
Przekręty zostały udowodnione,  str. 9

Stare Olesno, ośrodek HORN KULISY
te . 501 182 0 8 3

WACŁAW

Staropolskie tradycje wędliniarskie połączone 
z nowoczesnymi metodami produkcji to

WYROBY MASARNI WACŁAW
Wacław Sieja Źytniów 265 b 

nrtel. 034/3593-787
WYSOKA JAKOŚĆ 

POTWIERDZONA NAGRODAMI

Nasze firmowe sklepy:
Praszka PI. Grunwaldzki 17, 
Strojec ul. Częstochowska 35, 
Rudnio ul. Częstochowska 14, 
Krzepice ul. Krakowska 4, 
Olesno ul. A. Krajowej 9, 
Olesno ul. M. Konopnickiej 13, 
Jaworzno 64

w w w .w ac law .co m .p l
w a c law s ie ja@ o 2 .p l

Wrrśialemie

VJTACEL

* (j, \'¿Lali * As«}",

I W y ró ż n ie n ie

VlTACtL

POWIATU
ISSN 1731 - 9897 Indeks 381314 cena 2 z ł ( 0%VAT)

KLUCZBORK - OLESNO

5 kw ie tn ia  2007 r.

GORZÓW ŚLĄSKI
25 - letni S tan is ław  Paw lik z Paw łow ic przyjechał na 
św ięta z  Łodzi. Na uczeln ię ju ż  nie w róci. W  nocy z  
w torku na środę zosta ł zam ordow an y w  G orzow ie  
Śląskim . S praw ę w yjaśn ia o leska policja. str. 3

_____________  reklama,»... _________________ _______________________________________

STACJA PALIW „ B A A G ” PALIWA - SKLEP - OLEJE - 24h OLESNO

dostawca pieczywa(BA

i zakwasie w piecu węglowym.
Życzymy smacznego!

PRASZKA

W  drugą rocznicę śmierci 
papieża Jana Pawła II, w  
P ublicznym  G im nazjum  
odsłonięto popiersie Ojca 
Św iętego, patrona szkoły.
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KLUCZBORK 
Na jeden rok w ięzienia w  
zaw ieszeniu na dwa lata 
sąd skazał urzędnika Sta
rostwa Powiatowego, któ
ry pośw iadczał nieprawdę  
w  pozwoleniach dopusz
czających do ruchu auta 
sprow adzane z Niemiec.

str. 7

ŚWIĘTA
Jak w ładza spędzi Święta 
W ie lkan o cn e?  Z ap y ta li
śm y o to sam orządow ców  
z naszego rejonu. Nato
m iast o tradycjach w ielka
nocnych opowiada Euze
biusz Gil. str. 14 i 15
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- przeglądy rejestracyjne wszystkich pojazdów - 
naprawy bieżące - serwis opon - klimatyzacji - geometria kół

W  pierwszych piłkarskich  
IV - ligowych derbach po
w iatu oleskiego i klucz- 
borskiego górą byli futbo- 
liści O KS - u, którzy poko
nali 1-0 LZS Proślice.
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Cytat tygodnia
Jak na byłego prezydenta, ten majątek wcale 

nie jest tak wielki. Powiedziałbym nawet, że jak na 
osobę, która jeździ z wykładami i ciężko pracuje, 
zupełnie zwyczajny: zagraniczna praca jest lepiej 
doceniana niż starania prezydenta w Polsce.

Aleksander Kwaśniewski, były prezydent

Liczba tygodnia

Tyle procent Polaków ocenia, iż wpływ Jana Pawła II na ich życie po 
jego śmierci trwa niezmiennie, a nawet rośnie. 32 proc. uważa, że trwa 
bez zmian, 15 proc. -żesię zmniejszył, 5 proc.-że ustał całkowicie. 73 
proc. Polaków uznaje, że papież dokonywał i dokonuje cudów, co jest 
warunkiem jego beatyfikacji. Nie wierzy w to 21 proc.

42

ARCYBISKUP 
ODEBRAŁ PASTORAŁ
Nowy metropolita warszawski 

abp Kazimierz Nycz przejął w Nie
dzielę Palmową podczas mszy św. 
odprawianej w archikatedrze św. Ja
na Chrzciciela kanonicznie urząd 
nad powierzoną mu archidiecezją. 
Błogosławieństwa nowemu metro
policie udzielił prymas Polski kardy
nał Józef Glemp. Nowy metropolita 
warszawski odebrał pastorał - znak 
władzy pasterskiej. Przekazali mu 
go: prymas Polski kardynał Józef 
Glemp i nuncjusz apostolski w Pol
sce abp Józef Kowalczyk. Abp 
Nycz został mianowany przez papie
ża Benedykta XVI 3 marca i zastąpi 
na tym stanowisku prymasa Polski 
kardynała Józefa Glempa, który peł
nił urząd ponad 25 lat.

OLEKSY 
ODDAŁ LEGITYMACJĘ 
Były prmier 

Józef Oleksy złożył 
legitymację partyjną 
SLD - poinformował 
szef Rady Mazo
wieckiej tej partii 
Jacek Pużuk. W 
ubiegłym tygodniu ujawnione zosta
ło w mediach nagranie rozmowy biz
nesmena Aleksandra Gudzowatego 
z Oleksym (z września 2006 r.), pod
czas której Oleksy krytycznie wypo
wiadał się o liderach lewicy. W efek
cie został zawieszony w prawach 
członka SLD. Władze Sojuszu skie
rowały też do sądu partyjnego wnio
sek o wykluczenie Oleksego z partii.

WALTZ WCIĄŻ NIEPEWNA 
Wojewoda mazowiecki Jacek 

Sasin unieważnił uchwałę Rady 
Warszawy, w której odmawia ona 
wygaszenia mandatu prezydent stoli
cy Hanny Gronkiewicz - Waltz - 
poinformował przewodniczący rady, 
Lech Jaworski. - Według mnie jest 
to działanie obarczone nieprawidło
wościami - powiedział Jaworski i do
dał, że w imieniu Rady decyzję wo
jewody zaskarży do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego.

KURSKI PRZEGRAŁ 
Z TUSKIEM 

Jacek Kurski jest winny 
pomówienia Donalda Tuska o to, że 
z nielegalnych źródeł finansował 
swoją kampanię prezydencką - uznał 
Sąd Okręgowy w Warszawie. Poseł 
PiS posądzał szefa PO, o to, że 
pieniądze na kampanię pochodziły z 
PZU. Sędzia Małgorzata Kuracka 
podkreślała, że zarzuty stawiane 
przez Kurskiego w żaden sposób się 
nie potwierdziły, a prowadzone w tej 
sprawie śledztwo zostało umorzone. 
- Powód (Donald Tusk) stał się nagle 
w opinii publicznej człowiekiem 
nieuczciwym, wykorzystującym w 
sposób niemoralny w tym przypadku 
billboardy - podkreślała sędzia, 
dodając, że nie ma wątpliwości, iż 
takie informacje miały wpływ 
zarówno na wizerunek Tuska, jak i

całej partii, której jest liderem. Sąd 
zasądził od Kurskiego 15 tys. zł 
odszkodowania na rzecz "Caritasu" 
oraz nakazał opublikowanie 
przeprosin w "Gazecie Wyborczej" i 
"Rzeczpospolitej" oraz w TVP i 
TVN.

WALKA Z NAZWAMI
Prezes IPN-u Janusz Kurtyka,

będzie apelował do radnych w ślą
skich miastach, żeby pozbyli się 
nazw patronów ulic kojarzących się 
z PRL- em. Pism w sprawie ulic mo
gą się spodziewać między innymi sa
morządowcy z Sosnowca i Katowic, 
którzy w ten sposób uhonorowali 
Edwarda Gierka i generała Jerzego 
Ziętka. Jan Kwaśniewicz z katowic
kiego oddziału IPN przyznaje, że 
choć to tylko apel do samorządow
ców, którym nie można niczego na
kazać, to liczy jednak na ich rozsą
dek w tej sprawie.

DOŻYWOCIE
ZA CZTERY ZABÓJSTWA

Na karę dożywotniego więzie
nia skazał Sąd Okręgowy w Gdańsku 
38-letniego Macieja Z., oskarżonego 
o dokonanie czterech zabójstw na tle 
rabunkowym między lipcem a paź
dziernikiem 2003 r. Sąd orzekł po
nadto, że Maciej Z. będzie mógł 
ubiegać się o warunkowe, przedter
minowe wyjście z więzienia po 30 
latach. Oskarżony został także po
zbawiony praw publicznych na 10 
lat. - Żadna inna kara nie mogła być 
wymierzona - powiedział sędzia 
Włodzimierz Brazewicz. - Oskarżo
ny przy dokonywaniu przestępstw 
wykazał się wielkim stopniem okru
cieństwa, co świadczy, że jest osobą 
zdegenerowaną i pozbawioną uczuć.

SŁAWA BRAŁA ŁAPÓWKI?
Synowa Edwarda Gierka, sława 

polskiej okulistyki, Ariadna G., to 
wyrachowana łapowniczka - twier
dzi jedna z gazet ogólnopolskich. 
Okazało się, że brała gigantyczne ła
pówki od firm, które dostarczały 
sprzęt oraz leki do kierowanego 
przez nią szpitala. Gazeta napisała, 
iż “działka” dla pani dyrektor wyno
siła 10 proc. wartości kontraktów, a 
te opiewały na dziesiątki tysięcy eu
ro. O synowej Edwarda Gierka zro
biło się głośno dwa tygodnie temu, 
kiedy dziennikarze przyłapali ją  w 
pracy kompletnie pijaną. W asyście 
kamer telewizyjnych została wypro
wadzona przez policję ze Szpitala 
Klinicznego nr 5 Śląskiej Akademii 
Medycznej w Katowicach, w którym 
była dyrektorem.

25 LAT DLA „RZEDNIKA”
25 lat więzienia i 50 tys. zł 

grzywny - to wyrok dla Ryszarda 
Niemczyka, uznanego za winnego 
wszystkich 13 stawianych mu zarzu
tów, w tym zabójstwa Andrzeja Koli- 
kowskiego, ps. Pershing, kierowania 
gangiem, napadów oraz ucieczki z 
więzienia z Wadowic. Niemczyk, ps. 
Rzeźnik, uważany za jednego z naj
groźniejszych polskich przestępców,

ma też „naprawić szkodę” wyrządzo
ną swoim ofiarom i zapłacić im kil
kanaście tysięcy zł. Prokurator żądał 
dla Niemczyka kary dożywocia. 
Obrońcy wnieśli o uwolnienie go od 
zarzutów współuczestnictwa w za
bójstwie Pershinga oraz założenia i 
kierowania zorganizowaną grupą 
przestępczą. Za pozostałe przestęp
stwa poprosili sąd q  wyrok nie wyż
szy niż 15 lat więzienia..

PANI POSEŁ 
ZACHOWAŁA MANDAT 
W atmosferze awantury Sejm 

nie uchylił immunitetu Małgorzacie 
Ostrowskiej, posłance SLD, podej
rzewanej o przyjęcie 150 tys. zł ła
pówki od jednego z baronów paliwo
wych. Ostrowska zachowała mandat 
dzięki głosom SLD oraz części po-

OPOLSKIE NOMINACJE
Poznaliśmy pięciu opolskich wyko
nawców, którzy 21 kwietnia wezmą 
udział w warszawskich eliminacjach 
do koncertu Debiutów Krajowego Fe
stiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. 
Jury, w skład którego weszli: An
drzej Wąsik, Paweł Kukiz, Jan No- 
wara, Anna Panas i Tomasz Mazan 
przesłuchało 24 wykonawców, pre
zentujących różne style i gatunki mu
zyki. Najwyższe oceny jurorów otrzy
mała piątka: Rafał Nosal i Bohema, 
Maryjane, Filip Moniuszko, Nut- 
shell i Ewa Szlempo. W warszaw
skich eliminacjach weźmie udział 
osiemdziesięciu wykonawców, spo
śród których tylko dziesięciu zakwali
fikuje się do Debiutów. Wystąpi w 
nich także Jaureat „Szansy na sukces” 
oraz triumfator konkursu organizowa
nego przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Opolu.

słów PO, PSL i Samoobrony. Bez- 
wględna większość wynosiła 231 
głosów, tymczasem za wnioskiem 
było 179 osób (przeciwko - 118, od 
głosu wstrzymało się 100 osób). Z 
wnioskiem o odebranie immunitetu 
oraz zgodę na zatrzymanie posłanki i 
tymczasowe jej aresztowanie wystą
piła prokuratura w Krakowie.

GROBELNY NIE ŻYJE!
Lech Grobelny nie żyje. Jego ciało 
znaleziono w jednym z pawilonów 
handlowych w Warszawie. - Lech 
Grobelny miał ranę kłutą klatki 
piersiowej - poinformowała Dorota 
Tietz z zespołu prasowego Komen
dy  Stołecznej Policji. To, czy do
szło do samookaleczenia, czy było 
to zabójstwo, wykaże sekcja zwłok.

KOBIETA RZĄDZI 
„SOLIDRANOŚCIĄ” 

Cecylia Gonet, przewodnicząca „Soli
darności” w byłych zakładach kietrzań- 
skiego Weluru, została nową szefowa 
opolskiej „S”. Funkcje tę powierzyli jej 
delegaci XX zjazdu wojewódzkiego, 
który obradował na Górze Św. Anny. 
To pierwszy w historii opolskiej organi
zacji przypadek, by na czele związku 
stanęła kobieta Cecot wygrała już w I 
turze głosowania, otrzymując 80 gło
sów, tj. o 9 głosów więcej niż stanowił 
próg wyborczy. Jednym z kontrkandy
datów Gonet był Waldemar Kościel
ny, przewodniczący „Solidarności” w 
praszkowskim Visteonie. Otrzymał on 
44 głosy, a kolejni dwaj kandydaci już 
zdecydowanie mniej: Ireneusz Solek - 
8 oraz Tadeusz Ryśnik - 6. Członkami 
zarządu zostali Aneta Piwek oraz 
Henryk Szewczuk, zaś delegatem na 
zajzd krajowy Piotr Krawczuk.

PRAWIE JAK ORYGINAŁY 
Policja zatrzymała dwoje mieszkań
ców Otmuchowa: 20 - letnią kobietę i 
34 - letniego mężczyznę i postawiła im 
zarzut fałszowania banknotów o nomi
nałach 10,20 i 50 zł. Grozi im za to ka
ra do 25 lat więzienia Zatrzymani 
przynali się do winy, ale utrzymują iż 
żadnego z wyprodukowanych bankno
tów nie wprowadzili do obiegu. Zda
niem policji „fałszywki” były bardzo 
dobrej jakości (zatrzymani używali 
sprzętu komputerowego najwyższej ja-

Strażnicy miejscy znaleźli ciało w 
pawilonie handlowym na warszaw
skim Targówku. Kariera Grobelne
go zaczęła się w latach 70., gdy ja
ko fotograf dorobił się fortuny na 
handlu zdjęciami z papieżem Janem 
Pawłem II. Potem założył Bez
pieczną Kasę Oszczędności. Obie
cywał niezwykle wysokie oprocen
towanie wkładów. Przyciągnął bli
sko 11 tysięcy klientów. Suma 
wkładów wynosiła 32 miliardy sta
rych złotych. Z pieniędzmi uciekł 
za granicę. Wymiar sprawiedliwo
ści nie udowodnił jednak Grobelne
mu winy. Śledztwo w tej sprawie po 
15 latach umorzono.

kości), trudne do odróżnienia od orygi
nałów.

SZCZEPIENIA PRZECIW 
SEPSIE RUSZYŁY

Rozpoczęły się w powiecie brzeskim 
szczepienia 11 tysięcy dzieci przeciw 
śmiercionośnym meningokokom, 
wywołującym sepsę. Pierwsze partie 
szczepionek dotarły m.in. do Pań
stwowego Gimnazjum nr 3 przy ul. 
Bohaterów Monte Cassino; tam uczy
ła się 14 - letnia Dorotą która zmarła 
na sepsę. Do szczepienia zakwalifiko
wano wszystkich 539 uczniów szko
ły; tu akcja zaczęła się w poniedziałek 
ogodz. 11.
W poniedziałek szczepiono także 
dzieci w dwóch innych szkołach w 
mieście. W ciągu dwóch tygodni ma 
zostać zaszczepionych co najmniej 11 
tysięcy dzieci i młodzieży w wieku 11 
-19 lat w powiecie brzeskim. - Zamó
wiliśmy 14,5 tysiąca szczepionek, tak, 
by wystarczyło dla wszystkich 
uczniów w określonym wieku, by nie 
dochodziło do sytuacji, gdy na przy
kład uczeń chodzi do brzeskiej szkoły, 
ale mieszka poza powiatem, czy od
wrotnie - mówi Kazimierz Łuka- 
wiecki, dyrektor opolskiego oddziału- 
Narodowego Funduszu Zdrowią któ
ry oddelegował do kwalifikowania do 
szczepień pięciu swoich pracowni
ków - lekarzy.

HOLANDII
WYMAGANY NIEMIECKI
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Na miejscu tragedii palą się już znicze

F.H.U. “Venus”
Praszka, ul. K ościuszki 5 
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Zatrudni pracowników
na s tan o w isko  sp rzed aw cy  

K ob ie tę  i m ężczyzn ę
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Gorzów Śląski: Zwłoki znaleziono w rowie

wydarzenie

Tragedia na moście

W poniedziałek 4 kwietnia w Gorzowie Śląskim pod tym mostem znaleziono zwłoki 
Stanisława Pawlika 25 - letniego mieszkańca Pawłowic (gm. Gorzów Śląski). Jak się nie
oficjalnie dowiedzieliśmy zginął prawdopodobnie od silnego ciosu w głowę.

To był nasz jedyny syn
Mówi Kazimierz Pawlik, ojciec ofiary:
- Syn przyjechał z Łodzi i we 
wtorek wieczorem o godzinie 
dziewiętnastej wyszedł z domu 
do kolegów w Pawłowicach.
Obudziłem się o czwartej rano i 
stwierdziłem, że syna nie ma. Za
niepokojony zadzwoniłem na je 
go komórkę. Usłyszałem komuni
kat, że „abonent jest czasowo 
niedostępny". Wzbudziło to mój 
niepokój. Zadzwoniłen na policję 
i zapytałem czy nie mają jakie
goś zgłoszenia. Powiedzieli, że 
nie. Zacząłem wydzwaniać po jego kolegach z Pawłowic. Powiedzieli mi, 
że byli w Gorzowie i o godzinie drugiej rozstali się z nim i wrócili do do
mu, a on został jeszcze z innymi kolegami. O godzinie ośmej jechałem do 
pracy. Na szosie przed Gorzowem zobaczyłem wóz policyjny. Wiedzia
łem, że coś się musiało stać. Zostawiłem samochód na poboczu i zaczą
łem iść w kierunku policji. Z  daleka zauważyłem, że w rowie leży czło
wiek. Po chwili zorientowałem się, że kurtka, w którą był on ubrany, to 
kurtka mojego Staszka. Podszedłem bliżej. Nie miałem wątpliwości. To 
był on. Głowa była roztrzaskana, miał porozcinane ucho. Obok leżała 
metalowa rurka, najprawdopodobniej narzędzie zbrodni. Sprowadzony 
na miejsce przez policję pies, podjął trop. Z zasłyszanych rozmów poli
cjantów wywnioskowałem, że towarzystwo, w którym przebywał syn, już 
zostało zatrzymane. Jestem teraz w Łodzi, w akademiku. Zabieram z po
koju, w którym mieszkał, wszystkie rzeczy syna. Był to nasz jedyny syn.

(Rozmowa została przeprowadzona w środę o godz. 14.00)Zwłoki 25 - latka znale
ziono w rowie na trasie 

Gorzów Śląski - Olesno. Na 
miejscu zdarzenia policja 
zjawiła się rano. Jak wynika 
z relacji naocznych świad
ków na moście zgromadziło 
się kilka radiowozów.

- Jechałem do pracy - 
mówi jeden z mieszkańców.
- Dwóch policjantów wycią
gało ciało z rowu.

- To chyba Staszek 
Pawlik -mówi przejeżdżają
ca rowerem kobieta. - Wczo
raj wrócił do domu ze stu
diów. Co za tragedia.

Jak udało się nam 
ustalić mężczyzna studiował 
w Łodzi informatykę. Do 
domu wrócił na święta. W 
środę około 21.00 wyszedł z 
domu razem z kolegami. 
Prawdopodobnie udał się do 
jednego z miejscowych barów.

Według nieoficjalnych infor
macji w lokalu pojawili się około 
23.00. Tam wdali się w bójkę z kil
koma mężczyznami. Ostatni raz wi
dziano go około 0.50. Pod barem

rozstał się z kolegami. Nikt go wię
cej nie widział.

Ciało mężczyzny odkrył przy
padkowy przechodzień. Jak wynika 
z relacji naocznych świadków na 
miejscu zdarzenia znaleziono meta-

Dlaczego 
zgniął człowiek?

Iową rurkę, którą prawdo
podobnie posłużył się 
sprawca. Wstrząśnięci tra
gedią są również miesz
kańcy rodzinnej miejsco
wości denata.

-Mówię pani, to szok, 
przeżyć tego nie mogłam - 
mówi Eryka Jonek, sołty- 
ska Pawłowic. - Z tego 
wszystkiego nawet nie mo
głam nic przełknąć. Stasia 
znałam dobrze. To był bar
dzo spokojny chłopak. Za
wsze ja k  przyjeżdżał do 
domu, to spacerował z ma
mą po wiosce.

Policja na razie unika 
komentarzy w tej sprawie.

- Na dzień dzisiejszy 
nie mogę powiedzieć nic 
konkretnego - mówi komi
sarz Tomasz Kubicki, ko
mendant powiatowy ole

skiej policji. - Prowadzimy docho
dzenie i intensywne prace śledcze w 
celu wyjaśnienia okoliczności zda-
rzenia.

AB wsp. MK

To wstrząsające. Wielki dramat ojca, matki 
i jego najbliższych. To także dramat kilku in
nych młodych ludzi, którzy są bezpośrednio lub 
pośrednio związani z tym morderstwem. Można 
się domyślać, że decydujący cios metalową rur
ką zadał jakiś jeden, konkretny człowiek, ale 
przecież zanim doszło do tego ciosu musiało 
coś się dziać. Najprawdopodobniej była to zwykła, młodzieżowa, za
wadiacka awantura. Być może to tylko ktoś komuś chciał udowodnić, 
Żp jest mądrzejszy, sprytniejszy, czy bardziej przebiegły. I to jest wła
śnie okropne. Zginął bowiem młody człowiek z powodu głupoty. Moż
liwe jednak, że ilość nagromadzonej agresji w umysłach młodych lu
dzi obecnie jest tak ogromna, że w momentach tak błahych sprzeczek 
owa agresja oślepia. Ogranicza naturalnie drzemiące w człowieku ha
mulce. Eliminuje z ludzkich, młodych organizmów wszelkie instynkty 
samozachowawcze. Jeżeli tak, to winy szukajmy nie tylko u tych, któ
rzy biją i bezmyślnie zabijają. Szukajmy jej także wokół nas.

Każdego niemal dnia widzimy dookoła młodych ludzi, chowają
cych w kapturach swoje twarze, których naprawdę strach mijać na uli
cy. W parkach rozwalają lampy, ławki i kosze na śmieci. W szkołach 
wyzwiskami obrzucają wychowawców. Po lekcjach urządzają sobie 
najzwyklejsze bijatyki. Widzimy to, a nie reagujemy. Nie reagujemy, 
bo się ich najnormalniej w świecie boimy. Boimy, by nie dostać z nie- 
nacka stalową rurką w głowę. Spirala agresji rośnie. To nie wina cywi
lizacji. To wina rodziny, szkoły, polityków. To wina po części chyba 
nas wszystkich.

Aleksander ŚWIEYKOWSKI

reklama
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Święto Zmartwychwstania Pańskiego 
napełnia wszystkich spokojem i wiarą, 

daje siłę w pokonywaniu trudności i pozwala 
z ufnością patrzeć w przyszłość.

W tym świątecznym nastroju wszystkim Czytelnikom 
Państwa Gazety składam serdeczne życzenia 

pokoju,nadziei i wiary.

Wesołego Alleluja!

1 1 U  ■ ' ■
! u

Premier Jarosław Kaczyński

Rozkicanego zająca, uśmiechów bez 
końca. Wody w butach i w koszyku - 
jajek smacznych i bez liku. Babki 
dorodnej i smakowitej i niech te 
święta będą obfite!
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Praszka: Szkolna uroczystość

Dumni ze swego patrona
Dobrodzień: Sesja miejska

Ligota bez przedszkola

Olesno: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie

Świąteczne cudeńka
Wielkanocne zające, kurczaki, koszyczki wiklinowe, stroiki na stół i wiele innych 

świątecznych ozdób wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Oleśnie można było oglądać i kupić w czasie wystawy zorganizowanej w czwartek, 29 
marca br. w holu urzędu miejskiego i starostwa powiatowego w Oleśnie.

Inie ma co ukiywać - było co podzi
wiać, w czym wybierać, a i sprzeda

wały się znakomicie. Odwiedziliśmy 
więc oleskie Warsztaty Terapii Zajęcio
wej, aby przyjrzeć się jak powstają te 
wszystkie cudeńka. Zastaliśmy pod
opiecznych warsztatów i ich opiekunów 
pochłoniętych wykonywaniem kolej
nych świątecznych ozdób.

wać. Dzisiaj pracuje nad kole
jnym świątecznym haftem

- Większość wcześniej przygotowa
nych została sprzedana w czasie wysta
wy, a ciągle mamy nowe zamówienia - 
mówi Ewa Janiszewska - Dandyk, 
kierownik warsztatów.

W poszczególnych pracowniach 
przy stołach powstająjedyne w swoim 
rodzaju rękodzieła.

Dorota i Adam przygotowują 
ozdoby z kolorowych koralików. Rena
ta, Krzysiu i Sławek wyszywają świą
teczne hafty. Ludwika i Mariusz ukła
dają wielkanocne kompozycje, częścio
wo z gotowych elementów, ale w więk
szości z tych, które wcześniej własno
ręcznie zostały wykonane przez niepeł
nosprawnych uczestników warsztatów. 
Umiejętne połączenie różnych elemen
tów tak, aby powstał coś zupełnie nowe
go, niepowtarzalnego, to także nie lada 
sztuka. Powoli na nowo zapełniają się 
półki pracowni - kurczakami, zajączka
mi, koszyczkami, bukietami kwiatów. A 
wszystko zrobione bardzo dokładnie i

starannie, a przy tym niezwykle gustow
nie.

- Prace nasze wychowanków nie 
są typową komercją taśmową produk
cją - zaznacza Janiszewska - Dandyk.- 
Są dopracowane w każdym miejscu, one 
po prostu mają duszę.

Wykonywanie takich ozdób, jak 
wyjaśnia kierowniczka warsztatów, to 
nie tylko sama radość tworzenia czegoś 
ładnego, ale przede wszystkim element 
terapii zawodowej.

- Dzięki temu ludzi, a w tym także 
pracodawcy mogą się przekonać, że na
si podopieczni są niezwykle sumienni i 
staranni w tym, co robią no i pracowici 
-zauważapani kierownikL - Być może 
niektórym z nich ułatwi to w przyszłości 
znalezienie pracy. A nam wszystkim bę
dzie niezwykle miło, jeśli w oleskich do
mach na świątecznych stołach obok 
wielkanocnychjajek znajdąsię nasze pe
rełki.

Mariola FLANK

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

Tego Czytelnikom życzy 
Redakcja "Kulis Powiatu"

Radni przyjęli uchwałę w sprawie likwidacji przed
szkola samorządowego w Myślinie z oddziałem zamiejs
cowym w Ligocie Dobrodzieńskiej.

Likwidacja ta ma związek ze 
spadkiem urodzeń dzieci w la

tach 2001 - 2006 oraz wzrostem 
kosztów związanych z utrzyma
niem placówki.

- Rozmawiałam z rodzicami 
dzieci chodzących do tego przed
szkola - mówiła Róża Koźlik, bur
mistrz Dobrodzienia. - Oczywiście 
są przeciwni tej decyzji. Jednak z 
naszych danych wynika jedno
znacznie, że potencjalnych wycho
wanków z roku na rok będzie coraz 
mniej. Na dzień dzisiejszy do pla
cówki uczęszcza czternaście dzieci.

Damian Karpiński, przewod
niczący rady miejskiej, odczytał 
pozytywną opinię kuratora opol
skiego na temat likwidacji placów
ki. Za przyjęciem uchwały było 
dwunastu radnych, jeden przeciw, a 
dwóch wstrzymało się od głosu. Od 
września dzieci będą dowożone do 
oddziału przedszkolnego SP w Tu
rzy.

Na sesji jednogłośnie przyjęto 
uchwały w sprawie strategii promo
cji gminy Dobrodzień na lata 2007- 
2010 oraz regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie mia
sta i gminy, który na wniosek bur
mistrza został pozytywnie zaopi
niowany przez Państwowy Inspek

torat Sanitarny w Oleśnie.
Przyjęto również uchwałę w 

sprawie wprowadzenia zmian do 
budżetu miasta i gminy na rok 
2007, w których zwiększono wy
datki między innymi na oświatę, 
termomodernizację Przedszkola 
Samorządowego w Dobrodzieniu 
oraz budowę drogi dojazdowej do 
pól w Pludrach.

- Podziwiam tych ludzi, którzy 
na co dzień jeżdżą po tych dziurach 
- mówiła Koźlik. - Zmiany w bu
dżecie są konieczne, żeby móc ogła
szać przetargi. Zmniejszono nato
miast wydatki na budowę drogi do
jazdowej do pól w Bzinicy Starej.

Podczas sesji radni dyskuto
wali na temat bezpańskich psów. W 
ubiegłym roku na ten cel przezna
czono cztery i pół tysiąca złotych. 
Karpiński zaproponował, aby pod
czas obowiązkowych szczepień 
weterynarze sprawdzali, czy czwo
ronogi posiadają specjalny znaczek 
identyfikacyjny.

