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Tegorocznym maturzystom z 
powiatów kluczborskiego i 
oleskiego najserdeczniejsze 
życzenia połamania piór, 
optymizmu, dużo wiary we 
własne siły, ogromu szczęścia 
i trafienia w wymarzone tema
t y

składa Redakcja

Z okazji dnia Świętego Floria
na składamy wszystkim Stra
żakom serdeczne życzenia, 
szczęścia i pomyślności w ży
ciu zawodowym, radości i po
wodzenia w życiu prywatnym, 
szacunku i uznania za ofiar
ność i męstwo w służbie na
szej społeczności.

Redakcja

Lewy nabór do PiS-u
czyli... ___

- -
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Posłanka Teresa Ceglecka - Zielonka: - 
Przed wyborami samorządowymi wiele 
osób chce się do nas “przykleić”.

Lidia Łowicka: - Nawet nie 
wiem jak wygląda pan August. 
Nigdy go nie widziałam.

piekarni?
P.AH.U. '■Kto®’1 s.c.
Piekarnia Kujakowica Górna

Pieczywo bez konserwantów ipolepszaczy, 
wypiekane tradycyjną metodą 

na naturalnym zakwasie w piecu węglowym.
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu 
w Kluczborku przy ul. Ściegiennego 2

...jak niemając zgody władz partii, ba, nie będąc nawet jej członkiem, 
zakładać jej struktury. Ryszard August z Kluczborka tworzył na własną rękę 
koła PiS-u. Obiecywał stanowiska i dobre referencje. Kluczborską szefową 
partii (na zdjęciu po prawej) zamierzał zaś “pozamiatać”. str. 5

Byczyna: Rudniki: Wołczyn:
Rycerze walczyli Po 64 latach Isandry

w deszczu “powrócił” do rozdane
str.12i13 wiernych str. 4 str. 9
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BISKUPI O RADIU MARYJA

We wtorek 2 maja Rada Stała 
Episkopatu Polski i biskupi diece
zjalni na Jasnej Górze dyskutowa
li nad przyszłością Radia Maryja. 
Powołano Radę Programową tej 
rozgłośni. Będzie się ona składała 
z ośmiu osób: czterech przedsta
wicieli redemptorystów i czterech 
księży profesorów: liturgista, do
gmatyk, filozof oraz profesor teo
logii moralnej. Na przewodniczą
cego tej Rady m ianowano ks. 
prof. W acława Depo, rektora 
Wyższego Seminarium Duchow
nego w Radomiu. Po zakończeniu 
obrad abp Sławoj Głódź powie
dział jedynie, że wśród desygno
wanych przez biskupów są także 
ks. prof. Tomasz Dutkiewicz z 
Wyższego Seminarium Duchow
nego w Toruniu i ks.prof. Jerzy 
Troska z Wydziału Teologiczne
go Uniwersytetu im. Adama M ic
kiewicza w Poznaniu; kieruje Za
kładem Teologii Moralnej.

Ks. Depo o swojej nominacji 
na przewodniczącego Rady do
wiedział się od PAP, której na
stępnie powiedział: Jestem teolo
giem dogmatykiem, a Rada ma za 
cel bardzo wierny przekaz nauki 
kościoła. Z  kolei biskup Zimowski 
je s t przewodniczącym komisji do 
spraw nauki wiary, z  którą ja  
współpracuję, to są ścisłe pow ią
zania z  nauką dogmatyczną i dla
tego w tym widzę nominację. Po
wiedziałbym o wielkiej odpowie
dzialności, za  to, co je s t  przed  na
mi, zaufaniu i zobowiązaniu. Wi
dzę to ja ko  olbrzymie zadanie, 
niewątpliwie trudne, które będzie 
wymagało współpracy i to zarów
no moich współbraci ja k  i zakonu  
ojców redemptorystów, i w ier
nych, którzy stanowią pole  współ
pracowników Radia Maryja.

Abp Głódź przekazał także, 
że biskupi nie zajmowali się kwe
stiami personalnymi Radia M ary
ja. Tymi sprawami musi się zająć

zakon redemptorystów, do któ
rych radio należy.

BRAT MOŻE 
BYĆ PREMIEREM

Prezydent Lech Kaczyński
nie wyklucza takiej sytuacji, w 
której jego brat Jarosław, lider 
PiS, objąłby funkcję premiera rzą
du. - S ze f partii rządzącej może 
zostać premierem w każdej chwili. 
To wyłącznie kwestia jego  decyzji 
- powiedział prezydent w wywia
dzie dla ŻW.

Na temat powstającej koalicji 
Lech Kaczyński 
stwierdził: Nie moż
na traktować za 
wartego porozumie
nia ja ko  końca prac  
nad stworzeniem l 
w ię k s z o ś c io w e g o  
zaplecza dla rządu. Do zawiąza
nia koalicji z  PO nie doszło z  wi
ny Platformy. Jej postawa pow o
duje, że dziś szans na wspólny 
rząd tych dwóch partii praktycz
nie nie ma. Myślę, że Polacy bar
dziej byliby krytyczni w stosunku 
do rządu, który nie ma swobody 
działania, niż do rządu, który 
dzięki poparciu parlam entarnej 
większości może zmieniać pań
stwo. Zmieniać z  korzyścią dla 
obywateli.

TO ZŁE DLA POLSKI

Wicemarszałek Sejmu Bro
nisław Komorowski po ogłosze

niu przez Stefana 
M ellera decyzji o 
rezygnacji z szefa 
MSZ powiedział:

- Teraz nadcho
d z i  bardzo trudny  
•moment dla polskiej 

dyplomacji. S ze f Samoobrony w 
tym rządzie niszczy wizerunek na
szego kraju za granicą.

K omorowski nie chciał 
zdradzić, kto jego zdaniem zastą
pi Mellera. - Mogę jedynie  pow ie
dzieć, że w Warszawie mówi się o 
kilku nazwiskach ludzi z  Samo
obrony, którzy mają się znaleźć w 
kierownictwie MSZ. Nazwiska te 
przyprawiają mnie o gęsią skórkę.

PREMIER KAZIMIERZ 
MARCINKIEWICZ WIERZY 

W SUKCES KOALICJI

Premier w wypowiedzi dla

M IĘD ZY N A RO D O W Y
PRZEWÓZ OSÓB

POLSKA - NIEMCY - HOLANDIA

Zapewniamy:

O  Wysoki komfort 
O  klimatyzacje 
O  Miłą I fachową 

obsługę

Oferujemy odbiór spod domu i dowóz pod wskazany adres

tel. 448 625 810 012,448 606 883 395, +48 500109 507

Oferujemy:

Wynajem samochodu
- wycieczki
- wesela 
-przysięgi

TVN zapewnił, że wierzy w suk
ces podpisanego porozumienia z 
Samoobroną. Jest on przekonany, 
że do porozumienia wkrótce dołą
czą nowe ugrupo
wania, bądź kolejnil 
posłowie. Jeżelil 
nie, to pewne są no
we wybory:

Postaw m yi 
sprawę jasno: rządy dla samego 
rządzenia nie są nikomu potrzeb
ne. Podobnie koalicje dla samych 
koalicji. Potrzebna je s t naprawa i

m odernizacja państwa. D opóki 
rząd ma możliwość dokonywania 
tych zmian, dopóki koalicja bę
dzie realizowała program solidar
nego państwa, dopóty będzie to 
pożyteczne dla kraju.

SZEF MSZ STEFAN MELLER 
ODCHODZI

Kilka dni temu reagując na 
złośliwości Andrzeja Leppera na
temat jego ewentualnego odejścia 
z MSZ po zawiązaniu koalicji PiS 

Samoobrona, szef MSZ odpo-
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wiedział:
- Byłbym gotowy podjąć się 

roli błazna Stańczyka, ale nie na 
dworze Andrzeja Pierwszego. Po 
podpisaniu koalicji Stefan M eller 
ogłosił swoje odejście. Przy oka
zji zapewnił:

- To nie je s t  tak, że  odchodzi 
książę i wszystko się wali. Jest to 
m iejsce pracy, w którym  mam  
świetnych zastępców. M in ister
stwo ma olbrzymią armię św iet
nych pracowników, mądrych i do
świadczonych osób.

ie w ó d z tw ie

NOWA ATRAKCJA  
TURYSTYCZNA

28 kw ietn ia  w M uzeum  
Czynu Powstańczego na Górze 
św. Anny otwarta została "Pa
noram a Pow stań Śląsk ich" . 
Zawisła w nowo w yrem onto
w anej rotundzie m uzealnej. 
Przedstaw ia grupowe zdjęcia  
powstańców, codzienne prace, 
domowe' sprzęty.

O tw arciu  tow arzyszy ł 
przejm ujący spektakl św iatła i 
dźwięku, w którym  słychać było 
odgłosy walk, jęk i zranionych, 
krzyki.

- Naszym  zam ierzeniem  by
ło pokazanie anonim owych ludzi 
- uczestników  burzliwych wyda
rzeń na Śląsku - w yjaśniał M a
rek M ikulski, w spółautor (ze 
swym synem M aciejem ) kon
cepcji scenograficznej i projektu 
ekspozycji. U rszula Z ającz
kow ska, au to rka scenariusza  
panoram y (w spólnie z prof. M i
chałem  Lisem ) tłum aczyła, że 
panoram a nie przedstaw ia walki 
lecz odradzające się życie, k tó 
rego nośnikiem  jes t śląska ko
bieta, która najpierw  w ysyłała 
m ęża i syna do pow stania i była 
w nim sanitariuszką, a później 
patronką odradzającej się nor
m alności.

- Kiedy wybierałam  zdjęcia  
do panoram y - m ów iła Urszula 
Zajączkow ska - panow ał okres 
zastoju. Na aukcjach nie p o ja 
w iały się żadne nowe dokum enty  
z  tego okresu, pow stańcy w y
marli. I  w tedy znalazł się list n i
ja k iego  Teodora, m ężczyzny o 
nieznanym nazwisku, m ieszkań
ca Grudzie, który p isa ł do sw o
je g o  znajomego. List ten został 
odczytany w trakcie inauguracji 
panoramy.

W itając gości p rzyby łych  
do muzeum  w icem arszałek Ewa 
R urynkiew icz stw ierdziła: - J e 
steśm y w m iejscu szczególnym  - 
kultu św. Anny, pobytu  papieża, 
m iejscu, g d zie  k iedyś krw ią  
ustalano granice. D zisia j na tej 
ziem i wszyscy - Ślązacy, N iem cy  
i Polacy - żyjem y w zgodzie, a 
każda decyzja podejm ow ana je s t  
na za sa d zie  w ypracow anych  
kom prom isów . P ow stan ia  ś lą 
skie niech dokum entują naukow 
cy. M y zaś m usim y wierzyć, że  
nikt nigdy nie będzie w sposób  
siłow y narzucał nam faktów .

Zarów no panoram a, ja k  i 
poprzedzający j ą  rem ont ro tun
dy i łącznika, sfinansow any zo
stał (kw otą 258 tys. złotych) z 
budżetu sam orządu w ojew ódz
tw a opolskiego. K rystyna Le
nart, dyrektor M uzeum  Śląska 
O polskiego, tw ierdzi, że kilka 
lat tem u ta część placów ki była 
pełna w ilgoci i pleśni. Trzeba 
było z niej w ycofać zabytki, by 
nie u leg ły  zn iszczen iu . Przy 
okazji prac rem ontow ych w y
m ienione zostały  okna, dach, in
stalacja centralnego ogrzew ania, 
a budynek m uzeum  w łaśnie jest

ocieplany.

D IN O ZA U R Y  W DO BRYCH  
R ĘK A C H

Na roboczym  spotkan iu , 
zorganizow anym  28 kwietnia  
przez w icem arszałek  Ewę Ru
rynkiew icz, dyskutow ano o za
gospodarow aniu pawilonu pa
leontologicznego w K rasiejo- 
wie.

Zarów no zarząd w ojew ódz
tw a jak  i S tow arzyszenie Sam o
rządowe "D inopark" chcą, by w 
lipcu paw ilon został udostępnio
ny zw iedzającym . C zasu je s t  
więc n iew iele. N a razie w p aw i
lonie trw a - prow adzony przez 
firm ę R ekonsbud - m ontaż in
stalacji i szklanych tafli podło
gowych. N iezależnie od prow a
dzonych  p rac  budow lanych , 
opracow yw ana będzie koncep
cja krasiejow skiej p rezen tac ji.

Z o rgan izow an ie  w ystaw y 
zosta ło  pow ierzone M uzeum  
Śląska O polskiego, zaś nadzór 
naukow y nad n ią  spraw ow ać bę
dzie dr Elena Yazykowa z U ni
w ersytetu O polskiego. O na też 
zadecydu je , jak ie  o sta teczn ie  
teksty  znajdą  się przy każdym  z 
eksponatów . M ateriału je s t w ie
le. - Wizje i opisy m usim y tak ze  
sobą pogodzić, by były one zro 
zum iałe zarów no dla specja li
stów, ja k  i am atorów  - mówi 
K rystyna Lenart, dyrektor M u
zeum Śląska O polskiego.

D oktor Yazykowa zadekla
row ała też, że 5 m aja jed z ie  z 
g rupą  studentów  do K rasiejow a, 
by porządkow ać teren  w są 
siedztw ie paw ilonu.
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PRACA W  HO LANDII

w w w .levell.com.pl

W Y M A G A N Y  P A S Z P O R T  NIEMIECKI

• praca dla kobiet i mężczyzn
♦ oferty w przemyśle I ogrodnictwie
• opieka polskich przedstawicieli
♦ możliwość stałej współpracy

O pole ul. 1 Maja 111 Nowa W ioska
tel. 77/456 47 67 32/419 53 02
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Wartość nieruchomości wynosi 780 747 złotych, a jej cena wywoław
cza w rokowaniach 400 tys. złotych netto. Do chwili obecnej do 
rokowań nikt się nie zgłosił.

reklama

reklama

26 kwietnia około godz. 18.00 w Boroszowie na polu wybuchł pożar. Spale
niu uległo dwanaście bel słomy. Godzinę po zakończeniu akcji gaśniczej 
PSP w Oleśnie otrzymała zgłoszenie o pożarze zabudowań gospodarczych 
w tejże miejscowości.

Pożar zabudowań gospodarczych wybuchł tuż przed godziną 21.00. Miał miejsce w obrębie kilkudziesięciu 
metrów od pożaru sprzed kilku godzin. W wyniku pożaru budynków spaliła się kryta dachówką murowana stodo
ła o powierzchni ok. 480 m kw. oraz murowana szopa kryta eternitem (ok. 24 m kw.).

W wyniku pożaru stodoły spa
leniu uległo 20-30 ton słomy. Wła
ściciel straty szacuje na 82 tys. zło
tych. W działaniach ratowniczo-ga
śniczych brało udział dwanaście za
stępów OSP i PSP. Akcja trwała kil
kanaście godzin.

- Pożar był na tyle groźny, że 
działania ratownicze polegały na 
bronieniu budynku mieszkalnego i 
innych budynków gospodarczych, 
które były bezpośrednio zagrożone 
tym pożarem - powiedział st. kpt.
Jarosław Zalewski z PSP w Ole
śnie. Komenda Powiatowa Policji 
w Oleśnie prowadzi dochodzenie w 
tej sprawie. Nie wyklucza się pod
palenia.

ZWROT PO 
u tL o n r ,

M 1 C M 6 Y ,
\  SPRAWY

SIEDZIBA Firmy: 45-06* Opól«, ul. Rrjm.mta 8
teł.: 0048 77 441 82 58, far: 0048 77 441 59 16 

O D D Z I  A Ł  O l i w i « :  44-100 G liw ic e , ul. B o h  C e lta  W arszaw skiego 9
1*1.: 0048 52 777 53 46. 0048 32 777 53 45 

O D D Z I  A l k r a k ó w ; tj-onn Z A B IF U Z ń W . Ul. K ra k o w s k a  33. ML/ftn: 0048 12 285 27 72

Bartłomiej Kubik

PKS Kluczbork
ul. Byczyńska 120 
tel. 077/418 18 32
www. pks. kluczbork. pl

Badania t^hhićżne~pdjazdów 
Diagnostyka komputerowa

• Laserowa geometria kół
• Naprawy pojazdów
• Serwis ogumienia
• Pomoć drogowa tei.ows 431908

<s V'Ka/-
i l '

SKUP ZŁOMU I SUROWCÓW WTÓRNYCH

PHU W AMAD
- złom,
- opał (węgiel, koks, miał)
- stal

transport samochodowy od 0,5 kg do 25000 kg

Ligota Zamecka, ul. Kujakowicka 80 
Kluczbork, ul. Dworcowa 1 

tel. 077 413 36 52 
lub 0502 520 556
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Rudniki - Faustianka:

Co dalej z cegielnią?
Cegielnia w Faustiance po raz trzeci jest wystawiana do sprzedaży. Przez trzynaście lat gmina dzierżawiła nieruchomość Zofii i Stanisła
wowi Dygudajom. Umowa jednak wygasła z końcem 2005 roku i do chwili obecnej nie wiadomo, co stanie się z cegielnią. Dzierżawca do
maga się od gminy zwrotu kasztów modernizacji, jakie wprowadził, a których wysokość jego zdaniem sięga prawie 370 tys. zł.

Pierwszy przetarg na sprzedaż 
cegielni odbył się 5 sierpnia ubiegłe
go roku, drugi 31 stycznia tego roku, 
obydwa ze skutkiem negatywnym. 
Na dziewiątego maja zaplanowane 
jest przeprowadzenie rokowań.

- Wartość nieruchomości wyno
si 780 747 złotych, a je j  cena wywo
ławcza w rokowaniach wynosi 400 
tys. złotych netto - mówi Teresa Ja
ma z Urzędu Gminy w Rudnikach i 
dodaje:

- W skład nieruchomości 
wchodzi między innymi budynek ad
ministracyjny, betoniarnia, murowa
ny magazyn kryty blachą, 15 suszar
ni - wiat, budynek wyrobowni z

warsztatem i magazynem paliw, wia
ty boczne oraz magazyn sprzętu i 
piec Hojfmana. Cała posiadłość li
czy ponad sześć i pół hektara. Na 
działce znajduje się również kopal
nia odkrywkowa iłów i studnia głę
binowa. Jednak chętnych do zakupu 
nie ma. Póki co, obowiązuje umowa, 
w której wójt Andrzej Pyziak wyra
ził zgodę na przebywanie dotych
czasowemu dzierżawcy Stanisławo
wi Dygudajowi na terenie posiadło
ści do końca czerwca bieżącego ro
ku. Dygudaj ma w tym czasie utrzy
mywać cegielnię bez dodatkowych 
opłat.

- W tej chwili sprzedaję tylko

zapasy materiału, który wyproduko
wałem w poprzednich latach. Nie 
zamierzam ju ż  prowadzić tu działal
ności, jaką jest produkcja cegły, bo 
stało się to nieopłacalne - rynek się 
załamał - mówi dzierżawca. Liczy 
on też, że gmina zwróci mu koszty 
ulepszeń, jakie wprowadził w ciągu 
trzynastu lat prowadzenia cegielni.

Z aktualizacji operatu szacun
kowego z 14 lutego 2006 roku wyni
ka, że ma to być suma 369 789 zło
tych.

- Taka kwota została ustalona 
przez rzeczoznawcę ju ż  18 marca ub. 
roku, a w grudniu została tylko po-

Boroszów:

Pożar za pożarem

uaktualniona. Mam nadzieje, że doj
dziemy z gminą do porozumienia, bo 
vi> umowie zobowiązała się ona do 
pokrycia kosztów modernizacji 
związanych z  działalnością cegielni 
- twierdzi Dygudaj.

Dzierżawca nie chce zdradzić, 
czy kupi cegielnię, mówi jedynie, że 
jest z posiadłością mocno związany. 
Natomiast wójt zlecił wykonanie ko
lejnej wyceny nakładów dzierżaw
cy, bo jak mówi: - Nie chcę, by ktoś 
zarzucił mi działania na niekorzyść 
gminy. Muszę upewnić się co do fa k 
tycznej kwoty. Zwłaszcza, że pierw
sza wycena wykonana została pod  
kątem sprzedaży obiektu, ta z  kolei 
ma wykazać rzeczywistą wartość 
wkładił pana Dygudaja. Wiem, że

wykonane ulepszenia były potrzeb
ne, bo gdy cegielnia została oddana 
w ręce dzierżawcy, je j stan wymagał 
nakładów finansowych. Jednak do
piero po opinii drugiego rzeczo
znawcy będziemy mogli wypłacić su
mę, której jeszcze w tej chwili nie 
znam. Na pytanie, co stanie się z ce
gielnią Pyziak odpowiada: Będzie
my się starali ją  sprzedać, ale nie 
możemy, ze względu na przepisy 
prawne, obniżyć ceny bardziej niż 
do 40% wartości cegielni. Jeżeli to 
się nie uda, postaramy się przynaj
mniej nadal wynajmować obiekt, po 
to, by nie niszczał.

Do chwili obecnej do rokowań 
nie zgłosił się nikt.

(br)
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Praszka: Komendant podsumował 2005 rok
4 maja 2006

Ciemne ulice sprzyjają złodziejom
Na ostatniej sesji rady miejskiej w Praszce 25 kwietnia komendant Komisariatu Policji komisarz Tadeusz Mucha, przedstawił radnym oce
nę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie oraz omówił działalność praszkowskiej policji w 2005 roku.

Najwięcej przestępstw 
było w Praszce

Ze sprawozdania komendanta 
Muchy wynika, że największe zagro
żenie przestępczością wystąpiło na te
renie samej Praszki, gdzie odnotowa
no 37% ogółu zaistniałych prze
stępstw. - 18% przestępstw odnoto
wano w południowej części Praszki 
(od ulicy Piłsudskiego i Warszaw
skiej) oraz 19% w części północnej 
miasta - mówił komisarz Mucha. Na
stępnym terenem najbardziej zagro
żonym przestępczością jest gmina 
Rudniki, gdzie odnotowano ich pra
wie 18% oraz gmina Gorzów Śląski, 
gdzie zaistniało ich 14,7%. Najmniej 
zagrożonym terenem jest gmina Pra
szka (tereny wiejskie) -  tylko 7,9% 
ogółu przestępstw.

W kategorii przestępstw prze
ciwko życiu i zdrowiu w 2005 roku 
odnotowano spadek wszczętych po
stępowań przygotowawczych o dwa 
oraz wzrost liczby czynów stwier
dzonych o pięć w podkategorii- 
uszczerbek na zdrowiu. Poza tym na 
tym samym poziomie co w 2004 roku 
odnotowano ilość wszczętych postę
powań przygotowawczych przy jed
noczesnym spadku ilości czynów 
stwierdzonych o jeden w podkategorii 
- bójka i pobicie. Wszystkie te prze
stępstwa zostały wykryte.

Z kolei w kategorii przestępstw 
przeciwko mieniu zarówno w ilości

wszczętych postępowań przygoto
wawczych jak i w czynach stwier
dzonych w 2005 roku nastąpił znacz
ny spadek przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ich wykrywalności. W 
podkategorii kradzież mienia odnoto
wano znaczny spadek ilości wszczę
tych postępowań oraz przestępstw 
stwierdzonych. W 2005 roku obniżył 
się również wskaźnik wykrycia tych 
przestępstw. Dużym problemem jest 
nadal kradzież samochodów. W pod
kategorii tej odnotowano niewielki 
wzrost wykrywalności - o 4,8%.

Kolejna podkategoria - kradzież 
z włamaniem - stanowi 25,8% 
stwierdzonych przestępstw kryminal
nych. Odnotowano tu ponad 20 - pro
centowy spadek ilości wszczętych po
stępowań przy jednoczesnymi wzro
ście o 4,7% ilości czynów stwierdzo
nych. Widocznemu zwiększeniu uległ 
jednak wskaźnik ich wykrycia. 
Znaczna część ze stwierdzonych prze
stępstw w kategorii włamań to np. 
włamania do różnego rodzaju pusto
stanów, domów letniskowych, szop, 
gdzie straty jednostkowe były mini
malne.

W kategorii przestępstwa narko
tykowe w 2005 roku wszczęto trzy 
postępowania przygotowawcze. Za
kończono śledztwo narkotykowe, w 
wyniku którego ustalono kilkunastu 
podejrzanych. Wobec nich Sąd Rejo
nowy w Oleśnie zastosował tymcza

sowe aresztowania. W rezultacie udo
wodniono im 101 przestępstw.

W kategorii kierowania pojaz
dem przez osobę w stanie nietrzeź
wym w porównaniu do 2004 roku na
stąpił znaczny spadek. W 2005 
stwierdzono 183 takie czyny, czyli o 
64 mniej niż w 2004 roku.

Mniej wypadków 
drogowych i kolizji

Spadła również liczba prze
stępstw popełnionych przez nieletnich 
z 53 w 2004 roku do 34 w 2005 roku. 
Zmniejszyła się także liczba nielet
nich sprawców czynów karalnych z 
29 w 2004 do 13 w roku 2005. Naj
częściej nieletni byli sprawcami prze
stępstw gospodarczych (dotyczących 
programów komputerowych), kra
dzieży, włamań oraz przestępstw nar
kotykowych. W ramach prowadzo
nych postępowań przygotowawczych 
policjanci ustalili łącznie 324 osób 
podejrzanych, a wobec 15 z nich sąd 
zastosował tymczasowe aresztowa
nie.

W 2005 roku na terenie działa
nia Komisariatu Policji w Praszce od
notowano łącznie 324 wykroczenia. 
Największe zagrożenie w tym zakre
sie wystąpiło na terenie miasta Prasz
ki -  63,3% ogółu wykroczeń. Na dru
gim miejscu jest teren gminy Praszka 
-11 ,4% . Dalej uplasowały się gmina 
Rudniki ze wskaźnikiem 11,1% i

gmina Gorzów Śląski -  10,8%.
W 2005 roku zaistniały 33 wy

padki drogowe, w których śmierć po
niosło siedem osób i 35 zostało ran
nych. W porównaniu do 2004 rokuna- 
stąpił tu spadek o siedem. W wyniku 
wypadków uszkodzeniu uległy 54 sa
mochody, a straty wyniosły około 261 
tys. zł. W 2005 roku zmniejszyła się 
również liczba kolizji drogowych. 
Odnotowano ich o 85 mniej niż w ro
ku 2004. W ich wyniku uszkodzeniu 
uległo 242 pojazdy na szacunkową 
kwotę ok. 540 tys. zł.

W okresie 2005 roku 
najwięcej wypadków i kolizji 
wydarzyło się w gminie Pra
szka -  86. W porównaniu do % 
2004 roku jest ich jednak 
mniej o 56 zdarzeń. Na drugim 
miejscu jest gmina Gorzów 
Śląski - 35 wypadków i kolizji 
- czyli 37 mniej niż w 2004 roku.

Podsumowując swoje spra
wozdanie komendant Mucha zwrócił 
uwagę na problem wyłączania oświe
tlenia w Praszce. Okazuje się, że wie
le kradzieży dokonywanych jest w 
godzinach nocnych. - Zdecydowanej 
większości kradzieży samochodów i 
włamań .dokonywano w Praszce 
głównie w godzinach nocnych, 
sprzymierzeńcem złodziei było i jest 
nadal wyłączane oświetlenie w mieś
cie - mówił komisarz. Opinię komen
danta poparł radny Jan Spodzieja. -

Powinniśmy sie zastanowić nad przy
wróceniem oświetlenia nocnego w 
gminie Praszka. Oszczędności są 
istotne, ale nie kosztem bezpieczeńst
wa mieszkańców - podsumował 
radny.

