. MOS Opole 5 8 424:419
4. POGOŃ PRUDNIK 5 7 448:432
5. MKS Strzelce Op. 5 7 391:478
6. MOS Głubczyce 4 5 329:350
7. MMKS K.Koźle 5 5 302:445

II OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI 

ZRZESZENIA L.Z.S. W KARATE 

ODBYŁY SIĘ 25.11.2000 ROKU W PRUDNIKU
W imprezie startowało 250 za- 

odników i zawodniczek z 12 klu- 
aw Polski.

Klub Zarzewia Prudnik bije re- 
Drd, w zdobywaniu medali. Na 30 
ankurencji zawodnicy tego klubu 
dobywają 36 m edali, w tym :16 
otych 11 srebrnych i 10 brązo- 
ych. Nadm ienić trzeba iż druga 
rużyna m is trzos tw  posiada 17 
ledali. Młodzi adepci karate god- 
e reprezentowali swój klub i pro- 
»wali nasze coraz p iękn ie jsze 
iasto. Smutnym natomiast wyda- 
się to że tak poważna impreza 

lortowa w żadnym  stopniu nie 
¡in te reso w a ła  w ładz  naszego 
iasta. M istrzostwa Polski rozpo- 
tęto od konkurencji kata, zestre- 
Dwane, najm łodsze roczniki mu- 
ały staw ić czoła zawodnikom  z 
ałego kraju i R epub lik i Czech, 
ziewczynki rocznik 90 i te jesz- 
ze młodsze, miały dotąd proble- 
y z pokonan iem  zaw odn iczek  
:eskich, które przeważnie zdoby- 
ały pierwsze miejsca na Mistrzo- 
wach Polski.
Tym jednak razem Joanna Po- 

oźnk wygrywa konkurencję kata w 
Mnie dobranej konkurencji, bo nale- 
ilo pokonać 19 przeciwniczek. Ob- 
iwowaliśmy znakomity start Łuka- 
a Lulka, który w kata i kumite zdoby- 
Mistrzostwo Polski. Podobnie spi

li się Marek Pondel w Juniorach i 
¡mil Drohomirecki rocznik 85. 
Złotych, srebrnych i brązowych 

eda lis tów  je s t w ie lu , każdy z

nich wspaniale reprezentuje kolej
ny raz nasze miasto a nawet po
wiat i za tą  postawę należą się im 
duże brawa i podziękowanie. Lista 
m eda lis tów  je s t d ługa, jedynym  
wyróżnieniem  dla tych młodych , 
zdyscyplinowanych ludzi jes t po
danie do w iadom ości publicznej 
wyników ich ciężkiej pracy co też 
czynię, jako główny sędzia tej im
prezy. A oto one:

ZŁO TY MEDAL

Łukasz Wolny, Joanna Powroźnik, Ka
mil Zahuta, Emilia Maksymiak, Mate
usz Żarski, Kamil Drohomirecki, Łu
kasz Lulek, Marek Pondel, Paweł Mi
kołajczyk, Anna Powroźnik, Jakub Su
checki i Anna Leszczyńska.

SREBRNY MEDAL

Mateusz Dębiński, Krzysztof Dę
biński, Michał Hose, Natalia Brud- 
niak, Jakub Suchecki, Anną Jani- 
szyn, Alicja Gurgul, Mateusz Żar
ski, Izabela Ptak i Damian Jezier
s k i -  o r a z  b r ą z o w y  m e d a l :  
Agnieszka Surma, Mariusz Cybul- 
ka, Izabela Juszczyk, Alicja Gur
gul, Emilia Maksymiak, Kamil Za
huta, Aurelia Hibner, Monika Kucik, 
Grzegorz Górski i Piotr Marmoń.

Osiągnięci jaki posiada klub Za
rzewie są  efektem pracy trenerów 
Tadeusza Brudniaka i Remigiusza 
Powroźnika.