- To pozwoli sporządzić ewi
dencję wszystkich psów z terenu 
gminy - mówił. Akcja znakowania 
czworonogów na terenie gminy 
prowadzona była na początku tego 
roku.

MK

W poniedziałek 2 kwietnia Publiczne Gimnazjum w Praszce uroczyście obchodziło 
rocznicę nadania imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Odsłonięto i poświęcono również 
popiersie zmarłego papieża.

Uroczystości rozpoczęły się o go
dzinie 9.00. Uczniowie gimna

zjum, goście i poczty sztandarowe 
przemaszerowały do kościoła parafial
nego pw. Świętej Rodziny na Mako
wym Wzgórzu. Tam uroczystą mszę w 
intencji Ojca Świętego odprawił ksiądz 
prałat Stanisław Gasiński. Następnie 
zgromadzeni goście przeszli do gimna
zjum. Tam wszystkich powitał Janusz 
Tobiś, dyrektor PG w Praszce.

Głównym punktem uroczystości 
było odsłonięcie popiersia Jana Pawła 
II. Przecięcia wstęgi dokonali: poseł 
Leszek Korzeniowski oraz Jarosław 
Tkaczyński, burmistrz Praszki. Po
piersie zostało również poświęcone 
przez ks. Gasińskiego. Następnie 
uczniowie gimnazjum przedstawili 
krótki montaż słowno - muzyczny pt. 
, A  jednak nie cały umieram, to, co we 
mnie niezniszczalne trwa”. W swoim 
wystąpieniu dyrektor gimnazjum pod
kreślił rolę patronatu Ojca Świętego.

- Jesteśmy dumni, że nasza szko
ła może nosić zaszczytne imię Ojca 
Świętego Jana Pawła II - mówił Tobiś. 
- Uważam, że nasza młodzież zasługu
je  na miano naszego wspaniałego patro
na Kierujemy się mottem naszej szkoły 
„Bądźcie ludźmi na miarę trzeciego ty
siąclecia ” i staramy się być coraz lepsi.

Podczas uroczystości podsumo
wano również konkurs poetycki pt 
„Przesłanie papieskie” i plastyczny 
„Taki święty a taki zwykły”. W kon
kursie plastycznym nagrodzono: Julitę 
Paprotną (klasa IIIc), Magdalenę Li- 
twinowicz (ind), Katarzynę Alek
sandrowicz (IIIc). Wyróżnienia otrzy
mali również trzej uczniowie klas trze
cich: Sławomir Księżarek, Rafał 
Kramza i Anna Grzebiela. Z kolei w 
konkursie poetyckim pierwsze miejsca 
zajęły: Izabela Panek (IIIc) za wiersz

W uroczystościach wzięły udział szkolne poczty sztandarowe

Odsłonięcia popiersia dokonali poseł Leszek Korzeniowski oraz bur
mistrz Praszki Jarosław Tkaczyński
„Miłował, uczył, pozostanie”, Eliza 
Antkowiak (Ud) za utwór „Miłosier
dzie” oraz Aleksandra Augustyn (Ic) 
za wiersz „Nie będę się lękać”. Wyróż
nieni zostali także: Monika Adam
czyk (Ud), Mariusz Sołtysiak (Ule) 
oraz Marta Siwik (Ulf). Nagrody 
książkowe i dyplomy zwycięzcom 
wręczali dyrektor Tobiś w asyście bur
mistrza Tkaczyńskiego i posła Korze
niowskiego.

Na zakończenie zaproszeni go
ście wpisywali się do księgi pamiątko

wej szkoły. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się też m.in. Danuta Jani
kowska, wiceburmistrz Praszki, 
Krzysztof Pietrzyński, sekretarz gmi
ny, Jan Spodzieja, przewodniczący 
rady miejskiej, Jerzy Gracz, prezes 
Spółdzielni Mieszkanowej, Bogusław 
Łazik, dyrektor Biura Obsługi Oświa
ty Samorządowej, Irena Szczepań
ska, dyrektor muzeum, Urszula Taba
ka, dyrektor MGOKiS.

Tekst i zdjęcia 
AB
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Tego świata Odkupiciel. 
Zdrowia, radości i powodzenia 

życzą w imieniu swoim i radnych
Przewodnicząca Rady Wójt Radłowa

"t, Agnieszka Jarosińska Włodzimierz Kierat

lekcji uczestniczyli w spotkaniach w prowadzających ich w atm osferę zbliżająr
cych się Świąt W ielkanocnych.

P ierwszy dzień rekolekcji, któ- m9!Tmrł~''
rych przewodnim hasłem były l f

słowa /  Pisma Świętego ..Pr/ypa- | J j a j K L  , l | l  L
tr/cie się bracia powołaniu nasze- ¿ ¿ ■ H R  -
mu", uczniowie rozpoczęli od 
wspólnej modlitwy. Następnie
wysłuchali wykładu l rs/uli Kit. > A
specjalistki od uzależnień alko- B i . J  fi
holowych, która przedstawiła fw w K lp |g
problemy wiążące się ze spoży- l E r r .  ' • ■ -- ▼ J  w H H H F
wanient dużych ilości alkoholu. JH  ■Eg?' ' : ¿JŁ- I. " " S
a tym samym nieświadomego i aH li 1» ;* Ł -
szybkiego popadania w nałóg. J  3  w
Próbowała ona pomóc zrozumieć « 
młodzieży, że alkohol nie jest |  
przyjacielem, lecz wrogiem czło
wieka.

Następnie byczyńscy gimna
zjaliści zaprezentowali przedsta
wienie „Jak żyją chrześcijanie 
dzień po dniu”, którego charakter 
i wymowa wprowadziła wszyst
kich w atmosferę zbliżających się 
dni świątecznych. Po tym reko
lektant z Kluczborka ks. Andrzej 
Walczak, zaproszony przez orga
nizatora szkolnych rekolekcji wi
karego byczyńskiej parafii ks.
Pawła Świątka, wygłosił naukę 
dla młodzieży.

Serdeczne życzenia zdrowych, 
pogodnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

oraz błogosławieństwa 
Chrystusa Zmartwychwstałego 

wszystkim mieszkańcom 
i przyjaciołom miasta 
i gminy Olesno życzą

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Piotr Antkowiak

é r  w ^ o iy chFragment przedstawienia “Ile trzeba przejść nieba, żeby ich odnaleźć.
czyk, specjalistka od uzależnień do wzięcia udziału w akcji „ Stop
narkotykowych. Opowiedziała narkotykom”, którą prowadzi ze
historię swoich podopiecznych, z swojąmłodzieżąjuż od trzech lat.
którymi pracowała, a których ży
cie niestety zakończyło się szyb- Po lekcji o narkotykach
ką i głupią śmiercią. W ten spo- uczniowie mogli obejrzeć spek-
sób chciała zaapelować do mło- taki rekolekcyjny „Ile trzeba
dych, by starali się unikać brania przejść nieba, żeby ich odnaleźć”
jakichkolwiek środków odurzają- w wykonaniu uczniów klasy III b
cych, a najlepiej nie zaczynali w i II b gimnazjum. Na zakończenie
ogóle, bo narkotyki zrujnują im rekolekcji odbyła się w szkolnym
życie. holu msza św., którą poprowadził

Pani Anna podała również ksiądz rekolektant przy akompa-
informacje o najbliższych punk- niamencie szkolnego chóru
tach pomocy w przypadkach uza- „Echo”,
leżnień od narkotyków czy alko
holu. Zaprosiła także wszystkich Magdalena BEDNAREK

Radni Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Burmistrz Olesna 
Sylw ester Lewicki

W piątek uczniowie spotkali 
się ponownie. Tym razem wzięli 
udział w spotkaniu pod hasłem 
„Narkotyki, nie dziękuję”, które 
poprowadziła Anna Włodar-

reklama
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D obry Kredyt
O T W A R T E  C E N T R U M  K R E D Y T O W E

Kredyt Gotówkowy
w ysok ie kwoty kredytów do 50.000 zł netto  
minimalne w ym agane dochody już od 470 zł netto  
gotów ka nawet w ciągu 1 dnia  
okres kredytowania nawet do 72 m iesięcy  
u b ezp ieczen ie kredytu

• KREDYT KONSOLIDACYJNY
■ łączen ie  kredytów w jeden
- jedna n iższa  rata zam iast wielu
- do  75.000 brutto bez zabezp ieczeń

KLUCZBORK, ul. Zamkowa 3, teł. 077 447 16 02 
OLESNO, ul. Kościuszki 10. teł. 034 358 40 77 
WOŁCZYN, ul. Kluczborska 26, tel. 077 418 83 38
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kwietnia 2007 wieści gm inne
Byczyna: Czas zadumy i refleksji

Rekolekcje wielkopostne
Byczyńscy gim nazjaliści tegoroczne rekolekcje odbyli w  szkole. Zam iast

Alleluja dziś śpiewajmy, 
Bogu cześć i chwałę dajmy, 

Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,

mailto:redakcja_pro@o2.pl


Praszka: Atrakcja w muzeum

Noc Skarbów
wieści gm inne

Kilka pytań do... Tomasza ¡tylic
kiego, byłego kustosza gabinetu 
numizmatycznego Mennicy 
Państwowej w Warszawie.
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W czwartek 29 marca w praszkowskim muzeum 
odbyła się Noc Skarbów pod hasłem „Królewska pamiątka 
chocimskiego zwycięstwa”. Z tej okazji muzeum otwarte 
było dla zwiedzających do godziny 22.00.

Izęść oficjalną otworzyła o godz. niu oraz łańcuchem Złotego Runa. Na
rewersie widnieje tarcza 9 - połowa pol
sko - szwedzka pod koroną królewską, 
ozdobiona bogatymi ornamentami i oto
czona łańcuszkiem Złotego Runa

- Mistemość i ozdobność nadają 
temu medalowi rangą jednego z najcen
niejszych dziel barokowej sztuki meda
lierskiej - mówi Bylicki.

W Polsce najpiękniejszy egzem
plarz tego medalu - monety o wadze 40 
dukatów - znajduje się w zbiorach Zam
ku Królewskiego w Warszawie. Dwa 
następne egzemplarze bite w złocie o 
wadze 100 dukatów znajdująsię w zbio
rach krakowskich: w Skarbcu Koron
nym na Wawelu oraz w Muzeum Naro
dowym. Podczas Nocy Skarbów prasz- 
kowskie muzeum odwiedziło wielu 
zwiedzających.

AB

/17.00 Irena Szczepańska, dyrek
tor muzeum. Powitała zaproszonych go
ści, wśród których znaleźli się m.in. Da
nuta Janikowska, wiceburmistrz Pra
szki oraz mieszkańcy Praszki i okolic. 
Spotkanie otworzył Tomasz Bylicki, 
były kustosz gabinetu numizmatyczne
go Mennicy Państwowej w Warszawie. 
Wygłosił wykład na temat sztuki meda
lierskiej w Polsce. Opowiedział również 
o dwóch przywiezionych przez siebie 
eksponatach. Tej nocy praszkowskie 
muzeum udostępniło dla zwiedzających 
jeden z najwspanialszych medali Zyg
munta III Wazy z 1621 roku oraz 10-zło- 
tową monetę wykonaną w 1998 roku 
przez Ewę Tyc - Karpińską Wykonany 
w srebrze przez Samuela Anmona me
dal przedstawia króla z odkrytą głową 
w koronkowym kołnierzu, w bardzo 
ozdobnej zbroi, z lwią głową na ramie-

Skarb 
w kieszeni

- Jak cenny jest medal, 
który możemy podziwiać w 
muzeum?

- Jest to rzecz stosunkowo 
skromna. Ma wartość kilku tysię
cy złotych. Mam go już kilkanaś
cie lat. Posiada dla mnie raczej 
dużą wartość kolekcjonerską niż 
materialną. O wiele cenniejszy 
jest oryginał pochodzący z 
początku osiemnastego wieku.

- W jaki sposób przywiózł 
go pan do Praszki?

- Ostatnio często podróżuję. 
Nie mam głowy do skomp
likowanych zabezpieczeń. Po 
prostu przywiozłem go w 
kieszeni.

- Nie boi się pan kradzieży?
- Nie. Przecież najciemniej 

zawsze jest pod latarnią
- Trudno taki medal 

wykonać?
- Dobry medalier potrzebuje 

co najmniej kwartału, aby zrobić 
dobry medal. Dziś wielu studen
tów uczy się tej sztuki, ale do tego 
trzeba mieć serce. Medalierstwo 
to sztuka, ale, niestety, wiadomo, 
że na sztuce i nauce człowiek się 
nie wzbogaci. Artysta musi czuć 
to co robi, aby zrobić dobry pro
jekt i później medal. Musi mieć 
potrzebę tworzenia.

- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała 

Aneta BEDNAREK
Tomasz Bylicki (z lewej) prezentował zebranym przywiezione skarby

Olesno: PCK w działaniu

Pomagają potrzebującym
W ostatnim czasie na terenie Olesna przeprowadzono zbiórkę żywności dla 

najuboższych rodzin z naszego terenu. Do końca kwietnia potrwa także zbiórka „złotych” 
monet. Organizatorami obydwu przedsięwzięć jest Polski Czerwony Krzyż.

W ubiegły piątek i sobotę człon
kowie szkolnych kół PCK z 

Publicznego Gimnazjum nr 2 i Ze
społu Szkół w Oleśnie kwestowali 
w sklepach na terenie całego miasta 
na rzecz najuboższych z naszego 
powiatu.

- Paczki wielkanocne z żywno- 
ściąjuż trafiły do dwudziestu pięciu 
rodzin z Olesna i Wojciechowa - 
mówi Małgorzata Janusiak, in
struktor pierwszej pomocy PCK. - 
Znalazły się w nich najpotrzebniej
sze produkty, między innymi słody

cze, cukier, makaron, mąka. Rodzi
ny, do których trafiły świąteczne 
dary, wytypowali pracownicy PCK.

Zbiórki odbyły się także w 
Praszce i Gorzowie Śląskim.

Trwa również ogólnopolska 
akcja „Gorączka złota”. Monety o 
nominałach 1, 2 i 5 groszy zbierają 
uczniowie z terenu całego powiatu. 
Cel jest jeden, zebrać jak najwięcej 
monet.

- Żeby jeszcze bardziej zmobi
lizować uczniów, ogłosiliśmy kon
kurs, która klasa zbierze najwięcej

monet - mówi Karina Bioły, opie
kunka koła PCK z oleskiego Zespo
łu Szkół. - W akcji udział brać mo
gą wszystkie instytucje, nie tylko 
oświatowe - mówi Janusiak.

Zebrane monety trafią do 
PCK, a stamtąd wprost do banku, 
gdzie zostaną zliczone. Cały do
chód zostanie przeznaczony na do
finansowanie kolonii dla dzieci z 
najuboższych rodzin z naszego po
wiatu.

M K

Kluczbork: Akcja policji

“Dorabiał” po lekcjach
Policjanci z referatu do walki z przestępczością gospo

darczą Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku wspól
nie z Komendą Wojewódzką zatrzymali nastolatka, który 
podrabiał karty do dekodera Cyfry Plus.

“Pilnie kupię kartę chipową do telewizji cyfrowej. Cena do uzgodnienia” - ogło
szenia takiej treści zamieszczał w Internecie osiemnastoletni Marcel Sz., uczeń klasy 
informatycznej jednej z kluczborskich szkół. W ten sposób namierzyli go munduro
wi.

Okazało się, że chłopak skupował nieaktywne już karty dekodujące, a następ
nie, dzięki specjalistycznemu sprzętowi jaki posiadał w domu, aktywował je powtór
nie.

- Nielegalne karty sprzedawał po około trzysta złotych - informuje Waldemar 
Paszek (na zdjęciu), kierownik Referatu do walki z przestępczością gospodarczą KPP 
w Kluczborku. - Udało mu się znaleźć nabywców na co najmniej cztery sztuki. Dzię
ki nielegalnym kartom klienci osiemnastolatka otrzymywali dostęp do kodowanych 
kanałów telewizji satelitarnej i to bezterminowo.

Marcel Sz. ściągał również z Internetu filmy, a następnie rozpowszechniał je in
nym użytkownikom, czy odpłatnie ustali postępowanie.

W domu chłopaka funkcjonariusze zabezpieczyli komputer z nielegalnym 
oprogramowaniem, płyty z pirackimi filmami i różnego rodzaju programami komer
cyjnymi, dwie karty chipowe oraz dekoder. Uczniem zajmie się teraz kluczborski sąd.

. MZ

Kluczbork: Trafią pod sąd

Nieletni wandale
Kluczborscy funkcjonariusze namierzyli dwóch nie

letnich, którzy mają na koncie kradzież oraz kilka aktów 
wandalizmu.

Sprawcy to bracia: siedemnastoletni Tomasz M. i piętnastoletni Mi
chał M. z Kluczborka. Obaj są uczniami OHP w Oleśnie. Wpadli po 

tym, jak zdewastowali jedną z klatek schodowych. Straty sięgnęły tam 
500 zł. Ale to nie wszystkie “dokonania” nastolatków.

- Nieletni w październiku ubiegłego roku zniszczyli osiem ławek w 
parku - mówi Roman Woźniak, naczelnik sekcji kryminalnej KPP w 
Kluczborku. - Ponadto w listopadzie wybili szybę w budynku byłej bi
blioteki miejskiej przy ulicy Krakowskiej. Zaś w styczniu tego roku wła
mali się do piwnicy przy ulicy Drzymały, skąd skradli szlifierkę i lampę 
neonową. Sprawy te były już umorzone.

Straty wyrządzone przez braci M. sięgnęły ogółem około 3,5 tysią
ca złotych. Teraz nastolatkami zajmie się sąd rodzinny.

MZ

Byczyna: Debatowali radni

Dokończą budowę boiska
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Byczynie dyskutowano o sprawach bieżących

R adni zatwierdzili jednogłośnie 
nadanie odznaki „Zasłużony 

dla Byczyny” księdzu Pawłowi Ro
gozińskiemu (m.in. za zasługi przy 
remoncie kościoła w Miechowej). 
Przegłosowali również taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków 

' w gminie Byczyna, które będą obo
wiązywały od 1 maja br.

Sekretarz gminy Maciej To- 
maszczyk zwrócił się do radnych z

prośbą o wprowadzenie zmiany w 
budżecie. Trzy lata temu gmina po
zyskała od osoby fizycznej 80 tys. 
zł. Kwota ta została przeznaczona 
na rozbudowę kompleksu sporto
wego w Proślicach.

- Do zakończenia przedsię
wzięcia jest potrzebne dwadzieścia 
tysięcy - poinformował. - Szkoda 
byłoby nie doprowadzić tej inwesty
cji do końca. Gdyby tak się stało, to 
piłkarze zostaną zawieszeni w roz

grywkach. Dlatego prosiłbym o 
możliwość wygospodarowania po
trzebnej sumy z budżetu gminy

Skarbnik gminy Wiesława 
Różewska zaproponowała, by te 20 
tys. zostało odliczona od 100 tys. zł, 
które przeznaczono na remont dróg 
w gminie. Propozycja ta nie spodo
bała się radnym. - Ja byłabym za 
uszczupleniem wydatków na admi
nistrację, na którą przeznaczono 
prawie pięćdziesiąt tysięcy, a nie

gminy.
zabierała pieniądze z tak bardzo 
potrzebnej inwestycji - zapropono
wała radna Urszula Bilińska. Rad
ni poparli jej propozycję i tym spo
sobem zadecydowali o zabraniu 20 
tys. z konta administracji i przezna
czenia tych pieniędzy na rozbudo
wę obiektu sportowego.

Ponadto przewodniczący Rady 
' Zdzisław Roman Biliński poru

szył kwestię postawienia fotoradaru 
w miejscowościach Samów i Ko

stów, ale warunkiem byłoby doło
żenie przez gminę do tego 20 tys. 
zł. Na razie jest to niemożliwe, dla
tego też radni nie poparli pomysłu. 
Nie odnieśli się też przychylnie do 
budowy nowego zbiornika na rzece 
Prośnie wspólnie z gminami Łubni
ce i Bolesławiec, ponieważ brak 
dokładnych informacji na temat za
sad realizacji projektu. •

Magdalena BEDNAREK
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Olesno: Sesja rady powiatu
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Radni przyjęli sprawozdania Olesno: VI Powiatowe Targi Edukacyjne

Co dalej gimnazjalisto?

Kluczbork: Sąd wydał werdykt

Wyrok w sprawie urzędników
W lipcu 2005 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm 

pracownikom Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W ubiegły 
piątek zapadł wyrok w tej sprawie. Na razie nie jest on jeszcze prawomocny.

D wa lata temu urzędnikom 
Norbertowi B. i Markowi

G. postawiono zarzut poświad
czenia nieprawdy w tymczaso
wych pozwoleniach dopuszczają
cych do ruchu auta sprowadzane z 
Niemiec. Mężczyźni wydali ich 
ponad dwadzieścia, a wraz z nimi 
tablice rejestracyjne samocho
dów. Tym samym rejestrowali au
ta bez wymaganych dokumentów 
- przede wszystkim bez umowy 
kupna sprzedaży. Co więcej, w 
momencie rejestracji samochody 
były jeszcze w Niemczech.

Ich nabywca wyjeżdżał z 
Polski z nowymi tablicami reje
stracyjnymi i dokumentami samo
chodu, który miał dopiero nabyć. 
Po sfinalizowaniu transakcji przy
kręcał polskie tablice i wwoził au
to do kraju jako już rzekomo zare
jestrowane. Ponieważ proceder 
odbywał się w 2003 roku, a zatem 
jeszcze przed wejściem Polski do 
Unii Europejskiej, nie płacił dzię
ki temu opłaty celnej.

Tablice miały następujące po 
sobie numery rejestracyjne, co 
wzbudziło podejrzenia celników. 
Sprawą zajęła się prokuratura i 
kluczborska policja. Akt oskarże
nia przeciwko Norbertowi B. 
(dwadzieścia zarzutów) i Marko
wi G. (jeden zarzut), trafił do są
du w lipcu 2005 roku. Poprzedni 
starosta Stanisław Rakoczy ode
brał pracownikom Wydziału Ko
munikacji upoważnienia do po
dejmowania decyzji i karty iden
tyfikacyjne do komputerowego 
rejestru aut.

- Sąd uznał, że Norbert B. z 
pełną świadomością wystawiał 
dokumenty poświadczając nie
prawdę i wymierzył mu za to karę 
jednego roku pozbawienia wolno
ści w zawieszeniu na dwa lata - 
tłumaczy Krzysztof Łuczków, 
wiceprezes Sądu Rejonowego w 
Kluczborku. - Orzeczono również 
karę grzywny - sto stawek dzien
nych przy stawce równoważnej 
dwadzieścia złotych.

Natomiast drugiego oskarżo

nego sąd potraktował łagodniej, 
gdyż uznał, że zachodzi tu przy
padek mniejszej wagi. Sprawa zo
stała umorzona warunkowo na 
okres próby jednego roku. Marek 
G. został zobowiązany do wpłaty 
tysiąca złotych na rzecz Domu 
Dziecka w Bąkowie.

Kiedy wyrok się uprawo
mocni, Norbert B. nie będzie 
mógł pracować jako urzędnik sa
morządowy.

- Żaden z pracowników sa
morządowych nie może być kara
ny za przestępstwo umyślne - wy
jaśnia starosta Piotr Pośpiech. - 
Nie znam na dziś orzeczenia sądu, 
postaram się z nim ja k  najszybciej 
zapoznać, pamiętając jednocze
śnie, że nie jes t ono jeszcze osta
teczne. Ale kiedy takie się stanie, 
nie będę miał innego wyjścia. Bę
dę zmuszony rozwiązać z panem 
Norbertem B. umowę o pracę, 
choć to świetny specjalista.

Milena ZATYLNA

W ciągu dwóch dni blisko 700 uczniów ostatnich 
klas gimnazjalnych odwiedziło VI Powiatowe Targi 
Edukacyjne, które 2 i 3 kwietnia odbyły się w Zespole 
Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.

Podczas ostatniej sesji rady powiatu w Oleśnie (29 marca) sprawozdania z działalnoś
ci podległych im instytucji za 2006 rok złożyli Beata Garncarek - powiatowy rzecznik kon
sumentów oraz Maciej Flank - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.

W  swoim sprawozdaniu dy
rektor Maciej Flank mó

wił m.in. o zmniejszającym się 
bezrobociu w powiecie oleskim 
oraz o niedoborach finansowych 
w Urzędzie Pracy.

- Zmieniły się przepisy i w 
tym roku otrzymaliśmy mniej 
pieniędzy z  Ministerstwa Pracy - 
mówił Flank. - Do tej pory dzię
ki nim mogliśmy zatrudnić pra
cowników w ramach robót p u 
blicznych. Teraz jesteśm y zmu
szeni redukować etaty.

Dyrektor mówił również 
m.in. o realizowanych w 2006 
roku przez oleski PUP projek
tach unijnych, szkoleniach dla 
pracowników.

- Większość szkoleń organi
zujemy w zależności od zapo
trzebowania zgłaszanego przez 
pracodawców - informował dy
rektor. - Niestety, nie wszystkie

osoby przechodzące szkolenia są 
zatrudniane przez pracodaw 
ców.

W 2006 roku na 109 osób 
biorących udział w szkoleniach 
pracę podjęło 60.

- Powody bywają różne - 
mówił Flank. - Zdarza się, że 
pracownik rezygnuje z oferty lub 
pracodawca się wycofuje.

Również Beata Garncerek 
przedstawiła radnym ubiegło
roczny zakres swej działalności. 
Jak wynika z jej sprawozdania, 
w 2006 roku po poradę prawną 
do powiatowego rzecznika kon
sumentów zgłosiło się 186 osób. 
Zarejestrowano 55 wystąpień do 
przedsiębiorców. Najczęstszym 
przedmiotem interwencji kiero
wanych do przedsiębiorców była 
wadliwie wykonana usługa tele
komunikacyjna lub remontowo - 
budowlana, a spośród umów

Sprawozdanie z działalosci PUP złożył jego dyrektor Maciej Flank

sprzedaży niezgodność z umową 
artykułów wyposażenia wnętrz, 
sprzętu RTV i AGD, obuwia 
oraz materiałów budowlanych.

Na sesji mówiono również o 
sepsie. Obecna na sesji Jolanta 
Bala, państwowy powiatowy in
spektor sanitarny, w yjaśniała 
radnym jak należy zabezpieczyć 
się przez zakażeniem meningo- 
kokami, bakteriami wywołują
cymi chorobę.

- W powiecie brzeskim wy
kryto ju ż  przypadki zachorowań 
na sespsę- tłumaczyła Bala. - 
Pierwsze objawy przypominają 
zwykłą grypę. Po okresie wylę
gania, który trwa od dwóch do 
siedmiu dni, zaczyna się choro
ba inwazyjna. Najczęściej towa
rzyszy je j  wysoka gorączka, bóle 
głowy i kończyn, sztywność kar
ku i wybroczyny na skórze. Nie
stety, szczepionka je s t dość dro
ga-

Do zakażenia meningoko- 
kami może dojść w każdym wie
ku. Najwięcej zachorowań jest 
notowany u młodzieży między 
14 a 19 rokiem życia.

- W tym wieku wzrasta 
ilość kontaktów społecznych - 
tłumaczyła Bala. - Przebywanie 
w grupach, dyskotekach, p ry
watkach oraz typowe dla mło
dzieży zachowania, na przykład  
picie z jednego naczynia, sprzy
ja ją  infekcji. Choroba meningo- 
kokowa może w ciągu kilku go
dzin doprowadzić do śmierci 
chorego.

Aneta BEDNAREK

Zanim rozpoczęło się zwiedzanie targów, uczniowie ZSEiO w Ole
śnie zaprezentowali się w części artystycznej, m.in. wystąpił szkol
ny kabaret.

Przygotowano różne materiały informacyjne - ulotki, foldery, wzory 
podań o przyjęcie do szkoły, zasady rekrutacji. Można było oglą

dać prezentacje multimedialne, wystawy zdjęć, kroniki szkolne 
obrazujące ważne wydarzenia z życia szkoły. Odpowiedzi na bardziej 
szczegółowe pytania udzielali nauczyciele oraz uczniowie poszczegól
nych szkół. Najczęściej pytano o to, jakich języków można uczyć się 
w ich szkole, jakie organizacje młodzieżowe działają na terenie szkoły, 
jakie odbywają się dodatkowe zajęcia.

Do wspólnego odwiedzenia taigów zaprosiliśmy- Anię Kulig z PG w 
Zębowicach oraz Gosię Kamińską i Martę Ślusarczyk z PG nr 1 w Oleśnie.

Ania zainteresowana była dalszym kształceniem się w kierunku 
związanym z handlem lub hotelarstwem. Najbardziej odpowiadały jej 
oferty ZSEiO w Oleśnie, a konkretnie 4 - letnie technikum hotelarskie 
oraz technika handlowe w ZSZ w Oleśnie i ZSP w Dobrodzieniu.

- Gdybym dzisiaj miała składać podanie, wybrałabym pewnie 
ZSEiO w Oleśnie, ale mam jeszcze trochę czasu do namysłu, a infor
macje zebrane na targach z pewnością pomogą mi w podjęciu decyzji 
- podsumowała Ania.

Z kolei Gosię interesowała 
klasa w liceum ogólnokształcą
cym z rozszerzoną biologią i 
geografią. Szczególnie podobały 
się jej oferty ZSP w Praszce oraz 
ZS w Oleśnie. Idealnie 
odpowiadały jej zainteresowan
iom, ale zaciekawiła ją  także 
propozycja ZS w Gorzowie 
Śląskim

- Co prawda szkoła kształci 
bardziej w kierunkach rol
niczych i mechanicznych, a to 
raczej mniej mi odpowiada, to 
jednak ma vv’ swojej ofercie coś, 
co mnie szczególnie zaintere
sowało - mówi Gosi - A mianowicie, 
bezpłatne szkolenia kandydatów na 
kierowców kat. B i T, które można 
zrobić w szkole.