Aneta Bednarek

Rudniki: Obraz zagazowanego przez nazistów proboszcza trafił do rudnickiej parafii

Po 64 latach „powrócił" do wiernych
Obraz księdza Leopolda Berenta został przekazany 28 lutego .2006 roku w Smolnej przez Jana Witka na ręce 

boszcza rudnickiej parafii ks. Krzysztofa Błaszkiewicza.
pro-

Ksiądz Berent był ostatnim proboszczem rudnickiej parafii 
przed II światową. Pracował tu 18 lat, niestety czas wojny nie 
był dla niego łaskawy. Został aresztowany i osadzony w Da
chau - niemieckim obozie koncentracyjnym dla duchownych. 
Największym jego pragnieniem było powrócić z obozu do pa
rafii i swoich wiernych. Jednak nie było mu to dane - został 
zamordowany. Teraz do Rudnik powrócił jego wizerunek.
W akcie przekazania obrazu czytamy: ,Ja, Jan Witek, za
mieszkały w Smolnej, powiat oleśnicki, mąż i spadkobierca po  
Wiktorii Teresie Marii Witek z domu Paczkowskiej, z  matki

Stanisławy Berent, rodzonej siostry Leopolda Berenta, ostat
niego przed II wojną światową proboszcza Parafii Rrzymsko - 
Katolickiej w Rudnikach, w porozumieniu z  dziećmi- darujemy 
portret olejny tegoż księdza Leopolda Berenta, znajdujący się 
od lat w naszej rodzinie na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej 
pod wezwaniem Sw. Mikołaja w Rudnikach, na ręce aktualne
go proboszcza tejże Parafii Księdza Krzysztofa Błaszkiewicza. 
Jesteśmy przekonani, że największym pragnieniem księdza Be
renta było powrócić z obozu koncentracyjnego w Dachau, do
kąd w pierwszych dniach wojny został wywieziony jako znany 
w okolicy patriota, do swojej Parafii i swoich wiernych. Bóg 
zrządził jednak inaczej. Ksiądz Leopold Berent ja k  wielu in
nych więźniów nie przeżył obozu i nie wrócił. Niech, zatem 
choć symbolicznie w swoim obrazie wróci do swoich.”

Ksiądz Leopold Berent urodził się 18 października 
1875 roku we wsi Kościelne w powiecie kolskim. Rodzicami 
byli Tomasz i Wiktoria z Komendzińskich. Po ukończeniu 
gimnazjum w Kaliszu i uzyskaniu świadectwa dojrzałości 
wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Ukoń
czył studia filozoficzno - teologiczne i 1904 roku przyjął świę
cenia kapłańskie. Bezpośrednio po otrzymaniu święceń objął 
pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii Połajewo. Ów
czesna władza diecezjalna powierzyła mu wówczas misję wy
budowania w tejże parafii nowego kościoła. W 1909 został wi
kariuszem w parafii Kłobuck, a po trzech latach w parafii Pąt
nów. W tejże parafii podjął się budowy kościoła w stylu neo
gotyckim. Wkrótce wybuchła I wojna światowa i dokończenie 
swojego dzieła pozostawił następcy - ks. Antoniemu Kosiel- 
skiemu. Pod koniec wojny ks. Berentowi na trenie parafii Pąt
nów udało się utworzyć dwie szkoły powszechne oraz straż 
pożarną dla której z własnych środków zakupił sprzęt strażac
ki.

24 maja 1923 roku biskup Stanisław Zdzitowiecki

mianował księdza Leopolda Berenta proboszczem parafii 
Rudniki k. Wielunia. 17 listopada został wybrany wicedzieka
nem dekanatu praszkowskiego, a po 5 latach został dzieka
nem. Ksiądz Leopold Berent jako proboszcz parafii w Rudni
kach i dziekan dekanatu praszkowskiego położonego na grani
cy polsko - niemieckiej, był nie tylko kapłanem, był przede 
wszystkim gorliwym patriotą. Kilkakrotnie został mianowany 
członkiem Dozoru Szkolnego na terenie gminy Rudniki.

Okres okupacji hitlerowskiej był dla kapłanów cięż
ki. Ciągła niepewność dnia następnego, a także wrogość ze 
strony okupantów, nie ułatwiały pracy duszpasterskiej. 13 
września 1941 roku Niemcy odebrali ks. Berentowi klucze do 
kościoła parafialnego, nie pozwolili odprawiać nabożeństw i 
wyrzucili go z plebani. Ponieważ dalsze zamieszkiwanie na 
terenie parafii niosło za sobą wiele niebezpieczeństw, ks. Be
rent uciekł do sąsiedniego Jaworzna. Podczas chwilowej nie
obecności miejscowego proboszcza zamieszkał na plebani i 
właśnie stąd miał zamiar sprawować dalszą posługę duszpa
sterską dla rudnickiej parafii. Sytuacja ta nie trwała jednak na
wet miesiąca. We wczesnych godzinach poniedziałkowych 6 
października 1941 roku ks. Berent został aresztowany przez 
gestapo i zawieziony do Wielunia. Jeszcze tego samego dnia 
przetransportowano go do tymczasowego obozu w Konstanty
nowie k. Łodzi. Stamtąd po 3 tygodniach, 30 października, w 
transporcie kolejowym wraz z innymi kapłanami dostał się do 
obozu koncentracyjnego dla duchownych w Dachau. Ciężka 
praca, wyczerpujące apele, znikome racje żywnościowe, przy
czyniły się do mocnego osłabienia organizmu. Pobyt w obo
zie, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, stał się dla księdza 
gehenną. 4 maja 1942 roku ksiądz Berent wraz z transportem 
inwalidów został wywieziony do Hertheim koło Linzu i zaga
zowany.

E.K.
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Powiat kluczborski: Zakładał struktury PiS-u, choć nie jest nawet jej członkiem. Robił to bez zgody władz partii

Dziki nabór do PiS - u
Okres przedwyborczy to gorący czas dla lokalnych działaczy politycznych, którzy ostatnim rzutem na taśmę chcieliby się 
znaleźć na liście kandydatów do rady gminy lub powiatu. Na przykład w powiecie kluczborskim koła Prawa i Sprawiedli
wości chciała zakładać osoba, która delikatnie mówiąc nie cieszy się zbyt dobrą opinią, wzbudza ogromne kontrowersje 
wśród polityków opolskiego PiS - u, a co więcej swój nabór prowadzi za plecami lokalnych działaczy partii.

fi:,..;

Posłanka Teresa Ceglecka - Zielonka: - Przed wyborami sam orzą
dowymi wiele osób chce s ię  do nas “przykleić".

Nie dał 
za wygraną

M owa o Ryszardzie A ugu
ście, który ju ż  ponad rok tem u 
próbow ał w stąpić do kluczbor- 
skiego koła Praw a i Spraw iedli
wości. Próbow ał, ale mu się nie 
udało. Jednak nie dał za w ygra
ną. Zaczął kaperow ać kandyda
tów do koła PiS w W ołczynie i 
Byczynie. Prow adził swój nabór 
“na dziko”, bo nie je s t nawet 
członkiem  Praw a i Spraw iedli
wości.

- Pan A ugust zadzw onił do 
m nie ja k ie ś  dwa ty 
go d n ie  temu. P o
w iedzia ł, że  je s t  
osobą, k tóra  z a j
m uje s ię  tw o rze
niem  struktur Pra
wa i Spraw iedliw o
ści w pow iecie. D osta ł od  kogoś 
m ój num er telefonu i prosił, by 
mu pom óc, a le  zdecydow anie  
odm ów iłem  - re lac jonu je  
K rzysztof M aszkow ski, praw i
cow y radny z W ołczyna.

Jak poinform ow ał nas inny
dz

iałacz PiS - u, który chce 
zachow ać anonim ow ość, A ugust 
tw ierdził, że obecną pełnom oc- 
niczkę pow iatow ą Lidię Ł ow ic
ką, trzeba “pozam iatać”, bo nic 
nie robi. Zapew niał, że teraz on 
będzie “rządził” w pow iecie, bo 
Ł ow icką odw oła niebaw em  za
rząd i w spraw ach PiS - u należy 
się z nim  kontaktow ać.

D zia łaczy  zachęcał do 
w spółpracy referencjam i na sta

now iska dyrektorskie, których 
on m iał udzielać.

PiS
mu się podoba

W rozm ow ie telefonicznej 
A ugust zaprzecza jakoby kogo
kolw iek werbow ał. - To pom ył
ka. N ie dawałem  żadnych dekla
racji. N ie kaperowałem ludzi do 
PiS- u, bo je s tem  tylko szerego
wym członkiem  partii. Rozm a
wiałem jed yn ie  z  niejakim  p a 
nem M aszkowskim  i zachęcałem , 
żeby w Wołczynie tw orzyli koło, 
żeby dzia łali - tłumaczy. - Ten 
pan nie je s t  działaczem  Prawa i 
Spraw iedliw ości - kategorycznie 
w eryfikuje w ypow iedź A ugusta 
Lidia Łowicka.

- N ie je s t  upoważniony, a 
naw et nie ma praw a tworzyć kół 
tej p a rtii - dodaje. Po przytocze
niu słów pełnom ocniczki August 
prostuje sw oją w ypowiedź. - To 
znaczy j a  nie je s tem  członkiem  
PiS - u. Ule się wyraziłem. Na 
dzień dzisiejszy je s tem  sym paty
kiem. Jeszcze nie podjąłem  decy
zji, czy się zapiszę, ale ta partia  
bardzo m i się podoba  - inform u
je .

“Nie” dla karanych

Ale to, czy się “zapisze” nie 
będzie zależało tylko od niego. 
K ażda kandydatura zatw ierdza
na je s t  na zarządzie  w ojew 
ódzkim  partii, a pan A ugust, 
choć tak bardzo chce być PiS - 
owcem  i tak się stara, wywołuje 
ogrom ne kontrow ersje  w śród

opolskich działaczy tej partii. 
Był karany za spow odow anie 
pod wpływem  alkoholu w ypad
ku  ze skutkiem  śm iertelnym , a 
obecnie toczy się przeciw  niem u 
postępow anie przed sądem gro- 
dzim z art. 286 kk (patrz ram 
ka).

- N ie ma mowy, by osoby  
karane łub ze złą  opinią m ogły 
być członkam i PiS. N aw et je ś l i  
pan August w yrazi chęć w stą
p ien ia  do partii, to będę p rze 
ciw na tej kandydaturze. Jako  
pełnom ocnik P iS  - u w pow iecie  
kluczborskim  nie widzę m iejsca  
w naszym kole dla pana  Augusta  
- mówi zdecydow anie Łowicka.

Kłosowski nie chce się 
wypowiadać, 

Zielonka jest stanowcza

W spom niany w ielb icie l 
partii rządzącej je s t kojarzony z 
innymi gorącym i zw olennikam i 
PiS- u w pow iecie kluczborskim

Jerzym  Tylkow skim , 
M irosław em  M andrygą i 
P iotrem  P iłatem , k tórzy  jak  
wieść gm inna nie
sie m ają  podobno 
bardzo dobre ukła
dy z szefem partii 
na O polszczyźnie  
Sławom irem  Kło
sow skim . Ten 
ostatni zaprzecza, jakoby znał 
Ryszarda Augusta, choć August 
niejednokrotnie pow oływ ał się 
na znajom ości “ze S ław kiem ”, 
za którego w iedzą i przyzw ole
niem miał działać. - Nie będę te
go komentował, nic na te temat 
nie wiem. Jeśli tylko wpłyną do 
mnie dokum enty pana Augusta, 
to będę się m ógł na ten temat 
w ypowiedzieć - mówi K łosow 
ski.

N a pytanie, dlaczego nie 
oczyści środow iska w okół 
m iejscow ego PiS - u, by różni 
pseudodziałacze się na niego nie 
pow oływ ali, K łosow ski odpo
wiada: - Znam wielu różnych lu
dzi w województw ie opolskim  i 
nie mogę nic na to poradzić, że  
się na m nie powołują.

A fakt, że w ubiegłorocznej 
kam panii do parlam entu plakaty 
K łosowskiego w ieszał m.in. Pi
łat, poseł tak tłum aczy: - W 
K luczborku miałem sw ój kom itet 
wyborczy, k tóry  odpow iadał 
m.in. za  w ieszanie  plakatów . 
Szefowała temu kom itetowi oso
ba z  Byczyny i to ona zlecała  
plakatowanie, a nie j a  - ucina 
Kłosowski.

Bardziej stanow cza je s t po
sła

nka Teresa Ceglecka - Zie
lonka. - Dla takich osób nie ma 
m iejsca w P iS  - ie - mówi Zie
lonka. - J e ś li ktoś chce  
członkiem  Prawa i Spraw iedli
wości, m usi m ieć nienaganną  
przeszłość i reprezentować wy
znaw ane p rze z  nas w artości. 
P rzed w yboram i samorządt 
mi wiele osób chce się do 
“przykleić ”, bo zw ietrzyli 
liw ość dostania się do łfs 
Jednak w P iS - ie nie ma miej, 
dla ludzi przypadkowych, 
dydatury osób z  nie najlepsĘi 
p rzeszło śc ią  abso lu tn ie  nie  
wchodzą  w rachubę. Nie pozw o
lę, aby takie osoby były członka
mi naszej partii.

August jest jak UFO

August nie uważa, aby 
przeszłość przeszkadzała mu 
wstąpienie do PiS. - Wyrok 
spraw ie wypadku ju ż  na mnie 
nie ciąży, przedaw nił się. Mam  
oświadczenie, że nie jes tem  ka
rany. N atom iast je ś li  chodzi o tę 
drugą sprawę, to je szc ze  parę  
dni i wygram. Będę wtedy czysty  
ja k  łza - mówi. O św iadczenia 
działaczy Praw a i Spraw iedli
w ości, którzy] 
tw ierdzą, że nie ma 
dla niego m iejsca 
w tej partii, puen
tuje tak: - Jeśli n ie | 
ma dla mnie m iej
sca w P iS - ie, to mam swoje  
m iejsce w domu.

N atom iast zaprzecza, że 
chce się pozbyć Lidii Łowickiej.

- Nie mam nic przeciwko 
niej. W trakcie kampanii do parla
mentu kontaktowałem się z  nią te
lefonicznie, chyba dwa razy. Dla
czego niby chciałbym ją  “poza
miatać ”? - pyta August. Łowicka 
znów obnaża “prawdomówność” 
Augusta.- Bzdura i kłamstwo! Pan 
August powołuje się na znajomość 
ze mną, a ja  nigdy z  nim nie roz
mawiałam, nigdy do mnie nie tele
fonował. Jest dla mnie ja k  UFO - 
słyszałam, że  istnieje, ale nie wiem 
ja k  wygląda, nigdy go nie widzia
łam- wyjaśnia pani Lidia.

Lidia Łowicka: - Nigdy w życiu  
nie widziałam go na oczy.

Pracują 
na dobrą opinię

O becnie PiS w pow iecie 
kluczborskim  liczy 48 człon
ków. Zaw iązało się koło w Woł
czynie - szefuje mu K rzysztof 
M aszkowski. W takcie zaw iązy
wania je s t koło w Byczynie. Jak 
zapew nia Łow icka, członkiem  
Prawa i Spraw iedliw ości może 
zostać każda chętna osoba.

- A /e bez wyroków i z  niena
ganną przeszłością  - podkreśla 
pełnom ocniczka. - Przygotow u
je m y  się do wyborów sam orzą
dowych. Swoje zadania staram y  
się  w ypełn iać ja k  najlepiej. 
Chcemy, aby nasi członkow ie  
byli ludźm i bez zarzutów  i bar
dzo zw racam y uwagę na to, aby  
tworzyć ja k  najlepszą opinię na
szemu ugrupowaniu - zapewnia 
Łowicka.

Czy zatem polityczne plany 
A ugusta po raz drugi okażą się 
nieskuteczne? Cóż, do trzech ra
zy sztuka...

M ilena Zatylna

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, doprowadza inną osobę do nie
korzystnego rozporządzenia własnym lub cu
dzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej 
w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolno
ści do należytego pojmowania przedsiębrane
go działania, podlega karze pozbawienia wol
ności od 6 miesięcy do lat 8.
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Powiat dofinansuje 
budowę wiaduktu

Na ostatniej sesji rady powiatu w Oleśnie 27 kwiet
nia, radni ustalili stanowisko w sprawie budowy wia
duktu na obwodnicy Dobrodzienia. Jednogłośnie 
udzielili również absolutorium zarządowi powiatu z 
wykonania budżetu za 2005 rok.

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi powiatu z wyko
nania budżetu powiatu oleskiego za 2005 rok

Według przyjętego jednogło- kład opiekuńczo -  leczniczy,
śnie na sesji stanow iska radni 
stwierdzili, że budowa wiaduktu 
nad obwodnicą w ciągu drogi po
wiatowej Dobrodzień -  Klekotna 
jest niezbędna. Taką decyzję pod
jęli po rozmowach z m ieszkańca
mi Rzędowic i Klekotnej oraz po 
ich interwencjach u wojewody 
opolskiego. - Jeszcze raz prze
analizowaliśmy sprawę budowy 
wiaduktu na obwodnicy Dobro
dzienia. Ustaliliśmy, że jeg o  p o 
wstanie je s t najlepszym rozwiąza
niem - mówił na sesji przewodni
czący rady pow iatu Bernard  
Kus. Radni uznali, że budowa 
wiaduktu nad obwodnicą w ciągu 
drogi powiatowej Dobrodzień -  
Klekotna umożliwi bezkolizyjny 
dojazd.

Swoim stanowiskiem przy
chylili się do próśb kilkuset 
mieszkańców tych dwóch wiosek 
(Rzędowic i Klekotnej), których 
od Dobrodzienia oddziela wybu
dowana kilka lat temu obwodnica 
na drodze wojewódzkiej Olesno 
-Gliwice. Zdaniem tam tejszych 
m ieszkańców  połączenie drogi 
powiatowej biegnącej z tych wio
sek z drogą wojewódzką byłaby 
niebezpieczna dla życia jadących 
do Dobrodzienia ludzi.

- Cały ruch lokalny byłby 
skierowany na drogę wojewódz
ką•, a my nie chcemy dojeżdżać do 
Dobrodzienia i za każdym razem  
bać się o nasze zdrowie - m ów ią 
zgodnie mieszkańcy.

W edług radnych dodatko
wym argum entem  za budow ą 
wiaduktu jest to, że na ulicy O le
skiej przez, która m iałby być 
skierowany ruch w przypadku bu
dowy łącznika z drogi powiato
wej do wojewódzkiej, znajduje 
się największa szkoła w Dobro
dzieniu (około 700) uczniów, za-

straż pożarna oraz domy miesz
kalne.

Zdaniem  radnych budowa 
wiaduktu należy do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto
strad w Opolu. W szyscy radni 
zgodnie zadeklarowali dofinanso
wanie do tej inwestycji. Jak za
znaczyli w swoim stanowisku, 
droga powiatowa Dobrodzień -  
Klekotna w obrębie ul. Rzędo- 
wickiej przed budową obwodnicy 
była w dobrym stanie i nie wyma
gała przebudowy. Natomiast in
westor obwodnicy jest zobowią
zany do rozwiązania tego proble
mu na własny koszt. Za pozytyw
ne stanowisko radzie powiatu po
dziękowali obecni na sesji przed
stawiciele mieszkańców Rzędo
wic i Klekotnej.

Również jednogłośnie radni 
udzielili absolutorium zarządowi 
powiatu z wykonania budżetu po
wiatu oleskiego za 2005 rok. Zda
niem starosty oleskiego Jana 
Kusa był to dość trudny rok.

- W ubiegłym roku mieliśmy 
spore wydatki związane ze służbą 
zdrowia. Jednak mimo to udało 
nam się zrealizować budżet p o 
wiatu. Nasza wspólna praca za 
owocowała dobrym rezultatem - 
podsumował na sesji starosta. Za
mknięcie roku budżetowego rad
ni podsumowali oklaskami.

Na sesji obecni byli również 
komendant Powiatowej Państwo
wej Straży Pożarnej w Oleśnie st. 
kpt. Czesław Noga oraz dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Oleśnie Maciej Flank. Przedsta
wili oni sprawozdania z działal
ności podległych im instytucji, 
(szerzej o tym w następnym nu
merze)

A.B.

Kluczbork:

Największą wykrywalność 
daje informacja od ludzi

Policja kładzie bardzo duży 
nacisk na współpracę ze społeczeń
stwem. Rzecznik prasowy Komen
dy Powiatowej Policji w Kluczbor
ku asp. szt. Stanisław Banaśkie- 
wicz wyjaśnia jak bardzo jest ona 
ważna dla społeczeństwa i policji*

- Co Pan rozumie przez 
współpracę społeczeństwa z poli
cją?

W czasach -zmian ustrojo
wych, kiedy granice otworzyły się, 
został ułatwiony przepływ osób, a 
jednocześnie zagrożenia nowymi 
kategoriami przestępstw. Stan li
czebny policji nie zwiększył się, 
natomiast do tych starych zadań 
przybyły nowe. Policja wtedy zro
zumiała, że bez współpracy ze spo
łeczeństwem nie jest w stanie za
gwarantować bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie. W programach 
policyjnych priorytetem stało się 
włączanie podmiotów pozapolicyj- 
nych, a w tym społeczeństwa. Ce
lem tego było zwiększenie troski o 
bezpieczeństwo własne, bezpie
czeństwo mienia własnego i sąsia
da.

- W jaki sposób policja do
ciera do ludzi z programami pre
wencyjnymi?

Policja posiada szereg progra
mów edukacyjno-profilaktycznych, 
wprowadzanych już w przedszkolu. 
Mamy programy dla uczniów, ko
biet, ponadto takie, które radzą jak 
ochronić mieszkanie przed kradzie
żą i wiele innych. W ten sposób do
cieramy do ludzi, radzimy jak unik
nąć zagrożenia, a jednocześnie zdo
bywamy ich zaufanie. To wypraco
wuje współpracę z mieszkańcami.

- Jednak wiele osób nadal 
ma opory przed kontaktami z po
licją, bo informacje anonimowe 
traktują jak donosicielstwo.

To spuścizna przeszłości, kie
dy współpraca z policją była uzna
wana za kolaborację, donosiciel
stwo. Z drugiej strony narzekamy, 
że jest źle, afe sami niczego nie ro
bimy, czekamy na reakcje innych. 
Najlepiej nic nie widzieć, nie sły
szeć, zrzucić odpowiedzialność na 
osoby trzecie. Jednak bez informa
cji, że gdzieś się dzieje źle, policja 
rlie jest w stanie zareagować.

- Ludzie często obawiają się 
ewentualnej konsekwencji pomo
cy policji. Ich następstw w posta
ci np. konfrontacji z przestępcą, 
składaniem zeznań w sądzie, ze
msty przestępcy.

Wszyscy się boimy, ale trzeba 
wybrać pomiędzy większym złem. 
Przy wykroczeniach musi być po
szkodowany, skutek i tutaj osoba 
zgłaszająca musi się ujawnić. 
Oczywiście jest o tym informowa
na i podejmuje decyzję. W innych 
przypadkach pozostaje anonimowa. 
Dzięki jej pomocy, odwadze, elimi
nujemy przestępcę, izololujemy go 
od społeczeństwa. Inaczej taki 
osobnik czuje się bezkarny i już nie 
będzie np. okradał tylko w nocy, ale 
też w dzień, bo nie będzie się bał 
ani policji, ani kary.

- Ile spraw ujawniono dzięki 
bezpośredniej informacji obywa
tela?

Takich spraw jest bardzo dużo.

- Można powiedzieć, że poli
cja bez informacji ma ograniczo
ne możliwości działania.

Informacja jest podstawą wy
krywalności. Społeczeństwo musi 
to zrozumieć. Policjanci jeżdżą na 
zagraniczne szkolenia i widzą jak 
tam to sprawnie funkcjonuje. Taki 
przykład. U nas złodzieje mogą w 
biały dzień wynieść wszystkie rze
czy z domu, wmawiając innym do
okoła, że sąsiad się wyprowadza. 
Tam jak ktoś nowy za długo się krę
ci na osiedlu, od razu 
jest zaczepiony przez 
lokatora przez zwy
czajne pytanie typu 
kogo szuka, czy w 
czymś mu pomóc. W 
ten sposób przestaje 
być anonimowy, wie 
już, że ktoś go zapa
miętał.

cowy. On ma pierwszy kontakt z 
ludźmi, jest łącznikiem mieszkań
ców z policją. Niestety dzielnico
wych jest za mało. Oprócz tego 
sposób oceniana dzielnicowego i 
narzucone obowiązki często odcią
gają go do innych zadań. Ale wy
starczy jak mieszkaniec ma zaufa
nie chociaż do jednego policjanta. 
Wie, że go wysłucha, ochroni i w 
razie konieczności zapewni anoni
mowość. To już jest sukces.

- Jakie informacje są najcen
niejsze dla policji?

Każda informacja jest ważna. 
Jeżeli ona nie przyda się akurat w 
danym momencie, to w toku nawet 
innego śledztwa może okazać się 
bardzo pomocna. Każda wiado
mość jest weryfikowana i zapisana.

- Od pewnego czasu na stro
nie internetowej komendy działa 
księga gości.

Jest jedną z możliwości prze
kazania informacji. Wiadomości są 
weryfikowane, zanim trafią na stro
nę. Informacje są przesyłane do od
powiednich służb. Ma ona również 
wymiar edukacyjny, ponieważ lu
dzie zadają pytania, na które otrzy
m ują odpowiedź.

- Podsumowując - informa
cje od ludzi, wzajemnie współ
działanie z policja są nieodzow
nym elementem wykrywalności 
policji.

Mamy coraz lepszą technikę 
wykrywania przestępstw. Daktylo

skopia, ślady DNA itp. Prawda 
jest jednak taka, że najwięk

szą wykrywalność daje 
informacja od ludzi.

Helena Wnuk

- Współpraca 
opiera się przede 
wszystkim na za
ufaniu do poli
cjantów.

Tutaj naj
w aż n ie jsz ą  
rolę od 
g r y w a  
dzielni-
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Byczyna: Radni głosowali jak zwykle - wszyscy „za”

Burmistrz uzyskał absolutorium
27 kwietnia odbyła się w Byczynie sesja Rady Miej
skiej, podczas której radni jednogłośnie udzielili ab
solutorium burmistrzowi Ryszardowi Griinerowi.

wieści gminne

-To, że udzieliliście mi dzisiaj absolutorium, jes t dla mnie dowodem na 
to, że wspólnie wykonujemy dobrą pracę- mówił burmistrz Ryszard 
Grüner, dziękując radnym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 uzyskało pozytywną 
opinię komisji rewizyjnej. Nie było też żadnych zastrzeżeń ze strony 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, dlatego radni podjęli uchwałę 
jednogłośnie.

Oprócz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, radni 
przegłosowali jeszcze kilka innych, m. in. uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
przez gminę kredytu. Jego wysokość, to maksymalnie 400 tysięcy złotych, 
a przeznaczeniem ma być przebudowa drogi transportu rolnego w 
Sarnowie.

Przyjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. I tak, stawki będą 
wynosiły odpowiednio 2,19 zł za metr sześcienny wody oraz 3,25 zł za 
metr sześcienny ścieków. Wynika z tego, że taryfy te uległy nieznacznej 
podwyżce. O 5 groszy wzrosła cena metra wody i o 4 grosze metra ścieków.

MAJ

Kluczbork:

Polski akcent 
na rosyjskiej scenie

Barbara Gancarz, Katarzyna Gajoch i Patrycja Maliszewska były 
specjalnymi gośćmi na Festiwalu Muzyki Estradowej “Muzyczny 
Autograf” w Białogrodzie.

Polskiej delegacji, oprócz estradowych przeżyć, zapewniono szereg 
atrakcji m. in. zwiedzanie Białogrodu

Uczestniczki studia piosenki chcieli się zrewanżować tym sa- 
działającego przy domu kultury w 
Kluczborku wystąpiły na prestiżo
wym festiwalu jako jedyne z zagra
nicy. Przez scenę przewiniło się 
około 120 solistów. Rosyjscy wy
konawcy są naszymi gośćmi przy 
okazji takich imprez jak Dni Klucz
borka czy festyn dorośli dzieciom.
W podzięce za przyjazne przyjęcie,

chcieli się zrewanżować tym 
mym. Stąd zerwanie z wieloletnią 
tradycją rosyjskiego konkursu i za
proszenie kluczborskich wykonaw
ców. Polska grupa została bardzo 
miło przyjęta. Przez cały pobyt by
ła pod opieką samego organizatora 
Wołodi Andrejewa.

Występy Basi, Kasi i Patrycji 
nagrodzono wielkim aplauzem i za

proszono do występu w koncercie 
laureatów. Oprócz estradowych 
przeżyć zapewniono im szereg 
atrakcji. Zwiedzały Białogrodu, 
cerkwie, były na spektaklach mu
zycznych i teatralnych.

- Chociaż wiele osób odradza
ło nam wyjazd do Rosji, pojechały
śmy i nie żałujemy. Długo trwało 
załatwianie spraw paszportowych i 
wiz. Dwudniowa podróż pociągiem  
z przygodami też do najwygodniej
szych nie należała, ale sam pobyt, 
przeżycia koncertowe i przyjaciel
skie przyjęcie wynagrodziło to 
wszystko. Nie zaznaliśmy żadnych 
objawów dyskryminacji, wręcz 
przeciwnie, wszyscy byli uprzejmi. 
Przywiozłam również kilka pomy
słów po wizycie w tamtejszych 
ośrodkach kultury - wspomina dy
rektor KDK Bożena Kędzia.