TABELA

SIATKÓWKA
LIGA OKRĘGOWA KOBIET

Lodgar Dako Nysa - Smyk Prudnik 3:0
MOS LO Kluczbork - Dwójka Opole 3:0
MMKS Kędzierzyn Koźle- pauza

TABELA

1. Lodgar Nysa 4 8 12:1
2. MOS LO Kluczbork 4 7 9:3
3. SMYK PRUDNIK 5 6 3:13
4. MMKS K.Koźle 3 5 7:3
5. Dwójka Opole 4 4 1:12

SIATKÓWKA
LIGA OKRĘGOWA JU N. MŁ.

MOS Głubczyce - Ósemka Nysa 3:1
Smyk Prudnik - Sokół Niemodlin 0:3
Gim. 5 K-K - Lodgar Dako Nysa 0:3
MOS Opole - MMKS Kędzierzyn Koźle 0:3 
Dwójka Opole - pauza
Dwójka Opole - MOS Opole 1:3

TABELA

1. Sokół Niemodlin 9 18 27:3
2. Lodgar Dako Nysa 8 15 23:4
3. MMKS K.Koźle' 7 12 16:9
4. MOS Opole 7 11 13:10
5. MOS Głubczyce 7 10 10:14
6. Dwójka Opole 8 10 9:19
7. Gimnazjum 5 K. Koźle 8 10 8:19
8. Ósemka Nysa 6 7 5:17
9. SMYK PRUDNIK - 6 6 2:18

ROZPORZĄDZENIE Nr P /18/2000  
Wojewody Opolskiego 

z dnia 29 listopada 2000 r.

W SPRAWIE WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I OBROTU 
MATERIAŁAMI PIROTECHNICZNYMI

Artykuły i materiały pirotechniczne ze względu na stwarzanie zagrożenia dla ży
da i zdrowa ludzi wymagają szczególnej ostrożności przy ich magazynowaniu 
i obrocie. Podmioty gospodarcze prowadzące na terenie województwa opol
skiego magazynowanie oraz obrót artykułami i materiałami pirotechnicznymi 
zobowiązane są do przestrzegania warunków zapewniających bezpieczeństwo 
tego magazynowania i obrotu. Mając na uwadze powyższe:

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządo
wej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz.577 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
1. Pomieszczenia, w których magazynowane są artykuły i materiały piro
techniczne powinny spełnić wymagania pomieszczeń o szczególnym za
grożeniu (w odniesieniu da ogólnie obowiązujących przepisów dotyczą
cych bezpieczeństwa terenów i obiektów).
2. Artykuły i materiały pirotechniczne powinny być przechowywane w pomiesz
czeniach uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych.
3. Pomieszczenia, w których znajdują się artykuły i materiały pirotechniczne 
powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, którego ilość i 
rodzaj winna być ustalona z przedstawidelem państwowej straży pożarnej.

§2
Artykuły i materiały pirotechniczne nie mogą być sprzedane w miejscach o du
żym natężeniu ruchu pieszego i na drogach ewakuacyjnych.

§3
Artykuły i materiały pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom, 
które ukończyły 18 rok żyda.

§4
1. Zabrania się używania artykułów i materiałów pirotechnicznych w miejscach 
publicznych oraz we wszystkich innych miejscach gdzie może to spowodować 
zagrożenie żyda i zdrowia ludzi.
2. Ograniczenie powyższe nie dotyczy użycia artykułów i materiałów pirotech
nicznych w warunkach spełniających wymogi ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106 poz. 680 ze zm.).

§5
Osoby naruszające postanowienie § 1,2 i 3 oraz § 4 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia podlegają karze grzywny orzekanej w trybie postępowa
nia w sprawach o wykroczenia.

§6
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach ma
sowego przekazu oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo
jewództwa Opolskiego.

APEL
DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PRUDNIK

W związku z okresem świątecznym tj. Bożego Narodzenia i Sylwestra 
łącznie z karnawałem nasila się zainteresowanie artykułami pirotechnicz
nymi i zauważa się występowanie różnego rodzaju negatywnych zjawisk 
przy posługiwaniu się nimi.