Gosia dowiedziała się na 
targach od uczniów ZS w Gor
zowie, że szkoła ma własny samochód, plac manewrowy oraz instruk
torów do nauki jazdy.

- Teraz będę musiała się dobrze zastanowić, zanim podejmę 
decyzję - stwierdza Gosia. - Chociaż wiązałoby się to z codziennymi 
dojazdami, bo nie ma tam internatu. Szkoda, że żadna z oleskich szkól 
nie prowadzi takich kursów.

Najbardziej zdecydowana w swoich planach jest Marta. Chce się 
uczyć w liceum ogólnokształcącym w klasie humanistycznej, z możli
wością nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i języka 
francuskiego na poziomie podstawowym. Już wybrała swoją przyszłą 
szkołę, będzie to ZS w Oleśnie.

- W Oleśnie mamy trzy szkoły i jest w czym wybierać - mówi. - Nie 
widzę więc sensu, aby jeździć do Praszki, Gorzowa czy Dobrodzienia, 
jeśli mogę na miejscu znaleźć to, co mnie najbardziej interesuje.

Na podjęcie decyzji uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych 
mająjeszcze czas do 25 maja.

Teskt i zdjęcia 
Mariola FLANK

Na stoisku ZSP w Dobrodzieniu 
można było oglądać różne eks
perymenty naukowe, przygoto
wane przez uczniów tej szkoły
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Gorzów Śląski: Sesja rady miejskiej

Podzielili pieniądze, połączyli szkoły
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Gorzowie Śląskim (2 kwietnia) radni 

przegłosowali utworzenie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Gorzowie Śląskim. Doko
nano również zmian w budżecie.

5 kwietnia 2007

Decyzjąradnych od 1 września 2007 
roku przy ulicy Byczyńskiej w Go

rzowie Śląskim powstanie Zespół 
Szkolno - Gimnazjalno na bazie Pu
blicznej Szkoły Podstawowej i Publicz
nego Gimnazjum. Głosowanie przepro
wadzono po odczytaniu pozytywnej 
opinii kuratora oświaty na temat połą
czenia tych placówek. Podczas sesji rad
ni dokonali również zmian w budżecie.

- W tym roku otrzymaliśmy więk
szą subwencję oświatową i z tego tytułu 
podzieliliśmy środki - mówi Artur To
mala, burmistrz Gorzowa Śląskiego. - 
Łącznie wraz z wolnymi środkami jest to

kwota 287 tys. 755 zł, w tym wysokość 
subwencji wynosi 199 tys. 487zł.

Decyzją radnych środki te zago
spodarowano prawie w całości. Najwię
cej, bo 150 tys., przeznaczono na oświa
tę (odprawy emerytalne i podwyżki dla 
nauczycieli). Po 50 tys. przekazano na 
remont przedszkoli w Gorzowie Ślą
skim i w Skrońsku oraz na wydatki bie
żące: oświetlenie placów, ulic i dróg. Z 
kolei 30 tys. zł przeznaczono na wykup 
gruntów pod działki budowlane, a 11 
tys. na opracowanie planu rewitalizacji 
miasta i gminy. Oprócz tego kwota 4 tys. 
dofinansuje kwietniowy wyścig kolarski

Żaden z radnych nie sprzeciwił się połączeniu szkół

„Po Ziemi Kluczborskiej”. Do podziału 
pozostała jeszcze 50 tys. Z ponadplano
wych środków wygospodarowano rów
nież 30 tys. na wymianę okien w budyn
ku OSP w Gorzowie Śląskim.

Burzliwą dyskusję wywołało wy
stąpienie Kazimierza Pawlika, dyrek
tora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kul
tury w Gorzowie, który został ponownie 
zaproszony na sesję po kontroli komisji 
rewizyjnej w MGOK.

- Członkowie komisji wykazali du
że zaniepokojenie w związku z pracą 
świetlic wiejskich - mówił Roman Neu- 
gebaauer, przewodniczmy rady miejskiej.

- W świetlicach w Zdziechowicach, 
Więckowicach i Krzyżanowicach nic się 
nie dzieje - mówił radny Łukasz Olej
nik, przewodniczący komisji rewizyj
nej. - Pomieszczenia są zaniedbane, nie 
ma tam kogoś, kto by nad tym wszystkim 
czuwał.

- To od mieszkańców zależy, czy 
świetlica stanie się punktem życia kultu
ralnego wsi - bronił się Pawlik. - Przy
kładem jest świetlica w Pawłowicach.

Dyrektor Pawlik z całą stanowczo
ścią utrzymuje, że jest otwarty na propo
zycje współpracy.

Aneta BEDNAREK

Kilka pytań...do Beaty Garncarek powiatowego rzecznika konsumentów

Niewiedza nie popłaca
- Z jakim sprawami najczęściej 

przychodzą do pani konsumenci?
- Najczęściej z reklamacją butów. 

Poza tym konsumenci proszą o udziele
nie porady prawnej w zakresie umów 
sprzedaży, zazwyczaj, gdy sprzedawca 
uchyla się od odpowiedzialności za nie
zgodność towaru z umową Częste są 
również przypadki niedotrzymania ter
minów odpowiedzi na reklamacje.

- Jakiej pomocy może udzielić 
powiatowy rzecznik konsumentów?

- Każdy konsument może uzyskać 
ode mnie bezpłatną poradę prawną w 
zakresie ochrony swoich interesów. W 
imieniu konsumentów występuję rów
nież do przedsiębiorców, którzy naru
szyli prawo. Poza tym pomagam im 
również formułować wnioski lub pozwy 
do sądu.

- Czy przedsiębiorcy powinni się

pani obawiać? Jakie grożą im konse
kwencje za nieuczciwość wobec kon
sumentów?

- Moim zadaniem jest ochrona 
praw konsumentów, którzy nie są już 
zdani sam na siebie. W imieniu klienta 
mogę złożyć wniosek do sądu o ukara
nie przedsiębiorcy grzywną za odmowę 
udzielenia odpowiedzi na skargę. Poza 
tym mogę również wszcząć postępowa
nie sądowe na rzecz konsumenta.

- Czy konsumenci znają swoje 
prawa?

- Nie zawsze. Często zdarza się, że 
klienci wierzą w to, co usłyszą od sprze
dawców, którzy przecież nie mają obo
wiązku informowania kupującego o je
go prawach. Miałam przypadek kiedy 
osoba zgłosiła się do mnie z przekona
niem, że na buty obowiązuje trzymie
sięczna reklamacja. W rzeczywistości

jest na trzy lata. Przepisy ciągle się zmie
niają a moim zadaniem jest zaintereso
wanych o tym informować. Sprzedaw
cy są z reguły lepiej poinformowani i 
wykorzystują to, że konsument nie zna 
swoich praw. Niestety, często przez tę 
niewiedzę konsumenci ponoszą straty.

- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała 

Aneta BEDNAREK

Nowym kierownikiem referatu została Ewa Bartosiewicz 
Byczyna: Zmiany w gminnych szkołach i przedszkolach

Urząd przejął 
oświatowe finanse

W wyniku decyzji o likwidacji działów kadr i księ
gowości w placówkach oświatowych na terenie gminy 
Byczyna, powstał referat oświaty. Swoją działalność 
rozpoczął 2 kwietnia.

N owy referat będzie zajmował 
się m.in. naliczaniem płac, 

sprawozdaniami finansowymi, 
fakturami i księgowaniem. Nie bę
dzie jednak prowadził spraw ka
drowych, gdyż jak wynikło z usta
wy, kadry są własnością zakładu 
pracy i teczki osobowe pracowni
ków muszą pozostać w szkołach i 
przedszkolach.

Tym samym wpłynęło to na 
utworzenie mniej licznego refera
tu. Jego kierownikiem została 
Ewa Bartosiewicz, pełniąca do
tychczas w Urzędzie Miejskim 
funkcję audytora. Pozostałe stano
wiska w referacie drogą konkursu 
objęli: funkcje podinspektorów: 
Alicja Buśko z Proślic, Alicja 
Chęcińska z Biskupic i Halina 
Joanna Kalis z Byczyny; funkcje 
inspektora Andżelika Anna Da
wid.

- Mamy mały problem z do- 
sprzętowaniem biur - informuje 
kierowniczka referatu. - Wysiali
śmy ju ż  pisma do dyrektorów szkół 
z prośbą o odstąpienie nam ze 
swoich placówek wolnego lub 
niepotrzebnego sprzętu kompute
rowego. Czekamy na odpowiedź.

Nie znaczy to jednak, że 
Urząd Miejski nie posiada żadne
go sprzętu i chce „okradać” pla
cówki z ich wyposażenia, ale jeśli 
byłoby to możliwe, to chętnie

przyjmie sprzęt. Jest on bardzo 
potrzebny, gdyż każda księgowa 
musi pracować teraz na kompute
rze.

- Bez zmian pozostaje to, że 
każda placówka ma swój budżet, 
za którego realizację odpowiada 
dyrektor - stwierdza Bartosiewicz.

Pewne jest też, że finansowo 
główne księgowe stracą. Będą one 
zarabiały mniej niż dotychczas.

- Ja najbardziej boję się prze
pływu informacji między wszystki
mi instytucjami - mówi Maciej 
Tomaszczyk, sekretarz gminy. - 
Zastanawiamy się ja k  ułożyć fo r
malnie przepływ informacji mię
dzy dyrektorami placówek, refera
tu i burmistrzem, aby praca szła 
sprawnie i w miarę szybko.

Sekretarz uważa, że sprawa 
kradzieży publicznych pieniędzy 
przez księgową ze szkoły w Rosz- 
kowicach była spowodowana wła
śnie brakiem przepływu informa
cji między wszystkimi potrzebny
mi do podejmowania decyzji jed
nostkami.

- Dlatego też, żeby takie rze
czy więcej nie miały miejsca, po
staramy się usprawnić pracę sys
temu w referacie, a głównie prze
pływu informacji - dodaje sekre
tarz.

Magdalena BEDNAREK

Olesno: Sesja miejska

Diety się nie zmienią
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Oleśnie, która odbyła sią 4 kwietnia, radni 

podjęli uchwałę w sprawie naliczania swych diet. Nie przeszedł wniosek jednego z radnych 
o ich obniżeniu.

Procentowa wysokość diet w for
mie ryczałtu od przeciętnego wy

nagrodzenia w gospodarce narodowej 
za ubiegły rok będzie wynosić: 27% 
dla radnych, 31% dla przewodniczą
cych komisji, 40% dla wiceprzewod
niczących oraz 66 % dla przewodni
czącego rady miejskiej w Oleśnie.

- Stawki wynagrodzeń nie ulegną 
zmianie - poinformował Piotr Antko
wiak, przewodniczący Rady Miej
skiej.

Radny Polak zaproponował ich 
obniżenie z 27% na 25%, 31 % na 28% 
, 40% na 35%, 66% na 60%. Rajcowie

jednak nie przystali na taki wniosek.
Po pozytywnej opinii komisji re

wizyjnej radni uznali także za zasadną 
skargę na działalność Edwarda Flaką 
byłego burmistrza Olesna Dotyczyła 
ona drogi dojazdowej do jednej z po- 
seji w Wachowie.

- Nie można kogoś pozbawić 
drogi dojazdowej do własnej posesji - 
mówił radny Grzegorz Polak. -Decy
zja byłych radnych o sprzedaży tej 
działki była zbyt pochopna. Ja na 
miejscu pana Joachima Glomba też 
skarżyłbym tę decyzję do upadłego.

Podjęcie tej uchwały pozwala

poszkodowanemu oraz urzędowi skie
rować sprawę do sądu o unieważnie
nie aktu notarialnego.

- Niewątpliwie wiąże się to z dłu
gą procedurą sądową której finał mo
że być różny - zauważył burmistrz Syl
wester Lewicki.

W punkcie wolne wnioski i za
pytania głos w sprawie utworzenia bo
iska w Kolonii Łomnickiej zabrał rad
ny Klaudiusz Matek.

- Czym różni sie młodzież z Kolo
nii od tej z Olesna? - pytał Małek. - 
Oni też chcą mieć boisko. Są gotowi w 
czynie społecznym sami poustawiać

Radni nie zgodzili się na obniżenie diet

bramki, które posiadają.
Wniosek radnego zostanie prze

dyskutowany na posiedzeniu Komisji 
Polityki Społecznej. Na sesji bur
mistrz Olesna poinformował radnych 
o ogłoszeniu konkursu na stanowisko 
inspektora do spraw drogownictwa.

- Wydałem również kilku przed
siębiorcom zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych - mówił Le
wicki. - Trwa także wybór odpowied
niego miejsca pod budowę krytej pły
walni.

MK
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Przekręty zostały udowodnione

- Tak, mam zamiar się na nie 
udać. Jestem ciekaw reakcji. Nie 
oczekuję owacyjnego przyjęcia, 
gdyż może być przygotowana jakaś 
intryga. Jestem tego świadomy.

- Ale nie będzie miał pan 
prawa głosu?

- Zastanawiam się, jak to zo
stanie rozwiązane. Moim zdaniem 
powinienem mieć możliwość wy
powiedzenia się i wyrażenia wła
snej opinii. Sprawę przeciwko mnie 
wytoczył cały zarząd TSKN. Roz
mawiałem z wieloma członkami i 
oni nic nie wiedzieli o sźczegółach 
tej sprawy. Chyba znowu ktoś wy
stąpił w ich imieniu i nadużył swo
ich kompetencji.

- Nie myślał pan o tym, by 
kandydować do władz?

- Nie, nie teraz. Będę kandy
dować dopiero wtedy, gdy TSKN 
będzie znowu reprezentacją Mniej
szości Niemieckiej, a członkowie 
bez obaw o konsekwencje będą mo
gli wyrażać swoje opinie i nieskrę
powanie zadawać pytania.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 

Milena ZATYLNA

Rozmowa z Hubertem Beierem, członkiem Mniejszości Niemieckiej i byłym liderem TSKN w Bogacicy

- Pamięta pan nasgą ostatnią 
rozmowę sprzed niemal półtora 
roku. Zarzucał pan w niej wła
dzom Towarzystwa Społeczno - 
Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim nieprawidłowości fi
nansowe. Sprawa znalazła swój 
epilog w sądzie.

- Tak. Pan Henryk Kroll po
zwał mnie za rzekome pomówienia, 
ale sprawę przegrał. Ciągnęło się to 
niemal półtora roku i kosztowało 
mnie dużo nerwów, zdrowia i cza
su. To były prawdziwe maratony 
sądowe - kilkudziesięciu świadków, 
rozprawy nawet po osiem godzin 
dziennie. Nie miałem chwil zała
mania, ale przekonałem się, że poli
tyka to niejednokrotnie brud i kłam
stwo. Bardzo na tych zajściach 
ucierpiała moja rodzina i firma. 
Szczęście, że wiele osób stanęło po 
naszej stronie i przetrwaliśmy.

- Od kilku lat jest pan z 
Krollem mocno skonfliktowany...

- Wszystkie konflikty wynik
nęły z tego, że dążyłem do jawności 
poczynań organizacji i jej finanso
wania. To oczekiwanie ludzi, któ
rzy mnie wybrali najpierw do komi
sji rewizyjnej potem do zarządu i 
prezydium, ja ich po prostu nie mo
głem zawieźć. Będąc nawet w sa
mym prezydium miałem ogranicza
ny dostęp do dokumentów. To nie 
było demokratyczne. Nie podobało 
mi się to. Parokrotnie nie podpisa
łem protokołów pokontrolnych. Ale 
nikt się tym nie przejmował. Dle się 
czułem w tym gronie. Kiedy Mniej
szość Niemiecka się tworzyła, jej 
członkowie mieli bardzo duże na
dzieje z nią związane. Chcieli się 
otworzyć na współpracę, swobod
nie wypowiadać, realizować cele 
statutowe. Niestety, od pewnego 
czasu było to niemożliwe, gdyż za
panowała dyktatura. Wiele osób by
ło zwalczanych w sposób bardzo 
perfidny - Borsucki, Bryłka, Barto
dziej. Na przykład mieszkający w 
Dobrodzieniu Bryłka miał proble
my ze współpracą ze Służbami 
Bezpieczeństwa. Znalazł się na li
ście Macierewicza, ale nie on jeden 
z Mniejszości współpracował z SB. 
Jednak tylko on wtedy musiał za to 
zapłacić. JOpowiadał mi, że to 
Kroll zdymisjonował go ze stano
wiska przewodniczącego VDG. Nie 
miał nawet szans się wytłumaczyć. 
Nikt nie znał szczegółów, a cała 
sprawa była owiana tajemnicą. Zo
stał napiętnowany bez możliwości 
obrony.

- Dużo osób zostało z Mniej
szości wyrzuconych?

- Czystki polityczne rozpoczę
ły się w 2002 roku. Bardzo skutecz
nie przeprowadzał je pan Lenort. 
Coraz więcej osób stawało się opo
zycją w stosunku do władz organi
zacji i tak z niewygodnymi walczo
no. Aż do czasu, kiedy natknął się 
na moją osobę. Nawiązałem kon
takt z wcześniej wyrzuconymi i po
stanowiliśmy, że tego nie puścimy 
płazem, że prawdy nie należy się 
bać.

- Co konkretnie zrobiliście?

- Zredagowaliśmy informację 
do prokuratury w 2004 roku. Na 
pierwszym doniesieniu byliśmy 
jeszcze podpisani wszyscy. Później 
osoby zaczęły się wykruszać, po
nieważ widziały, że bijemy głową 
w mur, do końca pozostał Bernard

Wszystkie konflikty 
wyniknęły z tego, że dąży
łem do jawności poczynań 
organizacji i jej finanso
wania.

Sojka i ja, pozostali nas wspierali. 
Prokuratura strzelecka w mojej oce
nie w sprawę się nie wgłębiła. Wte
dy zaczęliśmy mówić o tych niepra
widłowościach głośno, między in
nymi informując o nich w mediach. 
Wówczas Kroll i Lenort próbowali 
uzyskać certyfikat moralności i nie
winności, kierując sprawy do sądu. 
Bogu dzięki to się nie udało. W 
trakcie przesłuchań wiele nieprawi
dłowości zostało potwierdzonych. 
Wyszły też na jaw inne, chociaż 
niektórzy członkowie byłego zarzą
du na sali sądowej próbowali kłam
stwem ratować sytuację.

- Jakie są wymierne efekty 
tych bojów z Krollem?

- Sąd Okręgowy w Opolu od
dalił powództwo Krolla. Na 
przedostatnim posiedzeniu pani sę
dzia dała jeszcze możliwość ugody. 
Byłem pewien, że Kroll z tego sko
rzysta. Dzięki pojednaniu wyszedł
by z twarzą. Ja miałem tylko jeden 
warunek, aby uchwały o usunięciu 
osób z TSKN zostały odwołane. 
Kroll nie przystał na to, a później 
odwołał się jeszcze do Sądu Apela
cyjnego we Wrocławiu. Tam też nic 
nie wskórał. Ale są też inne rezulta
ty. Gospodarka finansowa TSKN - 
u jest w końcu pod jakąś kontrolą. 
Nie ma takich przekrętów, jakie by
ły kiedyś. Zarządy wielu grup tere
nowych zostały odmłodzone. Prze
wodniczący kół widzą że TSKN 
nie jest organizacją wyjętą spod 
prawa. Działacze boją się, że nie
prawidłowości kiedyś mogą ujrzeć 
światło dzienne.

- Wiem, że zawiadomiliście 
również ministra sprawiedliwo
ści.

- Tak, a minister skierował pi
smo do Prokuratury Apelacyjnej we 
Wrocławiu. Zobaczymy jakie będą 
konsekwencje.

- Skoro sprawą zajęła się 
Prokuratura Apelacyjna należy 
spodziewać się konsekwencji 
prawnych. To może być poważny 
cios dla TSKN - u?

- Ten cios jest chyba potrzeb
ny, bo tylko on jest w stanie zrewo
lucjonizować i odnowić organiza
cję, odrzucić "plewy od ziarna". To 
bolesne, ale innego wyjścia nie wi
dzimy.

- Ale posła chroni immuni
tet...

- Nawet mi przez głowę nie 
przeszło, że w obecnej sytuacji 
prawnej posłowi spadnie włos z 
głowy. Nie sądzę, by poniósł on

- Co powinno się stać, by 
Mniejszość odżyła?

- Pan Kroll powinien, tak jak 
obiecał, zrezygnować z przewod
nictwa w TSKN - ie. To byłby taki 
pozytywny krok, którego więk
szość członków Mniejszości Nie
mieckiej od niego oczekuje. Pan 
Lenort powinien opuścić zarząd 
TSKN - u, ponieważ w mojej oce
nie to jego osoba doprowadziła do 
wielu niepotrzebnych konfliktów.

- Ile osób zrezygnowało z 
członkostwa w TSKN - ie od mo
mentu jego powstania?

- Na samym początku organi
zacja liczyła około 150 tysięcy. We
dług moich obliczeń nie zostało 
więcej niż około 20-30 tysięcy. Np. 
w jednej z wiodących grup tereno
wych, w której na początku było 
ponad 1500 członków, w roku ubie
głym składki zapłaciła niespełna 
setka.

-Wybory nowych władz wo
jewódzkich już niebawem.

konsekwencje. Natomiast pozycja 
pana Krolla w szeregach Mniejszo
ści jest coraz słabsza.

- Czym jest teraz TSKN dla 
Mniejszości?

-Na pewno nie jest już repre
zentacją całej Mniejszości Nie
mieckiej, ponieważ prawdziwi 
Niemcy nie szukają dzisiaj płasz
czyzn do konfliktów, ale pragną 
konstruktywnej współpracy dla do
bra regionu. Powiem tak, w obec
nym TSKN-ie należy widzieć 
członków, dla których cele statuto
we i podtrzymanie swojej tożsamo
ści jeszcze coś znaczą ale jest i gru
pa z PZPR - owską przeszłością 
której chyba marzą się jeszcze 
PRL-owskie czasy, mimo iż te prze
szły bezpowrotnie do historii.

- TSKN przeżyje po lustra
cji?

- Tak, chociaż samego proce
su jestem bardzo ciekaw. Pierwsze 
co zauważam, to niespodziewane 
zmiany we władzach niektórych kół 
terenowych. Czy ma to związek z 
lustracją czas pokaże. Na przykład 
w Bogacicy zarząd został komplet
nie odnowiony. Przyszli młodzi lu
dzie bez złych nawyków. Myślę, że 
oni nie pozwolą sobą manipulo
wać. To dla TSKN -u ogromna 
nadzieja. Ale tych zmian by 
pewnie nie było, gdyby co 
niektórzy nie zadrżeli przed 
lustracją.

Rezygnacje to 
ucieczka przed ujawnie
niem zawartości teczek?

- W mojej ocenie tak.
Problem ten może okazać 
się powszechny wśród 
członków TSKN, gdyż 
Mniejszość Niemieckaw cza
sach PRL - u była pod bardzo 
mocnym obstrzałem, mocno in
wigilowana. Ludzie podpisywa-. 
li deklaracje współpracy, jedni 
dobrowolnie, inni pod przymu
sem, fakty te należy jednak ujaw
nić, przeprowadzając to w sposób 
cywilizowany, żeby się znowu nie 
okazało, że będzie to kolejny spo
sób na pozbycie się opozycji. 
Prześwietlenie tego śro
dowiska jest koniecz
ne, chociaż moim 
zdaniem lustra
cja może się 
okazać zbyt
p o w i e r z 
chowna
uważam, że
p o w i n n a  
być więk
sza dostęp
ność do
akt.
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BANK SPÓŁDZIELCZY W WOŁCZYNIE 
Znamy już wyniki drugiej edycji loterii promocyjnej f  SGB

"SU PER LOKATA"

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

J u ż po raz drugi w  dn iu  16 m arca  2007 r. w  W o łczyń sk im  O śro d ku  K u ltu ry  o 
god zin ie  17.00 o d b y ło  s ię  lo so w an ie  nagród  "S U P E R L O K A T Y ". N ad p raw id ło w o 
ś c ią  lo so w an ia  czu w a ła  p ięc io o so b o w a K o m is ją  N adzoru , które j p rzew o d n iczącą  
była osob a  po s iad a jąca  św iad ectw o  za w o d o w e  w yd an e  p rzez M in is tra  F in an só w  
o raz  notariusz.

W yło n io n a  sp o śró d  zg ro m ad zo n e j p u b liczn o śc i, 5 - le tn ia  A g atka  z  W ołczyna  
w ylo so w ała  n ag ro d ę  g łó w n ą  - sam o ch ó d  C itroen  C4. Im ię  i n azw isko  zw yc ięzcy  
zo sta ło  o d czy tan e  d o p ie ro  po ro zlo so w an iu  w szys tk ich  p o zo sta łych  nagród.

S zczęś liw ym  lau rea tem  drug ie j edyc ji "S U P E R L O K A T Y ", w łaśc ic ie lem  n ag ro 
dy g łó w n ej zo s ta ła  Pani M a łg o rzata  K lim ek  z  W o łczyn a , k tóra  dn ia  22 m arca  2007  
r. w y jech a ła  z  sa lon u  C itro en a  w  O po lu  now ym  sam o ch o d em .

O b ecn ie  B ank o rg an izu je  III ed yc ję  S U P ER LO K A TY , w  które j do  w yg ran ia  bę
dzie 36 nagród  o w arto śc i 80 tys. zł. N ag ro d ą  g łó w n ą  je s t p o n o w n ie  C itroen  C4. 
By m ieć  szan sę  s tać  s ię  je g o  szczęś liw ym  po s iad aczem  w ys ta rczy  m in. 500 zł, 
które m o żn a  u lo ko w ać  do 12 m aja  2007  roku.

M ario la  K łak

Pozostałe nagrody wylosowali:
- telewizory LCD: Alfred Klyszcz z Wołczyna, 
Hanna Krawczyk z Kluczborka ,
- chłodziarko-zam rażarki: Alfred Klyszcz z 
Wołczyna, Nadzieja Wierzbicka z Wołczyna, Ele
onora Balicka z Wołczyna,
- pralki: Danuta Kamińska z Kluczborka, Piotr 
Wierzbicki z Wołczyna, Franciszek Kuszet z Kuja- 
kowic Górnych,
- aparaty cyfrow e: Sławomir Bułat z Wołczyna, 

Ryszard Lepsy z Kujakowic Dolnych, Maria Kiec z 
Namysłowa, Stanisław Krawiec z Namysłowa, Kry
styna Charlicka z Wierzbicy Górnej,
- kuchenki m ikrofalow e: Stanisław Krawiec z 

Namysłowa, Henryk Kołodnicki z Ligoty Dolnej, 
Edward Śnieżek z Namysłowa, Jacek Strzała z 
Krzywiczyn, Krystyna Harasimowicz z Wierzbicy 
Górnej, Zdzisław Oborski z Kluczborka, Włady
sław Lech z Wierzbicy Dolnej, Brygida Suszka z 
Jełowej,
- roboty kuchenne: Eugeniusz Jasiński z Klucz
borka, Dominik Pycia z Kluczborka, Stanisław Lech 
z Wierzbicy Dolnej, Elżbieta Wawryk z Namysłowa, 
Konrad Jonek z Chocianowie,
- radiom agnetofony: Romualda Adamczyk z
Namysłowa, Krystyna Harasimowicz z Wierzbicy 
Górnej, Krzysztof Mróz z Wołczyna, Teresa Skal
ska z Brzegu, Elżbieta Bartosik z Wołczyna.

W s zy s tk im  N aszym  K lien to m  ży c zy m y  zd ro w ych , 
s p o k o jn y c h  i p o g o d n ych  Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h .

R ada N adzorcza , Z arząd  i p raco w n icy  
B anku S p ó łd z ie lczeg o  w  W o łczyn ie

mailto:redakcja_pro@o2.pl
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Zofia Nikodemiak, emerytka z Olesna, od lat pomaga powodzianom z Sokolnik koło 
Tarnobrzega. Wspomaga również chorego na białaczkę chłopca z Trzebiszyna oraz 
wielodzietną rodzinę z Kluczborka.

Wszystko zaczęło się od transmisji telewizyjnej z 
powodzi, która dotknęła wieś Sokolniki na Podkarpaciu 

w lipcu 2001 roku. Postanowiła pomóc tym ludziom. 
Dowiedziała się, że gmina Lasowice 
Wielkie organizuje transport darów dla 
potrzebujących. Postanowiła włączyć się w 
tę akcję. Od wójta zdobyła listę osób 
najbardziej dotkniętych kataklizmem.

- Postanowiłam napisać do jednej z 
powodzianek, matki samotnie wychowują
cej dwójką dzieci - wspomina pani Zofia - 
Odpowiedź była natychmiastowa.

To właśnie w ręce pani Krystyny Kędzi z Sokolnik tra
fiły pierwsze paczki. Ona też podpowiadała oleśniance, które 
rodziny potrzebujątej pomocy najbardziej.

Pani Zofia zdecydowała się ofiarować powodzian w ca
łości swoją jedną emeryturę. Wysyłała wtedy poszczególnym 
rodzinom po kilkadziesiąt złotych.

Państwo Nikodemiakowie już 
czterokrotnie odwiedzili wio
skę na Podkarpaciu. Znają ją 
ich prawie wszyscy tamtejsi 
mieszkańcy.

- Niewiele, ale dla nich to naprawdę sporo - mówi eme
rytka - Oprócz tego wysyłamy odzież, obuwie, koce, kołdry, fi- 
rany, garnki, sztućce. Co tylko mamy i co ludzie przyniosą. Do

paczek wkładamy zazwyczaj jakąś kawę, 
margarynę, ser w plastrach, słodycze dla 
dzieci.

Z czasem ludzie sami zaczęli pisać 
czego potrzebują czego im brak. W 2002 
roku wysłała 23 paczki. Wszystkie ważyły 
powyżej dziesięciu kilogramów.

Pani Zofia tygodniowo dostaje kilka
naście listów z podziękowaniami i prośbami o kolejne dary. Na 
Wielkanoc otrzymała już kilkanaście kartek świątecznych.