Organizator zdradził, że pol
skie występy wniosły powiew no
wości w stylu śpiewania, ubioru es
tradowego i scenicznej choreogra
fii. Dlatego na przyszły rok planują 
zaprosić także uczestników z in
nych państw.

Helena Wnuk
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Rada przyznała
honorowe obywatelstwa

W tym roku do grona honorowych obywateli Pra
szki dołączą kustosz Sanktuarium Najświętszej 
Marii Panny Kalwaryjskiej w Praszce ksiądz pra
łat Stanisław Gasiński oraz były dyrektor Zakła
dów Sprzętu Motoryzacyjnego w Praszce Hen
ryk Wasilewski.

w.arzyszenie Rodzin Katolickich. Ak
cja Katolicka i Kalwaiyjskie Bractwo 
Męki Pańskiej w Praszce.

Z kolei Henryk Wasilewski 
uhonorowany zostanie za działalność 
wniesioną w rozwój miasta, a w 
szczególności za tworzenie infra
struktury dla oświaty, kultury, sportu 
i mieszkalnictwa oraz za czuwanie 
nad rozwojem Zakładów Sprzętu 
Motoryzacyjnego „POLMO” w Pra
szce. Dzięki pracy Henryka Wasilew
skiego w gminie Praszka powstało 
kilka znaczących obiektów, m.in. 
Szkoła Podstawowa w Strojcu, Szko
ła Podstawowa nr 4 w Praszce, hala 
sportowa w Praszce. Radni jednogło
śnie przegłosowali projekt uchwały.

A.B.

Taką uchwałę praszkowscy rad
ni przyjęli na ostatniej sesji rady 
miejskiej 25 kwietnia. Ksiądz prałat 
Stanisław Gasiński honorowe oby
watelstwo Praszki odbierze w dowód 
uznania za działalność na rzecz Para
fii Świętej Rodziny w Praszce - m.in. 
za utworzenie Sanktuarium Naj
świętszej Marii Panny Kalwaryjskiej 
z poświęconą przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II kopią wizerunku Matki 
Bożej Kalwaryjskiej oraz za utwo
rzenie Dróżek Kalwaryjskich z kapli
cą Grobu Pańskiego. Dodatkowo tak
że za działalność na rzecz dobra ro
dziny poprzez organizowanie akcji 
charytatywnych. O przyznanie księ
dzu prałatowi Gasińskiemu honoro
wego obywatelstwa wystąpiły: Sto-

Olesno: Wielu konsumentów nie wie, iż w sta
rostwie funkcjonuje komórka, mająca chro
nić ich interesy

Powiatowy rzecznik 
konsumenta

Od 1999 roku przy starostwie w Oleśnie działa powia
towy rzecznik konsumenta. Pełniąca to stanowisko 
Beata Garncarek pracuje w każdy dzień roboczy w 
godz. 8.00 - 15.00J zajmuje się między innymi udzie
laniem bezpłatnych porad konsumentom, występo
waniem do przedsiębiorstw w sprawach ich ochrony 
oraz współdziałaniem z organizacjami konsumencki
mi.

Rzecznik powoływany i od
woływany jest przez Radę Powiatu, 
przed którą ponosi odpowiedzial
ność. Zatrudniony jest w starostwie 
na samodzielnym jednoosobowym 
stanowisku. W 2005 roku do rzecz
nika w Oleśnie zgłoszono 197 
wniosków o udzielenie informacji 
lub porady (telefonicznie, osobiście 
lub pisemnie). Najwięcej wnio
sków dotyczyło niezgodności to
waru z umową (32), terminu napra
wy gwarancyjnej (23), usług tele
komunikacyjnych lub interneto
wych (19) oraz zwrotu towaru 
zgodnego z umową. - Najczęściej 
konsumenci przychodzą z proble
mami dotyczącymi reklamacji na 
zakupione towary lub na złe wyko
nanie usługi. Zdarzało się nawet, że 
konsument był odsyłany z  wadli
wym towarem do hurtownika lub 
producenta. Konsumenci zaś wy
magali od sprzedawców przyjęcia 
towaru, który nie był wadliwy - mó
wi rzecznik. Reklamacje najczę
ściej dotyczyły materiałów budow
lanych, artykułów wyposażenia 
wnętrz i sprzętu AGD. W ubiegłym 
roku rzecznik występowała 41 razy 
do przedsiębiorców w sprawach 
ochrony praw i interesów konsu

mentów, z czego 21 spraw zała
twiono zgodnie z żądaniem konsu
mentów, 12 oddalono jako bezza
sadne roszczenia, kolejnych siedem 
załatwiono negatywnie, a jedna 
sprawa jest w toku. - Przedsiębior
ca ma obowiązek udzielić wszelkich 
wyjaśnień i informacji występują
cemu do niego rzecznikowi. Zmiana 
w ustawie o ochronie konkurencji i 
konsumenta z  1 maja 2004 roku za
kłada nałożenie kary grzywny na 
przedsiębiorcę, który nie udzieli in
formacji - tłumaczy Garncarek. I 
dodaje: Współpracuję z  Państwo
wą Inspekcją Handlową, w której 
działa stały, konsumencki sąd polu
bowny oraz ze Stowarzyszeniem  
Konsumentów Polskich i Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumen
tów. Zazwyczaj wnioski konsu
mentów rozpatrywane są  w ciągu 
trzech tygodni. - Moja rola polega 
głównie na prowadzeniu mediacji 
między stronami konfliktu - mówi 
rzecznik. Jej zdaniem, w porówna
niu z innymi powiatami do jej biu
ra nie trafia zbyt wiele wniosków, 
ponieważ konsumenci ciągle nie 
znają swoich praw.

(br)

Nowe władze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w gminie

W  sobotę 29 kwietnia w remizie OSP w Daiachowie odbył się 
Zjazd Oddziałów Gminnych Związków Ochotniczych Straży Po
żarnych RP z gminy Rudniki. Głównym celem zjazdu było podsu
mowanie mijającej kadencji i wybór nowych władz gminnych 
straży.

Prezydium Gminnego Zjazdu Oddziałów OSP

Pierwszym punktem obrad 
było wręczenie odznaczeń przez 
przewodniczącego zjazdu Zyg
m unta Z alew skiego. Złotym  
Znakiem Zasług dla Pożarnictwa 
został odznaczony Bernard  
Szym czykiewicz, srebrny medal 
dostał Marian M archewka, zaś 
Dorota Sleziak została odzna
czona brązowym medalem - jako 
honorowy sponsor OSP.

Spraw ozdanie z m ijającej 
kadencji zarządu za lata 2001 - 
2005 przedstaw ił prezes zarządu, 
a zarazem wójt gminy, Andrzej 
Pyziak. Środki gminne przezna
czone na działalność OSP w tych 
latach w yniosły około 600 000 
złotych. N ajw iększą inw estycją 
była rozbudowa i rem ont straż
nicy w Chw ilach. S trażacy z 
gminy podjęli także współpracę 
ze Szwedami i Słowakami. Prze
w odniczący komisji rewizyjnej 
M ieczysław W ierszak przedsta
wił ocenę działania zarządu:

- Stwierdzam, że zadania by
ły realizowane terminowo i p ra 
widłowo. W imieniu kom isji p ro 
szę o udzielenie absolutorium za
rządowi za okres sprawozdawczy  
2001 - 2005. Druhowie delegaci 
przychylili się do opinii kom isji i 
jednogłośnie udzielili zarządowi 
absolutorium.

G łów nym  punktem  obrad 
był w ybór now ego zarządu 
gm innego, kom isji rew izyjnej, 
przedstaw icieli do w ładz pow ia
towych na lata 2006 - 2010 i de

legatów na zjazd powiatowy. W 
skład zarządu weszli: Andrzej 
Pyziak - prezes, Jan Stasiak - 
w iceprezes, a zarazem  kom en
dant OSP Rudniki, Zygm unt Za
lewski - II w iceprezes, Maria 
Dorczyńska - sekretarz, Julian  
Brzozowski - skarbnik, Czesław  
Noga i Jan Koziuk - członkow ie 
prezydium.

- Być strażakiem  je s t  to ho
nor i zaszczyt. Jestem  zaszczyco
ny i dziękuję za obdarzenie mnie 
zaufaniem  na kolejną kadencję. 
Pragnę podziękow ać sponsorom  
w spom agającym  nasze d zia ła 
nia. Korzystając z  okazji chciał
bym złożyć najserdeczniejsze ży 
czenia z  okazji zbliżającego się  
Dnia Strażaka, wszystkim  dru
hom i ich rodzinom - m ówił pre
zes Andrzej Pyziak.

Skład kom isji rewizyjnej na 
obecną kadencję przedstaw ia się 
następująco: A ndrzej Zając
(przew odniczący), M arian M ar
chew ka, Tadeusz M aryniak, 
Z ygm unt P inkosz, Ireneusz  
Grondys. Przedstaw icielam i do 
zarządu powiatowego OSP zo
stali: Andrzej Pyziak, Zygmunt 
Zalewski, Jan Stasiak, Stani
sław Jachym ski. Zatwierdzono 
też delegatów na zjazd pow iato
wy OSP. Są nimi: Edward G ła
dysz, Stanisław Jachym ski, Jan 
Stasiak , Z ygm unt Z alew ski, 
A ndrzej Pyziak, D am ian  
Troczka i Tadeusz Jurczyk.

W spotkaniu wzięło udział 
95% delegatów wytypowanych 
na zjazd. Uczestniczyli w nim 
także przedstaw iciele M łodzie
żowych Drużyn Pożarniczych, a 
także W ojciech Wiech - zastęp
ca kom endanta pow iatow ego 
OSP, Edward Gładysz - prze
w odniczący Rady Gminy, Stani
sław Belka - dyrektor BOOS, 
Danuta Kucharska - Kapica - 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
D aiachow ie, Dorota Śleziak - 
sponsor, ks. K rzysztof B łaszkie
w icz - kapelan ruchu strażackie
go i Tadeusz Pawelec - sołtys 
wsi Dalachów.

E.K.
reklama

NOWO OTWARTE BIURO 
W KLUCZBORKU

TALENT
S p .2  0 . 0 .

•  praca w Holandii
•  zwrot podatku zza granicy

m m m m m m m m sm m m m m m m
czynne:

pn-pt 9.00-16.00
teł 077 44 69 539, teł. kom.0509 669 409

www.taknt-pol$ka,pl

KLUCZBORK 
ul. Armii Krajowej 9
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Rozdano Isandry
Statuetki Wołczyńskiego Isandra przyznawane są od 1999 roku osobom i instytucjom, 
które wyróżniają się aktywnością społeczną i zawodową, przedsiębiorczością oraz pro
mocją gminy. W  tym roku podczas Dni Wołczyna przyznano je po raz kolejny.

Dostrzeganie tych działań 
i osiągnięć jest naszym wspólnym 
obowiązkiem. Niech te otrzymane w 
dniu dzisiejszym nominacje i statu
etki będą wyrazem uznania i 
wdzięczności za wkład w rozwój nie 
tylko naszej gminy, ale i całej ojczy
zny - podkreślał przewodniczący 
kapituły Bogusław Adaszyński.

W kategorii „promocja miasta 
i gminy Wołczyn" Isandra otrzymał 
Zenon M orawski. Jest on z zami
łowania fotografikiem, dokumentu
jącym szczególnie zabytki architek
tury drewnianej i sakralnej gminy 
Wołczyn i powiatu kluczborskiego. 
Jego prace wystawiane są na wielu 
konkursach krajowych, a ostatnio i 
za granicą. Kolejnego Isandra 
otrzymała firma „MARO” PHU 
Sp z o.o w Wołczynie -w#kategorii 
„działalność społeczna i charyta
tywna”. Firma ta nie zapomina o 
pomocy charytatywnej na rzecz 
mieszkańców miasta i gminy. To 
sponsor i darczyńca przy organiza
cji wielu imprez dobroczynnych i 
kulturalnych. Corocznie wspiera 
społeczną akcję „Serce dla Wołczy
na”, a ostatnio współuczestniczy *w 
działaniach inwestycyjnych na tere
nie miasta. Trzecia statuetka powę-

Laureaci wołczyńskich Isandrów

drowała w ręce Eugeniusza Siwie
li. To nagroda w kategorii „biznes i 
przedsiębiorczość w działalności 
pozarolniczej”. Laureat to człowiek 
biznesu, prowadzący stację obsługi 
i kontroli pojazdów oraz stację ga
zu płynnego. Zawsze otwarty na lo
kalne inicjatywy społeczne. Jego 
firma była wielokrotnie fundatorem 
nagród w wielu przedsięwzięciach 
lokalnych. Edward Stężały to 
zwycięzca w kategorii „biznes i 
przedsiębiorczość w działalności 
rolniczej”. Jest on od 1978 roku 
sołtysem wsi Komorzno. Prowadzi

wraz z synem nowoczesne gospo
darstwo rolne dobrze usprzętowio- 
ne, współpracujące z WODR w Ło- 
siowie. Jako sołtys i społecznik 
czynnie uczestniczy w pracach spo
łecznych na rzecz swojej wsi.

Super Isandrem nagrodzono w 
tym roku Publiczną Szkołę nr 2 w 
Wołczynie za osiągnięcia nie tylko 
na szczeblu lokalnym, ale i krajo
wym.

Kolejna edycja tych nagród 
już za rok.

Kamila Malicka

Kluczbork:

Spotkania polsko -  francuskie
W ramach unijnego programu “Młodzież” będzie możliwa wymiana 
młodzieży z Polski i Francji.

Ewelina Boszkiewicz jedna z instruktorek 
kluczborskiego domu kultury miała za zadanie 
wyszukać zagranicznych partnerów do wymiany 
uczniowskiej. Na oferty ośrodka zamieszczone w 
intemecie przyszło kilka odpowiedzi z różnych państw. 
Najbardziej zbliżonym projektem okazał się program 
młodzieży z południa Alp z regionu Pole Jeun St Chris- 
to.

- Celem naszego wspólnego zadania je s t inte
growanie z  młodzieżą europejską. Poznawanie tradycji, 
kultury, wymiana doświadczeń. Wyrobienie współpracy, 
przełamywanie barier językowych i jakichkolwiek prze
jawów nietolerancji - wyjaśnia Ewelina Boszkiewicz. 
22 - osobowa grupa francuskiej młodzieży przyjedzie 
do Polski 10 lipca.

Cały pobyt zostanie sfinansowany z funduszy uni

jnego programu “Młodzież”. W czasie dziesięciod
niowej wizyty młodzi Francuzi będą pod opieką 
kluczborskich kolegów. Wakacyjny przyjazd upłynie 
pod hasłem “korzenie we wspólnocie okiem fotore
portera”. Wizytatorzy cały swój pobyt uwiecznią na 
zdjęciach. Tematem sesji fotograficznej będzie 
wycieczka po Kluczborku, gospodarstwach agrotu
rystycznych i wypad od Karpacza. W tym czasie Fran
cuzi mają zapoznać się z historią kulturą i tradycjami 
naszego miasta. Zdjęcia stworzą wystawę fotograficzną 
zorganizowaną w Kluczborku i w Pole Jeun St Christo.

- W przyszłym roku młodzież z naszego miasta 
jedzie do Francji. A ju ż  teraz szukamy kolejnego part
nera europejskiego - dodaje Boszkiewicz.

Helena Wnuk

__________________________________________  rek lam a ___________

Handlarze 
kucyków

*Janusz Sanocki
“Królestwo za konia!” - woła podczas bitwy bohater 

Szekspira - Ryszard III . W potrzebie człowiek gotów jest 
oddać wszystko za to coś co jest niezbędne. .

Transakcja; "królestwo za konia” wydaje się i tak nieźli 
w porównaniu z tym za co musi sprzedawać udział we władzy 
Jarosław Kaczyński. Już nie tylko Andrzej Lepper z 
dobrodziejstwem inwentarzą ale jakieś odpryski z LPR-u. a i 
to nie starcza. Pozmiatało sie,'*pozbierało i jest zaledwie 223, a 
powinno być 231.1 co tu robić?

Handle będzie trwać. Pewnie za chwilę koalicja wzbogaci się o kolejne 
koło “narodowo-jakieś-tam”, ale co będzie, kiedy do uzyskania większości 
zabraknie tylko jednego posła? Przyjdzie jakiś Franek - jako poseł niezależny, 
katolicko-narodowo-ludowy i dostanie od Kaczyńskiego wszystko co będzie 
chciał. Większa jest bowiem radość w koalicji^z jednego, dwustu trzydzi
estego pierwszego nawróconego niż z 230 sprawiedliwych.

Im mniej potrzeba do większości, tym większa staje się cena za jednego 
posła - taka jest logika rządu koalicyjnego. Dlatego jawne kupczenie dobrem 
publicznym trwa, wywołując słuszne obrzydzenie widzów.

Polityka w takim wydaniu coraz bardziej przypomina barokową perukę, 
upudrowaną i wypachniorią pod którą kłębiły sie wszy i kołtun. Choćby nie 
wiem jak piękne były hasła i wyborcze obietnice i tak z nich nic nie wyjdzie, 
bo do rządzenia trzeba większości i trzeba kupić iluś tam posłów “konkreta
mi”.

A co dopiero, jeśli idzie o ewentualną zmianę Konstytucji, do której 
potrzeba 2/3 głosów w Sejmie. Jasne staje się, że nie ma mowy o żadnej 
zasadniczej zmianie, tylko o kosmetyce i hasło “IV RP” okazuje się tylko 
zabiegiem marketingowo - wyborczym.

Lekarstwem na konwulsyjne, wielomiesięczne szukanie większości 
byłoby zawieranie koalicji przed wyborami. Pisze o tym w obszernym 
artykule w "Dzienniku” Michał Kulesza - autor reformy powiatowej.

Postulat z gruntu słuszny. W Anglii, Stanach Zjednoczonych, Francji i w 
jeszcze 60 państwach świata właśnie koalicje zawierane PRZED wyborami 
są stabilne, posiadają w parlamencie większość i rządzą od następnego poran
ka po wyborach. Nie muszą się żreć o stanowiską handlować radami nadzor
czymi, funduszami, bo wszystko zostaje ustalone na długo, zanim obywatele 
idą głosować. Wtedy politycy są bardzo porządni, mają mniejsze apetyty, 
skromniejsze ambicje. Same korzyści, więc dlaczego do licha u nas tak być 
nie może?

Michał Kuleszą którego znam od 1994 r, i którego kiedyś namówiłem 
do wychylenia się i poparcia jednomandatowych okręgów wyborczych na 
łamach tygodnika “Wspólnota”, tym razem o tym jak wprowadzić przymus 
przedwyborczej koalicji nie wspomina. Kluczy wokół tematu, ale ani m rą 
mru na temat JOW. A to właśnie JOW - nie dobra wolą nie tradycja ale 
bezwzględny mechanizm walki o JEDEN mandat w okręgu sprawią że gro
madzą się na dwu biegunach politycznej sceny dwa bloki - centrolewica i cen- 
troprawica. Widzimy to teraz we Włoszech, gdzie wraz z wprowadzeniem? 
JOW, natychmiast skończyły się rządy “sezonu kąpielowego”, a koalicję 
zawiera się przed wyborami.

U nas mądrzy publicyści komentujący wydarzenia polityczne, biadają
cy w telewizorze nad stanem polskiej sceny, nad brakiem porozumienia itd. 
ani słowem nie zająkną się o JOW. Nie wiedzą? Wolne żarty! Wiedzą szelmy, 
ale podtrzymywanie kryzysu leży w ich, albo w ich mocodawców interesie . 
Chcą żeby ciągle rozlegało się wołanie: “Państwo za konia!”

Co tam “za konia!” rozmiary tych polityków i tych publicystów są takie, 
że na koniach wyglądaliby pociesznie. Im potrzebne są kucyki. Dlatego po 
sejmowych korytarzach rozlega się wołanie: "Państwo za kucyka! Za stado 
kucyków! Za hulajnogę!”

♦Autor jest wydawcą tygodnika “Nowiny Nyskie” oraz prezesem Stowarzyszenia na rzecz Zmi
any Systemu Wyborczego “Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”

Budujesz?
Remontujesz?
Potrzebujesz
drewna?

Sprawdź 
naszą ofertę!

W i ó r e x
Gorzów Śląski 
ul. Moniuszki 7 

tel. 034 359 41 66 
lub 0604 858 666

nagroda główna

lGEROEN
46-250 Wołczyn, ul. Opolska 5, tel. 077/418 82 17 e-mail: biuro@bs.wolczyn.sgb.pl www.bs.wolczyn.sgb.pl

Bank Spółdzielczy w Wołczynie
Warunkiem udziału w loterii jest założenie I  

do 13 maja 2006r. SUPERLOKATY i utrzymacie je j 
do dnia 12 lutego 2007r.

W tej edycji Loterii do wygrania: samochód CITRSEN C4,
2 telewizory, 3 chłodziarko-zamrażarki, 3 p r a l k i |j 
5 aparatów cyfrowych, 8 mikrofalówek, 10 innycwAGD, J?7"' 
- wszystko na łączną wartość 7 0 ty s .z ł
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GMINY PARTNERSKIE 
LASOWICE WIELKIE - GRUNSTADT

21 kwietnia w Bockenheim na terenie powiatu Bąd Durheim niedaleko granicy niemiecko-francuskiej 
miało miejsce wydarzenie może mało znaczące w skali wielkiej, międzynarodowej polityki, ale zapewne 
istotne dla mieszkańców dwóch zaprzyjaźnionych powiatów: Kluczborka i Bad Durheim, a jeszcze 
bardziej istotne dla mieszkańców dwóch gmin: Lasowice Wielkie i 
Grunstadt. Gospodarze tych gmin: Eugeniusz Grzesik oraz Eugen 

Ackerman podpisali porozumienie o partnerstwie. Świadkami tego wydarzenia byli starostowie oby
dwu powiatów: Stanisław Rakoczy oraz Sabinę Róhl, a także licząca niemal sto osób delegacja 
mieszkańców powiatu Kluczbork. Teraz powiat Kluczbork jest chyba jedynym w Polsce, którego 
wszystkie gminy znalazły swoje gminy partnerskie na terenie jednego powiatu niemieckiego, z 
którym ten powiat ma podpisaną umowę partnerską. Warto zwrócić uwagę, że nawiązane niemal 
sześć lat temu kontakty pomiędzy obydwoma powiatami pokazały, że kolejne partnerstwa nie są 
tylko oprawionymi w ramki dokumentami, lecz aktami, których treść obie strony starają się wypełni
ać konkretnymi działaniami. O działaniach tych wszystkim 
mówiono i w czasie uroczystości w Bockenheim, i podczas 
dyskusji na zamku Hombach. W numerze prezentujemy 
zapis trzech przemówień, które pozwalają zrozumieć sens 
tego typu przedsięwzięć.

Starościna powiatu BAD DURHEIM
SABINE RÖHL

Na zamku Hombach

^zapoczątkow ane oficjalnie w marcu i n i - ^
roku stosunki pomiędzy powia- ,,

tami Kluczbork i Bad Durheim zna- I ^ B |  :
komicie się rozwinęły. Od wczoraj treść Jr ™  j 
tych stosunków wypełniają umowy partner- J  |
skie czterech gmin. Kiedy dodatkowo '  f  i
uświadamiam sobie, ile stowarzyszeń, orga- -
nizacji, a także osób prywatnych na co 
dzień wspiera nasze akty partnerstwa, to obie strony mają sobie 
wiele do pogratulowania Widać, że dwóch partnerów się nawza
jem szukało i ostatecznie znalazło.

B u r m is t r z  E u g e n  A c k e r m a n n  p r e z e n t u j e

O PR A W IO N Y A K T PARTNERSTW A

: pierwsze umowy: 
żejego marzeniem jest, by wszystkie gminy powiatu Kluczbork 
znalazły dla siebie partnerów wśród gmin powiatu Bad Dürkhe
im. Ten pomysł starałam się wspierać i ostatecznie go spełnić.

Najbardziej cieszy mnie wymiana młodzieży szkolnej. Po
mimo trudności językowych coraz Więcej szkół poszukuje bezpo
średnich kontaktów. Po szkole zawodowej w Bad Dürkheim, sto
sunki partnerskie z gimnazjum w Wołczynie nawiązała szkoła po
wszechna z Hassloch. W ślad za nimi poszły gimnazja: Hannah - 
Arendt i Werner - Heisenberg z Bad Dürkheim, teraz takie part
nerstwa mają zawiązać: szkoła powszechna z Grunstadt i regio
nalna szkoła Deidesheim/Wachenheim. Ciekawą inicjatywą jest 
współpraca przedszkoli z Hasloch z przedszkolem w Wołczynie.

Taka współpraca ostatecznie musi przyczynić się do rozwo
ju  stosunków partnerskich w Europie. Powinniśmy być dumni z

P o d p i s a n i e  a k t u  p a r t n e r s t w a . S t o j ą : S t a n i s ł a w  R a k o c z y  i S a b i n a  R ö h l , s i e d z ą  b u r m i s t r z  G r ü n s t a d t  E u g e n  

A c k e r m a n n  i w ó j t  L a s o w i c  W i e l k i c h  E u g e n i u s z  G r z e s i k
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SS5Mr!*Y is
4 maja 2006
ran

wieści gminne 11

W
¡U F

Wójt LASOWIC WIELKICH
EUGENIUSZ GRZESIK i

K

Na zamku Hombach 
Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Przypadł mi w udziale zaszczyt zabrania głosu w miejscu szczególnym- na Zamku 
Hambach. To tu w maju 1832r. odbyła się uroczystość grupująca tysiące ludzi różnych na
rodowości, głównie Niemców i dużej grupy Polaków, pod sztandarami i hasłami zjedno
czenia Niemiec, wolności narodów, oraz nowego demokratyczno- liberalnego porządku 
politycznego w Europie.

To tu po raz pierwszy pojawiły się, a następnie ugruntowały, barwy narodowe Nie
miec. To tu spotykali się prezydenci Francji, Niemiec i Polski. To tu uroczyście w lutym 
1996r. ówczesny wojewoda R. Zembaczyński oraz premier rządu krajowego Nadrenii Pa- 
latynatu Kurt Beck, podpisali umowę o współpracy pomiędzy naszymi regionami. W tym roku obchodzimy ju
bileusz 10. rocznicy tego wydarzenia. Również tutaj podpisano umowę partnerską pomiędzy powiatami Klucz
bork i Bad Dürkheim, które zaowocowały kolejnymi umowami partnerskimi pomiędzy gminami tych powia
tów - miasta Kluczborka z miastem Bad Dürkheim, gminy Wołczyn z gminą Hassloch, gminy Byczyna z gmi
ną Deidesheim. Jedyną gminą powiatu kluczborskiego, która nie miała podpisanej umowy partnerskiej z gmi
ną tego regionu, były Lasowice Wielkie. Dzisiaj jesteśmy dumni z faktu, że gminy Grtinstadt Land i Lasowice 
Wielkie przy aprobacie swoich Rad Gmin doprowadziły nas do spotkania w tym historycznie uświęconym miej
scu, by uczcić zawarte partnerstwo. Finisz wieńczy dzieło!

Z tego miejsca pragnę gorąco podziękować politykom zarówno powiatu Bad Dürkheim, ale nade wszyst
ko Radnym obu gmin - Grünstadt Land i Lasowic Wielkich za ich rozwagę i dalekowzroczność, bo „nie istnie
je wyższa zasada niż zasada otwarcia się na rozmowę" ... a partnerstwo w głównej mierze temu celowi przy
świeca.

W preambule „Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej" czytamy: „Narody Europy w procesie two
rzenia między sobą coraz ściślejszej Unii są zdecydowane dzielić pokojową przyszłość opartą na wspólnych 
wartościach. Czerpiąc ze swego dziedzictwa duchowego i moralnego, Unia jest zbudowana na nierozdzielnych, 
powszechnych zasadach ludzkiej godności, wolności, równości i solidarności, jej podstawą są zasady demokra
cji i rządów prawa"..

Skoro Polska dzisiaj jest członkiem Unii Europejskiej i przyjęła jako swoje cytowane zasady, niektórzy z 
nas zadawali pytanie o sens zawierania partnerstwa. Jak widać wspólnie uznaliśmy, że zawarcie partnerstwa cią
gle ma sens i uzasadnienie.