Dochodzi do wzmożonej sprzedaży tych artykułów, której nie zawsze 
towarzyszy właściwy nadzór co budzi zaniepokojenie i obawy. Nabywają 
je głównie dzieci i młodzież, mimo zakazu sprzedawania osobom, które 
nie ukończyły 18 lat; one przede wszystkim odnoszą obrażenia w wyniku 
niewłaściwego posługiwania się nimi.

Wytwarzanie i nieograniczony obrót materiałami pirotechnicznymi, 
łatwy dostęp do nich w ciągu całego roku -  wiąże się z zagrożeniem 
życia i zdrowia ludzi czego dowodem są zdarzające się wypadki okale
czeń, a nawet utraty życia.

A P E L U J E  się do rodziców i wychowawców o zwrócenie uwagi na wła
ściwe użytkowanie tych artykułów przez młodzież.

Z W R A C A M Y  się do handlowców o rozwagę w sprzedaży tych artyku
łów ze szczególnym uwzględnieniem wieku kupujących p/w 18 lat oraz infor
mowanie klientów o ewentualnym zagrożeniu.

INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Burmistrz Prudnika 

Zenon Kowalczyk

GMINNA LIGA TRAMPKARZY 2000/2001 - GŁOGÓWEK Fortuna - LZS Zawada 
LZS Twardawa - pauza

2:0

JESIEŃ 2000 . ■ 16.10.2000 r.

LKS Racławice Śl. - pauza
LZS Twardawa - Fortuna 3:1

■ dnia 4.09.2000 r. Racławice Śl. - LKS Biedrzychowice 6:4
LZS Kazimierz - LKS Biedrzychowice 3:0 ■ dnia 25.09.2000 r. LZS Kazimierz - LZS Szonów 1:1
LZS Szonów - LKS Racławice Śl. 12:1 LKS Biedrzychowice - Fortuna 2:5 LZS Zawada - pauza
LZS Zawada - LZS Twardawa 7:4 LZS Szonów - LZS Twardawa 1:6
Fortuna - pauza LKS Racławice Śl. - LZS Zawada 0:5 TABELA
■ dnia 11.09.2000 r. LZS Kazimierz - pauza
Fortuna - LZS Kazimierz 3:0 ■ dnia 2.10.2000 r. 1. Fortuna Głogówek 6 15 34:5
LZS Twardawa - LKS Racławice Śl. 7:1 LZS Twardawa - LZS Kazimierz 11:1 2. LZS Twardawa 6 15 40:15
LZS Szonów - LZS Zawada 2:5 Fortuna - LKS Racławice Śl. 12:0 3. LZS Zawada 6 15 22:9
LKS Biedrzychowice - pauza LZS Zawada - LKS Biedrzychowice 2:1 4. LZS Kazimierz 6 7 20:20
■ dnia 18.09.2000 r. . LZS Szonów - pauza 5. LZS Szonów 6 7 21:24
Fortuna - LZS Szonów 11:0 ■ 9.10.2000 r. 6. LKS Racławice Śl. 6 3 11:30
LKS Biedrzychowice - LZS Twardawa 4:9 LZS Kazimierz - LKS Racławice Śl. 15:2 7. LKS Biedrzychowice 6 0 11:30
LZS Zawada - LZS Kazimierz 3:0 LKS Biedrzychowice - LZS Szonów 0:5



S ere k Frc m a g e  1 0Og

P ła ty  M a r w

O le j Zło cisty 11

S m ie l. io g u rto w a  45 0 3

P a p ry k a  Si.

C hatka Terravita

S zy n k a  K o k ta jlo w a  400 g

M arg. P a n i Oo ra u 5O0g

KiełO. P ze szo w s ka

P rzy s m a k  S zy n k . 3Q0 g
Majonez 40dmi

Swict Kolekcja
C ytryny i Pom arańcze P rzy s m a k  S zy n k .
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