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LEWICOWE ROSZADY PYTANIE TYGODNIA

CZY BOIMY SIĘ
ROSZCZEŃ
„WYPĘDZONYCH”?

Ostatnie lata, a zwłaszcza miesiące 
przyniosły ożywienie spraw związa
nych z roszczeniami związków tzw. 
wypędzonych w Niemczech doma
gających się zwrotu majątków we 
wschodniej Europiej, głównie w Pol
sce i Czechach. Przez dziesiątki lat 
hasła ziomków były unikane zarów
no przez prasę jak i władze państwa 
oraz landów. Niestety sprawa rozgo
rzała na nowo, a to głównie za spra
wą synów i córek „wypędzonych" 
(patrz: Erika Steinbach), którzy 
przypomnieli o sprawie swoich oj
ców. Najgorsze jest to, źe politycy 
uwzględniający zdanie wyborców 
już nie ignorują, ale podejmują dys
kusję na ten temat, a to wstęp do 
rewizji dotychczasowych dwustron
nych i międzynarodowych ustaleń. 
Kanclerz Gerhard Schróder nie jest 
tu wyjątkiem.

dokończenie na str. 4

URZĘDNIK
KULCZYCKI

czytaj str. 5

PRUDNIK Posąg św. Jana Nepomucena jest ostatnim zabytkiem małej architek
tury, odnawianym na prudnickim rynku. Swój remont ma za sobą fontanna, Kolum
na Maryjna jest w trakcie renowacji. Gmina Prudnik przykłada dużą wagę do za
chowania i odnowy najcenniejszych miejskich zabytków. Zdj. GW.
Więcej na temat „odświeżania” Nepomucena przeczytasz na str. 5

JESENIK Czeski Jesenik co roku urządza imprezę, podczas której wszyscy bawią się 
przy piwie. Nasi południowi sąsiedzi piją „po niemiecku”, tzn. nie upijają się, jest weso
ło i nieco rubasznie. Niestety w Polsce kultura picia .złotego napoju” jest zdecydowa
nie niższa, choć powoli to się zmienia. 10 sierpnia Browary Tyskie zorganizują w Prud
niku piwną biesiadę. Zobaczymy jak prudniczanie bawić się będą pr?y piwie. Zdj. KI

48-200 Prudnik ul.Damrota 17 
Tel. (0-77) 43664)00 Fax 4366-900 

www.mercury.pc.pl

Przyglądając się wymianie osób na 
różnych stanowiskach można odnieść 
wrażenie, że wszystko znajduje się w 
obiegu zamkniętym. Prezesami, dyrek
torami i szefami różnych placówek, a 
nawet jednostek samorządowych uza
leżnionych od politycznego układu są 
wciąż te same osoby.

Na stanowisko dyrektora SP ZOZ 
ZOZ Prudnik na miejsce Mirosława 
Kamińskiego z SLD powołano Jana 
Szawdylasa z SLD, byłego burmi
strza Głuchołaz i kierownika Powia
towego Centrum Pomocy Rodzinie w

Prudniku. Prudniczanin, M. Kamiń
ski nie pozostał jednak bez pracy, 
wyłączając oczywiście praktykę le
karską. Zarząd województwa odwo
łał ze stanowiska dyrektora Centrum 
Terapii Nerwic w Mosznej -  Krysty
nę Rawską i powołał na jej miejsce 
prudniczanina. W wypowiedzi radio
wej K. Rawska nie ukrywała zasko
czenia tą nagłą decyzją, jej zdaniem 
niesprawiedliwą.

Wybór Jana Szawdylasa wydaje się 
być wysoce kontrowersyjną decyzją. 
Swego czasu burmistrz walczył z gmi

ną Prudnik o przynależność admini
stracyjną Pokrzywnej i Jarnołtówka -  
również listownie na łamach prasy. 
Ofiarowane mu stanowisko kierownika 
PCPR w Prudniku przez SLD było me
todą na przeczekanie okresu, w którym 
w Głuchołazach rządziła prawica. 
Obecnie, gdy w pewnym sensie Prud
nik i Głuchołazy konkurują-między 
sobą o to, gdzie i jakie oddziały szpi
talne mają ulec likwiadacji (pamiętny 
list głuchołaskiego personelu szpital
nego) można zadać sobie pytanie, czy
ich interesów bronić będzie Jan Szaw-

dylas. Z drugiej strony głuchołazianin 
jako burmistrz swojego miasta był do
skonale oceniany, jako fachowiec i 
osoba na właściwym stanowisku, a to 
bardzo ważna cecha również w kiero
waniu szpitalami.

Puenta. Nie ulega wątpliwości, że 
nie ma w naszym środowisku „nowych 
ludzi", a klucz partyjny decyduje o 
wszystkim. Kiedy nadejdą czasy, w któ
rych o wyborze na dane stanowisko de
cydować będzie przygotowanie zawodo
we, a nie partyjna przynależność.

AD, Zdj. KI

STRAŻ POŻARNA
INFORMUJE

Dzięki współpracy z Komendą Po
wiatową Straży Pożarnej w Prudniku 
nasi czytelnicy co tydzień otrzymywać 
będą informacje dotyczące pracy prud
nickich strażaków. Zapraszamy do lek
tury, zawsze na stronie 2

Straż podczas interwencji w czasie ostatniej 
ulewy w Prudniku przy ul. Kolejowej. Zdj. JT
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TYGODNIK
PRUDNICKI

Nowy numer w każdą środę w kio
skach i sklepach ziemi prudnickiej. 
Czekamy na sygnały, pomysły 
i informacje od czytelników:

R E D A K C JA  I B IU R O  O G Ł O S Z E Ń :
48-200 Prudnik 
ul. Jagiellońska 3

T E L E F O N Y :
4362877,4068545

FAJL
4362877

e-mail:
aneks@aro.pl

Masz pytanie, chcesz przedstawić 
problem, podyskutować o tekście 
opublikowanym w gazecie? Czeka
my na telefony, wizyty i listy.

R E D A K T O R  N A C Z E L N Y :
Andrzej DEREŃ 
e-mail: deren@aro.pl

S E K R E T A R Z  R E D A K C JI:
Grzegorz WEIGT

P U B L IC Y Ś C I:
Katarzyna IDZIOREK 
Barbara HAJDUK

W S P Ó Ł P R A C O W N IC Y :
Daniela DŁUGOSZ-PENCA 
Mieczysław MATCZAK 
Franciszek DENDEWICZ 
Józef BARGIEL 
Janusz WISZNIEWSKI 
Damian WICHER

SKŁAD KOMPUTEROWY:
Andrzej DĄBROWSKI 
Przemysław GALERT

SEKRETARIAT! BIURO OGŁOSZEŃ:
Władysława GAJDA

SPONSORZY:
„ELEKTRONIK CENTRUM” H. SEJ- 
NOWSKIEGO, ZUP G.JANUS, ZA
KŁAD MIĘSNY R. ŻEWICKIEGO, 
GMINA LUBRZA, PPHU „DALIR", 
PBP „ORBIS", „OPTYK-AN”

W Y D A W C A :
Spółka Wydawnicza 
„Aneks” w Prudniku 
ul. Jagiellońska 3

D R U K :
Drukarnia PROMEDIASp.zo.o. 
Opole, ul. Składowa 4

Redakcja zastrzega sobie prawo 
skracania nadsyłanych materia
łów prasowych i listów. Redak
cja nie odpowiada za treść ogło
szeń i reklam.
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i RONIKA POLICYJNA

W okresie od 21 lipca do 3 sierpnia policjan
ci z KPP w Prudniku załatwili 172 interwen
cje, w tym: 31 awantur domowych, 124 w 
miejscach publicznych, 17 kolizji drogo
wych. W policyjnej izbie zatrzymań osadzo
no 11 osób, w tym: 6 sprawców prze
stępstw, 5 do wytrzeźwienia.

•17 lipca w Prudniku przy ul. Bożka sprawca 
dokonał kradzieży roweru z klatki schodo
wej.« W okresie od 19 do 20 lipca w Łące 
Prudnickiej sprawca dokonał kradzieży lamp 
ostrzegawczych z kombajnu. •  22 lipca w 
Prudniku przy ul. Szpitalnej kobieta podając 
się za agenta ubezpieczeniowego wykorzy
stała nieuwagę poszkodowanej i dokonała 
kradzieży pieniędzy.* W okresie od 16 do 21 
lipca w Niemysłowicach, z placu budowy 
sprawca dokonał kradzieży silnika.* 22 lipca 
ok. godz.13.00 w Prudniku przy ul. Kościusz
ki na terenie cmentarza komunalnego spraw
ca wykorzystując nieuwagę poszkodowanego 
dokonał kradzieży plecaka z dokumentami. •  
22 lipca w godz. od 21.00 do 23.00 w Prudni
ku na Placu Wolności sprawca dokonał kra
dzieży roweru górskiego.* 24 lipca w Miesz
kowicach sprawca dokonał kradzieży rowem 
górskiego na szkodę obywatela Chorwacji, w 
wyniku ustaleń sprawców ustalono i rower 
odzyskano.* 24 lipca o godz. 14.00 w Prud
niku przy ul. Zwycięstwa przy basenie kąpie
lowym sprawca wykorzystując nieuwagę po
szkodowanych dokonał kradzieży telefonu 
komórkowego z plecaka. •  W nocy z 11 na 
12 lipca w Prudniku przy ul. Bożka sprawca 
dokonał włamania do piwnicy, z której skradł 
wino domowej produkcji.* W nocy z 5 na 6 
lipca w Prudniku sprawca dokonał włamania 
do kościoła. •  26 lipca o godz. 17.35 patrol 
policji wraz z funkcjonariuszami Straży Gra
nicznej dokonali zatrzymania nietrzeźwego 
rowerzysty.* 27 lipca o godz. 0.40 patrol po
licji zatrzymał w bezpośrednim pościgu 22 i 
24 letnich nietrzeźwych, którzy dokonali 
czynnej napaści na policjanta będącego po 
służbie.* 27 lipca ok. 17.00 w Prudniku przy 
ul. Zwycięstwa przy basenie kąpielowym 
sprawea z plecaka dokonał kradzieży portfela 
z dokumentami.* 1 lipca w Prudniku przy ul. 
Włoskiej z terenu budowy ujawniono kradzież 
drzwi.* W nocy z 5 na 6 lipca w Białej przy 
ul. Kochanowskiego sprawca wszedł do bu
dynku mieszkalnego przez otwarte okno i do
konał kradzieży kamery. *29 lipca w Prudniku 
przy ul. Konopnickiej funkcjonariusze z KPP 
w Prudniku zatrzymali w bezpośrednim pości
gu nieletniego uciekającego na rowerze, który 
skradł z bagażnika torebkę z dokumentami i 
pieniędzmi. •  W nocy z 29 na 30 lipca w 
Prudniku przy ul. Kościuszki sprawca dokonał 
włamania do kiosku, z którego skradł papiero
sy.* 30 lipca w Skrzypcu patrol Straży Gra
nicznej zatrzymał nietrzeźwego kierującego 
samochodem marki Fiat 126 p, który miał 
2,37 promila alkoholu w wydychanym powie
trzu.* 24 lipca w Prudniku przy ul. Bożka 
sprawca dokonał kradzieży roweru gór
skiego.* w Prudniku przy ul. Królowej Ja
dwigi sprawczyni przywłaszczyła sobie 
wyposażenie wynajmowanego mieszka
nia.* 1 sierpnia w Prudniku przy ul. Le
gionów sprawca dopasowanym kluczem 
włamał się do mieszkania i dokonał kra
dzieży pieniędzy.* 3 sierpnia o godz. 
3.45 w Prudniku przy ul. Żołnierskiej przy 
dyskotece sprawca dokonał kradzieży 
portfela z dokumentami z torebki.

C Y FR O W E  I A N A LO G O W E

OFERUJEMY

BEZPŁATNE 
BADANIE SŁUCHU

• 2 LETNIĄ GWARANCJĘ •
• 5 LETNIĄ BEZPŁATNĄOPIEKĘ •

.  • WKŁADKI USZNE, BATERIE • 
•ORAZ INNE AKCESORIA*
• SERWIS GWARANCYJNY

I POGWARANCYJNY •

A U D IO FO N
Prudnik, ul. Traugutta 4a 

tel. 077/ 4067305 
Zapraszamy codziennie od 9.00 do 17.00

•  W Prudniku przy ul. Dworcowej sprawca 
przy kontroli biletów posłużył się legitymacją 
szkolną innej osoby. •  23 lipca na wniosek 
prokuratora Sąd Rejonowy w Prudniku aresz
tował na okres tymczasowy sprawcę z firmy 
handlowej, który zbył towar będący zabezpie
czeniem dla banku.* W okresie od marca do 
lipca sprawca wynajmując mieszkanie przy
właszczył sobie jego wyposażenie.* 23 lip
ca 17-letnia dziewczyna zamieszkała w Prud
niku przy ul. Szkolnej wyszła z domu zabiera
jąc ze sobą rzeczy osobiste. Dziewczyna po
wróciła do domu 4 sierpnia.* 28 lipca wsz
częto postępowanie wobec sprawcy zamiesz
kałego w Prudniku przy ul. Słowackiego, któ
ry znęcał się fizycznie i psychicznie nad ro
dziną* 28 lipca w Prudniku przy ul. Stefa
na Batorego sprawca przywłaszczył sobie 
rower na szkodę żony.* 27 lipca sprawca 
odgrażał się zabójstwem.* W okresie 24 
września 1999 do lipca 2003 roku mieszka
niec Prudnika przy ul. Piastowskiej znęcał 
się fizycznie i psychicznie nad rodziną.* 
29 lipca w Prudniku przy Placu Zamkowym 
sprawcy pobili mieszkańca Prudnika.

•  23 lipca w Prudniku na ul. Piastowskiej 
funkcjonariusze policji z KPP w Prudniku za
trzymali nietrzeźwego rowerzystę, który miał 
0,85 promila alkoholu w wydychanym powie
trzu.* 23 lipca w Prudniku na ul. Grunwaldz
kiej patrol policji zatrzymał nietrzeźwego ro
werzystę, który miał 1,15 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.* 23 lipca w Prudni
ku na ul. Kolejowej patrol prewencji zatrzymał 
nietrzeźwego rowerzystę, który miał 1,67 pro
mila alkoholu w wydychanym powietrzu.* 23 
lipca w Prudniku na ul. Legionów patrol policji 
zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę, który 
miał 0,55 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. •  24 lipca w Prudniku na ul. Prę- 
żyńskiej patrol policji wspólnie z pracowni
kiem firmy ochroniarskiej zatrzymali nietrzeź
wego rowerzystę, który miał 2,63 promila al
koholu w wydychanym powietrzu.* 28 lipca 
o godz. 18.40 w Prudniku przy ul. Kochanow
skiego patrol prewencji zatrzymał nietrzeźwe
go kierującego rowerem, który miał 1,61 pro
mila alkoholu w wydychanym powietrzu . *  2 
sierpnia o godz. 20.25 w Mochowie patrol ru
chu drogowego zatrzymał nietrzeźwego kie
rującego samochodem marki MERCEDES, 
który miał 0,86 promila alkoholu w wydycha
nym powietrzu.* 3 sierpnia o godz. 3.45 w 
Dębowcu nietrzeźwy, który miał 1,11 promila

alkoholu w wydychanym powietrzu prowa
dząc samochód marki OPEL w wyniku nieza
chowania należytej ostrożności zjechał na 
przeciwny pas i uderzył w drzewo. W wyniku 
zdarzenia pasażerki doznały obrażeń ciała.

^O G O T O W ie  
RATUNKOWC

sierpnia na trasie Dębowiec-Trzebina w wy
padku samochodowym poszkodowana zosta
ła 26-letnia kobieta doznając stłuczenia gło
wy. 21-letnia kobieta doznała stłuczenia gło
wy i złamania kości ramieniowej. •  2 sierpnia 
kolejne w ciągu tygodnia wezwanie do 15-lat- 
ka, który jest pod wpływem środków odurza
jących. 3 sierpnia wezwanie do nieprzytom
nego. Na miejscu zastano mężczyznę w upo
jeniu alkoholowym.

W ostatnim tygodniu prudnickie pogoto
wie ratunkowe 8 razy wyjeżdżało do wypad
ków, 69 razy do zachorowań, odnotowano 
106 transportów, 201 przyjęć do ambulato
rium. •  Lekarz udzielał pomocy osobom 
uskarżającym się na bóle serca, nadciśnie
nie, kolki nerkowe i wątrobowe, ataki astmy, 
bóle korzonkowe, usuwano dużą ilość klesz
czy. Załatwiano liczne przypadki chirurgiczne, 
urazy, złamania, skręcenia, rany, oparzenia.
•  28 lipca na wezwanie do 15-latka (tego sa
mego, który był już wspomniany w poprzed
nim tygodniu) leżącego pod wpływem środ
ków odurzających. Przewieziony został na 
oddział dziecięcy. •  29 lipca w Prudniku 80- 
letnia kobieta doznała złamania miednicy. •  
Na miejscu wezwania do leżącego człowieka 
zastano mężczyznę w upojeniu alkoholowym.
•  W Prudniku upadla 67-letnia kobieta do
znając stłuczenia głowy i kończyn dolnych.
•  30 lipca w Głogówku wypadek samocho
dowy -  pacjent nie wyraził zgody na przewie
zienie do szpitala. •  W Głogówku, poszkodo
wany w wypadku samochodowym mężczy
zna nie wyraził zgody na przewiezienie do 
szpitala. •  W Głogówku w wypadku samo
chodowym 28-letni mężczyzna doznał urazu 
głowy i kręgosłupa szyjnego. •  Na trasie Lu- 
brza-Olszynka potrącony został 53-letni rowe
rzysta doznając złamania kości udowej. •  W 
Głogówku 9-letni chłopiec potrącony został 
przez samochód doznając złamania lewego 
podudzia. •  W Trzebinie 52-letni mężczyzna 
doznał rany tłuczonej głowy. •  31 lipca na 
trasie Biała-Śmicz 64-letni mężczyzna pod 
wpływem alkoholu spadł z roweru doznając 
stłuczenia głowy, rany tłąpzonej twarzy. •  1 
sierpnia urazu nogi doznał 22-letni mężczy
zna. •  2 sierpnia w Prudniku spadł z roweru 
mężczyzna doznając rozległych ran szarpa
nych twarzy. •  87-letni mężczyzna spadł ze 
schodów doznając urazu głowy. •  Na miej
scu wezwania do „leżącego na ulicy" zastano 
mężczyznę w upojeniu alkoholowym. •  3

TRAZ POŻARNA

W tygodniu od 28 lipca do 3 sierpnia 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Pań
stwowej Straży Pożarnej w Prudniku, zanoto
wali ogółem 19 interwencji w tym: 2 pożary i 
17 miejscowych zagrożeń. W działaniach ra
towniczo-gaśniczych brało udział ogółem 25 
zastępów w sile 86 strażaków.

•  28 lipca w Józefowie strażacy gasili palące 
się na powierzchni 3 ha zboże. •  W okresie 
od 28 lipca do 1 sierpnia strażacy usunęli 
ogółem 7 zagrażających mieszkańcom 
gniazd os i szerszeni m.in. w Prudniku przy 
ulicach Chrobrego, Morcinka, Sowińskiego 
oraz w Głogówku, Skrzypcu i Moszczance. •  
30 lipca w Głogówku przy ul. Kościuszki miał 
miejsce wypadek samochodowy w wyniku 
którego jedna osoba została uwięziona w po- 
jeździe. Działania strażaków polegały 
na uwolnieniu osoby poszkodowanej co wy
magało zastosowania specjalistycznego 
sprzętu hydraulicznego. •  31 lipca w wyniku 
gwałtownych opadów atmosferycznych i sil
nej burzy jaka przeszła nad naszym powia
tem funkcjonariusze likwidowali jej skutki, 
usuwając powalone na jezdnię drzewa m.in. 
w Tomicach, Nowym Browieńcu, Górecznie i 
Nowych Kotlowicach. Interwencji straży po
żarnej wymagały również zalane piwnice 
w Prudniku przy ul. Kolejowej i Sienkiewicza 
w Głogówku przy ul. Powstańców Śl. oraz ko
tłownia RSP Lubrza, z których to pomiesz
czeń przy zastosowaniu pomp szlamowych 
wypompowywano wodę. •  3 sierpnia w Dę
bowcu strażacy zabezpieczali miejsce zda
rzenia i usuwali skutki wypadku drogowego w 
wyniku którego obrażeń ciała doznali pasaże
rowie samochodu marki Opel Kadet Kombi.

mł. kpt. Piotr Sobek

PRYWATNY GABINET 
ALERGOLOGICZNY

lek. med.
Iwona Robotycka-Lenczuk 

SPECJALISTA 
ALERGOLOG 
SPECJALISTA 

CHORÓB PŁUC 
Prudnik, ul. Szpitalna 14 

wtorki, czwartki od 1600 -  tej 
tel. 606 928 653

Przyjaciołom, Koleżankom, Kolegom, Sąsiadom, Znajomym 
i Delegacji Komendy Powiatowej w Prudniku 

oraz tym wszystkim, 
którzy wzięli udział w ostatniej drodze 

naszego Kochanego Męża i Ojca

śp. Andrzeja Dzielskiego

serdeczne podziękowania 
składa Żona i Córka

„N ie umiera ten, kto trw a  w pam ięci żywych..

Z głębokim żalem i smutkiem 
żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela; 

szlachetnego i prawego Człowieka

śp. Andrzeja Dzielskiego
Składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Jego Drogiej nieutulonej w żalu Żonie Janinie Dzielskiej 
oraz Kochanej Córce Karinie 

Czesława Wasilewska 
i Pracownicy „MC” Biura Podatkowo - Księgowego 

w Prudniku

mailto:aneks@aro.pl
mailto:deren@aro.pl
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Ośrodek Szkolenia WUREX w Opolu
r umożliwia uzyskanie

Średniego wykształcenia
w  zakresie

Liceum Ogólnokształcącego
(Eksternistycznie - 14 miesięcy)

In fo rm a c je  i z a p is y  w  s e k re ta r ia c ie  
L ice u m  O g ó ln o k s z ta łc ą c e g o  d la  D o ro s ły c h  w  P rud n iku  

w  g o d z in a c h  11 :00 -1 4 :0 0 ,  te le fo n  4 3 6  2 3  16 

S p o tk a n ie  o rg a z n iz a c y jn e  o d b ę d z ie  s ię  w  sob o tę  
d n ia  13 w rz e ś n ia  2 0 0 3  r. go dz . 10 :00  

w  a u li tu te js z e g o  L ic e u m  w  P ru d n iku , ul. G im n a z ja ln a  2

Pow iatow y U rząd  P racy

OFERTY PRACY
1. Technolog -  konstruktor. Wymagane wykształcenie wyższe techniczne ; 
obróbka plastyczna , umiejętność konstruowania narzędzi. Znajomość opro
gramowania CAD/CAM i język angielski • 2. Cieśla - 3 lata stażu , badania 
wysokościowe. Tel. 0603193606 3. Fryzjer damsko-męski Biała Tel. 438-
80-30 • 4. Cukiernik. Wymagania: wykszt. zawodowe, staż pracy. Tel. 4660100 
Rozkochów. Możliwość zakwaterowania. • 5. Piekarz-Cukiernik. Wymagania: 
wykszt. kierunkowe, Doświadczenia na podobnym stanowisku. Możliwość za
kwaterowania. Tel. 487-93-24 • 6. Technik farmacji. Wymagania: wykształce
nie kierunkowe. Tel. 466-74-00 od godz. 8 do 18. Apteka Kujawy. • 7. Kierow
nik zmianowy produkcji. Wymagania: wykszt. wyższe techniczne, bardzo 
dobra znajomość języka niemieckiego, dobra lub umiarkowana znajomość ję
zyka angielskiego. Kontakt Urząd Pracy • 8. Krawcowa. Wymagania: doświad
czenie w szyciu konfekcji -  dyspozycyjność. Tel. 436-65-99 Prud
nik • 9. Piekarz. Wymagania: doświadczenie w zawodzie. Tel.
466-00-21 Walce • 10. Fryzjer Damsko-Męski. Wymagania: 
czeladnik fryzjerstwa. Tel. 436-30-07 • 11. Lektor języka nie
mieckiego, angielskiego, instruktor zajęć umuzykalniają
cych. Wymagania: wykszt. średnie, obsługa komputera. Kon
takt Urząd Pracy • 12. Kierowca C+E, świadectwo kwalifikacji 
HDS lub ADR Racławiczki. Tel. 0-604-408-189 • 13. Cukiernik.
Wymagania: doświadczenie w zawodzie. Ścinawa Mała. Tel 431- 
28-94 • 14. Barmanka. Wymagania: dyspozycyjność, uprzej
mość, obsługa kasy fiskalnej. Rozkochów. Tel. 466-01-00. Moż
liwość zakwaterowania. • 15. Piekarz. Wymagania: doświad
czenie w zawodzie. Tel. 487-51-52. Możliwość zakwaterowania.
Polska Cerekiew. • 16. Nauczyciel języka angielskiego. Wy
magania: wykszt. wyższe, przygotowanie pedagogiczne. Infor
macja Urząd Pracy. • 17. Przedstawiciel handlowy. Wymaga
nia: doświadczenie w zawodzie, prawa jazdy kat. B, branża po
ścielowa. Głogówek. Tel. 437-27-27 • 18. Rzeźńik, masarz. Wy
magania: doświadczenie w zawodzie Prudnik. Tel. 436-30-84,
436-34-24 • 19. Kierownik sklepu, sprzedawca. Wymagania: 
wykszt. średnie, obsługa komputera. Informacja Urząd Pracy. •
20. Menadżer Exportu. Wymagania: wykszt. wyższe, dobra 
znajomość języka angielskiego i języka rosyjskiego. Informacja 
Urząd Pracy.

Gazeta od listonosza

POCZTOWA 
NAGRODA

Od początku kwietnia do końca czerw
ca trwała druga edycja naszego konkur
su dla listonoszy. Przypomnimy, o co 
chodzi. Dzięki współpracy z Pocztą Pol
ską czytelnicy mieszkający na terenie po
wiatu prudnickiego oraz w Jarnołtówku, 
Pokrzywnej i Skowronkowie mają możli
wość otrzymywania „Tygodnika Prudnic
kiego" wprost do domu lub miejsca pra
cy. Listonosz pamięta za nas, o cotygo
dniowym kupnie gazety.

Największą korzyścią oferty jest to, że 
czytelnik nic nie dopłaca. Gazeta nadal 
kosztuje 1,70 zł, a należność można re
gulować za każdy numer oddzielnie lub 
w formie prenumeraty.

Podczas pierwszych trzech miesięcy 
trwania konkursu najlepszym sprzedaw
cą gazety był listonosz z Jarnołtówka, 
który otrzymał w nagrodę firmowy radio
magnetofon z odtwarzaczem płyt CD. W 
II edycji zwyciężył Edward Piotrowski z 
Urzędu Pocztowego w Prudniku, który 
średnio w tygodniu sprzedawał 12-14 
gazet. Rejon działania listonosza obęj-# t  ,j. Ąit'dVww;, itro*
mysłowice, Jasionę i Trzebinę, choć naj
więcej gazet sprzedawanych jest w 
dwóch ostatnich miejscowościach.

Edward Piotrowski zapowiedział, że 
radiomagnetofon trafi na prudnicką pocz
tę, gdzie będzie służył wszystkim pra
cownikom.

AD

Na zdjęciu Grzegorz Weigt sekretarz 
redakcji „Tygodnika Prudnickiego" wrę
cza Edwardowi Piotrowskiemu nagrodę

Cisza 
„Coroplastu”

Zgodnie z planem i obietnicami złożony
mi władzom i bezrobotnej społeczności 
Prudnika firma „Coroplast” nie uruchomiła 
produkcji 1 lipca. Termin przesunięto bez 
podania przyczyny na 15. Jak się nieofiqal- 
nie dowiedzieliśmy pierwsze ok. 20 osób 
rozpoczęło pracę z dniem 21 lipca. Mimo 
ciągłych zapytań o sytuację zakładu polska 
dyrekcja firmy nie udzieliła nam żadnych in
formacji tłumacząc, że niemiecki dyrektor 
firmy nie upoważnił a nawet zabronił udzie
lania jakichkolwiek informacji dotyczących 
nowego zakładu w Prudniku. Ponadto z ty
godnia na tydzień obiecywano, że sytuacja 
wewnątrz firmy wyjaśni się i podadzą przy
czynę opóźnienia, datę oficjalnego otwar
cia i plany dalszego rozwoju zakładu.

Zapowiedź a później podpisanie umowy, 
z „Coroplastem” ożywiło wielu bezrobotnych 
zwłaszcza kobiety, przed którymi otworzyła 
się szansa na pełne i normalne funkcjono
wanie w społeczeństwie. O tym, czy ok. 400 
kobietom uda się według wcześniejszych 
zapowiedzi „Coroplastu” znaleźć zatrudnie
nie napiszemy wjednym z kolejnych nu
merów „Tygodnika Prudnickiego". B.H.

K IER M A S Z

O B U W I A

Prudnik
ul. Piastowska 23 
ul. Ratuszowa 1 

ul. Skowrońskiego
(supermarket Albert)

Wszelkie szczegóły dotyczące ofert pracy znajdują się w Po
wiatowym Urzędzie Pracy (serwis pracy) tel. 436-23-04 lub 
436-37-82

V ™ a 0 0lo
\ - 0

Pogotowia

R atunkow e 999,406-83*05 
S traż Pożarna 998,436-32-01 
Policja 997,406-88-03 
Energetyczne 991 
G azow e  992
W odno-K analizacy jne  994 
D rog o w e  981 
O piekuńcze 4745445 
S traż M ie jska  0607 301590

Apteki
dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i 
inne dni wolne od pracy

Ś roda (6.08.) - w to re k  (12.08)

:: PRUDNIK
(zmiana dyżuru w piątek o godz. 19.00)

ŚR, CZ, PT
Apteka „Media Com" 
ul. Nyska 1, tel. 436-65-90

PT, SO, NI, PN, WT
Apteka „Medicus"
ul. Kościuszki 15, tel. 436-74-02

:: GŁOGÓWEK
(zmiana dyżuru w poniedziałek o godz. 8.00)

ŚR, CZ, PT, SO, NI, PN 
Apteka Nowa „M&T.Schmidt* 
ul. Mickiewicza 19, tel. 437-34-75

PN, WT
Apteka „Crategus"
ul. Zamkowa 1, tel. 437-37-96

:: BIAŁA
(dyżur od godziny 16:00 do 8:00 
w dni powszednie, w soboty od 13:00, 
w niedziele i święta przez całq dobę)

ŚR, CZ, PT, SO, NI, PN, WT
Apteka „Pod Lwem"
ul. 1 maja 18, tel. 438-70-22

:: ŁĄCZNIK
(pogotowie pracy rozpoczyna się 
od godziny 16:00):

Apteka, ul. Skowrońskiego 4, 
tel. 437-6368

:: KORFANTÓW
Apteka „Aloes",
ul. Wyzwolenia 16, tel. 431-9027

:: STRZELECZKI
Apteka „Sub-Sole",
ul. Prudnicka 43, teł; 466-8200

:: WALCE
Apteka, ul. Mickiewicza 7 
tel. 466-0123

Starostwo Powiatowe 
w Prudniku

adres : Prudnik, ul. Kościuszki 76,

se k re ta ria t: tel. 406-8180, fax 406-8190 
s ka rb n ik : teł. 406-8191

W y d z ia ły  poza  s iedzibq:
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej • 
ul. Parkowa 10, tel. 436-2210 i 436-3048;

W y d z ia ł K om un ikac ji i T ransportu
ul. Sądowa, tel. 436-7160; 
naczelnik: 406-8205, fax.: 406-8210;

oraz p u n k ty  d /s  re je s tra c ji^

B iała ,
Rynek 10, tel. 438-75-52 i 438-85-55; 
G ło gó w e k ,
Rynek 1, tel. 406-99-24

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Jagiellońska 21, tel. 436-2304;

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Wiejska 1, tel. 436-8896;

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego
ul. Kościuszki 76.