To właśnie partnerstwo przywiodło nas na zamek Hambach. To partnerstwo sprawią że ze sobą rozma
wiamy, próbujemy się zrozumieć, próbujemy sobie zaufać, zwyczajnie się poznajemy. To w ramach partnerstwa 
winniśmy sobie wyjaśniać jak cienka jest nić pomiędzy patriotyzmem a przywiązaniem narodowym. „Ojczy
zna to coś więcej niż naród. Ojczyzna to związek moralny i mogą w niej być rozmaite narody", pouczał nas ks. 
prof. Józef Tischner, autor etyki polskiej „Solidarności". Zaś ideę solidarności objaśniał jako wzajemne nosze
nie ciężarów.

Rozważając istotę partnerstwa chciałbym przywołać wielki autorytet moralny Marion hrabinę Donhoff, 
która tak wiele zrobiła dla pojednania naszych narodów, a o utraconej wschodniopruskiej ojczyźnie tak pisała: 
„Przez długi czas wierzyłam, że stanie się jakiś cud, niezależnie od świadomości jasnego dnią są przecież takie 
senne nocne marzenia"... A kiedy wiedziała na pewno, że cudu nie będzie, stwierdziła: „Być może to najwyż
szy stopień miłości, kochać nie posiadając"..

Partnerstwo można porównać do narzeczeństwa, a te w głównej mierze polega na wzajemnym za
ufaniu i przewidywalności partnerów. W partnerstwie nie ma tematów tabu. Niemniej partnerstwo to za
ledwie pierwszy krok w stronę celu, jakim jest pokojowe współżycie i lepsza przyszłość naszych naro 
dów, mieszkańców naszych gmin. Chcemy w tym celu mieć nasz udział. M
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WBURMISTRZ GRUNSTADT
EUGEN ACKERMAN u
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Na zaniku Hombach
Burmistrz Grunstadt Eugen Ackerman w przemówieniu poprzedzającym podpi

sanie dokumentu partnerskiego wielokrotnie odwoływał się do przeszłości. Zaczął jed
nak. od uwagi, że w relacjach stosunków światowych podpisanie dokumentu partner
skiego z Lasowicami Wielkimi zapewne nie ma większego znączenią jednak w wymia
rze regionalnym musi być uznane jako wydarzenie historyczne. Samorząd gminy - jak 
podkreślił burmistrz - nie spieszył się w swoich działaniach. Wręcz przeciwnie. Długo 
się przygotowywano do tego partnerstwa. Wynikało to z przekonanią że takie partner
stwo może mieć tylko wówczas sens, jeżeli będzie możliwość wypełnienia go konkret
nymi treściami i działaniami.

Ten dzień poprzedziły wzajemne rozmowy i wizyty różnych delegacji. Wiele pracy w przygotowanie te
go partnerstwa włożyła starościna powiatu Sabinę Rohl. Eugen Ackerman nazwał ją  osobą wspierająca naro
dziny nowego dziecką i dodał: Ale byłaś nam zawsze pomocna i wówczas, kiedy temu dziecku zaczynały wy
chodzić zęby. Za to Ci szczególnie dziękujemy. Dalej burmistrz Ackerman podkreślił, że ostatecznie decyzję o 
nawiązaniu partnerstwa rajcy gminy podjęli jednogłośnie. Żeby tak było przy innych decyzjach - westchnął bur
mistrz.

Wraz z  wstąpieniem Polski do EU 1 maja 2004 roku, rozpoczął się także nowy akapit w stosunkach mię
dzy obydwoma państwami. To był wielki dzień dla obydwu państw, dla Lasowic Wielkich i dla gminy Grun
stadt oraz dla każdego z nas. Jestem przekonany, że wstąpienie Polski do UE przynajmniej w średnim i dhtż- 
szym wymiarze czasu rozwinie gospodarkę Polski, a więc i Laskowic Wielkich. Także na pewno da to konkret
ne korzyści i Niemcom. Zatem korzyści z  tego faktu będą czerpać obydwa kraje.

To wstąpienie do EU miało szczególne znaczenie dla mnie. Jako osoba urodzona tuż po wojnie, przeży
wałem ten sam ból. Na pewno więc zgadzamy się co do jednego - razem musimy robić wszystko, by to się wię
cej nie powtórzyło. Nasze partnerstwo należy więc traktować jako wartościowy wkład we wzajemne zrozumie
nie i pokój. Możemy zatem powiedzieć, że nawiązując stosunki partnerskie pomiędzy gminami i miastami kła
dziemy kolejne kamienie na rzecz wspólnej Europy i dalszego rozwoju Wschodu i Zachodu.(...)

Naszemu partnerstwu życzę wszystkiego najlepszego. Z  naszej strony deklaruję gotowość podejmowania 
wszelkich działań na rzecz tej współpracy, tak, by wiodła ona nas do samych sukcesów. M
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RAJMUND
Jasienia:

KINDER, sołtys

-  Jeśli chodzi o to partnerstwo, my
ślę, że  było ono potrzebne naszej 
gminie. Z  naszego pow iatu była to 
ostatnia gmina, która nie m iała ta
kiego partnerstwa, a tak, dobrze się  
złożyło, że cały nasz pow iat ma part
nerów z całego pow iatu niem ieckie
go. Późno, bo późno, ale dobrze, że  
to się w końcu stało. Myślę, że  teraz 
będzie możliwa wymiana nie tylko na 
szczeblu gminnym, ale także szkoły  
będą się wymieniać z  tamtymi szkoła
mi i chociażby nasza orkiestra będzie 
współpracować z  tam tejszą orkiestrą. 
Nasza gmina będzie się coraz bar
dziej integrować z niem ieckim i part
nerami i współpraca będzie się coraz 
lepiej układać.Myślę, że  podpisanie  
takiego partnerstwa je s t  zjawiskiem  
ja k  najbardziej pozytywnym.

LECH HRYWNA, dyrektor Zespołu 
G im nazjalno- Szkolno- Przedszkolnego 
w Lasowicach Wielkich:

-  Byłem w delegacji, która reprezento
wała gminę Lasowice Wielkie. Cieszę 
się, że taki zespół pojechał. Pierwszy 
raz byli to dyrektorzy szkół, po jednym  
nauczycielu, byli radni, no i dziewięt- 
nastoosobowa, według moich ocen pro
fesjonalna orkiestra młodzieżowa z 
Chocianowie, która się zaprezentowała 
bardzo korzystnie. Myślę, że takie wizy
ty są potrzebne. Poznaliśmy naszego 
partnera, z którym wójt gminy Lasowi
ce podpisał akt współpracy. Widzę w 
tym duże korzyści, jeśli chodzi o szkol
nictwo. Mieliśmy możliwość spotkać się 
tam z  dyrektorami szkół, z  nauczyciela
mi. Mogliśmy wymienić poglądy na te
mat nauczania, w ogóle funkcjonowa
nia oświaty. Chodzi o tworzenie współ
pracy, żeby nasze dzieci tam jeździły, 
oni przyjeżdżali tutaj, o kontakty, z  któ
rych później coś się może zrodzić.

MAREK W ÓJCIK, członek orkiestry 
dętej z Chocianowie:

-  Ten wyjazd był naprawdę super. 
Głównie chodzi mi o młodzież z  orkie
stry. Pozwiedzaliśmy, zobaczyliśmy 
wiele ciekawych rzeczy. Mieliśmy moż
liwość grać z tamtejszą orkiestrą i teraz 
będziemy się mogli częściej razem spo
tykać. Będzie możliwa wymiana cho
ciażby nut. czy instrumentów. Dla nas 
to bardzo ważne. Do tej pory nie mieli
śmy takich możliwości, bo nie mieliśmy 
się z  kim wymieniać, nie mieliśmy za
przyjaźnionych orkiestr.

PIOTR LIZON, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Lasowicach Wielkich:

-  Widać wyraźne różnice w sferze mate
rialnej. Jeżeli chodzi o możliwości f i 
nansowe naszych gmin, to jesteśm y da
leko z  tyłu. Wydaje mi się, że dzięki 
partnerstwu będziemy mogli skorzystać 
z  przeróżnych doświadczeń, chociażby, 
ja k  ściągać unijne pieniądze na różne 
cele. Chociaż w kasie gmin je s t wyraź
na różnica, to mamy podobne walory 
przyrodnicze i turystyczne. Mam na
dzieję, że nauczymy się od naszych 
partnerów pozyskiwać pieniądze na od
nawianie zabytków tak, żeby za parę 
lat, na naszym terenie nie stały tylko ta
bliczki informujące o tym, że kiedyś stal 
tutaj kościółek czy pałacyk. Jeszcze jed 
na rzecz bardzo mi się tam spodobała. 
Chodzi o to, że tam, podobnie ja k  na 
Opolszczyznie, przenikały się różne kul
tury i narodowości, historia tego terenu 
również pełna była zatargów. Dziś jed 
nak topór wojenny spoczywa głęboko w 
ziemi i nikt nie pamięta o dawnych spo
rach. Może to również udałoby się 
przelać na nasz grunt. Pamiętajmy o hi
storii, ale żyjmy ze sobą w zgodzie.

BARBARA MOCH, nauczyciel języka 
niem ieckiego w gim nazjum  w Lasowi
cach W ielkich:

-  Przyjęto nas bardzo serdecznie, bar- 
dzo’gościnnie. Wszystko było przygoto
wane perfekcyjnie. Program pobytu, 
powiedziałabym, że nawet był przeła
dowany. Nie było czasu się nudzić. To 
mnie głównie urzekło, że Niemcy się do 
tych dni podpisania partnerstwa przy
gotowali. Wydaje mi się, że oni się cie
szą z  lego powodu, że do tego partner
stwa doszło. Myśmy ju ż  współpracę 
rozpoczęli wcześniej. A moje oczekiwa
nia, jako  nauczyciela, dotyczą rozwoju 
współpracy między naszymi szkołami, 
bo na razie je s t małe zainteresowanie 
Polską dzieci i młodzieży stamtąd. My 
jedziem y do nich chętniej, a oni chyba 
nie czują takiej potrzeby. Kiedy rozma
wiam z niektórymi osobami, to odnoszę 
wrażenie, że wydaje im się, że Polska, 
to je s t gdzieś tam trzeci świat na wscho
dzie.' Jak tutaj przyjadą to będą mile 
zaskoczeni- tak mi się wydaje.

NORBERT WALICZEK z C iarki, 
w iceprezes gm innego zarządu O chot
niczych Straży Pożarnych:
-  Mój pobyt tam, to ju ż  była trzecia wiz
yta. Pierwsze dwie złożyliśm y z 
ramienia straży pożarnej, w której 
pracuję i jestem  osobą funkcyjną. 
Wierzę w to, że będzie to owocować w 

poszczególnych. innych grupach 
zawodowych. Ze względu na oficjalny 
akt podpisania partnerstwa, pojechało 
kilka grup zawodowych. Oczekiwania 
na przyszłość są takie, żeby ta 
współpraca była pielęgnowana. Myślę, 
że teraz inne grupy zawodowe, może 
rolnicy, będą trochę podpatrywać 
tamtejszych rolników. Głównie chodzi o 
wymianę doświadczeń.
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Ten mały rycerz nie brał jeszcze 
udziału w turnieju, ale za kilka lat z 
pewnością stanie w szranki.

Turniej łuczników wzbudził duże zaintere
sowanie

tel./fax

Rycerze biorący udział w turnieju bojowym muszą mieć świetną| 
kondycję i wiele odwagi. Te walki, to nie przelewki...

Deszczowa aura i ziąb sprawiły, że podczas organizowanego w 
Byczynie dwa razy do roku festynu rycerskiego, nie zanotowano z 
pewnością rekordu frekwencji. Nie zmienia to faktu, że mimo nie
sprzyjających warunków, najwierniejsi fani rycerskiego kunsztu 
przyszli do starego parku miejskiego, by świetnie się bawić.

Program imprezy obfitował w  najróżniejsze gry, turnieje, poka
zy i występy artystyczne związane z kulturą średniowiecza. Zjecha
li woje z całej Polski, ale również z kilku europejskich państw. Jeże
li tylko ktoś nie bał się siąpiącego deszczu, to w  tej doborowej ob
sadzie nie sposób się było nudzić.

Poniższy fotoreportaż przybliży chociaż cząstkę tego, co działo 
się w Byczynie i myślę, że jeżeli nie było Was tam tym razem, to 
musicie się koniecznie pojawić na kolejnym festynie, który odbędzie 
się jeszcze w  tym roku.

Tekst i fot. Sławomir Majda

Konni rycerze, ku uciesze widzów, także kruszyli kopie..

KIEDYŚ BĘDĘ
RYCERZEM!

Przy ognisku można nie tylko przygotować pieczyste, ale i rozgrzać się 
przed walką. Młode dziewki z błyskiem w oku spoglądają na dzielnego 
rycerza.
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W turnieju łuczniczym brały udział także damy, które w niczym nie ustępowały mężczyznom. Nie jest łatwo trafić w tarczę z ponad 30 metrów
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Można było posłuchać „Szkotów” 
z Częstochowy, a także muzyki 
dawnej oraz irlandzkiej, w wykona
niu zespołu „Stonehenge”

Nocna bitwa i zdobywanie murów obronnych, to jedne z najbardziej widowiskowych 
pokazów podczas festynu.

Białogłowy z utęsknieniem wypatrywały powrotu 
swych wybranków

Najmłodsi adepci rycerskiego kun
sztu, mogli się zaopatrzyć we 
wszystko, co potrzebne śred
niowiecznemu wojowi

Przed walką lepiej me wchodzie rycerzom w drogę. 
Samo spojrzenie może narazić na jakiś uraz...
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Wolne mii pracy
PUP w Kluczborku, 

tel. (077) 418 24 29

»K ucharz - wykszt. zawodowe 
lub średnie, staż min. jeden rok. 
Dojazd we własnym zakresie, praca 
w Turawie, tel. 421-20-81. 
»O perator wtryskarek - wykszt. 
min. zawodowe, prawo jazdy kat. 
"B", praca w Biskupicach. 
»K ontroler jakości - wykszt. 
min. średnie, doświadczenie, praca 
na dwie zmiany w Piaskach, tel. (0- 
62) 782-29-17.
»M onter instalacji sanitarnych i 
grzewczych - doświadczenie, tel. 
418-97-65, 0-609-681-365. 
»Pracownik obsługi baru - praca 
w Kluczborku, tel. 418-08-04. 
»Pracow nik produkcyjny w 
dziale higieny i produkcji - praca w 
systemie 3 - zmianowym, praca 
sezonowa w Namysłowie, tel. 410- 
86-35.
»Pracownik hurtowni - wykszt. 
średnie, doświadczenie w handlu, 
prawo jazdy kat. "B", łatwość naw
iązywania kontaktu, obsługa kom
putera, grupa inwalidzka, praca w 
Kluczborku, tel. 418-01-76, 0-602- 
589-807.
»Robotnik drogowy - praca w 
Kluczborku.
»Kierownik robót budowlanych
- wykszt. min. średnie, uprawnienia 
budowlane, doświadczenie, tel. 0- 
606-46-28-52.

A P N

»  Murarz, kafelkarz, docieplanie
- doświadczenie, tel. 0-606-46-28- 
52.
»M urarz (docieplanie budynków)
- mile widziane doświadczenie, tel. 
0-600-127-400,418-09-21. 
»Elektromechanik - uprawnienia 
do 1 KW, doświadczenie, tel. 413- 
58-03.
»Pracownik porządkowy - mile 
widziane doświadczenie na podob
nym stanowisku.
»Sprzedaw ca, kasjer - miłe 
widziane doświadczenie na podob
nym stanowisku.
»Pracownik magazynowy - mile 
widziane doświadczenie na podob
nym stanowisku.
»K ierow nik  grupy towarowej
(drób, mięso) - mile widziane 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku.
»K ierow nik  grupy towarowej
(napoje) - mile widziane doświad
czenie na podobnym stanowisku. 
»Szw acz - praca w Kluczborku, 
tel.414-41-48.
»Stolarz - wykszt. kierunkowe, 
doświadczenie, praca w 
Kluczborku, tel. 0-605-286-537. 
»O sob a  z wykształceniem  
wyższym technicznych - znajo
mość programów Catia i CAD, 
praca w Dylakach, tel. 401-26-30. 
»Narzędziowiec - wykszt. tech
niczne lub elektromechaniczne, 
praca w Dylakach, tel. 401-26-30.

praca dla spaw aczy, 
do p iekarni, do pom idorów , 

oraz do kw iatów  
- duża ilość godzin

PRACA W 
HOLANDII 

TEL. 4418475
PASZPORT NIEMIECKI 

BEZPŁATNE MIESZKANIE 
ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU 

Opole, Powolnego 10, tel. 423 06 00

^ l l i® N K V R S
g^YGRAJ SWOJE 

WCZASY'*
\ ie m c v  a \G u a

bilety za pół ceny
w miesiącu marcu bilet za pół ceny i

wygrał pan Staniszewski Albin kupon nr 041/03
GRATULUJEMY!

BIURO PODRÓŻY

www.conti.com.pl

K L U C Z B O R K
ul. Grunwaldzka 16© 77/ 418 75 99 

0608 516 471

T A N I E .p r z e lo t y
L O N D Y N , R ZY M

»O soba z wykształceniem  
wyższym mechanicznym - dobra 
znajomość j. niemieckiego, praca w 
Dylakach, tel. 401-26-30. 
»O perator maszyn - praca w 
Kluczborku, tel. 418-66-30, 418- 
69-32.
»Sprzedawca - wykszt. średnie, 
mile widziane doświadczenie, 
praca w Kluczborku, tel. 414-25- 
22.
»O soba do przewijania papieru
- praca w Kuniowie, tel. 418-28-35. 
»Sprzedawca - wykszt. średnie, 
mile widziana książeczka sanepid- 
owska, praca w Kluczborku, tel. 
418-28-35.
»Brakarz (odbiór jakościowy) w 
zakładzie krawieckim - doświad
czenie, tel. 0-602-625-772. 
»K rojczy - doświadczenie, praca 
w Kluczborku, tel. 0-602-625-772. 
»M alarz, tynkarz - doświadcze
nie, tel. 0-503-478-895.

PUP w Oleśnie, 
tel. 0-34/35-97-918

»  Betoniarz praca w gm. 
Dobrodzień.
»  Betoniarz, cieśla - praca w 
Ozimku.
»  Dyrektor ds. produkcyjno - 
technicznych (wykszt. wyższe o 
kier.: technologia drewna, stolarst
wo, tartacznictwo)- praca w 
Krzepicach.

»Elektryk automatyk urządzeń 
i maszyn przemysłowych, 
mechanik maszyn i urządzeń 
przemysłowych numerycznych -
praca w> Kluczborku lub Starym 
Oleśnie.
»H andlow iec - praca w 
Zawadzkiem i w Nysie.
» Kierowca kat. C+E - praca w 
Zawadzkiem.
»K onsultant techniczny - praca 
w Oleśnie.
»K rojczy, brakarka (osoba do 
odbioru jakościowego) - praca w 
Kluczborku.
»M echanik ciągników i maszyn 
rolniczych, ślusarz z umiejętnoś
cią spawania - praca w Świerczu. 
»M istrz  zmianowy, operator 
maszyn stolarskich, mechanicy, 
wózkowi, pracownicy, niewyk
walifikowani - praca w Krzepi
cach.
»M on ter  konstrukcji lekkich, 
brygadzista - praca w Oleśnicy z 
zakwaterowaniem.
»M urarz - praca w Praszce. 
»M urarz, tynkarz, regipsiarz - 
pracodawca z Pluder (praca w 
Polsce i w Niemczech). 
»N arzędziow iec - praca w 
Dylakach.
»Nauczyciel języka angielskiego
- praca w Ciasnej.
»  Piekarz - cukiernik - praca w 
Bodzanowicach.
»  Pomocnik stolarza, tapicer -
praca w Piaskach kI Kępna (osoby

z gminy Rudniki i Praszka),
»  Pracownik administracyjno- 
techniczny - wyksz. wyższe 
mechaniczne, znaj. jęz. niemieck
iego, praca w Dylakach. 
»P racow nik  administracyjno- 
techniczny - znaj. programów 
CATIA i CAD, praca w Dylakach. 
»  Pracownik do pielęgnacji 
terenów zielonych- własny środek 
lokomocji, pracodawca z Olesna.
»  Pracownik obsługi bydła - 
praca w Świerczu.
»  Pracownik ochrony - praca w 
Oleśnie.
»  Pracownik ochrony - praca w 
Stemalicach.
»P racow nik  produkcyjno 
magazynowy oraz do wykonywa
nia prac fizycznych - praca w 
Kluczborku lub Starym Oleśnie.
»  Przedstawiciel finansowy - pra
codawca z Częstochowy.

»  Stolarz, tapicer, specjalista ds. 
eksportu - praca w Dobrodzieniu. 
» Szwaczka, brygadzistka w 
zakładzie krawieckim - praca w 
Kluczborku.
»  Szwaczka - praca w Kowalach. 
»  Technik - projektant instalacji 
grzewczo - sanitarnych - praca w 
Kluczborku lub Starym Oleśnie.
»  Technolog - planista, mistrz 
produkcji - praca w Zawadzkiem 
»  Tokarz - praca w Woj
ciechowie.

PR Z E D SIĘ B IO R ST W O  K O M U N IK A C JI SA M O C H O D O W E J
W IE L U Ń  sp. z o.o.

98-300 Wieluń ul.Traugutta 53 
tel.(0-43) 843-31-41 (do 43), fax.(043) 843-35-45.

oferuje:

-  wynajem autobusów na wycieczki krajowe i zagraniczne oraz imprezy 
okolicznościowe

- sprzedaż paliw płynnych w tym LPG
- legalizacja tachografów (sprzedaż, montaż, naprawa)
- prowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych
- naprawa ciężarowych pojazdów samochodowych
- sprzedaż części do ciężarowych pojazdów samochodowych
- serwis ogumienia

ZAPRASZAMY. P K S -  PEWNIE, KORZYSTNIE, SOLIDNIE

Nowe połączenie:
WIELUŃ -  KATOWICE

przez: Praszkę, Olesno, Dobrodzień, Zawadzkie 
odiazdy codziennie:

z Wielunia o godzinie 6.00, z Katowic o godzinie 15.40

Ulga dla studentów -  20% Informacja tel: (043) 843-34-85

T A N I E
przejazdy

N IE M C Y , H O L A N D IA , A N G L IA , 
F R A N C J A . W ŁO C H Y , G R E C JA .

w  je d n ą , s tro n ę , b e z  o p ła ty  lo tn is k o w e j w a ru n k i p ro m o c ji w  b iu r z e

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SP. Z O.O.
98 - 300 WIELUŃ 
ul. TRAUGUTTA 53

WYDZIERŻAWI 
na cele gastronomiczne» - noclegowe budynek dwukondygnacyjny
- naziemny, wyposażony w instalację: elektryczną, wodno - kanalizacyjną CO i CW o powierzchni zabudowy 
304,7 m2 i kubaturze 2115 m3, zlokalizowany bezpośrednio przy drodze krajowej nr 8 Warszawa - Wrocław, 
znajdujący się na terenie Przedsiębiorstwa przy ul. Traugutta 53.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 043 843 03 85

REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja_pro@o2.pl, teł. 034/3588774, tel./fax 034/3591921

http://www.conti.com.pl
mailto:redakcja_pro@o2.pl
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Olesno:

wieści gminne
Kluczbork:
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Reggae majówka
Nawet pogoda nie przeszkodziła fanom reggae w 
dobrej zabawie podczas dorocznej majówki w 

Oleśnie.

Deszczowa aura 
nie zniechęciła je d 
nak ani organizato
rów, ani chętnych do 
udziału w zaplanowa
nych na te dni impre
zach. W Oleśnie od
były się one zgodnie 
z wcześniejszymi za
pow iedziam i, tyle 
tylko, że zamiast w 
amfiteatrze młodzież 
i dorośli bawili się w 
Miejskim Domu Kul
tury.

Występ zespołu „Szlagiermaszyna” I tak w poniedziałek 
1 maja br. w godzinach

popołudniowych odbył się występ biesiadny z zespołem „Szlagiermaszyna” . Nato
miast wieczorem do Olesna tłumnie zjechali z całej Polski fani muzyki reggae, aby 
przez parę godzin bawić się na koncercie „REGGAE MAJÓW KA”.

MF

Będzie koordynował białą służbę
Kluczborski radny i instruktor ZHR Leszek Krzyżanowski będzie nadzo
rował pracę około tysiąca harcerzy podczas wizyty w Częstochowie pa
pieża Benedykta XVI.

Harcerze będą pełnić przy pa
pieżu tzw. białą służbę. Ich zada
niem będzie zapewnienie bezpie
czeństwa i porządku w sektorach, 
udzielanie pierwszej pomocy, a tak
że prowadzenie punktów informa
cyjnych i opieka nad zagubionymi 
dziećmi.

Biała służba to dla harcerzy 
nie tylko praca. - To pielgrzymka, 
która polega na odpowiedniej for
macji i służbie bliźniemu - tłumaczy 
Krzyżanowski.

Zanim druhowie i druhny wy
ruszą na swą pielgrzymkową służ
bę, będą się do niej solidnie przygo
towywać duchowo i technicznie. -
Będziemy spotykać się z kapelanem, który w formie rozważań przygotuje nas do naszego zadania. Ponadto 
harcerze będą się ćwiczyć w udzielaniu pierwszej pomocy, a także w technikach opanowywania tłumu - mó
wi kluczborski instruktor. Harcerze będą też oczywiście mogli spotkać się z Ojcem Świętym.

-Uczestniczyłem już w wielu pielgrzymkach papieskich do Polski - najpierw jako harcerz, później in
struktor. Natomiast po raz pierwszy będę koordynatorem harcerskiej białej służby - informuje Krzyżanow
ski.

Kluczborski instruktor miał koordynować harcerską białą służbę również w Krakowie i Warsza
wie. - Ale musiałem zrezygnować. Pracuję zawodowo, a oprócz tego jestem  komendantem chorągwi 
Ziemi Opolskiej. Tych wszystkich obowiązków nie byłbym w stanie pogodzić - wyjaśnia.

MZ

Komendant chorągwi Ziemi Opolskiej ZHR Leszek Krzyża
nowski

reklama

WEZ DO PRACY ZONĘ /  MĘŻA 

Z POLSKIM PASZPORTEM!
Jeśli masz paszport polski 

a twój współmałżonek 
paszport niemiecki 
możecie wyjechać 

do pracy w  Holandii

O D  Z A R A Z  !

I

' r S f ^ OPOLE, ul .  Żeromskiego  1, tel .  0 7 7  4 4 1  4 3  33  

KLUCZBORK, ul. Podwale 12, tel. 077 425  04 00 
GLIWICE, ul. Zwycięstwa 14, tel. 032 332 16 90

www. hollandcontracti ng.pl

Holland
L U D Z I E  I P R A C A

i

M l .

Stacja Auto - Gaz Lukoil
Kowale, ul. Wieluńska 12a

Oferuje:
- sprzedaż - serwis
- autoryzowany dealer
Keeway Motor

í . o P r te l . :  0 3 4  3 6 6  5 9  6 8  ( 
te l . :  0 3 4  3 6 6  5 7  

te l . :
_________

POUSH RECRUTTMBfT AGENCY NETHERLANDS

po-^obv ~ ir  ra n d s ta d

PRACA?
PO PROSTU PRAN

w w w .p r a n .n l

Z atru d n im y  kob iety  i m ężczyzn z paszportem  niem ieckim

Randstad zapewnia:
- 100% solidności 
-pewną pracę
- ubezpieczenie zdrowotne
- opiekę poMdch przedstawicieli

1. Mężczyzn do produkcji i montażu drzwi przemysłowych: stawka 8,306 brutto/h, możliwość nadgodzin, 
wymagany język niemiecki

2. Stolarzy i osoby do produkcji i montażu schodów: 8,50€ brutto/h, możliwe nadgodziny, wymagany język 
niemiecki

3. Różne prace dla kobiet i mężczyzn na halach i w  magazynach
H H B H IOFERTA SPECJALNA - polski paszport!

Poszukujemy doświadczonych monterów konstrukcji metalowych ze znajomością języka niemieckiego
lub angielskiego.