- Ludzie opisują mi swoje bolączki i radości - mówi pani 
Zofia. - Jedna pani napisała, że pieniądze, które jej wysłałam, 
otrzymała, gdy już nie miała na chleb.

Emerytka z Olesna stale wspomaga dwadzieścia rodzin z 
Sokolnik. Prowadzi pełną dokumentację wysłanych paczek i 
przekazów. Do końca ubiegłego roku na same przesyłki pocz
towe wydała 4571 zł. Wie, której rodzinie co wysłała i której 
należy się prezent z Olesna w następnej kolejności

- Jak się nazbiera odpowiednia ilość rzeczy, to wysyłamy 
- mówi pani Zofia - Wspólnie mężem pakujemy i kleimy pacz
ki.

Sznurowanie i dowóz paczek na pocztę to zadanie pana 
Franciszka Nigdy też nie zapomina o komuniach, weselach 
czy chrzcinach przyjaciół z Sokolnik. Kilkuletnia Kasia w pre
zencie komunijnym dostała złote kolczyki.

- Teraz w szkole chwali się, że ma jedną babcię w domu, 
a drugą na Śląsku - z uśmiechem na twarzy' mówi pani Zofia

Państwo Nikodemiakowie już czterokrotnie odwiedzili 
wioskę na Podkarpaciu. W 2003 roku w ręce powodzian prze- 

ś  kazali 65 paczek. W kolejnym roku było ich aż 80, w 2005 - 
-g 52, a w 2006 - 44. W tym roku pani Zofia wysłała już dziewięć 
J, paczek do Sokolnik. Nie zapomniała też o wielkanocnym pre- 
J  zencie dla dziewięcioletniego Pawełka z Trzebiszyna 
3? Małgorzata KUC

Olesno: Pomagają powodzianom

Zofia Wielkie Serce

Byczyna: Niezwykła wizyta

Poezja prosto z serca
W miniony czwartek w byczyńskiej bibliotece publicznej gościła na wieczorze 

autorskim kluczborska poetka Agnieszka Chrobot. Można było posłuchać jej utworów 
oraz zakupić tomiki z dedykacją i autografem autorki.

Pani Agnieszka nigdy nie sądziłą że 
będzie kiedyś pisać. Była polonistką 

w kluczborskich szkołach. Przeszła na 
emeryturę i dopiero wtedy zaczęła pisać.

- Przypuszczałam, że prędzej napi
szę bajkę, baśń czy reportaż psycholo
giczny, ale nigdy nie przyszło mina myśl, 
że zacznę tworzyć wiersze - mówi.

Będąc w Bieszczadach na wypo
czynku sanatoryjnym pani Agnieszka 
napisała swój pierwszy wiersz pt: „Wy
cieczki Bieszczadzkie”. Podczas space
rów, wędrówek po górach dużo myślałą 
fascynowały ją  różne miejscą kojarzyła 
je z sytuacjami życiowymi i to, co czułą 
przeżywała w tych miejscach „przele
wała” na papier. Znajomym bardzo po
dobały się jej pierwsze refleksyjne i bar
dzo prawdziwe zapiski i to właśnie oni 
namówili koleżankę do wydania pierw
szego tomiku. Nosi on nazwę ,Jest taka 
cisza”. Zawiera utwory mające charak
ter smutku, tęsknoty, nostalgii, zadumy, 
rozmyślań. Pani Agnieszka była wtedy 
w „dołku” psychicznym. Straciła siostrę, 
następnie zmarł jej mąż. Czuła się bar
dzo zagubioną samotna

Jednak trzy kolejne tomiki, a więc: 
„W stronę światła”, „Zatrzymaj się” i 
„Rachunek z miłości” są już inne, po
godniejsze i bardziej optymistyczne.

- Ja piszę to. co czuję - stwierdza 
Chrobot.

Zdarza się, że pani Agnieszka bar
dzo długo nic nie napisze, albo napisze,

ale wyrzuci do koszą bo wie, że to nie 
to, co miało być. Do pisania potrzebne 
jest jej natchnienie. Czasem zafascynują 
ją  czyjeś oczy, innym razem inspiracją 
staje się kapliczka w polu, drewniany

Przypuszczałam, że prę
dzej napiszę bajkę, baśń 
czy reportaż psychologicz
ny, ale nigdy nie przyszło 
mi na myśl, że zacznę two
rzyć wiersze.

kościółek, szum dizew w lesie, kwiaty 
na polanie. Wtedy przystaje, rozmyśla i 
pisze.

- Mam też duży sentyment do wier
szy o matce - opowiada. - Napisałam 
również wiersze o Ojcu Świętym Janie 
Pawle II.

W prezentacji wierszy autorce po
magały gimnazjalistki z Publicznego 
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w 
Byczynie: Paulina Wołkowicz i Ania 
Krzemińska. Przyszły na spotkanie, bo 
lubią poezję, same także trochę piszą a 
ich wiersze wygrały w konkursie pod 
hasłem: „Powiedz mi jak mnie ko
chasz”. Wyrecytowały one po jednym 
utworze ze zbiom autorki, a następnie na 
jej prośbę czytały zebranym wybrane 
przez siebie utwory z jej tomików.

Magdalena BEDNAREK

Po spotkaniu poetka wpisywała dedykacje do swoich tomikow poezji. 
REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja_pro@o2.pl, tel. 034/3588774, tel./fax 034/3591921

^  Olesno: Wystawa z cyklu „Droga Krzyżowa”

Kolejność uczuć
Temat Drogi Krzyżowej od dwóch tysiącleci jest obec

ny w sztuce europejskiej, realizowany w różnych tech
nikach, za pomocą różnych środków wyrazu (...) - pisze we 
wstępie do wystawy swoich obrazów Stanisław Pokors
ki.

Stanisław Pokorski, autor wystawy obrazów z cyklu „Droga 
Krzyżowa”

Jego prace z cyklu „Droga Krzyżowa” eksponowane były w okre
sie Wielkiego Postu w auli Zespołu Szkół w Oleśnie. O inspiracjach do 
ich powstania, wykorzystanych technikach artystycznych oraz możli
wościach interpretacyjnych rozmawiamy z autorem wystawy.

- Prezentowane obrazy to twoja praca dyplomowa. Co skłoniło 
cię do wyboru właśnie takiego tematu?

- Motyw drogi krzyżowej zainspirował mnie w momencie, kiedy 
do naszej pracowni trafił zniszczony krucyfiks z postacią Jezusa bez 
twarzy. Osoba, która przyniosła go do pracowni, nie chciała go mieć w 
nowym mieszkaniu, a zabobonnie bała się zniszczyć czy też wyrzucić. 
Tematu do pracy dyplomowej szukałem trzy lata, teraz miałem już 
pomysł.

- Ale jej tytuł nie brzmi „Droga Krzyżowa”, tylko „Kolejność 
uczuć”.

- To prawda. Tematem cyklu nie jest samo wydarzenie, przeżycie 
religijne w postaci kolejnych stacji drogi krzyżowej. Jest to raczej próba 
zinterpretowania uczuć i doznań obecnych w naszym życiu. Jezus jest 
symbolem wiary, a wiara to uczucia: zwątpienie, osamotnienie, gniew i 
przebaczenia, miłość i zdrada. Droga Krzyżow a to przesłanie, w którym 
każde doznanie łączy się z nadzieją. I w tym aspekcie szukałem inter
pretacji moich prac.

- Poszczególne obrazy cyklu wykonałeś przy użyciu różnych 
technik, dlaczego?

- Celowo zróżnicowałem techniki wykonywanych ilustracji do 
mojej „Drogi Krzyżowej”. Każdy artysta może w inny sposób 
przekazać swoje wizje, a ten sam temat może być realizowany za 
pomocą różnych technik, które będą niosły inne przesłanie i ładunek 
emocjonalny. W swojej pracy dyplomowej wykorzystałem litografię, 
rysunek, malarstwo olejne i instalację przestrzenną. W ten sposób 
mogłem jeden temat przedstawić za pomocą różnych środków przekazu 
emocjonalnego. Inne możliwości ekspresji daje rysunek węglem operu
jący kreską, inne - litografia, gdzie obok rysunku pojawia się barwna 
plama. Zupełnie niekonwencjonalnym nośnikiem ekspresji jest instalac
ja  przestrzenna. W mojej wykorzystałem elementy dość jednoznacznie 
kojarzące się z ukrzyżowanym Chrystusem: kamień - Symbol grobow
ca, płótno - całunu oraz drewno symbolizujące krzyż. Wykorzystywane 
techniki miały także ogromny wpływ na przebieg moich prac nad 
obrazami, a w efekcie na ich końcowy wyraz. Rysunek, np. węglem, 
może być bardzo wrażeniowy, wykonany pod wpływem impulsu w 
każdej niemal chwili. Inaczej jest z litografią. Wymaga ona 
wcześniejszych przygotowań, jest rozciągnięta w czasie i po 
pewnym etapie niemożliwe jest wykonanie jakichkolwiek zmian na 
matrycy.

- Jak długo trwały prace nad przygotowaniem całego cyklu?
- Zajęło mi to kilka miesięcy. Chrystus bez twarzy na wspomni

anym krucyfiksie skłonił mnie do refleksji, iż praktycznie każda twarz 
może być wizerunkiem Jezusa. Postanowiłem więc, że sam posłużę 
sobie jako model. Potem odbyło się kilka sesji zdjęciowych, wyko
nanych zostało wiele różnych ujść, na podstawie których później pow
stawały poszczególne prace.

- Czym oprócz pracy dyplomowej są dla ciebie te obrazy?
- Z jednej strony są one moją wizualizacją doznań Chrystusą z 

drugiej - poszukiwaniem własnego stylu w sztuce, stylu, który umożli
wiłby mi interpretację otaczającej mnie rzeczywistości.

- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała 

Mariola FLANK

mailto:redakcja_pro@o2.pl
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Kluczbork: Wielkanoc u świadków Jehowy

Pamiątka Zmartwychwstania
W miniony poniedziałek tuż przed godziną 19.00 hala Ośrodka Sportu i Rekreacji

zaczęła zapełniać się członkami kłuczborskich zborów świadków Jehowy, którzy przybyli
na największe święto w roku.

Pamiątka Wieczerzy Pańskiej to w której jest ona obchodzona, też 
jedyna i równocześnie najwięk- nie są przypadkowe.

pamiątka Wieczerzy Pańskiej to 
jedyna i równocześnie najwięk

sza uroczystość u świadków Jeho
wy.

- Tego dnia bierzemy urlopy i 
wyruszamy do służby - wyjaśnia 
Grażyna Mazur. - Jedni głoszą 
Słowo Boże, inni zajmują się przy
gotowaniem sali na wspólną uro
czystość. Każdy ma jakieś zadanie, 
z którego chce się wywiązać jak  
najlepiej.

Uroczystość jest krótka, pro
sta, ale pełna treści. Na początku i 
na końcu wspólna pieśń, a między 
nimi rozważanie słów Biblii.

- Obchodzimy to święto do
kładnie tak jak  mówi Pismo Święte 
- tłumaczy Alfred Stawicki, 
starszy zboru. - Jezus ustanowił je  
czternastego dnia miesiąca nisan 
trzydziestego trzeciego roku naszej 
ery, słowami: "To czyńcie na Moją 
pamiątkę ”.

Data uroczystości i pora dnia,

- Pan ustanowił uroczystość w 
czasie pierwszej wiosennej pełni i 
my również spotykamy się właśnie 
w tym dniu - mówi Stawicki.

Najważniejszym wydarzeniem 
w czasie nabożeństwa jest spoży
wanie emblematów - przaśniego 
chleba i czerwonego wina - symbo
lizujących Ciało i Krew Jezusa. 
Mogą je spożywać tylko ci, którzy 
mają przekonanie, że zostali wybra
ni przez Pana do życia w raju. Po
rządkowi najpierw wynoszą na salę 
talerzyki z chlebem, które zebrani 
podają sobie z rąk do rąk, a później 
wędrują wśród nich kieliszki napeł
nione czerwonym winem.

- Wierzymy, że życie wieczne 
będzie tu, na ziemi - wyjaśnia 
starszy zboru. - Ale jednocześnie 
jest nam wiadomo, że grupa stu 
czterdziestu czterech tysięcy została 
powołana do życia w raju.

P am ią tk a  O s ta tn ie j W ie c z e rz y  je s t  n a jw a żn ie js zą  u ro czy s to ś c ią  dla  
ś w ia d k ó w  Jeh o w y.

Ich wybór dokonuje się od 
dnia pięćdziesiątnicy 33. roku na
szej ery aż do naszych czasów. 
Każdy wybrany wie o swojej misji 
dzięki całkowitemu wewnętrznemu 
przekonaniu.

Wierzymy, że życie 
wieczne będzie tu, na 
ziemi.

- Te osoby, choćby żyły w naj
piękniejszym miejscu ziemi i tak bę
dą marzyły o raju, będą miały bar
dzo wyraźną wizję tronu Bożego - 
mówi Stawicki. - I tylko takie osoby 
uważają się za uprawnione do spo
żywania emblematów. Obecnie na 
całym świecie żyje osiem tysięcy 
siedmiuset pięćdziesięciu ośmiu 
wybrańców.

Po Armagedonie przez okres 
tysiąca lat powołani będą wraz z Je
zusem sprawować władzę i dopro
wadzać ziemię do rajskiego wyglą
du. Tak wierzą świadkowie Jehowy.

Po uroczystości zebrani roz
chodzą się do domów.

- Nie mamy tradycyjnych kola
cji czy śniadań tak jak inni wierzą
cy, gdzie tradycja religijna wiąże 
się ze świecką - informuje Stawicki. 
- W domach wspólnie z rodzinami i 
przyjaciółmi rozważamy Biblię.

W Kluczborku istnieją dwa 
m zbory świadków Jehowy, liczące w 
£• sumie około 140 członków. W03
^ czwartki, piątki i niedziele spotyka- 
|  ją  się oni w swojej świątyni, a raz w 
5 tygodniu w mniejszych grupach, 
-  aby studiować Pismo Święte.

Milena ZATYLNA

Olesno: Wernisaż

Nagrodzili pisanki
Rozstrzygnięto wielkanocny konkurs plastyczny na najładniejszą pisankę i zajączka.

W  miniony czwartek w Miej
skim Domu Kultury w Ole

śnie odbyło się oficjalne ogłoszenie 
wyników konkursu. Udział w nim 
wzięły dzieci i młodzież z terenu ca
łej gminy.

- Wpłynęło około stu czterdzie
stu prac - mówiła Maria Orman,

W kategorii
przedszkolaków zwyciężyli: 

Julia Gohly z przedszkola w 
Borkach Wielkich (pisanka)
Jakub Wienciarz z przedszkola 
nr 4 w Oleśnie (zajączek)
W kategorii klas I-III 
zwyciężyli:
Marcel Chodura z PSP w Sow- 
czycach (pisanka)
Zuzanna Dedyk z PSP nr 3 w 
Oleśnie (zajączek)
W kategorii klas IV-VI 
oraz gimnazjów zwyciężyli: 
Katarzyna i Karolina Kar
bowskie z PSP w Borkach Wiel
kich (pisanka)
Beata Domagała z PG nr 1 w
Oleśnie (zajączek)

członek jury. - Konkurs jak co roku 
cieszył się dużą popularnością. 
Uczestnikom nie brakowało pomy
słów na wykonanie pisanek czy za
jączków wielkanocnych.

Podczas wernisażu można było 
podziwiać zające wielkanocne wy
konane z masy solnej czy wycięte ze 
styropianu i pomalowane farbkami 
oraz niezliczone ilości kolorowych 
pisanek.

- O, to moja praca - pokazuje 
Łukasz Karbowiecki ze Szkoły

Podstawowej nr 3 w Oleśnie. - Już w 
przedszkolu robiłem prace z pozwi
janych kulek bibuły. Cztery dni zaję
ło mi wykonanie tej. Trochę pomogła 
mi mama, bo z czasem już mnie pal
ce bolały od robienia tych kulek.

Laureaci konkursu oraz osoby wy
różnione otrzymali nagrody rzeczowe w 
postaci pluszaków i słodyczy oraz pa
miątkowe dyplomy. Dzieła młodych ar
tystów można podziwiać do 20 kwietnia 
w oleskim MDK-u.

MK

P o d c za s  w e rn is ażu  m o żn a  b y ło  p o d z iw ia ć  m .in . za ją ce  w ie lk a n o c n e  
w y k o n a n e  z  m as y  s o ln e j.

S tó ł ja w o rzn ia ń s k ic h  g o s p o d y ń  c ie s z y ł n ie  ty lk o  oko , p o traw y  w  m ig  
zn ik a ły  z  p ó łm iskó w .
Gm. Rudniki: Przedsmak wielkanocnych specjałów

Gospodynie 
nie do parady

Na stołach królowały wielkanocne baby, mazurki i 
kolorowe pisanki. Rudnickie gospodynie spisały się na 
medal. Potrawy w mgnieniu oka znikały ze stołów. Nie 
obyło się też bez wymiany przepisów.

R udnicka „Biesiada wielkanoc
na” jest imprezą cykliczną, od

bywa się od kilku lat w Domu Kul
tury.

- Dzisiejsze spotkanie jest w 
pełnym tego słowa znaczeniu oży
wieniem zanikających już elemen
tów obrzędowych kultury ludowej, 
rozbudzeniem zainteresowania, 
kultywowania tradycji, a święta 
wielkanocne to szczególny czas - 
podkreśliła Janina Pawlaczyk, dy
rektor GOKSiR-u.

W miniony piątek mogliśmy 
podziwiać kulinarny talent gospo
dyń z sołectw: Dalachów, Jaworek, 
Jaworzno, Jelonki, Łazy, Odcinek, 
Rudniki i Żytniów.

- Dobrze, że to nie jest kon
kurs, trudno byłoby ocenić te 
wszystkie rarytasy, wszystkie zasłu
gujecie na miano mistrzyń - stwier
dził Andrzej Pyziak, wójt gm. 
Rudniki. - Na dużą uwagę zasługu
je  również fakt, że spotkały się tu 
kobiety w różnym wieku. Ważna jest

Potrzeba też trochę serca, 
potrawy okraszone uczu
ciem smakują najlepiej.

tradycja i nasze dziedzictwo kultu
rowe. Nieważne kto, nieważne 
gdzie i jak - ważne, że tradycyjnie.

Potrawy na stołach powtarzały 
się, ale każda była przygotowana w 
nieco inny sposób. Zdaniem radnej 
Wiesławy Klimas na duże uznanie 
zasłużył żurek królewski Marii 
Adamczyk z Rudnik.

- Królewski, bo smakuje po 
królewsku - podkreśliła pani Maria. 
- Żurek niepowtarzalny smak za
wdzięcza imbirowi i czosnkowi. 
Ważne jest, aby był kiszony w domu 
na mące dalachowskiej, a na 
wkładkę powinien mieć wielkanoc
ne jajeczko, szyneczkę - najlepiej 
swojską, pietruszkę i pieczarki. Po
trzeba też trochę serca, potrawy 
okraszone uczuciem smakują najle
piej.

Na stole jaworznianek przebo
jem była trójkolorowa babka z ki
sielem, „babka sołtysowej”, jak sa
ma nazwa wskazuje upieczona 
przez sołtyskę, Zdzisławę Pawla

czyk. Z kolei gospodynie z Łazów 
szukały nazwy dla nowej sałatki, 
którą zgodnie nazwano „A la’Ma- 
ria”, ponieważ przyrządziła ją  pani 
Maria. Na ¿adnym stole nie zabra
kło tradycyjnych pisanek

- Pisanki to podstawa, z regu
ły gotowane w cebuli, ażeby kolor 
był intensywniejszy, trzeba wrzucić 
do wody torebkę herbaty ekspreso
wej - zdradziła Wiesława Grzy
bowska, sołtys Jaworka.

Przygotowanie wielkanocne
go stołu to duża sztuka, żeby wy
glądał i „smakował” zgodnie z tra
dycją trzeba zdrowo się napraco
wać, napiec i nagotować.

- To szczera prawda, jestem 
rodowitą ślązaczką, u nos święta 
muszą być fest - dodała Małgorza
ta Gawłowska, sołtyska Odcinka. - 
Przygotowuję potrawy tradycyjne, 
śląskie, jak  i tutejsze

Na szczególną uwagę zasługi
wały również ozdoby wielkanocne 
wykonane przez panie. Dalacho- 
wianka Joanna Kobiela - Jabłoń
ska ozdobiła stół przepięknymi 
ręcznie malowanymi serwetkami, 
nie zabrakło oczywiście szydełko
wych żonkili i kurczaczków. Mag
dalena Szymańska z Żytniowa 
wykonała równie urocze kurczątka, 
jajka i wielki haftowany obrus. Za
miłowanie obu pań do szydełkowa
nia podziela Sabina Ośrodka z Je
lonek. Wśród twórczyń przepięk
nych dekoracji nie mogło zabrak
nąć prac pani Ireny Tobis z Jawor
ku. Jej bibułowe tulipany, drożdżo- 
we baranki, koszyczki i kurczaki z 
masy solnej, szły jak “świeże bu
łeczki”.

Wraz z rudnickim gospody
niami biesiadowali: Andrzej Py
ziak - wójt gminy, Wiesława Kli
mas - przewodnicząca Komisji ds. 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Spraw Socjalnych, Jan Polak - 
skarbnik UG, Janina Pawlaczyk - 
dyrektor GOKSiR-u. Organizato
rem spotkania od początku jego ist
nienia jest Gminny Ośrodek Kultu
ry Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

Tekst i zdjęcia 
Emilia KOTOWSKA
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Bardziej przyjaźnie i interaktywnie
Na odnowionej stronie można teraz zadać pytanie do Starosty, zamieścić darmowe ogłoszenie, albo porozmawiać z innymi internautami.

Od marca nowa strona powiatu 
www.powiatkluczborski.pl wita 

odwiedzających bardziej przejrzy
stą i stonowaną szatą graficzną Głów
nym elementem witryny są aktualności, 
które uzupełniane są kilka razy w tygo
dniu o nowe wydarzenia z życia samo
rządu powiatowego. Prawie każda z in
formacji wzbogacona jest galerią zdjęć. 
Zapowiedzi można znaleźć w aktualizo
wanym, co tydzień „Kalendarium Sa
morządu Powiatu Kluczborskiego”. 
Dzięki temu można dowiedzieć się na 
przykład, co w najbliższym tygodniu 
będzie robił Starosta.

Szczególnię warto zwrócić uwagę 
na zakładkę „Twoje sprawy”. Tutaj 
mieszkańcy powiatu znajdą informacje, 
w jakim wydziale Starostwa załatwić 
konkretną sprawę oraz z kim się skon
taktować. W tym miejscu można także 
zadać pytanie Staroście, które wysłane 
specjalnym formularzem trafi bezpo
średnio do jego skrzynki.

Dość przydatną rzeczą jest możli
wość sprawdzenią czy prawo jazdy lub 
dowód rejestracyjny, na które czekamy, 
są do odebrania w Wydziale Komunika
cji. Klikając na link łączymy się ze stro
ną Polskiej Wytwórni Papierów Warto
ściowych, gdzie w odpowiednie rubryki 
wpisujemy numer rejestracyjny pojaz
du, pesel lub numer nadwozia System 
pokazuje nam, na jakim etapie realizacji 
jest nasza sprawa i czy możemy już ode
brać dokument z urzędu.

Z witryny można pobrać wszyst
kie foldery i publikacje wydawane przez 
Starostwo Powiatowe, sprawdzić połą
czenia autobusowe i kolejowe. Swój 
dział ma Powiatowy Rzecznik Konsu
mentów. W krótkich felietonach ostrze
ga klientów przed nieuczciwymi firma
mi i pułapkami, jakie czekają na nich 
podczas podpisywania wszelkiego ro
dzaju umów.

Jeśli zechcemy coś sprzedać, wy
nająć mieszkanie lub szukamy akurat 
korepetycji koniecznie powinniśmy zaj
rzeć do działu „Twoje Ogłoszenia Drob
ne”. Zupełnie za darmo można umieścić 
tutaj ogłoszenie wraz z numerem telefo
nu i adresem e-mailowym, na które bę
dą mogli zgłaszać się zainteresowani 
ofertą

Dla wszystkich tych, którzy 
chcą porozmawiać ze sobą o spra
wach dotyczących powiatu stwo
rzono tzw. „Shoutbox”. Jest to pe
wien rodzaj czata, gdzie wpisując 
swój pseudonim i np. adres e-mail 
wysyłamy wiadomość, która poja
wia się na stronie.

Ponadto w nowym serwisie 
zauważymy dwie podstrony. Tema
tem pierwszej jest partnerstwo za
warte przez powiat kluczborski z po
wiatami: Bad Durkheim i Brzeżany. 
Są tutaj m.in. informacje o partner
skich powiatach, wykaz wzajem
nych wizyt i archiwum artykułów

czwartek 29 marca 200? roku

Inform acje

► Tablica ogłoszeń
► Zamówienia publiczne
► Nieruchomości do nabycia
► Dla przedsiębiorców
► W ykaz stowarzyszeń
► D okum enty do pobrania

S ta ro s tw o

► Schem at organizacyjny
► W ydziały S tarostwa
► W ykaz pracowników

Sam orząd

► Władze Powiatu
► S tatu t Powiatu
► S truktu ra  samorządu
► Uchwały Rady Powiatu
► Strategia Rozwoju
► Plan Rozwoju Lokalnego

Tw oje spraw y  

r  Kont@kt
► Do kogo zapukać?
► Zapyta j S tarostę
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A k tu a ln o

40-lecie działa lności dra  Kazim ierza Stefańczyka
i W tym  roku  jubileusz 40-lecia  działalności 
ośw iatow ej, a rtys tyczne j i naukowej 
obchodzi d r Kazim ierz S tefańczyk - artysta 
m a larz, h is to ryk , naukow iec i badacz 
dzie jów  Z iem i K luczborsk ie j. le g o  prace 

] można spotkać m .in . w: Kanadzie, Stanach 
Z jednoczonych, B razylii, Szwecji, Austra lii i Izrae lu  »>

Sepsa na O poiszczyznie
W związku z w ystępującym i ostatnio 
w w ojewództw ie opolskim  przypadkam i 
zachorowań na zapalenie opon m ózgowo- 
rdzeniowych i posocznicę m eningokokow ą 
(sepsę) przedstaw iam y ulo tkę in fo rm u jącą
0 te j chorobie ►» 
plik .p.df (J7J MB) źróCk: ifiww.gjs .pl
Jest wielka szansa na m am m ograf w Kluczborku

| 21 m arca w S tarostw ie odbyło się 
i spo tkan ie , dotyczące zakupu m am m ografu 
j dla m ieszkanek powiatu kluczborskiępo.
I Jest na to  realna szansa. S towarzyszenie 
„K ob ie tom  M am m ograf”  przekaże pieniądze 

I zebrane na ten  cel p rzyszp ita lne j poradni 
RTG , k tó ra  kupi m am m ogra f, będzie w ykonyw ać badania
1 utrzym yw ać sprzęt »>

N ow a s tro n a  je s t  p rze jrzy s ta  i m a s to n o w a n ą  k o lo rys ty kę . Z m ie n io n o  n ie  ty lk o  w ize ru n e k , a le  też  zn aczn ie  
w zb o g a c o n o  ją  o in fo rm ac je  p rzy d a tn e  m ies zk a ń c o m  p o w iatu .

wadzi Powiatowe Centrum Zarzą
dzania Kryzysowego, które za
mieszcza komunikaty o zagroże
niach, a także informuje jak zacho
wać się w sytuacjach kryzysowych 
i gdzie szukać pomocy.

- Chcieliśmy, aby strona była 
przejrzysta i przyjazna. Szczególnieprasowych. Drugą podstronę pro-

Alleluja! Żyw ju ż  je s t śmierci Zwyciężyciel. 
Dziś z  grobu swego powstaje  
Chrystus, nas grzesznych Wybawiciel, 
Wieczny nam żywot nastaje.
Niech, więc brzmi dziś ziemia cała:
Bądź Zbawcy wieczna cześć chwała. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Z okazji Świąt W ielkanocnych życzym y wszystkim  
m ieszkańcom  Powiatu K luczborskiego zdrowych, 
pełnych spokoju, ciepła rodzinnego i radości dni oraz 
Błogosławieństwa Bożego.

ważny jest też dla mnie kontakt z  m iesz- 
kańcami powiatu. Jeśli nowa witry
na w odczuciu internautów spełni te 
warunki, to będę się bardzo cieszył 
- mówi Piotr Pośpiech, Starosta 
Kluczborski - Jesteśmy oczywiście 
cały czas otwarci na sugestie i pod
powiedzi - dodaje.

Z zamieszczonej na stronach 
serwisu ankiety wynika, że jego no
wy wygląd zaakceptowało ponad 
90 procent odwiedzających. Jeśli 
chcą Państwo wyrobić sobie własną 
opinię wystarczy wpisać do prze
glądarki www.powiatkluczborski.pl

BLAT

Szkolenie dla przedsiębiorców

Piotr Pośpiech 
Starosta Kluczborski

Mariusz Pieńkowski 
Przewodniczący Rady Powiatu

Wybierz szkołę przez Internet
Od 11 kwietnia rozpoczyna się nabór do szkół ponadgimnazjalnych w całym woje

wództwie opolskim. W powiecie kluczborskim, po raz drugi, rekrutacja będzie odbywała 
się drogą internetową.

E lektroniczny system naboru 
działa już od poniedziałku, aby 

zainteresowani gimnazjaliści mogli 
zapoznać się z ofertą edukacyjną 
wszystkich szkół (w tym roku sys
temem są objęte wszystkie szkoły 
ponadgimnazjalne funkcjonujące 
na terenie powiatu).

Kandydat ma do wyboru oddziały 
w sześciu liceach ogólnokształcących, 
trzech liceach profilowanych, pięciu 
technikach oraz czterech zasadniczych 
szkołach zawodowych. Oferta na rok 
szkolny 2007/2008, w szkołach prowa
dzonych przez powiat kluczborski, zo
stała wzbogacona o kilka cieka
wych i przyszłościowych kierunków.