Ważne telefony

:: PRUDNIK

Policja 406-88-03,406-88-04 
In fo rm a c ja  PKP 436-2342 
In fo rm ac ja  PKS 436-2115 
U rzqd  M ie jsk i, ul. Kościuszki 3, 
um@prudnik.pl, 406-62-00 (centrala)
U rzqd  S k a rb o w y
ul. Kopernika la , 436-3883
P rudn ick i O śro d e k  K u ltu ry  436-3396
M uzeum  Z iem i P rudn ick ie j 436-3808
Dom W łó k n ia rz a  436-2521
B ib lio te ka  M ie jsko-G m inna 436-2760
W o je w ó d z k a  B ib lio teka
P edagogiczna 436-2703
K ino  „K a m e le o n "  436-2141
K s ięga rn ia  „F o k u s "
pl. Zamkowy 4,436-3645
K s ięga rn ia  „N a  zap leczu "
ul. Piastowska 33, 436-2874
U rzqd  P ocztow y 436-2987
O śro d e k  Pom ocy Społecznej 436-2291
Basen kryty 463-2841
Postój TAXI 4360919

:: BIAŁA

U rzqd  M ie jsk i, Rynek 10, 438-7552 
Policja 438-7160 
S traż P ożarna 436-3940 
<*¿rn<ÍAk K u ltu ry  438-7026

:: GŁOGÓWEK

U rzqd  M le jik i Rynek, 437-3589, 406-9900 
Dom K u ltu ry , ul. Batorego 8,406-9140 
B ib lio teka, 406-9130 
Życie G ło g ó w k a , 406-9142

ü  LUBRZA

U rzqd  G m iny ul. Wolności 73, 437-6266 
O iro d e k  K u ltu ry  437-6221

i! KORFANTÓW

U rzqd  M ie jsk i Rynek 4, 431-9026.
Policja 431-9007
S traż Pożarna 431-9080
O śro d e k  K u ltu ry  Rynek 10, 431-9034

:: STRZELECZKI

U rzqd  G m iny Rynek 4,466-8105 
O ś ro d e k  K u ltu ry  466-9696

:: WALCE

U rzqd  G m iny ul. Mickiewicza 18, 466-0931' 
O śro d e k  K u ltu ry  ul. Opolska 23a, 466-0113

Służba Zdrowia

:: PRUDNIK

Ze sp ó ł O p ie k i Z d ro w o tn e j 406-82-90 
S zp ita l n r  1 ul. Piastowska 64, 406-78-00 
S zp ita l n r  2 ul. Piastowska 6, 406-78-27 
P rzychodn ia  Lekarska „O P T IM A " 
ul. Nyska 1,436-2666 
ul. Ogrodowa 2a, 436-6366 
P rzychodn ia  Lekarska „MEDICUS" 
436-2525; 436-3006; 436-2403 
M ed-Ewa ul. Kościuszki 15,436-9111 
Centrum  S tom ato log iczne 
4363707 (kartoteka), 436-3527 (chirurgia) 
O rto d o n ta . S tom a to log . C hirurg 
ul. Piastowska 28, 436-4035 
P unkt Z a o p a trzen ia  O rtopedycznego  
ul. Armii Krajowej 9a, 4361484

:: BIAŁA

S zp ita l ul. Moniuszki 8, 438-7033 
P rzychodn ia  Lekarska 
ul. Moniuszki 3,438-7010 
M e d y k  SC w  Łqczniku,
ul. Świerczewskiego 16, 437-6327

:: GŁOGÓWEK 

S zp ita l
ul. Konopnickiej 2, 437-3367 
P rzychodn ia  R ejonow a 
al. Lipowa 6a, 437-3369 
W ie jsk i O środek Z d ro w ia
Racławice Śl. ul. Kościelna 6, 437-6588

:: KORFANTÓW

S zpita l ul. Wyzwolenia 11,431-9042 
K orf-M edica, ul. 3 Maja 7, 431-9056

:: STRZELECZKI

O śro d e k  Z d ro w ia
ul. Sienkiewicza 27, 466-8117

:: WALCE

O śro d e k  Z d ro w ia
ul. Zamkowa 85, 466-0111

mailto:um@prudnik.pl
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SONDA „TYGODNIKA”

PYTANIE TYGODNIA
Czy obawia się Pani/ Pan roszczeń Niemców wobec posiadłości w za
chodniej i północnej Polsce?

dokończenie ze str. 1

Prezentowania sonda wskazuje, że prudniczanie raczej nie boją się żądań .wypędzo
nych". To niedobrze. Niemcy są europejskim, starszym i o wiele mocniejszym ekono
micznie i politycznie bratem Polski. Tylko naiwny nie boi się silnego partnera. Przez 
ostatnie kilkanaście lat, od 1989 r. Prudnikowi nie udato się dojść do porozumienia z 
dawnymi mieszkańcami miasta i okolic. Początkowe, wręcz przyjazne kontakty uległy 
oziębieniu aż w końcu zamarły całkowicie (wina leżała po obu stronach). Przez ten czas 
można było wykorzystać sentyment Niemców do dawnej, lokalnej ojczyzny. Być może na 
zasadzie kupna domu lub przekazania za symboliczną złotówkę dawnej rezydencji, czę
sto zrujnowanej ściągnięto by na nasz teren osobę .z gotówką". Niestety przychylność 
do tego typu działań jest nadal mizerna, zresztą sami Niemcy jakoś nie kwapią do stałe
go osiedlenia na Śląsku, a i polskie prawo ogranicza możliwości obcokrajowców. Wobec 
aktualnej dyskusji otwierają się możliwości odzyskania majątku lub uzyskania odszkodo
wania za utracone mienie. Tylko głupiec może sądzić, że .wypędzeni” lub ich potomko
wie zrezygnują z finansowych korzyści tej operacji. Polska kwestia zabużańska pokazu
je, że zainteresowanie tego typu sprawami jest powszechne. Rząd polski i władze samo
rządowe powinni indywidualnie podchodzić do spraw odzyskiwania majątków przez 
Niemców. Jaki jest bowiem sens doprowadzania do całkowitej ruiny zniszczonych bu
dowli, kiedy nikt w Polsce nie potrafi sobie poradzić z ich utrzymaniem? Kilka lat temu 
zamkiem w Łące Prudnickiej zainteresowany był potomek ostatniego właściciela rezy

dencji prze  cnciał odzyskać nie tylko zamek ale i ziemię, która
wchodziła niegdyś w skład majątku. Pod znakiem zapytania stała kwestia kupna, bo Nie
miec uważał zamek za swoją własność, która i tak przez pięćdziesiąt lat doprowadzona 
została przez państwo polskie do ruiny. Kto tu komu ma płacić? Oczywiście Agencja 
Własności Rolnej Skarbu Państwa reprezentowała zupełnie odrębne stanowisko. W 
końcu majątek nie kupił/nie dostał Niemiec, ale Polacy .ze Śląska", którzy... zrobili z 
zamkiem dokładnie to, co dziś widać. Akurat teraz, kilka lat temu rozpoczął się najtra
giczniejszy etap „ruinizacji" budowli -  wali się dach budynku, a bez niego trudno cokol
wiek mówić o ratowaniu zamku. Gdyby ponad dziesięć lat temu udało się sporządzić li
stę obiektów, które mogłyby być przekazane lub sprzedane Niemcom i byłaby dobra 
współpraca z dawnymi mieszkańcami być może udałoby się uratować kilka starych, ni
komu niepotrzebnych budowli. Gwarancją na to, iż nabywcą budowli nie będzie kolejny 
spekulat jest to, że ci ludzie są najczęściej uczuciowo związani z obiektem, czują do nie
go sentyment, bo zbudowali go ich przodkowie.
Nasz wniosek jest taki: dać Niemcom to, o co sami zadbać nie umiemy. AD

Pan Władysław:
- Oczywiście, że się 
obaw iam , po w iem  
s z c z e rz e , że n ie  
uczestniczyłem w re
fe re n d u m  z teg o  
w zg lędu pon iew aż  

uważam, że całym motorem napę
dowym tego zła są Niemcy. Osobi
ście byłem świadkiem jak do pewnej 
osoby przyszła kobieta z księgą wie
czystą posesji, bo niestety prawda 
jest taka, że im się to należy.

Pan Henryk:
- Myślę, że nie. Był już  
ten temat kiedyś po
rusza ny  i ja k o ś  to 
się uspokoiło, także 
mam nadzieje, że nie 
będzie jakiś przykrych 

sytuacji, zresztą Polacy również 
mają prawo domagać się o swoje.

Pani Danuta:
- Nie obawiam  się, 
oczywiście, że coś ta
kiego może nastąpić, 
ale jakoś o tym nie 
myślę. Jestem tutaj 
urodzona i mieszkam 

przez te wszystkie lata, także ja oso
biście niczego się nie obawiam.

Pan Roman:
- A ja  wiem, raczej nie. 
Owszem może coś ta
kiego nastąpić, ale 
więcej jest w tym sa
mego gadania.

Pan Jan:
- To powinno być za
łatwione ju ż  dawno, 
a nie teraz kiedy mi
nęło ju ż  ponad pięć
dziesiąt lat.

Pan Jan:
- Nie, nie obawiam  
się, choć prawda jest 
taka, że co ich to ich, 
ale przecież upłynęło 
ju ż  ty le  la t i takie  
roszczenia nie mają 

teraz najmniejszego sensu.

Pani Karolina:
- Nie dlaczego, tak w 
ogóle to ciężko jest mi 
cokolwiek na ten te
mat powiedzieć, ale 
wydaje mi się, że po 
tylu latach już się im 

nic nie należy, bo przecież teraz tu
taj mieszka inne społeczeństwo i co 
miałoby się teraz z nimi zrobić.

Pan Ryszard:
- O c z y w iś c ie , że 
gdz ieś tam ja k ie ś  
roszczenia mogą się 
zdarzyć, ale wydaje 
mi się, że to nie bę
dzie na jakąś wielką 

skalę, bo przecież to nie tylko Niem
com się coś należy, są jeszcze Ży
dzi i  inni i jakby tak każdy zwrócił się 
po coś to nic by nam nie zostało.

Pan Adam:
- Absolutnie się czegoś 
takiego nie obawiam,

| jest to zwykła propa
ganda, przecież tak na
prawdę to Polacy mają 
tak ie  same prawa  

zwrócić się po swoje, także uważam, 
że na pewno nic takiego się nie stanie.

Pani Irena:
- Nigdy jakoś nie my
ślałam nad tym, jest 
mi to bez różnicy po
wiem szczerze, być 
może za N iem ców  
byłoby nam dużo le

piej, a niżeli jest teraz.

Damian WICHER

moim
PYTANIA WANDERERA

1. DLACZEGO biznesmen prowa
dzący tajny (bo bez tabliczki) warsztat 
remontu ciężkiego sprzętu w gara
żach b. jednostki wojskowej używa do 
czyszczenia metalowych elementów 
bardzo głośnej piaskarki nawet w nie
dzielę, co powoduje zdenerwowanie i 
uszczerbek na zdrowiu mieszkań
ców domów przy ul. Grunwaldzkiej, 
Strzeleckiej i ulic sąsiednich? Praca 
urządzenia jes t tak głośna, że unie
możliwia rozmowy. Ponadto wiatr 
roznosi chmury kurzu, który osadza 
się na szybach, parapetach i wciska 
do mieszkań. Dlaczego wydano ze
zwolenie na tak uciążliwą działal
ność? A może zezwolenia nie wyda
no i warsztat jes t ściśle tajny? Może 
„wyjściem” powinna zająć się straż 
miejska lub policja?

2. DLACZEGO w prudnickiej cu
kierni podaje się i pakuje ciastka goły
mi rękami, a potem oblizuje palce z 
kremu, inkasuje należność i do na
stępnego klienta? Kolejka patrzy i ni-
' —   _ Cm2r7nfl.
go, drodzy Prudniczanie!

3. DLACZEGO proboszcz z Łąki 
Prudnickiej, rada parafialna, czy paru 
ludzi czynu nie doprowadzi do szyb
kiego remontu zabytkowej kapliczki z 
pękniętym kamiennym krzyżem (na 
terenie gospodarstwa rolnego przy ru
inie pałacu)? Ponadto dlaczego nie 
rażą niczyich uczuć religijnych kupy 
nawozu i kałuże gnojówki otaczające 
obiekt kultu i zabytek przeszłości? 
Czy dla potomków bohaterów spod 
Somosierry byłoby czymś hańbiącym 
uporządkowanie gnojowiska i obsa
dzenie kapliczki krzewami? Przy oka

zdaniem
zji jakaś litościwa dusza mogłaby wy
szorować pomnik św. Jana Nepomu
cena z czarnej mazi lub zmusić do 
tego miejscowych wandali.

4. DLACZEGO autorzy całostroni
cowego, niestety, artykułu usiłujące
go udowodnić (bez skutku!), że skła
dowisko osadów nie jest bombą eko
logiczną /T P  nr 27 z 2.07.b r / używa
ją  drętwej nowomowy w s ty lu :..użyt
kowanie składowiska może bvć w 
pewnym stopniu odczuwane przez 
mieszkańców pobliskiego osiedla w 
postaci emisii zapachów”? Dlaczego 
nie napiszą po ludzku, że czasami 
śmierdzi mniej, czasami więcej, a 
śmierdzieć będzie aż do roku 2009? 
Chyba, że wcześniej wybuchnie epi
demia lub nastanie morowe powietrze 
i parę osób wykituje. Proponuję arty
kuł nominować do księgi Guinessa 
lub nagrodzić Złotym Sedesem.

5. DLACZEG O  pan, k tórem u  
sprzedano czy wydzierżawiono teren 
między działkami a majątkiem Lipy, 
urządził tam ranczo i od lat hoduje 
bydło? Jest to teren przylegający

fre7r m e0 i&  < fo5S L9^? „X iS ±P °Z
prawda wodę czerpie się nie bezpo
średnio ze stawu, lecz ze studni filtra
cyjnych, ale w dobie choroby szalo
nych krów ostrożności nigdy za wie
le. Na razie zdrówko! Nie ma ja k  
„uszlachetniona” kranówka!

Na koniec listy pytań zupełny dro
biazg. Właściciel rancza zagrodził ma
lowniczy szlak spacerowy wzdłuż rze
ki Prudnik do sanktuarium św. Józefa i 
dalej na Trzebinę. Ludzie chodzili tędy 
od blisko 200 lat.

Czuwaj!

W YC H O D ZO N E SCHODY
PRUDNIK Nasi czytelnicy chcą być 
sprawiedliwi. Niektórzy zwracają nam 
uwagę na to, że pokazujemy tylko nie- 
załatwione problemy, dziury i brudne 
ściany. -  Pokażcie również, że pewne 
interwencje przyniosły skutek -  mówi
ła jedna z czytelniczek. Bijemy się w 
piersi i przyznajemy rację, jednak nie 
zawsze dochodzą nas wieści o zreali
zowanym remoncie zniszczonego 
chodnika, czy zabezpieczeniu rozpa
dającej się ściany. Poza tym to powrót 
do normalności, a o niej nie powinni
śmy pisać, bo problemy są nadal.

Około dwa lata temu na zdjęciu po
kazaliśmy piękną, aczkolwiek zanie
dbaną kamienicę ze zniszczonymi 
schodami między ulicami Chrobrego i 
Królowej Jadwigi. Owa fotografia zain
spirowała miejskiego radnego Leszka 
Piaseckiego do działania zmierzające
go do remontu pokazanych schodów.

Zadanie nie było łatwe, bo Zakład Bu
dynków Komunalnych nie cierpi na 
nadmiar pieniędzy i z trudem zgadza 
się na interwencyjne remonty.

Tymczasem fatalny stan schodów, 
duża różnica wysokości w każdej chwi
li mogły przyczynić się do zaistnienia 
niebezpiecznego wypadku, zwłaszcza, 
że w sąsiedniej kamienicy mieszkają 
przede wszystkim starsi ludzie. W 
końcu radnemu udało się „wychodzić” 
remont schodów. Już od sierpnia 2002 
r. mieszkańcy kilku kamienic bez obaw 
mogą poruszać się po schodach.

Zrealizowany remont jest kolejnym 
małym krokiem wpisującym się w ze
spół działań zmierzających do przy
wrócenia północnej części śródmie
ścia (ulice: Chrobrego i Królowej Ja
dwigi) wyglądu zadbanego, europej
skiego miasta. Dobrze, że miasto oraz 
radni (radny!) reprezentujący społe-

NIE PO PU SZC ZAM Y
Na zdjęciu kolejny przykład za

śmiecania klatek schodowych przez 
ulotki reklamujące zakupy w prudnic
kich, dużych sklepach „z koszykami” 
choć nie tylko. Czytelnicy popierają 
naszą akcję i dziwią się służbom po
rządkowym, które nie panują nad za

istniałym procederem oraz zarząd
com budynków, którzy pozwalają na 
brudzenie swoich domów.

Grzegorz Święch wykonał zdjęcie 
16 lipca na klatce schodowej przy ul. 
Koziołka 15 w Prudniku. Czekamy na 
kolejne sygnały.

KLIENT NA POSYŁKI

Zadziwia fakt, że wciąż niektóre 
sklepy i punkty usługowe nie mogą 
p o ra d z ić  sob ie  z „w ydaw an iem  
reszty". Najśmieszniejsza je s t sy
tuacja, niestety wciąż częsta, kiedy 
sprzedąwca wysyła klienta, żeby 
rozm ien ił sobie banknot o w ięk
szym nominalne. Gdy sytuacje ta
kie zdarzają się rzadko, można je  
zaakceptować. Gorzej jednak, gdy 
w tym samym sklepie ciągle braku
je  d robnych . Z bu lw e rso w a nym  
klientom radzimy jedno, po prostu 
nie denerwujmy się i omijajmy ta
kie sklepy i punkty usługowe.

Pmdnik 21.07.2003 r.

Szanowna Redakcjo,

moim zdaniem byłoby dobrze, gdyby
śmy opłacali abonament za telefon, 
jak to było kiedyś w siedzibie firmy te- 
iekomunikacyjne¿. Teraz zrobili tam

która bierze za to 99 gr. Uważam, że 
te pokrewne instytucje wzajemnie po
pierają się, aby jak najwięcej pieniędzy 
wyciągnąć od klienta. Czy brakuje im 
pieniędzy? Wystarczy chyba dość wy
soki abonament, dzwonisz czy nie a 
zapłacić trzeba.

Stały czytelnik „ Tygodnika” 
Janek

PS. Może przynajmniej jedno okien
ko udostępnić do wpłat za rachunek 
telefoniczny?

czeństwo nie zapominają o najbied
niejszych dzielnicach Prudnika.

AD



CZAS NA ŚW. JANA
NEPOMUCENA

Zgodnie z zapowiedzią i przezna
czonymi przez Wojewódzki Oddział 
Służby Ochrony Zabytków fundusza
mi rozpoczęła się konserwacja figu
ry św. Jana Nepomucena na prud
nickim rynku. Poprzednia renowacja 
przeprowadzona była w drugiej po
łowie lat siedemdziesiątych. Prze
targ na wykonanie prac wygrała Pra
cownia Konserwacji Dzieł Sztuki Ire
neusza Śmiechowskiego z Nysy.

Niestety zakres prac jest niepeł
ny, tak jak  w przypadku Kolumny 
M aryjnej odnow ione j w zeszłym  
roku. Z tym, że do zrobienia przy 
kolumnie został tylko cokół, nato
miast wszystkie figury poddano grun
townej konserwacji. Postument do
czekał się zresztą rozpoczęcia prac 
akurat w tych dniach, w związku z 
czym do naprawy pozostanie już tyl
ko metalowe ogrodzenie.

W przypadku figury św. Jana Nepo
mucena renowacji poddany zostanie je
dynie sam święty. Odnowienie bogato 
zdobionego cokołu wraz z figurami anio
łów pozostanie w gestii władz samorzą
dowych. Tyle jednak pieniędzy przezna
czył Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Pierwszy etap prac to odczyszcze
nie kamienia. Spacerując po rynku i 
obserwując prace można dobrze za

uważyć, jak bardzo różni się kamień 
odczyszczony od tego zaniedbane
go. Pierwsza część prac to właśnie 
mechaniczne wyczyszczenie kamie
nia. Następnie rzeźba będzie pod
dana procesom chemicznym, po
przez zastosowanie okładów z od
powiednim środkiem mającym na 
celu poprawienie odporności kamie
nia na działanie czynników atmosfe
rycznych, szczególnie wody. Oprócz 
tego uzupełnione zostaną wszelkie 
ubytki, miejsca, w których kamień 
w ykruszył się, poodpadał. Także 
powrócą na swoje miejsce elemen
ty metalowe. Św. Jan odzyska nimb 
wokół swojej głowy -  pięć pozłaca
nych gwiazdek oraz lilie, również po
złacane.

Pozostaje mieć nadzieję, że miasto 
nie poprzestanie na tych pracach i za
dba także o dalsze odnowienie pomni
ka. W ten sposób ostatnia z figur prud
nickiego rynku zostanie odnowiona. 
Otwarta zostaje jeszcze sprawa posta
wienia w czwartym rogu rynku brakują
cego elementu -  pręgierza.

Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej 
Urszula Rzepiela otwierając sesję kon- 
serwatorskąw Prudniku powiedziała, 
że „ciekawe, pięknie uformowane śro
dowisko sprzyja wszechstronnemu i

intensywnemu rozwojowi ludzi w nim 
żyjących. Jakość tego środowiska w 
dużym stopniu wynika z dziedzictwa 
minionych epok -  stąd ogromnie waż
ne staje się jego zachowanie poprzez 
podjęcie działań związanych z ochro
ną dóbr kultury (...) Zabytki architek
tury, dzieła sztuki, elementy wyposa
żenia wnętrz są niepowtarzalne, jed 
nostkowe -  i tym samym bezcenne."

Wracając do figury św. Jana Nepo
mucena -  postawiona została ze skła
dek mieszczan w 1733 roku. Już póź
niej dodano dwa posągi aniołów. Z tyłu 
postumentu znajduje się płaskorzeź
biony medalion ze sceną zrzucenia 
świętego do Wełtawy. Z przodu posta
cie aniołów wskazują na inskrypcje, jak 
na podobne pomniki bardzo bogate, za
wierające modlitwę do świętego oraz 
nazwiska fundatorów (siedmiu miesz
czan, z których aż sześciu miało na 
imię Jan) i prośbę władz miasta o opie
kę nad Prudnikiem. „Mężowi świętej 
sławy i czci, który zachował dobre 
imię i sławę poświęcamy tę figurę”. 
Św. Jan Nepomucen, czeski ksiądz 
żyjący w latach 1350-1393 oddał ży
cie za zachowanie wiary. W 1729 ogło
szono go świętym. Był to już czas kie
dy rozpoczął się „pochód" poświęco
nych jemu pomników.

G m ina  P ru d n ik  za p ra sza  do u c z e s tn ic z e n ia  w  V III Targach 

P rzedsiębiorczości i Rzem iosła " Inter-Region " Prudnik 2003r., 
które odbędą się w  dniach 12-14.09.2003r. na terenie hali sporto
w ej O środka S portu  i R ekreac ji w  P rudn iku  woj. opo lsk ie , ul. 
Łucznicza .

Termin zgłoszenia do 25.08.2003r., na adres: Urząd M iejski w 
Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, woj. opolskie.

Informacje m ożna uzyskać pod nr tel. 077/4066202 wew. 256 lub 
077/4066256, fax. 077/4066228 lub 077/4362821.

Uwaga! 
Koszt uczestnictwa tylko 15,00 zł netto/m2 + 22% VAT na te
renie hali sportowej, na pozostałych miejscach wystawo
wych 5,00 - 10,00 zł netto/m2 + 22%VAT. 

Burmistrz Prudnika 
Zenon Kowalczyk

VIII Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła

„Inter-Region”
P r u d n i k  1 2 - 1 4 . 0  9 . 2 0 0 3 r.

Dofinansowane ze środków  UE

Urzędnik Kulczycki
Życie pełne jest niespodzianek, 

zwłaszcza dla dziennikarza, który usiłu
jąc sprawdzić wiadomości lub uzyskać 
informacje w urzędach publicznych na
rażony jest na chamskie zachowanie 
urzędasów.

Wszystko zaczęło się tak jak zwykle. 
Do redakcji napisał mieszkaniec Prud
nika proszący o interwencję w pewnej 
sprawie. Gazeta -  Tygodnik Prudnicki 
jest wyjątkowo nieufny -  jak zawsze w 
takich wypadkach musi sprawdzić fakty 
zanim o czymś napisze. Problem doty
czył legalności budowy pewnego małe
go obiektu, stąd „TP” skierował swoje 
kroki do Powiatowego Inspektoratu Nad
zoru Budowlanego, by tam uzyskać kon
kretne informacje. Na tym kończy się 
przyjemniejsza część tej historii.

My z prasą nie gadam y-od tych słów 
rozpoczęła się krótka wymiana zdań po
między urzędnikiem-nikim a dziennika
rzem, który wchodząc do biura przed
stawił się i poinformował z jakiej jest ga
zety. Potem urzędnik łaskawie zapytał, 
o co chodzi. Dziennikarz pokazał zdję
cie (przysłane przez czytelnika!) obiek
tu o którym mowa i w jednym zdaniu 
przedstawił problem. Po prostu chodzi
ło o ustalenie faktów. Dalej dziennikarz 
zamierzał zadać następne pytania doty

czące urzędowych procedur w tego typu 
sprawach, ale rozmowa jakoś się nie kle
iła. Urzędnik polecił napisać dziennika
rzowi PISEMNY WNIOSEK w tej spra
wie, a tak w ogóle uznał, że gazeta nie 
jest STRONĄ W SPRAWIE. Wyraźnie 
już poddenerwowany przedstawiciel pra
sy, nie mogą nic dowiedzieć się od ta
jemniczego urzędnika, zapytał go jak się 
nazywa, ale ten odmówi podania swoje
go nazwiska.

Trudno przytaczać tu wszystkie prze
pisy, których nie uszanował nasz urzęd
nik publiczny. Dopiero za drzwiami biu
ra bez trudu dziennikarz dowiedział się, 
że urzędnikiem-nikt jest Kazimierz Kul
czycki -  szef Powiatowego Inspektora
tu Nadzoru Budowlanego w Prudniku.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Pra
wie Prasowym urzędy publiczne zobowią
zane są do współpracy ze środkami ma
sowego przekazu, a w tym momencie 
urzędnik uniemożliwił dziennikarzowi 
sprawne wykonywanie obowiązków. 
Zgodnie z par. 2 pkt. 2 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dn. 7.11.1995r. urzędy 
publiczne zobowiązane są do udzielania 
informacji w zakresie swojej działalności 
w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.

Zdajemy sobie sprawę, że nie za
wsze jest czasna rozmowę i wielo

krotnie zdarza się, że spotkania prze
kładamy na prośbę rozmówcy np. na 
dzień następny.

Jednak żaden paragraf nie jest w sta
nie nauczyć kogoś kultury i szacunku dla 
innych. Niestety obu tych cech brakuje 
urzędnikowi Kulczyckiemu. Jego zacho
wanie pozwala tylko domyślać się skąd 
uprzedzenia do dziennikarzy. A brak kul
tury może być wrodzony lub wyniesiony 
z domu.

Po tym niesławnym spotkaniu za
dajemy sobie, najpewniej retoryczne 
pytania:

1. Dlaczego urzędnik Kulczycki mówi, 
że nie rozmawia z prasą?

2. Jaki to przepis wymaga składania 
pisemnego wniosku przez dziennikarza, 
który chce ustalić prosty fakt?

3. Jaki przepis pozwala urzędnikowi 
odmówić przedstawienia się, gdy pyta 
o to petent?

4. Czy w Polsce brak kultury urzęd
nika jest sposobem na tworzenie pry
watnego folwarku kosztem publicznych 
pieniędzy?

5. Czy urzędnik ma gdzieś podatni
ków, którzy za pośrednictwem środków 
masowego przekazu chcą wiedzieć jak 
pracująopfacani przez nich urzędnicy?

Na koniec wypada wyrazić żal z po
wodu zaistniałej sytuacji. Sprawa, którą 
chcieliśmy zbadać raczej nie należała do 
gatunku sensacji. „Tygodnik", o którym 
coraz częściej mówi ąię, żę zajmyję się. ■ ■ , . > * V -- ^

przede wszystkim problemami zwykłych 
ludzi, chciał przedstawić kolejną spra
wę, na prośbę jednego czytelnika, 
mieszkańca naszej gminy i powiatu. 
Szkoda, że niechęć jednego urzędnika 
podważa nasze dotychczasowe stara
nia. Nie robimy tego dla siebie, dla wła
snej satysfakcji i zwiększenia poczytno- 
ści (ile tysięcy czytelników będzie zain
teresowanych starą komórką?). Po pro
stu taka jest nasza praca, która nie znaj
duje zrozumienia u jaśnie wielmożnego 
urzędnika Kluczyckiego, tworzącego 
własne prawo.

W powyższej sprawie napiszemy skar
gę do przewodniczącego Rady Powiatu.

Czując się urażony chamskim za
chowaniem pana Kulczyckiego w obec

ności dwóch innych osób, niczym nie
uzasadnione poniżenie mojej godności 
w związku z wykonywany zawodem i 
odmówieniem udzielenia informacji a na
wet podania własnego nazwiska proszę 
o wyciągnięcie konsekwencji wobec 
tego osobnika, który najpewniej zapo
mniał, że urząd nie jest jego prywatnym 
folwarkiem, a swoją pensję otrzymuje z 
pieniędzy publicznych.

Mamy złudną nadzieję, że nasza skar
ga wpłynie na poprawę jakości pracy 
urzędowych struktur powiatu.

Andrzej Dereń

Redaktor naczelny 
„Tygodnika Prudnickiego”

M E T A L  -  K O L O R
PRUDNIK A  
ul. Zielona 1 
tel.436-41-40

 ...J

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 J
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W s p o m n ie n ie
o Alfredzie Liczbańskim 
w  25 rocznicę śmierci
' Alfreda Liczbańsklego, człowie

ka już  schorowanego, poznałem, 
gdy był kierownikiem Szkoły Pod
stawowej w Wasiłowicach k / Bia

łej. Należał on do ludzi ciekawych 
z powodu swoich bogatych prze
żyć, o których mi z pasją opowia
dał i dokumentował.

Alfred Liczbański urodził się 1 
kwietnia 1900r. w Nieprószowie, 
w o jew ództw a poznańskiego . W 
m iejscowości rodzinnej ukończył 
szkołę podstawową, a dalszą na
ukę podjął w Seminarium Nauczy
cielskim  w Rogoźnie i tam złożył 
egzamin naturalny. Jako dojrzały 
młodzieniec, Alfred został wcielony 
do niemieckiego wojska, a po de
zercji z niego, uczestniczył w po
wstaniu wielkopolskim. Po l wojnie 
światowej Liczbański odbył studia 
wojskowe podchorążych w Śremie. 
Odtąd praca pedagogiczna i żo ł
nierska służba staną się na prze
mian udziałem  jego życia, które* 
poświęcił narodowej sprawie.

W roku 1931 Ministerstwo Oświe
cenia Publicznego i Wyznań Religij

nych skierowało nauczyciela Liczbań
skiego do Grabiny na Opolszczyźnie, 
bo w tej wiosce miejscowi działacze, 
skupieni w Polsko-Katolickim Towa
rzystwie Szkolnym, powołali do życia 
mniejszościową polską szkołę, którą 
początkowo kierował Franciszek Au
gustyn. Po nim kierownikiem i nauczy
cielem szkoły w Grabinie został wspo
mniany już Alfred Liczbański. Pod 
jego kierownictwem ta wiejska pla
cówka oświatowa osiągnęła wysoki 
poziom w nauce, co potwierdził nie
miecki wizytator. Szkoła grabieńska 
promieniowała też polską kulturą we 
wsi i w jej okolicy. Z biblioteki szkol
nej, zaopatrzonej bogato w książki pol
skiej literatury, korzystała nie tylko 
ucząca się młodzież, ale też rodzice. 
W szkole Liczbańskiego odbywały się 
akademie z okazji świąt państwowych, 
tutaj istniał chór i orkiestra pn. „Ufaj
cie”, działały też kółka sportowe, a 
wszelka działalność była przesiąknię
ta polskością. To ówczesnym władzą 
niemieckim nie podobało się, tym bar
dziej, że Liczbański publicznie wyra
żał się negatywnie o Hitlerze. Bojów- 
karzezSS I S.A., służący wiernie Fuh- 
rerowl, pobili dotkliwie grabińsklego 
nauczyciela I grozili mu zabójstwem, 
stawiali go przed Okręgowym Sądem 
w Nysie pod zarzutem zdrady stanu.

W roku 1934 na rozkaz władz nie
mieckich Liczbański opuścił III Rze
szę, wrócił do Wielkopolski, a kierow
nikiem grabińskiej szkoły został Frań- 
ciszek Michałowski.

W roku 1939, gdy wybuchła woj
na, Alfred Liczbański, poszukiwany 
przez Gestapo, walczył w obronie 
Warszawy, a po jej upadku przedo
stał się do Francji i tam wstąpił do 
armii polskiej tworzonej przez gen. 
Sikorskiego. Po kapitulacji Francji 
przed Niemcami Liczbański schro
nił się w Lurdes, gdzie zaprzyjaźnił 
się z kardynałem Augustem Hlon
dem, jednak śledzony przez gesta
powców uciekł na krótki czas do 
Hiszpanii. Po powrocie do Francji za
chorował na febrę, a wyzdrowiawszy 
zosta ł komendantem podziemnej 
Polskiej Organizacji Walki o Niepod
ległość działającej w departamencie 
Loiry. Po odzyskaniu wolności przez 
Francję, generał de Gaulle, ówcze
sny prezydent republiki, zaprosił 
Liczbańskiego do Paryża i przeka
zał mu podziękowanie osobiste za 
ofiarną walkę z okupantem.

W roku 1948 porucznik Liczbański 
wrócił z za granicy do Wielkopolski, 
potem przybył do ziemi prudnickiej w 
przekonaniu, że otrzyma posadę na
uczyciela w Grabinie, z której przez

Niemców został usunięty. Niestety tak 
się nie stało. Został kierownikiem ma
łej szkółki w Wasiłowicach, a ówcze
sne władze bezpieczeństwa wytwa
rzały wobec tego człowieka atmosfe
rę nieprzyjazną. Rozgoryczony takim 
traktowaniem w roku 1971 wraz z 
żoną Marią przeniósł się z Wasiłowic 
do Dukli.

Alfred Liczbański zmarł w Dukli 1 
sierpnia 1978r., aże pragnął spocząć 
w ziemi opolskiej, dlatego żona Maria 
przewiozła ciało zmarłego bez urzę
dowych zezwoleń do Opola. Pogrzeb 
odbył się 4 sierpnia 1978r. na cmen
tarzu w Opolu-Półwsi, uroczystość 
pogrzebową prowadził ks. Zygmunt 
Nabzdyk. Ja, piszący to wspomnie
nie, wygłosiłem słowa pożegnalne nad 
trumnązmarłego. Przedstawiłem jego 
pasje życiowe, twardość ducha, jego 
„pogmatwane drogi”. Podkreśliłem, że 
wybierał on drogi najtrudniejsze, bo 
nie te, które jemu ułatwiały życie, ale 
te, które dobrze służyły ojczyźnie i 
narodowi.

Dzisiaj w 25 rocznicę śmierci Alfre
da Liczbańskiego zastanawiam się, 
czy na grobie tego wspaniałego czło
wieka, ktoś złoży choćby jeden kwiat, 
zapali choćby skromny znicz lub od
mówi modlitwę.

Kazimierz Kasicz

ODZNACZENIA I AWANSE
25 lipca w Prudnickim Ośrodku Kul

tury odbyła się akademia z okazji świę
ta policji. Zaproszenie na uroczystość 
przyjęli m.ln.: starosta powiatu prudnic
kiego Romuald Felcenloben, wicesta- 
rosta Joachim Mazur, przewodniczący 
Rady Powiatu Józef Janeczko, burmi
strzowie: Prudnika Zenon Kowalczyk, 
Białej Arnold Hindera, Głogówka Jan 
Mencler, wójt gminy Lubrza Anna Ja- 
gusiak, członek Zarządu Województwa 
Edward Cybulka, komendant Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar
nej w Prudniku st. kpt. Mirosław Jelo
nek, komendant Straży Granicznej mjr 
Antoni Ożoga, przedstawiciel Aresztu 
Śledczego kpt. Ryszard Dębicki, pro
kurator rejonowy w Prudniku Janusz 
Aniszewski, sędzia Sądu Okręgowego 
w Opolu Jan Pejas.

Podczas uroczystości wręczono od
znaczenia i mianowano wyróżniających 
się funkcjonariuszy. Brązowym Krzyżem 
Zasługi odznaczono asp. szt. Wiesława 
Krawieckiego, a brązową odznaką „Za
służony Policjant” asp. Ryszarda Gu- 
zowsklego.