W y so k a  s ta w k a !  P ra ca  o d  m a ja  2 0 0 6
Więcej informacji uzyskasz w  naszych biurach:

Opole: ul. 1-go M aja 59
tel. 077 40 22 060, 061, 062

Gliwice: ul. Dolnych W ałów  1
tel. 032 33 54 090 lub 33 73 378

InmcA I___
H F I £9

ira .
Olesno: ul. Armii Krajowej 8

tel. 034 350 43 20, 21, 22 
Racibórz: ul. Długa 20/1

tel. 032 415 38 42 
Strzelce Opolskie: ul. Powstańców Śląskich 26 (Dworzec PKS) 

tel. 077 46 33 679

ż a c z k a
r  od se rca

/

j

■. ■

010

REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja o2.pl

KLUCZBORK, ul. Bankowa l / l , tel. 077 4 17 04 2 0 -2 1 

www.skokstefczyka.pl
infolinia: 0 801 600 100 (koszt połączenia lokalnego) lub 058 782 93 00 

W SM M Z m  '
>34/3588774, telita* 034/3591921

http://www.pran.nl
http://www.skokstefczyka.pl


WYSOKIEJ JAKOŚCI PALIWA 
W YNAJMYAUTOKARÓW

wesela, pogrzeby, wycieczki, 
pielgrzymki

NAJM Y  
K IE S Z C Z E i

ZY 
ARODOWE: 

burg, Bremen, 
haven

\  ^  NOWE POŁĄCZENIE

POZNAŃ - KATOWICE
B

I
i

6.00 Katowice D.A. 21.50
6.10 Chorzów Rynek, ul. Katowicka 21.40
6.20 Bytom D.A. 21.30
6.35 Tarnowskie Góry D.A. 21.15
7.30 Lubliniec D.A. 20.35
7.43 Ciasna Szkoła 20.15
7.48 Sieraków 20.10
8.08 Olesno D.A. 19.50
8.34 Kluczbork D.A. 19.24
8.56 Byczyna ul. Wałowa 19.02
9.30 Kępno D.A. 18.28
9.54 Ostrzeszów p. dw. 18.04
10.29 Ostrów Wielkopolski D.A. 17.29
11.00 Pleszew ul. Poznańska 1 16.58
11.25 Jarocin ul Moniuszki 16.33
12.38 Poznań D.A. 15.20

autobusowych |  Olesna, Praszki, Uszyć i Starokrzepic lub okolic 
Stacji Paliw tel. 698 623 616

wieści gminne S M !3*  i«

Olesno: Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Gimnastyce Młyny (gm. Rudniki) 
Artystycznej

4 maja 2006

Dobre miejsce Agaty Bąk
Od 20 do 24 kwietnia odbyły się finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
Gimnastyce Artystycznej w Iławie. Oleski klub UKS „Gwiazda” reprezentowała w 
finałach Agata Bąk, które w wieloboju zajęła dobre piąte miejsce.

Majówka nad 
młyńskim zalewem

W Młynach (g. Rudniki) odbyła się majówka, połączo
na z otwarciem ogródka piwnego "Grajdołek". Impre
za rozpoczęła się już w piątek 29 kwietnia.

D N I P R A S Z K I 5 - 7  M A J A  2 0 0 6

piątek 5 maja (stadion)
19.00-24.00 -  koncert rockowy (grają: TEKILA, OLEJE 
LUZEM, CHILLAZ, I-LIE

sobota 6 maja (stadion)
11.00 -  mecz piłki nożnej trampkarzy -  MOTOR Praszka 
-  Rudniki
16.00 - „Na ludową nutę” - koncert zespołu ludowego 
„PROSNĄ” oraz kapeli ludowej „WYDERKA”
18.00 -  Standardy nie tylko jazzowe -  recital zespołów 
„RYGLEWSKI BAND” oraz „ OLD TRADITIONAL 
JAZZ BAND”
20.00 -  Najsłynniejsze przeboje BONNY M - Show 
zespołu coverowego „BABILON”
22.00- Zabawa taneczna do białego rana (gra zespół 
„EFFECT” oraz DJ.ARQ

niedziela 7 maja (stadion)
11.00 -  mecz piłki nożnej juniorów - „MOTOR” Praszka 
-L Z S  Walce
16.00 -  msza święta w intencji mieszkańców miasta (Koś
ciół parafialny WNMP w Praszce)

Atrakcje dla dzieci -dmuchane zamki, karuzele, wata cukrowa... 
Ponadto:

Obficie zaopatrzony bufet! Konkursy! Picie piwa na czas! 
Toczenie beczki!
Organizator MGOKiS Praszka przy współudziale MiG 
Praszka, Motor Praszka, Flora, Metal -  Tech, Stoi -  Mix, 
GS Praszka

w Bielsku - Białej, na który przy
jechały gimnastyczki z najważ
niejszych klubów, w sumie 125 
zawodniczek. Tym razem Agata 
Bąk pokonała zawodniczki, z któ
rymi przegrała na olimpiadzie. W 
wieloboju zdobyła 2. miejsce i 
była tuż za swoją stałą rywalką, 
Justyną Wołoch z Sokoła Kra
ków. W zawodach udział brały 
także: Julia Bardorz, Paulina 
Piech, Natalia Nawrat, Paulina 
Parkitna, Nina Czop i Natalia 
Bąk.

- Były to bardzo miłe i sym
patyczne zawody - podkreśla Ja
cek Bąk. - Trochę szkoda, że mi
mo dobrych występów, nie  
wszystkie nasze zawodniczki sta
nęły na podium. Mam jednak na
dzieję, że ju ż  w najbliższym czasie 
będziemy mogli pochwalić się no
wymi sukcesami dziewczyn. Ko
rzystając z okazji chciałem p o 
dziękować panu burmistrzowi i 
gminie za okazaną pom oc w zor
ganizow aniu i dofinansow aniu  
wyjazdu naszych zawodniczek na 
eliminacje i fin a ły  olimpiady oraz 
je szc ze  raz pragnę zaprosić  
wszystkie chętne dziewczynki w 
wieku od 5 lat na zajęcia sporto
we prowadzone przez nasz klub 
UKS „ Gwiazda ”, działający przy  
Zespole Szkół Dwujęzycznych w 
Oleśnie.

MF

Amatorzy rocka mogli posłuchać “Ludzi zza jeziora”

Chociaż pogoda nie dopisała, można było pobawić się przy muzyce 
DJ ARQ-a - z Gany, rezydenta "Grajdołka" i jego gości (DJ Pablo, Mario). 
Zagrał też lokalny zespół Axsell. Jedną z atrakcji był konkurs karaoke. We 
wtorek zagrały dwa zespoły z Praszki: "Ludzie zza jeziora" (w składzie M. 
Gołdyn, M. Gołdyn, M. Materak i D. Tomczyk) i zespół "Tekila" (w skła
dzie M. Kleszczyński, M. Materak, M. Śliwiński i P. Bieńczyk), który za
gra również na Dniach Praszki.

Organizatorem imprezy, która w tym roku odbyła się już po raz piąty, 
był Paweł Panek, właściciel "Grajdołka". Od ł maja "Grajdołek" jest czyn
ny codziennie. Na czas wakacji zaplanowano kilkanaście koncertów, a sta
łym punktem tych imprez będzie karaoke. Pojawić mają się także qady 
(czterokołowe motory) z Praszki.

"Grajdołek" jest obiektem chronionym. Porządku podczas imprezy 
pilnowała firma ochroniarska "Guardian" z Olesna.

E.K.

Lubliniec®
S p. z o .o .

P W ó w k ^  T e r e n ó w *  

Olesno ul Opolska 6
T e k  0 3  4  3 5» 2 6 3 3  

I n fo r m a c ja  PK S te ł. 034  3fS2Sfl

Agata Bąk ze swoją trenerką Natalią Korolyk podczas finału Ogólno
polskiej Olimpiady Młodzieży w Gimnastyce Artystycznej w Iławie

- Finały te to najważniejsze 
zawody w klasie młodzieżowej w 
Polsce - mów Jacek Bąk, prezes 
klubu. - Na podstawie tych zawo
dów klasyfikowane są najmłodsze 
zawodniczki, no i zdobywane są 
punkty w klasyfikacji krajowej 
dla poszczególnych województw. 
Rangą zawody te można porów 
nać do olimpiad przedmiotowych 
na ¿szczeblu krajowym - dodaje 
Jacek Bąk.

Agacie Bąk bardzo niewiele 
zabrakło do podium, bo zaledwie 
0,150 pkt. W ćwiczeniach ze ska-

kanką zajęła 6. miejsce, z obręczą 
8., a w układzie taneczno - akro
batycznym 4., co w sumie dało jej 
5. miejsce w wieloboju. Agata do 
zwodów przygotowywało się pod 
okiem trenerki klubu Natalii Ko
rolyk. Dzięki wynikom uzyska
nym przez oleską gimnastyczkę 
województwo opolskie uplasowa
ło się na 9. m iejscu w kraju.

To nie jedyne w ostatnim 
czasie w ystępy zaw odniczek 
UKS „Gwiazda” . W dniach 28 - 
30 kwietnia br. brały one udział w 
II Zawodach o Puchar Beskidów

reklama
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Zasłużone zwycięstwo Motoru

„MOTOR” PRASZKA - MKS KLUCZBORK
3:0 (1:0)

1:0 (4' Jasiński), 2:0 (49' Kazimierowicz), 3:0 (56' Koziołek)
Sędziował: Paweł Kurczyński (Nysa). Widzów: 100. Żółte kartki: Koziołek, Kaz
imierowicz - Chatkiewicz, Widerski, Zawalniak.
„Motor” Praszka: Pawlak (85' Kościelny)- Kaczor, Woźny, Młynarczyk, Gierak, 
Antonczyk (67' Wilk), Cieśla (85' Pawlaczyk), Góra, Jasiński, Koziołek (85' Wich
er), Kazimierowicz - Trener Zbigniew Olszanski.
MKS Kluczbork: Wyrębek - Szyc, Chatkiewicz, Merta, Nowacki, Włoch, Begar (61' 
Olejarz), Widerski (71' Buła), Luberda, Zawalniak, Skowronek - trener Ryszard Okaj.

Po raz pierwszy od dłuższego 
czasu obejrzałem mecz piłki nożnej 
na bardzo dobrym IV - ligowym 
poziomie.

W meczu drużyn ze ścisłej 
czołówki, zaledwie 100 kibiców 
zobaczyło trzy bramki, grę z pierw
szej piłki, dużo strzałów, walkę na 
całym boisku. Pomimo niezwykle 
trudnych warunków, nikt z zawod
ników się nie oszczędzał, a przy 
wielu akcjach ręce same składały 
się do oklasków. Gospodarze od
nieśli zasłużone zwycięstwo, bo po 
ich stronie było więcej atutów pił
karskich oraz mieli w swoich szere
gach trzy indywidualności - Jasiń
skiego, Koziołka, Kazimierowicza, 
których nie miał MKS. Początek 
meczu należał do zawodników 
„Motoru” a efektem tej przewagi 
była w 3. minucie sytuacja bramko
wa. Jednak Wyrębek w sobie tylko 
wiadomy sposób obronił strzał Ko
ziołka. Gdy minęło kolejnych 60 
sekund, miejscowi mogli się cie
szyć ze zdobycia pierwszej bramki, 
którą zdobył Jasiński. MKS rzucił 
się do odrabiania strat, uzyskując 
sporą przewagę. W 5. minucie 
groźnie z 25 metrów strzelał Luber
da, strzał tego samego zawodnika w 
8. minucie z rzutu wolnego o centy
metry minął bramkę. „Motor” od
powiedział niebezpiecznymi strza
łami Koziołka (13. min) i Kazimie
rowicza (16. min).

Szybko zdobyte prowadzenie

ustawiło przebieg tego meczu - 
groźne kontrataki gospodarzy i ro
snąca z minuty na minutę przewaga 
MKS-u.

W 25. minucie w sytuacji 
„sam na sam” z Pawlakiem znalazł 
sie Begar, ale nie zdołał pokonać 
bramkarza „Motoru”.

W yrównującą bramkę mógł 
zdobyć w 29. minucie Skowronek, 
ale jego strzał trafił w słupek.

Z kronikarskiego obowiązku 
warto odnotować indywidualną ak
cję Luberdy (40. min),oraz bardzo 
silny strzał z 25 metrów Nowackie
go (42 . min).

W drugiej części spotkania ki
bice oczekiwali wielu sportowych 
emocji. Jednak początek II połowy 
nie należał do piłkarzy ale do sę
dziów, którzy podejmowali w tym 
okresie, jak i późniejszym czasie 
bardzo kontrowersyjne decyzje. 
Trzeba przyznać, że Paweł Kur
czyński solidarnie krzywdził za
równo gospodarzy jak i przyjezd
nych. Gdy minęły kolejne 4 minuty 
„Motor” objął prowadzenie 2:0. Po 
dośrodkowaniu z rzutu wolnego 
Góry, do piłki najwyżej wyskoczył 
jeden z najlepszych zawodników na 
boisku Tomasz Kazimierowicz, 
który strzałem głową zdobył drugą 
bramkę.

- Przyjezdni uzyskali ogromną 
przewagę, z której jednak nic nie 
wynikało.

W 56. minucie po indywidual

nej akcji Jasińskiego, który ograł 3 
przeciwników i pięknym podaniem 
górą uruchomił Koziołka, ten ostat
ni znalazł się w sytuacj i „sam na 
sam” i zdobył bramkę na 3:0. Już 
do końca meczu warunki dyktowa
ła drużyna MKS-u,. dla której sytu
acji bramkowych nie wykorzystali: 
Włoch (75. min) i Olejarz (84. 
min).

Jednak pomimo optycznej 
przewagi gości, to drużyna „Moto
ru” miała 4 stuprocentowe sytuacje 
do zdobycia bramki w 57., 66. i 82. 
minucie Koziołek oraz w 72. minu
cie Kazimierowicz. Cieszyć musi 
odwaga trenera Ryszarda Okaj a, 
który wprowadza do drużyny junio
rów. Od pierwszej do ostatniej mi
nuty na boisku przebywali Szyc i 
Skowronek. Natomiast w drugiej 
części meczu na boisku pojawili się 
Łukasz Olejarz i debiutujący 17- 
letni Michał Buła.

To było zasłużone zwycięstwo 
„Motoru”, który ma w swoich sze
regach wielu bardzo rozwojowych 
piłkarzy. Radość i pochwały dla 
wszystkich piłkarzy z ust trenera 
Zbigniewa Olszańskiego, przepla
tają się ze zmartwieniami prezesa 
Kościelnego o środki finansowe. 
Czy budżet w wysokości 15 tys. 
według włodarzy Praszki, w kon
tekście osiąganych sukcesów jest 
wystarczający?

Janusz Starczewski

Kompromitacja 
Odry" w Praszce

Oczekiwany z dużym zainteresowaniem mecz w ramach rozgrywek Pucharu Pol
ski zgromadził w Praszce ponad 250 kibiców. Spotkał ich ogromny zawód, gdyż 
„Odra” Opole, biorąc przykład z innych klubów, przywiozła juniorów oraz trzech 
„żelaznych” rezerwowych z III ligi (Ganowicz, Owczarek, Waga).

Żeby było śmięszniej, cała wymieniona wyżej trójka zagrała tylko po 45 minut, aby nie przemęczać się przed 
meczem ligowym. Oglądamy zatem na wszystkich szczeblach rozgrywek postępującą degradację Pucharu Polski, 
traktowanego przez nasze futbolowe władze jak piąte koło u wozu. A przecież ma on aż 80 - letnią tradycję, a je 
go patronem jest prezydent RP. Jednak ignorowanie tych rozgrywek nie wzięło się z niczego. Już od bardzo wielu 
lat próbowano z Pucharem robić wszystko, co przyczyniło się do obniżenia rangi tej piłkarskiej imprezy. Pojedy
nek w Praszce był meczem do jednej bramki, a drużyna gospodarzy od 1. do 90. minuty przebywała na połowie 
przyjezdnych. Zawodnicy „Odry” wyróżniali się jedynie ostrą g rą  momentami wręcz brutalną Zawodnicy „Moto
ru” od początku meczu zmarnowali wiele sytuacji bramkowych - m. in. Kazimierowicz (15. min), Koziołek(17. 
min), Jasiński (21. min), Kazimierowicz (32. min). Kibice pierwszą bramkę obejrzeli w 32. minucie, kiedy to po 
rajdzie prawą stroną dośrodkowanie Góry trafiło do Jasińskiego, a ten pokonał bramkarza. Później miejscowi se
ryjnie marnowali sytuacje do zdobycia bramki: Kazimierowicz (47. min), Jasiński (53. i 62. min), Góra (63. min), 
Antończyk (71. i 83. min). »

Według trenera Zbigniewa Olszańskiego drużyna grała w tym meczu bez żadnej motywacji:
- Potraktowaliśmy to spotkanie jako sparing, żeby doskonalić rozegranie piłki w ataku pozycyjnym i poprawić 

wykonanie stałych fragmentów gry. Cieszę się, że po raz kolejny w drużynie seniorów udany występ zanotował To
masz Czechowicz. Drużyna „Motoru” wystąpiła w składzie: Pawlak- Pawlaczyk, Młynarczyk, Kaczor, Wicher, An
tończyk, Czechowicz, Jasiński, Koziołek, Kazimierowicz, Góra (Cieśla). Bardzo dobrze zaprezentowali się klucz- 
borscy sędziowie:Władysław Łężny (główny), Jarosław Przybył i Wiesław Figumiak. ’’Motor” Praszka rozegrał 
kolejny mecz sparingowy, a „Odra” Opole się skompromitowała.

Karuzela piłkarskich absurdów kręci się dalej.
JS
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Fałszujący gwizdek
W miniony weekend na boisku OKS-u Olesno spotkały sie drużyny 

juniorów młodszych. Gospodarze zagrali z MKS-em Kluczbork. Trzeba 
przyznać, że obydwa kluby bardzo dobrze pracują z młodzieżą i z przy
jemnością ogląda się poczynania przyszłych adeptów piłki nożnej.

Ostatecznie po bardzo emocjonującym meczu 3:2 zwyciężyli futbo- 
liści z Kluczborka.

I w zasadzie na tym można byłoby zakończyć ten komentarz, gdyby 
nie postawa sędziego. Wbrew oczekiwaniom to nie piłkarze byli najważ
niejsi na boisku, ale sędzia z Rudnik. Jego decyzje wzbudzały ogromną 
złość, nagradzane były salwami śmiechu, wprowadzały na boisku ogrom
ny chaos i zdumienie. Żeby było śmieszniej, sędzia uży.wał gwizdka, jaki 
mają do zabawy przedszkolacy, a ubrany był w żółtą koszulkę, taka samą 
jak zawodnicy OKS-u Olesno.

Od dawna wiadomo, że mecze najmłodszych powinni sędziować 
najlepsi sędziowie, o odpowiednim przygotowaniu fizycznym.

Dlatego Pan sędzia powinien jak najszybciej zakończyć karierę sę
dziowską żeby uniknąć ośmieszenia i wielu oskarżeń.

Trzeba szkolić młodych sędziów, którzy będą używali dobrych 
gwizdków i podejmowali sensowne decyzje.

JS

Wołczynianie najlepsi
+

Po zdobyciu brązowego medalu w piłce koszykowej chłopców, awan
sie do półfinału wojewódzkiego piłkarzy, złoty medal w sztafetowych bie
gach przełajowych (10x600m) zdobyły dziewczęta z Publicznego Gimna
zjum z Wołczyna.

Podopieczne Anny Siarki nie dały żadnych szans swoim rywalkom i 
udowodniły, że są najlepszą drużyną w województwie opolskim.

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Karolina Broda, Marta 
Chudzicka, Weronika Cichocka, Weronika Domagała, Karolina Kowa- 
luk, Mariola Malec, Katarzyna Margos, Sandra Mormul, Marta Olej
nik, Aleksandra Soczyńska, Agnieszka Szak, Angelika Wijatyk.

Wcześniejsze sukcesy sportowe w kategorii szkół podstawowych i 
obecnie w rywalizacji szkółgimnazjalnych mogą być powodem do dużej 
satysfakcji. - Jestem bardzo szczęśliwa, że tytuł mistrza województwa zna
lazł się w Wołczynie. Dziewczęta trenują 2 razy w tygodniu, poza tym część 
moich uczennic trenuje indywidualnie - mówi Anna Siarka.

Jednak trudno zrozumieć, dlaczego sukcesy w sporcie szkolnym nie 
mają swojego przełożenia na sport klubowy w Wołczynie.

Czy bycie na sportowej mapie Opolszczyzny przysłowiowym Kop
ciuszkiem, to nie powód do sporych przemyśleń ludzi za ten stan odpowie
dzialnych?

JS

Turniej 
tenisa stołowego

Tradycją corocznych Dni Wołczyna stało się organi
zowanie przez Publiczne Gimnazjum turnieju tenisa 
stołowego, w którym rywalizują tenisiści stołowi 
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Turniej, który rozegrano 29 kwietnią był jedną z wielu imprez rekreacyj
no-sportowych, które odbyły się w tych dniach w Wołczynie. W tym roku 
grano o puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez burmistrza miasta 
i gminy Wołczyn. Należy stwierdzić, że rywalizacja chłopców stała na bar
dzo wysokim poziomie. Po grach eliminacyjnych wyłoniono czterech naj
lepszych tenisistów, którzy w finale grali systemem „każdy z każdym”. W 
ostatniej rundzie spotkali się dwaj czołowi tenisiści województwą których 
pojedynek decydował o zwycięstwie.
Pierwsze dwa sety wygrał zawodnik PG Byczyna Michał Swerhun, ale 
trzy następne, po znakomitej i dramatycznej końcówce, przechylił na swo
ją  korzyść zawodnik PG Wołczyn Michał Krzyżanek.

OSTATECZNA KLASYFIKACJA TURNIEJU:
1 .Michał Krzyżanek PG Wołczyn 
2.Michał Swerhun PG Byczyna 
3.Sebastian Sadlak PG Wołczyn 
4.Michał Chmłelarczyk PG Byczyna
Turniej zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizyczne
go: Jerzy Rokita i Wiesław Nowak.

JS
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Piątek, 5 maja
n

05:00 Moda na sukces
- serial prod. USA 

05:40 Wstaje dzień
- magazyn

05:45 Wielkie sprzątanie 
06:00 Kawa 

czy herbata?
08:00 Wiaddmości 
08:10 Pogoda 
08:15 Wyjście na zakupy 
08:15 Polska 

z bocznej drogi 
08:35 Karrypel 

kontra Groszki
- serial animowany 

09:00 Jedyneczka:
Kraina koni i koników
- program dla dzieci 

09:30 Papirus
- serial animowany 

09:55 Don Matteo
- serial kryminalny 

10:50 Szansa na życie * 
11:10 Teiezakupy 
11:45 Agrobiznes 
12:00 Wiadomości 
12:10 Klan - telenowela 
12:35 Plebania

- telenowela TVP 
13:00 Jaka to melodia? 
13:25 Defekt

- serial sensacyjny 
14:25 Na celowniku

- magazyn 
14:35 Zwierzowiec 
14:50 Byl taki dzień

- felieton 
15:00 Wiadomości 
15:10 W drodze

do Nobla - magazyn 
15:35 Coś z niczego

- serial dokumentalny 
16:00 Moda na sukces

- serial prod. USA 
16:50 Sportowy Express 
17:00 Tefeexpress 
17:20 Warto kochać

- serial TVP 
18:10 Kapelusz

pełen słońca
- program kabaretowy 

18:30 Bulionerzy
- serial komediowy 

19:00 Wieczorynka:
Smerfy
- serial animowany 

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport
20:05 Pogoda 
20:15 Filmowy wieczór 

specjalny: C o id itzt
- film  fabularny 
Fascynująca wojen
na opowieść o wiel
kiej ucieczce, namięt
nej mitości, przyjaźni
i zdradzie.

23:40 Międzynarodowy 
Turniej Tenisowy 
Kobiet J&S Cup
- kronika - transmisja 

23:50 Byl taki dzień 
23:55 Po godzinach 
00:50 Pociąg do kultury 
01:00 Tele-Nowela 
01:15 Kino nocnych

marków: Gra w spra
wiedliwość - dramat 

02:40 Byl taki dzień
- felieton

02:50 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy
- telenowela TVP 

06:30 10 minut
tylko dla siebie 

06:40 Dwójka Dzieciom: 
Molly - serial 

07:05 Teiezakupy 
07:25 Od przedszkola 

do Opola 
07:50 Dwójka Dzieciom: 

Jak to działa?
- serial animowany 

08:05 Detektyw
w sutannie
- serial kryminalny 

09:00 Pytanie
na śniadanie '

11:00 Panorama 
11:04 Pogoda 
11:10 M jak miłość

- serial TVP 
12:00 Tęgie kłopoty.

Życie na wadze.
- serial dokumentalny 

12:25 Teiezakupy 
12:45 Święta wojna 
13:15 Spotkanie

z Balladą: Wizyta w 
Kopydtowie - Karczma 

14:10 Lokatorzy
- serial komediowy 
Patrycja wyjeżdża na 
trzy dni i Cezary zosta
je sam z Piotrusiem.

14:40 Nie do wiary
- serial dokumentalny 

15:05 Gliniarz
i prokurator
- serial sensacyjny 
Niejaki Wilder, właści
ciel hoteli w  Honolulu
i człowiek bardzo 
wptywowy, ostro 
popija w barze.

16:00 Dla niestyszących: 
Panorama 

16:20 Film dla niesty
szących: Egzamin 
z życia - serial TVP 

17:15 Sekcja 998 
17:40 Z kabaretowego 

archiwum 
17:55 Pogoda 
18:00 Program lokalny 
18:30 Panorama 
18:40 Pogoda 
18:50 Stawka większa 

niż życie -  serial TVP 
20:10 Załóż się - widowi

sko rozrywkowe 
22:00 Panorama 
22:15 Biznes 
22:20 Sport Telegram 
22:25 Pogoda 
22:40 Cber - trasa ame

rykańska - koncert 
23:45 Pitbull 4

- serial policyjny 
Stadion Dziesięciolecia 
w Warszawie zastynąt 
jako największy jar
mark w Europie, gdzie 
można upłynnić niemal 
wszystko, pozbyć
się trefnego towaru. 

00:35 Manipulacja
- film fabularny 

02:10 Tajne akcje CIA
- serial prod. USA 

02:55 Zakończenie dnia

06:00 Wstawaj! Gramy! 
06:45 TV Market 
07:00 Adam i Ewa

- serial obyczajowy 
07:30 B-Daman

- serial animowany 
07:55 Miodowe Lata

- serial komediowy 
08:50 Gra w ciemno

- teleturniej 
09:50 Dom nie

do poznania
- program wnętrzniarski 

10:45 Quizmanja
- teleturniej 

11:40 TV Market 
11:55 Daleko od noszy

- serial komediowy 
Śmiertelna gorączka 
opanowuje doktorów 
Basena i Kidlera.

12:25 Samo życie
- serial obyczajowy 

13:10 Miodowe Lata
- serial komediowy 
Alinka wyjechała
na farmę piękność... 

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

14:45 Z Bożeną Dykiel
na ostrzu noża
- program kulinarny 

15:15 Daleko od noszy
- serial komediowy 

15:45 Wydarzenia 
16:05 Pogoda 
16:10 Interwencja

- magazyn reporterski 
16:35 Exclusive

- magazynie 
17:05 Gra w ciemno

- teleturniej
18:05 Pierwsza miłość

- serial obyczajowy 
18:50 Wydarzenia '  
19:20 Sport
19:25 Pogoda 
19:30 Samo życie

- serial obyczajowy 
20:05 Mafia

- film  fabularny 
21:55 Studio Lotto 
22:05 Show! Time

- program rozrywkowy 
23:35 Biznes Wydarzenia 
23:55 Pogoda
00:05 Nieustraszeni

- reality-show 
01:05 Dziewczyny

w bikini 
02:35 Love TV

- program rozrywkowy 
03:35 Boom Box - muz. 
05:30 Pożegnanie

Wrocław
07:45 Fakty 16:45 Lista 
przebojów TV Wroclaw 
17:10 Rower 17:55 Trzy
maj z Trójką 18:00 Fak
ty 18:30 Wieczór filmo
wy w PRL: Dyrektorzy 
19:45 Rower - magazyn 
21:45 Fakty - wydanie 
wieczorne - program in
formacyjny 22:05 Sporl 
22:10 Pogoda_______

Filmowy wieczór specjalny: Colditz -  film fab. prod. 
angielskiej, 7VP1, godz. 20:15, wyk. Sophia My/es

I I  j ,  : . :!?:■

06:20  U w a g a! -  m agazyn  
06:40  TeieskJep  
07:20  Sędzia  Anna  

M a ria  W eso ło w ska
- serial fabularny  

08:20  F irm a  -  m agazyn  
08:50  W y kręć  n u m er

-  teleturniej na żywo  
10:00  S alon  G ier

- teleturniej na żyw o  
10:50  N a W spólne j

- serial obyczajow y  
11:20  D e tektyw i

-  serial fabularny  
11:50  Rozm ow y w  toku

- ta lk  show  
13:00  Bez śladu

- serial sensacyjny  
14:00  N a  celow niku

- serial sensacyjny  
15:00  B arw y  grzechu

- telenowela
16:00 Fakty Popołudniowe  
16:15  S ęd zia  Anna  

M a ria  W esoło w ska
- serial fabularny  

17:15  R ozm ow y w  toku  
18:25  D e tektyw i

- serial fabularny  
19:00  Fakty  
19:30  S port 
19:40  Pogoda
19:45  U w a g a! - m agazyn  
20:15  N ieuchw ytny

- film  sensacyjny  
M ieszkańcam i Los 
Angeles w strząsa  seria 
m orderstw  o charakte
rze rytualnym .