Zespół Szkół Licealno-Technicznych 
proponuje od przyszłego roku szkolne
go kształcenie w zawodzie technik infor
matyk o specjalizacji aplikacje interne
towe, a w II Liceum Ogólnokształcącym 
naukę w oddziale z rozszerzonym pro
gramem nauczania języka angielskiego, 
języka niemieckiego oraz wiedzy o spo
łeczeństwie. Możliwość nauki w od
działach o tzw. rozszerzeniu „europej
skim” proponuje także I Liceum Ogól
nokształcące oraz III Liceum Ogólno
kształcące w Zespole Szkół Ponadgim- 
nazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Pełną 
ofertę wszystkich szkół gimnazjaliści 
mogą znaleźć na stronie internetowej na
boru https://kluczbork.edu.com.pl oraz

w informatorach „Edukacja w Powiecie 
Kluczborskim” przygotowanych przez 
Wydział Edukacji Starostwa Powiato
wego w Kluczborku, które zostaną roz
prowadzone wśród wszystkich trzecio
klasistów. Warto odwiedzić również 
strony internetowe poszczególnych 
szkół.

Pierwszy etap rekrutacji rozpo
czynający się od 11 kwietnia, po
trwa do 25 maja br. W tym czasie 
kandydaci do szkół ponadgimna
zjalnych będą musieli założyć swo
je osobiste konto w Systemie, wy
brać maksymalnie trzy szkoły, a w 
ramach tych szkół interesujące ich 
odziały i zanieść podanie (wydru-

Starosta Kluczborski w porozu
mieniu z Akademickim Inkuba

torem Przedsiębiorczości Politech
niki Opolskiej, realizującym pro
jekt współfinansowany przez Unię 
Europejską, serdecznie zapraszają 
na szkolenie pn. „ Wsparcie małych 
i średnich firm  w zakresie finanso
wania inwestycji w latach 2007- 
2013".

Spotkanie, które będzie mieć 
formę warsztatów, odbędzie się 24 
kwietnia 2007 roku, o godzinie 
16.00 w sali konferencyjnej Urzę
du Miejskiego i Starostwa Powia-

kowane z systemu) do tzw. szkoły 
pierwszego wyboru. Kandydaci 
muszą pamiętać, że istotne jest to, 
w jakiej kolejności wybierają od
działy. Oddział wybrany jako 
pierwszy to ten, w którym Kandy
dat najbardziej chce się uczyć, 
ostatni na liście to ten, na którym 
najmniej mu zależy.

Pomocą w obsłudze Systemu będą 
służyli nauczyciele informatyki i techni
ki w gimnazjach, a także osoby obsługu
jące Punkty Naboru w poszczegól
nych szkołach ponadgimnazjalnych. 
Wszystkie istotne dla potencjalnych 
kandydatów i ich rodziców informa
cje, ważne terminy oraz kilka pomoc-, 
nych instrukcji do pobrania znajdują 
się na stronie internetowej powiatu 
www.powiatkluczborski.pl. Bieżące in
formacje będą zamieszczane również 
w ,Aktualnościach” na stronie głównej 
naboru https://kluczbork.edu.com.pl

Anna NOWAK

towego w Kluczborku. Szkolenie 
jest darmowe, ale trzeba wcze
śniej potwierdzić uczestnictwo. 
Zgłoszenia na specjalnych formu
larzach należy przesłać faxem pod 
numer: 077 418-65-20 najpóźniej 
do 23 kwietnia. Formularz zgło
szenia można pobrać ze strony in
ternetowej www.powiatkluczbor- 
ski.pl

Planujesz inwestycję? Chcesz 
zaoszczędzić do 70%? Nie wiesz 
jak to zrobić? Zobaczysz, że nie 
jest to takie trudne!

Program
szkolenia:

16.10-16.40
Mechanizmy wsparcia (omówienie):
- Program Operacyjny Innowa
cyjna Gospodarka
- Regionalny Program Opera
cyjny Województwa Opolskiego
16.40-17.40
Cechy dobrego projektu
17.40-18.00 
Przerwa dla uczestników 
18.00-19.45
Od koncepcji projektu do wypłaty 
dotacji:
1. Wniosek aplikacyjny
2. Biznes plan
3. Załączniki do wniosku
4. Prowadzenie i rozliczenie pro
jektu
19.45-20.00
Dyskusja, pytania uczestników

Strona Starostwa Powiatowego w Kluczborku

http://www.powiatkluczborski.pl
http://www.powiatkluczborski.pl
https://kluczbork.edu.com.pl
http://www.powiatkluczborski.pl
https://kluczbork.edu.com.pl
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Andrzej Pyziak, 
wójt gminy Rudniki:

- Żyjemy w ciągłym biegu, ale na 
Święta Wielkanocne łapiemy oddech i zwal
niamy tempo. Trzeba pielęgnować tradycję 
przekazywać ją  dzieciom. Jeśli my ich tego 
nie nauczymy, nasze dzieckictwo kulturowe 
powoli odejdzie w zapomnienie. Malujemy 
więc pisanki, z reguły robi to żona z mamą 
oczywiście z pomocą dzieci. A na święcenie 
idą same dzieci. W koszyczku są oczywiście 
pisanki i baranek Nie może zabraknąć 
wędliny, chleba, maslą soli, małej babeczki 
i korzenia chrzanu. Śmigus dyngus u nas w 
domu zwykle rozpoczyna się tuż po północy. 
Nie jest to jakieś wielkie lanie, raczej tak 
symbolicznie. Jestem tradycjonalistą święta 
powinny być rodzinne. Pierwszy dzień 
spędzamy z najbliższą rodziną w domu. W 
drugi, żeby zachować tradycję trzeba wyjść 
z domu, spotykamy się więc ze znajomymi i 
rodziną.

Jarosław Tkaczyński, 
burmistrz Praszki:
- Święta Wielkanocne spędzę jak co roku w grol_________
nym. Będzie to dobra okazja do odpoczynku i nadrobienia 
zaległości w spaniu. W Wielką Sobotę wraz z żoną i synem 
pójdę na święconkę. Nasz koszyczek jest bardzo tradycyjny. 
Nie zabraknie jajek, wędlinki, chleba, masełka, chrzanu. 
Śmingus dyngus będzie raczej sym
boliczny. Nie jestem zwolen
nikiem wielkiego lania, 
jeśli już ktoś musi, to tegOj 
dnia polewanie wodą 
toleruję. Mam również 
nadzieję, że w święta 
będzie ładna pogoda.
W planach mam długi 
spacer do lasu z rodzina 
i psem.

Sylwester Lewicki, 
burmistrz Olesna: -

- Święta spędzam zawsze w domu w gronie 
najbliższych mi osób: żony, dzieci, rodziców, 
rodzeństwa. Jak co roku do wielkanocnego śni
adania zasiądzie kilkanaście osób. Koszyczek 
przygotowują moje najmłodsze pociechy. 
Malowanie pisanek to ich zadanie, które dostarcza 
im niesłychanej radości. One też udadzą się do 
kościoła, aby poświęcić pokarmy. Muszę przyznać 
- jesteśmy łasuchami, więc na stole na pewno nie 
zabraknie słodkości w postaci wielkanocnych bab, 
tortów czy mazurków. Pojawi się też moja 
popisowa potrwa, którą robię tylko raz do roku, 
właśnie na święta wielkanocne. To taki rodzinny 
przepis, który przechodzi z  pokolenia na pokole
nie. Tę pieczonkę robił mój tata, 
robię i ja. To zapiekane wędliny z 
kawałkami pszennego pieczywa,
Moja rodzina ją  uwielbia. W niedziel
ny poranek wspólnie z najbliższymi jak  co^Ę 
roku udamy się na rezurekcję, a 
południu na spacer. Drugi dzień 
świąt, śmigus dygus, obchodzimy 
symbolicznie. Są życzenia, 
niekoniecznie hektolitry wylanej 
wody. Prezenty oczywiście też będą wielkanocny 
zajączek sprytnie ukryje je  na terenie ogrodu.

Władza też ma święta
Zapytaliśmy samorządowców ż powiatów oleskiego i kluczborskiego, w jaki spo

sób spędzą Święta Wielkanocne.

Stanisław Belka 
wicestajposta powiatu oleskiego

- Poza odwiedzinami u teściowej w święta niegdzie 
się nie wybieram. Będę odpoczywał w domu wraz z rodzi
ną. Jeśli pogoda dopisze być może wybiorę się na konną 
przejażdżkę i długi spacer. W przeciwnym razie 
przed telewizorem. Na święconkę zazwyczaj chodził naj
młodszy w rodzinie, czyli mój syn. Mam nadzieję że i w 
tym roku pójdzie. Koszyczek ze święconym jest tren 
- jak zwykle jajką kawałek chlebą wędzonka. Dyngus 
dzie symboliczny.

- Artur Tomala,
burmistrz Gorzowa Śląskiego:

- Wielkanoc spędzę w domu 
wraz z rodziną. Nad zawartością 
koszyczka specjalnie nie czuwam, 
moim zadaniem jest raczej 
zadośćuczynienie tradycji. Muszę 
znaleźć w ogrodzie dobre miejsce na 
gniazdko dla zajączka, który 
przynosi prezenty. Mam małą 
córeczkę i dwóch chrześniaków, dla 
każdego zajączek coś przyniesie. W 
dungus postaramy się zachować 
umiar, ale mam cztery szwagier ki, 
przed którymi raczej się nie 
schowam. Dla tradycji zainwestuję w 
sikawki lub pistolety na wodę.

\

Jarosław Kielar, 
burmistrz Kluczborka:

- Jestem tradycjonalistą i preferu
ję  święta rodzinne. Może bierze się to z 
tego, że po studiach byłem rok 
wojsku. Akurat w wigilię byłem dowód

cą warty i Boże Narodzenie spędziłem 
dala od rodziny. Strasznie to 

przeżyłem i od tego czasu, jeśli nie 
ma takiej potrzeby, w czasie świąt 
staram się nie ruszać z Kluczbor

ka. W tym roku też nie będzie
inaczej. Pierwszy dzień Wielkiej Nocy 

spędzę u rodziców. Z pewnością będzie
rodzinnie i biesiadnie. Jeśli

k x aura dopisze, skorzys
tamy też z możliwości 

rekreacji, być może 
pospacerujemy. A 
świąteczne wieczory 
mam zaplanowane na 
spotkania z przy
jaciółmi.\

y \
Piotr Pośpiech, 
starosta kluczborski:
- Bardzo lubię święta i spędzę je  jak zwykle rodzinnie, 
Razem z dziećmi i żoną będę gościć u moich teściów w 
Bolesławcu. Wspólnie będziemy brać udział w nabożeńst

wach i biesiadować przy stole. Jeśli pogoda będzie 
a * łaskawa, na pewno wybierzemy się na spacer po 
\  świeżym powietrzu. Doceniam oferty biur podróży, 

r / W  które organizują świąteczne wyjazdy, ale osobiście 
Jj, jestem zwolennikiem świąt domowych i rodzinnych. 

Chciałbym też tak 
wychować moje 
dzieci.

Z  okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

w imieniu radnych i pracowników urzędu 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo 

wiosennego słońca oraz samych sukcesów.

/

Burmistrz 
Jarosław Tkaczyński

Przewodniczący rady 
Jan Spodzieja

Ryszard Gruner, 
burmistrz Byczyny:

- Święta to dla mnie bardzo' 
rodzinny czas. Na pewno będą 
spotkania w gronie rodzinnym. Koszyczek 
na święconkę przygotowuje żona, ale na pewno nie zabraknie 
w nim pisanek, pieczywa, kiełbaski. Wyszedłem już z wprawy 
w malowaniu jajek, ale na szczęście reszta rodziny ma w tym 
sporą praktykę. W drugi dzień świąt zamiast wiader z woda 
będą sikawki. Bez szaleństwo. Nie zapomnę również o drob
nych upominkach dla najbliższych na zajączka. Jestem rol
nikiem i aby w tym roku mieć dobre plony postaram się nie 
kłaść w ciągu dnia. Będę przestrzegać starej zasady: jak się 
gospodarz kładzie to się i zboże kładzie.

Ciepłych i udanych 
świąt Wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności
i radości 

w życiu zawodowym 
i prywatnym życzy 

szystkim mieszkańcom
gminy 

istrz Wołczyna 
Leszek Wiącek
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Waldemar Czaja, 
wójt Zębowic:
- Święta spędzam tradycyjnie z ro
dziną. W pierwszy dzień zostanie
my w domu, a w drugi wybieramy 
się do teściowej. Jest to już nasza 
tradycja rodzinna. Przygotowa
niem koszyczka ze święconką zaj
muje się. żona. To ona dba, aby zna
lazło się w nim wszystko co potrze
ba, czyli między innymi jaja, szyn
ka, baranek, no i śledzie wędzone. 
Jak co roku jadamy śniadanie po 
rezurekcji. W drugi dzień świąt 
bywa mokro, ale wiele zależy od 
pogody. Jeśli będzie ciepło, to wo
da się poleje, ale gdy aura nie do
pisze, pozostaniemy 
przy perfu
mach.

Róża Koźlik, 
burmistrz Dobrodzienia:
- W mojej rodzinie na pierwszym 
miejscu jest tradycja. Święta spę
dzamy w domu w gronie rodzin
nym. Drugi dzień świąt spędzamy 
razem z teściową. W niedzielę obo
wiązkowo idziemy na rezurekcję, 
bo bez tego święta się nie liczą. Ko
szyczek wielkanocny przygotowuję 
osobiście. Jak zwykle są jajka, ba

ranek, kiełbaska. 
Dyngus obcho
dzimy symbo
licznie perfuma- 

wodą cho
ciaż dcrwniej by

wało mokro.

'

Włodzimierz Kierat, 
wójt Radłowa:

- Święta to rodzinny czas, jak  co roku spędzam go w domu z najbliższymi. 
Na pewno odwiedzimy rodzinę w Starokrzepicach i posiedzimy trochę w 
domu. Ze święconką wybiorę się z córką. W koszyczku nie zabraknie oczy
wiście jajek, baranka, kiełbaski. W dyngus na pewno najbardziej mokre 
będą nasze dziewczyny. Tradycji musi się stać zadość.

Jan Kus, 
starosta oleski:
- Te święta, tak jak wcześniejsze, 

spędzę w rodzinnym gronie, w 
domu. Nigdzie nie wyjeżdżam. W 
koszyczku ze święconką znajdą się 
tradycyjne składniki, a na samo 
święcenie wybieramy się wszyscy. 
Ile osób zjedzie się do nas, w tyle 
idziemy do kościoła. Na stole zna
jd ą  się tradycyjne wielkanocne 
potrawy, wszystkie własnego 
wyrobu, a nie kupowane w sklepie. 
Jesteśmy z żoną starszymi osobami, 
więc do lanego poniedziałku nie 
przywiązujemy tak dużej wagi, jak  
to na przykład czyni młodzież z 
naszej ulicy. Mam nadzieję, że w 
święta dobrze wypocznę.

Jan Leszek Wiącek, burmistrz 
Wołczyna:

- Święta spędzę w domu z ro
dziną. Do domu przyjadą moje 
dzieci i wspólnie zasiądziemy do 
świątecznego śniadania. W naszej 
rodzinie śniadanie ma szczególne 
znaczenie, ponieważ przypomina 
mi moich rodziców. Mama zawsze 
przygotowywała przepyszny żurek. 
Poza tym uwielbiam zapach świą
tecznego koszyczka i zgromadzo
nych w nim potraw. Często rodzina 
śmieje się ze mnie, gdy wącham ko
szyczek. To jest mój zapach z dzie
ciństwa. Tradycyjną święconkę 
przygotowuje żona. Do koszyczka 
wkłada jak co roku: jajka, kiełba
skę, chleb, ciasto , chrzan, buracz
ki. W dyngus wstaję wcześnie i za
kradam się do sypialni moich córek 
z miską wody. Robię przy tym spo
ro krzyku, pewnie więcej niż moje 
mokre córki. Mam nadzieję, że uda 
mi się wypocząć w te święta i 
przede wszystkim wyspać się.

Kilka pytań 
ludowych

do... doktora Euzebiusza Gila, historyka, etnografa i badacza tradycji

Harce, żarty i psot
- Polska tradycja obfitowała niegdyś w wielkopostne 

obrzędy i zwyczaje ludowe. Po niektórych już niestety nie 
ma śladu.

- Czas wielkiego postu rozpoczynała środa popielcowa. 
Była i jest pod każdym względem uroczystością wyłącznie re
ligijną Lud tłumnie ruszał do kościołów, aby tam w podnio
słym nastroju uklęknąć przed ołtarzem, pokornie pochylić gło
wę, na którąkapłan sypał odrobinę popiołu ze słowami: „Z pro
chu powstałeś i w proch się obrócisz.” Popiół do posypywania 
głów wiernych musiał być szczególny, święty. Był odrobiną 
spopielałej palmy, czyli wierzbowych gałązek, poświęconych 
w kwietną niedzielę. Pospólstwo jednak sądziło, że jest to po
piół ze znalezionych na cmentarzu kości.

- Ale początkowo zwyczaj posypywania głowy popio
łem nie dotyczył każdego wiernego...

- Rytuał ten, wprowadzony do obrzędów kościelnych 
około czwartego wieka Aż do dziesiątego wieku obowiązywał 
wyłącznie osoby publiczne odprawiając pokutę. Po obrzędzie 
osoby te opuszczały kościół i dopiero po spowiedzi wielkanoc
nej w Wielki Czwartek, pozwalano im ponownie przekroczyć 
próg świątyni.

- Choć Wielki Czwartek jest w liturgii dniem odpusz
czenia grzechów i pojednania z kościołem, w tradycji ludo
wej nie był wolny od harców i psot.

- Młodzież, nie bacząc na podniosły nastrój uroczystości, 
przed kościołami i w ich wnętrzu stroiła sobie żarty. Na przy
kład chłopcy czatowali na idące do kościoła niewiasty, którym 
niepostrzeżenie przypinali na plecach kurze rapcie, skorupy od 
jajek, indycze szyje i rury wołowe, a damy, nie czując na sobie 
tych „ozdób”, godnie podchodziły do pierwszych ławek, wy
wołując śmiech i pomruki wesołości.

- Wielki post wprowadzał też zmiany na polskich sto
łach.

- Aby godnie doczekać cudu Zmartwychwstanią należa
ło przestrzegać nałożonych rygorów, wystrzegać się jedzenia 
mięsa i tłuszczu. Z domowych jadłospisów znikał też cukier, 
miód i nabiał. Przestrzegano postu pod względem ilości jak i ja
kości spożywanych pokarmów. W samą środę popielcową i 
Wielki Piątek większość odmawiała sobie całkowicie jedzenią

nawet nie jedzono nieokraszonego żuru.
- Żur królował na postnych stołach.
- Tak, królował na stołach wszystkich stanów jak Polska 

długa i szeroka. Przygotowywano go na wiele sposobów, dziś 
nam już prawie nieznanych. Jest to potrawa na zakwasie z mą
ki żytniej z dodatkiem czosnku i suszonych grzybów. Oprócz 
żuru tradycyjną potrawą wielkopostną był śledź. Spożywano 
również kapustę kiszoną gotowaną brukiew, różne breje mącz- 
ne czy chleb maczany w oleju.

- W niektórych regionach naszego kraju ciszę wielko
postną przerywano dzisiaj już zapomnianymi hałaśliwymi 
obchodami półpościa lub śródpościa.

- Kiedy przypadała połow a wielkiego postu po opłotkach 
wielu miast i miasteczek biegali chłopcy z drewnianymi kołat
kami. Ponadto rozbijali oni gliniane garnki wypełnione popio
łem i uderzali drewnianymi młotkami o drzwi domów, zwłasz
cza tych, w których były panny na wydaniu. Stąd też półpoście 
nazywano niekiedy dniem gamkotłuka. Tradycja ta już niemal 
całkowicie zaginęła. W okresie wielkiego postu, oprócz prak
tyk kościelnych, od niepamiętnych czasów praktykowano ob
rzędy i Zwyczaje ludowe o magicznym znaczeniu, dotyczące 
przywoływania i pobudzania wiosny. Bo przecież Zmartwych
wstanie nieodłącznie kojarzy się z nowym życiem, a jej sym
bolem jest wiosna.

- Dziękuję za rozmowę.
■śi • .->> Rozmawiała

Milena ZATYLNA

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE
Świąteczne porządki. Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie 
lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie - wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią 
wszelkie zło i choroby.
Święconka. Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić 
koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), 
mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, - bo “gorycz męki Pańskiej i śmierci 
została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło - oznakę dobrobytu - i jajka - symbol naro
dzenia. Święconkę jadło się następnego dnią po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.
Specjalnie dla dziewcząt. Uwaga dziewczyny - jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której 
gotowały się jajka na święconkę, znikną piegi i inne mankamenty urody!
Wielka Niedziela - dzień radości. W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudz
ić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji 
zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby 
wielkanocnej i dziadą czyli mazurka.

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

smacznego jajka oraz obfitego 
lanego poniedziałku

Przewodniczący Rady 
Edward Gładysz

wójt Rudnik 
Andrzej Pyziak

Zdrowych, radosnych 
i pogodnych świąt Wielkiej Nocy, 
spędzonych w gronie rodzinnym 
oraz wszelkiej obfitości 
na świątecznym stole 
mieszkańcom powiatu oleskiego 
życzą
Przewodniczący Rady 

Powiatu w Oleśnie 
Antoni Polak

Starosta 
Jan Kus
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Praszka: Zaproszenie dla akty
wnych

Chcą utworzyć 
stowarzyszenie

W środę 18 kwietnia o 
godz. 18.00 w Miejsko - Gmin
nym Ośrodku Kultury i Spor
tu w Praszce odbędzie się inau
guracyjne spotkanie stowarzy
szenia pod nazwą Związek 
Partnerski Praszka.

- Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Praszka, 
którzy chcieliby aktywnie uczest
niczyć w pracy stowarzyszenia - 
mówi Jarosław Tkaczyński, bur
mistrz Praszki.

Celem istnienia tej organizacji 
będzie tworzenie i pielęgnacja part- 
nerstw z gminami innych krajów 
oraz nawiązywanie z nimi oficjal
nych przyjacielskich stosunków.

- Jeśli powstanie to sto
warzyszenie, będziemy mieli więk
szą szansę na pozyskanie środków 
unijnych - informuje włodarz.

AB

Chudoba: Remont w kościele

Prezent na święta
Trwa generalny remont organów w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Chudobie. Parafianie brzmienie odrestaurowanego instrumentu usłyszą w Wiel
ki Czwartek.

Piętnastogłosowe organy pochodzą 
z roku 1923 i od lat nie były re

montowane.
- W czasie zeszłorocznej suszy 

odmówiły posłuszeństwa - wspomina 
Jan Maksara, proboszcz parafii w 
Chudobie. - To był znak, że pora się 
nimi zająć.

Pieniądze na renowację or

ganów pochodzą z datków. Raz w 
miesiącu rada parafialna zbiera ofiary 
na kościół.

- Ludzie są hojni, bo mają za
ufanie do członków rady - mówi pro
boszcz. - Wiedzą że te pieniądze zo
staną odpowiednio wykorzystane. 
Nasz kościół finansowo wspomagają 
także byli mieszkańcy Chudoby.

J u ż  w  W ie lk i C zw a rtek  d źw ię k  o rg a n ó w  u p ięks zy  litu rg ię

W listopadzie ubiegłego roku 
odmalowano wnętrze kościoła, co 
kosztowało parafię 86 tys. zł. W tym 
roku przyszła pora na remont kościel
nego instrumentu.

- Wymieniamy uszkodzone i po
gryzione przez komiki piszczałki - 
mówi Wiesław Jeleń. - Specjalnie z 
Niemiec sprowadzony został orygi
nalny silnik. Zamontowane zostaną 
również nowe klawiatury. Organy zo
staną odpowiednio nastrojone.

Koszty kapitalnego remontu nie 
są jeszcze znane. Po świętach wielka
nocnych odbędą się jeszcze drobne pra
ce kosmetyczne przy instrumencie.

Neogotycki kościół pod wezwa
niem Najświętszego Serca Pana Jezu
sa w Chudobie w tym roku będzie ob
chodził 100-lecie swojego istnienia. 
Uroczystości związane z tą okrągłą 
rocznicą odbędą się w łipcu.

MK

Gm. Rudniki: Pisali teksty i wysyłali pierwsze e-maile

Komputer to podstawa
W miniony weekend 14 osób z gminy Rudniki uczestniczyło w bezpłatnym kursie komputerowym. Szkolenie zorgani

zowane przez Fundację Górna Prosną w całości sfinansowane było z funduszy Programu Leader Plus.

U czestnicy szkolili się w sali mentów, poznali podstawowe ope- 
k1 komputerowej rudnickiego 

gimnazjum, pod czujnym okiem 
Zofii Gońdy - Ciupy, informatycz
ki z praszkowskiego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. - Żyjemy w 
dobie komputerów i Internetu - 
podkreśliła prowadząca. - Dla 
współczesnego człowieka komputer 
staje się narzędziem pracy podob
nym do pióra czy ołówka, a świat 
powoli przeistacza się w globalną 
wioskę, w której podstawowym spo
sobem komunikacji jest Internet.

Uczestnicy podczas 14 - go
dzinnego kursu poznali podstawy 
pracy z komputerem. Zapoznali się 
między innymi z Wordem - edyto
rem tekstu i redagowaniem doku-

racje wykonywane na plikach oraz 
surfowali po Internecie i zakładali 
konta e-mailowe.

Uczestnicy otrzymali zaświad
czenia potwierdzające zdobyte pod
czas szkolenia umiejętności.

Szkolenie zostało zorganizo
wane w ramach Sektorowego Pro
gramu Operacyjnego „Restruktury
zacja i modernizacja sektora żyw
nościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004 - 2006” w zakresie 
działania Pilotażowego Programu 
LEADER Plus, Fundacji Górna 
Prosną.

Tekst i zdjęcie 
ek K u rs an c i z  u w a g ą  s łu c h a li in s tru k to rk i.

Radłów: Recytowali poezję po niemiecku

Młodzi poeci na scenie
W  czwartek 29 marca w Miejskiej 

Bibliotece w Radłowie odbyły 
się eliminacje gminne konkursu recy

tatorskiego w języku niemieckim. 
Wiersze prezentowali uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjum.

O d p ra w e j dół: J u lia  Ś w ita ła , P au lin a  B arcz , D aw id  W en g e l, F ilip  
N o w a k, N iko la  H ęc iń ska , W ie c zo re k  P aw eł, E m ilia  K u b ik . O d lew ej 
góra: A lic ja  G rzes ik , M a g d a le n a  K an s ik , J o a n n a  K ik , A n d re as  M aru s - 
k a ,S y lw ia  G a rb a c io k  - o p ieku n  A lic ja  W ik to r (s zko ła  p o d s ta w o w a )

W eliminacjach wzięło udział 21 
uczestników z trzech szkół. Jury w 
składzie: Krystyna Zabawa (prze
wodnicząca), Anna Maria Gerłic 
(była wójt Radłowa), Aniela Książek 
(Gminny Ośrodek Kultury w Radło
wie) i Bronisław Kubik (tłumacz 
przysięgły języka niemieckiego) wy
typowało sześciu laureatów.

W grupie szkół podstawowych 
gminę Radłów w eliminacjach powia
towych w Oleśnie reprezentować bę
dą: Paulina Barcz, Julia Świtała 
(Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Stemalicach), Alicja Grzesik, Nikola 
Hęcińska, Emilia Kubik (Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Kościeli
skach). W grupie gimnazjów wytypo
wani zostali: Patrycja Kulik, Anna 
Pakuła i Stefania Wieczorek (Pu
bliczne Gimnazjum w Radłowie).

Każdy z uczestników przygo
tował dwa utwory poetyckie w ję
zyku niemieckim. Jeden z nich mu
siał być tematycznie związany ze 
Śląskiem lub być autorstwa śląskie
go poety.

- Konkurs był na bardzo do
brym poziomie - mówi Bronisław 
Kubik, członek jury. - Wybór był 
bardzo trudny, bo wszyscy uczestni
cy byli bardzo dobrze przygotowani.

Nad przygotowaniem mło
dzieży czuwały nauczycielki języka 
niemieckiego z miejscowych szkół: 
Alicja Wiktor (PSP Kościeliska), 
Klaudia Maruska (PSP Stemalice) 
oraz Anna Urbańska i Katarzyna 
Barcz (PG Radłów).

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe.

AB

Zadbaj 
o swoje zdrowie

Publikujemy adresy i 
zakres działań niepublicz
nych zakładów opieki zdro
wotnej z naszego terenu.

NZOZ A. Proszewski w Ole
śnie, ul.Pieloka 14, tel. 034 3504250 

Na stałe prowadzi bezpłatne ba
dania w kierunku: chorób układu krą
żenia dla pacjentów w wieku 35-55 
lat, spirometryczne (40-60 lat), okuli
styczne badanie dna oką profilaktykę 
raka szyjki macicy (bezpłatne bada
nia cytologiczne)

NZOZ G. Borowik-Bzdzion, 
J. Idasiak, A. Zygmunt w Oleśnie, 
ul. Pieloka 14, tel. 034 3505370-72 

Na stałe prowadzi: bezpłatne 
badania spirometryczne, szczepienia 
na WZW typu A i B (szczepionki za
kupione w NZOZ-e są po promocyj
nej cenie).

Indywidualna Praktyka Le
karska J. Cytrycka w Radłowie, tel. 
034 3599050

Od 3.04.2007r. prowadzi bez
płatne badania spirometryczne. Na 
stałe bezpłatne badania poziomu cho
lesterolu i cukru we krwi.