Komendant Główny Policji miano
wał: nadkomisarzem kom. Ryszarda 
Bałuckiego, starszym aspirantem aspi
rantów Stanisława Bablńca i Romana 
Czekałę, aspirantem mł. asp. Bogda
na Markowskiego, sierżantem sztabo
wym st. sierż. Edwarda Pikułę, star
szym sierżantem sierżantów Roberta 
Jaruzel i Grzegorza Pilarza.

W dniach 16-18 czerwca Wydział 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Po
licji w Opolu przeprowadził eliminacje 
II stopnia do tytułu „Policjant -przewod

nik psa 2003”. St. post. Krzysztof Le- 
siak z Komendy Policji w Głogówku 
zajął w eliminacjach III miejsce i bę
dzie reprezentował województwo opol
skie w Mistrzostwach Polski Przewod
ników i Psów Policyjnych „Sułkowice 
2003”, które odbędą się we wrześniu 
br. w Zakładzie Szkolenia I Tresury 
Psów w Sułkowicach.

Komendant powiatowy Wyróżnił 
sierż. szt. Ewę Błachąi asp. Andrzeja 
Gębusia nagrodami pieniężnymi. Wy
różnieni policjanci w nocy z 4 na 5 
czerwca na terenie ogródków działko
wych zatrzymali na gorącym uczynku 
sprawcę włamań. Przypomnijmy, że 
wiosną br. na terenie Prudnika plagą 
stały się włamania do altan na terenie 
pracowniczych ogródków działkowych. 
W celu ujęcia sprawców podjęto de
cyzję o patrolowaniu tych terenów poza 
czasem służby policjantów.

B.H.

O KIEM  TRZYDZIESTO LATKA

Według większości psychologów 
każdy człowiek posiada własne „drugie 
ja“. Psychologowie oceniają, że ok. 
4 proc. spośród nas połowę dnia 
spędza za granica rzeczywistości. 
Ze szklanym wzrokiem, nieruchomo, 
n ieobecn ie . W yraźnie widać, ze 
również narody kierują swoimi dziejami 
w sposób, jakby ich a/ter ego nie tylko 
Istniało ale także je determinowało.

Losy  n a rod u  p o ls k ie g o  są  
skomplikowane w swojej historii. O tym 
wszyscy wiemy a historycy w setkach 
prac op isa li te przypadki. Każdy 
doświadczył także, że jedna z prób 
„wyjścia” z ciężkiej sytuacji jest sen -  
przeczekanie trudnego czasu. Druga 
metoda to ucieczka w świat marzeń, 
nadziei.

SEN O NARODZIE

Im d łu ż e j o b s e rw u ję  p o ls k ą  
rzeczywistość, tym częściej dochodzę 
do w n io sku , że obecne  czasy  
d e m o k ra c ji i k a p ita liz m u  są 
spełnieniem snów wielu pokoleń, które 
żyły w latach powszechnego „braku". 
Dążyły one do czasów, w których 
obecnie przyszło nam żyć. To przecież 
nasi dziadkowie, ojcowie budowali 
najpierw niepodległą Polskę (udało się 
im to tylko na 21 lat), potem „walczyli” 
o ludzki socjalizm.

Nic więc dziwnego, że przy wielu 
p o ra ż k a c h , p o d cza s  k tó ry c h  
doświadczali swej niemocy, uciekali w 
sny o lepszym jutrze, o „szklanych 
domach” i Europie bez granic. Gdy

sen trwa prawie w nieskończoność, 
istnieje realna szansa, ze pojawi się 
druga rzeczywistość.

Lata 90-te są tego przykładem. 
Czas jaki wtedy nastał i „nowi ludzie”, 
którzy zosta li zrodzen i do owej 
rzeczywistości są „spełnieniem” niby 
spełniony sen. Spełniony iluzorycznie.

DUPLIKAT W WYOBRAŹNI

W marzeniach -  tych snach na 
jaw ie -  logika jest pod kontrolą. 
Pilnujemy jej, wprowadzając w nie 
n a s z ą  w ła s n ą ,  p ry w a tn ą  
sp ra w ie d liw o ść . W m arzen iach 
m oże m y  być  m ąd rzy , p ię k n i, 
b o g a c i, k o c h a ją c y  i k o c h a n i. 
Możemy się wzm ocnić, zem ścić 
się na tych, którzy nas skrzywdzili, 
w y p ię k n ie ć ,  u r z ą d z ić  s o b ie  
wszystko według pragnień.

W genach  na rodu  n o s iliś m y  
duplikat „idealnej ojczyzny". Trwało 
to długo, zbyt długo. Teraz kiedy 
w ię k s z o ś ć  s ta ły c h  e le m e n tó w  
owych snów postrzegamy niczym 
rzeczywistość, zdaje się wydawać, 
że jednak nie obudziliśmy się do 
końca.

Widzimy kolory świata, żyjemy 
wśród innych ludzi, korzystamy z 
techniki, jak nigdy wcześniej. Nowe 
s p o łe c z e ń s tw o : z a c h ły ś n ię te  
wolnością, wzajemną konkurencją i 
brakiem  poszanow ania swoje j i 
cudzej godności, jes t dokładnym 
alte r ego narodu, który żył do tej 
p o ry . W y z w o lo n e  z o s ta ły  ze

wspólnej podświadomości najgorsze 
in s ty n k ty  i z a c h o w a n ia , k tó re  
przecież nie występowały w naszych 
marzeniach. S traciliśm y kontrolę 
nad logika (kopiec marzeń) i sami 
odarliśm y się ze złudzeń. Drugą 
stroną naszej osobowości okazuje 
się snem z gatunku koszmaru.

SEN TO C Z Y  JAWA?

Dobrze wiemy, że istnieje duża 
różnica między snem a marzeniami. 
O ile  te d ru g ie  w y s tę p u ją  n ie  
oderwane od rzeczyw is tośc i, to 
pierwsze dzie ją  się bez naszego 
świadomego uczestnictwa. Marzyć 
trzeba, bo w ogóle nie marzyć -  nie 
można, podobnie jak nie można -  
nie myśleć. Można jednak marzyć 
na krótki dystans, o tym lub tamtym,

co chce się mięć za pięć minut, za 
godzinę, za pół dnia, gwałtownie, 
natychmiast.

W y d a je  s ię , ze  cz a s  
barbarzyńców, nasz polski czas 
przełomu wieków jest wciąż jedynie 
snem . Z a ję c i tym  s tan em  nie 
kontrolujemy tego, czym żyje nasze 
narodowe a lte r ego. D e lika tn ie  
m ów iąc owe ró w n o le g łe  życ ie  
dalekie jest od ideału.. Co gorsze 
sen ogranicza naszą zdolność do 
marzeń na jawie. Jestem pesymistą, 
ponieważ nasuwa mi się wniosek, ze 
nie potrafimy już przebudzić się do 
normalności. Tak niewiele już nas 
obchodzi praca nad osiąganiem  
w s p ó ln y c h ,  d o b ry c h  c e ló w . 
In te re s u je  nas g łó w n ie  nasz  
prywatny, osiągany za wszelka cenę 
dobrobyt.

EGOALTER Szalone, wspaniałe, księżycowe 
-  takie marzenia zwykliśmy przypi
syw ać m łodym . A le oni ich nie 
mają. Co się potem porobiło z na
szą m łodośc ią  chm urna, durna, 
niewarta nawet łez rzęsistych, bo 
jest ulizana, celofanowa i zmatry- 
cowana jak randka w ciemno?

Więc śpijmy śniąc o tym co nie
realne, co jest tylko nielogicznym 
zbiorem projekcji wcześniejszych 
przeżyć. Brak wysiłku jest przecież 
bratem  snu oraz dobrym  zna jo 
mym w szystk ich  zach łyśn ię tych  
w łasną nieom ylnością. Brak ma
rzeń jest jednoznaczny z brakiem 
myślenia. W ybór jest prosty. Tak 
się przynajmniej wydaje. Tylko czy 
dla wszystkich...?

Waldemar Jocher
Zdj. W. Steć
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Święto Piwa i Zabawy

„MOJA BABCIA POCHODZI 
Z JESENIKA...”

Próba bicia Rekordu Guiness'a 
przy wchodzeniu 
na transportery z piwa

JESENIK W ostatnią sobotę po raz 
kolejny odbyło się jesenickłe Święto 
Piwa. Na rynek ściągnęły nie tylko 
tłumy spragnionych dobrej zabawy 
mieszkańców tego uroczego mia
steczka, ale i dużo przyjezdnych go
ści, między Innymi z Prudnika I Głu
chołaz. W tym roku przyjezdni z 
Głuchołaz mieli ułatwione zadanie, 
gdyż zorganizowano specjalny po
ciąg, który za niewielką opłatą prze
wiózł chętnych do Jesenika. Póź
nym popołudniem tym samym po
ciągiem mogli oni wrócić do domów.

Dla gości przygotowano wiele 
atrakcji. Chętni mogli spróbować 
swych sił i pobić rekord Guinness a we 
wchodzeniu na skrzynki z piwa albo 
wziąć udział w piciu bursztynowego 
napoju na czas. Zawłaszcza ten drugi 
konkurs przypadł zebranym do gustu, 
wielu widzów głośno dopingowało

swych faworytów. Wyniki (jeśli oczywi
ście traktować je w kategoriach sporto
wych) okazały się fenomenalne. Zwy
cięzca wypił litrowy kufel piwa w nieca
łe 4,5 sekundy! Nie uwierzyłby ten, kto 
na własne oczy nie zobaczył tego wy
czynu. Jak podsumował pewien turysta 
z Nysy -  kolejna granica ludzkiego or
ganizmu została przekroczona. Do 
sprinterskiego picia piwa zgłosiły się 
także przedstawicielki płci pięknej -  i 
one również zdobyły uznanie publicz
ności, nagrodzone gromkimi brawami. 
Symbolicznie w konkursie wystartował 
starosta Jiri Kratky i choć daleko mu 
było do wyczynu zwycięzcy, to i jego 
nagrodzono oklaskami.

Bardzo żywiołowo zaprezentowała 
się grupa młodych muzyków z Brunta- 
la. Artyści grający na instrumentach 
perkusyjnych zagrali krótki koncert, 
który na pewno stał się jedną z więk
szych atrakcji dnia. Ekspresyjnie wyko

nali własne utwory, które „rozruszały” 
widzów lekko zniechęconych zbyt upal
ną atmosferą. Bisom nie było końca.

Jak przystało na Święto Piwa -  cała 
zabawa miała specyficzny charakter. 
Występujące na scenie zespoły grały 
muzykę country, konkursy wiązały się 
tematycznie z wszechobecnym chmie
lem. Mało kto nie uległ pokusie spróbo
wania trunku z pianką zwłaszcza, że 
wybór piwa -  od jasnego po ciemnego 
portera -  był duży. Cały jesenicki rynek 
zastawiony był straganami oraz stoiska
mi i choć było dużo miejsc do siedze
nia, to upał. mocno wszystkim dawał się 
we znaki. Imprezę można by porówny
wać pod wieloma względami do tych, 
organizowanych chociażby u nas w 
Prudniku, ale pomimo dzielących oba 
miasta zaledwie 40 kilometrów -  różni
ca w charakterze, mentalności i samej 
specyfice zabawy jest ogromna.

K. idziorek

TO JUŻ 18 LAT...

Mogli powiedzieć sobie sympatycy 
krótkofalarstwa, którzy 2 sierpnia spo
tkali się na szczycie Biskupiej Kopy. 
Pomimo niepewnej sytuacji i mniejszej 
niż zazwyczaj frekwencji, nastroje do
pisywały. Jednym z gości, jaki przybył 
na imprezę zorganizowaną przez Sto
warzyszenie Krótkofalowców Pogórza 
O pawskiego, był czeski m inister 
ochrony środowiska Libor Ambrozek, 
który osobiście odpalił armatnią salwę.

Pogoda dopisała, choć było duszno i 
gorąco. Do późnych godzin popołudnio
wych uczestnicy 18. Polsko -  Czeskie

go Zjazdu Krótkofalowców nie musieli 
martwić się o deszcz. Tradycyjnie w 
pierwszy weekend sierpnia turyści wraz 
z entuzjastami tego specyficznego hob
by mieli okazję wymienić się spostrze
żeniami, wiadomościami, spróbować 
domowej grochówki ugotowanej przez 
żonę kustosza wieży na Kopie oraz na
pić się zimnego piwa. Członek działają
cego w Prudniku klubu SP6-KEO Ta
deusz Pardela był bardzo zadowolony 
z udziału Gwardii Cesarskiej ze Zlatych 
Hor oraz wizyty czeskiego ministra. 
Przyznał, że taka uroczysta oprawa

zjazdu miała miejsce pierwszy raz. Spo
tkanie miało luźną formę, która bardziej 
przypominała rodzinną biesiadę. Zje
chali na nie sympatycy krótkofalarstwa 
z różnych stron kraju. Oczywiście naj
więcej uczestników było z terenu Głu
chołaz, Prudnika, Opola. Nie można 
jednak pominąć chętnych z województw 
śląskiego, małopolskiego czy nawet 
mazowieckiego. Byli Czesi z Jindricho- 
va, Ostrawy i terenów południowych 
Czech. Przykładem na to, że fascynu
jąc się krótkofalarstwem, w Góry Opaw
skie można przyjechać z daleka, są 
państwo Anna i Wiesław z Nasielska. 
Tegoroczna wizyta na zjeździe była ich 
drugą. Jak stwierdzili - w zeszłym roku 
tak im się na Biskupiej Kopie spodoba
ło, że postanowili powtórzyć wizytę.

Na Kopie zjawili się też krótkofalow
cy z Katowic, którzy na przełomie 
sierpnia i września mają zamiar nada
wać transmisje telewizyjne w pasmach 
amatorskich. Będą one również do
stępne dla ogółu dzięki tunerom sateli
tarnym. W czasie spotkania utrzymy
wana była łączność z krótkofalowcami 
z kraju oraz zagranicy. Uczestniczono 
także w ogólnopolskich zawodach na 
pasmach 470 Mhz. Zasada jest prosta 
-  im dalsza łączność, tym większe 
punkty. Zgodnie z wcześniejszymi za
powiedziami spotkanie zakończyło się 
wspólnym polsko -  czeskim ogni
skiem, które odbyło się w godzinach 
wieczornych.

Katarzyna Idziorek
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SAMOOGRANKZAJĄCA SIĘ 
„SAMOOBRONA"

Rozmowa z Józefem Kręgielem, 
radnym Rady Powiatu z ramienia 
“Samoobrony”, członkiem Zarzą
du Powiatu i Rady Społecznej 
przy SP ZOZ ZOZ w Prudniku w 
związku z konfliktami w partii na 
Opolszczyźnie.

- Media informowały ostatnio o pro
blemach, jakie dotknęły “Samoobronę” 
na Opolszczyźnie. Cytowana była kry
tyczna wypowiedź posła Zenona Tymy. 
O co właściwie chodziło?

- Poseł Tyma miał trochę zastrze
żeń, co do braku realizacji programu 
“Samoobrony”. Zostały pewne rzeczy 
wyjaśnione i doszło do porozumienia 
między posłem Tymą i marszałkiem 
Andrzejem Lepperem. Uzgodniono ter
min następnego spotkania. 3 sierpnia 
mieliśmy się spotkać, żeby uzgodnić 
co naprawdę się dzieje w “Samoobro
nie". Niestety, nie doczekaliśmy tego 
terminu. 22 lipca, jak doniosły media “z

rozkazu Andrzeja Leppera Samoobro
na przestała istnieć na Opolszczyźnie”. 
Prawdą jest, źe została zawieszona 
praca zarządu i Rady Wojewódzkiej. 
Nikogo jednak Andrzej Lepper nie wy
rzucił z “Samoobron/, poza posłem 
Tymą, którego usunął za to, że nie do
trzymał ustalonego terminu. W sobotę 
miał być kongres opolski “Samoobro- 
ny”.zwołany przez posła Tymę. Andrzej 
Lepper uznał, że jest to kongres niele
galny, odbyło się więc spotkanie. Nie 
mogłem w nim uczestniczyć, więc nie 
znam do końca sytuacji w wojewódz
twie w “Samoobronie". Jest na pewno 
ogólne, krajowe społeczne niezadowo
lenie, z tego co się dzieje w kraju i stąd 
cały problem. Posłowie sąjuż dwa lata 
w parlamencie i jak widać, były hasła i 
nic się nie buduje. Widać, że życie jest 
coraz trudniejsze, brak pracy, wrasta 
bezrobocie, ukryte jest znacznie więk
sze niż to oficjalne. Próbowaliśmy, jako 
“Samoobrona” w programie pokazać 
możliwe zmiany. Praca i godne życie to 
priorytety, najważniejsze czynniki. 
Dzieje się jednak inaczej. Jaka jest 
przyczyna? Będziemy o tym mówić na 
spotkaniu z Andrzejem Lepperem.

- Działa więc “Samoobrona” na 
Opolszczyźnie?

- Oczywiście funkcjonujemy. Nie 
ma tylko Rady Wojewódzkiej...

- Na szczeblu powiatu?
- Przeprowadziłem zebranie z ludź

mi, pytając się czy jedziemy na spotka
nie z posłem, czy zostajemy i oczeku
jemy na spotkanie z Andrzejem Leppe
rem? Prawie 90% osób wypowiedziało 
się za tym, że chcą zostać z Andrze
jem Lepperem. Na to wspomniane

spotkanie z posłem pojechała tylko jed
na osoba z prudnickiego powiatu.

- Można więc powiedzieć, że na 
szczeblu powiatowym nie ma kon
trowersji w “Samoobronie”?

- Trzeba wyjaśnień, nie można 
uciekać z partii nie wyjaśniając nicze
go. Poseł Zenon Tyma wskazał, że on 
tylko wypowiedział się dla radia, że się 
wstydzi “Samoobrony". Marszałek Lep
per zdecydował się usunąć posła za 
takie słowa. Poseł próbuje w tej chwili 
budować nowe struktury poza obecną 
organizacją. Sytuacja ta wynika z du
żego niezadowolenia społecznego i na
cisku na ludzi z “Samoobrony": dlacze
go nic nie robicie?

- “Samoobrona” pokazała się z 
bardzo zdecydowanego działania i 
może w tej chwili ludzie oczekują 
podobnych akcji?

- Jak się prawdę pokaże to jest jesz
cze gorzej. Jak Andrzej Lepper powie
dział z trybuny sejmowej coś głośno to 
widzieliśmy jakie były reakcje. Byliśmy 
państwem, które miało potencjał gospo
darczy i nagle zaczęto to burzyć. Wszy
scy patrzyli na okrągły stół -  co się bę
dzie działo, a karty rozdano pod stołem i 
zaczęła się dziwna prywatyzacja.

- Czy “Samoobronie” nie przeszka
dza dojście do władzy, stanowiska w 
sejmie, głosowanie w sposób korzyst
ny dla rządu, udział w lokalnych koali
cjach w powiatach I gminach?

- Zgadza się. W yjaśnialiśmy te 
sprawy na Kongresie Wojewódzkim i 
krajowym. My nie chcemy iść kopać 
kogoś, chcemy współpracy.

dokończenie na str. 12

PUSTUŁKOWE
GOSPODAROWANIE

Już drugi rok nad naszą blokową 
klatką schodową gospodarzą pustułki. 
Najpierw jest cisza, z dołu nie widać, 
co się dzieje na parapecie okienka 
czwartego'piętra. Tak było w ubiegłym 
roku i teraz też. Dopiero gdy w czerw
cu wylęgną się małe, puszyste kulki i 
jakoś dziwnie szybko rosną, dowiadu
jemy się o ich tegorocznym gospodaro
waniu. Nie można powiedzieć, że gło
śno się zachowują, gdy podrastają 
choć to później. O ich obecności 
świadczą jednak różne ślady guana, 
które spadło wprost na podest, schody, 
a bywało na lokatorów, którzy akurat 
musieli wchodzić czy wychodzić.

Co to za ptaki - myślałam, bo obok 
pod rynną mają dwa gniazda jaskółki, 
ale przecież to nie ich ślady przez dru
gi rok w tym samym miejscu bywają.

Kiedy brudzenie stało się uciążli
we, bo małych jest dwoje i dużych też, 
założono nam daszek nad wejściem. 
Jest bezpiecznie, umyłam podest i 
schody ale intrygowały mnie te wi
doczne już z dołu szaro-bure puszy
ste maskotki, coraz bardziej widoczne 
stojące w tym samym miejscu na pa
rapecie. Czasem było ich troje, bo do
chodziła matka, a pustułek siedział na 
dachu, jakby na straży.

Dowiedziałam się też wkrótce, że 
są  to pustułki sokołowate, które

mają trzy miejsca w Prudniku: na 
w ieży kościoła, przy Liceum Me
dycznym i u nas.

Zdziwiona, że tak płochliwe ptaki lu
biące tajemnicze zakamarki, zagnieź
dziły się przy raczej ruchliwej ulicy oraz 
najdłuższym bloku, żyją wyprowadzają 
małe i mają zaufanie do ludzi - czeka
łam, co będzie.

Mieszkańcy z tej klatki już je polubi
li, mimo pewnych uciążliwości, bo są 
to ptaki chronione, choć drapieżne. Za
interesowałam się więc tą Pustułkową 
rodziną i znalazłam informacje, które 
może kogoś zainteresują.

Otóż pustułka jest dość łatwo adop
tującym się ptakiem, zdarza się więc, 
że żyje w osiedlach i poluje przy śmiet
nikach. Pięknie zawisa w powietrzu i 
nurkuje, aby chwycić zdobycz.

Żyje w Europie, Azji i Ameryce. Na 
zimę odlatuje na południe. Żywi się 
szczurami, myszami, jaszczurkami, ro
bakami, a więc jest pożyteczna.

Jaja składa w szczelinach skalnych 
i starych dziuplach drzew, a nasza 
upodobała sobie parapet okna. Jaja 
wysiaduje samica, ona też uczy młode 
jak jeść, żyć i latać. Samica przynosi 
pokarm i czuwa nad bezpieczeństwem 
gniazda. Widać, że ptaki żyją parami, 
mają po 2 - 3 młode, które po wyfrunię
ciu z gniazda już nie wracają.

Zabawnie wyglądają te puszyste 
„posążki" po obu stronach okienka, 
jakby pozowały, dlatego uwiecznione 
z os ta ły  redakcyjnym  apara tem . 
Wczesnym wieczorem ni to piszczą 
ni to skrzeczą zabawnie, prosząc ro
dziców o kolację, a może uczą się 
porozumiewać?

Za kilka dni już ich pewno nie bę
dzie, bo robią się bardziej beżowe i 
szczuplejsze.

Zaczną wkrótce pierwsze ćwi- 
cżenia lotów, bo przecież muszą się 
usamodzielnić przed zim ą i liczyć 
tylko na siebie.

Ciekawe, czy na wiosnę znowu nas 
odwiedzą i zaufają znajomym lokato
rom z tego bloku?

Daniela Długosz Penca

„PULS BIZNESU’’

BOGDAN S. NA OKU PROKURATORA
31 lipca „Puls B iznesu” podał 

informację, że od trzech tygodni w 
areszcie tymczasowym przebywa 
Bogdan S. były prezes prudnickie
go „Frotexu” , wobec którego pro

k u ra tu ra  p ro w a dz i ś le d z tw o  w 
związku z doniesieniem związków 
zaw odow ych  dz ia ła ją cych  przy 
„Frotexie". P isaliśm y o tym. W e
dług prudnickiej prokuratury Bog

dan S. naraził spółkę na stratę 3-4 
min zł. Z niecierpliwością czekamy 
na wyniki śledztwa.

AD

GŁOSUJMY NA NASZYCH!

DO INTERNAUTÓW
Po raz kolejny odwołujemy się do 

lokalnych, patriotycznych uczuć użyt
kowników intemetu na ziemi prudnic
kiej. W konkursie na stronę miesiąca w 
Oportalu bierze udział strona parafii w

Olbrachcicach i 
le.opoka.ora.pl) prowadzona przez ks. 
Dominika Rybola.

Gorąco namawiamy do głosowania 
na nią i to nie tylko ze względu na re

gionalne sympatie, ale uznanie dla 
twórcy strony, który umieścił na niej po
tężną dawkę informacji o Olbrachci
cach, ich historii i współczesności, nie 
tylko z punktu widzenia wiary. Są tek
sty poświęcone wsi Stoków, zaczerp
nięte z „Tygodnika Prudnickiego”.

Głosujemy na stronie: http://opor- 
tal.pl/alosowanie

AD

GDZIE TU NIEGOSPODARNOŚĆ?
Jak informuje lokalna gazeta z 

Opola prudnicka opozycja powiato
wa zarzuca władzom Starostwa Po
wiatowego niegospodarność. Spra
wa dotyczy zakupu materiałów (400 
tys. zł), które miały posłużyć przy 
budowie nowej siedziby urzędu, z

której ostatecznie zrezygnowano. 
Sprawa jest o tyle interesująca, że 
starostwo zamiast stracić może za
robić na całym interesie, gdyż w 
międzyczasie ceny materiałów bu
dowlanych wzrosły. Starostwo chce 
sprzedać materiały razem z budyn

kiem. Problem dotyczy również kup
na przed dwoma laty windy (92 tys. 
zł), która miała zostać zainstalowana 
w „nowym” gmachu. W międzycza
sie firma -  dostawca windy przesta
ła istnieć. W tym wypadku starostwo 
skierowało sprawę do prokuratury.

STARY I NOWY
PRUDNIK W ubiegłym tygodniu Miro
sław Kamiński złożył rezygnację z 
funkcji dyrektora Zakładu Opieki Zdro
wotnej w Prudniku. 31 lipca zarząd po
wiatu powierzył tę funkcję Janowi 
Szawdylasowi, byłemu burmistrzowi 
Głuchołaz. O stanowisko dyrektora 
ubiegały się dwie osoby: Jan Szaw- 
dylas, były burmistrz Głuchołaz i Jó
zef Kuliński, były wicedyrektor szpi
tala w Mosznej. Nowy dyrektor obej
mie stanowisko 5 sierpnia.

www.gorytajemne.prv.pl

w v i  t

ju ż  wkrótce odkryjem y 
kolejne m iejsce tajem ne

UST I  PRZESZŁOŚCI

Strona m iesiąca MAJA 2003 
w konkursie W PROST

D Z IĘ K U JE M Y

za  pozdrow ien ia  
z  obozu sportow ego  
kadry wojew ódzkiej 
m łodzików karate 

w  P ogorzelicy

o d  J . B r u d n ia k a

i  u c z e s tn ik ó w .

BEZMYŚLNOŚĆ 
PO RAZ KOLEJNY

TWARDAWA. Przyczyną pożaru, 
który miał miejsce w południe 4 
sierpnia br. potwierdza całkowicie 
myśl A. Einsteina -  „Dwie rzeczy są 
nieskończone: wszechświat i głupo
ta ludzka. Z tym, że tego pierwszego 
nie jestem pewien."

Dokładnie o 11.49 powiadomiono 
OSP w Głogówku o pożarze na byłym 
żwirowisku w Twardawie (obecnie 
znajduje się tam ogromne dzikie wysy
pisko śmieci). Alarmujący wskazywał 
na zagrożenie sąsiednich pól z nieze- 
branym zbożem, przypuszczał, że pod
palenia dokonali ludzie poszukujący 
tam złomu. Już sześć minut później 
sześcioosobowy zastęp strażaków wy
jeżdżał na akcję. Po przybyciu na miej
sce, o godz. 12.14 potwierdził się fakt 
palenia starego siana i zagrożenie są

siednich pól. Podpalenie miało miejsce 
w dwóch miejscach (dość odległych od 
siebie), więc akcja ugaszenia pożaru 
przebiegała w trzech kierunkach: „roz
walenie” mniejszej kupy palącego się 
siana, opanowanie ognia na większej 
stercie i zlanie sąsiednich pól, by 
zneutralizować działanie iskier.

Gdy nadjechała wezawana straż 
zawodowa z Kędzierzyna -  Koźla i jed
nostka OSP z Twardawy pożar był już 
opanowany. Zmęczeni, brudni, ale za
dowoleni strażacy mogli powrócić do 
macierzystej jednostki.

Susza, która nawiedziła w tym roku 
nasz kraj, powoduje jeszcze większe 
zagrożenie pożarowe. Przestrzegajmy 
podstawowych zasad, a przede 
wszystkim myślmy.

a)

http://opor-
http://www.gorytajemne.prv.pl


REMONT ZAMKOIi
GŁOGÓWEK. Rozpoczął się remont forte
pianu, który często towarzyszy meloma
nom, nie tylko z Głogówka, podczas kon- 
certówwSali Beethovena. Remont instru
mentu będzie kosztował ok. 2 tys. złotych, 
a większość tej kwoty sfinansuje Urząd 
Miejski w Głogówku. Remont zabytkowe
go, liczącego sobie ponad 120 lat, fortepia
nu stał się już koniecznością.

W dniu 12 czerwca br. w Sali Beetho- 
wena odbył się koncert, z którego dochód 
przeznaczono na remont instrumentu. Ini
cjatorką koncertu była p. Katarzyna Rze- 
szutek, goszcząca często w zamkowych 
wnętrzach z koncertami muzyki poważnej. 
Zaprosiła do udziału w koncercie znajo
mych muzyków, którzy zagrali całkowicie

POWSTAŁO NOWE
GŁOGÓWEK. W miesiącu czerwcu br. za
rejestrowano w Krajowym Sądzie Rejestra
cyjnym nową organizację pod nazwą„Sto- 
warzyszenie Wspierające Współpracę Part
nerstwa MiastwGłogówku.
Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. wspieranie partnerstwa wśród przed
stawicieli wszystkich grup społecznych • 2. 
inicjowanie ciekawych form współpracy i 
innych działań sprzyjających wzajemnemu 
poznawaniu się mieszkańców miast part
nerskich • 3. propagownie wśród mieszkań
ców walorów krajoznawczych regionu, przy
bliżenie historii I tradycji kulturalnych • 4. 
upowszechnianie wiedzy o miastach part
nerskich wśród mieszkańców gminy Gło
gówek • 5. kształtowanie form współpracy 
miast w dziedzinie kultury, turystyki, odno
wy środowiska i gospodarki • 6. współdzia
łanie w inicjowaniu i koordynacji wymiany 
młodzieży • 7. wspieranie młodzieży znaj-

EGO FORTEPIANU
gratisowo. Do przysłowiowej puszki wrzu
cono 733 złote, co nie jest kwotą małą.

Koncert zatytułowano: „Nieś mnie melo
dio jak żywej płomień skry", a wystąpili na 
nim, oczywiście z akompaniamentem p. 
Katarzyny: Alina Mróz -  Urbańczyk (so
pran), Bogdan Kurowski (bas), Jakub 
Sazanow (tenor). Wysłuchaliśmy m. in. 
utworów Mozarta, Pucciniego, Moniuszki, 
Kalmanna, Straussa, Lehara oraz Abraha
ma. Jak zwykle, na koncertach w Głogów
ku, owacjom na stojąco nie było końca.

Po ukończeniu remontu fortepianu 
dane będzie wszystkim naszym meloma
nom cieszyć uszy pięknym, czystym 
dźwiękiem instrumentu. Oby zakończył 
się jak najszybciej, (j)

STOW ARZYSZENIE
dującej się w trudnych warunkach społecz
nych • 8. pozyskiwanie środków finanso
wych na działalność stowarzyszenia 

Skład Zarządu Stowarzyszenia przed
stawia się następująco: Marek Pełka -  
prezes, Józef Skiba -  sekretarz, Tade
usz Kufel -  skarbnik, Skład Komisji Re
wizyjnej: Jerzy Dembczak -  przewodni
czący, Andrzej Szata -  członek, Leon 
Konczala -  członek.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i 
może do niego przystąpić każdy, kto chce 
realizować w/w cele.

W najbliższym czasie (w miesiącu wrześniu) 
odbędzie się spotkanie mające na celu wyło
nienie osób działających wgrupach odpcwied- 
nbdla miastpartnerskich: Rietberg, Vrbno, Oso- 
blaha i Poczdam.

Stowarzyszenie ma być płaszczyznądo 
poszukiwania wszystkich form współpracy 
miast partnerskich z gminą Głogówek.

MAGAZYN WIEŚCI GMINNYCH

Najładniejsza zagroda wiejska

GMINA PRUDNIK. W dniu 11 lipca ko
misja w składzie: Oswald Rychlikow- 
ski (przedstawiciel Urzędu Miejskie
go), Janina ętanisz, Mariusz W iche
rek (członkowie Komisja ds. wsi), 
Barbara Hajduk (dziennikarz „Tygo
dnika Prudnickiego”), Bożena Suwa
ła, Urszula Majewska i Józefa Ziu- 
brzyńska (przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego) przeprowadziła lustrację

zgłoszonych do konkursu zagród 
w iejskich zgodnie z regulaminem 
konkursu „Najładniejsza zagroda 
w iejska /nieruchom ość/, zagroda 
wiejska /gospodarstwo rolne/ w gmi
nie Prudnik” .

Celem organizowania konkursu 
jest podniesienie walorów estetycz
nych gminy Prudnik poprzez zaan
gażowanie mieszkańców w realiza

cję jego założeń, zwłaszcza w wysi
łek w utrzymanie porządku wokół 
gospodarstw i domostw. Konkurs 
ma przyczynić się do zmiany men
talności gospodarzy i oblicza wsi 
oraz przyczynić się do włączenia 
gminy w kompleksową moderniza
cję danych miejscowości.

Do tegorocznej edycji konkursu 
zgłoszono ogółem 28 zagród, w tym 
z: Niemysłowic 7, Moszczanki 6, Ru- 
dziczki 5, Mieszkowic 3, Czyżowic 3, 
Szybowic 2, Piorunkowic 2. Nieste
ty w dniu konkursu 2 zgłoszenia wy
cofali gospodarze zagród z  Miesz
kowic (gospodarstwo rolne) i z Mosz
czanki (nieruchomość).

K onkurs  p rz e p ro w a d zo n o  w 
dwóch kategoriach:

I. na najbardziej zadbaną zagro
dę w ie js k ą  (n ie ru ch o m o ść ) do 
1,00ha UR nie prowadzącą produk
cji rolnej lub gospodarstwo rolne 
powyżej 1,00ha UR prowadzące 
produkcję rolną, lecz nie posiadają
ce zabudowań inwentarskich i bu
dynków gospodarczych. Do tej ka
tegorii zgłoszono 20 zagród.