22:15  W ioska  
przeklę tych  4
-  film  science-fiction  

00:15  Szym on
M a jew s k i Show
- program  rozryw kow y  

01:20  U w aga! - m agazyn  
01:40  Nocne igraszk i

- program  rozryw kow y  
02:40  Teleskłep
03:05  N ic s traconego

08:30  K urier 
08:35  Kurier gospodarczy  
08:50  G ość dn ia  
09:00  S m aki,

które podbiły ś w ia t  
09:30  Kurier 
09:45 Kurier gospodarczy  
09:55  R e p o rta ż  Trójki 
10:10  Teiezakupy  
10:30  Kurier,

P rognoza pogody  
10:45  Te le k u rie r - m ag. 
11:15  Gość dnia  
11:30  K urier 
11:45  Bądź zdrów  
12:10  Te ienow iny - m ag. 
12:30  K urier 
12:35  G inące c yw iliza c je  
13:30  K urier 
13:45  N a skrzyd łach  

Ik a ra  - m agazyn  
14:15  R e p o rta ż  Trójki 
14:30  Kurier 
14:45  N iezła  jazd a

- m agazyn  row erow y  
15:00  W ie rz ę , w ą tp ię ,

szukam  
15:30  K urier 
15:45  S m ak i,

które podbiły  ś w ia t  
16:10  To je s t te m a t  
16:30  K urier  
16:45  P asm o reg io n aln e  
17:30  K urier 
17:50  P as m o  reg io n aln e  
20:00  T e le k u rie r -  m ag  
20:30  K urie r 
20:50  S tud io  pogoda  
21:00  Echa dn ia  
21:30  Kurier gospodarczy  
21:45  P asm o reg ion alne  
22:15  To je s t te m a t  
22:30  K urie r 
22:45  K u rie r sportow y  
22:55  S tu d io  pogoda  
23:00  U w ie rz  w  doku

m e n t - film  do kum . 
23:45  G ry u liczne

- film  fabularny  
01:30  Te le k u rie r

0 8:3 0  10 m inut 
ty lko  d la  s ieb ie  

08:40  D om is ie  
09:05  R anczo  pod Z ie lo 

ną S ió d em k ą  - serial 
09:3 0  S po tkan ia

z  pro fesorem  Z inem  
09:5 0  O końcu, początku.

poznaniu  
10:05  P ow tórka  z życ ia  
10:20  To Jest te m a t  
10:35  O jczyzna  

polszczyzna  
10:50  R e g io n a lia  -  m ag. 
11:15  D uże dziec i 
12:00  W ia d o m o ś c i 
12:10  Z łotopo lscy  
12:40  P le b a n ia  
13:05  S e n a t zaw sze  

z  Polon ią  -  reportaż  
13:20  H ity  s a te lity  
13:35  N a  prze łęczy  
14:25  N a  d rogachi 

bezdrożach  A fryki 
14:55  Forum  - publicyst. 
15:40  D om is ie  
16:05  R anczo  pod Z ie lo 

ną S ió d em k ą  - serial 
16:35  S potkan ia

z pro fesorem  Z inem  
17:00  Te ieexpress  
17:15  S portow y  Express  
17:20  Co tu  je s t g rane?  
17:45  Z d a rzy ło  się  
18:10  Ś w ię ta  w o jna  
18:35  R e g io n a lia  - m ag. 
19:00  W ie ś c i P olonijne  
19:15  Dobranocka  
19:30  W ia d o m o ś c i 
20:1 0  Z łotopo lscy  
20:3 5  P le b a n ia  
21:0 0  M ó w i s ię ...
21:2 0  H ity  s a te lity  
21:3 5  N a  dobre  i na zte  
2 2 :2 5  D uże dziec i 
2 3:1 0  P o ro zm aw ia jm y  
2 3:5 5  D z is ia j, ju tro , 

zaw sze  
0 0:5 5  To n ie  je s t koniec

Sobota, 6 maja
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06:00 W rajskim 
ogrodzie 

06:20 Bar Atlantic
- serial dla dzieci 

06:45 To trzeba wiedzieć 
06:55 Dzień dobry

w sobotę - program 
poradnikowy 

07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Byt taki dzień

- felieton 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Były sobie

odkrycia: Lekarze
- serial animowany 

08:40 Cybermysz
- dla mtodych widzów 

09:10 Ziarno - magazyn 
09:40 Lippy and Messy:

DO-BE-DO 
09:45 5-10-15

- magazyn dla dzieci 
10:15 LiHi czarodziejka

- serial animowany 
10:40 Czarna owca

- magazyn muzyczny 
11:00 Program

dla młodzieży 
11:15 Szkoła 

złamanych serc
- serial obyczajowy 

12:00 Był taki dzień
- felieton 

12:05 Wiadomości 
12:15 Międzynarodowy

Turniej Tenisowy 
Kobiet J&S Cup 

14:35 Co tu jest grane? 
15:00 Ranczo

- serial obyczajowy 
15:55 Śmiechu warte 
16:20 Program

rozrywkowy 
16:50 Sportowy Express 
17:00 Teleexpress 
17:20 Warto kochać

- serial TVP
18:10 Show Express 
18:30 Sąsiedzi

- serial komediowy 
19:00 Wieczorynka: Miki

i Donald przedstawia
ją Gootiego sportowca
- serial animowany 

19:30 Wiadomości 
19:50 Sport
20:00 Pogoda 
20:15 ł ł t  na sobotę: 

Ciemnoniebieski świat
- dramat wojenny 4» 

22:10 Defekt
- serial sensacyjny 

23:15 Męska rzecz...:
Robocop 3 è>
- film  fabularny 
.Robocop" to pót 
człowiek, pót maszyna 
skonstruowany po 
śmierci policjanta 
Alexa J. Murphy ego.

01:00 Międzynarodowy 
Turniej Tenisowy Ko
biet J&S Cup - kronika 

01:10 Żużel
- Grand Prix Europy 

02:00 Kino nocnych
marków: Baza II
- film sensacyjny 

03:35 Byt taki dzień 
03:40 Zakończenie dnia

S E E 3
06:15 Echa Panoramy 
06:50 Spróbujmy razem
" - magazyn 

dla niepełnosprawnych 
07:15 Smak Europy 
07:25 Dwójka Dzieciom: 

Lis Leon
- serial animowany 

07:35 Dwójka Dzieciom:
Dziwne przygody 
Koziotka Matołka
- serial animowany 

07:45 Złotopolscy
- telenowela TVP 

08:10 M jak miłość
- serial TVP 

09:00 Pokochaj mnie
i moje dzieci
- cykl dokumentalny 

09:35 Na dobre i na zie
- serial TVP 
Karolina, za plecami 
Moniki, doprowadza 
do kolejnego spotkania 
z Piotrem.

10:30 7 dni świat 
11:00 Book - macher

- magazyn 
11:10 Wielka Gra

- teleturniej 
12:00 Kręciola 
12:25 Przygody psa

Cywila - serial TVP 
13:00 Zaldinaczka dzieci

- serial dokumentalny* 
13:25 U fryzjera

- serial komediowy 
14:00 Familiada

- teleturniej 
14:30 Złotopolscy

- telenowela TVP 
15:00 „Dla mnie bom

ba!” Kabaretowa Liga 
Dwójki - Wielki Finał
- starcie pierwsze 

15:55 Z kabaretowego
archiwum 

16:10 Święta wojna 
16:45 Tygodnik

Moralnego Niepokoju 
17:15 Duże dzieci

- talk-show
18:00 Program lokalny 
18:30 Panorama 
18:50 Pogoda 
19:00 Herbatka u Tadka 
19:55 Kraj się śmieje: 

Partnerzy
- program kabaretowy 

20:50 Mój pierwszy raz
- talk-show

21:45 Słowo na niedzielę 
22:00 Panorama 
22:15 Sport Telegram 
22:20 Pogoda 
22:30 Tygodnik

Moralnego Niepokoju 
23:05 Mocne Kino:

Od zmierzchu 
do świtu
- film fabularny 
Bracia Seth i Richard 
Gecko po serii napa
dów na banki trafiają 
na listę najbardziej po
szukiwanych przestęp
ców w Ameryce. Ucie
kając przed policją...

00:50 Eskorta*
- komedia

02:30 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza mitość
- serial obyczajowy 

07:15 Jesteśmy
- magazyn 

07:45 Sonic X
- serial animowany 

08:10 Hugo Familijny 
08:40 Z Bożeną Dykiel

na ostrzu noża
- program kulinarny 

09:10 Pasjonaci - maga
zyn motoryzacyjny

09:40 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy 
Alutka organizuje 
seans spirytystyczny.

10:40 Ania z Zielonego 
Wzgórza
- film przygodowy 

13:10 Najciekawsze
zakątki na ziemi
- film dokumentalny 

14:00 Dom nie do pozna
nia - wnętrzniarski

15:00 „ Hell’s Kitchen" 
od kuchni
- reality-show 

15:50 Gotowe
na wszystko
- serial komediowy 

16:45 Chcę być piękna
- program reality-show 

17:45 Kochaj mnie.
kochaj!
- serial obyczajowy 
W południe Ania do
wiaduje się, że mat
ka Darka zaprosita na 
obiad catą jej rodzi
nę. Jaskólków. Z tego 
powodu umawia się z 
Anią na wspólne zaku
py, by ta zdradziła, co 
lubią jej rodzice.

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Grasz czy nie 

grasz - teleturniej 
20:50 Straszny film

- komedia 
21:55 Studio Lotto 
22:45 Chłód serca

- film  fabularny 
00:45 Gala Boksu

Zawodowego 
01:45 Dziewczyny 

w bikini 
03:15 Love TV

- program quizowy 
04:15 Boom Box

- program muzyczny 
05:30 Pożegnanie

Wroclaw
07:45 Muzyczne wspo
mnienia Jacka Wenzla 
16:45 Fakty Tydzień 17:05 
W kręgu wiary 18:00 Fak
ty 18:25 Trzymaj z Trójką 
18:30 Transmisja sporto
wa 21:45 Fakty - wyda
nie wieczorne - program 
informacyjny 22:00 Po
goda 22:05 Sport 22:15 
Fakty Tydzień

Eskorta -  film fabularny prod. USA, TVP2, 
godz. 00:50, wyk. Tom Berenger, Erika Eleniak

! -  m agazyn  
06:20  Teleskłep  
08:00  A u tom an iak  - pro

gram  m otoryzacyjny  
08:30  Dzień dobry TVN

- m agazyn  
10:35  Pascal:

po prostu gotuj
- program  rozryw kow y  

11:10  W ie lk ie  ucieczki
- serial fabularno  
-dokum entalny

12:20  N a W spólnej
- serial obyczajow y  

14:10  Szym on
M a jew s k i Show
- program  rozryw kow y  

15:15  Taniec
z gw iazdam i
- program  rozryw kow y  

16:45  S itacze
17:55  Pascal: 

po prostu gotuj
- program  rozryw kow y  

18:30  M araton
U śm iechu
- program  rozryw kow y  

19:00  Fakty
19:25  S port 
19:35  Pogoda  
19:45  U w aga! - m agazyn  
20:05  N ia n ia ^

- serial kom ediow y  
20:40  K rym inaln i

-  serial krym inalny  
21:45  G lin ia rz z Beverly

Hills  I I I  - kom edia  
Detektyw Axel po raz 
trzeci w raca do Bever
ly Hills, aby znów  pro
sić o pom oc detektywa  
Billy’ego Rosewooda. 

23:55  Donnie D a rko è t
- film  obyczajow y  
Zbliża się koniec św ia
ta. Tylko pewien am ery
kański nastolatek może 
zapobiec katastrofie.

02:10  Te leskłep  
02:35  N ic straconego

08:30  Kurier 
08:45  Pasm o regionalne  
09:00  Ś w ia t -  m agazyn  
09:30  Kurier 
09:45  Przegląd  

gospodarczy  
10:10  Eurinfo  
10:30  Kurier,

Prognoza pogody  
10:45  Tygodnik Trójki 
11:30  Kurier, Prognoza  

pogody  
11:45  X w agon - mag. 
12:15  Zw olnij w  sieci 
12:30  Kurier,

Prognoza pogody  
12:45  Rozm ów ki

W schodniogran iczne  
13:10  U n ia  brzegow a  
13:30  Kurier 
13:45  Q ltura -  m agazyn  
14:10  O kiem  m istrza  
14:30  Kurier 
14:35  G inące cyw ilizac je  
15:30  Kurier 
15:35  Sport
16:45  Pasm o reg ionalne  
17:30  Kurier, Prognoza  

pogody  
17:45  R eg iony kultury. 

Now ości -  m agazyn  
kulturalny 

18:00  P asm o regionalne  
20:30  K urier  
20:45  S tud io  pogoda  
20:55  T e lekurie r na żywo  
21:30  Kurier, Prognoza  

pogody  
21:45  P asm o reg ionalne  
22:30  Kurier 
22:50  K urier sportow y  
22:55  S tud io  pogoda  
23:05  U ltim o  

czyli Ostatni 
- film  fabularny  

00:40  Te lekurie r na żywo  
01:05  K urier 
01:25  K urier sportow y  
01:30  S tud io  pogoda  
01:35  Tygodnik Trójki

08:00  Echa Panoram y  
08:35  Janka  - serial TVP  
09:05  M ów i s ię ...
09:25  W ie śc i Polonijne  
09:40  P orozm aw iajm y  
10:30  Klan - telenowela  
11:45  Podróże kulinarne  

R oberta  M ak low icza  
12:10  W ideo teka

dorosłego człow ieka  
12:40  S alon  kresow y  
13:00  W iadom ości 
13:10  N a dobre i na zte  
14:00  Od przedszkola  

do Opola  
14:30  M ad e  in Poland  
15:05  W ie lk a  Gra  
16:00 Z da leka, a z bliska  
17:00  Teleexpress  
17:15  S portow y Express  
17:30  Tam  gdzie je s te 

śm y: Znaczone Ś lad a 
mi Polaków  - reportaż  

18:00  P am ię ta j o m nie  
18:25  M  jak  m iłość  
19:15  Dobranocka  
19:30  W iadom ości 
20:05  Pogoda na ju tro

- komedia
21:50  M a ry la  R odow icz i 

je j g itarzyśc i - koncert 
22:40  Tele PRLe - w ido 

wisko rozrywkow e  
23:35  Z da leka, a z bliska  
00:30  M  jak  m iłość  
01:15  Dobranocka  
01:30  W iadom ości 
02:00  Pogoda na ju tro

- komedia  
03:35  W id eo teka

dorosłego cz łow ieka  
04:00  Labirynty kultury

- M is trz  i M a łg o rza ta  
04:25  Tam  gdzie

jesteśm y: Znaczone  
Ś ladam i Polaków
- reportaż

05:05  Tele PRLe - w ido
wisko rozrywkowe  

05:55  Zakończenie dnia

Niedziela, 7 maja
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06:00 Białoruś,
Białoruś... - magazyn 

06:25 Perły i dukaty
- serial tabularny 

06:55 Byl taki dzień
- felieton

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie
- Łagiewnikach 

07:55 Weterynarz Fred
- serial animowany 

08:10 Domisie
- Złodziejaszek
- program dla dzieci 

08:35 Dzieci świata:
Moja farma,
Mali mistrzowie
- serial dokumentalny 

09:10 Teleranek - maga
zyn dla młodszych

09:40 Lippy and Messy: 
DO-BE-DO 

09:45 Królestwo 
Maciusia
- program dla dzieci 

10:15 Ania z Zielonego
Wzgórza - serial 
animowany 

1.0:40 Szkota 
złamanych serc
- serial obyczajowy 

11:30 Tydzień 
11:55 Między ziemią

a niebem - magazyn 
12:00 Regina Coeli 
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
12:35 Byl taki dzień

- felieton 
12:40 Wiadomości 
12:50 Międzynarodowy

Turniej Tenisowy 
Kobiet J&S Cup
- finał (studio)

13:00 Międzynarodowy
Turniej Tenisowy Ko
biet J&S Cup - final 

15:05 Kochamy 
polskie komedie 

15:35 BBC w Jedynce: 
Dziennik słoni
- serial dokumentalny 

16:25 Mistrzostwa Euro
py w podnoszeniu cię
żarów - Cetniewo

16:50 Sportowy Express 
17:00 Teleexpress 
17:20 Czy jest pani 

wolna? - komedia *  
19:00 Wieczorynka:

Nowe przygody 
Kubusia Puchatka 

19:30 Wiadomości 
19:50 Sport 
20:00 Pogoda 
20:10 Ranczo

- serial obyczajowy 
22:10 Uczta kinomana:

Fabryka zla - dramat 
00:05 Międzynarodowy 

Turniej Tenisowy Ko
biet J&S Cup - kronika 

00:15 Około północy
- magazyn

00:40 W martwym punk
cie: Sekretarka Hitle
ra - film  dokumentalny 

02:10 Byl taki dzień 
02:15 Zakończenie dnia
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05:45 Słowo na niedzielę 
05:50 Dla niestyszących: 

Lokatorzy
- serial komediowy 

06:45 Smak Europy 
06:55 Dwójka Dzieciom:

Lis Leon
- serial animowany 

07:05 Złotopolscy
- telenowela TVP 

07:35 M jak miłość
-•serial TVP 

08:25 10 lat mniej 
seria II - serial 
dokumentalny 

08:50 Niesforne aniołki
- serial dokumentalny 

09:20 Złota dwunastka
baletów 

09:30 Animals 
09:55 Rodzinne 

oglądanie - Europa: 
Podróż w czasie
- Nowe tysiąclecie
- serial dokumentalny 

10:50 Podróże kulinarne
Roberta Maklowicza 

11:25 Gwiazdy w połu
dnie: Nic do przeba
czenia - western *  
Akcja rozgrywa się 
w latach 80. XIX 
wieku. W niewielkim 
miasteczku na Dzikim 
Zachodzie pojawia się 
pijaczyna i włóczęga, 
weteran wojny sece
syjnej Abe Kelsey... 

13:25 Codzienna 2 m. 3
- serial komediowy 

14:00 Familiada
- teleturniej 

14:30 Złotopolscy
- telenowela TVP 

15:05 Szansa na Sukces 
16:00 Na dobre i na zte

- serial TVP
17:00 Egzamin z życia

- serial TVP 
17:50 Młode Wllld 
18:00 Program lokalny 
18:30 Panorama 
18:50 Pogoda
19:00 Dubidu

- quiz muzyczny 
20:05 Europa da się lu

bić - Europa na zasiłku
21:10 Duże dzieci

- talk-show 
22:00 Panorama 
22:20 Sport Telegram 
22:30 Pogoda 
22:35 Pogoda

dla alergików 
22:35 Dolina Kreatywna

- Co słychać?
22:45 Linia Specjalna 
23:10 Złota dwunastka

baletów: Wstęp 
-„Bajadera"

23:20 Ztota dwunastka 
baletów: Bajadera
- balet, Wielka Brytania 

01:35 Ogród sztuk 
02:00 W iedżm in*

- film fabularny 
04:15 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

07:30 Król szamanów 
08:00 Power Rangers

- serial przygodowy 
08:30 Hugo

- program interaktywny 
09:00 Kosmiczna podróż

- film dokumentalny 
10:00 Słoneczny patrol

- serial przygodowy 
Podczas lotu trenin
gowego śmigłowcem 
Zack, by zaimpono
wać swojej koleżance 
z kursu, Carrie, skacze 
z dużej wysokości do 
wody.

11:00 Maly gang Olsena
- komedia 

12:45 Pierwsza liga
- film przygodowy 

15:00 Show! Time
- program rozrywkowy 

16:30 Grasz czy nie
grasz - teleturniej 

17:45 0  Rety! Kabarety!
- program kabaretowy 

18:15 Daleko od noszy
- serial komediowy 
Szpital został opano
wany przez Bestię, a 
jej wcielenia są różne.

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Rodzina zastępcza

- serial obyczajowy 
20:30 Pensjonat

pod Różą
- serial obyczajowy 

21:30 Fala zbrodni
- serial sensacyjny 
Krwawa szkolą. Szajba 
spędza noc z Izą. Po
tem zjawia się u niego 
Mtody z nową sprawą: 
kradzieży broni z ma
gazynu wojskowego.

21:55 Studio Lotto 
22:35 Kuba Wojewódzki

- talk show 
23:35 Nasze dzieci

- program pod patro
natem Fundacji Polsat

00:35 Magazyn sportowy 
02:35 Love TV

- program quizowy 
03:35 Boom Box

- program muzyczny 
05:30 Pożegnanie

Wrocław
07:45 Tacy sami 16:45 
Po słowie 18:00 Fakty 
- wydanie gtówne 18:15 
Sport 18:20 Pogoda 
18:25 Trzymaj z Trójką 
18:30 Transmisja sporto
wa 21:45 Fakty - wyda
nie wieczorne - program 
informacyjny 22:00 Po
goda 22:05 Sport 22:10 
Niech żyje kino!
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Wiedźmin -  film fabularny prod. polskiej, 
godz. 02:00, wyk. Michał Żebrowski

04:25  G a la  boksu  
w  Las Vegas  

05:55  U w a g a! -  m agazyn  
06:15  Teleskłep  
07:55  N ian ia

- serial kom ediow y  
08:30  Dzień dobry  TVN

- m agazyn  
10:30  K aw a na law ę

- m agazyn  
11:15  Now i m ias tow i

- kom edia  
13:15  Pan n ia n ia fe

- kom edia  
14:55  G ala  boksu

w  Las Vegas  
16:00  Co za  tydzień

- m agazyn  
16:25  Z ie lone drzw i

- m agazyn  
16:55  M a g d a  M .

- serial obyczajow y  
17:55  K rym inaln i

- serial krym inalny  
19:00  Fakty
19:25  S port  
19:35  Pogoda  
19:45  U w a g a! -  m agazyn  
20:05  Taniec  

z gw iazdam i
- program  rozryw kow y  
Widzowie znowu mogą 
obserwować ekscytu
jący konkurs z udziałem 
gwiazd i mistrzów tańca.

21:45  Pod N ap ięc iem
- talk show  

22:15  S u p e rw iz je r
- m agazyn  
Bezkompromisowo i 
skutecznie ujawnia naj
większe afery w  Polsce.

22:50  N ie  do w ia ry
- m agazyn

23:20  M ag azyn  O range  
E kstraklasa  - m agazyn  

00:35  G lin ia rz  z Beverly  
Hills  I I I  -  kom edia  

02:40  T e leskłep  
03:05  N ic s traconego

08:30  Kurier, Prognoza  
pogody  

08:45  Pasm o reg ion alne  
09:00  Te leplotki - m ag. 
09:30  Kurier, P rognoza  

pogody  
09:45  Od n iedzie li 

do niedzie li 
10:10  In te g rac ja  
10:30  Kurier, Prognoza  

pogody  
10:45  S koda A uto Grand  

P rix  M TB  
11:30  Kurier, Prognoza  

pogody  
11:45  W ła d za  
12:15  Czytaj z T ró jką  
12:30  Kurier, Prognoza  

pogody  
12:45  Regiony  
13:30  Kurier 
13:45  P as jonaci Yapy  
14:00  Dekalog  film o w ca  
14:30  Kurier 
14:35  T ransm is ja  

Sportow a  
16:30  Kurier 
16:45  P asm o reg ion alne  
17:30  K urier  
17:45  R eg iony kultury  
18:00  P asm o reg ion alne  
20:30  K urier  
20:35  S tud io  pogoda  
20:45  M ło d z ie ż  kontra  
21:30  K urier  
21:45  P asm o reg ion alne  
22:30  K urier  
22:50  S tud io  pogoda  
23:00  S portow a niedzie la  
23:30  S koda Auto G rand  

Prix  M TB  
23:45  Elis a z Rivom brosy  

- serial fabularny  
00:35  Od niedzie li 

do niedzie li 
01:00  Te leplotki 
01:25  K urier  
01:45  S tud io  pogoda  
01:50  S portow a

n ied zie la  -  m agazyn

08:10  M  ja k  m iłość  
08:55  S ło w o  na n iedzie lę  
09:00  Z iarno  
09:25  D w a  ś w ia ty  -  serial 
09:50  Książki z górnej 

•  półki - prezentacje  
„ 10:00  Z łotopo lscy  

10:50  B ia łoruś,
B ia łoruś ... - m agazyn  

11:15  Rok M ozartow ski 
11:55  M ię d zy  z iem ią  

a n ieb em  - m agazyn  
12:00  R eg ina  Coeli 
12:15  M iędzy  z iem ią  

a n ieb em  - m agazyn  
12:35  Polonusi

w  Europie - reportaż  
13:00  T ransm is ja  

M szy  Ś w ię te j 
14:05  C zterdziesto la tek

- serial TVP  
15:00  Zaproszen ie  
15:20  P ro g ram

rozryw kow y  
16:10  B iografie  
17:00  Te leexpress  
17:15  S portow y Express  
17:35  M ó j p ierw szy  raz  
18:25  M  ja k  m iłość  
19:15  D obranocka  
19:30  W ia d o m o ś c i 
20:05  O fice r - serial TVP  
21:05  H erbatka  u Tadka  
21:50  A n iech ga d ają  
22:45  L in ia  S p ec ja ln a  
23:10  N a drogach  

i bezdrożach A fryki 
23:40  R eg io n alia  -  m ag. 
00:05  M  ja k  m iłość  
00:50  Z iarno  
01:15  D obranocka  
01:30  W iadom ości 
01:50  S port
02:00  O fice r -  serial TVP  
02:55  Zaproszen ie  
03:15  C zterdziesto la tek

- serial TVP
04:15  Podróże ku linarne  

R oberta  M a k lo w ic za  
04:40  S a lon  kresow y
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05:00 Moda na sukces
- serial prod. USA 

05:40 Wstaje dzień
- magazyn 

05:45 Rolnictwo
na ś wiecie 

06:00 Kawa 
czy herbata?

08:00 Wiadomości 
:10 Pogoda 

08:15 Wyjście na zakupy 
08:19 Polska 

z bocznej drogi 
08:30 Listonosz Pat 

i jego kot
- serial animowany 

08:45 Kucyki z Gwiezd
nego Wzgórza
- serial animowany 

09:00 Budzik 
09:30 Papirus

- serial animowany 
10:00 Nieustraszony

- serial sensacyjny 
10:45 AAAabsolutnie

każdą pracę
- magazyn 

11:00 Smaki polskie
- magazyn kulinarny 

11:10 Telezakupy 
11:45 Agrobiznes 
12:00 Wiadomości 
12:10 Dziadek do orze

chów- baśń filmowa
13:45 Kochamy polskie 

komedie 
14:10 Polska z bocznej 

drogi
14:20 Glob 2006 - mag. 
14:50 Byt taki dzień 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pokój 107

- serial obyczajowy 
15:40 Pociąg do kultury 
16:00 Moda na sukces

- serial prod. USA 
16:50 Sportowy Express 
17:00 Teleexpress 
17:20 Na celowniku

- magazyn 
17:35 Klan

- telenowela TVP 
18:00 Jaka to melodia? 
18:30 Plebania

-telenowela 
i Kasia opowiada Józe
finie o długich spotka
niach Marka z Krystyną. 