NZOZ Medyk w Praszce, ul. 
Fabryczna 17, tel. 034 3590113-4 

Co wtorek prowadzone są bada
nia słuchu, a na stałe: badania pozio
mu cholesterolu, cukru oraz szczepie
nia przeciwko pneumokokom (za 
szczepionkę płaci pacjent)

NZOZ Eskulap w Praszce, ul. 
Powstańców Ś1.8, tel. 034 359 1001-2 

Wykonuje szczepienia przeciw
ko rakowi szyjki macicy. Szczepion
kę zakupuje pacjentką szczepienie 
wykonuje bezpłatnie pracownik 
NZOZ - u.

NZOZ Zdrowie w Zębowi
cach, ul. Oleska 23, tel 077 4216018 
organizuje:

11.04 bezpłatne badania spiro
metryczne (badanie płuc), 19.04 bez
płatne konsultacje z diabetologiem, 
24.04 bezpłatne badania słuchu pro
wadzone przez specjalistę

NZOZ Eskulap w Dobro
dzieniu, ul. Moniuszki 2, tel. 034 
3575275

organizuje 24.04 w godz. 
9.00-12.00 bezpłatne badania w 
kierunku osteoporozy. Na stałe pro
wadzi program profilaktyki raka 
szyjki macicy (bezpłatne badania 
cytologiczne)

NZOZ w Gorzowie Śl., ul. 
Krasickiego 8, tel. 034 3594490 

Organizuje: 16.04.bezpłatne 
konsultacje z diabetologiem, 24.04 
płatne badania UKG (badanie ser
ca, przepływu naczyń kończyn dol
nych i tętnic szyjnych), w maju 
2007r. bezpłatne badania w kierun
ku osteoporozy. Na stałe prowadzi 
co miesiąc komputerowe bezpłatne 
badanie wzroku i konsultacje z chi
rurgiem naczyń (na zapisy).

NZOZ Vita w Kozłowicach, 
tel. 034 3593015

Stale organizuje konsultacje z 
onkologiem (na zapisy)

Gabinet Położniczo-Gineko
logiczny E.Massouh w Oleśnie, 
ul. Krasickiego 5, tel. 034 3588257 

Na stałe prowadzi bezpłatne 
badania cytologiczne w ramach 
profilaktyki raka szyjki macicy.

REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja_pro@o2.pl, tel. 034/3588774, tel./fax 034/3591921
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Kowale: Emocje na boisku i poza nim

Trzech sędziów wystarczy
W najciekawszym spotkaniu piłkarskiej klasy B grupy oleskiej dotychczasowy lider, 

LZS Kowale, zremisował z wiceliderem - LZS Przedmość.
'[ " ’mocje rozpoczęły się zaraz po 
J_/pierwszym gwizdku sędziego. Nie 
minęły dwie minuty, a miejscowi pro
wadzili po bramce Wojciecha Matei, a 
gdy w 17. min Zbigniew Skorupa pod
wyższył na 2-0, na trybunach zapanował 
radosny nastrój. Był on uzasadniony, bo
wiem miejscowi dominowali na mura
wie, a pierwszą okazję do interwencji 
Krzysztof Koj miał dopiero w 23. min. 
Od tego momentu inicjatywę przejęli 
goście, a w 27. min piłkę zmierzającą do 
bramki wybił Adam Owczarek. Potem 
raz po raz kotłowało się na przedpolu 
gospodarzy.

- To sąparodie, panie sędzio, to ka
lectwo - krzyczał jeden z działaczy z 
Przemością gdy ten nie potraktował za
grania obrońcy z Kowal jak faul w polu 
karnym.

Kolejną okazję, w 30. min., zmar
nował Mariusz Żamecki, pudłując z 
kilku metrów.

- Uspokójcie grę - instruował swo
ich podopiecznych Ryszard Góra, tre
ner LZS Kowale. - Gramy’za nerwowo, 
za szybko pozbywamy się piłki.

Gdy po kolejnej akcji znów jeden 
z zawodników gości upadł w polu kar-
f  t.

nym, działacze z Pizedmościa znów do
magali się jedenastki.

- Panowie, jest trzech sędziów na 
boika, to może wystarczy - powiedział 
szkoleniowiec gospodarzy.

- A może oni są bez papierów, albo 
to „Fryzjerzy” - zripostował ktoś z eki
py z Przedmościa

Tuż pod koniec I części dwa razy 
bramce miejscowych zagroził Dariusz 
Młynarczyk, najlepszy zawodnik całe
go spotkania

Po zmianie goście całkowicie 
przejęli inicjatywę i raz po raz było gorą
co pod bramką Krzysztofa Koja. 
Tizech dogodnych okazji nie wykorzy
stał Piotr Pawlaczyk. Po jednej z nich 
goście twierdzili, iż piłka całym obwo
dem przekroczyła linię. To jeszcze bar
dziej zmobilizowało piłkarzy z Przed
mościa Najpierw Sławomir Koziołek, 
grający trener, strzelił prosto w bramka
rza ale w chwilę później Dariusz Mły
narczyk nie dał szans Kojowi. W kilka 
minut później, po dośrodkowaniu z rzu
tu rożnego, Koziołek wyrównał strza
łem głową

Andrzej SZATAN

ił v
S p o tk a n ie  d o s ta rc zy ło  k ib ic o m  w ie lu  e m o cji

Ryszard Góra, trener LZS Ko
wale:

- Zadowolony 
jestem tylko z 
pierwszych dwu
dziestu minut 
meczu. Gra w 
naszym wykona
niu była wówczas poukładana i 
strzeliliśmy dwie bramki. Potem 
za bardzo cofnęliśmy się i odali- 
śmy pole przeciwnikowi. Nie było 
zawodnika, który by uspokoił grę 
i w nasze poczynania wkradł się 
chaos. Poza tym nie wszyscy pił
karze kondycyjnie wytrzymali tru
dy spotkania. Wynik chyba spra
wiedliwy. Nie oceniam pracy sę
dziów.

Sławomir Koziołek, trener LZS 
Przedmość:
- Z jednego punk
tu zadobytego na 
wyjeździe z do
tychczasowym li
derem trzeba być 
zadowolonym , 
choć pozostał niedosyt. Potem jed
nak gra toczyła się ze wskazaniem 
na nas. Szkoda, iż w pierwszej poło
wie sędzia nie zauważył ewidentne
go zagrania ręką zawodnika z Ko
wali w polu karnym, a w drugiej te
go, iż bramkarz gospodarzy wybił 
piłkę, gdy ta już całym obwodem 
przekroczyła linię bramkową. Choć 
mówią o nas „staruszkowie ”, to za
pewniam, iż jeszcze niejednej druży
nie urwiemy punkty.

Klasa okręgowa

Zmienne szczęście
Wygrana i porażka to bilans zespołów z naszego terenu w inauguracyjnej serii wiosen

nych rozgrywek w futbolowej „okręgówce”.

Zwycięstwo na własnym terenie od
notował lider tabeli, Start Dobro

dzień. Podopieczni trenera Ireneusza 
Sukienika wystawili kibiców i swojego 
szkoleniowca na ostrąpróbę nerwów. W 
potyczce z Pogonią Łosiów prowadzili 
już 3-0, by wygrać różnicą tylko jednej 
bramki. Jednak jak mówi piłkarskie po

wiedzenie „Zwycięzców się nie sądzi”.
Apetyty na punktowe zdobycze 

mieli sympatycy Hetmana Byczyną bo
wiem zespół trenera Jerzego Chyły był 
skuteczny w meczach Pucharu Polski, a 
tuż przed inauguracjąpokonał 3-0 czoło
wą ekipę IV ligi, Rajfel Krasiejów. Prze
grana 1-2 w SiołkoWicach Starych jest

* Start Dobrodzień - Pogoń Łosiów 3-2 (2-0)
1-0 Skorupa - 22., 2-0 Stupiński - 28., 3-0 Stupiński - 57., 3-1 Szymańs
ki - 62., 3-2 Kompanicki - 64.
Start: J. Olearczuk - Mańka, Szczygieł, Jelonek, Szczygioł, Skorupa 
(Rorbach), M. Gadecki, A. Gadecki, Stupiński, Romanowski (M. 
Olearczuk), Nahajowski (Lisurek). Trener Ireneusz Sukienik.

* Start Siołkowice Stare - Hetman Byczyna 2-1 (1-0)
1-0 Kachel - 19., 2-0 Strząbała - 71., 2-1 Kołosowski - 79.
Hetman: Wesoły - Semeres, Kołosowski, Łysy, Strąk, Sternik (70. 
Pietras), Jasik, Jasiak, Zajączkowski, Kubaczkowski, Dominik (70. 
Radaczyński). Trener Jerzy Chyła.

Komplet rezultatów i tabela:
Piast Brzeg - Odra II Opole 7-0 (5-0), LZS Widawa Lubska - Unia 
Kolonowskie 1-2 (0-0), Start Siołkowice Stare - Hetman Byczyna 2-1 (1- 
0), Polonia Domaszowice - Małapanew Ozimek 2-1 (2-0), Start 
Dobrodzień - Pogoń Łosiów 3-2 (2-0), ZKS Górażdże - Orzeł Dlinice 2-2 
(1-1), Silesius Kotórz Mały - LZS Grodziecc 4-0 (1-0), LZS Mechnice - 
Skalnik Tarnów Opolski 3-2 (0-1).
Następna kolejka 7-8 kwietnia. Grają: Górażdże - Małapanew, Start - Po
goń, Mechnice - Piast, Skalnik - Silesius, Grodziec - Polonia, Orzeł Żlini- 
ce- Start Dobrodzień, Unia - Odra II, Hetman Byczyna - LZS Widawa 
Lubska.

tym boleśniejszą iż rywal, konkurent w 
walce o utrzymanie się, jest niżej noto
wany w tabeli, ale teraz zrównał się już 
z Hetmanem punktami.

- Boli mnie ta porażka - skomento
wał Jerzy Chyłą trener byczyńskiej 
drużyny. - Nie widziałem w zespole woli 
walki, a meczu nie wygra się na stojąco, 
trzeba go wybiegać, walczyć do końca. 
Po dwóch wygranych z czwartoligowca- 
mi w Pucharze Polski chłopakom zabra
kło motywacji. Obie bramki podarowa
liśmy gospodarzom, bo padły bo na
szych błędach.

AS

1. Start D. 18 39 36-19
2. Piast 18 37 43-13
3. Małapanew 18 34 40-16
4. Mechnice 18 33 38-32
5. Silesius 18 31 29-18
6. Grodziec 18 28 37-25
7. Widawa 18 26 38-36
8. Pogoń 18 26 31-26
9. Skalnik 18 20 15-22
10. Odra II 18 20 38-30
11. Polonia 18 18 19-42
12. Orzeł 18 18 26-27
13. Hetman 18 17 22-30
14. Start S. 18 17 19-44
15. Górażdże 18 17 16-40
16. Unia 18 16 29-56

Piłkarska B - klasa

Prosną znów na czele
Tylko na jeden tydzień piłkarze Prosny Zdziechowice 

oddali fotel lidera oleskiej grupie klasy - B. Stało się tak 
dzięki podziałowi punktów w spotkaniu lidera LZS-u 
Uszyce z wiceliderem LZS-em Przedmość i wysokiej 
wygranej Prosny z LZS-em Borki Wielkie.
* LZS Kowale - LZS Przedmość 2-2 
Bramki: Mateja i Skóra - Młynarczyk, Koziołek.
Kowale: Koj - Z. Skóra, J. Skóra, Noga, Kraboszyński, Owczarek, Piotr 
Spodzieja, Paweł Spodzieja, Morel, Kościelny, Mateja oraz Góra, Kubac
ki. Trener Ryszard Góra.
Przedmość: Pacyna - Sarnecki, Koziołek, Zawadzki, Walacik, 
Wiśniewski, Małycha, Michalak, Pawlaczyk, Żamecki, Młynarczyk oraz 
Jędrysiak. Trener Sławomir Koziołek.
* LZS Ligota Ołeska - LZS Kościeliska 9-2
Bramki: Czubaj 3, Wikto- i Menewel po 2, Rabiński, Wiatr po 1 - J. Kocembą Pilak. 
L ig o ta : Pawnuk - Więckowski, Adam, Wiktor, M. Chuć, Wiatr, Czubaj, 
Rabiński, Mancwel, Kacała, Michalak, R. Łyczko, D. Łyczko, H. Chuć. 
Trener Jerzy Rabiński.
Kościeliska: Mańka - Gorzołka, Wiener, Kubik, Armanowski, Grabiński, 
J. Kocemba, P. Kocemba, Pilak, Królikowski, Ptak oraz D. Liszewski, J. 
Liszewski, D. Włoszczyk. Trener Franciszek Ptak.
* LZS Wichrów - Ceramik Kozłowice 2-0 
Bramki: Nowak, Kus.
Wichrów: Pyrasch - K. Obłak, D. Obłąk, Wróbel, Ł. Skibiński, R. 
Skibiński, Słowik, M. Bednarz, Nowak, Wieczorek, K. Bednarz oraz 
Urbański, Kus, Kiedrzyn, Korzekwa. Trener Bronisław Czapliński. 
Ceramik: T. Grabas - Krzymiński, Twardoń, Psyk, Midura, R. Gajdecki, 
Konieczny, Kłos, Piskorski, Cudak, G. Grabas oraz P. Gajdecki, Książek, 
Kocemba, Krzemiński. Trener Sebastian Wiecha.
* Prosną Zdziechowice - LZS Borki Wielkie 7-2
Bramki: Mehlich 3, Uznański, Gacka, Kowalczyk, samobójcza - Marek 
Talik, Ł.Pawelczyk.
Prosną: K. Kostrzewa - Król, Marek Kaczkowski, Mariusz Kaczkowski, 
Cichosz, Uznański, Zimnowoda, Mehlich, Karlak, Gacka, Malecha oraz 
Kowalczyk, P. Kostrzewa, Kawula. Trener Sebastian Uznański.
Borki W.: Aglartowicz - Marek Talik, Marcin Talik, Ł. Pawelczyk, T. 
Pawelczyk, D. Kurpiel, Ł. Kurpiel, Nowak, D. Krawczyk, Kandora, 
Matusek oraz A. Krawczyk, Zug, Parkitny. Trener Szczepan Boboń.
* Stobrawa Wachowice - Pogoń Pludry 2-1 
Bramki: D. Dyla (2) - Łopatka
Stobrawa: J. Pawelczyk - R. Dyla, Wieczorek, Dippel, Krzak, A. 
Pawelczyk, Kuszerski, D. Gmyrek, Ł. Gmyrek, Respondek, D. Dyla oraz 
Paliński, Kulik, Kudliński, Jaziorek. Trener Tadeusz Wróbel.
Pogoń: K. Ortman - Dyla, Padberg, Koj, Hońca, Kempa, Łopatka, 
Kłosek, Mańką Bucki, M. Ortman oraz Stryczek, Lizoń, Kupczak. Tren
er Edmund Swoboda.
* Albor Borki Małe - LZS Uszyce 1-1 
Bramkę dla Alboru strzelił Więdlocha.
Albor: Mirosław Dawid - Mendecki, R. Kaczmarczyk, D. Kaczmarczyk, 
Zaciura, Praszczyk, Kaczmarek, Kostosz, Więdlocha, Sklorz, Galus oraz 
Michał Dawid, Jakubowicz. Trener Józef Bardosz.
Pauzowały: LZS Rudniki i LZS Stemalice.
1. Prosną 15 32 46-27
2. Kowale 15 31 43-17
3. Przedmość 15 30 34-16
4. Stobrawa 15 27 37-21
5. Kościeliska 15 27 38-30
6. Rudniki 14 23 38-33
7. Wichrów 15 21 35-25
8. Albor 15 20 34-31
9. Ceramik 15 18 23-29
10. Stemalice 14 17 30-42
11. Ligota O. 15 16 43-49
12. Pogoń 15 13 23-34
13. Borki W. 15 9 25-67
14. Uszyce 15 8 19-45
Następna kolejka 15 kwietnia. Grają: Rudniki - Albor, Uszyce - Prosną, 
Borki W. - Wichrów, Ceramik - Stobrawa, Pogoń - Kowale, Przedmość - 
Ligota O. Pauzują: LZS Kościeliska i LZS Stemalice.
Działaczy klubów prosimy o podawanie rezultatów meczów o składu 
zespołów pod nr. tel. 034 358 86 21 lub na adres a.szatan@wp.pl

AS

Sparing dla seniorów
Wykorzystując pauzę w rozgrywakch oleskiej grupy B 

- klasy, zespół z Rudnik zagrał mecz kontrolny z juniora
mi tego klubu.
Spotkanie, zgodnie z przewidywaniami, zakończyło się wygraną seniorów, którzy 
zwyciężyli 6-1. Dla seniorów gole strzalili: Stasiak (3), Lewandowski, Pecyna i Szy
dło, dla juniorów - Pawelec.
Seniorzy: Wierszak - Pawlaczyk, Górką Sobieraj, Zaręba Piotr, Zaręba Paweł, 
Lewandowski, Włóką Szydło, Pecyną Stasiak, Piekarczyk, Jacobsus.
Juniorzy: Wojtyra - Musiał, Macherzyński, Kmieć, Bejm, Jarząbek, Cichoń, Barcik, 
Pawelec, Rozik, Kubacki, Tuszyński, Korzeniowski, Włóką Orator, Sarowski.

ek
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Praszka: Mile złego początki

Falstart Motoru
Od porażki z niżej notowanym w tabeli Śląskiem Łubniany rozpoczęli rundę rewanżową opolskiej IV ligi

futboliści M otoru Praszka.

D la kibiców, i nie tylko, to przykra wiele strat piłek. Trener Olszański raz 
r

Opinie
Olszański, trener

"niespodzianka, bowiem po run
dzie jesiennej oba zespoły w tabeli 
dzieliła przepaść. Motor z dorobkiem 
34 pkt plasował się na 4. pozycji, ry
wal był na 13. miejscu, mając na kon
cie aż o 20 pkt mniej.

- Nie ukrywam, iż nie do końca 
wiem na co w tej chwili stać zespół - 
mówił przed spotkaniem trener Zbi
gniew Olszański. - Nie wszyscy za
wodnicy jednakowo przepracowali 
okres przygotowawczy. Mam pewne 
obawy, choć do tej pory ze Śląskiem 
nie przegraliśmy jeszcze na własnym 
boisku.

Wątpliwości te potwierdziło bo
isko. Wprawdzie to miejscowi pierwsi 
strzelili bramkę, ale potem było już 
gorzej. Główny mankament stanowił

po raz wytykał swoim podopiecznym 
błędy, ale niewiele to pomogło. Go
ście, grający z wiatrem, uzyskali prze
wagę.

„ Zero zero to za mało, by kibi
ców radowało” - zaśpiewała grupka 
kibiców z Łubnian, która choć była w 
małej liczbie, fo jednak pobiła na gło
wę miejscowych, jeśli oceniać doping 
dla swojej drużyny.

- Gramy z wiatrem i jest znacznie 
trudniej konstruować dokładne akcje - 
ocenił trener Motom. Jakby na prze
kór, za chwilę gospodarze objęli pro
wadzenie, a ładną akcją popisał się 
Mateusz Kucia. Za chwilę mogło być 
goźnie pod bramką Motoru, ale kapi
tan praszkowskiego zespołu Krzysz
tof Kaczor uniemożliwił zawodniko
wi Śląska wyjście na pozycję sam na

Nie p o m o g ły  p rze d m e c zo w e  “m o d ły ” . M o to r s tra c ił u s ie b ie  3 pkt.

brak szybkości w rozgrywaniu akcji,

Motor Praszka - Śląsk Łubniany 1-2 (1-2)
1-0 Kucia - 7., 1-1 Kaczor - 20. (samobójcza), 1-2 Konfisz - 30.

Motor: Pawlak - Kaczor, Woźny (46. Placek), Chwilka (46. 
Wilk), Gierak - Antończyk (65. Fornalczyk), Ł. Cieśla, Czechowicz, 
Kucia - Góra, Toborek (85. T. Cieśla). Trener Zbigniew Olszański.

Śląsk: Moskal - Francuz, Kuras, Sierpiński, Pytlarz - Walecko 
(65. Rzepczyk), Konfisz, Nowak, Langosz - Karabin (89. Kowalski), 
Słowik (85. Wesołowski). Trener Dariusz Broll.

Sędziowali: Adam Czabanowski (główny) oraz Leszek Malara i 
Mariusz Nowak (Nysa). Żółte kartki: Kucia - Karabin.

sam. Niesteyty, niebawem ten sam pił
karz wystąpił w niechlubnej roli, kiedy 
to w zamieszaniu podbramkowym 
wpakował piłkę do własnej siatki.

W praszkowskiej szatni musiała 
się odbyć męska rozmową bo zaraz 
po wznowieniu Grzegorz Góra mini
malnie przestrzelił, a w chwilę później 
obrońca Śląska w ostatniej chwili wy
bił fiitbolówkę spod nóg Toborka. Z 
kolei w 50. min kapitalnym uderze
niem popisał się Paweł Gierak, ale 
równie kapitalna była interwencja

Marka Moskala. Potem okazję miał 
Krystian Antończyk, ale strzelił po 
zimie trochę za lekko. Goście zrewan
żowali się strzałem w poprzeczkę z 
rzutu wolnego, a tuż przed końcem 
Przemysław Karabin główkował z 
kilku metrów obok słupka.

- Trzeba jak najszybciej zapo
mnieć o tym spotkaniu - powiedział 
kierownik Błoch.

Tekst i zdjęcia 
Andrzej SZATAN

Zbigniew 
Motoru:
- Cudów się po 
drużynie nie spo
dziewałem, ale li
czyłem na zwy
cięstwo, w naj
gorszym wypad
ku na remis. 1 była szansa. Więk
szość zawodników miała jakiś 
dziwny brak czucia piłki. Podania 
były' niecelne. Graliśmy wolno, a to 
była woda na młym przeciwnika. 
Dał znać o sobie brak odpowied
niej liczby sparingów i treningów w 
niektórych zawodników. Wszyscy 
mieli różne momenty - lepsze i słab
sze. Niestety, tych drugich było 
znacznie więcej. Załamywać się nie 
ma co, ale nie chciałbym złapać 
złej passy, a teraz czekają nas trud
ne mecze, w tym z liderem i wiceli- 
derem. Śląsk grał bardziej swobod
nie od nas.

Krzysztof Kaczor, kapitan 
Motoru:
- Niestety, zawie

dliśmy na całej li
nii. Nie tak wy
obrażaliśmy sobie 
inaugurację run
dy w Praszce. Na 
dodatek doszła moja pechowa in
terwencja. W kolejnych meczach 
będziemy starali się odrobić stra
cone dziś trzy punkty.

Olesno: IV-ligowe derby

Zwycięstwo mogło być wyższe
W derbach olesko-kluczborskich lepsi okazali się gospodarze. Wygrali w najniższych rozmiarach, ale jak najbardziej zasłużenie.

Rozstrzygająca dla losów potyczki 
okazała się 23. min spotkania Za

pamięta ją  zarówno strzelec zwycięskiej 
bramki, 19-letni Łukasz Warzechą jak 
i dwaj obrońcy z Proślic. Kiedy piłka 
znajdowała się na 25 metrze obaj „zasta
nawiali się”, który z nich ma ją  wybić.

To niezdecydowanie wykorzystał 
młody zawodnik OKS-ą ptzejął futbo- 
lówkę i znalazł się w sytuacji sam na 
sam. Takich okazji sam na sam było w 
tym pojedynku znacznie więcej. Nieste
ty, żadna nie została wykorzystana przez 
zawodników z Olesna. W pierwszej po
łowie spudłował Marcin Piątek, a w 
drugiej jego „wyczyn” powtórzył Mar
cin Pacierz i aż trzykrotnie młody Da
mian Kuc. To mogło się zemścić, bo w 
70. min Grzegorz Szeliga znalazł się w 
pozycji sam na sam, jednak zamiast do 
siatki, trafił w słupek. Tuż przed końcem 
Mariusz Żwaka sparował silne uderze
nie jednego z zawodników z Proślic.

- Gdyby rywal przegrał różnicą 
pięciu bramek nie mógłbym mieć pre
tensji - mówił po spotkaniu Grzegorz 
Świerczek, szkoleniowiec OKS-u. - Ws
kazaliśmyjednak rażącą nieskuteczność.

18. kolejka IV ligi
GKS Starościn - Victoria Chróście
0-2 (0-0), LZS Poborszów - Start 
Bogdanowice 1-1 (1-0), Sparta 
Paczków - Rajfel Krasiejów 0-1 (0- 
1) OKS Olesno - LZS CN Proślice
1-0 (1-0), Polonia Nysa - Czarni 
Otmuchów 1-2 (1-2), Motor Prasz
ka - Śląsk Łubniany 1-2 (1-2), 
SwomicaCzamowąsy - Start Na
mysłów 0-0, MKS Gogolin - MKS 
Kluczborek 0-3 (vo).

W  derbach powiatów kluczborskiego i
Nie chcę tłumaczyć zawodników, ale ole
skie boisko nie jest naszym sprzymie
rzeńcem. Jego stan pozostawia wiele do 
życzenia. Jesteśmy zespołem grającym 
techniczną piłkę, a na takim terenie nie 
zawsze się to udaje, zwłaszcza, gdy ry
wal w dziesiątkę ustawi się na własnym 
przedpolu.

Na pewno na grę OKS-u wypłynę
ła nieobecność w składzie kilku zawod-

OKS Olesno - LZS CN Proślice 1-0 (1-0)
1-0 Warzecha - 23.

OKS: Żwaka - Kubacki, Janik, Pinkosz, Rozik - Warzecha (75. 
Kuc), Pacierz, Wollner (65. Mencweld), Hober (55. Kopel) - Piątek 
(89. Libera), Kutynia. Trener Grzegorz Świerczek.

Proślice: Giec - Cichosz, A.Wijatyk, Babiarz, Kożuchowski - 
Panek (46. Rak), W. Olender (80. M. Olender), Widerski, Jaskólski 
- G. Szeliga, Mioduszewski (70. Peretiatko). Trener Wiesław Okaj. 
Sędziował Przemysław Dudek (Opole). Żółta kartka: Rozik.

oleskiego lepszy okazał się OKS.
ników. Marcin Olszański ma stłuczoną 
łydkę po ostatnim meczu pucharo
wym, Kamil Jasina musiał pauzo
wać za kartki, zaś Dariusz Gawlik 
jest za granicą. Jakby tego było ma
ło, dwie zmiany - Hobera i Warze
chy - zostały wymuszone urazami 

Z kolei Wiesław Okaj, szko
leniowiec z Proślic, przyznał, iż 
przegrany mecz to także efekt bra
ku rozeznania siły drużyny prze
ciwnej.

- Myślałem, że tak jak  w po
przednim sezonie siłą Olesna bę
dzie środek pola - analizaował. - 
Tymczasem dużo krwi napsuło nam 
dwóch młodych, bardzo szybkich 
bocznych pomocników, którzy z ła
twością wygrywali pojedynki jeden 
na jeden z moimi piłkarzami.

AS

1. MKS 18 49 59-14
2. Swomica 17 42 39-6
3. Rajfel 18 38 43-22
4. Motor 18 34 56-30
5. Victoria 18 32 43-26
6. Olesno 18 31 32-29
7. Starościn 18 28 29-27
8. Poborszów 18 27 37-31
9. Proślice 18 26 29-39
10. Start B. 18 23 36-35
11. Śląsk 17 17 15-33
12. Start N. 18 16 17-32
13. Polonia 18 16 28-43
14. Czarni 18 12 15-50
15. Sparta 18 9 24-50
16. Gogolin 18 8 13-48

Opinie
Wiesław Okaj, trener LZS-u 
Proślice:
- Myślę, że spra
wiedliwszy byłby 
remis, ale jedno- 
bramkowa prze
grana z Olesnem 
na jego terenie 
ujmy nam nie przynosi. Szkoda, że 
Grzesiek Szeliga w sytuacji sam 
na sam trafił w słupek. Gdybyśmy 
wyrównali, wówczas mecz mógłby 
się potoczyć inaczej. Ale prawda 
też jest taka, że mogliśmy prze
grać wyżej, bo pod koniec meczu, 
chcąc doprowadzić do remisu od
kryliśmy się i Olesno stworzyło so
bie kilka dogodnych sytuacji.

MKS Gogolin - wycofał się z ligi po 
rundzie jesiennej. Wszystkie mecze w 
tej rundzie weryfikowane sąjako vo (3- 
0) dla rywali. Następna kolejka (7.04.): 
MKS Kluczbork - Swomica (16.00), 
StartN. - Motor (16.00), Śląsk - Polonią 
Czarni - OKS Olesno (16.00), LZS CN 
Proślice - Sparta (16.00), Start B. - Me
todą Rajfel - Poborszów (przełożony na 
1 maja). Pauzuje GKS Starościn.

Grzegorz Świerczek, trener 
OKS:
- Pierwsze mecze 
po przerwie zi
mowej zawsze są 
trudne, bo nie 
wiadomo na co 
stać rywala.
Dlatego cieszą trzy punkty. Nasze 
zwycięstwo mogło być bardziej 
okazałe, gdyby w kilku naprawdę 
dogodnych okazjach nie zawiodła 
skuteczność. Zespół z Proślic po
zytywnie mnie zaskoczył. Choć nie 
stworzył zbyt wielu okazji do 
strzelenie bramek, to stawił duży' 
opór. Grał twardą i ciekawą piłkę
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ki z Armenią była w Kielcach także grupa kibiców z Praszki.
T 3 y ć  może biało-czerwonych dopingowało więcej osób z 
.Dnaszego terenu, ale „Kulisy Powiatu” miały możliwość 
rozmawiania z trzema mieszkańcąmi Praszki. Wszyscy byli 
zauroczeni atmosferą tego spotkania

- Byłem pierwszy raz na meczu reprezentacji - powiedział 
Marcin Bartela. - Wrażenia są wspaniałe, choćjeśli idzie o po
ziom sportowy, to trochę mnie gra naszej drużyny rozczarowa
ła Po wcześniejszej wysokiej wygranej z  Azerbejdżanem może 
liczyliśmy na zbyt wiele. Ale nie żałuję tych stu złotych wyda
nych na bilet. Dopingowaliśmy naszych piłkarzy na tyle głośno, 
że trochę głosu straciliśmy.