II. na najbardziej zadbanązagro- 
dę w iejską/gospodarstwa rolne po
wyżej 1,00 ha UR prowadzące pro
dukcję rolną. Do tej kategorii zgło
szono 6 zagród.

Laureatami konkursu „Najładniej
sza zagroda wiejska w gminie Prud
nik 2003” w kategorii I zostali:

1. Mieczysław Kaja
-  Czyżowice 69
II. Andrzej Włosek
-  Rudziczka 10
III. Stefan Traczyk
-  Moszczanka 14

W yróżnienia w postaci nagród 
k s ią ż k o w y c h  p rz y 
znano: 

t .  Józef Nawrocki
-  Szybowice 284
2. Zbigniew Koniński
-  Niemysłowice 84
3. Zbigniew Orzechow

ski -  Szybowice 326
4. Bogusława Sob- 

kow icz-Skubańska -  
Mieszkowice 34

5. Maria Sztechmiler
-  Czyżowice 3

6. Jadwiga Cybulka
-  Niemysłowice 42.

Laureatami konkur
su „Najładniejsza za
groda wiejska w gminie 
Prudnik 2003” w kate
gorii II zostali:

I. Maria Wawrzyńska
-  Rudziczka 229
II. Andrzej Stanek
-  Niemysłowice 61 b
III. Irena D erkacz-Rudziczka 39.
W tej kategorii wyróżnienia w postaci na

gród książkowych pizyznano:
1. Jan Szczęśniak- Moszczanka 82
2. Julia Fryszkiewicz- Mieszkowice 90
3. Władysław Potyra -  Czyżowice 8.
Laureaci i wyróżnieni w poszcze

gólnych kategoriach konkursu uho
norowani zostaną nagrodami rze
czowymi, których wręczenie nastąpi 
21 września br. podczas dożynek 
gminnych w Rudziczce. B.H.

55-lecie Orkiestry Dętej w  Rudziczce

Już 55 lat istnieje i wzbogaca życie 
kulturalne orkiestra dęta w Rudziczce. 
Jej sława rozniosła się nie tylko na woje
wództwo opolskie, ale i śląskie.

Orkiestrę założył nieżyjący już Ka
zimierz Mysona, a od trzech lat pro
wadzi ją  Ryszard Krasoń. Początki 
orkiestry były ciężkie, brakowało in
strumentów. Ci, którzy je mieli przy
nosili na próby i grali po ciężkiej pracy 
na roli. W latach 50-tych Rada Gro
madzka w Rudziczce zakupiła woj
skowe instrumenty.

Orkiestra gra na uroczystościach ko
ścielnych i państwowych, tj. na Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, I Komunię św., 
odpust, Boże Ciało, dożynki, spotkanie 
opłatkowe, festyny, wesela, złotych jubi
leuszach mieszkańców i pogrzebach. 
Wielu z nich już odeszło, ale przycho
dzą młodzi. Już trzecie pokolenie gra w 
naszej orkiestrze.

19 lipca o godz. 18.00 w kościele św. 
Trójcy w Rudziczce ks. Proboszcz Jan 
Żmuda odprawił Mszę św. w intencji or
kiestry dętej. Wiele ciepłych słów skie
rował do orkiestry i dziękował za piękne 
granie i życzył następnych lat owocnej 
działalności. Po Mszy odbył się Wielki 
Koncert Orkiestry Dętej przy kościele. 
Ich muzykę słychać było w całej wsi.

Zgromadzeni mieszkańcy wsi zaśpie
wali „100 lat” dla członków orkiestry. Na
stępnie udano się do baru, gdzie odbyła 
się uroczystość z życzeniami. Sołtys i 
rada wsi Janina Stanisz złożyła życzenia 
całej orkiestrze, a kapelmistrz Ryszard 
Krasoń otrzymał duży tort ze świeczka
mi, które zdmuchiwał ze wzruszeniem. 
Znów było „100 lat", a następnie tańce do 
późnych godzin wieczornych.

Członkowie orkiestry to: Ryszard Kra
soń, Krzysztof Nowak, Michał Jaśnikow- 
ski, Lesław Tracz, Jan Cybulski, Jerzy

Boczar, Zdzisław Hajduk, Grzegorz Ga
cek, Aleksander Gacek, Rafał Gacek, To
masz Dancewicz, Józef Tracz, Jerzy 
Tracz, Zbigniew Stefański, Marcin Krasoń, 
Andrzej Wróbel, wnuk Dawid Wróbel -  
najmłodszy członek orkiestry, Krzysztof 
Pikuła, Kazimierz Barczuk, Józef Piotrow
ski, Stanisław Faron, Weronika Włosek, 
Magdalena Rola, Patrycja Błaszkiewicz, 
Paweł Boczar, Marian Dzimira.

Orkiestra dęta działa społecznie, nikt 
ich nie finansuje, to co zarobią grą prze
znaczają na nowy strój, kurtki, czapki, 
przepiękne kamizelki, krawaty, sami na
prawiają i stroją swoje instrumenty. W 
każdy piątek, wieczorem odbywają się 
próby orkiestry w remizie strażackiej, a 
okoliczni mieszkańcy siadają pod doma
mi i słuchają pięknej gry orkiestry dętej.

STO LAT!
Janina Stanisz 

Sołtys wsi Rudziczka

KORFANTÓW

WALCE
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OŚW IADCZENIA MAJĄTKOWE 
Radnych Rady Gminy w  Lubrzy
W tym tygodniu kolejne oświadczenia majątkowe, tym razem radnych Rady Gminy w Lubrzy. Informacje ściągnę
liśmy z internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przy okazji małe wyjaśnienie. Niestety wiele oświadczeń 
majątkowych jest wypełnionych tylko częściowo i nierzadko błędnie. Dowolność przy ich wypełnianiu jest zaska
kująca, stąd dociekliwych obserwatorów życia publicznego odsyłamy na strony lubrzańskiego BIP-u. W interencie 
dostrzegliśmy brak oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje urzędowe. Kiedy będzie pełny wykaz?

Ryszard Barczyk
• dom o pow. 116 m 
kw. o wartości 30000 
zł • gospodarstwo 
rolne o pow. 11,20 ha
• roczny przychód/ 
dochód z prowadze
nia gospodarstwa 
rolnego: 14000 zł •

zasoby pieniężne: 8500 zł • nie posiada 
akcji i udziałów w spółkach

Alicja Bilińska
•dom o pow. 140 m 
kw. o wartości 50000 
zł -  współwłasność
• gospodarstwo rol
ne o pow. 28,92 ha o 
wartości 200000 zł- 
w spółw łasność • 
roczny przychód/do

chód z prowadzenia gospodarstwa rol
nego: 37000 zł • inne dochody: dieta rad
nego 244 zł • zasoby pieniężne: 35000 
zł • nie posiada akcji i udziałów w spół
kach • Opel Vectra (1997), Ursus (1993), 
Bizon (1990) • Zobowiązania pieniężne: 
zakup ziemi 26000 zł

Jan Brylak
• dom o pow. 140 m 
kw. o wartości 50000 
zł -  współwłasność
• gospodarstwo rol
ne o pow. 28,92 ha o 
wartości 200000 zł- 
w spółw łasność • 
roczny przychód/do-'

chód z prowadzenia gospodarstwa rol
nego: 37000 zł • inne dochody: dieta rad
nego 244 zł • zasoby pieniężne: 35000 
zł • nie posiada akcji i udziałów w spół
kach • Opel Vectra (1994), Ursus (1993),

Bizon (1990) • Zobowiązania pieniężne: 
zakup ziemi 26000 zł

Czesława Dacko
• zasiłek przedeme
rytalny • nie posiada 
akcji i udziałów w 
spółkach

Piotr Hanusiak
Przewodniczący 
Rady Gminy

Brak oświadczenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy w Lubrzy

Jan Hoinka
• dom o pow. 260 
m kw. o wartości 
130000 zł -  w ła
sność • gospodar
stwo hodowlane o 
pow. 33,60 ha o 
wartości 150000 zł 
- własność • inne 

nieruchomości: dom mieszkalny, staj
nia, stodoła -  wartość 20000 zł - wła
sność • dochody z tytułu prowadze
nia działalności gospodarczej (usłu

gi transportowe, handel detaliczny 
opałem) 11273,35 zł • zasoby pienięż
ne: 17000 zł, 1400 euro • nie posia
da akcji i udziałów w spółkach • VW 
Bora (2002), Lublin, Liaz, Ursus 
(1993) • Zobowiązania pieniężne: za
kup ziemi 26000 zł

Mieczysław Kras
renc is ta  

g o s p o d a r s t w o  
rolne o pow. 3,01 
ha o w a rto śc i 
121000 z ł -  
własność, w tym: 
b u d y n e k  
m i e s z k a l n y ,  

stodoła, stajnia • roczny przychód/ 
dochód z prowadzenia gospodarstwa 
rolnego: 500 zł • inne dochody: renta 
13683,40 zł (brutto), dieta radnego 
259 zł • nie posiada akcji i udziałów 
w spó łkach • VW  G olf (1993) • 
Zobowiązania pieniężne: poręczenie 
kredytu  dla cz ło nka  rodz iny  o 
wartości 16000 zł

Tomasz Mizera
• dom o pow. 300 m 
kw. o wartości 
100000 zł -  
w ł a s n o ś ć ,  
mieszkanie o pow. 
150 m kw. - 
w łasność 
gospodarstwo rolne 

o pow. 7,5 ha o wartości 300000 zł - 
własność • roczny przychód/dochód z 
prowadzenia gospodarstwa rolnego: 
4000 zł • inne dochody (działalność 
muzyczna): 6000 zł • zasoby pieniężne: 
1500 zł • nie posiada akcji i udziałów w 
spółkach

Daniela Mojak
• em erytka • nie 

■r i  posiada akcji i 
udziałów w spółkach

Wiesław Orlita
• roczny przychód/ 
dochód z tytu łu 
p r o w a d z e n i a  
d z i a ł a l n o ś c i  
g o s p o d a r c z e j : 
1350,36 zł • inne 
dochody: z tytułu 
z a t r u d n i e n i a

1735,14 zł, dieta radnego 244 zł • zasoby 
pieniężne: 600 zł • nie posiada akcji i 
udziałów w spółkach

Robert Smoleń
• dom o pow. 240 m 
kw. o w artośc i 
50000 zł 
w łasność 
g o s p o d a r s t w o  
rolne o pow. 12,89 
ha o w artośc i 
150000 zł -

własność • roczny przychód/dochód 
z prowadzenia gospodarstwa rolnego: 
26283 zł • inne nieruchomości: obora, 
stodoła, wiata o wartości 80000 zł - 
własność • zasoby pieniężne: 5000 zł 
• nie posiada akcji i udzia łów  w 
spółkach • Renault Laguna (1994), 
Ursus (1984)

Krzysztof Sobstyl
• dom o pow. 204 m 
kw. o w artośc i 
182000 zł -  
w łasność 
g o s p o d a r s t w o  
rolne o pow. 8,36 
ha o w artośc i 
150000 zł, w tym

stodoła, garaż, obora - własność • 
roczny p rzychód /dochód z 
prowadzenia gospodarstwa rolnego: 
25000/10000 zł • inne dochody z tytułu 
prow adzen ia  dz ia ła lnośc i

gospodarcze j (pośredn ic tw o  
handlowe) przychód/dochód 34818 zł/ 
23088,74 zł, dieta radnego 793 zł • 
zasoby pieniężne: 10000 zł oraz 8500 
zł na książeczce oszczędnościowej 
członka rodziny • nie posiada akcji i 
udziałów w spółkach • Ursus (1996)

Stanisław Synowczyński
• emeryt • dom o 
pow. 70 m kw. o 
wartości 20000 zł -  
współw łasność • 
mieszkanie o pow. 
70 m kw. o wartości 
10000 zł 
gospodarstwo rolne

o pow. 7,4 ha o wartości 200000 zł, w 
tym stajnia i stodoła - współwłasność • 
roczny przychód/dochód z prowadzenia 
gospodarstwa rolnego: 10000 zł • nie 
posiada akcji i udziałów w spółkach

Józef Ulman
•dom o pow. 171 m 
kw. o w artości 
57000 zł 
g o s p o d a r s t w o  
rolne o pow. 7,16 
ha o w artości 
190000 zł, w tym 
obora, s todoła, 

szopa, zabudow a gospodarcza, 
w ielofunkcyjna - współw łasność • 
roczny przychód /dochód z
prowadzenia gospodarstwa rolnego: 
11121,50 zł • inne dochody: dieta 
radnego 244 zł, d ieta Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej 
749,70 zł • zasoby pieniężne: 2000 zł
• nie posiada akcji i udzia łów  w 
spółkach

Tadeusz Wrzesień
• mieszkanie o pow. 
65 m kw. • dochody: 
renta 11040,21 zł, 
dieta radnego 894 zł, 
sprzedaż produkcji 
zwierzęcej 2150 zł • 
nie posiada akcji i 
udziałów w spółkach

• .Ford Fiesta (dw udziesto letn i) • 
Zobowiązania pieniężne: zakup ziemi 
26000 zł

UZDROWICIEL Armando Collantes w PRUDNIKU.

F I L I P I Ń S K A  S Z T U K A  U Z D R A W I A N I A

- Przed zabiegiem nie mogłem wejść na czwarte piętro, a teraz wbiegam na 
szóste i nie czuję zmęczenia- cieszy się pacjent, który właśnie wyszedł od filipińskiego 
uzdrowiciela ARMANDACOLLANTESA

Inni pacjenci bez  
problemu tracili kilka zbędnych 
kilogramów wagi. przestawała 
ich boleć wątroba i żołądek. I 
chociaż wielu z pacjentów 
filip iń sk iego  uzdrow iciela  
trafiło do niego przy padkiem, to 
jednak „bezkrwawe operacje” 
są faktem.

Na całym  św iec ie  
filipińscy healerzy zasły nęli za

sprawą operacji bez użycia 
sk a lp e la  i z n iecz u le n ia .  
Annando Collantes podchodzi 
do k a żd eg o  p a c je n ta  z 
niezw ykłym  skupieniem  i 
modlitwą. Wprowadza się w 
trans będący połączeniem  
medytacji i modlitwy. Gdy jest

w odpowiednim skupieniu 
rozpoczyna się seans. Najpierw 
stosuje masaż energetyczny, 
wibracyjny i punktowy. Gdy 
w y czu je , że chory tego  
potrzebuje wchodzi w jego 
c ia ło , by przeprow adzić  
operację. A  rob i to jedynie za 
pomocą w łasny ch dłoni. Leżący 
płasko pacjent nie w idzi co robi 
uzdrów iciel, czuje jedynie palce 
wnikające w ciało. Chory czuje 
lekkie swędzenie i szczypanie. 
Na je g o  c ie le  p ozostaje  
niewielka plamka, która jednak 
szybko znika.

Życiodajna energia
Armando p otr a f i  

k a żd eg o  w p r o w a d z i ć  w 
rozluźniający trans. Osoba 
poddająca się zabiegowi czuje 
się zrelaksowana jak po długim 
odpoczynku i jeszcze przez 
wiele godzin (czasem dni) 
od czuwa wzrost  energi i  
życiowej i poprawę samo
poczucia.

Filipiński uzdrowiciel 
byłjuż w Polsce 2 razy. W czasie 
sw oich wizyt dał się poznać jako 
healer niezwykle skuteczny. 
Zawsze podkreśla, że jest 
jedynie przekaźnikiem boskiej

energii. Dzięki niej jest w stanie 
pomóc w baidzo wielu trudnych 
przy padkach. Czasem zabieg 
trwa 15 minut, czasem 40, 
wszy stko zależy’ od schorzenia. 
W czasie zabiegu pacjenci 
o d cz u w a ją  s i lny  impuls  
energetyczny, to on staw ia ich na 
nogi w dosłownym tego słowa 
znaczeniu.

Postawny mężczyzna z 
zapałem relacjonuje swoją 
w izytę u uzdrów iciela:
- Miałem banko powiększoną 
wątrobę, problemy z prostatą i 
oddawaniem moczu. Już po  
pierwszym zabiegu dolegliwości 
ustąpiły, minęły bóle i moje 
cierpienie.

F i l i p i ń s k i  hea ler  
Annando Collantes o swoich 
właściwościach dowiedział się 
mając zaledwie 12 lat. Od tamtej 
pory był przy gotowywany przez 
swoją matkę, która także jest 
s łynną uzdrowic ie lką  na 
Filipinach, do wykonywania 
trudnej sztuki uzdrawiania. 
Posiada wiele dyplomów, które 
potwierdzają jego umiejętności, 
dar i doświadczenie. Armando 
C o l l a n t e s  to  j e d e n  z 
najzdolniejszych i najbardziej

obleganych dziś uzdrowicieli, 
tak opisuje odczucia podczas 
wy konywania operacji:
-K iedy kładę ręce na ciele 
pacjenta, czuję w palcach nagły 
przypływ uzdrawiającej energii,

która pow oduje w ibracje  i 
stymuluje chore komórki w ciele 
pacjenta. Kiedy znajduję się w 
tym stanie, nie jestem  sobą, a 
raczej kieruje mną inny Umysł. 
Wspomniany umysł je s t  tak 
silny, iż wibracja ogarnia cale 
moje ciało i powoduje, że ręce 
moje wyciągają chore tkanki lub 
niepotrzebne rzeczy (toksyny), 
powodujące ból i cierpienie 
pacjenta. Ręka moja w tamtym 
momencie zachowuje się ja k  
magnes, który automatycznie 
w y c ią g a  ch o ro b ę  z c ia ła  
pacjenta.

Armando Collantes 
b ę d z i e  p r z  y j m o w a 1 
indywidualnie:

KĘDZIERZYN  
KOŹLE

12 sierpnia 2003r.

NYSA
13 sierpnia 2003r.

STRZELCE 
OPOLSKIE

14 sierpnia 2003r.

PRUDNIK
18 s ie rp n ia  2003r. 

OPOLE
19 sierpnia 2003r.

KLUCZBORK
23 sierpnia 2003r.

In fo rm a c je  i zap isy
tel. 042/ 630 88 80 
kom. 0501 659 683
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Z  a rch iw u m  o d k ry w c y

Tajemny park „Przy wodociągach”

ostatni byli u nas w 1997 r. i przyznają, 
że Prudnik jest coraz piękniejszym mi
astem. Zapytani, czy chcą starać się o 
nabycie/odzyskanie majątku w Lipach 
odpowiedzieli, że „nie”. Ich celem jest 
poszukiwanie korzeni rodziny Fipper. W 
archiwum parafii p.w. św. Michała 
Archanioła w Prudniku udało im się 
uzyskać kilka interesujących wiadomości 
dotyczących Fipperów.

Planujemy napisać tekst na temat 
dziejów majątku Lipy oraz rodziny Fip
per w następnym wydaniu rocznika ZI
EMIA PRUDNICKA2004. Dzięki Fahr- 
enholdom uzyskaliśmy sporo bardzo 
interesujących materiałów na ten temat.

AD, zdj. AD

Historia pałacu w Lipach

CHRISTINE I HANS 
FAHRENHOLD

PRUDNIK. W ubieg łym  tygodniu 
naszą  redakcję odw iedz iło  
małżeństwo z Niemiec -  Christine i 
Hans Fahrenhold. Kontakt nie był 
przypadkowy, gdyż już wcześniej 
przez internet oraz tele fonicznie 
nastąpiła wymiana informacji na tem
at dawnego majątku Lipy pod Prudni
kiem. W żyłach Christine Fahrenhold 
płynie krew Bruno Fippera -  ostat
niego przed 1945 r. w łaśc ic ie la  
majątku, jej dziadka.

Niemcy przyjechali do nas Wraz 
przyjaciółką doskonale operującąjęzyk- 
iem polskim oraz parąz Australii. Wszy
scy zakwaterowani byli w ośrodku MAX 
w Jarnołtówku. Fahrenholdowie po raz

Dom Strzelecki przy ul. Dąbrowskiego (pocztówka ze zbiorów Andrzeja Cisaka)

Nazwa „Małpi Gaj" pojawiła się stosun
kowo późno, przypuszczalnie w latach 80. 
ub. wieku. Poprzednio kępę zieleni nazy
wano po prostu „laskiem przy wodocią
gach w Prudniku". W latach 50. ub. wieku 
poniżej krzyża znajdowała się podwyż
szona, trwale nakryta betonową czapą, 
studnia. Okolona była dość wysokim, 
ozdobnie kutym ogrodzeniem. Może ktoś 
ze starszych czytelników ma zdjęcie 
przedstawiające jej ówczesny wygląd. 
Wiódł tędy popularny szlak spacerowy z 
ul. Młyńskiej lub parku do Lip i dalej do 
klasztorku lub na Górę Kapliczną.

Dzisiaj w miejscu tym znajduje się byle 
jak zabetonowane ujęcie wody pitnej, nie
mal na poboczu jezdni. Po zabytkowym 
ogrodzeniu pozostało tylko wspomnienie. 
Gdybym się uparł, mógłbym wskazać po
sesje, na których znajdują się „sprywatyzo
wane" części podobnych ogrodzeń. Zabyt
kowy płot usunięto przypuszczalnie w la
tach 60. ub. wieku przy modernizacji i płu
kaniu studni głębinowych. W sumie jest ich 
5, ale ta studnia jest wyraźnie największa.

Nie przypominam sobie, aby starzy Niem
cy i Ślązacy używali nazwy „Święte czy Zdro
we Źródło -  Heilbrunnen”. Mówili .Źródło", 
„Lasek przy źródle". Czasami używali także 
określenia „Studnia”. Na urzędowym planie 
Prudnika wykonanym w 1890r. przez geo
metrę Weymanna dzisiejszy „Małpi Gaj” 
oznaczony jest kilkoma małymi kropkami -  
drzewkami. Zaznaczono na nim także „Świę
te źródło -  Heilbrunnen". Przychylam się do 
tej nazwy bardziej, niż do określenia .stud
nia". Na planie, tuż za drogąw kierunku na 
folwark Lipy, zaznaczony jest na niebiesko 
dek wodny i prawdopodobnie znajduje się 
strzałka kierunku spływu wody. Głowy jed
nak za tę strzałkę nie dam, mimo oglądania 
druku przy 10. krotnym powiększeniu.

Określenie „przy źródle” wywoływało u 
nas, dzieci ze Wschodu, zdziwienie grani
czące z irytacją. Nigdzie nie widzieliśmy tam 
bijącej wody. Lasek był miejscem naszych 
codziennych zabaw w Indian, policjantów i 
złodziei czy po prostu bardzo dzikich ludzi. 
Znaliśmy tutaj każde drzewo i każdy krzak. 
Dopiero nieżyjąca już pani H ., kobieta wy
jątkowo dobrego serca dla: bandy roz- 
wrzeszczanych suczych synów” (określe
nie mojej śp. Babuni) wytłumaczyła nam, 
że źródło zostało obudowane i zakryte, a 
teraz pobiera się z niego wodę i Boczy pod

ziemnymi rurami do mieszkań. Leżąc na 
ziemi przykładaliśmy uszy do betonu. Rze
czywiście słychać było szum płynącej wody. 
Co prawda szumiało we wszystkich stud
niach, ale tutaj szmer był najgłośniejszy.

Pamiętam to ogrodzenie także z innego 
powodu. W roku 1950 czy 51 Tato i ja ćwi
czyliśmy się w jeździe na poniemieckim ro
werze typu damka. Czy to Fater chciał się 
sprawdzić, czy może zawiodły hamulce -  
trudno dzisiaj powiedzieć. Rozpędzony z 
góry Tato nie zdołał ominąć stojącej na środ
ku spacerowej alejki studni i wyrżnął o nią. 
Na szczęście na ułamek sekundy przed ude
rzeniem o beton i zakończone szpikulcami 
kraty zdążył zeskoczyć z roweru Damka za
mieniła się w kupę szmelcu a my, jeźdźcy 
bez głowy, zostaliśmy na długo spieszony
mi, a właściwie „speszonymi” ułanami.

Krzyż w lasku przy wodociągach stał już 
w 1947 roku. Kiedy go postawiono, nie 
wiem. Na planie z 1890r. nie ma go. Nie 
został też zaznaczony na planach do roku 
1945. Przychylam się do zdania red. An
drzeja Derenia, że krzyż postawiono tuż po 
wojnie. Być może w celu oznaczenia znaj
dujących się pod nim grobów. Przy skrzy
żowaniu ulic noszących dzisiaj nazwy: Dą
browskiego (Hennersdorfstrasse), i Strze
leckiej (Schutzenstrasse) stały ruiny spa
lonego „Domu Strzeleckiego” (Schies- 
shaus) zwanego przez naszą bandę pała
cykiem. Piwnice tego domu były miejscem 
spotkań w dni niepogody. W czasie wojny 
przerobiono je na schron przeciwlotniczy. 
Wyposażone były w stalowe, gazoszczel
ne drzwi z dociskowym zamknięciem. Z 
ciemnych korytarzy i jeszcze ciemniejszych 
zaułków wyciągaliśmy przy migoczącej 
świeczce przedpotopowe, niekompletne 
strzelby, kordelasy, zardzewiałe szable, ol
brzymie bębenkowce czyli rewolwery, itd. 
Sprzęt po Wehrmachcie nas nie intereso
wał. Wojennego złomu leżało po polach i 
lasach aż w nadmiarze. Kiedyś udało się 
nam odkopać wejście do przysypanego 
dużąilościągruzu pomieszczenia. Znaleź
liśmy tam sporą ilość butelek wina. Nasi 
hersztowie uznali, że wino nie jest zatratę i 
nadaje się do picia. Przez wiele tygodni zim
nej i deszczowej jesieni raczyliśmy się tym 
zdobyczym winem w sposób umiarkowany 
ze względu na żywą pamięć o rodzicielskich 
pasach. Czasy były surowe. O bez streso
wym wychowaniu i prawach dziecka nikt,

na szczęście, nie słyszał. Inaczej na pew
no wysadzilibyśmy wpowietrze siebie i po
łowę miasta. Mimo to kilku naszych kole
gów, jak np. bracia W., zginęło podczas 
zabawy pociskami i granatami.

Przy pałacyku, na podjeździe, za rosną
cymi do dzisiaj lipami, stał niemiecki pół
gąsienicowy transporter opancerzony typu 
Sd. Kfz. 251 lub 252. Po drugiej stronie 
szosy, nieopodal transformatora, stał dra
gi. Na łące, w miejscu dzisiejszych ogród
ków działkowych przy ul. Poniatowskiego, 
utknął trzeci. Wozy pancerne nie nosiły śla
dów trafienia pociskami lub pożaru. Wyglą
dały na porzucone z braku paliwa lub de
fektu silnika. Być może powodem porzuce
nia wozów było odcięcie dróg odwrotu przez 
rosyjskie tanki na Górę Kapliczną i do sank
tuarium św. Józefa. Okoliczne domy noszą 
do dzisiaj ślady pocisków mniejszego i 
większego kalibru.

Tam, gdzie strzelają muszą być zabici. 
W ogrodzie willi na obrzeżach Prudnika 
pochowano zwłoki dwóch żołnierzy nie
mieckich. Przerdzewiały bagnet jednego z 
nich zaproponowano mi za flaszkę. Próby 
ustalenia miejsca pochówku rozbiły się o 
mur nieufności, milczenia, zasłaniania się 
niepamięcią upływem lat itp. uników mają 
cych swe źródło w obawie o rozrycie traw
nika. Opowiadano mi także, jak pewien pan 
natknął się przy kopaniu fundamentów pod 
garaż na ludzkie szczątki. Przewidując w 
razie zgłoszenia nieuchronne wstrzymanie 
budowy zabetonował mogiłę. Wygadał się 
konfidencjonalnie przy piwie, pusząc się 
swoją przebiegłością. Fakty te przedsta
wiam bez moralizatorskiego komentarza. 
Jak ktoś chce mieszkać po pogańską na 
ludzkich kościach, niech sobie mieszka. 
Niech tylko nie ma pretensji do losu, kiedy 
mu się nie poszczęści.

Czy pod krzyżem w „Małpim Gaju” spo- 
czywajązabici żołnierze? Tego nie wiem. 
Tuż po wojnie nie rozmawiano z Niemcami 
i Ślązakami o tych bolesnych sprawach. 
Każdy miał świeżo w pamięci \Masnych za
bitych itylko ich opłakiwał. Wjesieni ub. r., 
podczas wykopów pod przyłącze gazu i 
wody do budowanego nieopodal domu, 
znalazłem niemiecki nieśmiertelnik / Erken- 
nungsmarke /. Leżał na kupie ziemi wydo- 

. bytej z miejsca, gdzie przed laty przebiegał 
głęboki rów oddzielający jezdnię ul. Dą
browskiego od spacerowej alejki obsadzo
nej klonami. Rów został zasypany. Na jego 
miejscu posadzono drzewka, Łamane sys
tematycznie przez dyskotekowych osiłków.

W tej samej partii ziemi znajdowało się 
kilka drobnych kości przypominających 
ludzkie żebra lub... kości kurczaków. Spy
tałem obsługującego koparkę mechanika, 
czy nie zauważył czegoś więcej, bo być 
może przekopuje właśnie miejsce ludzkie
go pochówku. Popatrzył na mnie jak na ufó- 
ludka z Marsa i powiedział krótko: „Spadaj 
pan! Nie widzisz, że się tu pracuje? Won 
od kopary!" I uruchomił łyżkę. Wróciłem wie
czorem. Wszystko było już podłączone, za
sypane, zagrabione i obsiane trawką. Times 
is money. Liczy się tylko szmal.

Być może zamieszczona obok fotogra
fia przedstawia nieśmiertelnik zagubiony 
lub wyrzucony, a noszący go przed 58 laty

są święte, czy może spowodowane jest in
nymi przyczynami -  trudno powiedzieć.

Na odnalezionym nieopodal „Małpiego 
Gaju" nieśmiertelniku wybito napis „BAU -  
KOL 95 A 315". Można odczytać ten skrót 
jako „Baudienstkolonne 95” lub „Baukolon- 
ne 95" (Kolumna służby budowlanej nr 95 
lub Kolumna budowlana 95). Litera „A” 
oznacza grapę krwi, 315 to numer ewiden
cyjny żołnierza.

Przyznaję ze skruchą że nie powiado
miłem dotąd instytucji o nazwie Dienststel
le o znalezisku. Na przeszkodzie stanęły 
ważne sprawy rodzinne. Do zajmującej się 
poszukiwaniami i ekshumacją grobów żoł
nierzy niemieckich fundacji „Pamięć” stra
ciłem zaufanie i szacunek. Mimo pisemne
go zapewnienia, że po szczątki odnalezio
nych koło Dębowca żołnierzy zgłosi się 
przedstawiciel Fundacji, kości ich do dzi
siaj czekają na pochówek w prosektorium 
zakładu pogrzebowego.

Wracając do źródła pytań nieśmiało, czy 
władze miasta, redakcja, nadzór konserwa
torski oraz koła romantycznych intelektuali
stów nie mogłyby wymóc na PT Wodocią
gach i Kanalizacji odwożenia tego, co kie
dyś zniszczyły? Oczywiście chodzi o zabyt
kowe ogrodzenie wokół studni, która od 
końca XIX wieku uchodzi za pomnik przy
rody. Był to jednocześnie charakterystycz
ny punkt topograficzny, miejsce upiększa
jące nasze niezbyt czyste miasto.

W kwestii przetłumaczenia nazwy Heil
brunnen powinni wypowiedzieć się ludzie 
znający perfekcyjnie niemiecki. Z badania 
starych map wynika, że pierwotnie było tam 
obudowane źródło, a dopiero po wybudo
waniu wodociągów przy końcu XIX wieku 
przekształcono je w studnię. Na znak sza
cunku dla tradycji i walorów zdrowotnych 
pobieranej stąd wody otoczono je ozdob
nym z żelaza. Ponieważ, jak pisał średnio
wieczny kronikarz „ my, Polacy, kochamy 
się w żelazie", pięknie kute ogrodzenie 
musiało zniknąć. Czy zostanie odwożone 
-  nie wiem. Ale warto spróbować.

Andrzej Wanderer

Fragment planu Prudnika Weymanna z 1890r. z Domem Strzeleckim (Schiesshaus) oraz źródłem (Heilbrunnen)

właściciel żyje dotąd. Nie jest wykluczone, 
że zginął, a jego zwłoki rzucono do rowu i 
przykryto ziemią. Ta draga możliwość 
uprawdopodobnia przypuszczenie redakcji, 
że pod krzyżem pochowani są zabici pod
czas działań wojennych. Na pytanie, kim 
byli, nie da się odpowiedzieć bez próby eks
humacji. Chyba, że odezwie się wiarygod
ny świadek pochówku, znający sprawę na
ocznie bądź ze słyszenia.

Ustalenie po latach tożsamości poległe
go jest bardzo trudne, ale ciągle jeszcze 
możliwe. Świadczy o tym mogiła znajdująca 
się na skraju Lasu Niemysłowickiego, tuż za 
stawami. Przez wiele lat była bezimienna. 
Później na miejscu spróchniałego krzyża 
brzozowego (zwyczajny znak pochówku żoł
nierza) pojawił się krzyż z metalu. Ostatnio 
umocowano na nim tabliczkę z napisem „RE- 
MIORZ JÓZEF z PILCHOWIC. Ave Maria”. 
Innych danych nie zamieszczono.

Nieśmiertelnik znaleziony w pobliżu parku

Tłumaczę sobie to postępowanie nastę
pująco. Najbliżsi znali od wojny miejsce 
pochówku, ale z wielu uzasadnionych hi
storycznymi okolicznościami względów nie 
chcieli „przyznawać się” do mogiły, by nie 
zwracać na siebie uwagi komunistycznych 
władz i różnych donosicieli pracami wokół 
grobu. Kiedy przestano się obawiać, poja
wiły się krzyże i kwiaty, a teren porządko
wano. Jednak tabliczki z nazwiskami 
umieszcza się bardzo rzadko. Innych da
nych unika się. Czy wynika to z obawy przed 
profanacją grobu przez hordy pijanej, za
ćpanej lub zaślepionej nienawiścią dziczy, 
dla której nawet kościoły i tabernakula nie
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Na Fotomiss Ziemi Prudnickiej 2003 typuję kandydatkę nr

Imię i nazwisko kandydatki
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W ypełniony kupon należy przesłać lub przekazać na adres: 
Tygodnik Prudnicki, ul. Jagiellońska 3. 48-200 Prudnik

OCHRONA GRANICY CZY OCHRONA ŚRODOWISKA?