19:00 Wieczorynka: 
Smerfy 

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:00 Pogoda 
20:15 Wielkie kino:

Za kilka dolarów 
więcej - western 

22:35 Prosto w oczy 
22:50 Wiadomości 
23:00 Był taki dzień 
23:10 Festiwal 

filmowy Jedynki: 
Naqoyqatsi
- film  fabularny 

00:40 Kinematograf
-  magazyn

01:05 Glob 2 0 0 6 -m ag. 
01:30 Ku Klux Klan 

Tajna historia - serial 
02:00 Byt taki dzień 
02:05 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy 
81  - telenowela TVP 
06:30 10 minut 

tylko dla siebie 
06:40 Dwójka Dzieciom: 

Molly - serial 
07:05 Telezakupy 
07:25 Od przedszkola 

do Opola 
07:50 Dwójka Dzieciom: 

Jak to działa?
- serial animowany 

08:05 Detektyw
w sutannie jb
- serial kryminalny 

09:00 Pytanie
na śniadanie 

11:10 M jak miłość
- serial TVP
Kinga wyprowadziła 
się do Bogusława, 
kolegi z telewizji.

11:55 10 minut 
tylko dla siebie 

12:10 Młode Wilki
- wywiad 

12:20 Telezakupy 
12:40 Święta wojna 
13:10 Nubia - zapomnia

ne królestwo
- film  dokumentalny 

14:05 Ojczyzna polsz
czyzna: Sadza i szadź, 
huba i gęba

14:20 Effatha - reportaż 
14:40 Tylko tato 
™ - Włodzimierz - tele

nowela dokumentalna 
15:10 Gliniarz i prokura

tor - serial sensacyjny 
16:00 Dla niestyszących: 

Panorama 
16:15 Dla niestyszących: 

M jak miłość - serial 
17:05 Dla niestyszących: 

Kulisy serialu 
„M jak miłość”

17:10 Dziewczyny 
z tamtych lat
- film dokumentalny 

17:55 Pogoda
18:00 Program lokalny 
18:30 Panorama 
18:50 Pogoda 
19:00 Jeden z dziesięciu

- teleturniej 
19:35 Konsument 
20:10 M jak miłość

- serial TVP 
21:00 Kulisy serialu

„M jak miłość''
21:10 U fryzjera

- serial komediowy 
21:35 Kochaj mnie - tele

nowela dokumentalna
22:00 Panorama 
23:20 Biznes 
22:25 Sport Telegram 
22:30 Pogoda 
22:45 Warto rozmawiać 
24:00 Kryminalne 

zagadki Las Vegas 
• - serial sensacyjny 
:;fi Sara i Warrick rozwią

zują zagadkę tajemni
czego postrzelenia. 

01:25 Wieczór artystycz
ny: Legendy polskiego 
punk-rocka
- koncert

02:45 Zakończenie dnia

06:00 Wstawaj! Gramy! 
06:45 TV Market 
07:00 Z Bożeną Dykiel 

na ostrzu noża
1 8 -  program kulinarny 
07:30 Przygody 

Jackie Chana
- serial animowany 

08:00 Miodowe Lata
- serial komediowy 

08:45 Gra w ciemno 
8; - teleturniej 
09:45 Show! Time

- program rozrywkowy 
11:15 Grasz czynie

grasz - teleturniej 
12:30 Samo życie

- serial obyczajowy 
13:15 Miodowe Lata

- serial komediowy 
Karol przy pierwszym 
kursie niskopodlogow- 
cem ma kolizję z .m a
luchem” .

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

14:45 Chcę być piękna
- program reality-show 

15:45 Wydarzenia 
16:05 Pogoda
16:10 Interwencja

- magazyn reporterski 
16:35 Świat według

Bundych
- serial komediowy 

17:05 Gra w ciemno
- teleturniej

18:05 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda 
19:30 Samo życie

- serial obyczajowy 
20:15 Interwencja Extra

- magazyn reporterów 
20:50 Piraci z Karaibów.

Klątwa Czarnej Perty
- film przygodowy 
Akqa rozgrywa się na 
Karaibach w XVIII wieku.

21:55 Studio Lotto 
00:00 Boston Public 
8 - serial obyczajowy 

01:00 Biznes Wydarzenia 
01:20 Pogoda 
01:25 Bumerang 
01:55 Dziewczyny 

w bikini 
02:55 Magazyn sportowy 
04:55 Love TV

- program quizowy 
05:40 Pożegnanie

Wrocław
07:45 Fakty 16:45 Lista 
przebojów TV Wroclaw 
16:55 Nauka dla praktyka 
17:10 Praca 18:00 Fak
ty  18:30 Rozmowa Fak
tów  18:45 Czas na bajkę 
19:00 Nauka dla praktyka 
19:15 M2 On i Ona 19:45 
Praca 21:45 Fakty - wy
danie wieczorne 22:05 
Sport 22:10 Pogoda

15:00 Moda na sukces
- serial prod. USA 

15:40 Wstaje dzień
magazyn 

15:45 Eko-Europa 
16:00 Kawa czy herbata?

:00 Wiadomości 
18:15 Wyjście na zakupy 

:19 Prosto w oczy 
18:35 Smocze opowieści

- serial animowany 
19:05 Zygzaki - dla dzieci
~:35 Ważne przemiany

- serial obyczajowy 
10:05 Nieustraszony

- serial sensacyjny 
10:50 Recepty Jedynki

magazyn 
11:10 ZUS dla ciebie

- poradnikowy 
11:10 Telezakupy 
11:45 Agrobiznes 
12:00 Wiadomości 
12:10 Klan - telenowela 
t2:35 Plebania

- telenowela TVP 
13:05 Jaka to melodia? 
13:30 Sąsiedzi - serial 
13:55 Na celowniku

- magazyn
14:05 Pod kloszem czy

li prognoza pogody: 
Nowa Atlantyda
- magazyn 

14:20 Świat wg Einste
ina - magazyn

14:25 Ktokolwiek wi
dział, ktokolwiek wie... 

14:50 Byt taki dzień 
15:00 Wiadomości 
15:10 Wiedźmy - serial 

Nagta kontrola w fir
mie Agaty zaskakuje 
wszystkich.1 

16:00 Moda na sukces 
serial prod. USA 

16:45 Sportowy Express 
17:00 Teleexpress 
17:20 Na celowniku

- magazyn
17:35 Klan - telenowela 
18:00 Jaka to melodia? 
18:30 Plebania

- telenowela TVP 
19:00 Wieczorynka:

Muminki - serial 
t9:30 Wiadomości 

:55 Sport 
20:00 Pogoda 
20:15 W krainie dresz

czowców: Wściekłość 
na drodze - dramat4k 

21:50 Sprawa 
dla reportera 

22:20 Był taki dzień 
22:25 Prosto w oczy 
22:45 Wiadomości 
22:55 Widzieć i wie

dzieć: Przez Wilhelm- 
, shaven i Maczków 

• film  dokumentalny 
23:50 Agentka 

o stu twarzach - serial 
00:30 Rajdowe 

Mistrzostwa Polski 
10:55 Jedwabny szlak 

■ spotkanie kultur 
12:00 Boski Michał Anioł

- film  dokumentalny 
:30 Był taki dzień 
:35 Zakończenie dnia

06:05 Złotopolscy
- telenowela TVP 

06:30 10 minut
tylko dla siebie 

06:40 Dwójka Dzieciom: 
Molly - serial 

07:05 Telezakupy 
07:25 Od przedszkola do 

Opola: Trebunie Tutki 
07:50 Dwójka Dzieciom: 

Jak to działa?
- serial animowany 

08:05 Detektyw w sutan
nie - serial kryminalny

09:00 Pytanie 
na śniadanie 

11:10 M jak miłość
- serial TVP 

12:00 10 minut tylko
dla siebie 

12:10 Kochaj mnie - tele
nowela dokumentalna 

12:25 Telezakupy 
12:45 Święta wojna 
13:15 Co ci dolega?: 

Wcześniaki 
- film  dokumentalny 

14:10 Lokatorzy
- serial komediowy 

14:35 Znaki czasu
- magazyn 

15:00 Wydarzenia,
wydarzenia 

15:10 Gliniarz i prokura
tor - serial sensacyjny 

16:00 Dla niestyszących: 
Panorama 

16:15 Dla nieslyszących: 
M jak miłość - serial 

17:05 Dla niestyszących: 
Kulisy serialu 
„M jak miłość’’

17:15 Zorro-seria l 
17:40 Z kabaretowego 

archiwum 
17:55 Pogoda 
17:58 Pogoda 

dla alergików 
18:00 Program lokalny 
18:30 Panorama 
18:50 Pogoda 
19:00 Jeden z dziesięciu

- teleturniej 
19:30 Kocham Kino

- magazyn filmowy 
20:10 M jak miłość

- serial TVP 
Madzia ma urodziny, 
ale zamiast się 
cieszyć, jest załamana. 
Rodzice wciąż się
do niej nie odzywają. 

21:00 Kulisy serialu 
„M jak miłość”

21:10 Magazyn
Ekspresu Reporterów 

22:00 Panorama 
22:20 Biznes 
22:25 Sport Telegram 
22:30 Pogoda 
22:40 Wieczór Filmowy 

Kocham Kino - wstęp 
22:50 Wieczór filmowy 

Kocham Kino: Pod 
osłoną nieba - dramat 

01:05 Wieczór filmowy 
Kocham Kino: 
Fahrenheit 9 /11 t
- film dokumentalny 

03:05 Zakończenie dnia

,
06:00 Wstawaj! Gramy! 
06:45 TV Market 
07:00 Adam i Ewa

- serial obyczajowy 
07:30 Przygody

Jackie Chana
- serial animowany 

08:00 Miodowe Lata
-seria l komediowy 

08:45 Gra w ciemno
- teleturniej 

09:45 Boston Public
- serial obyczajowy 

10:45 Ouizmania
- teleturniej 

11:40 TV Market 
11:55 Daleko od noszy

- serial komediowy 
Dr Kidler przewiduje 
koniec świata.

12:25 Samo życie
- serial obyczajowy 

13:10 Miodowe Lata
- serial komediowy 
Karol postanawia 
zaangażować się
w sprawy publiczne. 

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

14:45 Kochaj mnie,
kochaj!
- serial obyczajowy 

15:45 Wydarzenia 
16:05 Pogoda 
16:10 Interwencja

- magazyn reporterski 
16:35 Świat według

Bundych
- serial komediowy 

17:05 Gra w ciemno
- teleturniej

18:05 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda 
19:30 Samo życie

- serial obyczajowy 
20:15 0  rety! Kabarety!

- program kabaretowy 
20:50 Podziemny krąg

- film fabularny 
21:55 Studio Lotto 
23:55 Boston Public

- serial obyczajowy 
00:55 Biznes Wydarzenia 
01:15 Pogoda
01:20 Pasjonaci - mag. 
01:45 Kuba Wojewódzki 

- ta lk  show 
02:35 Dziewczyny 

w bikini 
03:35 Magazyn sportowy 
05:35 Pożegnanie

Wrocław
07:45 Fakty 16:55 Euro
pa tu 17:10 Superbelfer 
17:55 Trzymaj z Trójką 
18:00 Fakty 18:30 Roz
mowa Faktów 18:45 Czas 
na bajkę 19:00 Profesor 
Miodek odpowiada 19:15 
Telewizyjny Klub Seniora 
19:45 Superbelfer 21:45 
Fakty 22:05 Sport 22:10 
Pogoda_________________

Wielkie kino: Za kilka dolarów więcej -  film fab., 
TVP1, godz. 20:15, wyk. Clint Eastwood

W krainie dreszczowców: Wściekłość na drodze 
film fabularny prod. USA, TMP1, godz. 20:15

Czwartek, 11 maja

05:00 Moda na sukces
- serial prod. USA 

05:40 Wstaje dzień
- magazyn

05:40 Europa bez miedzy 
06:00 Kawa czy herbata? 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Wyjście na zakupy 
08:19 Prosto w  oczy

- program 
M oniki Olejnik

08:35 Smocze opowieści
- serial anim owany 

09:05 Budzik - Ogródek 
09:35 Super Rupert

- serial dla dzieci 
10:00 Don M atteo - serial 
10:55 Recepty Jedynki

- magazyn
11:10 Czas na spacer

- program 
przyrodniczy

11:10 Telezakupy

11:45 Agrobiznes 
12:00 Wiadomości 
12:10 Klan

- telenowela TVP 
12:35 Plebania

- telenowela TVP 
13:05 Jaka to melodia 
13:30 Bulionerzy

- serial kom ediowy 
13:55 Na celowniku

- magazyn 
14:05 Podróżnik 
14:25 My Wy Oni

- magazyn 
14:50 Byt taki dzień 
15:00 Wiadomości 
15:10 Warto kochać

- serial TVP
16:00 Moda na sukces

- serial prod. USA 
16:45 Sportowy Expre 
17:00 Teleexpress 
17:20 Na celowniku

- magazyn 
17:35 Klan

- telenowela TVP

18:00 Jaka to melodia? 
18:30 Plebania

- telenowela TVP 
19:00 Wieczorynka:

Noddy, Sali Mali 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:00 Pogoda 
20:05 Pogoda 

dla kierowców 
20:20 Tajemnice prawdy: 

Randka z mordercą
- film  krym inalny 

21:55 Forum
- program 
publicystyczny

22:35 Byt taki dzień 
22:45 Prosto w oczy 
23:00 Wiadomości 
23:15 Punkt widzenia: 

Rozbity Kamień
- film  dokumentalny 

24:00 Niedzielne
igraszki - dramat 

00:55 Jazz po polsku
- koncert

01:40 Nowoczesna chi
rurgia: Znowu chodzić
- cykl dokumentalny 

02:05 Byl taki dzień

06:05 Złotopolscy
- telenowela TVP 

06:30 10 minut
tylko dla siebie 

06:40 Dwójka Dzieciom:
Molly - serial 

07:05 Telezakupy 
07:20 Od przedszkola do 

Opola - Teresa Tutinas 
07:50 Dwójka Dzieciom: 

Jak to działa?
- serial animowany 

08:10 Detektyw w sutan
nie - serial kryminalny

09:00 Pytanie 
na śniadanie 

11:10 M jak miłość
- serial TVP 
Stefan budzi się po 
nocy spędzonej z Elą... 
w oddzielnych poko
jach. Mimo jej zalotów 
zachowat się jak dżen
telmen.

12:00 Podróże kulinarne 
Roberta Maklowicza 

12:30 Telezakupy 
12:45 Święta wojna 
13:15 Europa da się lu

bić - Męskie sprawy
- talk-show 

14:15 Lokatorzy
- serial komediowy 
Krysia rozpoczyna nową 
pracę jako sekretarka.

14:40 Dzieciaki przed 
kamerą - serial 
dokumentalny 

15:10 Gliniarz i prokura
tor - serial sensacyjny 

16:00 Dla nieslyszących: 
Panorama 

16:15 Dla nieslyszących: 
Na dobre i na złe
- serial TVP 

17:15 Sekcja 998 
17:40 Z Dwójką

bezpieczniej 
17:55 Pogoda 
18:00 Program lokalny

loiou ranorama 
18:50 Pogoda 
19:00 Burza mózgów

- teleturniej
20:00 Polskie Megako- 

medie: Vabank
- komedia
Z więzienia, po odsie
dzeniu wyroku za na
pad na bank, wychodzi 
Henryk Kwinto.

22:00 Panorama 
22:20 Biznes 
22:25 Sport Telegram 
22:30 Pogoda 
22:45 Magazyn krymi

nalny 997 - program 
Michała Fajbusiewicza 

23:20 Za dziesięć minut 
północ - film  akcji t  

01:00 Czy świat 
oszalał?: Królestwo 
na krawędzi
- film dokumentalny 

01:45 W obronie prawa
- serial sensacyjny 
Mechanik naprawiają
cy klimatyzację znaj
duje zwtoki lokatora.

l a n a !  I
05 :00 Moda na sukces

- serial prod. USA
06 05 Złotopolscy

- telenowela TVP
05 :40 Wstaje dzień

- magazyn
06 30 10 minut 

tylko dla siebie
05 :45 Wpisani w krajo

braz - magazyn
06 :40 Dwójka Dzieciom:

Molly - serial
06 :00 Kawa 07 :10 Telezakupy

czy herbata? 07 :25 Od przedszkola
08 :00 Wiadomości do Opola
08 :10 Pogoda 07 :50 Dwójka Dzieciom:
08 :15 Wyjście na zakupy Jak to działa?
08 :19 Prosto w oczy - serial animowany

- program 08 :05 Detektyw w sutan
Moniki Olejnik nie - serial kryminalny

08 :35 Cedric
- serial animowany

09 :00 Pytanie 
na śniadanie

08 :50 Sąsiedzi 11 :1 0M jak  miłość
- serial animowany

11
- serial TVP

09 :00 Domisie
- program dla dzieci

55 Podróże kulinarne 
Roberta Maklowicza

09 :30 Łatek 12 :25 Telezakupy
- serial animowany 12 :40 Święta wojna

10 :00 Don Matteo - serial komediowy
10 :55 Wielki świat 

małych odkrywców
Bercik i Zbyszek na 
zamku Czocha szukają

11 :10 Telezakupy legendarnego skarbu
11 :45 Agrobiznes barona von Haubitza.
12 :00 Wiadomości 13 :10 Matrix czyli 1000
12 :10 Klan

- telenowela TVP
kabaretowych świa
tów - XXII Przegląd

12 :35 Plebania Kabaretów PaKA 2006
- telenowela TVP 14 :05 Lokatorzy

13 :05 Jaka to melodia? - serial komediowy
13 :30 Przed Eurowizją 14 :35 Morskie
13 :55 Na celowniku

- magazyn
opowieści: Na tropie 
ośmiornicy

14 :05 Program - serial dokumentalny
edukacyjny 15 :00 Gliniarz i prokura

14 :25 Raj tor - serial sensacyjny
14 :50 Byl taki dzień

- felieton
15 :50 Twój portfel - ma

gazyn ekonomiczny
15 :00 Wiadomości 16 :00 Dla nieslyszących:
15 :10 Warto kochać Panorama

- serial TVP 16 :15 Dla nieslyszących:
16 :00 Moda na sukces M jak miłość - serial

- serial prod. USA 17:05 Dla niestyszących:
16 :50 Sportowy Express Kulisy serialu
17 :00 Teleexpress „M jak miłość”
17 :20 Na celowniku 17:15 Zorro - serial

- magazyn 17 :40 Kocha, lubi,
17 :35 Klan

- telenowela TVP
szanuje... - wywiady 
Doroty Wellman

18 :00 Jaka to melodia? 17 :55 Pogoda
18 :25 Plebania 18 :00 Program lokalny

- telenowela TVP 18:30 Panorama
19 :00 Wieczorynka: 18:50 Pogoda

Tabaluga - serial 19 :00 Jeden z dziesięciu
animowany - teleturniej

19 :30 Wiadomości 19 :35 Tygodnik
19 :55 Sport Moralnego Niepokoju
20 :00 Pogoda 20:10 M jak  miłość
20 :15 Finał Pucharu - serial TVP

UEFA - studio 21 :00 Kulisy serialu
20 :45 Finał Pucharu „M jak miłość”

UEFA 21 :10 Świry 2006
22 :50 Prosto w oczy - zwariowany plebiscyt
23 :05 Wiadomości 22 :00 Panorama
23 :15 Był taki dzień 22 :20 Biznes
23 :20 Akademia 22 :25 Sport Telegram

policyjna 22 :35 Pogoda
23 :45 Plus minus 22 :45 Konfrontacja
00 :15 Sztuka kochaniaOt - magazyn

- komedia 23 :20 Alibi na środę:
Do mieszkania PasikonF Chinatown
ka wprasza się Eliza, jed - film sensacyjny
na z jego wielbicielek. Akcja rozgrywa się w la

01 :50 Rzeczy i ludzie: tach 30. w Los Angeles.
Uchodźcy w Ugandzie 01 :30 D-day Szósty
- serial dokumentalny czerwca czterdzieści

02 :20 Był taki dzień cztery - dokument
02 :25 Zakończenie dnia 02 :25 Zakończenie dnia

S:45 TV Market 
7:00 Adam i Ewa
|  - serial obyczajowy 
7:30 B-Daman

- serial animowany 
7:55 Miodowe Lata 
I -  serial komediowy 
B:45 Gra w ciemno

- teleturniej
9:45 Boston Public 
I  - serial obyczajowy 
9:45 Ouizmania 
i - teleturniej

- serial komediowy 
W szpitalu pojawia 
się starsza pani, któ-

I r a  przedstawia się jako 
‘ matka Ordynatora. 

2:30 Samo życie 
1 -  serial obyczajowy 
3:15 Miodowe Lata

- serial komediowy 
1 Tadzio straszy Alinkę

myszą...
4:00 Pierwsza miłość 
|-s e r ia l obyczajowy 
4:45 Pensjonat 

pod Różą
- serial obyczajowy

16:10 Interwencja
- magazyn reporterski 
:35 Świat według 
Bundych
- serial komediowy 

17:05 Gra w ciemno
- teleturniej
:05 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport

- serial obyczajowy 
8:15 Daleko od noszy

- serial komediowy 
0:45 Zakręcony

- komedia 
1:55 Studio Lotto

22:40 Show! Time
- program rozrywkowy 
:10 Fala zbrodni
- serial sensacyjny 

00:10 Biznes Wydarzenia 
60:30 Pogoda
00:35 Playboy Special 

:35LoveTV
- program quizowy 

03:35 Boom Box 
05:30 Pożegnanie

07:45 Fakty 17:10 Czar
no-biały program 17:55 
Trzymaj z Trójką 18:00 
Fałdy 18:30 Rozmowa 
Faktów 18:45 Czas 
bajkę 19:00 Czarno-bia
ły program 19:15 Dolno
śląski Magazyn Reporte
rów 19:45 Więcej kultury 
21:45 Fakty 22:05 Sport 
22:10 Pogoda

Sztuka kochania -  film fab. prod. polskiej, TVP1, 
godz. 00:15, wyk. Joanna Trzepiecińska, Piotr Polk

Q t? m S lS S f '
96:00 Wstawaj! Gramy! 
96:45 TV Market 
97:00 Adam i Ewa

- serial obyczajowy 
97:30 Przygody

Jackie Chana
- serial animowany 

08:00 Miodowe Lata
- serial komediowy 

98:45 Gra w ciemno
- teleturiej

99:45 Słoneczny patrol
- serial przygodowy 

10:45 Ouizmania
- teleturniej 

11:45 TV Market 
12:00 Daleko od noszy

- serial komediowy 
Nad szpitalem zawisa 
groźba klątwy.

12:30 Samo życie
- serial obyczajowy 

13:15 Miodowe Lata
- serial komediowy

Do Krawczyków 
przychodzi z wizytą 
syn koleżanki Aliny. 

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

14:45 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy 

15:45 Wydarzenia 
16:05 Pogoda 
16:10 Interwencja

- magazyn reporterski 
16:35 Świat według

Bundych
- serial komediowy 

17:05 Gra w ciemno
- teleturniej

18:05 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda 
19:30 Samo życie

- serial obyczajowy 
20:15 Chcę być piękna

- program realitv-show

21:15 Gotowe na wszyst
ko - serial obyczajowy 

21:55 Studio Lotto 
22:20 Co z tą Polską? 
23:20 Raport specjalny: 

Czy zjedzą nas 
Wietnamczycy?
- film  dokumentalny 

23:55 Biznes Wydarzenia 
00:15 Pogoda 
00:20 Dziewczyny 

w bikini 
01:50 Love TV - quiz 
02:50 Boom Box 
05:30 Pożegnanie

Przypominamy, 
że dziś czwartek! 

Zanim włączysz 

telewizor, kup 

nowe “ Kulisy”
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Starostwo
Powiatowe
Informuje

KOMUNIKAT

Starosty Oleskiego działające
go w imieniu Skarbu Państwa

Stosownie do art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r., o gospodarce nieruchomo
ściami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.), infor
muję, że na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Starostwa Powiato
wego w Oleśnie, przy 
ul. Pieloka 21 wywieszony zo
stał wykaz nieruchomości bę
dącej własnością Skarbu Pań
stwa, przeznaczonej do sprze
daży, położonej w Praszce, 
oznaczonej numerem działki 
227/1 na k. m. 2 o powierzchni 
0,0062 ha, KW 29291.
Osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nie
ruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ww. usta
wy, powinny złożyć wniosek o 
nabycie do dnia 22.06.2006 r.

Kluczbork:

wieści gminne -
Kluczbork:

4 maja 2006

Pszczelarski turniej 
wiedzy

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w 
Kluczborku ogłasza konkurs na temat “Jan 
Dzierżoń i jego dziedzictwo”.

Celem konkursu jest zaintere
sowanie młodzieży życiem i działalnoś
cią Jana Dzierżona oraz szerzenie 
wiedzy o środowisku lokalnym.
Konkurs trwa od 24 kwietnia do 31 
maja. Uczestnikami mogą być 
uczniowie szkół gimnazjalnych i pon- 
adgimnazjalnych. Zadaniem uczest
ników będzie udzielenie odpowiedzi na 
35 pytań pisemnych. W razie uzyskania 
przez kilku uczestników takiej samej 

' ilości punktów, komisja konkursowa 
przewiduje dogrywkę w postaci pytań 
ustnych.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca w 
siedzibie czytelni. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy bib
lioteki dziecięcej przy ul. Mickiewicza i czytelni przy ul. Kościuszki. 
Można je  też uzyskać pod numerami telefonu 077 418 26 12 i 077 418 64 
77.

Helena Wnuk

Wybrano najlepsze 
wizytówki biblioteki
Konkurs na logo i exlibris Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kluczborku z okazji 
jej 60 - lecia został rozstrzygnięty.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i pon- 
adgimanzjalnych oraz do starszych twórców. Z powiatu kluczborskiego 
wpłynęły 84 prace. Jury - Ewa Gutkowska-Surowiec, Agata M oraw
iec i Barbara Krupa oceniły prace pod względem zgodności z regu
laminem, realizacją tematu i walorami artystycznymi. W kategorii 
exlibris I miejsce przyznały Ewie Hiszczyńskiej, uczennicy klasy pier
wszej LO w  Kluczborku, II miejsce zdobył Łukasz Nazimek, ucz. kl. 
I LO w Kluczborku, a III miejscem nagrodziły Aleksandrę Kali
nowską reprezentującą Młodzieżowy Dom Kultury.

Laureatką pierwszej nagrody w kategorii logo została Sandra 
Nowak z PG nr 3 w Kluczborku, a II miejsce zdobyła Aleksandra 
Kalinowska z MDK. Wyróżnienie w kategorii starsi twórcy otrzymał 
M irosław Cyrka.

Zwycięzcy już  w iedzą o wygranych. N atom iast na oficjalne 
wręczenie nagród m uszą poczekać do dnia otwarcia nowego kom
pleksy bibliotecznego przy ul. K.Miarki, które nastąpi w pierwszych 
dniach września. Tam też zostaną wystawione wszystkie prace biorące 
udział w konkursie.

Helena W nuk

ogłoszenia medycznie

NZOZ „VITA"
46-310 Kozłowice, ul Oleska 5 

Tel.: 359 30 15

Przyjmują:

Lek. med. Małgorzata 
Niesiony - specjalista 
medycyny rodzinnej, pe
diatra (tel.: 606 769 457)

Lek. med. Franciszek 
Niesiony - lekarz chorób 
wewnętrznych

G ab inet S tom ato log iczny:

Jacek Hofman
lekarz stomatolog 

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek i środa od 12.00 do 18.00 

w torek i czwartek od 9.00 do 17.00

piątek od 9 00 do 15.00

SOBOTA PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU

refundacja 
NFZ dla 

dzieci do 
lat 18

Uwaga Medycy

4 6 -3 0 0  O l e s n o , u l .  K a r o l a  M ia r k i 2 a , t e l . 0 6 0 2  7 3 8  7 1 6

M E D Y C N A  N A TU R A LN A  
Stanisław  Krzem iński

www.hipnoza.opole.pl
Zakład specjalizuje się w  problemach: nadwagi, nałogów 
(alkohol nikotyna), m otywacje nauki (poprawa pamięci, 
koncentracja, n iepowodzenia (finansowe, uczuciowe), 
pom oc przeciwko (depresje, lęki, nerwice)

SKLEP
ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO

oraz gabinet rehabilitacji

mgr Beata Hofman
Refundacja NFZ: Czynny od pon. do pt.
- sprzęt ortopedyczny 

- sprzęt stomijny 
- pieluchomajtki 

- cewniki itp.

od 8.“ do 16.“ 
Kluczbork, 

ul. Pułaskiego 12 
tel. 077 418 25 78 

0602 740 614

46-200 Kluczbork, ul. Piłsudskiego 12, tel. 077 418 27 29 
Leki z “0” zł oraz wiele innych promocji

- GERIAVIT X 30 - 35zł WITAMINA C
- GERIAVIT X 100 - 85zł ZA 1 ZŁ

informacja w aptece tel. 077-418-27-29_____

Sklep

REHABILITACYJNO - ORTOPEDYCZNY 
46-300 Olesno, ul. Klonowa 3 

REFUNDACJA NFZ:

czynne:
pon. - pt. 9.“  - 16.“  
sob. od 10.“  do 13.“

■ sprzęt ortopedyczny 
- sprzęt stomijny 

- pieluchomajtki 
- cewniki itp. tel. 034 359 80 16

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
"ANMED" s.c.