- Oj, bolało gardło po meczu, bolało - potwierdza Prze
mysław Czerwiński, który także pierwszy raz miał możliwość 
kibicowania polskiej reprezentacji. - Ten mecz zadał kłam po
wszechnym opiniom o tym, że piłkarscy kibice to stadionowi 
chuligani i rozrabiaki. Jestem przezkonany, że gdyby nawet 
nasz zespół stracił jakieś punkty w tym spotkaniu, to i tak kibi
ce nie zmieniliby swojego zachowania.

- Atmosfera trudna do opisania - relacjonuje Marcin Ko
kot. - Przypuszczam, że nawet ktoś kto na co dzień nie intere
suje się sportem, byłby pod wrażeniem. To był sportowy pinik 
w którym uczestniczyli nie tylko pojedynczy kibice, ale także ca
łe rodziny, małżeństwa z dziećmi A wie pan, jakie wrażenie ro
bi widok dziewięćdzięsiecioletniego pana podpierającego się 
laską idącego na mecz z przewieszonym przez szyję szlikiem re
prezentacji? A co do samego meczu - cóż, zwycięzców się nie 
sądzi Najważniejsze, że wygraliśmy i mamy duże szanse nawet 
na wygranie grupy.

Na takim piłkarskim wydarzeniu nie mogło zabraknąć re
prezentacyjnych akcesoriów - czapeczek i szalików.

-Japo powrocie czapeczkę reprezentacji podarowałem 
swojemy najmłodszemu chrześniakowi - mówi Baitela - Niech 
się uczy kibicować naszej reprezentacji od najmłodszych lat.

Wszyscy moi rozmówcy powiedzieli, iż największe wra
żenie zrobił na nich moment, w którym kibice w jednym z sek
torów tak ułożyli swoje akcesoria, iż powstała ogromna biało- 
-czerwona flaga z orłem. Na koniec Kokot, Bartela i Czerwiń
ski jednogłośnie i stanowczo zadeklarowali:

- Na kolejny mecz reprezentacji Polski na pewno znów 
pojedziemy.

AS

M a rc in  K o ko t i M arc in  B arte la  by li za c h w y c e n i 
a tm o s fe rą  m eczu .

Futsal: Puchar Polski

Nie pojadą?
Dla piłkarzy MKS-u Praszka, którzy awansowali do 

1/8 finałów halowego Pucharu Polski, szykuje się kolejna 
„wycieczka” nad morze.

W  Katowicach odbyło się loso
wanie par kolejnej fazy PP, 

która ma być rozegrana 15 kwiet
nia. O organizację jednego z tur
niejów wystąpił także MKS. Naj
pierw dokonano losowania par. 
Los przydzielił praszkowskiej dru
żynie aktualnego mistrza Polski,

Clearex Chorzów, piątą drużynę I- 
-ligowej tabeli Pogoń 04 Szczecin 
oraz środowiskowy zespół Hunger 
Bud Katowice. Potem wytypowa
no gospodarzy zmagań. Został nim 
zespół szczeciński.

- Byłoby fajnie móc zagrać z 
mistrzem kraju i wysoko notowaną

Pogonią - mówi Bartłomiej Wilk, 
grający trener MKS-u. - Niestety, 
nie stać nas ze względów finanso
wych na kolejny w krótkim czasie 
daleki wyjazd nad morze, bo prze
cież w ostatniej kolejce drugiej ligi 
graliśmy z Polonią Szczecin. Roz
ważamy możliwość zrezygnowania 
z udziału w tym turnieju. Chyba że 
znajdzie się sponsor, który pokrył
by koszty przejazdu. A na mecze z 
dwoma tak silnymi zespołami mu- 
silibyśmy pojechać w pełnym skła
dzie, a nie tak ja k  na ligę - w piąt
kę.

AS

PRACA W HOLAND

Zapewniamy:
- 100% solidności
- pewną pracę
- ubezpieczenie 

zdfowotne
- opiekę polskich 

przedstawicieli

O p o le :

G liw ice:

R acibórz:

S trze lce  O p .:

POLISH RECRUITMENT AGENCY NETHERLANDS

Atrakcyjne oferty pracy 
dla osób wykwalifikowanych
z polskim paszportem

Pilnie poszukujemy:
- spawaczy z uprawnieniami
- mechaników samochodowych: 

pneumatyka/hydraulika

umowy na dłuższy czas 
atrakcyjne wynagrodzenie 
i dużo godzin pracy

www.pran.iil

ul. 1 -g o  M a ja  5 9
te l. 0 7 7  4 0  2 2  0 6 0 , 0 6 1 ,  0 6 2
ul. Boh. G e tta  W a rs zaw s k ie g o  2a
te l. 0 3 2  3 3 5  4 0  9 0
ul. D łu g a  2 0 /1 ,
te l. 0 3 2  4 1 5  3 8  4 2
ul. P ow st. Śląskich 2 6  (D w o rz e c  PKS) 
te l. 0 7 7  4 6  3 3  6 7 9 , 0 7 7  4 0 4  9 5  7 9

Jak często
p o tr z e b u je s z
g o tó w k i?

Wszystkim swoim klientom 
Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, 
suto zastawionych stołów, 
dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca 
i jak najmilszych spotkań 
w gronie przyjaciół i rodziny

życzą ^jjbieta i Stanisław 
Leśko
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Korzystaj z lin ii gotówkowej
tek c z ę s to ,  jak zechcesz!
Oddajemy w Twoje ręce gotówkę - sam de
n a w e t 50  0 0 0  zł 
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Zadzwoń teraz!
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---------------------------------------------  reklama ---------------------------------------------------

Wesołego Alleluja
ftajserdeezniejsze Życzenia zdrowych, 

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Jfocy 
Serdecznych spotkań rodzinnych 

A także odpoczynku, który dodaje sił na kolejne dni
Życzą

Burmistrz. Miasta Kluczbrka Przcuwhnczacit Bady. Miejskiej
jaresłnit Kidar r  Kluczborku

Janusz Kędzia

Byli z Polską
Na ostatnim meczu eliminacyjnym do mistrzosstwEuropy piłkarskiej reprezentacji Pols-

http://www.pran.iil
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Wołczyn: Zmagania młodzieży

Dotrzymali słowa
Zakończono gimnazjalno - licealną szkolną ligę halową w piłce nożnej. W finałowym meczu drużyna licealistów musiała 

uznać wyższość swoich kolegów z gimnazjum. Mecz Zielone Kędziorki - Joga Bonito zakończył się wynikiem 3-1 (2-0).

I m ie js ce  Z IE L O N E  K Ę D Z IO R K I

Jeszcze przed finałowym spotka
niem gimnazjaliści wierzyli w 

swój sukces i obiecywali, że dadzą 
z siebie wszystko. Już w pierw
szych minutach okazało się, że nie 
rzucali słów na wiatr, a jako pierw
szy udowodnił to Patryk Teodo- 
rowski, który popisał się celnym 
strzałem. Licealiści próbowali wy
równać, ale zawodziła skuteczność. 
Pogubili się w obronie i jeszcze 
przed zmianą stron rezultat na 2-0 
podwyższył Damian Woźny. W II 
połowie błędy obrony przeciwnika 
wykorzystał Paweł Żehałuk i było 
3-0. W przedostatniej minucie ho
norowego gola dla licealnej druży
ny Joga Bonito zdobył Mateusz 
Wydra.

Zielone Kędziorki: Sławo
mir Majkut, Damian Woźny, Mi
chał Martyniak, Michał Krzyża- 
nek, Paweł Żehałuk, Bartosz Za
tor, Patryk Teodorowski.

Joga Bonito: Mateusz Wy
dra, Ariel Garbowski, Bartosz 
Koziński, Piotr Fila, Patryk Śliw
ka, Sylwester Kwiatkowski, Prze
mysław Zadworny, Jakub Sypko.

Królem strzelców został Da
mian Woźny (Zielone Kędziorki) - 
46 bramek. Za najlepszego zawod
nika uznano Pawła Żehaluka (Zie
lone Kędziorki). Tytułem i pucha
rem dla najlepszego bramkarza wy

różniono Piotra Filę (Joga Bonito) 
oraz Sławomira Maj kuta (Zielone 
Kędziorki). Podczas uroczystego 
zakończenia w gronie wręczają
cych puchary, medale i statuetki 
znaleźli się: Mariusz Pieńkowski 
- przewodniczący Rady Powiatu, 
Jan Leszek Wiącek - burmistrz 
Wołczyna, Bogusław Adaszyński- 
z-ca burmistrza Wołczyna, Walde
mar Antkowiak - przewodniczący 
Rady Miejskiej, Tadeusz Olejnik - 
naczelnik Wydziału Oświaty, Spor
tu, Turystyki i Rekreacji oraz Cze
sław Dutkiewicz - kierownik sali 
widowiskowo - sportowej.

Wołczyńską gimnazjalno - li
cealną ligę piłki halowej organizo
wano po raz pierwszy. Jeszcze na 
początku roku szkolnego do drzwi 
dyrektor Ewy Włos zapukało 
dwóch uczniów.

- Pamiętam zaskoczenie pani 
dyrektor - wspomina Sylwester 
Kwiatkowski, licealista. - Razem z 
kolegą Bartoszem Kozińskim po 
prostu powiedzieliśmy, że bardzo 
chcielibyśmy grać w „ halówkę ” i 
poprosiliśmy o pomoc. Przyznaję, 
że nie wiedzieliśmy od czego za
cząć.

Także i tym razem pani dyrek
tor nie pozostała obojętna na prośby 
uczniów. Na Radzie Rodziców 
przedstawiła propozycję chłopców.

Potem pozostało znaleźć sponso
rów oraz osoby, które mogłyby sę
dziować zawody. Przewodniczący 
Rady Rodziców Adam Bar bez 
wahania zgodził się zostać szkol
nym arbitrem. Pomagał mu jego 
syn Bartłomiej Bar, a także 
Krzysztof Tokarski. Swoją organi
zacyjną pomoc okazał także Janusz 
Mordal, jeden z przedstawicieli 
Rady Rodziców. Wspomagał ich 
także Czesław Dutkiewicz.

Do rozgrywek zgłosiło się 13 
drużyn. Zgodnie z regulaminem w 
ich składach mogli być tylko 
uczniowie wołczyńskiego gimna
zjum lub liceum.

- W nowym roku szkolnym 
chcielibyśmy utworzyć dwie szkolne 
ligi piłki halowej, jedną dla gimna
zjalistów, a drugą dla uczniów wie
kiem odpowiadającym lięealistom- 
mówi o planach dyrektor Włos. - W 
przypadku drugiej propozycji do ry
walizacji mogłyby się więc zgłaszać 
drużyny złożone z chłopców nie 
uczęszczających do naszego liceum, 
ale będących mieszkańcami gminy 
Wołczyn i wyrażających chęć do
gry-

Obecnie rozważany jest po
mysł na zorganizowanie Szkolnej 
Ligi Piłki Siatkowej.

Kamila MALICKA

Rezerwy na minus
Piłkarze MKS-u Kluczbork w I kolejce IV ligi pauzo

wali. Grala natomiast drużyna rezerwowa, występująca w 
A-klasie oraz juniorzy starsi, rywalizujący w I lidze woje
wódzkiej.

Rudniki: Gimnazjada 2007

Ruch przy stołach
Czternaście zespołów chłopców i trzynaście dziewcząt 

wzięło udział w finale wojewódzkim tenisa stołowego 
„Gimnazjada 2007”, który w miniony czwartek i piątek ro
zegrano w Publicznym Gimnazjum w Rudnikach.

B ardzo dobrze zaprezentowała 
się drużyna dziewcząt rudnic

kiego PG, która zajęła 1. miejsce. 
Podopieczne Roberta Księżarka 
grały w składzie: Katarzyna Paw
laczyk, Marlena Kierzek i Daria 
Derda. Wyprzedziły one PG z Ol
szanki oraz PG z Żelaznej. Dobrze 
spisała się również ekipa PG z Cho
cianowie, która w końcowej klasy
fikacji uplasowała się na 5. pozycji. 
Zespół prowadzony przez Walde
mara Zarębę tworzyły: Anna 
Kuźnik, Marzena Andrychowska 
i Daria Lorek. Na miejscach 9-12. 
sklasyfikowany został zespół PG z 
Gorzowa Śląskiego (Julia Gmy- 
rek, Justyna Kupska, Marlena 
Kulesza, opiekun Małgorzata Ski
ba).

Wstawce czternastu drużyn 
chłopców była czwórka przedsta
wicieli powiatów oleskiego i klucz- 
borskiego. Najlepiej z nich zagrali 
zawodnicy Jerzego Rokity, 
uczniowie PG z Wołczyna: Michał 
Krzyżanek i Damian Woźny, któ
rzy zajęli 4. pozycję. Mistrzostwo 
wywalczyło PG Korfantów. Drugie 
miejsce przypadło w udziale PG z 
Tułowic, a trzecie PG nr 1 z Za
wadzkiego. Tuż za zespołem z Woł
czyna uplasowały się PG Rudniki

(Bartosz Włoch, Piotr Duda, 
Przemysław Jarząbek, opiekun 
Jan Rychel) oraz PG Gorzów Ślą
ski (Mateusz Żydziak, Tomasz 
Kiecko, Dawid Mehlik, opiekun 
Małgorzata Skiba). Ekipa PG z 
Chocianowie (Łukasz Pilnik, Ma
teusz Myśliwczyk, Mateusz 
Krauze, opiekun Regina Mali
nowska) zakończył zawody na 8. 
miejscu.

Zwycięzcy obu kategorii będą 
reprezentowali nasze województwo 
w turnieju ogólnopolskim, który w 
dniach 18-20 kwietnia rozegrany 
zostanie w Brzegu Dolnym. Naj
lepsze cztery zespoły w każdej ka
tegorii otrzymały puchary, a za
wodnicy medale i nagrody rzeczo
we ufundowane przez głównego 
sponsora mistrzostw, firmę Semi 
Line (przy współpracy z Tenis City 
Club Barbary Kowalskiej).

- Słowa uznania należą się dy
rektorowi rudnickiego gimnazjum, 
panu Dariuszowi Niedrygosiowi 
oraz nauczycielom wychowania f i 
zycznego za wzorowe przygotowa
nie i organizację zawodów - powie
dział Edmund Olszowy, kierownik 
turnieju. Sędzią głównym zawo
dów był Robert Księgarek.

Andrzej SZATAN

N iestety, oba zespoły zawiodły. 
Szczególnie ocena ta dotyczy 

A - klasowców. Zdecydowany lider po 
rundzie jesiennej zaledwie zremisował
2-2 ze znacznie niżej notowaną Victorią 
Dobrzyń, choć po pierwszych 45 min 
prowadził 2-0. Dwie bramki miejscowi 
zdobyli w ciągu zaledwie dwóch minut. 
Najpierw w 15. min na listę strzelców 
wpisał się Aleksander Gajda, zapisują: 
na swoim koncie piątą bramkę w roz
grywkach, a potem, w 17. min celnym 
trafieniem popisał się Adrian Czernik. 
Niestety, po zmianie drużyna roztrwo
niła przewagę. Komplet rezultatów oraz 
aktualną tabelę publikujemy obok.

MKS II: Chałubiec - Styrczew- 
ski, Hołówka, Merta, Szyc - Wojcie
chowski (70. Kos), Pacholak, Gajda 
(60. Śliwiak), Hrywna - R. Zgid, Czer
nik.

Bez zdobyczy punktowach grali 
juniorzy starsi, którzy na własnym bo
isku przegrali 0-1 z Odrą Opole, bezpo
średnim sąsiadem w tabeli, tracąc bram
kę w 45. min po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego.

MKS: Olejarz - Stachowski (46. 
Buła), Sokołowski, Zubrzycki, Baka- 
łarczyk, Okaj, Rygiel (73. Gajda), 
Spenczyński, Zaremba (73. Kram
sków), Krzyszałowicz, Grzesiak.

Znacznie lepiej spisł się drugi z ze
społów naszego regionu,OKS Olesno, 
który rozgromił Olimpię Lewin Brzeski

aż 9-1 i ma do MKS-u już tylko 2 pkt 
straty.

Komplet rozstrzygnięć i tabela: 
Ruch Zdzieszowice - Handlowiec 

Domaszkowice 1-1, OKS Olesno - 
Olimpia L. Brzeski 9-1, Plon Skoro
szyce - Koksownik Zdzieszowice 1-6, 
Polonia Głubczyce - Polonia Pogó
rze 1 -1, Rodło Opole - RTS Koźle 3-2, 
MKS Kluczbork - Odra Opole 0-1, 
Unia Krapkowice - TOR Dobrzeń Wiel
ki 0-0. Mecz Piasta Brzeg ze Startem 
Namysłów przełożono na inny termin.

.AS

1. Koksownik 17 44 51-15
2. Rodło 17 37 32-13
3. Odra 17 36 41-17
4. MKS. 17 33 40-16
5. Olesno 17 31 48-33
6. Piast 16 30 24-16
7. Handlowiec 17 29 29-27
8. TOR 17 28 26-17
9. Start 16 24 23-20
10. Polonia G. 16 21 29-28
11. Polonia P. 17 19 27-27
12. RTS 17 14 23-33
13. Plon 17 13 16-35
14. Unia 17 10 11-51
15. Olimpia 17 10 22-63
16. Ruch 17 5 1243

Piłkarska A - klasa

Strata 
lidera

Po zimowej przerwie 
wznowiła rozgrywki piłkar
ska A-klasa. W opolskiej 
grupie I występują zespoły 
z naszego terenu.

N iespodzianką je s t remis 
zdecydowanego lidera, 

MKS-u II Kluczbork na w ła
snym boisku z niżej notowaną 
Pogonią Dobrzyń. Fatalnie roz
począł P iast Gorzów Śląski, 
marzący o utrzymaniu się na 
tym szczeblu rozgrywek. Po
rażka na własnym stadionie 
sprawiła, iż zespół ten ma już 
11 pkt straty do przedostatniej 
drużyny. Cenne punkty wywal
czył natomiast broniący się tak
że przed spadkiem LZS Bugaj 
Nowy.

Przekonujące zwycięstwo 
na wyjeździe z wyżej notowaną 
Unią Murów potwierdza, iż w 
Bugaju nie składają broni. Po 
inauguracyjnej serii LZS Bugaj 
ma już  tylko 2 pkt straty, by 
opuścić strefę spadkową.

AS

Oto komplet rezultatów  
i tabele:

LZS Rożnów - LZS Ligota Tu- 
rawska 3-1, LZS Kujakowice - 
Budowlani S trojec 1-1, LZS 
Szczedrzyk - LZS Bogacica 3-1, 
Piast Gorzów Śląski - LZS Gro- 
nowice 1-3, MKS II Kluczbork 
- Victoria Dobrzyń 2-2, Kłos 
Rychnów - Bizon Bąkowice 1-1, 
Unia Murów - LZS Bugaj N o
wy 1-3.

1. MKS II 15 37 46-20
2. Kujakowice 15 29 39-29
3. Ligota T. 15 27 25-23
4. Gronowice 15 26 36-29
5. Rożnów 15 21 31-25
6. Szczedrzyk 15 21 23-27
7. Budowlani 15 21 19-20
8. Unia 15 19 27-26
9. Victoria 15 19 29-32
10. Bizon 15 19 25-29
11. Bogacica 15 18 23-26
12. Kłos 15 17 20-28
13. Bugaj N. 15 16 33-37
14. Piast 15 5 17-48

Następna kolejka 7 kwietnia.
Grają: Ligota Turawska - Unia, 
LZS Bugaj N. - Kłos, Bizon - MKS 
II, Victoria - Piast, Bogacica - Ku
jakowice, Budowlani - Rożnów. 
Mecz Gronowice - Szczedrzyk zo
stał przełożony na 3 maja.
Dzialczy klubów z powiatów ole
skiego i kluczborskiego prosimy 
o kontakt z redakcją. Po każdym 
meczu chcielibyśmy podawać 
składy i strzelców bramek oraz 
krótkie relacje z występów na
szych drużyn. Nasze tel: 034 358 
86 21, 663 26 14 14. Informacje 
można przekazywać także drogą 
elektroniczną na adres: a.sza- 
tan@wp.pl

REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja_pro@o2.pl, tel. 034/3588774, tel./fax 034/3591921
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Olesno: Stowarzyszenie Integracyjne „ B ą d ź m y  Razem”

Przedświąteczne spotkanie
Cukrowe zajączki, marcepanowe baranki, czekoladowe jajka i różne inne słodkości 

znalazły się w wielkanocnych paczkach przygotowanych przez oleskie Stowarzyszenie 
Integracyjne „Bądźmy Razem”.

P aczki trafiły do blisko 60 
niepełnosprawnych dzieci z 

powiatu oleskiego w czasie 
przedśw iątecznego spotkania, 
którą Stowarzyszenie zorgani
zowało w poniedziałek 2 kwiet
nia w Miejskim Domu Kultury.

Na spotkanie dzieci przy
były w towarzystwie rodziców, 
starszego lub m łodszego ro
dzeństwa. Były wspólne zaba
wy przygotowane przez siostrę 
Letycię i Zajączka Wielkanoc
nego, w rolę którego wcieliła 
się Kasia Piontek. Był słodki 
poczęstunek, wiele śmiechu i 
radości.

- Przedświąteczne spotka
nia to ju ż  u nas wieloletnia tra
dycja - mówi Czesława Sulnic- 
ka, prezes Stowarzyszenia Inte
gracyjnego „Bądźmy Razem”.- 
I nie chodzi tutaj tylko o paczki 
dla dzieci, ale przede wszystkim  
o możliwość ich wspólnego spo
tkania się, o integrację rodzi
ców, spędzenie kilku chwil poza  
domem w milej i sympatycznej 
atmosferze.

Tegoroczne paczki Stowa
rzyszenie przygotowało z w ła

snych środków i dotacji otrzy
manych z Państwowego Fundu
szu Rehabilitacji Osób N iepeł
nosprawnych.

Przedświąteczne spotkania 
to tylko jedna z wielu imprez, 
które Stowarzyszenie przygoto
wuje w ciągu roku dla osób nie
pełnosprawnych. Już teraz za
powiedziana została kwietnio
wa wycieczka do Muzeum Wsi

Opolskiej w Bierkowicach na 
pokonkursową wystawę wielka
nocnych pisanek. W najb liż
szym czasie zorganizowane zo
stanie również dla rodziców 
spotkanie z ortopedą poświęco
ne hipoterapii, a z okazji Dnia 
Dziecka - wyjazd do szkółki 
jazdy konnej w ośrodku na Ka
mieniu k. Olesna.

MF

D ziec i z  z a c ie k a w ie n ie m  o g lą d a ły  w y s tęp y  p rzy g o to w a n e  p rzez s io s trę  
L e ty c ię  i K as ię  P io n tek .
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Ta g łęb o ka  d z iu ra  je s t  na ś ro d k u  g łó w n e j u lic y  K o w ali (g m . P raszka). 
Trzeba  ja k ie g o ś  n ie s zczę ś c ia  a b y  ją  za s y p a ć ?

Gorzów ŚląskirWybory za pasem

Trzy komitety
Zbliżają się wybory uzupełniające do gorzowskiej rady 

miejskiej. Już 22 kwietnia głosowanie odbędzie się w
r

Kozłowiach, a 13 maja w Gorzowie Śląskim.

WKozłowicach (okręg nr 2) po złożeniu rezygnacji z mandatu przez 
Sławomira Panka, o fotel radnego ubiegać się będą Katarzyna 

Panek (Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Panek) oraz Rudolf 
Gnący (Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka). Z kolei w 
Gorzowie Śląskim w okręgu nr 2, wybory odbędą się 13 maja. Zareje
strowano tam tylko jeden Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość 
Niemiecka. O miejsce w radzie po Sławomirze Jamie, ubiegać się będzie 
Klaudia Froncek, nauczycielka języka angielskiego w gorzowskim gim
nazjum.

AB

Nowe oblicze franchisingu

To taki Biznes z Gwarancją
Biznesman. Bizneswoman. Słowa budzące szacunek, niekiedy zazdrość. Mieć dobrze prosperującą własną firmę. Przecież własny biznes to najlepsza droga do satysfakcjonujących 

zarobków. Ale - i tu przychodzi zawahanie - to także droga do zszarganych nerwów, błędnych inwestycji, czasem nawet bankructwa. Czy ryzyko można zminimalizować? Na całym 
świecie prężnie rozwijają się firmy zbudowane na sprawdzonych wzorach - firmy franczyzowe. Również w Polsce jest ich coraz więcej. Któż nie słyszał o restauracjach MC Donalda 
czy Sphinxa. Od kilku lat dynamicznie rozwija się w Polsce sieć placówek edukacyjnych Leader Schooł, zajmujących się nowoczesnymi metodami nauczania (języki obce, techniki pa
mięciowe, wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci, itd.). Rozmawiamy z właścicielem jednej z takich szkół - Karolem Kąkolem z Leader Schooł Kalisz.

Bezpieczeństwo prowadzenia szkoły w sieci 
Leader Schooł

■  4 .7 o dse te k  n iepow odzeń  w  LS

■ 95,3
o dse te k  dob rze  p rosperu jących  szkó l LS

AB: To nie był Pański pierwszy 
biznes...

Karol Kąkof Leader School Ka
lisz: Różnie w życiu bywało. Prowadziłem 
różne interesy. W 2004 r. zamkn^em ko
lejny biznesowy rozdział w życia Akurat 
skończyłem 30-stkę. Powiedziałem sobie: 
„nigdy więcej wpadki”.

AB: I dlatego pomyślał Pan o sko
rzystaniu z gotowego rozwiązania?

KK: Tak. Dodatkowo moja żona, 
Danielą od dawna marzyła o szkole języ
kowej. Zdawałem sobie sprawę, że wypro
mowanie się na tym rynku „od zera” bę
dzie bardzo trudne. Zaczęliśmy więc szu
kać...

AB: I znaleźliście Leader School?
KK: Znaleźliśmy ogłoszenie praso

we. Szczerze mówią:, do fianćzyzy byłem 
nastawiony bardzo ostrożnie.

AB: Dlaczego?
K K : Prowadziłem wcześniej Agen

cję Ubezpieczeniową w systemie franczy- 
zowym. Dostałem produkty, prawo do ko
rzystania z nazwy i... nic więcej!

AB: W Leader School było ina
czej?

KK: Gdy tylko skontaktowaliśmy 
się z właścicielem LS, Wojciechem Roj- 
kowskim, zrozumieliśmy, że rozumie on 
franczyzę zupełnie inaczej. Dla niego fran
chising to pełny system prowadzenia biz- 
nesa Zaproponował nam systemową i 
systematyczną opiekę, szkolenia dla nas i 
personelu, materiały, reklamę, a przede 
wszystkim - i od razu to poczuliśmy - rze
czywiście i bez ukrywania czegokolwiek 
podzielił się swoimi doświadczeniami w

prowadzeniu biznesa Co ciekawe, nie tyl
ko tymi dobrymi.

AB: Złymi też?
KK: Właśnie dzięki temu uniknęli

śmy własnych błędów. Przede wszystkim 
dlatego nie wydaliśmy ani złotówki nie
właściwie. To niesamowite, ale kiedy prze
analizowaliśmy z żoną wszystko, okazało 
się, że cała inwestycja zwróciła się nam w 
4 miesiące.

AB: Nie wierzę!
KK: (śmiech) Ja też do tej pory nie 

wierzę. Zainwestowaliśmy ok. 50 000, 
rozpoczęliśmy w sierpnia A w listopadzie 
tego samego roku wyszliśmy już na prostą 
Pod choinką był szampan.

AB: Innym też tak szybko poszło?
KK: Nie wszystkim. Ale większość 

po roku mocno stoi na własnych nogach. I 
ma poczucie satysfakcji z prowadzenia 
własnego biznesa Upaść można jedynie 
na własne życzenie. Jeśli zaangażuje się - 
najlepiej wspólnie z bliskimi - cały swój 
czas, jeśli się przestrzega zasad, korzysta z

wypracowanych w sieci rozwiązań, w za
sadzie nie można nie osiągnąć sukcesa To 
taki Biznes z Gwarancją

mi - trzeba działać w ramach, narzuco
nych przez franczyzodawcę.

KK: To zupełnie nie tak! Dzięki te
mu, że LS wypracowało mnóstwo goto
wych rozwiązań, właściciele poszczegól
nych szkół nie stoją sami wobec tysiąca 
spraw: jak wybrać odpowiedni lokal, jak 
znaleźć tanie i dobre dla naszych celów 
meble, jak się reklamować, komu powie
rzyć zrobienie szyldu, jak podzielić obo
wiązki personelu, itd. W zamian za to mo
gą spokojnie skupić się na Klientach. Bo 
LS bezwzględnie wymaga przestrzegania 
zasad najwyższej jakości. Takie są też 
wszystkie programy, materiały, podręczni
ki. Ale jest też miejsce na kreatywność - 
naj lepsze rozwiązania wdrażane są w całej 
sieci. Wreszcie najlepsi, sami, jako Dyrek

torzy Regionalni, zaczynają uczestniczyć 
w zakładaniu kolejnych placówek. Mi na 
przykład podlega siedem szkół. Każda z 
nich jest dla mnie źródłem wielkiej satys
fakcji, bo uczestniczyłem w narodzinach 
każdej z nich.

AB: Dziękuję za rozmowę. Co by 
Pan powiedział na koniec kandydatom 
na właścicieli szkoły w LS?

KK: Życzyłbym im podobnych jak 
moje doświadczeń. To możliwe i osiągal
ne. A przy okazji: praca w LS to okazja do 
rozwoju i poczucie uczestnictwa w zespo
le ciekawych ludzi, prowadzących nowo
czesne firmy edukacyjne. To nieocenione 
doświadczenie.