37. Patrycja Anna CHOINKA
Bliźnięta. Nowy Browiniec. Studium Ekonomiczne w Prudniku. 
Urodzona w 1983 roku w Prudniku. Wzrost 173 cm, wymiary: 
89/64/98 cm. oczy niebieskie. Zainteresowania: muzyka, podró
że, sport Ulubione: kwiat -  róża, liczba -15 , kolor -  niebieski, 
serial/film -  „X-Man". Cel podróży marzeń -  Wyspy Kanaryjskie.

„SAMOOBRONA”
(dokończenie ze str. 8)

Jest jeden polski wóz, raz ciągnięty 
w lewo, raz w prawo -  "Samoobrona" 
chce go pociągnąć do przodu, bo tylko 
wtedy może ruszyć. To jest prawo fizy
ki. Szliśmy kiedyś prostą drogą i były 
wyniki. Rolnik sprzedawał mięso i skup 
był -  pamiętamy te czasy. Dzisiaj niko
mu nic się nie opłaca. To jest dziwne!

- Jak “Samoobrona” ustosunko
wuje się do pomysłu wcześniej
szych wyborów parlamentarnych?

- Były takie przymierzenia, żeby zro
bić wcześniej wybory. Poseł Tyma po
wiedział, że Andrzej Lepper boi się tej 
odpowiedzialności, jaką mógłby mieć w 
wyniku zwycięstwa w wyborach. Doszło 
do takiej sytuacji, że nawet gdyby wziął 
dzisiaj władzę, to nie wiadomo od cze
go zacząć, bo my dzisiaj doszliśmy do 
tego, że wyglądamy prawie tak jak po

drugiej wojnie światowej. Trzeba tę go
spodarkę od nowa budować. Nic nie 
funkcjonuje. Tylko popatrzeć na nasze 
podwórko -  zakłady ledwo dyszą -  za
kład obuwia, “Frotex”, meble. Niezapła
cone ZUS-y, służba zdrowia, za chwilę 
szkolnictwo. Bo nigdzie nie będzie pie
niędzy. Do tego potrzebne są podmioty 
gospodarcze a je w tej chwili się dusi: 
Podatkami, złym prawem.

Jakby “Samoobrona” wzięła władzę 
wszyscy by jej przeszkadzali. Widzi
my co się dzieje w sejmie -  wszyscy 
na “Samoobronę”. Poseł Tyma odcho
dzi bo on chciałby zrobić coś już. 
Chcielibyśmy już, ale czy jest dobrze 
opuszczać partie w tym momencie, a 
może trzeba zmienić coś w partii. 
Dojdą inni ludzi gotowi tą partię od 
wewnątrz rozwalić. Tak to w tej chwili 
chyba się dzieje.

(9)

35. Kamila Anna KWIOTEK
Wodnik. Krobusz. L 0  w Białej. Urodzona w 1986 roku w Prud
niku. Wzrost -174 cm, wymiary: 87/70/92 cm. oczy zielone. Za
interesowania: projektowanie ubrań, taniec, muzyka. Ulubione: 
kwiat -  stokrotka, liczba -  7, kolor -  niebieski i czarny, serial/film 
-  ,M jak miłość’ . Cel podróży marzeń -  Ameryka Płn., Australia.

34. Anna Maria SUDUŁ
Ryby. Stara Jamka. L O w Białej. Urodzona w 1985 roku w Bie
lawie. Wzrost -170 cm, wymiary: 93/71/93 cm, oczy niebiesko -  
zielone. Zainteresowania: muzyka, podróże, sport. Ulubione: kwiat 
-  róża, liczba -  7, kolor -  błękitny, serial/film -  „PRETTY WO- 
MEN". Cel podróży marzeń -  Tunezja.

33. Angelika Maria KWOCZEK
Lew. Grabina. L O w Białej. Urodzona w 1985 roku w Prud
niku. Wzrost -161 cm, wymiary: 81/63/89 cm, oczy brązo
we. Zainteresowania: piłka nożna. Ulubione: kwiat -  róża, 
kolor -  niebieski. Cel podróży -  Nowy Jork.

TABLICE NA KOPĘ

36. Martyna Maria MULARCZYK
Baran. Biała. L O w Białej. Urodzona w 1985 roku w Wyszkowie. 
Wzrost 172 cm, wymiary: 75/65/80 cm, oczy niebieskie. Zainte
resowania: sport (jogging, pływanie), słuchanie dobrej muzyki. 
Ulubione: kwiat -  konwalia, liczba -  7, kolor -  zielony, serial/fHm 
- Z ARCHIWUM X". Cel podróży marzeń -  dookoła świata.

30. Anna Katatzyna WOJTYCZKA
Bliźnięta. Opole L O w Głogówku. Urodzona w 1985 roku w 
Mińsku Mazowieckim. Wzrost -176  cm, wymiary: 95/71/99 cm, 
oczy piwne. Zainteresowania: sport, muzyka, turystyka. Ulubio
ne: kwiat -  lilia, liczba -13, kolor -  różowy, czerwony i niebieski, 
serial/film -  .Młodzi gniewni’ . Cel podróży marzeń -  Australia.

Już za półtora miesiąca nastąpi rozstrzygnięcie konkursu Fotomiss 2003 
ogłoszonego przez „Tygodnik Prudnicki". O tytuł walczy 37 pięknych dziew
cząt. Na naszych łamach prezentujemy profesjonalne zdjęcia kandydatek, 
które wykonano w„Foto Medium” Aleksandra Kramarza. Pretendentkom do 
tytułu profesjonaliści pomogli w uzyskaniu optymalnego wyglądu makijaże 
wykonano w salonie kosmetycznym „Kosmed -Studio" Elżbiety Poźniak, a 
fryzury (po raz pierwszy w historii konkursu) Zakład Fryzjerstwa Damskiego 
„Zosia” Zofii Kulig.

Fotografie wszystkich kandydatek oraz relacje z poszczególnych etapów kon
kursu prezentuje TV Kablowa Prudnik. Wybór najpiękniejszej należy tylko do 
czytelników „Tygodnika Prudnickiego”, którzy głosując na kuponach zamiesz
czanych na naszych łamach decydują o zwycięstwie i porażce kandydatek 
(ilość kuponów na wybraną kandydatkę decyduje o jej zwycięstwie).

Dziewczyna, na którą czytelnicy oddadzą najwięcej głosów-otrzyma oprócz 
tytułu „Fotomiss Ziemi Prudnickiej 2003” nagrodę 1000 zł redaktora naczelne
go „Tygodnika Prudnickiego". Po raz pierwszy w historii konkursu nagrody otrzy
mają również dwie kolejne kandydatki, (które zgromadziły kolejno największą 
liczbę głosów). I wice otrzyma telefon komórkowy ufundowany przez Salon 
Sprzedaży „IDEA”, II wice otrzyma od Jubilera „Aries -G old” zestaw złotej bi
żuterii. Ponadto finałowa trójka otrzyma zaproszenie na profesjonalną sesję 
zdjęciową do „Foto Królik” Stanisława Królikowskiego. Wśród głosujących czy
telników rozlosujemy nagrodę niespodziankę o wartości kilkuset złotych. Za
praszamy do zabawy. B.H.

Już niedługo turyści wybierający 
się na Biskupią Kopę będą informo
wani o konieczności posiadania przy 
sobie paszportu za pomocą dużych i 
widocznych tablic. Jest to wynik roz
mów, jakie toczyły się w ostatnim cza
sie między strażą graniczną a władza
mi samorządowymi Głuchołaz.

Tablice zostaną ustawione w trzech 
głównych miejscach, z których najczę
ściej wchodzi się na Kopę -  przy ośrod
ku -Ziemowit" w Jarnołtówku, przy By
strym Potoku oraz obok parkingu w Po- 
krzywnei.

„Zdaję sobie sprawę, że podobna 
inform acja może zniechęcić wiele 
osób -  mówi Paweł Szymkowicz -  
Pierwszy raz byłem na Kopie w 1977 
roku i pamiętam, że wtedy nikt z nas 
nie miał paszportu. Dzisiaj, w czasie 
polsko -  czeskiego zjazdu krótkofa
lowców, jestem na tej górze po raz 
pierwszy z paszportem”. Prezes To
w arzystw a P rzy jac ió ł G łuchołaz 
stwierdził, że ostatnia sytuacja doty
cząca zamieszania związanego z pasz
portami jest absurdalna, zwłaszcza w 
świetle przyszłorocznego wstąpienia 
naszych krajów do Unii Europejskiej.

Tymczasem pojawiły się szczegóły 
dotyczące nowej trasy, która -  przy nie
zbyt przychylnym stosunku miejscowych 
ekologów i sympatyków środowiska -  ma 
być przeprowadzona od Górskiego Domu 
Turysty. Ścieżka miałaby przebiegać ok. 
2 metrów od dotychczasowej trasy. „To 
jest paradoksalne do tego stopnia, że 
tutaj rośnie jask ie r- mówi Paweł Szym
kowicz -  Jest to roślina endemiczna, wy
stępująca tylko w tym miejscu. Jedynym 
miejscem gdzie można ją  jeszcze spo

32. Ilona Helena ROSIŃSKA
Bliźnięta. Korfantów. L 0  w Białej. Urodzona w 1985 roku w 
Prudniku. Wzrost -167 cm, wymiary: 90/66/89 cm, oczy brą
zowe. Zainteresowania: zoologia. Ulubione: kwiat -  stokrot
ka, liczba -  2, kolor czarny i biały, serial/film -  „DIRTY DAN
CING". Cel podróży marzeń -  Grecja.

31. Dorota Krystyna MROCZEK
Baran. Puszyna. L 0  w Białej. Urodzona w 1985 roku w Prud
niku. Wzrost -  172 cm, wymiary: 90/69/91 cm, oczy zielone. 
Zainteresowania: sport i muzyka. Ulubione: kwiat -  tulipan, liczba 
-1 6 , kolor -  fioletowy i czarny, serial/film -  .Samo Życie*.

tkać są Alpy. Jaskier jes t pod ścisłą 
ochroną, a paradoksalnie straż granicz
na zażyczyła sobie, aby właśnie w tym 
miejscu gdzie on rośnie przebiegała 
nowa ścieżka na Biskupią Kopę".

Paweł Szymkowicz wspomina czasy 
stanu wojennego, kiedy chętni mogli 
wejść na szczyt Kopy bez paszportu. 
Zauważył również, że wszyscy miesz
kańcy Opolszczyzny jednoznacznie ko
jarzą Biskupia Kopę jako „naszą górę”, 
a tymczasem okazuje się, że aby podzi
wiać część województwa z jej szczytu 
należy mieć przy sobie paszport -  „W  
takiej sytuacji równie dobrze możemy 
jechać na Mont Blanc czy Czarnohory. 
Domyślam się przyczyn 
takiego zachowania straży 
granicznej, ale nie mając 
konkretnych dowodów nie 
będę się na ten temat wy
powiadał. Jako samorzą
dow iec pow iedzia łem  
rzecznikowi straży gra
nicznej, Grzegorzowi Kle- 
inowskiemu, że mam ol
brzymi żal, że nie uprze
dzono nas przed sezo
nem. Mogli dać znać o tym 
jeszcze w zimie lub wcze
sną wiosną, abyśmy mieli 
czas na przygotowanie  
odpowiedniej informacji”.
Paweł Szymowicz stwier
dził, że wieść rozeszła się 
po całym województwie, 
wiele osób zostało wystra
szonych, zatrzymanych, 
grożono im więzieniem do 
3 lat, efekt jest taki, że lu
dzie się boją przyjeżdżać w 
Góry Opawskie.

Dla potwierdzenia tego mogę stwier
dzić, że osobiście byłam świadkiem jak 
para, która przyjechała z terenu Gór
nego Śląska chciała wejść na szczyt 
Kopy. Zrezygnowali po tym, jak mijają
cy ich turyści wracający z góry powie
dzieli o konieczności posiadania pasz
portu i ostatnich wydarzeniach. Tak 
więc zwiedzanie Gór Opawskich dla 
gości z Gliwic skończyło się na Gór
skim Domu Turysty. Można się poku
sić o porównanie, pisząc, że to tak jak 
gdyby przyjechać do Zakopanego i nie 
być na Kasprowym Wierchu.

Katarzyna Idziorek
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•  muzeum Tyskich Browarów Książęcych
• konkursy •  kabaret •  grill •  strzelnica

p r z y s i ą d ź  s i ę
TYSKIE BIESIADY-Prudnik 10 sierpnia 
park miejski
Piwo i wiele innych atrakcji:

TyskiE

MIASTO PIĘKNIEJE
GŁ0G0WEK Przez kilkanaście i.it straszyła swoim widokiem nieczynna 
fontanna usytuowana na skwerze na Placu Wolności. W ubiegłym tygo
dniu zainstalowano (na bazie starej) nowy^yncWotrysk-.(Jędzie: więc 
tylko ładniej, ale także nieco w ilgotniej i chłodniej, c c k c z a s U c h  wiel-*. 
kich upałów ma duzc znaczenie (j)

Pani Ewelina 
z synkiem 

Piotrem
ur 15.07.)

Ścina

Oto nasza propozycja: portrety matek 
z pociechami, wykonane na oddziale 
ginekologiczno-położniczym prudnic
kiego szpitala.

Pierwsze zdjęcia dzieci na tym ¿wie
cie, na początek życiowej drogi. Uni
kalne, nie do powtórzenia.

Zdjęcia, w dowolnym formacie, można 
zamawiać w redakcji „Tygodnika Prud
nickiego”, ul. Jagiellońska 3, 48-200 
Prudnik (tel. 436-28-77). Zdjęcia udo
stępniamy wyłącznie matkom dzieci.

Zdj. B.H.

SZKOLNE 
MUZEUM
RACŁAWICE ŚLĄSKIE. W Zespole
Szkół w Racławicach Śląskich ucznio
wie i mieszkańcy wsi zebrali sporą licz
bę starych przedmiotów, z których 
większa część uzupełniłaby zbiory nie
jednego muzeum I skansenu. Wśród 
nich są miejscowe stroje ludowe, a na
wet drewniane, zakopiańskie narty.

Zdj. AD
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w e e k

T̂oącik /Poezji
TWOJE MIASTO

M inęły lata w  m ieście 
ukochanym .
To w łaśnie tutaj 
w Prudniku wszystko się 
zaczęło.
Gdzie żyłeś i śniłeś 
a także m arzyłeś...
Tu żonę sw oją poznałeś 
i trzym ając się za ręce 
swoje Tak wypowiadałeś.
Ile szczęścia w  tym słowie 
było nikt tego się nie dow ie ... 
Myśl ciągle przywraca 
do pięknych zakątków 
tego miasta.
Gdzie drzewa pną się wysoko 
niczym kościelne wieże.
Gdzie kwiaty rosną 
tak jakby przem awiać chciały, 
lecz po prostu nie umiały. 
Gdzie słońce świeci 
aż oddech w  sercu zapiera.
I dom y coraz piękniejsze 
i m iasto szczęśliwe.
S ą  pomniki pamięci 
o których pamiętasz, 
to szkoła w  ciebie wpisała. 
Odżyły znowu wspom nienia

- 5 października Jes ien ne  Tar
gu Sztuki Ludowej. Targi Pszcze
larskie” (impreza folklorystycznO- 
handlowa),

- 14-24 października „G inące 
zawody - dawne rzemiosło” (kowal
s tw o, p lec ionka rs tw o , g a rnca r
stwo)

Czynne są  również wystawy:
- do 15 października „Krzyż w 

symbolice i kulturze w si” ,
- do 15 października „Majówka 

w skansenie. M is trz -uczeń  2003” .

Trwa ósmy Konkurs Fotogra
ficzny „ZABYTKI DREWNIANEJ 
A R C H IT E K T U R Y  W IE JS K IE J  
OPOLSZCZYZNY 2003” .

w ielkie wzruszen ia...
M ieszkają rodzice którzy 
tu na ciebie czekają.
Los człow ieka szybko 
się toczy.
„O puściłeś sw o ją  m ałą  o jczyznę” 
O becny św iat twój jes t nowy, 
lecz jednak inny, 
chociaż jesteś w nim 
szczęśliwy.
I znów  czekasz na chwile, 
by nacieszyć się całym 
tym  podziwem.
M yślisz czasem  o tym 
i w  nocy.
Świat coraz piękniejszy, 
uroczy.
Jeszcze m iasto Twoje 
kochane poczeka, 
nie obawiaj się!
Zapom nieć o nim byłoby 
trudno a gdyby nawet 
to się stało, serce 
by zapłakało.
Że tęskni za Tobą, to w iesz 
na pewno, chociaż przybędziesz 
z  daleka, ono ciągle na ciebie 
czeka.
Znowu cię przywita!

Helena Paluch

W konkursie może wziąć udział 
każdy autor, który dostarczy nie 
mniej niż 3 i nie w ięcej niż 10 zdjęć 
wykonanych w  technice czarno-bia
łej lub barwnej w  formacie nie mniej
szym niż 20x30 'cm . Pracekonkur- 
sowe powinny przedstawiać zaby
tek (zabytki) drewnianej architektu
ry ludowej z  terenu naszego woje
wództwa.

Termin dostarczania prac - 24 
października 2003 roku. W ięcej 
in fo rm acji: Dzia ł Udostępniania i 
Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w 
Opolu, ul. W rocławska 174, tel. 457 
23 49, 474 30 21, wew. 38.

OPOLE „SUGERUJE”, ABY 
UTWORZYĆ ZOZ-y W REGIONIE: 
NYSA-GŁUCHOŁAZY-PRUDNIK...

...TRZEBA W ZWIĄZKU Z TYM 
POŁĄCZYĆ NIEKTÓRE ODDZIAŁY, 

NP. POŁOŻNICZE W PRUDNIKU 
I W GŁUCHOŁAZACH...

...NAJŁATWIEJ TO POŁĄCZYĆ 
OSOBĄ NOWEGO DYREKTORA

Celem konkursu jest: prezenta
cja sylw etek tw órców  ludowych 
poprzez popularyzację ich dorob
ku artystycznego, rejestracja i do
kumentacja zachowanych i współ
czesnych zjawisk zachodzących w 
kulturze ludowej w roku obrzędo
wym, aktywizacja środowisk w iej
skich na rzecz kultywowania i po

pularyzacji zachowanych form pla
styki obrzędowej, rzemiosła, twór
czości ludowej.

Konkurs adresow any je s t do 
członków opolskiego oddziału STL 
i m ieszkańców Opolszczyzny. W  
konkursie m ogą uczestniczyć oso
by indywidualne, grupy rodzinne i 
ob rzędow e. Uczestn ik konkursu 
powinien mieć ukończone 16 lat i 
zam ieszk iw ać na sta łe  w  w o je 
wództw ie opolskim. Prace konkur
sowe należy dostarczać do M u
zeum  W si O po lsk ie j (O pole, ul. 
Wrocławska 174) wraz z kartą zgło
szenia.

P race ocen iane  b ę dą  w po 
szczególnych kategoriach: plasty
ka obrzędowa (szopka, gwiazda, 
palmy, korony żniwne itp.), kroszon- 
ki i pisanki, rzemiosło i rękodzieło 
(kowalstwo, wikliniarstwo, bednar
stwo, haft itp.), twórczość artystycz
na (malarstwo, rzeźba). Każdy z 
uczestników zobowiązany jest do 
zg łosze n ia  m aksym a ln ie  p ięciu  
sztuk prac. Prace zostaną w  depo
zycie organizatora do czasu za
mknięcia wystawy pokonkursowej.

Termin zgłaszania prac konkur
sowych upływa z dniem 31 sierp
nia 2003 roku.

Prace zostaną ocenione przez 
komisję powołaną przez organiza
torów, złożoną ze specjalistów z  za
kresu etnografii i folklorystyki. Ko
misja oceniać będzie związek z tra
dyc ją  reg ionu, zakres w spółcze
snych adaptacji dawnych wzorów i 
technik, walory artystyczne, estety
kę wykonania oraz stopień trudno
ści. Łączna pula nagród z wszyst
kich kategorii nie przekroczy 4.500 
zł. Wyniki ogłoszone zostaną pod
czas otwarcia wystawy konkurso
wej -  9 września 2003 roku w  Mu
zeum Wsi Opolskiej.

Więcej informacji: Dział Kultu
ry M aterialnej i Folkloru Muzeum 
Wsi Opolskiej, tel. 474 30 21 i 457 
23 49.

MWO organizuje w  najbliższym 
czasie imprezy i lekcje muzealne:

- 9-10 sierpnia „III Festyn Rycer
ski”,

-1 6 -2 6  września „Od ziarenka 
do bochenka - chleb nasz powsze
dni”,

ppzmom
m  SiERPiEŃ

Muzeum Wsi Opolskiej i Stowa
rzyszenie Twórców Ludowych Od
d z ia ł O po le p rzy  w sp ó łu dz ia le  
Urzędu Marszałkowskiego w  Opo
lu, Domu W spółpracy Polsko-Nie
mieckiej w Opolu i Zarządu Głów
nego S tow arzyszen ia  Tw órców  
Ludowych w  Lublinie ogłaszają

konkurs pt. 
“Współczesna 
Twórczość Ludowa Opolsz
czyzny”



weekend

Szykowanie 
do pierwej szego wesela
Jak już  m łodzi ze sobą  połra ł 

lott chodzili i se poznali i dojś do 
kupy naposyrowali, to ło jcow ie łod 
synka śli do ło jców ło d  dzio łchy na 
smołwy, kiedy by to w ese ly noł- 
lepszy  z rob ić . N o łszczęś liw sze  
były m iesiące łod zeptem bra aż do 
apre la , krom  hadw iantu i postu. 
Bo te insze m iesiące m og ły źle 
w różyć modej połrce. W ażne też 
było coby w  w esely był cunejm en- 
der tzn księżyc przybierający, bo 
to  w s z y s tk o  w  g o s p o d a rs tw ie  
przybywało, a ja k  był apnejm en- 
der to se w  gospodarstw ie nie da
rzyło.

Czy to była prołda to do dzisia 
żołdyn nie wie, bo to przeca łod 
m ies iączka  nie zo łleży  jyn o  łod 
pracow itości i bożego b łogos ła 
w ie ń s tw a . Jak  ju ż  w e se le  było  
umówiołny, bydełko w  chlyw ie na 
uczta ł rosło, m ąka na ko ło łcz w 
kom orze naszykowanoł, tworóg i 
ja jca  u sąsiadów  sztalowany, ło- 
pow iedzi u faro łrza też. Jak pierw 
szy rołz z  kazateln icy spadli, za- 
ro łz po łobiedzie kawaler je cho ł do 
swojej dziołchy i łoba zaprosili jej 
ło jców  na swoje wesele. Potyj szli 
zaprosić ło jców ło d  pana modygo, 
najb liższych przołcieli i druchny z 
drużboma. Ci to ju ż  u przodka w ie
dzieli ło tyj, że ich baną prosić. Jak 
nie stykło czasi coby w szystkich 
w  p ierw szą niedziela zaprosić, to 
zrob ili to w  d ru g ą  n iedz ie la , bo

przecał autów pierwyj nie było, to 
jyno m ody połn zaprząg konie do 
bryczki, abo na kołach jechali od 
jednego do drugiego i padali tak: 
nasi ło jcow ie kołzali wołs pozdro
w ić i zapro łsza ją w ołs wszystkich 
na nasze wesely. I pada li też  ło 
chtorej ten ślub banie. Niechtorzy 
zaczli zajś tym i słowoma: przyszli 
m y wołs zaprosić, cobyście nie 
pogardzili i przyśli na nasze we
sely. Jak ju ż  w szyscy byli posproł- 
szani, to ich porachow ali, w ie la  
tych gości banie, bo m odoł pani 
musiała łobiegaczki zaprosić. Na 
m enszy wesela trza było 6 dzioł- 
chów, a na w iałkszy 8. Jednoł ku
charka, jedno ł co je j pomagała i 3 
kobiety coby pomywały.

Terołz nie trza pom ywaczków 
ani łobiegaczków. Garców, misów, 
wannów, geszyru i beszteków, sto
łów  i stołków, bo wesela nie stroi 
se ju ż  u pani modej doma, jyno w 
restauran tach kaj z  kościo ła  se 
idzie prosto na gotowe. I ta ł też 
jes t m uzyka jyno lo ł całego wese
la. A  pierwyj to m uzyka była na 
zo łlu , a uczta w e se ln o ł dom a. 
W tedy na zołl szli ludzie po w ie
czerzy z całej wsi. Razał z  wesel- 
nikoma mogli tańcować, a popo- 
ło łdniu to zajś dzieci ekstra kąsek 
m iały wygranoo, a druchny ciepały 
m iędzy nich cukierkom a i kożdy 
chciało ja k  nołwiałcyj uzbierać, bo 
pierwyj też i tak było, iż niechto-

rym na jo łd ło  nie stykło, a co dzie- 
p iero na bom bliki. Zanij se rich- 
tich zabawa zaczła, to na zołlu se 
ju ż  rozsiadły pierwszy dziwołczki. 
Nołprzód te starsze kobiety a po
tyj m łodsze dzio łchy i chłopcy z 
całej wsi. N ierołz dziwołki stoły aż 
do pół zołlu, aż szynkołrz musiał 
iść i ludzi pocołfać pod ściana, bo 
nie było placu tańcować. Kożdy 
prawie m ioł znajom ych na wese
lu i dos to łłod  nich po kielichu tzw. 
W ysuszkał. Tych kie lichów se na 
końcu dość uzbierało, bo żołdyn 
se nie chcia ł dać lum pnąć i potyj 
baby m iały kom edyja ł dódom  tre
fić bo były łożarty, bo przecał baby 
m ają  słaby głowy do gorzałki.

Już s iła ł razy ech wom  rządziła 
ło  tyj, ale w ert jes t jednak przypo
mnieć jak  ludzie pierwyj na wsiach 
razał przeżyjwali radości i smutki. 
Terołz już  tego nie ma, choć coś 
jednak z  tych zwyczajów  łostało. 
Choćby ten kołołocz śląski, co po 
prołdzie ju ż  kobiety nie pomołga- 
ją  piekarzowi, jyno szta lu ją  w  pry
watnej cukierni. Tał choćby szta- 
lowali i 100 blach kołołcza, to baną 
tela mieli. No i potyj ze dwa tyjd-
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3. draka, awantura
9. zdobi konia
10. trzęsawisko
11. narzędzie rolnicze
12. kraj podległy emirowi
13. odmiana śliwy 
18. bóg miłości
20. zakład przemysłu drzewnego
23. konroler
24. istota sprawy
25. człowiek nie dbający o siebie
26. wyroby z  białej glinki 
29. opolska rzeka
31. tkanka łączna 
36. Irena, piosenkarka

37. jeden z bohaterów „Klanu”
38. nowotwór łagodny
39. imię Teligi, żeglarza
40. mała drapieżna ryba

PIONOWO

nagroda dla pracownika 
w iatrował
znany polski najstarszy dąb 
popisy kowbojów 
bożek z łukiem 
zgon dawniej 
nieprawidłowe zagranie 
zarodek

14. hiszpańska rzeka
15. kuzynka wrony

16. lecą w  pończochach
17. dekoracyjny kilim
19. tkanka tłuszczowa
20. lico, oblicze
21. poszkodowana w  wypadku
22. pierwiastek chemiczny (Ar)
24. dawny pistolet maszynowy
26. roślina strączkowa
27. najm łodszy w iekiem zawodnik
28. epoka kamienia gładzonego 
30. produkt z tartaku
32. niezbędna do szycia
33. jedna z kończyn
34. święty ptak egipski
35. statek Noego

ułożył: Marcin

nie przed wesela baną go dzielić 
m iędzy zaproszonych gości i zna
jom ych. Koło łcz dostaną też  jak  
pierwyj farołrz, fryzjerka, organi- 
stai śpiewaczki z chóru kościelne
go, nierołz i fotograf, ale nołważ- 
niejszy jes t kołołcz lod pani m ło
dej dloł m odego połna i odwrot
nie.

Ekstra są  zrobione paksliki fa j
nie ustro jone m yrtą  i szla jfom a. 
Do tygo mody pon dostanie w ie l
kie serce fa jn ie  garn ie row ane i 
w on iaczka z po lnych kw io łtków  
ustrojony kloper abo nudelkula. I 
ten ko ło łcz zaw iezą  do niego w 
aucie 4 kobiety przebleczone po 
chopsku abo i tak jak  na bajerach, 
bo przecał są  my w  Europie. Nie
rołz kołołcz dloł szpasu jes t papió- 
rał abo drewkom a poprzekłołda-

Diabeł założył się z  Polakiem, 
Ruskiem i Niemcem, który lepiej 
w y tre s u je  psa. Po roku czasu  
p rz y c h o d z i do R u ska . R usek , 
chudziutki, z  wystającymi żebrami, 
a pies spasiony, że ledwo może się 
ruszać. Rusek wyciąga kiełbasę, 
daje psu, a ten zaczyna służyć.

P o tem  p o s z e d ł do  N iem ca . 
N iem ie c  le d w ie  trzym a  s ię  na 
nogach, a pies jak  beka, łapy ma 
prawie w  poziomie. Niemiec daje 
mu kiełbasę - pies zaczyna tańczyć.

W reszcie przyszedł d iabeł do 
P o laka . Ten zapas iony , ledw ie  
mieści się w fotelu, a psa prawie nie 
w idać. Polak w yc iąga  kie łbasę, 
„pewnie też da psu” myśli diabeł, a 
on sam zaczyna zjadać. Na to pies 
odzywa się ludzkim głosem:

- Daj mi, ach daj mi...

K a n ib a le  z ła p a li 3 b ia ły c h  
turystów: Ruskiego, Amerykanina 
i P o laka . O db yw a  s ie  rada 
plemienna, z  którego co zrob ią (tj. 
w jaki sposób go skonsumują).

Rusek - najgłośniej protestował, 
że on jako obywatel CCCP itd... 
w ięc długo nie myśląc przeznaczyli 
go na zupę.

Amerykaniec:
- Jes tem  ob yw a te le m  USA, 

m uszę  p o ro z u m ie ć  s ię  z 
konsulatem!

- Upiec g o !
Polak:
- ...  /to jest długa milcząca cisza/
- A  ty skąd jesteś ? - zapytał się 

wódz.
- Z po., po., z  Polski.
- Polska! Tam studiuje mój syn! 

Bądź moim gościem  bracie. Co 
będziesz jadł?

Zupę czy mięso?

Mocno podpity Nowak wraca o 
trzecie j nad ranem do domu. W 
małżeńskiej sypialni zegar właśnie 
zaczyna wybijać godzinę.

- Tak, tak, w iem , że je s t ju ż  
pierwsza. Nie musisz mi tego trzy 
razy powtarzać...

Pijak jedzie tramwajem, i ledwo 
trzyma się na nogach. Obok stoi 
elegancka kobieta i cały czas patrzy 
na n ie g o  z o b rz y d z e n ie m . W  
pew nym  m o m e n c ie  p ija k  n ie  
wytrzymuje i wymiotuje na kobietę.

- Pan jest Świnia!
- Ja Ś w in ia?  To n iech  pan i 

zobaczy, jak  pani wygląda...

Pijak złapał nad morzem zło tą  
rybkę i ona obiecała mu spełn ić 
je g o  3 ż y c z e n ia  w  za m ia n  za 
wolność. Pierwsze życzenie:

- Niech woda w rzekach zmieni 
się w  wino!

Pijak podbiega do wpływającej 
do  m o rza  rz e c z k i, p ró b u je  i 
rzeczywiście, świetne wino.

ny, coby go nie sz ło  przekro łć, 
choć tego nołprzód nie widać. I to 
s ą  te stare zw yczaje co jeszcze 
łostały. A  do tego taki w iersz ech 
napisała:

Z kołołcza ł do modygo półna 

Mój miły,
W szystko co nołiepszygo moł 
W dycko tobie doł 
Dzisiej, przed naszyj wesela, 
Kołołczał sie z tobą podziela i w iel
ki serca
Upiekłach kołołcz nasz śląski 
Z tworogał, jabkom a i mąkał 
Cobyś zjołd ze smakał 
Doł po kąsku mutrze i fotrowi 
Nie zapom niał też o rodzeństw ie 
Bo to se tak nołleży 
Kożdy w  to wierzy.

- To to  n ie ch  ca la  w o da  w 
morzach zm ieni sie w wódkę!

Próbuje wody z morza, świetna 
wódka. Facet ma jeszcze trzecie 
życzenie, myśli, myśli, myśli, nic mu 
nie przychodzi do głowy, w końcu 
mówi:

- No, złota rybko jeszcze pół litra 
i jesteśm y kwita!

Pijany Kowalski idzie przez park. 
Nagle zatacza się i wpada na

drzewo.
- Przepraszam pana bardzo..
Idzie  da le j i po chw ili znowu

zderza sie z drzewem.
N a jm o c n ie j pana 

przepraszam...
Zdarza się to jeszcze kilka razy. 

W  końcu z irytow any i porządnie 
poobijany siada na ławce i mówi:

- P o cze ka m , aż ta ho ło ta  
przejdzie...

S ie d z i dw óch  p ija c z k ó w  w 
knajpie. P iją ostro. Około północy:

- W iesz stary, muszę już iść.
- A  daleko masz?
- Nie, na Matejki, tu zaraz obok.
- Tak? Ja też  m ieszkam  na 

Matejki. Dwanaście.
- Co ty!? To jesteśmy sąsiadami. 

Ja pod dwójką na parterze.
- Zaraz... To Ja mieszkam pod 

dwójką!
- Chw ila JACUŚ!?
- TATA???????

Przychodzi alkoholik do sklepu:
- Czy jes t denaturat?
- Nie ma.
- To poproszę jakieś inne wino.

- Tyle sie złego naczytałem na 
tem at alkoholu - mowi Antek do 
k o le g i - że  w re s z c ie  sob ie  
powiedziałem, czas raz na zawsze 
z tym skończyć!

- Z  piciem?
- Nie, z czytaniem.

Do sam ochodu wsiada dwóch 
podpitych osobników. Samochód 
ostro rusza z miejsca. Kawalerska 
ja zda  trw a ju ż  dobry  kwadrans. 
W óz zarzuca.

- Te, jak jedziesz? - mowi jeden 
z  pijanych.

- Ja? Przez ca ły czas byłem  
przekonany, że to ty prowadzisz...

Na ulicy zepsuł się hydrant i leje 
s ie  z n ie g o  w o d a . P rz y s z e d ł 
fa c h o w ie c , k tó ry  k lu czem  
francuskim  zakręca zepsuty zawór. 
W  tym samym czasie z przeciwnej 
s trony  u licy  nadchodzi p ijaczek 
mocno zataczając sie na boki.