CAŁODOBOWA OPIEKA MEDYCZNA 
Kluczbork,
ul. M. Skłodowskiej - Curie 6 
tel.:077 418 11 12 
Nocna pomoc medyczna 
(po godz. 18.00) 
tel.: 077 418 25 29 *

Transport sanitarny 
tel.: 077 418 25 29

SKAŁĄGI 
ul. Wołczyńska 41 
tel.: 077 414 12 19 
KUJAKOWICE GÓRNE 
ul. Dzierżona 24 
tel.: 077 413 19 76 
ŁOWKOWICE 
ul. Ks. Rigola 13 
tel.: 077 413 15 00 0602 858 108

REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja_pro@o2.pl, teł. 034/3588774, tel./fax 034/3591921

http://www.hipnoza.opole.pl
mailto:redakcja_pro@o2.pl
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Praca 
w Holandii

WYMAGANY  
PASZPORT NIEMIECKI

Oferujemy pracę:
- w przetwórstwie mięsnym
- w hurtowni dystrybucyjnej
- przy wyrobie blatów i parapetów 
kamiennych
- ogólnobudowlane i wykoń
czeniowe

Zapewniamy:
- atrakcyjne zarobki
- ubezpieczenie
- bardzo dobre warunki 

socjalne

Siedziba:
ForeignFlex Polska, 46-200 Kluczbork, 

ul. Piastowska 1, tel. 077 417 02 04 lub 0607 365 177

Ogłoszenia drobne
SAMOCHODY

•Sprzedam forda sierrę combi, gaz, 
199lr., 1,6 DOHC, 120 km, c. za
mek, wspomaganie, el. lusterka, el. 
podgrzewane szyby, el. reg. świa
teł, reg. kierownicy, butla w kole, 
hak, szyberdach, alufelgi, granato
wy metalik, radio CD, cena 6 200 
zł, tel. 0608 887 889.
•Opel astra combi, 1992 r.,1,6, 
granat, metalik, wspomaganie,cen
tralny zamek, hak, szyber dach, 
cena 4500 zł + opłaty, tel 608 887 
889. .
• Sprzedam peugeota 306, 1996 r., 
1,6, ciemnozielony metalik, 5 
drzwi, 2 poduszki, ABS, el. szyby, 
wspomaganie, alarm, c. zamek, ce
na 5.900 zł + opłaty, tel.: 0608 887 
889 lub 034 3592709.
•Sprzedam renault clio 1993 r, 1,2 
poj. czarny, 5 drzwi cena 3.500 z + 
opłaty, tel.: 0608 887 889 lub 034 
3592709.

INNE

•Poszukuję mężczyzny do pracy w 
charakterze sprzedawcy/konsultan
ta. Wymagania: min. 24 lata, dys
pozycyjność, mile widziane do
świadczenie w branży telefonii ko
mórkowej. CV, list motywacyjny 
wraz z klauzlą o ochronie danych 
osobowych proszę przesyłać na ad
res: kontakt@ctk-gsm.pl Złożo
nych ofer nie zwracamy. Skon
taktujem y się tylko z wybranym i 
osobami.
•Kobieta lat 23, wykształcenie eko
nomiczne policealne, doświadcze
nie w pracy biurowej, podstawy 
komputera, szuka pracy w Klucz
borku lub Oleśnie, tel. 665 450 
341.
•Elektronika samochodowa: korek
ta liczników, diagnostyka, autoalar- 
my, centralne zamki, instrukcje ser
wisowe, domofony i inne. Możliwy 
dojazd. Tel. 663 926 598.
• Sprzedam wielofunkcyjny wózek 
dziecięcy - kolor siwo-pomarań- 
czowy. Używany 6 miesięcy, stan 
b. dobry. Wyposażenie: gondola, 
m oskitiera, osłona przeciwdesz
czowa, osłona na nogi. Gena 300 
zł, tel. 0605 780 856.
• Okna dla wymagających! Tanio, 
szybko i solidnie, transport i wyce-

Firma Handlowo - Reklamowa 
poszukuje przedstawicieli 
handlowych na terenie Praszki, 
tel.: 0696 063 764. 15/19

na gratis! Tel. 0504 297 195.

•Sprzedam parcelę uzbrojoną 15 
arów lub 2x 7,5 ara. Praszka, ul. 
Fabryczna 24a. Tel. 032 284 31 04.

• 31-letnia, wykształcenie wyższe, 
pozna odpowiedzialnego, kultural
nego mężczyznę (w celu matrymo
nialnym). Korespondencję prosimy 
kierować na adres redakcji w Wie
luniu.

•Agencja ochrony przyjmie od za
raz na kursy, płatne praktyki zawo
dowe oraz do pracy na terenie Ole
sna. Korzystne warunki współpra
cy, tel. 034 351 00 07, 0510 272 
497 lub 510 272 498.

•Restauracja w Gorzowie Śląskim 
zatrudni kucharkę z praktyką w za
wodzie, tel.: 604 405 997.

•Poszukuję osoby, która dojeżdża 
codziennie z Kluczborka do pracy 
w Opolu na godz. 7 rano, wraca po 
15 i ma wolne miejsce w samocho
dzie. Proszę o kontakt pod nr tel. 
0502 063 163.
•Szukam pokoju lub kawalerki do 
wynajęcia w Oleśnie lub okolicy. 
Tel. 508 668 595.
•Sprzedam meble w dobrym stanie 
szafę, kredens, toaletkę, krzesła i 
szafki nocne, tel. 606 507 976. 
•Potrzebna pomoc do prowadzenia 
domu. Praca w Niemczech. Osoba 
do 45 lat, niezależna, samodzielna, 
czysta. Proszę dzwonić rano do go
dziny 10.00 lub wieczorem po 22 
na nr 049 178 50 32 826.

•KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLA
NĄ W PRASZCE. TEL. 601 351 
990.

•Sprzedam ziemniaki, tel. 034 359 
08 83.

•P.H.U. "AGRO-TECH" z Olesna 
poszukuje osoby na stanowisko 
magazyniera i sprzedawcy części i 
maszyn rolniczych. Dokładniejsze 
informacje pod numerem telefonu: 
0 661 630 878.

•Przyjmę cukiernika z doświadcze
niem z okolic Kluczborka, tel. 0505 
145 135.

SPRZEDAM KAMIEŃ 
SZLAKĘ. DOSTAWA TIRAMI. 

SUPER CENY.
TEL. 0 661 188 945 *2
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Kronika
policyjna

Kluczbork

W nocy z 27 na 28 kwietnia, Klucz
bork, ul. Grunwaldzka - w godz. 
16.30-08.30 nieustalony sprawca 
rzucając buteleczką lakieru do pa
znokci wybił dwie szyby w po
mieszczeniu Pośrednictwa Ubez
pieczeniowego. Straty 334 zł.

W nocy z 26 na 27 kwietnia, Wierz
bica Górna - w godz. 18.00 - 05.25 
nieznany sprawca w kiosku ruchu

rzucając kamieniem wybił szybę 
wystawową. Straty 411 zł.

27 kwietnia, Skałągi, ul. Szkolna - 
w godz. 3.00 - 17.00 nieustalony 
sprawca z napowietrznej linii ener- 

. getycznej skradł 1500 m przewodu 
na szkodę Rejonu Energetycznego 
w Namysłowie. Straty 15 (ys. zł.
27 kwietnia, o godz. 19.50 Polano- 
wice - policjanci z PP w Byczynie 
zatrzymali nietrzeźwego (2,18 pro
mila) 40 - letniego kierującego sa- 
mochodertl marki Polonez.

26 kwietnia, godz. 22.30 - poli
cjanci z PP w Byczynie zatrzymali 
nietrzeźwego (1,9 promila) 35 - let
niego kierującego samochodem 
marki Opel Ascona.

. 26 kwietnia, godz. 3.00, Kluczbork 
ul. Kościuszki - nn. sprawca wyła
mując zamek włamał się do biura, z 
którego skradł komputer, drukarkę 
oraz stację dysków. Straty 4,3 tys. 
zł.
26 kwietnia, godz. 12.35, Marko- 
tów Mały, droga nr 42 - 56 - letni 
kierujący samochodem osobowym

marki Audi 80 na prostym odcinku 
drogi podjął manewr wyprzedzania 
samochodu ciężarowego DAF, któ
ry sygnalizował zamiar skrętu w le
wo, czym doprowadził do boczne
go zderzenia pojazdów. Obrażeń 
ciała doznał kierujący audi. Straty 
15 tys, zł.

26 kwietnia, godz. 19.00, Klucz
bork ul. Wołczyńska - policjanci za
trzymali nietrzeźwego (0,7 promi
la) 32 - letniego kierującego rowe
rem.
W nocy z 24 na 25, Kluczbork, ul. 
Ligonia - w godz. 20.30-8.50 
nieustalony sprawca z bagażnika 
samochodu skradł drabinę alumi
niową na szkodę sp. z o.o. Straty 
700 zł.
25 kwietnia, godz 13.15, Kluczbork 
ul. Waryńskiego - w godz 13.15- 
13.40 nieustalony sprawca wyła
mując zamek w drzwiach włamał 
się do samochodu marki Mercedes 
Sprinter, z którego skradł dwa do
wody rejestracyjne, ubezpieczenie 
OC, dowód osobisty i prawo jazdy . 
Straty 2 tys. zł

Olesno

24 kwietnia o godz. 15:53 w miejscowości Skotnica 
(gm. Praszka) powstał pożar stodoły z oborą. W wyni
ku pożaru spaleniu uległo około 10 ton słomy, drewnia
na konstrukcja dachu i stodoły. Poparzeniu uległy 2 szt. 
trzody chlewnej, które ewakuowali strażacy. Do popa
rzonych zwierząt wezwano lekarza weterynarii. W ak
cji gaśniczej brały udział 4 jednostki straży pożarnych. 
Wstępne straty oszacowano na kwotę 35 tys. zł.

25 kwietnia o godzinie 13:50 w Skotnicy (gm. Praszka) 
gaszono palące się suche trawy na powierzchni 0,7 ha.

25 kwietnia od godziny 14:30 w Kocurach (gm. Dobro
dzień) usuwano skutki wypadku drogowego. Samochód 
osobowy Seat Ibiza zjechał z trasy i przewrócił się na 
dach. Jedną osobę poszkodowaną pogotowie ratunkowe 
odwiozło do szpitala w Oleśnie. .

26 kwietnia o godzinie 18:30 w Boroszowie (gm. Ole
sno) na polu gaszono palące się bele słomy.

28 kwietnia o godzinie 10:30 w Starym Oleśnie, w lesie 
gaszono palące się suche trawy na nasypie kolejowym. 
28 kwietnia po godzinie 11:00 w Zdziechowicach (gm. 
Gorzów Śl.) ze stawu wyciągnięto zwłoki starszego

męzczyzny.

29 kwietnia o godzinie 7:00 na trasie Gorzów Śl - 
Szyszków usuwano skutki wypadku drogowego. Samo
chód osobowy Skoda Favorit zjechał z drogi i uderzył 
w drzewo. Obrażeń ciała doznała kierująca pojazdem, 
którą pogotowie ratunkowe odwiozło do oleskiego 
szpitala.

Kompleksowe układanie 
kostki brukowej. Najniższe 
ceny na rynku, krótkie ter
miny realizacji, długoletnia 
gwarancja.
Specjalizacja: naturalna
kostka granitowa.

tel. 500 215 727

Poszukuję do wynajęcia 
lokal na sklep spożywczy 
specjalistyczny w Oleśnie, 
tel. 0505 145 135.

Praca Zwroty podatków 
HOLANDIAaKADRY

P O L S K I E

Kluczbork 
ul. Grunwaldzka 16 

(w B.P. Conti) 
tel. 418 02 43

Tankuj z głową
Ceny z 3 maja 2006 r.

CENY

STACJE PALIW'''~~~~-̂
Gaz
LPG

Olej
napę
dowy

Pb 95 "Pb 98 Olej
opałowy

PKN Orlen Praszka 
ul.Gorzowska 4a 1,99 3,93 4,19 4,39 -

PKS Olesno - 
przy rondzie na 

Opole
- 3,89 3,93 - -

Petrol
Opole - 3,85 - - 2,62

PKN ORLEN Byczyna 
ul. Kluczborska 1 1,99 3,93 4,22 4,48 -

A. Sypko Kluczbork 
ul. Katowicka 26 1,99 3,86 4,16 4,29 -

PKN ORLEN Wołczyn 
ul. Kluczborska 36 - 3,89 4,19 - -

JAW O R  
Jaworek 55/1 1,89 3,93 4,19 4,36 -

STATOIL olej opałowy -  przy zamówieniu 30001 -  2,58

Auto Sad Praszka ul. Gorzowska 4a, olej opałowy - 2,68

Auto- gaz Lukoil, Kowale ul. Wieluńska 12a - 1,92

Auto lider Gorzów Śląski ul. Oleska 8 LPG - 1,92

AGROCENT Złoczew ul. Sieradzka olej opałowy - 2,85

REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja_pro@o2.pl, teł. 034/3588774, tel./fax 034/3591921
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?esze cen

SUROWCÓW WTÓRNYCH

T O T A L

Skupujemy:
- złom stalowy
- złom żeliwny
- złom metali 
kolorowych

^^gggigpl y
llg M 5- .i'■ :

30 0  10
*

ZŁ +VAT.

17,
tel. 034 319 17 26 

email: Iu b 3 i9 i7  90
wistal@ wistal.pl 3191791

fax. 034 319 17 42w:4

Sprzedajemy:
- blachy czarne
- rury stalowe
- pręty i wałki
- kształtowniki
- profile 
zamknięte
- rury ze stali 
stopowej
- blachy 
pokryciowe 
-pręty 
żebrowane i 
gładkie

Odbiór towaru 
specjalistycznym 

transportem

Praszka, ul.Rynek, tel. 034 359 13 13

Zegarki komunijne
tylko

Centrum Handlowe

nową, piękną kolekcję obrączek ślubnych dla każdego i na każdą kieszeń!

Biuro rachunkowe

S i  I J I «
077/417 11 20
księgi handlowe

rozliczenia ZUS 
kadry i place 

ewidencja VAT

R o zle w n ia  g a zu  p ły n n e g o

ELKOM-GAZ
46-320 PRASZKA

P r z e d m o ś ć ,  u l .  G łó w n a  7 a  

t e l . :  0 3 4  3 5 9 2 1 6 5  f a x : 0 3 4  3 5 9  21 6 6

- zadzwoń pod numer lub wyślij 
sms o treści “BUTLA”:

1. Praszka
2. Gorzów Śląski
3. Wieluń
4. Skomlin
5. Wierzchlas
6. Kluczbork
7. Byczyna

- 0600 025 435 
-0600 135 791
- 0602 343 536
- 0600 025 434
- 0600 025 433
- 0600 025 424
- 0600 025 432

Zamów
butlę

— reklama

propan 
i propan - butan

Dostawy w butlach:
-domowych -8  i 11 kg
- turystycznych - 2 i 3 kg
- przemysłowych - 33 kg

Komputerowe badanie samochodów 
Ekspresowa wymiana olejii

46-250 Wołczyn .
U ul. Opolska 2

tel. 077/407 20 11 
—  — ____  Ł « tel./fax 077/418 98 2641-200 Kluakork 
ul. JagltlloM i S 
tul. 071/447 03 10 
tal./«aa 077/447 Ś9 40

2APHAOAMY
Praszka, ul. Listopadowa 15 
Kluczbork, ul. Katowicka 6 

Kluczbork, ul. Ossowskiego 
Gorzów Śląski, ul. Lompy 3 

Kluczbork, ul. Ściegiennego 2

Kujakowice Górne, ul. XXX-lecia 30a, tel. 077 413 11 67
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Rysunkowe okienko 
Edwarda Tomenko
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Dobry żart dużo wart... Czekamy na dowcipy, które są Pań
stwa zdaniem najśmieszniejsze i warte publikacji. Dziś kilka 
z tych, które nadesłała do nas pan Romuald z Olesna. Propo
zycje prosimy przesyłać na adres mailowy: kulisypowia- 
tu@interia.pl.
Pacjent po wypadku w Łodzi bu
dzi się w karetce i pyta:
- Gdzie ja  jestem ?
- W karetce - mówi pielęgniarz.
- A gdzie mnie wieziecie?
- Do kostnicy.
- Ale panowie!!! Ja jeszcze nie 
umarłem!!!
A pielęgniarz choremu odpowia
da:
- Ale my jeszcze nie dojechali
śmy!!!

* * *

Z drzwi gabinetu lekarskiego 
wypada facet kopnięty przez 
zdenerwowanego lekarza.,
- Następny proszę!
- Pan doktor chyba dziś nie w 
humorze. Może przyjdę jutro...
- Och, nie! Po prostu tamten facet, 
którego od dziesięciu lat leczę na 
żółtaczkę, dopiero dziś powiedzi
ał, że je s t Chińczykiem.

* * *

- Janie!
- Słucham pana.
- Czy m ożesz przysunąć tu 
fortepian?
- Tak, panie. Będzie pan grał?
- Nie, ale zostawiłem tam cygaro.

* * *

W siada pijak do taksówki i mówi:
- Proszę do domu.
- Mógłby pan to sprecyzować?
- Do dużego pokoju.

Kto cię tak pogryzł?
- Mój pies.
- Jak to się stało?
- Wróciłem do domu trzeźwy i 
mnie nie poznał

Lecą sobie dwa wróble i jeden z 
nich uderzył w krowę i wybił jej 
oko. Drugi leci i nagle zauważył, 
że nie ma kolegi, odwraca się, 
widzi jak  tamten skacze po krowie 
i pyta:
- Co ty robisz? A drugi na to:
- Jeszcze żebra jej połamię!!!

* * *

Lew, król zwierząt, wychodzi z 
kalendarzykiem i długopisem na 
sawannę. Spotyka żyrafę: - Pani 
Żyrafa, nieprawdaż? Zjem panią 
w poniedziałek na obiad - i notuje 
w kalendarzyku. Żyrafa otworzyła 
już  pysk, chce zaprotestować, lecz 
cóż, król zw ierząt, nic to nie 
pom oże... Z łezką  w oku 
odchodzi. Lew spotyka zebrę: - 
Aaa, pani Zebra, zaraz, zaraz..- 
wertuje kalendarzyk
- Tak, środowa kolacja jeszcze 
jest nie zamówiona. Więc spożyję 
panią w środę na kolację. Zebra 
chce protestować, lecz ze ściś
niętego gardła nie może wydać 
głosu. Szlochając odchodzi. 
Zbliża się wesoło kicający

zajączek. - Pan zając, jeśli się nie 
»mylę. Więc ja  zjem pana jutro na 

podwieczorek - i notuje w kalen
darzyku.
- Nic mnie to mnie obchodzi.
- Aa, to ja  pana skreślam...

* * *

- Dziwicie się Kacperek, że nie 
ma dla was premii? Przypomnij
cie sobie! Na pochodzie pierws
zomajowym toście nieśli portret 
towarzysza Bieruta, a na ramieniu 
jakiegoś kundla. A jak  powiedzi
ałem "Kacperek, rzucie to 
bydlę!", to coście rzucili...?

ieieie

W kawiarni spotykają się dwaj 
przyjaciele: Amerykanin i Ros
janin. Obaj opowiadają, jak  im się 
wiedzie. Amerykanin mówi:
- No, oprócz tego wszystkiego, co 
ci mówiłem, to mam jeszcze trzy 
samochody.
- Po co ci aż trzy samochody?
- Jednym jeżdżę do pracy, drugi 
ma żona na zakupy, a trzecim 
jedziem y do przyjaciół. A ty ile 
masz samochodów?
- Dwa.
- Czemu tylko dwa? - pyta 
Amerykanin.
- Jednym żona jeździ po zakupy, 
drugim ja  do pracy.
- No, a do przyjaciół?
- Do przyjaciół to my czołgiem.
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(21 marca-20 kwietnia)
Pozytywne wpływy astralne ułatwią Ci kontakty z otoczeniem. 
Przemyśl dokładnie wszystkie swoje plany i posunięcia. Postaraj 
się znaleźć trochę więcej czasu dla siebie. Niewykluczona nowa 
atrakcyjna znajomość.

(21 kw ietn ia-20 maja)
A ura jes t dla C iebie bardziej korzystna. W iele w skazuje na to. że uda 
Ci się doprow adzić do pew nych zm ian w  życiu osobistym . Będziesz 
jednak  musiał w ykazać dużo inicjatywy, aby do tego doprow adzić. 
Pow odzenia.

(21 maja -21 czerwca)
Możesz wreszcie odpocząć i zapomnieć o obowiązkach i 
kłopotach. Szczególnie tych, dotyczących zawodowej sfery Two
jego życia. W miłości bardziej przyjazna aura. Dowartościuj się 
kulturalnie i wzbogać duchowo.

(22 czerwca - 22 lipca)
Zajmij się wreszcie domem i rodziną. Nie szczędź wysiłku 
tam, gdzie może on przynieść dobre efekty i uznanie. To 
najlepszy moment, aby wyjaśnić wreszcie pewne zaistniałe 
nieporozumienia pomiędzy Tobą a bliskimi. Sprawy uczucio
we są na dobrej drodze.

(23 lipca - 22 sierpnia)
Możesz liczyć na pomyślność w każdym przedsięwzięciu. Nie 
przemęczaj się jednak, jeśli nie musisz i nie angażuj w czynności 
bezsensowne. Wybierz się raczej na wycieczkę. Dotleń organizm i 
rozruszaj kości.

(23 sierpnia - 22 września)
Tydzień przeznacz na odreagowanie całotygodniowego stresu. 
Wyluzuj się i zrelaksuj. Zaplanowane na koniec tygodnia spotkanie 
towarzyskie dostarczy Ci okazji do poznania ciekawych osób. 
Niewykluczone, że nawiążesz romans lub flirt.

(23 września - 22 października)
Nie będziesz w najlepszej formie. Zrezygnuj więc z nadmiernego 
wysiłku i jeśli to możliwe nie siadaj za kierownicą. Najlepiej 
będzie, jeśli znajdziesz sobie takie zajęcie, które pozwoli Ci 
wydobyć z siebie talenty twórcze.

(23 października - 21 listopada)
Czas sprzyja regeneracji sił i serdecznym kontaktom z rodziną. Nie 
pozwól jednak, aby to bliscy decydowali za Ciebie i dokonywali 
wyborów, które Ci nie odpowiadają Staraj się samodzielnie realizować 
swoje nowe pomysły na życie.

(22 listopada -21 grudnia)
Tydzień zapowiada się przyjemnie. W swoich działaniach 
wykażesz się błyskotliwością i inwencją twórczą. Możliwe, że 
dostaniesz zaproszenie od znajomych. Będziesz więc mógł nadro
bić zaległości towarzyskie. Baw się dobrze.

(22 grudnia - 20 stycznia)
W tym tygodniu możesz się wykazać intuicją i inwencją twórczą. 
Może się to przydać w planowaniu nowych przedsięwzięć. Bądź 
silny w indywidualnych poczynaniach i nie pozwól nikomu decy
dować za siebie. Wreszcie spełnią się Twoje marzenia.

(21 stycznia-18 lutego)
W tym tygodniu atmosfera wokół Ciebie zdecydowanie się poprawi. 
Nie angażuj się tylko zbyt emocjonalnie w cudze problemy. Wybierz 
dla siebie właściwą linię postępowania. Intuicja będzie Ci służyła lep
iej niż kiedykolwiek.

(19 lutego-20 marca)
Przed Tobą długi i atrakcyjny tydzień. Nie zmarnuj go na jakieś 
niepotrzebne sprawy. Unikaj denerwujących ludzi i nie daj się 
wciągnąć w żadne konflikty. Odpoczywaj i ciesz się każdą chwilą. 
Odśwież stare przyjaźnie.
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Psurów (gm. Radłów):

Rewia orkiestr dętych

Wołczyn:

Wśród wielu imprez to
warzyszących Dniom 
Wołczyna była m.in. 
wystawa fotograficzna 
naszego redakcyjnego 
kolegi Tomka Wolnia- 
czyka z jego podróży 
nad Bajkał.

Tomek był nad Bajkałem w lipcu ubie
głego roku. Z dwutygodniowej wypra
wy przywiózł ponad 300 zdjęć. Na 
wołczyńską wystawę złożyło się nieco 
ponad 30. Ukazują one przede wszyst
kim przepiękne nadbajkalskie krajo
brazy - zwłaszcza z Wyspy Olchon i 
Doliny Tunkińskiej, urokliwą architek
turę Irkucka, pamiętającą jeszcze czasy 
carskie, ale nie brak także zdjęć repor
terskich, oddających codzienne życie 
zamieszkujących Syberię Buriatów.
W dniu otwarcia ekspozycji odwiedza
jący mieli nie lada gratkę - mogli po
słuchać bardzo ciekawych opowieści 
autora o “Perle Syberii”, gościnności 
miejscowych, ich wierzeniach, kuchni, 
historii polskich badaczy najstarszego 
jeziora świata, a także zdobyć wiele in
formacji praktycznych jak zorganizo
wać wyprawę nad „święte morze Sybe
rii”.
Wystawę można oglądać w Wołczyń- 
skim Ośrodku Kultury do 15 maja.

MZ

30 kwietnia nad zalewem w Psurowie odby
ła się kolejna Rewia Orkiestr Dętych, trady
cyjnie już zorganizowana przez Urząd Gminy 
w Radłowie.

Udział wzięło sześć orkiestr: Gminna Orkiestra Dęta w Radłowie - ka
pelmistrz Józef Kozioł, Orkiestra Dęta Łowkowice - kapelmistrz Wiktor 
Poloczek, Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy MDK w Gorzowie SI. - kapel
mistrz Zygfryd Stefan, Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Starokrze- 
pice - kapelmistrz Sławomir Kryś, Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Za
wadzkie - kapelmistrz Gerard Szyja, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ciasna 
- kapelmistrz Tomasz Onysek.

Jury w składzie: Mariola Fedorowicz i Michał Rosiak (muzycy Fil
harmonii w Opolu) przyznali trzy równorzędne nagrody dla orkiestr z Łow- 
kowic, Starokrzepic i Radłowa.

Nagrody - instrumenty muzyczne - ufundował Urząd Gminy w Ole
śnie.

Każda orkiestra otrzymała puchar. Fundatorzy pucharów to: przewod
niczący Rady Powiatu w Oleśnie, wójt gminy Radłów, przewodniczący Ra
dy Gminy w Radłowie, prezes Banku Spółdzielczego w Zawadzkim, pre
zes Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Radłowie, salon fryzjerski Fłuber- 
ta Brodackiego z Olesna (plus 20 darmowych talonów na strzyżenie), po
seł na Sejm RP Leszek Korzeniowski (z okazji X lecia Gminnej Orkiestry 
Dętej w Radłowie ufundował dla niej puchar i przesłał- list gratulacyjny dla 
kapelmistrza Józefa Kozioła).

Podziękowanie za całokształt pracy, zaangażowanie ¡'osiągnięcia z 
orkiestrą dla Józefa Kozioła przesłali również starosta oleski Jan Kus 
wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Bernardem Kusem oraz wójt 
gminy Radłów Włodzimierz Kierat.

Wójt gminy Radłów złożył podziękowania Piotrowi Górskiemu - 
kierownikowi orkiestry, Damianowi Switale i Janinie Czaja - Kozioł.

(k)
W rewii wzięło udział 6 orkiestr: Gminna Orkiestra Dęta w Radłowie, Orkiestra Dęta Łowkowice, Młodzieżo
wa Orkiestra Dęta przy MDK w Gorzowie Ś l . , Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Starokrzepice, Orkiestra 
Dęta Miasta i Gminy Zawadzkie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ciasna.
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