W re s z c ie  p o d c h o d z i do 
fachowca i mowi:

- Pppanie, przestań pan kręcić 
tą  u lic ą  bo nie m ogę u trzym ać 
równowagi!
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Zakon B on ifra trów  pow sta ł 
dzięki Portugalczykow i Janow i 
C i d a d e ,  ż y ją c e m u  w  la ta c h  
1495 -1550, zw anem u Janem  
Bożym. Pom im o burzliwej prze
szłości, a może w łaśnie dzięki 
niej Jan C idade za ją ł się działa l
nośc ią  cha ry ta tyw ną  za jm ując 
się biednym i, bezdomnymi, cho
rym i m ie szkań cam i G renady. 
Z a c z ą ł w  H iszp a n ii za k ła d a ć  
szpitale, dom y opieki. Jan Boży 
m iał w ielu uczniów, nic dziwne
go w ięc, że gdy w 1572 roku 
Stolica Apostolska zatw ierdziła 
nowy zakon, szybko zaczą ł on 
ro z p rz e s trz e n ia ć  s ię  po ca łe j 
Europie a poprzez Italię, Fran
cję dotarł także do Europy Środ
kowej -  Austrii, Czech i Polski. 
W  1781 roku utworzona została 
p ro w in c ja  p ru s k o -ś lą s k a , w 
sk ład , k tó re j w ch od z iło  sześć 
konw entów  i szpita li, w tym  w 
Prudniku.

Zbliża się jubileusz 240-lecia ist
n ien ia  konw entu  b o n ifra tró w  w 
P rudn iku . P rudn iccy bon ifra trzy  
będą świętować jubileusz wpraw
dzie dopiero za dwa lata, jednak już 
teraz, zapewne z okazji bieżącej 
rocznicy 250-lecia prowincji śląskiej 
zakonu, napisał o tym „Gość Nie
dzielny". W  numerze 31 z 3 sierp
nia zam ieszczono krótką informa
cję do tyczącą zakonu w ogóle a 
prudnickiego konwentu w  szcze
gólności. Są oczywiście wypowie
dzi prudnickiego przeora (pokaza
nego także na zdjęciu na tle specy
fików ziołowych, z których bonifra
trzy słyną) o.Kazim ierza Wąsika.

Interesująco brzm iąopin ie osób 
poproszonych do wyrażenia swo
jego zdania na tem at pracy boni
fratrów. Emerytka z Opola: „Od w ie
lu lat moja rodzina i moi znajomi ko
rzystają z wiedzy ojców bonifratrów 
na tem at z io ło leczn ic tw a . W iele 
razy korzystaliśmy z porad i chęt
nie, gdy zachodzi taka potrzeba, 
kupujemy w  ich aptece, głównie we 
Wrocławiu, zioła (...) Szkoda, że w 
Opolu nie ma apteki bonifra trów ...”

Twórca regionalnej izby muze
alnej z Dańca: „Zgromadzenie bo
nifratrów znam z lektury książek za
równo w  języku polskim, jak i nie
mieckim (...) w książkach bonifra
trów znajdowałem wiele informacji 
na temat ziołolecznictwa.”

Pracownik naukowy Uniwersy
tetu Opolskiego: „Bonifratrzy -  do
brzy bracia -  nie tylko opiekują się 
chorymi, ale ich leczą: są  lekarza
mi, farmaceutami, zielarzam i.”

Jeden wniosek -  jak  to dobrze, 
że trafili do nas, że nie musimy mó
wić, iż znamy ich tylko z książek, że 
do ziołowej apteki bonifratrów nie 
musimy jeździć do Wrocławia.

A wracając do jubileuszu 240- 
lecia, to w arto  przypom nieć, że 
sprowadzenie zakonu do Prudnika 
zawdzięczam y dowódcy prudnic
kich kirasjerów pułkownikowi Fry
derykow i W ilhelm owi von Röder. 
Ranny podczas wojny siedm iolet
niej w 1762 roku baron von Röder 
zmagał się z nie gojącą raną. Zwró
cił się do sławnego już w owym cza
sie fr. Probusa Martini, czeskiego 
zakonnika, specjalizującego się w 
chirurgii. W yleczony przez niego z 
wdzięczności von Röder kupił dla 
bonifra trów  w 1764 roku grunt z 
małym dom kiem . W sparty przez 
radcę handlowego Pawła Ernesta 
Weidingera, mieszczan prudnickich 
Königera i Bohma zwrócił się do 
króla pruskiego Fryderyka II z proś
bą o zezwolenie na osiedlenie za
konników. Król zgodził się wydając

odpow iedni dokum ent 15 marca 
1764 roku, także władze zakonne, 
m.in. po wizytacji prowincjała o.Se
bastiana Bretschneidera wyraziły 
na to zgodę. Urządzony został szpi
ta lik z 14 łóżkam i. W 1766 roku 
otwarty zosta ł klasztor I kaplica. 
Kaplica została oddana pod opie
kę św. św. Piotra i Pawła, i tak jest 
do dzisiaj. Prowincjał bonifratrów 
o.Ferfinandus Schuster przysłał z 
W rocławia o.Udalricha, braci Con- 
dibusa (aptekarza), Amatusa i Mar
cina (kucharza) oraz ofiarował mo- 
strancje i naczynia liturgiczne. Nie 
obywało się oczywiście bez proble
mów, wśród których można wym ie
nić ataki lekarzy i golarzy zazdro
snych o swoje wpływy i Interesy. 
Opatrzność i przychylność władz 
nie opuściła jednak bonifratrów, na 
co zasłużyli sobie oddaną pracą dla 
lokalnej społeczności. Po kilkuna
stu latach pomieszczenia okazały 
się za ciasne i zaczęto rozbudowę, 
pod przewodnictwem przeora Pro
busa Martini. W latach 1783-1784 
wzniesiono nowy klasztor i szpital, 
natomiast w  latach 1785-1787 ko
ściół, według projektu Michała e le 
menta. W  1793 roku dobudowano 
wieżę. Tak to miejsce, oczywiście 
uw zg lędn ia jąc  drobne zm iany i 
nadbudowy w szpitalu znamy do 
dzisiaj. Edykt Fryderyka Wilhelma 
z 1810 roku dokonał kasaty kole
giat i klasztorów śląskich. Cały ma
ją tek zakonny przeszedł na w ła
sność państwa pruskiego, zabro
niono przyjm owania nowicjuszy, 
zam ykano kościoły zakonne. Po
zwolono jedynie funkcjonować tym 
zakonom bez, których nie można 
było  sob ie  w yo bra z ić  w ów czas 
funkcjonow ania  s łużby zdrow ia. 
Pozostawiono więc klasztory sióstr 
Elżbietanek i Urszulanek oraz bo
nifratrów we W rocławiu i w Prudni
ku. Chociaż i braciom w Prudniku 
groziła konfiskata i wypędzenie z 
klasztoru, kiedy zjawił się tu nadgor- 
llw y  r adca w o je n n y  S chübe r. 
W śród zm ian ja k ie  za is tn ia ły  w 
klasztorze można zwrócić uwagę 
na powstałą w 1906 roku w ogro
dzie zakonnym rzeźbiarska scenę 
Ogrójca.

Historia lubi się powtarzać. I dzi
siaj można usłyszeć pretensje do 
zakonu. Może być jednak I tak, że 
w d ram atyczne j sy tuac ji s łużby 
zdrowia po raz kolejny będą ratun
kiem dla Prudniczan. O.Kazimierz 
ma ambitne plany rozwinięcia dzia
łalności na tym polu w Prudniku. 
D otyczyć to może prowadzen ia 
domu opieki nad ludźmi starymi, 
przewlekle chorymi, zakładu rekon
walescencji. W  tym tygodniu p rzy 
bywa do klasztoru grupa studentów 
z Holandii, którzy chcą pomóc przy 
pracach remontowych i adaptacyj
nych pom ieszczeń przyk lasztor
nych. Zresztą prace w budynkach 
ciągle trwają. Od frontu kościół i 
klaszfor wyglądają okazale, jednak 
od podwórka i od środka widać, jak 
wiele jest wciąż pracy. Cieszy, że 
przeor nie zapomina przy realizacji 
tych pragmatycznych celów rów
nież o odnowie wspaniałych zabyt
ków znajdujących się w klasztorze. 
Dzięki tym staraniom w czasie jubi
leuszu p ru dn ick ich  b o n ifra tró w  
m ożem y się spotkać w zupełn ie 
nowej rzeczywistości.

Bardzo istotne dla prudnickiego 
konwentu oraz całego zgromadze
nia bonifratrów jest utworzenie w 
Prudniku nowicjatu - daje to duże 
nadzieje na przyszłość.

ZGROMADZENIE
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Podsum owanie Narodowego Spisu Powszechnego

ŁATWIEJ ZNALEŹĆ 
PANNĘ W  MIEŚCIE 
N IZ  NA WSI

W piątek 25 lipca br. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Opolu odbyła się 
konferencja prasowa, na której zapre
zentowano raport z wyników Spisów 
Powszechnych przeprowadzonych w 
województw ie opolskim. Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Opolu -  Ka
zimierz Teleguj -  zapoznał zebranych 
z całokształtem działań związanych z 
tym ogromnym przedsięwzięciem oraz 
nakreślił tendencje, jakim ulega spo
łeczeństwo naszego regionu. Oprócz 
licznie zgromadzonych dziennikarzy i 
przedstawicieli powiatów i gmin Ziemi 
Opolskiej, na konferencji obecny był 
prezydent Opola Ryszard Zemba
czyński. Gminę Prudnik reprezento
wał burmistrz -  Zenon Kowalczyk

Konferencja w Opolu była trzecim 
spotkaniem tego typu w kraju. Po kon
ferencji ogólnokrajowej i konferencji 
we Wrocławiu -  Opole jako kolejne 
przedstawiło opracowanie z wyników 
spisu. Jak podkreślił dyrektor Teleguj 
-  tak szybkie i rzetelne opracowanie 
nie mogło się odbyć dzięki ciężkiej 
pracy wielu osób, które były zaanga
żowane mocno w całe przedsięwzię
cie. Praca nad wynikami NSP ciągle 
trwa i w tym jeszcze roku planowane 
jest wydanie przez Urząd Statystycz
ny kilku ciekawych opracowań nawią
zujących do wyników spisów, a które 
będąstanowiły znakomite źródło wie
dzy dla zainteresowanych.

Narodowy Spis Powszechny Lud
ności i Mieszkań 2002 został wpro
wadzony ustawą o spisie z dnia 9 
grudnia 1999 roku. Trwał od 21 maja 
do 8 czerwca 2002 razem z Po
wszechnym Spisem Rolnym. Nie był 
to pierwszy przypadek w naszym kra
ju, kiedy armia ankieterów odwiedza 
nasze domy. W ostatnim stuleciu Pol
ska przeprowadziła aż siedem spisów 
powszechnych -  średnio co dziesięć 
lat. Ostatni miał miejsce w 1988 roku.
I to właśnie do wyników ostatniego ba
dania porównywano obecne wyniki 
spisu. Na ich podstawie dokonano 
analizy zjawisk, jakie obecnie mają 
miejsce na Opolszczyźnie. Samo zna
czenie spisów ludności i mieszkań jest 
bardzo różne w poszczególnych kra
jach, w zależności od sprawności 
funkcjonowania systemów ewidencyj
nych i rejestrów oraz od stopnia po
wiązania systemu badań statystycz
nych z administracyjnymi źródłami da
nych. W naszym kraju znaczenie ta
kich przedsięwzięć jest bardzo duże. 
Przeprowadzony spis był badaniem 
szczególnym, ponieważ jest pełnym 
pierwszym spisem po głębokich prze
obrażeniach społeczno -  gospodar
czych i ustrojowych, jakie miały miej
sce w latach dziewięćdziesiątych. 
Przeobrażenia te spowodowały zmia
ny w dotychczasowych procesach de
mograficznych oraz głębokie przemia
ny struktury społeczno zawodowej 
ludności oraz pojawienie się nowych 
zjawisk nieznanych wcześniej na taką 
skalę, takich jak: bezrobocie, bezdom
ność, imigracja cudzoziemców do Pol
ski oraz nasilenie się krótkookreso
wych migracji zagranicznych Pola
ków, nowe formy własności mieszkań.

Spis Ludności 2002 obejmował 
osoby stałe zamieszkałe na obszarze 
województwa opolskiego, bez wzglę
du na fakt, czy osoby te przebywały 
w województwie w czasie spisu, czy 
też były za granicą oraz osoby prze
bywające czasowo. Spis był przepro
wadzony w mieszkaniach, obiektach 
zbiorowego zamieszkania oraz innych 
zamieszkanych pomieszczeniach pro
wizorycznych. Głównym celem badań 
było dostarczenie informacji o stanie i

strukturze ludności oraz informacji o 
mieszkaniach i warunkach mieszka
niowych -  na najniższym poziomie po
działu terytorialnego kraju. Swoistą 
tradycją polskich spisów jest repre
zentacyjne badanie dzietności kobiet. 
W zeszłym roku miało ono szczegól
ny charakter gdyż w latach dziewięć
dziesiątych nastąpiła w naszym kraju 
głęboka depresja demograficzna nie- 
mająca precedensu w historii powo
jennej Polski, a począwszy od roku 
1989 reprodukcja ludności nie gwa
rantuje prostej zastępowalności poko
leń. Groźnym zjawiskiem jest zmniej
szanie się od kilku lat ludności kraju.

Przy przeprowadzaniu spisów kra
jowych ważne są również zalecenia 
międzynarodowe. Nie są one bez
względnie obowiązujące, ale należy się 
liczyć z tym, iż Polska -  podobnie jak 
każde inne państwo -  ma obowiązek 
dostarczania porównywalnych infor
macji statystycznych do międzynaro
dowych baz danych. Należy jednak 
mieć na uwadze, że każdy kraj ma 
pewne tematy ściśle powiązane ze 
swoją specyfiką, które muszą być ba
dane w kolejnych spisach i z tego 
względu powinny stanowić stały ele
ment tematyki spisowej.

Wyniki spisu pozwalają na ocenę 
ilościowych i jakościowych zmian, ja
kie zaszły w społeczeństwie w okre
sie od poprzedniego spisu, charakte
ryzując kolejny etap jego rozwoju. 
Spis jest swoistą fotografią społeczeń
stwa przedstawiającą w danym .mo
mencie stan, rozmieszczenie i różno
rodne struktury ludności zamieszka
łej na terenie całego kraju. Poprzez 
porównanie wyników z 2002 i 1988 
roku -  istnieje możliwość rozpozna
nia kierunków i natężenia zmian roz
woju demograficzno społecznego oraz 
zmian w infrastrukturze mieszkanio
wej i potrzebach mieszkaniowych -  w 
miarę możliwości -  na każdym szcze
blu podziału terytorialnego kraju. Re
forma administracyjna wprowadziła 
powiaty jako wydzielone jednostki ad
ministracyjne, które nie istniały w spi
sie z 1988 roku, jak również zmieniły 
się znacznie granice administracyjne 
województw.

Ludność według deklarowanej 
narodowości i języka

Pytanie o narodowość, które zosta
ło zawarte na formularzu spisowym 
uwzględniało z jednej strony nawią
zanie do pierwszego spisu z 1921 
roku, a z drugiej zachowanie zgodno
ści ze standardami europejskimi. W 
związku z tym przyjęto, że pytanie bę
dzie następujące: Do jakiej narodowo
ści się Pan(i) zalicza?, przy następu
jącym zdefiniowaniu narodowości:

„Narodowość jest deklaratywną 
(opartą na subiektywnym odczuciu) 
cechą indywidualną każdego człowie
ka wyrażającąjego związek emocjo
nalny (uczuciowy), kulturowy lub ge
nealogiczny (ze względu na pochodze
nie rodziców) z określonym narodem.”

Sformułowane pytanie oraz przy
jęta definicja narodowości, są na tyle 
otwarte, iż zezwalają osobie spisywa
nej na indywidualne własne rozumie
nie pojęcia narodowości. Rachmistrze 
spisowi byli zobowiązani do odnoto
wywania każdej udzielonej przez oso
by spisywanej odpowiedzi, która po
zostawała w związku z tematem na
rodowości. Pomimo przyjętej definicji 
narodowości, niektóre uzyskane w ba
daniu odpowiedzi dotyczące przyna
leżności międzynarodowej, wychodzą 
poza zakres dość szeroko rozumia
nego pojęcia narodowości i obejmują 
grupy etniczne.

Spośród osób zamieszkałych w 
województwie opolskim 869,3 tyś. za
deklarowało narodowość polską a 
133,3 tyś. inną niż polską. Dla ponad 
60 tyś. nie ustalono narodowości. 
Ogromna część z tej ostatniej grupy 
- ja k  można się domyślać -  przeby
wa za granicą, czyli jest ogromne 
prawdopodobieństwo, że również po
siada narodowość inną niż polska. 
Blisko 107 tyś. osób z tych, które za
deklarowały narodowość inną niż pol
ska-zadeklarowało narodowość nie
miecką. Stanowi to ponad 10 % ogółu 
ludności Opolszczyzny. Spośród in
nych społeczności, które wyróżniają 
się pod względem liczebności, najwię
cej -  ponad 24 tyś. -  to Ślązacy. Pod 
względem liczby osób o tożsamości 
niepolskiej, województwo opolskie 
znajduje się na drugim miejscu w kra
ju.

Z ogólnej liczby osób urodzonych 
poza granicami kraju najwięcej (68,2 
%) urodziło się na Ukrainie (pierwsze 
miejsce wśród województw), a na dru
gim miejscu ze znacznie mniejszym 
współczynnikiem znalazły się osoby 
urodzone w Niemczech -  17,5 %. 
Zgodnie z przyjętąw spisie metodo
logią, kraj urodzenia należało podać

biorąc pod uwagę granice państw ak
tualne w momencie spisu, a nie w mo
mencie urodzenia osoby, np. jeśli oso
ba urodziła się w Wilnie, to -  bez 
względu na rok urodzenia -  jako kraj 
urodzenia należało wpisać Litwa. Po
dwójne obywatelstwo posiada blisko 
160 tyś. mieszkańców Opolszczyzny. 
98 % z tej grupy, to osoby z obywatel
stwem polskimi niemieckim.

Plusy i minusy
Ostatnie lata to ogromne zmiany 

społeczno -  gospodarcze w naszym 
kraju. Porównując wyniki spisu do 
przeprowadzonego w 1988 roku wi
dzimy, w którym kierunku one zaszły. 
Przede wszystkim nastąpił znaczny 
wzrost liczby osób biernych zawodo
wo. Grupa ta w województwie opol
skim w 1988 roku liczyła ponad 265 
tyś., a w 2002 -  356 tyś. Tak znaczny 
przyrost wskazuje na nasilenie się pro
cesu dezaktywacji zawodowej ludno
ści w badanym okresie. Spadek licz
by aktywnych zawodowo dotyczył w 
większym stopniu mężczyzn niż ko
biet. Biorąc pod uwagę miejsce za
mieszkania -  większe zmiany wystą
piły na wsi. W miastach liczba aktyw
nych zawodowo zmniejszyła się o 10,4 
%, a na wsi o blisko 30 %. Dla porów
nania zmian na rynku pracy stosowa
ny jest współczynnik aktywności za- 
wodowej.'W województwie opolskim 
w 1988 roku wynosił 67 %, a w 2002 
roku -  niecałe 55 %. Oznacza to, że 
pod koniec lat 80-tych w naszym re

gionie 2/3 ludności stanowili czynni za
wodowo, podczas gdy teraz, niewiele 
ponad połowa jest czynna zawodowo.

Wyniki spisu pokazały, że w Opol- 
skiem jest ponad 92 tyś. bezrobot
nych. Szokującym jest fakt, że ponad 
połowa z nich nie przekroczyła 35 roku 
życia. Większość z nich to mężczyź
ni. Stopa bezrobocia kształtowała się 
w miastach na poziomie 22,4 %, a na 
wsi 20,6 %. Najwyższa stopa bezro
bocia wystąpiła w grupie osób w wie
ku 15-24 lata (43 %) i była prawie 
dwukrotnie wyższa niż stopa bezro
bocia ogółem. Osoby z wykształce
niem wyższym były najmniejszą gru
pą wśród bezrobotnych. Powiaty o 
proporcjonalnej największej liczbie 
bezrobotnych to nyski, brzeski i na
mysłowski. Najmniej problemów ze 
znalezieniem pracy mają mieszkańcy 
miasta Opola.

Zmiany, jakie zaszły między spisa
mi, a które należy zaliczyć do pozy
tywnych, to zmiany w poziomie wy
kształcenia ludności. W 2002 roku 
blisko 2/3 ludności deklarowało wy
kształcenie ponadpodstawowe, kiedy 
w 1988 była to niewiele ponad poło
wa. Znacznie zwiększył się odsetek 
ludzi z wykształceniem  wyższym

średnim i policealnym. Zwłaszcza wiel
kość tej pierwszej grupy bardzo cie
szy, gdyż zwiększyła się ona od ostat
niego spisu o ponad 80 %. Niewątpli
wy wpływ mają na to otwierane coraz 
częściej prywatne szkoły wyższe oraz 
możliwość uzyskania dyplomu już po 
3 latach nauki -  studia licencjackie. 
Należy zauważyć również znaczny 
wzrost osób z wykształceniem śred
nim i policealnym. W mieście liczba 
ta od ostatniego spisu zwiększyła się
0 34 %, a na wsi aż o 61 %. Liczba 
absolwentów wyższych uczelni miesz
kających na wsi wzrosła ponad dwu
krotnie.

Spis rolny
Równocześnie ze spisem ludności

1 mieszkań w 2002 roku przeprowa
dzono zarówno w kraju jak i woje
wództwie spis rolny. Ostatni został 
przeprowadzony w 1996 roku i podob
nie jak ze spisem ludności -  porów
nanie ostatniego spisu, z tym z przed 
kilku lat i zestawienie wyników pozwa
la ocenić przemiany własnościowe, 
strukturalne i przede wszystkim eko
nomiczne zachodzące w rolnictwie. 
Rolnictwo charakteryzuje duża liczba 
jednostek zróżnicowanych zarówno 
pod względem wielkości gospodarstw, 
jak i kierunku i poziomu produkcji, co 
powoduje złożoność i zmienność sy
tuacji ekonomicznej w gospodar
stwach rolnych. Trudna sytuacja eko
nomiczna ludności, ograniczony po
pyt na artykuły rolno -  spożywcze oraz

niskie ich ceny, decydują o liczbie i 
strukturze gospodarstw rolnych, spo
sobach użytkowania gruntów, kierun
kach produkcji rolniczej, a także o pro
wadzeniu działalności pozarolniczej w 
gospodarstwach rolniczych.

Według danych spisu z zeszłego 
roku w województwie opolskim było 
ponad 74 tyś. gospodarstw rolnych, 
co w porównaniu z wynikami poprzed
niego spisu pełnego z 1996 roku sta
nowi spadek o ponad 13 tyś. co sta
nowi 15 %. Największągrupę, w ogól
nej liczbie gospodarstw (ponad 3/4) 
stanowiły gospodarstwa o powierzchni 
do 5 ha użytków rolnych. Natomiast 
powierzchnia użytków rolnych w tych 
gospodarstwach stanowiła zaledwie 
11,1 % powierzchni użytków rolnych 
ogółem w województwie i była mniej
sza niż w kraju o 7,6 pkt. W latach 
1996 -  2002 w województwie opol
skim odnotowano mniejszy niż prze
ciętnie w kraju spadek powierzchni 
gruntów w rolnictwie na rzecz terenów 
budowlanych, rekreacyjnych czy też 
działalności pozarolniczej. Powierzch
nia gruntów w użytkowaniu gospo
darstw rolnych zmniejszyła się o bli
sko 5 %, a powierzchnia gruntów na
leżących do jednostek nie stanowią
cych gospodarstw rolnych, zarówno 
sektora prywatnego jak i publicznego, 
wzrosła o 7,6 %. W analizowanym 
okresie w strukturze użytkowania 
gruntów zwiększył się o 1 pkt. udział 
sektora prywatnego, prywatnego pu
blicznego zmniejszył się o 3,8 pkt. 
Przeciętna powierzchnia użytków rol
nych jednego gospodarstwa rolnego 
w 2002 r. wynosiła ponad 7,5 ha i była 
wyższa o blisko 1 hą niż przy poprzed
nim spisie.

Według danych spisów ludności i 
mieszkań oraz rolnego ludność w go
spodarstwach domowych z użytkow
nikiem gospodarstwa indywidualnego 
o powierzchni powyżej 1 ha użytków 
rolnych wynosiła blisko 160 tys. Wićk- 
szouś tj. 9 na 10 osób, mieszkaua na 
wsi i stanowiua ponad L ludnouci wiej
skiej. Z ogóuu osób tworzrcych go
spodarstwa domowe z uyytkownikiem 
gospodarstwa indywidualnego, podob
nie jak w kraju, 49,4 % stanowiuy ko
biety, a 50,6 % - mćyczyźni. Na 100 
mężczyzn związanych z użytkowni
kiem gospodarstwa indywidualnego w 
miastach przypadało 97 kobiet, a na 
wsi -  98. W kraju na 100 mężczyzn 
w miastach przypadało 99 kobiet, a 
na wsi -  96.

W przeprowadzonym w 2002 r. 
spisie poziom wykształcenia ludności 
ustalany był dla osób w wieku 13 lat i 
więcej. Wyższy poziom wykształce
nia posiadały osoby w dużych gospo
darstwach. Odsetek osób z wykształ
ceniem wyższym i średnim w gospo
darstwach powyżej 100 ha wynosił 72 
%, z tego ponad 12 % to osoby z wy
kształceniem wyższym, a ponad 60 
% - z wykształceniem policealnym i 
średnim.

W ogólnej liczbie gospodarstw rol
nych związanych z rolnictwem były 
gospodarstwa:

• Jednoosobowe - 8,9 %
• Dwuosobowe -1 3 ,9  %
• Trzyosobowe -1 8 ,3  %
• Czteroosobowe -  22,9 %
• Pięcioosobowe i większe
-3 6 ,0 %
Przeciętna liczba osób w gospo

darstwach domowych była zbliżona do 
średniej w kraju i wyniosła ok. 4.

Z ogólnej liczby spisanych gospo
darstw rolnych ok. 1/4 stanowiły go
spodarstwa rolne nieprowadzące żad
nej działalności gospodarczej. Więk
szość z nich to gospodarstwa małe o 
powierzchni do 1 ha, których użytkow
nicy odłogowali całą posiadaną po
wierzchnię użytków rolnych, nie utrzy
mywali zwierząt gospodarskich oraz 
nie potwierdzili prowadzenia działalno
ści pozarolniczej. Najwięcej takich go
spodarstw spisano w powiecie opol
skim.

Opracowanie:
Katarzyna Idziorek
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SIATKARSKIE ŚWIĘTO W CHARBIELINIE
TURNIEJ 16 drużyn z powiatu ny

skiego i prudnickiego 
wzięło udział w turnieju 

siatkarskim, jaki odbyt się w Charbieli- 
nie. Zawody trwały dwa dni (19- 
20.07.). Najlepsi okazali się zawodnicy 
Drink Team-u, którzy w finale pokonali 
reprezentantów Prudnika 2:1 (25:21, 
18:25,15:13). Miejsce na podium uzy
skała również drużyna Tie Break.

To już drugie tego typu święto siat
karskie, odbywające się w Charbielinie. 
Pierwsze, rok temu, okazało się wielkim 
sukcesem i turniej ciągle się rozrasta.

Słabo wypadli reprezentanci gminy 
Głuchołazy. Najlepsi -  Os. Tysiąclecia 
(Głuchołazy) i ABC Siatkówki (Char- 
bielin) dotarli jedynie do ćwierćfinału. 
Blisko awansu dalej była ta pierwsza 
drużyna, lecz wynik końcówki meczu 
wypaczyli sędziowie spotkania. Przy 
stanie 13:13 piłka po ataku Łukasza 
Pudelki uderzyła w pole, czemu za
przeczyli sędziowie przyznając punkt 
Prudnikowi. Głuchołazianie nie potrafili 
odrobić już tej straty i przegrali tego 
seta. Według kibiców zgromadzonych 
na boisku, ta sytuacja to nie dokładne 
sędziowanie. Na szczęście już więcej 
tak poważnych wpadek nie było.

Już niedługo odbędą się kolejne za
wody siatkarskie, tym razem trójki.

ROZGRYWKI GRUPOWE: Ziomki - ABC Siatkówki 0:2 MECZ O 3. MIEJSCE
(0:15,0:15)

GRUPA A: Tie Break - Ziomki 2:1 Tie Break-Alcoholik 0:2

DrinkTeam-Niemysłowice 2:0
(15:6,15:9)

KKN - Prudnik 1 ¡2
(15:13,15:17,6:15) 

Drink Team - KKN 2:0
(15:5,15:9) 

0:2
1 (0:15,0:15)

Drink Team-Prudnik 2:1
(11:,15^542fe15:12) 

Niemysłowice-KKN 0:2
(0:15,0:15)

TABELA FINAŁ

1. Tie Break 4:1 4
2. ABC Siatkówki 2:2 3
3. Ziomki 1:4 1 i 1

Niemysłowice - Prudnik _
GRUPA D:

Drink Team-Prudnik 2:1
(25:21, 18 25,15 13)

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

TABELA

T m

1. Drink Team
2. Prudnik
3. KKN
4. Niemysłowice

Os. Tysiąclecia - Kolos;

Moszczanka - Dream Team
1 <7:15 

Os. Tysiąclecia - Moszczanka
1(15:11

Kolosy - Dream Team
I  (15;0 

Os. Tysiąclecia - Dream Team 
(8:15,15:11 

Kolosy - Moszczanka
1(15:

1
6sâ«ww*... 6 1
5:3 5 1
■3:4 4

I0:6 1

Alcoholik-Actimel 2:0
(15:13,15:11) 

Polska - Bakacze 2:1
i  (8:15,17:15,15:13) 

Alcoholik-Polska 2:1
I  (12:15,15:8,15:13) 

Actimel - Bakacze 0:2
(0:15,0:15)

Alcoholik - Bakacze 2:1
I  (15:8,12:1$, 17:15) 

Actimel - Polska 0:2
(0:15,0:15)

1. Alcoholik
2. Polska
3. Bakacze

, T S S H t ’ fc’Aoanai, 
2:0

15:0) 
2:1 

15:11) 
2:0

CWIECFINAŁY:

m TABELA

1. Os. Tysiąclecia
2. Kolosy
3. Dream Team
4. Moszczanka

16:1 
4:2 
3:4
0:6

Drink Team - Kolosy
|  (25:18,5

Tle Break-Polska
I  (25:13,20:25,' 

Prudnik-Os. Tysiąclecia I I  
(20:25,25:17,' 

ABC Siatkówki - Alcoholik
(11:25/

PÓŁFINAŁY:

i - J -
GRUPAC:

Tie Break - ABC Siatkówki 2:0
(15:13,15:13)

Drink Team-Tie Break 2:0
(25:21,25:19) 

Prudnik-Alcoholik 2:1
(20:25,25:23, 15:5)

|1 . Drink Team
2. Prudnik
3. Alcoholik
4. Tie Break

SKŁADY CZTERECH 
NAJLEPSZYCH ZESPOŁÓlfr!»»

DRINK TEAM:
Tomasz DYRKA, Łukasz WIERDAK, 
Szymon WIERDAK, Maciej ZAPO
ROWSKI, Przemysław BARAN, Mi
chał OSTROWSKI, Krzysztof WIER- 
CIGROCH, Jarosław KOSIOR.

PRUDNIK:
Marcin ZIELIŃSKI, Zbigniew KUZBA, 
Bartłomiej MALIŃSKI, Grzegorz MAR
SZAŁEK, Łukasz REDEK, Łukasz 
GRABOWSKI, Marcin NIKIEL, An- 
drztej KASPRZYN.

TIE BREAK:
Dariusz JADZYN, Łukasz HAJDUGA, 
Przemysław RUSNARCZYK, Dominik 
FEKNER, Szymon FURGOL, Kamil 
WARGOCKI, Rafał SUDOŁ. \

ALCOHOLIK:
Marcin SEBASTYAN, Krzysztof HA- 
SIAK, Damian JAGIEŁA, Maciej PU- 
LAK, Rafał JAMROZOWICZ, Kamil 
JASZCZYSZN, Marcin KUCIA.

|  Paw eł K onieczny

m
P0G 0 N  PRUDNIK SPRZED LAT Gorączkowy Połosin

I l I C T it R I A  Wszystkim sympatykom
n lo lU n U l koszykówki przedsta-

Część 4 wiamy kolejne spotkanie
z lat 90-tych prudnickiej 

Pogoni, dziś zgodnie z zapowiedzią 
drugi mecz z Pogonią Rudą Śl. w ra
mach pierwszej rundy play-off. Jak za
pewne państwo pamiętają pierwszy po
jedynek obu ekip rozgrywany w Rudzie 
Śl. dostarczy! niesamowitych emocji, a 
o zwycięstwie musiała zadecydować 
dopiero dogrywka, również drugi mecz, 
który miał miejsce tym razem w Prud
niku był niemniej emocjonujący, ale o 
tym można już przeczytać poniżej.

tylko, że przy odrobinie sprzyjającego 
losu to równie dobrze rudzianie mogli 
zakończyć ta rywalizację w takim sa
mym stosunku. Jest coś także w tym, 
że Ruda Śl. nigdy nie leżała Pogoni co 
doskonale sprawdziło się I tym razem. 
Do spotkania rewanżowego prudnicza- 
nie przystępowali bez zawieszonego za 
brutalną grę Koczetowa natomiast Poło
sin zagrał ze znaczną temperaturą. 
Jednak mimo tego początek wyśmienity, 
po celnych rzutach Dariusza Kasprzyc
kiego szybko robi się 16:5 na co mo
mentalnie reaguje szkoleniowiec gości. 
Następne minuty pierwszej części gry

Pogoń Prudnik -  Pogoń Ruda Śl. 65:63 (38:32)

Stan rywalizacji: 2-0 
awans: Pogoń Prudnik

PRUDNIK: Połosin 22, D. Kasprszycki 
16 (2x3), Wilczek 13, J. Kasprzycki 10 
(2x3), Kociuga 2, Klakla 2.

Najwięcej punktów dla gości zdobyli:
Łatka 19 oraz Morawiec 11.

PRUDNIK, 14.03.1994. Prudnicka Po
goń po dwóch szczęśliwych zwycię
stwach w drugiej rundzie play-off tyle

to przede wszystkim spora liczba błę
dów i strat i to również ze strony Prudni
ka, a prowadzenie gospodarze utrzymy
wali tylko dzięki świetnej postawie dwój
ki Wilczek, Połosin. Prawdziwe emocje 
rozpoczęły się dopiero po przerwie, kie
dy po punktach Ryszarda Klakll w 27 
minucie na tablicy wyników pojawił się 
rezultat 53:38 dla miejscowych wydawał 
się, że jest po zawodach, jednak niesa
mowita i uporczywa gra Ślązaków spra
wiła, że w ciągu zaledwie sześciu minut 
potrafili zdobyć aż 12 punktów i przy 
tym nie tracąc żadnego. Tak wiec w 33

minucie było zaledwie i 
53:50 i zabawa rozpoczę
ła się na nowo. W samej 
końcówce goście nie wy
korzystali ogromnej szan
sy kiedy to po stracie Po- 
łosina przegrywając jedy
nie 63:65 byli w posiada
niu piłki lecz nie potrafili 
oddać celnego rzuty. Zda- 
n iem  o b s e r wa t o r ó w  i 
skromne, ale najważniej- I 
sze, że zwycięstwo było ! 
zasługą bardzo dobrej po
stawy Tomasza Wilczka, 
który w tym spotkaniu na
pracował się co nie miara.
Po meczu goście nie mo
gli uwierzyć w takiego pe
cha, gdyż przegrywając 
najpierw jednym natomiast 
teraz dwoma punktami byli o 
krok od wyeliminowania jednego 
z głównych faworytów do awansu.

I RUNDA PLAY-OFF

Polonia Przemyśl -  Baildon Katowice 
80:62(2-0)

Start Lublin -  Wisła Kraków 
101:91 oraz 88:67 (2-1)

Unia Tarnów -  Legia Warszawa 
86:80(2-0)

fcsnkina i  ftttifca, pokamjac 
h f o ł  M a  ł i» tk j •  In tela  m n a  
I narty pła* ell, ntanlffitmali si« *

Pigoń Prudnik ■ Pogoń Buda 
t ly f r .  | g n  (31:32)
- IMaiemy «»II bez Koczrtowa.

a Polonio juz tny dal etan yj« i tu* 
3# rtofłai «orteakL Zrobtoi}- jedsak 
yfjBjTśil», aby wygnać - zapewnił 
ław trener prudtucian Agitójcj 
Agarókrw. Kooelow tropiony 
pofraeomo W Jw jam i. o W m e 
*o«tat «MfeflMNogr na dwa m m e  
i *  brutalna grę. Pierw *» minuty 
gry przebiegały pul «t,vktantlo 
prudiuctaiL Latwu objęli oni pn> 
Mnadzenie. W 5  min, kiojy trener 
Rudy ŚUakiej irri*i c m ,  wynosi tu 
Ono ju r 14 4 Jego reprymenda nie 
wpłynęła jednak na obraz gry W 
poczynanUch pnyjcrdnych było 
dużo niedokładności i przypadko
wych zagrań. Zespoły przyjęły ta' 
istyfcę aptekarskiego krycia Za
wodnicy ograniczał! się do odda
wania rzutów i obwodu kosza, nar 
częściej» nie przygotowanych po
zycji. Gospodarze tmzpRywtli 
prowadzeń«! dzięki prrewadwi 
pod obiema tablicami, gdzie (Meg 
Petoiln 2 Tomaszem Wilczkiem 
zbierali tub datajali niecelne nu 
Viywalł i r m ł t  ich pocryintnia 

ięfol mato widowny, eto *łui- 
egzekutor Ka

spnyckl. Wystarcryb i t  wero 
lepiej racz*! rozgrywać pilkc 
Andrzej Pluta i celniej rzucać 
Edward Latka, aby gpftele :a 
częli systematyczniej odrabiać 
straty w końcówce pierwszej po 
łowjr j zbliżyli ile  óo miejsca 
wych na 4 pkt Przebieg drugiej 
połowy byt bardziej drauwUycz 
ny Dzięki ośmiu zbiórkom PóUe 
«n a  i g m  w obronie, która 
wspail JuSfcoma pjTiecbwytami » 
udanymi akcjami Ryszard Kia 
kła. prudnicranio w 27. min pm 
wadzili 5334. Do abdeu zerwali 
się rudzianie. W 32 min meczu 
podciągnęli na 5053. 
widząc, ze złapali kontakt pun
ktowy, nie odpuszczali ju i  prud 
nictan, majac do nich «rat« od 
5 do 7 oczek. W 39. rauo *» pU|te 
przewinienie zszedł Wilcwk 
Sfoulowany p r m  mego Jaro
sław Satarc m icil dwa cwobiste 
i na tablicy «włeUnej pojawiło 
się t&63 dla pradnickaej Pogozu. 
W Gstaburh minutach spotkania 
Połosin dal sobie zabrać piłkę 
Od remisu wyratował swoich 
Daniu** Kasprzycki, kfetoy fau
lem potraktował Plutę. Ten t  ko
lei me trafił osobisteso i dla je
go drużyny bs*ło po meczu.

Punkty dła Puęonj FnadwOc Po 
lost« - 22, D. KwsprTycki - Ifi.J: *' 
kprsyrki-10, Wilczek -13, 
t Ktałda - po 2

Za tydzień kolejny mecz z kart hi
storii, jednocześnie przypominamy, że 
do rozpoczęcia nowego sezonu 2003/ 
2004 prudnickiej Pogoni, która miejmy 
nadzieję, że poważnie włączy się w 
walkę o awans do II ligi pozostał już 
zaledwie miesiąc.

I Damian WICHER

W
m m

1. RUNDA
29 LIPCA

Promień Żary-Śląsk Wrocław 1:0 d
Karkonosze Jelenia G. -  Ruch Radz. 1:0
Odra Unia Opole -  Polar Wrocław 4:3 k
Pogoń Siedlce -MKS Pogoń Szczecin 1:7
Ceramika Paradyż -  Świt Nowy DM. 6:5 k
Jagiellonia Białystok -  Ceramika Opoczno 1:0
Polonia Olimpia Elbląg -  GKS Bełchatów 0:5
Sandecja Nowy Sącz -  Stal Stalowa W. 0:1
Kolporter Korona Kielce-Górnik Łęczna 3:1
Strug Tyczyn -  RKS Radomsko 1:3
Lublinianka Lublin -  Tłoki Gorzyce 0:1
Gryf Wejherowo-Arka Gdynia 1:5
Zawisza Bydgoszcz -  Górnik Polkowice 0:3
Flota Świnoujście -  LKS Lódż 1:0
Lech II Poznań -  Aluminium Konin 1:3
Raków Częstochowa -  Podbeskidzie B-B 4:3 k

2. RUNDA 
2 SIERPNIA

Sporą niespodziankę w drugiej run
dzie Pucharu Polski sprawili piłkarze 
opolskiej Odry, w meczu przy ulicy 
Oleskiej w Opolu odprawili z kwitkiem 
uczestnika europejskich pucharów 
drużynę Wisły Płock. Spotkanie licznie 
zgromadzonej widowni dostarczyło nie
samowitych emocji i jednocześnie po
twierdziło, że podopieczni Dariusza 
Kaniuki mimo niepewnej sytuacji w klu
bie wykazują spore chęci do gry, co 
jest naprawdę godne podkreślenia. 
Przypomnijmy jednocześnie, że opola
nie kilka dni wcześniej wyeliminowali z 
tych rozgrywek drugoligowy Polar Wro
cław. Mecz z Wisłą jednak nie układał 
się po myśli, gdyż po strzale z rzutu 
wolnego Macieja Terleckiego to wła
śnie goście schodząc na przerwę byli 
bliżsi awansu. Jednak tuż po wznowie
niu gry to Odra zadała decydujące cio
sy, a bohaterem opolskiej publiczności 
został Daniel Rychlewicz, najpierw 
sam doprowadził do wyrównania, aby 
chwilę później idealnie podał do Piotra 
Sobotty, któremu nic innego nie pozo
stało niż wpakować futbolówkę do pu
stej bramki. Sporym zainteresowaniem 
cieszył się również występ między 
słupkami w barwach Wisły byłego pił
karza Werderu Brema Jakuba Wierz
chowskiego, ale jak się okazało nawet 
on nie pomógł płockim piłkarzom w 
konfrontacji z zaledwie trzecioligową 
Odrą Opole.

W pozostałych spotkaniach także 
nie obeszło się bez niespodzianek, a 
do takich z pewnością można zaliczyć 
porażkę mistrzów Polski krakowskiej 
Wisły z Arką Gdynia, czy choćby zwy
cięstwo Floty Świnoujście nad Widze
wem Łódź.

A oto komplet rozstrzygnięć:

Raków Częstochowa -  Pogoń SSA 3:0 wo 
Kolporter Kielce -  Ruch Chorzów 2:0 
Arka Gdynia -  Wisła Kraków 2:0
Górnik Polkowice -  KSZO Ostrowiec Św. 6:0 
Flota Świnoujście -  Widzew Lódż 2:1 d 
Aluminium Konin -  Garbarnia Jaworzno 2:0 
Promień Żary-Górnik Zabrze 2:7
Progress Jelenia Góra -  Lech Poznań 0:3 
Odra Unia Opole -  Wista Płock 2:1
Ceramika Paradyż -  Odra Wodzisław 0:4 
MKS Pogoń Szczecin — Groclin Grodzisk 1:0 d 
Jagiellonia Białystok -  Zagłębie Lubin 2:1 d 
GKS Bełchatów -  Amica Wronki 1:3
Stal St. Wola -  Dospel Katowice 1:3
RKS Radomsko -  Polonia Warszawa 1:4 
Tłoki Gorzyce -  Legia Warszawa (20.08)

d - dogrywka 
k - karne

3 rundę o piłkarski Puchar Polski zaplanowano 
na 17 września.

) Opracował: Damian WICHER



ZAWODY KONNE W CHOCIMIU
. . Przez dwa dni -19  i 20
Jeździectwo lipca - na terenie Stad

niny Koni Prudnik w 
Chocimiu odbywały się Regionalne Za
wody Konne przez przeszkody. Impre

za, której towarzyszyła słoneczna po
goda, była jednocześnie Mistrzostwami 
Opolskiego Związku Jeździeckiego. 
Poniżej prezentujemy krótką migawkę 
fotograficzną z zawodów.

r

SPORT

GIRI
Czy nakaz ślepego posłuszeństwa i 
p ie n ią d z e  z n is z c z ą  f i lo z o f ię  
wschodnich sztuk walki?

Wschodnie sztuki walki dla wielu 
osób, próbujących szczęścia na 
macie to sposób na nauczenie się 
walki wręcz - obrony i ataku, gdy 
zajdzie taka potrzeba. Ale karate, 
judo to nie tylko sport i nauka sa
moobrony. To filozofia życia, w któ
rej jest sprawiedliwy mistrz i pokor
ny uczeń. To nauka, gdzie pienią
dze nie mają żadnego znaczenia. 
Czy jednak tak jest w rzeczywisto
ści? Dokąd zmierzają wschodnie 
sztuki walki uprawiane w Europie? 
Czy prudniccy i bialscy karatecy 
stosują się do najdawniejszych  
wschodnich tradycji?

Jak powszechnie wiadomo, jednost
ki mogą stworzyć prawdziwą społecz
ność tylko dzięki poszanowaniu pew
nych praw, zasad współżycia i wartości 
moralnych. Społeczeństwo japońskie 
nie stanowi wyjątku od tej reguły.

Od niepamiętnych czasów bazowa
ło ono na dwóch zasadniczych warto
ściach -  g iri (społeczne zobowiązanie) 
i ninjo  (ludzkie uczucie).

Dla samuraja nadzwyczaj ważnym 
było właśnie giri. W feudalnym pań
stwie o głębokich tradycjach konfu- 
cjańskich, samuraj cieszył się szcze
gólnie wysoką pozyq'ą. Lecz obowiąz
ki, które wypływały z tej pozycji, rów
nież miały niemałą wagę. Dla wojowni
ka, giri było wszystkim. Stąd brała się 
zasada lojalności wobec pana i klanu. 
Samuraj miał obowiązek poświęcić 
własne życie na rozkaz swojego pana.

Giri stanowiło podstawę rycer
skiego kodeksu bushido, co najwy
mowniej świadczy o jego znaczeniu. 
Starojapońskie powiedzenie głosi, że 
„Giri najtrudniej znieść ze względu 
na obowiązki i powinności, jakie są z 
nim związane".

Wymagania te uformowały kanon 
postępowania samurajów i sprawiły, że 
nawet teraz jest on godzien podziwu.

„Chushingura” -  opow ieść o 
czterdziestu siedmiu roninach -  jest 
prawdopodobnie jedną z najwspanial
szych, poruszających tematykę giri. Hi
storia ta traktuje o wierności samura
jów wobec swego pana i poświęceniu 
żyda w obronie jego honoru.

We wrześniu 1868 roku, w świątyni 
Sengaku-ji, pewien samuraj popełnił 
samobójstwo na grobach roninów. Był 
on jednym z tych samurajów, którzy 
zostali praktycznie pozbawieni pracy 
wraz z końcem shogunatu i restaura
cją władzy cesarskiej. Wybrał śmierć, 
ponieważ nie mógł dalej żyć w trady
cyjny sposób. Było to więc jego giri wo- 
aec przeszłości.

Za przykład może też posłużyć 
sam cesarz Hirohito, który pod koniec 
Irugiej wojny światowej powiedział Ja-
cończykom poddajcie się i znoście
:o, co nie do zniesienia”. Po radiowym 
crzemówieniu władcy, ustały próby 
(ontynuowania samobójczej walki. Ja

pończycy zaakceptowali kapitulację, 
gdyż obowiązkiem ich było słuchać 
cesarza. Uniknięto w ten sposób dal
szego rozlewu krwi.

Trudno ocenić, do jakiego stopnia 
zachodni adepci dalekowschodnich 
sztuk walk mogą zaakceptować ja
poński system wartości społecznych. 
Oczywiście, mamy także własne tra
dycje dotyczące obowiązku i lojalno
ści, lecz jest pewna różnica w warto
ści (znaczeniu) jakie mamy dla indy
widualnej odpowiedzialności i osobi
stych wyborów.

Silny podział na mudansha (po
czątkujących) i yudansha (zaawanso
wanych), tak w dojo, jak i w innych ja
pońskich instytucjach, będący jednym 
ze sposobów wyrażania giri, wydaje 
się nie mieć odpowiednika w krajach 
zachodnich (przynajmniej w takim sa
mym stopniu jak w Japonii). Po prostu 
ludziom Zachodu trudno jest zaakcep
tować typowo japoński, paternalistycz
ny sposób myślenia. Wielu z ćwiczą
cych na Zachodzie chciałoby widzieć 
w swym instruktorze nie tylko kogoś, 
kto uczy ich walczyć i pomaga rozwi
jać umiejętności, ale także osobę któ
ra jest w stanie odpowiedzieć na pyta
nia dotyczące wielu lub większości 
problemów życiowych. Osobiście 
uważam, że bliższe poznanie giri jest 
bardzo ważne, gdyż przypomina nam 
o naszych własnych tradycjach obo
wiązku i posłuszeństwa.

Są to wartości którę, co jest bar
dzo smutne, zanikają i wydają się 
być staromodne dla współczesnego 
społeczeństwa.

W ażne jes t także to, aby wy
strzegać się nauczycieli (instrukto
rów) sztuk walki, którzy -  mętnie 
powołując się na giri -  wymagają od 
uczniów ślepego poświęcenia i przy 
okazji sięgają im do kieszeni. Trzeba 
zdać sobie sprawę, że giri nie ozna
cza bezwzględnego posłuszeństwa i 
akceptacji wszystkiego, co robi na
uczyciel. Dlatego też każdy „sensei", 
traktujący uczniów jako niewyczer- 
palne źródło dochodu, nie zasługuje 
na szacunek. Jest on wówczas tylko 
handlarzem , sprzedającym  swój 
produkt i nikim więcej!

Podobnego zdania był już Miyamo- 
to Musashi, który w XVII wieku nie wa
hał się krytykować ludzi mu współcze
snych. Mówił częs to : spoglądam
wokół siebie i widzę, że wszyscy trak
tują sztukę niczym handel, że samych 
ludzi uważa się za towar, stworzony po 
to, by zostać sprzedanym”. W najwięk
szym dziele swego życia, „Księdze pię
ciu kręgów", w zwoju czwartym, pod ty
tułem „Krąg wiatru” pisze: „Obce nam 
szkoły działają poprzez artyzm na co
dzienne gusta, barwią się tak jak kwia
ty bogactwem ozdób, wystawiają się 
na sprzedaż i na pewno nie można na
zwać ich Drogą, która prowadzi do 
Prawdy."' Należy więc dokładnie prze
myśleć wybór instruktora i pamiętać, 
że zobowiązanie to proces dwustron
ny! W sztukach walki łatwo pomieszać 
szacunek i obowiązek wobec nauczy
ciela z pochlebstwami. Zbyt często giri 
jest mylone z fałszywie pojmowanym 
kultem bohaterstwa.

Zjawisko to najczęściej obserwuje
my w grupach łączących sztuki walki z 
religią. Można tu zacytować ostrzegaw-

Kolarstwo
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do rozłamu. Osoby, przez wiele lat 
lojalne wobec danej grupy lub orga
nizacji, nagle odchodzą i zakładają 
własne zrzeszenia.

Jednym z powodów takiej sytuacji 
jest to, że czują postępujący regres za
miast postępu. Najbardziej brak im 
możliwości własnego rozwoju. Instruk
torzy, albo co gorsza „działacze" orga
nizacji wymagają od nich ciągłego pod
porządkowania. Tak więc spory i kłót
nie o to, co kto może, a czego nie 
może, czyja wersja form kata jest do
bra, a czyja gorsza, będą istnieć tak 
¿Iługo, jak długo będą funkcjonować 
różne organizacje sztuk walki.

Widać to także w Polsce, choć 
nasz kraj nie jest oczywiście wyjąt
kiem. Taki sam proces od kilkunastu 
lat trwa w Stanach Zjednoczonych, a 
obecnie ma również miejsce w Anglii. 
Jeden z założycieli American JKA Ka
rate Association, Ray Dalke (8 dan), 
już w latach osiemdziesiątych w bar
dzo interesującym artykule napisał: 
„...Japończycy nie rozwijają się wraz 
ze swymi uczniami. Pomimo tego, że 
wielu z nas ćwiczy karate od ponad 
dwudziestu lat i posiada spore umiejęt
ności oraz wysokie stopnie dan, traktu
ją  nas jak NIC. Najgorsze, że pomimo 
lat doświadczenia, ciągle mamy »białe 
pasy« a nie »czarne«. Gdyby Japoń
czycy pozwolili nam przewodzić lub 
chcieliby dzielić z nami przywództwo w 
tym zakresie, wszyscy wyszlibyśmy na 
tym lepiej. Niestety dzisiaj trzeba nie
malże wypłakiwać wyższą rangę."''

Kłótnie o to, kto i komu powinien 
nadawać stopnie, były przyczyną 
rozłamu w stowarzyszeniu Wado- 
ryu w Anglii. Prawdziwy powód tkwił 

jednak -  jak  zwykle w takich przy
padkach -  w pieniądzach. ,

W miarę jak komercjalizm wkracza j 
na arenę sztuk walk tradycyjnych, kon
cepcja giri zdaje się zanikać. Zostaje 
zastąpiona przez „etykę” komercjali
zmu. Tradycyjne zwyczaje i postępo
wanie ulegają widocznym zmianom. 
Zachodni sposób bycia naturalnie 
przenika i zastępuje wartości oriental
ne. Chyba dlatego też sztuki walki są 
dzisiaj traktowane bardziej jako sport, 
niż jako „droga życia”.

Czy to źle, czy dobrze?... Sprawa 
pozostaje otwarta.

Rozmawiałem o tym z wieloma 
adeptami sztuk walki w Polsce. Część 
z nich wierzy, że gdy wartości wschod
nie zostanę zastąpione zachodnimi, 
będzie to zamiana na lepsze. Spodzie
wają się, że za pieniądze można wy
magać lepszej, wręcz profesjonalnej 
usługi (tak!) -  jaką jest według nich 
praca instruktora.

Większość twierdzi jednak, że było
by to wypaczeniem zasad i pewnych 
wartości, wypracowanych przez minio
ne stulecia. Ich zdaniem, pieniądze nie 
mogą być motorem napędzającym roz
wój środowiska. Dla nich prawdziwsza 
jest tradycyjna relacja: mistrz -  uczeń, 
z lojalnością obowiązującą obie strony.

Jak widać opinie są mocno podzie
lone. Jestem ciekaw opinii czytelników 
na ten temat

| Eryk Murlowski
* Przekład
Agnieszka Żuławska-Umeda 
"  Inside Karate, vo1.6, 
nr 1, styczeń 1985

Górskie MTB

19.07.2003 WAŁBRZYCH - KSIĄŻ

Przemek Haczkiewicz z Klubu 
Kolarskiego Ziemia Prudnicka „Gó
ral" - czwartym zawodnikiem krajowej 
czołówki w kategorii młodzików. Przy 
upalnej pogodzie i bardzo trudnej, 
ponad 10-cio kilometrowej trasie, 
przy niebezpiecznych zjazdach i 
ostrych zakrętach nasz zawodnik ra
dził sobie zupełnie dobrze.

4. Przemysław Haczkiewicz
KK Ziemia Prudnicka „Góral” .... 42,53 min
5. Michał Oleksik
LKS 0PTEX SCOTT Opoczno 43,02 min
6. Wojciech Bzdyl
LKS ISKRA Głogoczów......................43,04

16. Łukasz Osicki
LKS Ziemia Opolska.................... 46,45 min

WYNIKI 
(KATEGORIA MŁODZICY)

1. Grzegorz Tomczyk
TECHPAK Września.................... 38,10 min
2. Kornel Osicki
VIV alfa JURA Częstochowa.........40,19 min
3. Rafał Fijałkowski
LUKS Sławno............................. 41,57 min

Startowało 31 zawodników 
W tej kategorii wiekowej Przemek 

od początku sezonu zajmuje miejsca w 
ścisłej krajowej czołówce, a na Opolsz- 
czyżnie jest bezkonkurencyjny. Dodać 
należy, że w cyklu wyścigów Auto Sko
da MTB Przemek Haczkiewicz zajął 
wysokie 7 miejsce.

| Prezes K.K. Ziem ia Prudnicka „Góral" 
Andrzej Trybuła

GRAND PRIX 
S S  DOLNEGO ŚLĄSKA
Górskie MTB

W dniach 26-27 lipca 2003 r. od
był się dwu etapowy wyścig o Grand 
Prix Dolnego Śląska w Kolarstwie 
Gó r s k i m MTB:  M i ę d z y g ó r z e -  
Śnieżnik - Czarna Góra.

Na bardzo trudnych trasach i przy 
upalnej pogodzie po dwóch dniach 
zmagań wyłoniono zwycięzców w po
szczególnych kategoriach wiekowych.

Opolszczyznę reprezentowało 
trzech zawodników z Klubu Kolarskie
go Ziemia Prudnicka „Góral”. Najlepiej 
spisał się zawodnik z Prudnika - Prze
mek Haczkiewicz w kategorii młodzik, 
zajmując 3 miejsce.

WYNIKI 
(KATEGORIA MŁODZIK)

1. Grzegorz Ćwiąkała 
Bonowex Nowa Ruda. . 100 pkt.

2. Piotr Siarka
Bielawa........................................80 pkt.
3. Przemysław Haczkiewicz
KK Ziemia Prudnicka „Góral” .......80 pkt.

(KATEGORIA JUNIOR)

1. Dawid Cul
CCC Polsat................................... 95 pkt.
2. Adam Drahan
MTB Szczawno Zdrój..................... 95 pkt.
3. Rafał Alchimowicz
Centrum Nowa Ruda......................80 pkt.

5. Barnaba Pustelniak
KK Ziemia Prudnicka „Góral”  65 pkt.

7. Robert Kruk
KK Ziemia Prudnicka „Góral”  50 pkt.

| Andrzej Trybuła

cze słowa hinduskiego nauczyciela Kri- 
shnawatri: „Nigdy nie powinno się odda
wać innemu człowiekowi (a jest on tylko 
człowiekiem) nieskończonego posłu
szeństwa i swej świadomości, które 
składają się na naszą możliwość podej
mowania decyzji o samym sobie. Żaden 
człowiek nie ma władzy poza tą, którą 
dają mu inni ludzie. Oto dlaczego po
trzebuje on ludzi wokół siebie. A im ma 
ich więcej, tym większa jego władza!”.

Odnalezienie równowagi pomię
dzy obowiązkiem (giri) a uczuciem 
(ninjo) jest trudnym zadaniem. Stan 
napięcia pomiędzy tymi wartościami 
często znajduje wyraz w dramatach 
japońskich , ukazujących konflikt 
tych dwóch sił. Przykładem niech 
będzie miłość samuraja do kurtyza
ny lub kobiety z uboższej klasy spo
łecznej, kończąca się najczęściej 
samobójstwem kochanka.

Na Zachodzie również obserwu
jemy konflikt pomiędzy tymi dwoma 
wartościami. Nierzadko prowadzi to
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podsumowanie 
część 1

Przed rewanżową rundą 
rozgrywek w piłkarskiej 
lidze okręgowej, w ze
spole Pogoni panował 
umiarkowany optymizm. 

Nie ukrywano jednak, że przy pełnej 
mobilizacji wszystkich zainteresowa
nych są duże szanse na włączenie się 
do rywalizacji o awans do 4. ligi. Anali
zując piłkarskie umiejętności rywalizu
jących tam drużyn, trudno nie przyznać 
racji tym, którzy twierdzą, że prudni- 
czanie z powodzeniem występowaliby i 
na tym szczeblu rozgrywek. Opiekują
cy się zespołem -  D. Trojak przed run
dą rewanżową powiedział: - Uważam, 
że bardzo ważne dla nas będą wyniki 
w kilku pierwszych meczach. Jeżeli 
zdobędziemy tyle punktów ile przewi
dujemy to może być szczęśliwe i ra
dosne dla nas zakończenie rozgry
wek. Myślę o awansie, bo spadek 
nam nie grozi.

Były to niezwykle trafne wypowiedzi 
opiekuna piłkarzy. Radosnego i szczę
śliwego zakończenia rozgrywek być nie 
mogło, bo w kilku pierwszych meczach 
prudniczanie ponieśli zbyt duże straty 
punktowe. Najpierw była zaskakująca 
porażka na własnym boisku z przed
ostatnim w tabeli LZS Biała N. 1:2, 
później spodziewana przegrana 0:3 z 
Goświnowicami na wyjeździe a na
stępnie remis 1:1 u siebie z najsłab
szym zespołem rundy rewanżowej 
(zaledwie 8 zdobytych punktów) -  Go- 
ścięcinem. Strata aż 8 punktów w 
trzech pierwszych meczach zadecy
dowała o przedłużeniu, przynajmniej o 
kolejny sezon, rywalizacji Pogoni w... 
lidze okręgowej.

Później prudniczanie grali ze zmien
nym szczęściem. Były zaskakujące i 
niespodziewane zwycięstwa: w Otmu
chowie 2:1, Nowej Wsi 2:1, Lewinie B. 
2:1, ale I przykre porażki: w Przylesiu 
1:3, czy remisy na własnym boisku z 
Branicami 1:1, Korfantowem 2:2.

Ostatecznie Pogoń uplasowała się 
na 7. miejscu a marzenia o awansie 
trzeba odłożyć przynajmniej do następ
nych rozgrywek.

W roku 1998 środowisko piłkarskie 
w Prudniku przeżyło sportowy dramat. 
Ich ukochana Pogoń, jeden z najstar
szych i najbardziej zasłużonych klubów 
Opolszczyzny, osiągnęła sportowe dno, 
bo jak inaczej określić spadek klubu z 
tak bogatymi tradycjami do klasy BI

W tym roku los starszych kolegów 
podzielili juniorzy Pogoni! Po raz 
pierwszy w historii klubu juniorzy Po
goni zdegradowani zostali do najniż
szej, jaka istnieje, klasy rozgrywek. Za
jęli ostatnie miejsce w tabeli doznając 
wielu przykrych porażek.

Do tej bulwersującej sprawy i in
nych piłkarskich wydarzeń będziemy 
wracać, dzisiaj przypominamy kibicom 
najważniejsze i najciekawsze wydarze
nia II rundy yv sezonie 2002 / 2003:

■ w rundzie rewanżowej rozegrano 
105 spotkań
■ w II rundzie zdobyto 370 bramek; 
średnia na mecz 3,5 bramki
■ gospodarze odnieśli 52 zwycięstwa, 
goście zwyciężali 29 razy, remisem za
kończyły się 24 mecze

■ gospodarze zdobyli 224 bramki, go
ście zdobyli 146 bramek
■ najwięcej meczy kończyło się wyni
kiem: 1:0 (15 razy), 3:1 (13 razy), 2:1 
(9 razy)
■ tylko w 5 meczach nie padła żadna 
bramka
■ w meczach remisowych najczęściej 
padał wynik 1:1 (8 razy)
■ najwięcej bramek -  39, padło w 25. 
kolejce; średnia na jeden mecz to aż 
5,6 bramki
■ najmniej w 16. kolejce -  20 bramek; 
średnia na jeden mecz to 2,8 bramki
■ najwięcej bramek goście zdobyli w 
27. kolejce -1 5  bramek; średnia na je
den mecz 2,1
■ gospodarze natomiast w 25. kolejce -  
27 bramek; średnia na jeden mecz to 3,8
■ najwięcej bramek padło w meczach: 
Paczków -  Biała N. 6:2
Tułowice -  Lewin B. 4:5 
Otmuchów -  Korfantów 4:5 
Otmuchów -  Biała N. 4:4 
Korfantów -  Przylesie 7:1
■ najwyższe zwycięstwa odnieśli: 
Branice z Lewinem B. 7:0 
Korfantów z Przylesiem 7:1 
Reńska Wieś z Otmuchowem 5:0
■ największe niespodzianki:
Pogoń-Biała N. 1:2 
Krapkowice -  Reńska W. 1:2 
Otmuchów -  Biała N. 4:4
■ najwięcej bramek w II rundzie zdobyli: 
Czarni Korfantów -  36
Sparta Paczków -  31
■ najmniej bramek stracili:
Unia Krapkowice -  9 
Goświnowice -  9
■ najwięcej bramek stracili:
Biała N. -4 0  
Otmuchów -  38
■ najwięcej bramek w II rundzie zdobyli:
1. Maciuszek (Korfantów)........................15
2. Bajewicz (K. Koźle)............................ 12
3. Hebel (Paczków)................................12
4. Duda (Biała N.)...................................11
5. Kramczyńskl (Tułowice)...................... 10
6. Bogdanowicz (Paczków).......................9
7. Dziasek (L. Brzeski).............................9
8. Nowak (Branice) ................................. 9
■ najwięcej bramek w jednym meczu: 
Maciuszek (Korfantów) 5
Rudzki (Pogoń Prudnik) 4
■ najmniej porażek: Goświnowice -1

TABELA 
RUNDY REWANŻOWEJ

(WIOSNA)

1. Goświnowice 31 28:9
2. Krapkowice 26 17:9
3. Branice 25 28:14
4. Korfantów 23 36:27
5. Paczków 22 31:22
6. Tułowice 21 24:25
7. Prudnik 20 20:21
8. K. Koźle 19 21:26
9. L. Brzeski 19 23:35
10. Nowa Wieś 17 21:23
11. Przylesie 17 22:26
12. Otmuchów 17 22:38
13. P. Cerekiew 15 13:21
14. Biała N. 12 22:40
15. Gościędn 8 12:17

O innych piłkarskich wydarzeniach 
-  następnym razem.

I (•"!)

LIGA
OKRĘGOWA

STARTUJE „0KRĘG0W KA"
9 sierpnia rozpoczynają rozgrywki także piłkarze klasy okręgowej, 
poniżej prezentujemy państwu zestaw par pierwszej kolejki, nato
miast cały terminarz będzie można znaleźć w przyszłym numerze.

1 KOLEJKA 9 SIERPNIA 
GODZ. 17.00

LZS Kamiennica Nyska -  TS Odra K-Koźle 
BTP Brzeg -  Unia Tułowice 

LZS Rusocin -  Unia Reńska Wieś 
LZS Gościędn -  Pogoń Prudnik 

Naprzód Ujazd Niezdrowice -  Orzeł Branice 
Orzeł P. Cerekiew -  Czarni Otmuchów 

Sudety Burgrabice -  Czarni Korfantów 
Orzeł Dzierżysław -  Sparta Paczków

Za tydzień pełny terminarz rundy jesiennej rozgrywek w lidze okręgowej.

I f l  TER M IN AR Z: JESIEŃ 2003
lfo l '

4. LIGA

§LZS Starościn -  Start Namysłów □O
TOR Dobrzeń W. -  Małapanew Ozimek □a

(3 LKS Goświnowice -  Śląsk Łubniany □o
i Skalnik Tarnów Op. -  Skalnik Gracze □a
£ Hetman Byczyna -  MKS Kluczbork □o
$ Unia Krapkowice -  Fortuna Głogówek □a
¡U Polonia Głubczyce -  Polonia Nysa □o
? Victoria Cisek -  KS Kędzierzyn-Koźle na
T- OKS Olesno -  MKS Gogolin □o
8 Start Namysłów -  MKS Gogolin □O
IŃ KS Kędzierzyn-Koźle -  OKS Olesno □o
O Polonia Nysa -  Victoria Cisek □a
§ Fortuna Głogówek -  Polonia Głubczyce □o
¡0 MKS Kluczbork -  Unia Krapkowice □a
< Skalnik Gracze -  Hetman Byczyna □o

Śląsk Łubniany -  Skalnik Tarnów Op. □o
Małapanew Ozimek -  LKS Goświnowice □o

cł LZS Starośdn -  TOR Dobrzeń W. □a
ą TOR Dobrzeń W. -  Start Namysłów □a
K LKS Goświnowice -  LZS Starościn □o
O Skalnik Tarnów Op. -  Małapanew Ozimek □o8Hetman Byczyna -  Śląsk Łubniany □o8Unia Krapkowice -  Skalnik Gracze □o
2Polonia Głubczyce -  MKS Kluczbork □o

Victoria Cisek -  Fortuna Głogówek □a
iOKS Olesno -  Polonia Nysa □a

MKS Gogolin -  KS Kędzierzyn -  Koźle □a
8 Start Namysłów -  KS Kędzierzyn-Koźle □O£Polonia Nysa -  MKS Gogolin □o
d Fortuna Głogówek -  OKS Olesno □o
i

MKS Kluczbork -  Victoria Cisek □a
Skalnik Gracze -  Polonia Głubczyce □a

3 Śląsk Łubniany -  Unia Krapkowice □o
3 Małapanew Ozimek -  Hetman Byczyna □a
o LZS Starościn -  Skalnik Tarnów Op. □o

TOR Dobrzeń W. -  LKS Goświnowice □o
1 LKS Goświnowice -  Start Namysłów □O
Kr* Skalnik Tarnów Op. -  TOR Dobrzeń W. □a
O Hetman Byczyna -  LZS Starościn □o
8 Unia Krapkowice -  Małapanew Ozimek □o
8 Polonia Głubczyce -  Śląsk Łubniany □o
3 Victoria Cisek -  Skalnik Gracze □a
3 OKS Olesno -  MKS Kluczbork □o

MKS Gogolin -  Fortuna Głogówek □a
U) KS Kędzierzyn-Koźle -  Polonia Nysa □a
I
d

Start Namysłów -  Polonia Nysa □a
Fortuna Głogówek -  KS Kędzierzyn-Koźle □o

d MKS Kluczbork -  MKS Gogolin □o
§

Skalnik Gracze -  OKS Olesno □o
d Śląsk Łubniany -  Victoria Cisek □o
3

Małapanew Ozimek -  Polonia Głubczyce na
LZS Starościn -  Unia Krapkowice □a

? TOR Dobrzeń W. -  Hetman Byczyna □a
- LKS Goświnowice -  Skalnik Tarnów Op. □a

Skalnik Tarnów Op. -  Start Namysłów □a
a Hetman Byczyna -  LKS Goświnowice □a
d Unia Krapkowice -  TOR Dobrzeń W. □a
8 Polonia Głubczyce -  LZS Starościn □a
<•»V Victoria Cisek -  Małapanew Ozimek □a
2¡2

OKS Olesno -  Śląsk Łubniany □a
MKS Gogolin -  Skalnik Gracze □a
s
t*

KS Kędzierzyn-Koźle -  MKS Kluczbork □a
Polonia Nysa -  Fortuna Głogówek □a

f Start Namysłów -  Fortuna Głogówek na
<0f MKS Kluczbork -  Polonia Nysa □a
d Skalnik Gracze -  KS Kędzierzyn-Koźle □a
8 Śląsk Łubniany -  MKS Gogolin □a
8 Małapanew Ozimek -  OKS Olesno □a

LZS Starościn -  Victoria Cisek □a
3

TOR Dobrzeń W. -  Polonia Głubczyce • na
§
«

LKS Goświnowice -  Unia Krapkowice □a
Skalnik Tarnów Op. -  Hetman Byczyna □a
Hetman Byczyna -  Start Namysłów □a

«■* Unia Krapkowice -  Skalnik Tarnów Op. □a
d Polonia Głubczyce -  LKS Goświnowice □a
8 Victoria Cisek -  TOR Dobrzeń W. □asiOKS Olesno -  LZS Starościn □a

MKS Gogolin -  Małapanew Ozimek □a
3 KS Kędzierzyn-Koźle -  Śląsk Łubniany □a
o Polonia Nysa -  Skalnik Gracze □a
0) Fortuna Głogówek -  MKS Kluczbork □a

8 Start Namysłów -  MKS Kluczbork □a
10 Skalnik Gracze -  Fortuna Głogówek □a
d Śląsk Łubniany -  Polonia Nysa □a
o Małapanew Ozimek -  KS Kędzierzyn-Koźle □a
* LZS Starościn -  MKS Gogolin □asTOR Dobrzeń W. -  OKS Olesno □aaLKS Goświnowice -  Victoria Cisek □a
g Skalnik Tarnów Op. -  Polonia Głubczyce □a
ow Hetman Byczyna -  Unia Krapkowice □a
8 Unia Krapkowice -  Start Namysłów □a
10 Polonia Głubczyce -  Hetman Byczyna □a
U Victoria Cisek -  Skalnik Tarnów Op. □a
Or* OKS Olesno -  LKS Goświnowice □a
*■w MKS Gogolin -  TOR Dobrzeń W. □a3KS Kędzierzyn-Koźle -  LZS Starościn □a

Polonia Nysa -  Małapanew Ozimek □a?Fortuna Głogówek -  Śląsk Łubniany □a
r MKS Kluczbork -  Skalnik Gracze □a
R Start Namysłów -  Skalnik Gracze □a
tni- Śląsk Łubniany -  MKS Kluczbork □a
U Małapanew Ozimek -  Fortuna Głogówek □a
oł- LZS Starościn -  Polonia Nysa na
s TOR Dobrzeń W. -  KS Kędzierzyn-Koźle na
S LKS Goświnowice -  MKS Gogolin na
3 Skalnik Tarnów Op. -  OKS Olesno na
* Hetman Byczyna -  Victoria Cisek na
(4r- Unia Krapkowice -  Polonia Głubczyce 

• na
!Polonla Głubczyce -  Start Namysłów na
10ł- Victoria Cisek -  Unia Krapkowice na
o OKS Olesno -  Hetman Byczyna naor- MKS Gogolin -  Skalnik Tarnów Op. na
10
£ KS Kędziedzyn-Koźle -  LKS Goświnowice na

Polonia Nysa -  TOR Dobrzeń W. na
3 Fortuna Głogówek -  LZS Starościn na$MKS Kluczbork -  Małapanew Ozimek na
r i1- Skalnik Gracze -  Śląsk Łubniany na
....
s Start Namysłów -  Śląsk Łubniany na
ri Małapanew Ozimek -  Skalnik Gracze na
d LZS Starościn -  MKS Kluczbork na
r TOR Dobrzeń W. -  Fortuna Głogówek na
á LKS Goświnowice -  Polonia Nysa na
2 Skalnik Tarnów Op. -  KS Kędzierzyn-Koźle na
I

Hetman Byczyna -  MKS Gogolin na
*F-

Unia Krapkowice -  OKS Olesno na
Polonia Głubczyce -  Victoria Cisek na

8 Victoria Cisek -  Start Namysłów na
COr* OKS Olesno -  Polonia Głubczyce na
d MKS Gogolin -  Unia Krapkowice na
*-Y“ KS Kędzierzyn-Koźle -  Hetman Byczyna na
CO Polonia Nysa -  Skalnik tarnów Op. na
ä Fortuna Głogówek -  LKS Goświnowice na
9 MKS Kluczbork -  TOR Dobrzeń W. na
* Skalnik Gracze -  LZS Starościn na
u?r* Śląsk Łubniany -  Małapanew Ozimek na

Start Namysłów -  Małapanew Ozimek |;j

LZS Starościn -  Śląsk Łubniany | |; | |
TOR Dobrzeń W. -  Skalnik Gracze | |;|
LKS Goświnowice -  MKS Kluczbork | |; [
Skalnik Tarnów Op. — Fortuna Głogówek | |;
Hetman Byczyna -  Polonia Nysa | | ; | j
Unia Krapkowice -  KS Kędzierzyn-Koźle | |;;
Polonia Głubczyce -  MKS Gogolin | |; | |
Victoria Cisek -  OKS Olesno [ ^ ) ; [

OKS Olesno -  Start Namysłów | |; |
MKS Gogolin -  Victoria Cisek | |;
KS Kędzierzyn-Koźle -  Polonia Głubczyce | |: | |
Polonia Nysa -  Unia Krapkowice \ |:|
Fortuna Głogówek -  Hetman Byczyna | |;|
MKS Kluczbork -  Skalnik Tarnów Op. | |; | |
Skalnik Gracze -  LKS Goświnowice | |:|
Śląsk Łubniany -  TOR Dobrzeń W. | |;|
Małapanew Ozimek -  LZS Starościn | |;

ZA TYDZIEŃ...

KOLARSTWO:
Relacja z V Trójek Kolarskich „O Puchar Burmistrza 
Głuchołaz”, w których udanie startowali reprezentanci 
Prudnika.

PIŁKARSKI TOTEK:
Wyniki pierwszej kolejki typowań.



BIURO OGŁOSZEŃ  
I REKLAM: 

48-200  Prudnik 
ul. Jagiellońska 3 
te l/fax: 436-28-77

OSZCZĘDZASZ 5 Zl! |  NATURALNA WODA ŹRÓDLANA
KUPUJĄC DWA ROCZNIKI

ZIEMIA PRUDNICKA 
2002 i 2003

25 + 25 = 50 
TERAZ TYLKO 45 ZŁ 

+ POCZTÓWKA GRATIS!

Oferta ważna tylko 
w siedzibie Redakcji 

„Tygodnika Prudnickiego” 
ul. Jagiellońska 3 
48-200 Prudnik

Promocja trwa do 31 grudnia 2003r.

K o m u n ika t 
B u rm is trza  P rudn ika
o postępowaniu w sprawie oceny od
dzia ływania na środow isko  zm iany 
m iejscowego planu zagospodarowa
nia przestrzennego miasta Prudnika.
Na podstawie art.19 ust.1, ust.2 pkt 10 i ust. 6 w 
związku z art. 72 ust.4; art.19 ust.2, pkt 1; 
art.32 ust. 1, pkt 1 i 3, ust.2 i 3 w związku z art. 
34 i art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, 
poz. 627 z póżn.zm) zawiadamiam o przystąpie
niu do procedury postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, jakiej plan będzie 
podlegał w toku jego sporządzania, informując, 
że w publicznie dostępnym wykazie danych za
wierających informacje o środowisku i jego 
ochronie zamieszczono opracowanie ekofizjo- 
graficzne do w/w projektu zmiany planu.
Wnioski i uwagi, w ramach postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko na
leży składać w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 
48-200 Prudnik, ul.Kościuszki 3 w terminie do 
dnia 29-08-2003r.

Burmistrz Zenon Kowalczyk

Urząd Miejski 
w  Prudniku
informuje, że na tablicy ogło
szeń w Urzędzie Miejskim w 
Prudniku przy ul. Kościusz
ki 3 dnia 23 lipca 2003 roku 
zos ta ł w yw ieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczo
nych do oddania w użytko
w an ie  w ie czys te , a dnia 
31 lipca 2003 roku wykaz 
nieruchomości przeznaczo
nych do sprzedaży

www.woda.bonart ■com.pl

Bezpłatna dostawa do mieszkań 
prywatnych i firm, na zasadzie 

zgłoszeń telefonicznych.

Podgrzewacz

Dystrybutor
wysoki

e >

Butla z kranem  
22 litry, 15 zł i
PROMOCJA! Dla niezdecydowanych miesiąc próbny. 
Podgrzewacz+woda GRATIS. Ilość zestawów ograniczona.

Zadzwoń i zam ów  
FHU ‘AQUA’ 

Prudnik, ul. Polna 22 4 3 6  5 9  81

fïr. BIUR PODROŻY-------- “ i »
jj

PROWADZI LICENCJONOWANE 
PRZEWOZY DO NIEMIEC 
CODZIENNIE

Bilet ważny 1 rok.
Ulgi dl a dzieci, emerytów i rencistów.

ZAPRASZAMY
do kantoru w Prudniku przy ul. Piastowska 45 
(naprzeciw BZ) oraz w Głogówku przy ul. Mickiewicza 16

NASZE
A U R Ł b l ;

O  48-250 Głogówek 
ul. Mickiewicza 16 
tel. 437-33-74 
fax 437-21-53

O  48-200 Prudnik 
ul. Piastowska 45 
(naprzeciw BZ) 
tel. 436-34-02

0 4 8 -2 1 0  Biała 
ul. Prudnicka 2 
tel. 438-70-54

Specjalność: Fotografia cyfrowa, 
Ślubne Zdjęcia uu Plenerze

foto-krollk@punki.pl
Prudnik Sobieskiego 5 www.fotokroiik.aro.pl
tel, fax: (77) 436 2 6 4 3 0 604 224  268

ROBRY ♦ /W«#**'»

KREDYTY
na korzystnych warunkach  
bez zbędnych  
form alności i op łat 
w  kró tk im  czasie

E L E K T R O N IK  C EN TRU M  U Lui.K R A JO W E J  
4 8 -2 0 0  P RU D N IK  TEL. 4 3 6 -3 3 -2 3

  ^  ,

< m a H e x )

AGENCJA 
SZKOLENIOWO 

USŁUGOWA

48-200  P R U D N IK  
P lac Farny 5

Tel. 436 2463

prowadzi zapisy na kursy:

• Kurs minimun sanitarnego
• Operator wózków widłowych -  7.08.03 godz. 1600
• Kurs spawania wg EURONORM
• Kurs elektryków upr. „E” i „D”
• Kurs palaczy upr. „E” i „D”
• Kurs na upr. gazowe „E” i „D”
• Obsługi i programowania kas fiskalnych
• Kurs obsługi komputera
• Kurs pomocy przedlekarskiej
• Kursy BHP -  podstawowe i okresowe

Informace i zapisy przyjmujemy a  dziennie w Biurze Agencji 
lub telefonicznie pod nr. 436-246 v lub 0603562767

Z a p r a s z a m y

Biuro
Podatkowo-Księgowe

•  usługi rachunkow e
dla m ałych i średnich przedsiębiorstw

•  pełna obsługa kadr i ZU S
•  doradztw o podatkow e i gospodarcze
•  zeznania podatkow e

Doradca podatkowy Czesława W asilewska
Wymagane uprawnienia i świadectwo kwalifikacyjne

Prudnik ul. Skowrońskiego 6a 
tel. 436 18 40 fax 40 67 195 tel. kom. 0602 125 912

Suzanne
s a l o n  m o d y  ślulotifie i

Opole
ul. Kośnego 46
Pon.-pt. 1 0 - 1 9  
sobota 1 0 - 1 5

SPRZEDĄZ
I  I

WYPOŻYCZANIE 
NOWYCH SÙKIEN
renomowanych firm polskich i zagranicznych

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

POKRYCIA
DACHOWE WIKING

M O N T A ŻS P R Z E D A Ż

PROMOCJA!
SZWEDZKA BLACHA DACHÓWKOWA

19f99ił raty1za 1 m2 brutto t a n  t a m  
P r u d n ik ,  u l .  P r ą ż y ń s k a  1 7  

(były P Z G S ) 
te l./fax 436-10 -71 , te l.kom . 0 604 5 0 4 1 5 2

J )  BIURO PODROŻY „MERKURY’ 
( I I I B I C  Licencja „ORBIS”

T B A U H  C E N T R U M  L IC E N C J O N O W A N Y C H
T R A V E L  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 zim owiska
• ubezpieczenia
• karta Euro < 26

AGENCJA PKO BP SA

NASZE BIURA

48-200 Prudnik 
ul. Zamkowa 2 
tel/fax 436-44-42

48-300 Nysa 
ul. Wrocławska 2 
tel. 433-27-82 
tel./fax 433-41-69

Zarząd Powiatu w Prudniku
działając na podstaw ie art. 35 ust. 1 i 2 ustaw y z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce n ieruchom ościam i (jednolity  
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)

informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy 
Kościuszki 76 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Kata
stru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Parkowej 10, wywieszony 
został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących 
własność Powiatu Prudnickiego:
- w Prudniku, ul. Dąbrowskiego -  sprzedaż w drodze przetargu nieru
chomości gruntowej zabudowanej

Wymieniony wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń przez okres 
21 dni tj. od dnia 7 sierpnia 2003r. do dnia 28 sierpnia 2003r. Termin 
składania wniosków przez osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 18 września 
2003 r.

http://www.woda.bonart
mailto:foto-krollk@punki.pl
http://www.fotokroiik.aro.pl


BIURO OGŁOSZEŃ  
I REKLAM: 

48-200  Prudnik  
ul. Jagie llońska 3 
te l/fax: 436-28-77R E K L A M A

BO ŻENA I Z B IG N IE W  BA NDURO W SCY
48-200 PRUDNIK, ul. Ratuszowa 20 
tel. 436 3613

CO MIESIĄC DO W YGRANIA
2 aparaty KODAK 

Wywołaj negatyw lub wykonaj odbitki 
z nośnika cyfrowego 10x15 - 24 szt.

NOWOŚCI:
♦  kalendarze z ulubionym zdjęciem
♦  okolicznościowe podziękowania ze zdjęciem 
(komunia, ślub i inne)

i S t  J P S - i  Í 3-*m «totem _j| I
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ZDJĘCIA Z WSZYSTKICH NOSNIKOW  
CYFROWYCH W 1 GODZINĘ!

WYKONUJEMY USŁUGI:
■ zdjęcia do dokumentów
■ zdjęcia ślubne; zakład, plener
■ sprzedaż art. fotograficznych
■ videofilmowanie
■ zdjęcia z APS-u

ZDJĘCIA Z NEGATYWÓW 
i NOŚNIKÓW CYFROWYCH 
NAŚWIETLANE LASEREM

RABAT  
N A O K N A  

DO 2 0 %

IMPORT EXPORT
GŁUCHOŁAZY, ul. Konstytucja 3 Maja 17a, telefax 077 439  46  74 

NYSA, ul. Wincentego Pola 2 (boczna Piastowskiej), tel./fax 448 43  53

O K N A  Z P C V  
/ 2 D R E W N A

S R R Z E D A Z  
DORADZTWO 
M O N T A Ż  

E T Y

OFERUJEMY DW A SYSTEMY PCV: IDEAL 2000 [g KÖMMERLING

PRACA
DLA PRZEDSTAWICIELA 

W FIRMIE PROVIDENT POLSKA 
OFERUJEMY JUŻ NA POCZĄTKU 

4 0 0  - 5 0 0  ZŁ NETTO!

: SPRZEDAŻ GORCZYCY

Przy zakupie większej ilości 
! dowóz na miejsce
'  ZWIASTOWICE 5 k/Głogówka 
I tel. 4371734

BIURO
í  V  4 - 0 1  l ï T O V k  7X2

Małgorzata Jaszczyszyn

BIURO: ul. Batorego 29
Prudnik
tel. 406 80 85

DOM: ul. Skowrońskiego 
22/29, Prudnik, tel. 436 03 
71, kom. 0602712926

Wynajem Rusztowań 
Sprzedaż: pasz, koncentratów 

i śruty sojowej. 
Wyposażenia obór i chlewni

ZWIASTOWICE 5 • TEL. 437 17 34

ul. Sobieskiego 15 
w Prudniku

o fe ru je  p e łn y  a s o rty m e n t  
KOSMETYKÓW  VICHY

S P R Z E D A M
używany monitor kolorowy 
do komputera
z usterką -  nieostrość obrazu 

Cena: 50 zł
Możliwość obejrzenia w redakcji 
„Tygodnika Prudnickiego". 
Kontakt: 4362877

PROFESJONALNE
PRZEPISYWANIE

PRAC:

MAGISTERSKICH 
I DYPLOMOWYCH 

WYDRUK I GRAFIKA

TEL. 436-50-07

Kolekcja Mody Młodzieżowej

Agata Kossowska - Rak, ul. Damrota 1, Prudnik

Sponsor Miss Ziemi Prudnickiej

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

USŁUGI:

•  KOMPUTEROPISANIE - DRUKO
WANIE. NAJTANIEJ W PRUDNIKU. 
TEL. 4362866.
(359-g)
•  ŚLUBY - KWIATOWA DEKORA
CJA KOŚCIOŁA. 0604204356, 
4312889. (386-g)
•  ZESPÓŁ MUZYCZNY „BRAVO”. 
4392263. (402-g)
•  KWIATOWA DEKORACJA KO
ŚCIOŁA - ŚLUBY I INNE UROCZY
STOŚCI. TEL. 4360371, 4068085, 
0608389731.
•  INSPEKTOR BHP. TEL. 4360371, 
0608389731,4068085.
•  ZESPÓŁ MUZYCZNY LMS „MU- 
SIC". TEL.4367049, 600215931. 
(447-g)
•  1044-CHCESZ DZWONIĆ TANIEJ 
NA MIĘDZYMIASTOWE, MIĘDZY
NARODOWE, KOMÓRKI I INTER
NET? INFORMACJE. 4361214. 
(460-b)
•  JAZDA NA KUCYKACH W SIO
DLE, BRYCZKĄ- DZIECI DO 15 LAT. 
4364049. (474-g)

ZAMIANY:

•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE WŁA
SNOŚCIOWE 28 M2, PRUDNIK, 
SKOWROŃSKIEGO NA WIĘKSZE. 
4361453 PO 16-TEJ. (421-g)
•  ZAMIENIĘ KAWALERKĘ W NYSIE 
NA PRUDNIK LUB WIĘKSZE ZA DO
PŁATĄ. TEL. 4486401.
(473-g)

PRACA:

•  PILNIE ZATRUDNIĘ FRYZJERÓW 
NA B. DOBRYCH WARUNKACH. 
TEL. 0692288882. (364-g)
•  POSZUKUJĘ PRACY JAKO PO
MOC DOMOWA Z DOŚWIADCZE-

NIEM - OPIEKA NAD DZIECKIEM LUB 
OSOBĄ STARSZĄ.
TEL. 0692837847.
(420-b)
•  ZATRUDNIĘ TECHNIKA FARMACJI. 
TEL. 0605448116.
(461-g)
•  DWIE MŁODE DZIEWCZYNY W 
WIEKU 19 I 20 LAT PILNIE POSZU
KUJĄ PRACY W ZAWODZIE SPRZE
DAWCA LUB INNEJ TEL. 0601-862-52 
(466-b)

KUPNO:

•  KUPIĘ KAWALERKĘ DO 40 M2. TE
LEFON KONTAKTOWY 0503541045 
PO 16-TEJ. (423-g)
•  KUPIĘ MIESZKANIE DO 40 M2 W 
CENTRUM. 4363822 PO 20-TEJ. 
(452-g)
•  KUPIĘ SAMOCHÓD MAŁOLITRA
ŻOWY DO 12000 ZŁ. TEL. 4361664. 
(457-g)
•  KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 
DO 40 M2. 0502080722. (458-g)
•  KUPIĘ POLONEZACARO. 4364637. 
(477-g)
•  KUPIĘ MIESZKANIE DWUPOKO- 
JOWE. 0692646128,4543793. (480-g)

NAJEM:

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2- 
POKOJOWE TEL. 4368823, 
501586926. (433-g)
•  SZUKAM MIESZKANIA DO WYNA
JĘCIA. 0606783347. (441-g)
•  DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 
BIUROWE UL. RATUSZOWA 11,1 PIĘ
TRO POW. 65M2 TEL. 507361727 
(450-g)
•  DO WYNAJĘCIA OD SIERPNIA LO
KAL UŻYTKOWY (DZIAŁALNOŚĆ 
HANDLOWA) - CENTRUM MIASTA 
(60 M2). TEL. 4363586 PO 18-TEJ. 
(453-g)

•  WYNAJMĘ MIESZKANIE DLA 2 
STUDENTEK W CENTRUM OPOLA. 
TEL. 0602177443. (465-g)
•PILNIE POSZUKUJĘ MIESZKANIA 
DO WYNAJĘCIA. TEL. 0691791334. 
(468-g)
•  DO WYNAJĘCIA LOKAL W GŁO
GÓWKU Z PRZEZNACZENIEM NA 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
(BYŁA AGAWA). TEL. 4069821.
(471-g)
•  MIESZKANIE 110 M2 DO WYNAJĘ
CIA. 4364049. (474-g)

SPRZEDAM:

•  SPRZEDAM MIESZKANIE 25 M2 W 
PRUDNIKU. TEL. 4541537 PO 20-TEJ. 
(414-g)
•  JAŁÓWKĘ WYSOKO CIELNĄ. 
4387351. (415-g)
•  SPRZEDAM KOMFORTOWE 
MIESZKANIE 100 M2 + GARAŻ.
TEL. 4068685. (416-g)
•  SPRZEDAM PÓŁ DOMU. 4368970 
PO 16-TEJ. (417-g)
•  TANIO SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 
M-4 W PRUDNIKU.
TEL. 4361836,0608528142. (418-b)
•  SPRZEDAM KONIA (KLACZ Z OPI
SEM) 4361-499. (422-g)
•  SPRZEDAM M-4 (63 M2), III PIĘTRO, 
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH.
TEL. 4362498. (424-g)
•  SPRZEDAM LAWETĘ (ORYGINAŁ 
- NIEMIECKA). TEL. 4361956. (425-g)
•  SPRZEDAM GRUNTY ORNE WRAZ 
Z ZABUDOWANIAMI. LASKOWICE 
TEL. 4376203.
(426-g)
•  SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
NAD MORZEM. 060837806, 
943162371.
(427-g)
•  SPRZEDAM MIESZKANIE 60 M2 + 
GARAŻ - CENTRUM. 604733174. 
(430-g)

•  SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLA
NĄ ŁĄKA PRUDNICKA
TEL. 436-66-97. (436-g)
•  SPRZEDAM DOM W PRUDNIKU 
UL. POLNA. 0605940363 PO 16-TEJ. 
(439-g)
•  SPRZEDAM KAWALERKĘ (28.6M2) 
WOJSKA POLSKIEGO, II PIĘTRO. 
076-83-43-108,436-76-26. (442-g)
•  SPRZEDAM M-3. TEL. 4368607 
(443-g)
•  SPRZEDAM MIESZKANIE (50 M2) - 
PRUDNIK. 0604081129,4363596. 
(444-g)
•  DOM SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ 
NA 3 POKOJOWE MIESZKANIE W 
PRUDNIKU TEL. 4365969 PO 20.00 
(446-g)
•  SPRZEDAM APARAT LUSTRZAN
KA MINOLTA 7 XI + DWA OBIEKTY
WY + LAMPA BŁYSKOWA.
TEL. 4365968. (449-b)
•  SPRZEDAM PIANINO TEL. 4362174 
PO 17-TEJ. (451-g)
•  SPRZEDAM MIESZKANIE 60 M2 W 
STARYM BUDOWNICTWIE - 2 POKO
JE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, PIECE. 
TEL. 4363586. (452-g)
•  SPRZEDAM MIESZKANIE 122 M2. 
TEL. 4366034 PO 18-TEJ. (454-g)
•  SPRZEDAM KROWĘ WYSOKO-' 
CIELNĄ. TRZEBINA 210.
TEL. 4360380. (456-g)
•  SPRZEDAM GARAŻ NA JASIONO
WYM WZGÓRZU TEL. 4361767 
(467-g)
•  SPRZEDAM DOM PRZY UL. LOM
PY 9. TEL. 4361341,4360538. (469-g)
•  SPRZEDAM NOWĄ DACHÓWKĘ 
CEMENTOWĄ POWLEKANĄ.
TEL. 4361341. (470-g)
•  SPRZEDAM DOM W LUBRZY.
TEL. 0605263874. (472-g)
•  SZCZENIAKI OWCZARKI NIEMIEC
KIE, ŚWINKI WIETNAMSKIE, KRÓLI
KI MINIATURKI I INNE SPRZEDAM. 
4364049. (474-g)

•  SPRZEDAM POLONEZA - 350 ZŁ. 
TEL. 4361183. (475-g)
•  TANIO SPRZEDAM MEBLE KU
CHENNE I ZESTAW MŁODZIEŻO
WY WFJAZ Z NAROŻNIKIEM.
TEL. 4361836. (476-g)
•  SPRZEDAM PRZYCZEPĘ LEKKĄ 
„NIEWIADÓW", ŁAD. 550 KG. KOM. 
0691336250 W GODZ. 8,00 -15,00. 
(478-g)
•  SPRZEDAM SZCZENIAKI RASY 
DOBERMAN. TEL. 4394197.
(479-g)

Kulturalny, bez nałogów  
31-letni Niemiec pozna panią 

w wieku 25-31 lat 
(n iepalącą ze znajom ością  

języka niem ieckiego.
Tel. 0049/162 760 59 84

MAGLOW ANIE B IELIZNY  
• • • 

USŁUGI KSERO
Prudnik, Kombatantów 40, TEL. 436-10-25 
Na terenie Prudnika i Głuchołaz 

transport GRATIS

Sprzedam M 5 + garaż
ul. Skowrońskiego 16a 

tel. do 16:00 436 33 62, 
po 20:00 436 16 31

DO W YNAJĘC IA

hala 450 m2 w Prudniku 

tel. 0606 323523
'V— T - " r



BIURO OGŁOSZEŃ  
I REKLAM: 

48-200  Prudnik  
ul. Jagiellońska 3 
te l/fax: 436-28-77

BLACHY 
DACHÓWKOWE, 

TRAPEZOWE, 
DACHÓWKI, RYNNY, 

OKNA DACHOWE

-KOMPLEKSOWE DORADZTWO 
■BEZPŁATNY TRANSPORT 
-PROFESJONALNY MONTAŻ 
•SPRZEDAŻ RATALNA

CENTRUM
POKRYĆ DACHOWYCH

GRA-H
BIAŁA NYSKA ul. Nyska 27
Tel.fax 77/ 4 35 78 78 

4 35 18 18

PRZEPISYWANIE
TEKSTÓW I PRAC

prace dyplomowa, licencjackie 
magisterskie,, zaliczeniowe i inne

wykresy, tabele, rysunki 
SKANOWANIE I WYDRUK

możliwa oprawa graficzna prac

4tel. 0502 938 157 - caty dziuń 
M H R  436 82 77 • wt*czor«m

archiwizacja tekstów i rysunków na płycie CO 
cza* realizacji zamówienia * do 20 «tron rtzamni*

VID€OFILMOUIflNI€

Tadeusz Jaszczyszyn

ul. Skowrońskiego 22/29 
48-200 PRUDNIK 
tel. 436 03 71, 
kom. 0608 389 731

Image
Professional

Salon fryzjerski 
A g n ie s z k a

Cy g a l
P r u d n ik

u l  B a to re g o  12 II p.

Usługi Budowlano - Remontowe 
i Elektroinstalacyjne

Przemysław Kolek 
tel. 0503 792115

• TYNKOWANIE •
• • DOCIEPLENIA • •

• • • CIESIELSTWO • • •
• • • • DEKARSTWO • • • •

• • • INSTALACJE ELEKTRYCZNE • • •
• • KAFELKI • •

• PANELE•

PRUDNIK, ul. Skowrońskiego 16B/10

OKNA I DRZWI 
PCV I ALUMINIUM

ROLETY ZEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE 

ŻALUZJE 
MOSKITIERY 

ROLETY MATERIAŁOWE 
MARKIZY

ATRAKCYJNE CENY  
OKIEN

MONTAŻ GRATIS 
SPRAW DŹ SAM

MOŻLIWOŚCI RATALNE

„JAN-POL” 
ul. Piastowska 21, Prudnik 

tel. 4362604 
0 505 676 350, 0 506 736 479

UPUSTY DO 50%

Aleksander Kramarz • Prudnik • ul. Jagiellońska 22 • tel/fax 436 59 68
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki we Wrocławiu

FO T O  M ED IU M
poleca zdjęcia ślubne 

CD gratis

BIURO TURYSTYCZNE/

MEDIUM \
Codziennie LAST M INUTĘ wstąp!

zapytaj!
PRZEWOZY AUTOKAROWE Niemcy + film foto GRATIS PRACA I NAUKA Niemcy Au-Pair

FOTO
PROMOCJA

CYFROWE STUDIO FOTOGRAFICZNE
Z D JĘ C IA  DO D O K U M E N T Ó W  - W  5  M IN U T !
8 SZT. -1 5  ZŁ - CYFROWO WYBIERASZ SAM!

Licencjonow ane ubezpieczenia: OC, AC, DOM, FIRMA  
W A R T A ,  G E R L I N G ,  S A M O P O M O C ,  H E S T I A

S tl*M x Or  *
S a Lo n  K o s M E T y c z N y  -  S o í a r í u m

m g r ż b i e t a  P o ż n i a k

OFERUJEMY PAŃSTWU:

• przedłużanie paznokci (żel, akryl) 
• makijaż PERMANENTNY (trwały)

• usuwanie zbędnego owłosienia
• leczenie trądziku młodzieńczego

• piercing (kolczykowanie ciała)
• manicure, pedicure 

• oraz szeroką gamę zabiegów
PRUDNIK, RYNEK 3 

TEL. 436-36-75

IZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH

TRANSJUR V
F 3 r z e w ó z  o s ó b  s a m o c h o d a m i  o s o b o w y m i

■ merceues p a s a ż e r ó w  ▼ M LIuw Ld,

• Mercedes MB 100 (8 pasażerów + kierowca)
• VW Omnibus (20 pasażerów + kierowca) 

NEOPLAN 52 osoby + kierowca 
Najniższe ceny • RATY

Jerzy CIESIŃSKJ 
ul. Kard. Wyszyńskiego 28/1 

48-200 PRUDNIK 
tel. 436-29-24 

tel. komórkowy 0602138003

f  Mistrzowie dyplomowani optyki okularowej 
zapewniają profesjonalny dobór i wykonanie 

okularów w:

CENTRUM OPTYCZNYM

o p ty k  » m
Prudnik, ul. Piastowska 47 tel. 436 40 98 9"-14"

Prudnik, ul. Górna 2 tel. 436 04 00 KP-IT00

REALIZUJEMY RECEPTY KAS CHORYCH

OKULISTA - lek. med. B. Orkisz 

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK 15.00 -17.00

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

T y lk o  u nas !

TAK - Twój Kredyt jest
UBEZPIECZONY

Teraz możesz spać 
spokojnie!

ELEKTRONIK CENTRUM
P ru d n ik

ul. Arm i Krajowej 6 tel.436-33-23

OgóimyKiftitł 
Partner

r U D A D D Y  % s t I% V /D I \ ,  I
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castorama
B u d u je s z  R e m o n t u je s z  U r z ą d z a s z

K 0 W A i,t W S t l Możliwość skorzystania z karty Castorama-Lukas

ZAPRASZAMY: Pon.-Pt. 7.00-21.00; Sob. 8.00-20.00; Nd. 10.00-19.00. 

Opole, ul. Wiejska 141/A, tel. (0-77) 40 04 100, fax (0-77) 40 04 200

www.castoiama.coin.pl
1 k VA ’ ’a ’ . 'i'. . y  .*■ A. t .______________________ •* _____

KOMPRESOR OLEJOWY
• zbiornik 241
• max. wydajność 190 l/min
• ciśnienie powietrza 8 bar
• pistolet do powietrza 

z manometrem,
• przewód spiralny di.- 5 m

http://www.castoiama.coin.pl