AB: Ale pewnie też z ograniczenia-

Mówi Wojciech Rojkowski,
Współzałożyciel i Dyrektor Generalny 
Leader Schooł Polska:
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F ranch is ingu . D a je m y  fra n c z y z o b io rc o m  b a rd z o  d u ż e  s y s te m o w e  w s p a rc ie , a le  
n ie  p rz y jm u je m y  d o  w s p ó łp r a c y  k a ż d e g o . S zukam y lu d z i z d e te rm in o w a n y c h ,  
u c z c iw y c h , g o to w y c h  d o  w y tę ż o n e j p r a c y  -  n a jc h ę tn ie j w s p ó ln ie  z ro d z in ą . 
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05:10 Rue Wiertz 60: 

Czym jest Parlament 
Europejski?
-cyk l reportaży 

05:40 Wstaje dzień
- magazyn 

05:45 Wielkie
sprzątanie 

06:00 Kawa 
czy herbata?

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans 

po ósmej 
08:35 Snobs - serial 
09:00 Jedyneczka

- program dla dzieci 
09:30 Teletubisie

- serial animowany 
10:00 Pierścień

Księżnej Anny
- film fabularny 

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

- telenowela 
12:35 Plebania

- telenowela TVP 
Nie informując nikogo 
na plebanii, wikary idzie 
z ministrantami do lasu, 
aby wykopać trochę 
ziemi na grób dla Chry
stusa w  kościele.

13:00 Zbłąkane serce
- komedia 

15:00 Wiadomości 
15:10 Wejherowskie

Misterium Męki 
Pańskiej - reportaż 

16:05 Plebania
- telenowela TVP 

17:00 Teleexpress 
17:20 Dziesięcioro

przykazań - serial 
19:00 Wieczorynka: 

Smerfy 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:00 Pogoda 
20:10 Jan Paweł II: 

Młodość - serial 4  
Serial biograficzny 
o życiu papieża Jana 
Pawia li.

21:00 Transmisja 
papieskiej Drogi 
Krzyżowej w Rzym
skim Koloseum 

22:45 Człowiek widmo 4»
- film fabularny
W tajnym laboratorium 
Pentagonu grupa na
ukowców pracuje nad 
substancją, która czy
niłaby ludzi niewidzial
nymi.

00:45 Kino nocnych 
marków: Afryka
- film fabularny 

02:15 Zakończenie

05:35 Statek miłości
- telenowela
Na statku dzieją się 
dziwne rzeczy. Gopher 
stwierdza, że zginął mu 
klucz do kabiny, którą 
podróżuje mumia. 

07:10 Listy do pana 
Boga - reportaż 

07:40 Dwójka Dzieciom: 
Globert przedstawia 
niezwykły świat natury
- serial dokumentalny 

08:05 Na dobre i na zle
- serial TVP 

09:00 Pytanie
na śniadanie 

10:35 Ojciec Święty 
w Ziemi Świętej
- film dokumentalny 

11:30 Ferie
z Dwójką: Lisiczka
-  film fabularny 
Ciepfa, wzruszają
ca opowieść o chłop
cu, który zaopiekował 
się porzuconym lisim 
szczenięciem.

13:20 Post 
13:45 Dzieje 

Apostolskie - serial 
15:45 Program lokalny 
16:00 Dla nieslyszą- 

cych: Panorama 
16:15 Dla nieslyszą- 

cych: Pogoda 
16:20 Powrot dinozau

rów: Potwory na fali
- cykl dokumentalny 

16:55 Mój przyjaciel
Ben 2 - czarne złoto
- film obyczajowy 

18:30 Program lokalny 
18:45 Panorama 
19:05 Droga Krzyżowa

2007 
20:00 Przełęcz 

Człowieka Śniegu
- film fabularny 
Diana Pennington 
pracuje jako przewod
niczka górska. Prze
wodnikiem byt także 
jej narzeczony Brian. 
Spadt ze skaty w  dniu, 
w którym oświadczył 
się Dianie.

21:40 Wywiad 
22:00 Panorama 
22:25 Sport Telegram 
22:30 Pogoda 
22:40 Prosto z serca t

- film fabularny 
00:10 Lila Claudel fc

- film fabularny 
Lila Claudel jest sa
motną pielęgniarką, 
pracuje dla organizacji 
humanitarnej .Leka
rze bez granic', biorąc 
udział w misjach me
dycznych w  różnych 
krajach świata.

01:35 Karol 
Szymanowski
- Stabat Małer 

02:20 Zakończenie dnia

06:00 Wstawaj! Gramy! 
06:50 Sidła miłości

- telenowela 
07:45 TV Market 
08:00 Halo! Kasa!

- teleturniej 
08:55 Roseanne

- serial komediowy 
Becky i Darlene noto-
3/cznie spóźniają się 

o domu.
09:25 Rodzina zastępcza

- serial obyczajowy 
10:00 Sekret Laury

- telenowela 
11:00Ambush Make-

over - reality show 
11:30 Samo życie

- serial obyczajowy 
12:00 Dom nie do poz

nania - magazyn 
wnętrzniarski

13:00 Jesteś moim 
życiem - telenowela 

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

14:45 Świat
według Bundych
- serial komediowy 

15:15 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy 
Redakcja przydziela 
Ance prowadzenie ru
bryki samotnych serc.

15:50 Wydarzenia 
16:15 Pogoda 
16:25 Interwencja

- magazyn reporterów 
17:00 Gra w ciemno

- teleturniej
18:00 Pierwsza miłość

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

- serial obyczajowy 
20:00101 dalmatyńczy-

ków - film familijny 
21:55 Studio Lotto 
22:15 Sezon na Leszcza

- film akcji
00:00 Dzień, w którym 

umarł Chrystus
- film biblijny 

02:40 Główny
podejrzany
- thriller 

04:30 Musie Spot 
05:55 Pożegnanie

Wrocław
07:45 Fakty 18:00 Fakty 
18:10 Sport 18:15 Po
goda 18:20 Gość Faktów 
18:30 Fakty 18:50 W krę
gu wiary 19:15 Motosfe- 
ra - magazyn motoryza 
cyjny 19:30 Zielona kar
ta - serial dokumentalny 
21:45 Fakty - wydanie 
wieczorne 22:05 Sport

Jan Paweł I I  -  seria l prod. polsko-włoskiej, TVP1, 
godz. 20:10, wyk. Jon Voight, Cary Elwes

05:35 Uwaga! - magazyn 
05:55 Telesklep 
06:45 Weronika Mars

- serial kryminalny 
07:35 Firma - magazyn 
08:05 Sędzia Anna

Maria Wesołowska
- serial fabularny 

09:05 Wykręć numer
- teleturniej na żywo 

10:10 Fabryka Gry
- teleturniej na żywo 

11:10 Detektywi
- serial fabularny

11:40 Rozmowy w toku
- talk show 

12:50 Na Wspólnej
- serial obyczajowy 

13:20 W-11 Wydział
Śledczy - serial fabu- 
larno-dokumentalny 

14:00 Życie na fali
- serial obyczajowy 

15:00 Prawo pożądania
- telenowela 

16:00 Fakty

16:15 Sędzia Anna 
Maria Wesołowska
- serial fabularny 

17:15 Rozmowy w toku
- talk show 

18:25 Detektywi
- serial fabularny 

19:00 Fakty - program
informacyjny 

19:30 Sport 
19:40 Pogoda 
19:50 Uwaga!

- magazyn 
20:00 Odwróceni

- serial sensacyjny 
21:05 Podwójne ryzyko

- film sensacyjny*» 
23:20 Psychoł

- film sensacyjny 
01:30 Uwaga!

- magazyn
01:50 Nic straconego

08:30 Kurier,
Przegląd prasy 

08:40 Serwis sportowy 
08:45 Pasmo regionalne 
09:00 Kurier 
09:15 Kurier, Serwis 

ekonomiczny, 
przegląd prasy 

09:30 Kurier, Pogoda, 
Serwis ekonomicz
ny, Serwis sportowy, 
Serwis kulturalny 

10:30 Kurier, Pogoda, 
Serwis ekonomicz
ny, Serwis sportowy, 
Serwis kulturalny 

11:05 Kurier Biznes 
11:30 Kurier 
12:00 Kurier Świat 
12:30 Kurier .
14:00 Kurier Świat
14:30 Kurier
15:30 Kurier, Pogoda
15:45 Pasmo regionalne
15:55 Kurier
16:10 Rozmowa dnia

16:30 Kurier 
16:45 Seriws kulturalny 
16:55 Kurier 
17:00 Plus - minus 
17:30 Kurier, Pogoda 
17:45 Pasmo regionalne 
20:00 30 minut - mag. 
20:30 Kurier, Pogoda 
20:55 Trzeci wymiar 
21:30 Kurier, Pogoda 
21:45 Pasmo regionalne 
22:15 Plus - minus 
22:30 Kurier, Pogoda 
22:40 16/16 
23:00 Kurier 
23:05 Sportowy Wieczór 
23:30 Kurier, Pogoda 
23:55 Mydło z ludzi 
00:50 Plus - minus 
01:20 Trzeci wymiar 
01:45 Kurier, Pogoda 
02:10 Plus - minus

08:00 W iadomości 
08:15 Kwadrans 

po ósmej 
08:35 Domowe przed

szkole - dla dzieci 
09:00 Karino - serial 
09:25 Od Okołu do No

wego Miasta - repor. 
09:45 Bzik kulturalny 
10:10 SF-Symulator 

faktu - Leki 
10:35 Poranek z muzyką 
11:25 Plebania 
11:50 Wielki Tydzień 
12:00 Wiadomości 
12:10 Złotopolscy 
12:35 Boskie Oblicze 
13:05 Hity satelity 
13:20 Teatr TV 
14:55 Motywy pasyjne 

w muzyce - koncert 
15:20 Doświadczenie 

miłości 
16:05 Domowe przed

szkole - dla dzieci 
16:30 Tajemnice lasu

16:50 Wielki Tydzień 
17:00 Teleexpress 
17:15 Codzienna 2 m. 3 
17:45 Czarodziej wiatru 
18:10 Bzik kulturalny 
18:35 Hity satelity 
18:50 Plebania 
19:15 Dobranocka: 
19:30 Wiadomości 
20:05 Złotopolscy 
20:30 Polska 

via Dolorosa 
21:00 Transmisja papie

skiej Drogi Krayżowej 
22:45 Na dobre i na złe 
23:35 Samuel Barber 
23:50 Boskie Oblicze 
00:20 Medytacje W iel

kopostne na Jasnej 
Górze - koncert 

00:50 Plebania 
01:15 Dobranocka

S o b o ta , 7 kw ie tn ia
IO Q O M :

06:00 Warto kochać
- serial TVP 

06:45 Receptury
klasztorne 

07:00 Dzień dobry 
w sobotę - program 
poradnikowy 

07:30 Rok w ogrodzie 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Plebania

- telenowela TVP 
09:05 Ziarno - magazyn 
09:35 Szatan

z siódmej klasy
- film przygodowy 
Lata 30. XX wieku.
W majątku Iwona Gą- 
sowskiego pod Wil
nem pojawia się Fran
cuz, który koniecznie 
chce kupić zadłużoną 
posiadłość i chylący 
się ku upadkowi dom.

11:20 Potwory i spółka
- film animowany 

13:00 Wiadomości 
13:10 Zwierzęta świata:

Satoyama - tajem
nicza wodna kraina
- film  dokumentalny 

13:45 Kuchnia z Okrasą
- Święcone z Okrasą 

14:10 Miłość
jest nadzieją
- film fabularny 
Między Marty a Clar
kiem Davisem, któ
rych małżeństwo mia
ło początkowo być je
dynie układem, nawią
zała się z czasem nić 
głębszego uczucia.

15:45 Jesteś, który 
Jesteś - koncert 

16:40 ZAP - szybki ma
gazyn popkulturalny 

17:00 Teleexpress 
17:20 Dziesięcioro 

przykazań - serial 
19:00 Wieczorynka: 

Bajki zza okna
- serial animowany 

19:30 Wiadomości 
19:50 Sport
20:00 Pogoda 
20:05 Słowo Prymasa 

Polski na Wielkanoc 
2007 

20:20 Jan Paweł II: 
Powołanie - serial 

21:15 Pasja *
- dramat
To zapis ostatnich 12 
godzin życia Jezusa 
Chrystusa, od wiecze
rzy paschalnej, sceny 
aresztowania, drogę 
Krzyżową, po ukrzy
żowanie na Golgocie 
i odnalezienie puste
go grobu.

23:20 Psalmy 
00:55 Główny

podejrzany: Ostatni 
świadek łb
- serial kryminalny 

02:35 Zakończenie

06:10 Dla nieslyszą- 
cych: Echa Panoramy 

06:40 Dwójka Dzieciom: 
Dziwne przygody 
Koziołka Matołka
- serial animowany 

06:55 Spróbujmy razem
- magazyn
dla niepełnosprawnych 

07:20 Magazyn 
Ligi Mistrzów 

07:55 M jak miłość
- serial TVP 

08:50 Śniadanie
z Dwójką 

10:15JajkoodAdoZ
- film dokumentalny 

10:40 Na dobre i na zle
- serial TVP
Nowy lekarz przyby
ły  z Holandii zaczyna 
pracę w  Leśnej Górze. 
Marta jest pod wra
żeniem tego, jak Syl- 
wek pomaga swoim 
pacjentom, także poza 
szpitalem.

11:35 Egzamin z życia
- serial TVP 

12:30 Gwiazdy
w południe: Księż
niczka złodziei^
- film fabularny 

14:00 Familiada
- teleturniej 

14:30 Złotopolscy
-  telenowela TVP 
Marta na dobre zago
ściła u Agaty. Agata 
zapewnią ją, że poza 
biznesem nic jej nie 
łączy z Arkiem i jest 
wierna Radkowi.

15:05 Smaczne Go!
- magazyn kulinarny 

16:00 Powrót dinozau
rów: Potwory na fali
- cykl dokumentalny 

16:35 Loch Ness*>
- film  fabularny 

18:20 Przebojowe Polki
- prezentacje 

18:30 Program lokalny 
18:45 Panorama 
19:05 Pogoda
19:10 Majewska

- Korcz okrągłe 31 lat
- widowisko

20:05 Przebojowe Polki 
. - widowisko

rozrywkowe 
21:00 Europa

da się lubić - Europa 
Jana Pawła II 

21:50 Słowo na niedzielę 
22:00 Panorama 
22:25 Sport Telegram 
22:30 Pogoda 
22:40 Mocne Kino: 

Pociąg strachu
- film fabularny 

00:10 Pośredniczka
w zbrodni
- film fabularny 

01:55 Sędziowie
z Oueens
- serial komediowy 

02:35 Zakończenie dnia

06:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

06:45 Jesteśmy
- magazyn religijny 

07:00 Tutenstein
- serial animowany 

08:00 Formula 1 
09:00 Pasjonaci - maga

zyn motoryzacyjny
09:30 Rodzina zastępcza

- serial obyczajowy 
10:30 Kopalnie

króla Salomona
- film przygodowy 
Allan Quatermain 
jest poszukiwaczem 
skarbów.

12:45 Czarodziejki
- serial przygodowy 

13:45 Dom nie do po
znania - magazyn

14:45 Exclusive
- magazyn kulturalny 

15:15 Radość życia 
15:45 Piotr Bałtroczyk

przedstawia 
16:451 kto tu rządzi

- serial komediowy 
17:45 Grasz czy

nie grasz
- teleturniej 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:3013 Posterunek

- serial komediowy 
Aspirant Stępień prze
żywa chwile grozy.

20:00 Armageddon
- film science-fiction 
Naukowcy NASA od
krywają, że za osiem
naście dni zderzy się 
z Ziemią ogromna 
asteroida dorównują
ca wielkością stanowi 
Teksas.

21:55 Studio Lotto 
23:20 Moulin Rouge

- musical
01:55 Pytanie do Boga

- thriller
Izraelska archeolog 
przypadkowo odkry- 
wa w  Jerozolimie,sta
rożytny grobowiec. 

03:50 Tajny agent
- dramat 

05:40 TV Market 
05:55 Pożegnanie

Wrocław
07:45 Labirynty kultury 
08:00 M2 ona i on 18:00 
Fakty 18:10 Sport 18:15 
Pogoda 18:20 Transmi
sja sportowa 18:30 Fakty 
- program informacyjny 
21:45 Fakty - wydanie 
wieczorne 22:00 Pogoda 
22:05 Sport 22:15 Fak 
ty tydzień

Główny podejrzany: Ostatni św iadek  
-  seria l prod. angielskiej, TVP1, godz. 00:55

M :45Tek04:45 Telesklep 
06:25 Automaniak Max 
07:00 Stawka 

większa niż życie
- serial wojenny 

08:10 Mała księżniczka
- film rodzinny 

10:00 Psy i koty
- film rodzinny 

11:45 Na Wspólnej
- serial obyczajowy 

13:35 Szymon
Majewski Show
- program rozrywkowy 

14:40 Taniec
z gwiazdami
- program rozrywkowy 

16:15 Pascal:
po prostu gotuj
- program rozrywkowy 

16:50 Bardzo Dziki
Zachód
- western

19:00 Fakty - program 
informacyjny

19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga!

- magazyn 
20:00 Niania

- serial komediowy 
Frania poznaje przy
stojnego, zamożnego 
lekarza, Juliusza. Obo
je zakochują się
w sobie od pierwsze
go wejrzenia 

20:35 Kryminalni
- serial kryminalny 

21:45 Terminal
- komedia
Historia Viklora, tury
sty, który chce odwie
dzić Nowy Jork... 

00:25 Trujący bluszcz 4k
- film sensacyjny 

02:25 Nic straconego

08:30 Kurier, Pogoda 
08:45 Pasmo regionalne 
09:00 Auto-Skaner 
09:30 Kurier, Pogoda, 

Serwis sportowy, 
Serwis kulturalny 

09:55 Kamera Kuriera 
10:00 Było, nie minęło 
10:30 Kurier, Pogoda, 

Serwis sportowy, 
Serwis kulturalny 

10:55 Kamera Kuriera 
11:00 Zdrowie na Żywo 
11:30 Kurier, Pogoda, 

Serwis sportowy, 
Serwis kulturalny 

11:55 Kamera Kuriera 
12:00 Hi Tech Info 
12:30 Kurier 
12:50 Półkowniki 
13:30 Kurier 
14:00 Auto-Skaner 
14:30 Kurier 
15:00 Uwierz 

w dokument 
15:30 Kurier

16:00 Europa 
16:30 Kurier, prognoza 

pogody 
16:45 Pasmo regionalne 
17:00 Studio Wschód 
17:30 Kurier, Pogoda 
17:45 Pasmo regionalne 
20:30 Kurier, Pogoda 
20:50 Studio Świat 
21:30 Kurier, Pogoda 
21:45 Pasmo regionalne 
22:30 Kurier, Pogoda 
22:55 Sportowy Wieczór 
23:20 Kraina Świętego 

Patryka - film dok. 
00:10 Studio Wschód

- magazyn
00:35 30 minut ekstra

- magazyn
01:00 Studio Świat

- cykl reportaży 
01:35 Kurier, Pogoda

08:00 Echa Panoramy 
08:30 Domisie 
08:55 Słoneczna 

włócznia - serial 
09:25 Było, nie minęło 
09:50 Z daleka, 

a z bliska 
10:45 Nad Niemnem 
12:00 Wielki Tydzień 

- Zwyciężyć śmierć 
12:05 Podróże kulinarne 

Roberta Maktowicza 
12:30 Codzienna 2 m. 3 
13:00 W iadomości 
13:10 Na dobre i na złe 
14:00 Salon kresowy 
14:15 Dzika Polska 
14:45 Made in Poland 
15:10 Duże dzieci 
16:00 Śniadanie 

na podwieczorek 
17:00 Teleexpress 
17:15 Wielki Tydzień 
17:20 Ojczyzna 

polszczyzna 
17:35 Pamiętaj o mnie 

18:00 Zygmunta Dyrka- 
cza życie z Chopinem 

18:30 M jak miłość 
19:15 Dobranocka 
19:30 Wiadomości 
20:05 Słowo Prymasa 

Polski na Wielkanoc 
2007

20:10 Nad Niemnem 
21:30 Misterium 

Męki Pańskiej 
22:40 Przebojowe Polki 
23:35 Śniadanie 

na podwieczorek 
00:30 M jak miłość 
01:15 Dobranocka 
01:30 W iadomości 
01:50 Słowo P r y m a s a  

Polski na Wielkanoc 
2007

02:00 Nad Niemnem 
03:15 Dzika Polska

N ied zie la , 8 kw ie tn ia
f ô ô i n ü b
06:00 Warto kochać

- serial TVP 
06:45 Smacznego

jajka, Violu
- film animowany 

07:10 Potwory i spółka
- film  animowany 

08:40 Domisie
- program dla dzieci 

09:10 Teleranek 
0.9:35 Siódme niebo

- serial obyczajowy 
Julie zjawia się z có
reczką w  domu Erica, 
oświadczając, że roz
wodzi się z mężem. 
Annie i Erie usiłują po
godzić zwaśnione 
małżeństwo, tym bar
dziej, że Julie jest zno
wu w  ciąży.

10:25 Transmisja z Wa
tykanu Mszy Świętej 
Zmartwychwstania 
Pańskiego i błogosła
wieństwa Urbi et Orbi 

12:55 Śmiechu warte
- wydanie świąteczne 

13:25 Sąsiedzi
- serial komediowy 

14:00 Wyspa
Robinsonów
- serial sensacyjny 

15:35 Rogate Ranczo
- film animowany 

17:00 Teleexpress 
17:201 tak, i nie

- komedia romantyczna 
Ciepła komedia roman
tyczna o poszukiwa
niu prawdziwej miło
ści. Bohaterką jest mło
da, śliczna dziewczy
na zajmująca się orga
nizowaniem weselnych 
uroczystości.

19:00 Wieczorynka: 
Gumisie
- serial animowany 

19:30 Wiadomości 
19:50 Sport
20:00 Pogoda 
20:10 Jan Paweł II: 

Posługa - serial 
21 :00 Pociąg z forsą fc

- film sensacyjny 
23:00 Ostateczna

rozgrywka
- film akcji
DAU to specjalny od
dział nowojorskiej po
licji. Tworzą go najlep
si z najlepszych, funk
cjonariusze o co naj
mniej 10-letnim stażu. 

00:40 Główny 
podejrzany
- serial kryminalny 

02:20 Zakończenie

05:40 Dla nieslyszą- 
cych: Słowo 
na niedzielę 

05:45 Słowo Prymasa 
Polski na Wielkanoc 
2007

05:55 Dwójka Dzieciom: 
Kopciuszek
- film animowany 

06:45 Dla niesłyszą-
cych: Lokatorzy 

. - serial komediowy 
07:15 Złotopolscy

- telenowela TVP 
08:10 M jak miłość

- serial TVP
Kuba zostaje zawie
szony w czynnościach 
służbowych. Okazu
je się, że zeznania Ma
rzeny poważnie mu 
zaszkodziły.

09:00 Zacisze gwiazd 
09:30 Dookoła Siebie

- magazyn 
Joanny Brodzik

10:00 Wojciech Cejrow- 
ski-boso przez świat: 
Ekwador znaczy rów
nik - cykl reportaży 

10:30 Rodzinne ogląda
nie: Historia jedynki
- film dokumentalny 

11:30 Podróże kulinarne
Roberta Maktowicza
- Rajski smak 

12:00 Gwiazdy w połu
dnie: Gang Olsena
- komedia sensacyjna 
Egon Olsen i jego 
dwaj przyjaciele: Ben
ny i Kjeld są drobnymi 
złodziejaszkami, któ
rzy marzą jednak
0 tym, aby stać się 
najsłynniejszą szajką 
złodziejską w Danii.

13:25 Tajemnica 
rafy koralowej
- film dokumentalny 

14:00 Familiada
- teleturniej 

14:35 Złotopolscy
- telenowela TVP 

15:10 Szansa na Sukces
- Piotr Rubik 

16:05 Na dobre i na złe
- serial TVP 

17:05 Egzamin z życia
- serial TVP 

18:00 KabareTOP
- Wszystkiego 
śmiesznego! - wido
wisko rozrywkowe

18:30 Program lokalny 
18:45 Panorama 
19:00 Pogoda 
19:10 Aviator t

- film fabularny 
22:00 Panorama 
22:25 Sport Telegram 
22:30 Pogoda
22:40 Uciec, ale dokąd?

- film akcji 
00:15 Namiętność

1 zbrodnia 4
- film  fabularny

01:45 Zakończenie dnia

O P Q L âS S ?
06:00 Pierwsza miłość

- serial obyczajowy 
07:15Tutenstein

- serial animowany 
07:45 Power Rangers

- serial przygodowy 
08:15 Formuła 1

- studio 
08:45 Formuła 1 :

Grand Prix Malezji
- wyścig 

10:45 Heffalump
- film  animowany 
Pewnego dnia miesz
kańców Stuwiekowe- 
go lasu budzi przera
żający glos Hefalum- 
pa. Wszyscy wyrusza
ją do lasu, by schwy
tać potwora.

12:15 George 
prosto z drzewa
- komedia przygodowa 

14:10 Pamiętnik
księżniczki
- film fabularny 

16:40 Koncert
Piotra Rubika 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19 :3013 Posterunek

- serial komediowy 
20:00 Skazany

na śmierć
- serial sensacyjny 
Michael przeliczył 
czas ucieczki. A Lin
coln także zauważa to, 
czego inni zaczynają 
się domyślać.

21:00 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami
- serial sensacyjny 

21:55 Studio Lotto 
22:00 Lepiej

być nie może
- komedia 
Melvin Udali to eks
centryczny i egoistycz 
ny pisarz, który miesz
ka w modnej dzielnicy 
na Manhattanie.

01:00 Magazyn 
sportowy 

03:00 Jesteś martwy...
- thriller 

05:40 TV Market 
05:55 Pożegnanie

Wrocław
07:45 Fakty Tydzień18:00 
Fakty - wydanie głów
ne' 18:10 Sport 18:15 
Pogoda 18:15 Transmi
sja sportowa 18:30 Fak
ty - program informacyj 
ny 21 :45 Fakty - wydanie 
wieczorne 22:00 Pogoda 
22:05 Sport 22:15 Labi
rynty kultur

f iL î
l « U w

Pociąg z forsą -  film  sensacyjny prod. USA, TVP1, 
godz. 21:00, wyk. Wesley Snipes, Woody Harrelson

Uwaga! - magazyn 
>5:10 Telesklep 
>6:50 Niania

- serial komediowy 
>7:25 Magda M.

serial obyczajowy 
>8:25 Granice czasu

- f ilm  p rzygodo w y 
10:40 Naga broń

- kom edia 
12:20 Niania

- serial komediowy 
12:55 Czego pragną

dziewczyny
- komedia 

15:00 K -9 *
- komedia

17:05 Zakochajmy się 
jeszcze raz 

18:30 Hela w opałach
- serial komediowy 

19:00 Fakty - program
informacyjny 

19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Taniec 
z gwiazdami
- program rozrywkowy 

21:35 Nigdy w życiu!
- kom edia
Historia Judyty, kobie
ty przed czterdziestką, 
która prowadzi dom 
zapracowanemu mę
żowi i wychowuje na
stoletnią córkę. Może 
powiedzieć o sobie
- jestem szczęśliwa. 

¿3:40 Magazyn
Orange Ekstraklasa 

>0:55 Prawo 
Murphy’ego
- film sensacyjny 
Detektyw Jack Murphy 
został aresztowany...

>2:50 Nic straconego

08:30 Kurier, Pogoda 
08:45 Pasmo regionalne 
09:00 Espresso 
09:30 Kurier, Pogoda 
09:45 Serwis sportowy, 

Serwis kulturalny 
10:00 Świat - magazyn 

międzynarodowy • 
10:30 Kurier, Pogoda 
11:00 Teleplotki 
11:30 Kurier. Pogoda 
11:50 Serwis sportowy, 

Serwis kulturalny 
12:00 Telewizja Objaz

dowa - cykl reportaży 
12:30 Kurier, Pogoda 
12:50 Serwis sportowy, 

Serwis kulturalny 
12:50 Pólkowniki 
13:30 Kurier, Pogoda 
13:50 Serwis sportowy, 

Serwis kulturalny 
14:00 Świat - magazyn 
14:30 Kurier, Pogoda 
15:00 Uwierz 

w dokument

15:30 Kurier, Pogoda 
15:40 Święci ze Sieny 

i Asyżu - film dok. 
16:30 Kurier, Pogoda 
16:45 Pasmo regionalne 
17:00 Granice 
17:30 Kurier, Pogoda 
17:45 Pasmo regionalne 
20:30 Kurier, Po

08:15 M jak miłość 
09:00 Słowo 

Prymasa Polski 
na Wielkanoc 2007 

09:05 Ziarno - magazyn 
09:35 Mata Arabka 

i Matrix - film dok. 
10:25 Transmisją z Wa

tykanu Mszy Świętej 
12:55 Panienka z okien

ka: Waśń rodów 
14:30 Niedzielne

muzykowanie 
5:30 Biografie

20:40 Pielgrzymka 
do Santiago 
de Compostela 

21:30 Kurier, Pogoda 
21:45 Pasmo regionalne 
22:30 Kurier, Pogoda 
22:55 Ja, Hucuł 
23:50 Espresso 

- magazyn 
00:15 Teleplotki 
00:40 Granice 
01:10 Hi Tech Info 
01:35 Kurier, Pogoda

15:
16:35 Zaproszenie 
17:00 Teleexpress 
17:15 Buty do nieba 
17:40 Majewska - Korcz 

okrągłe 31 lat 
18:30 M  jak miłość 
, - serial TVP 

19:15 Dobranocka 
19:30 W iadomości 
20:10 Nad Niemnem

- film fabularny
21 :45 Mój pierwszy raz

22:40 Bzik kulturalny 
23:10 Jan Paweł I li 

Jego przyjaciel
- film dokumentalny 

24:00 M  jak miłość
- serial TVP 

00:45 Ziarno
- magazyn 

01:15 Dobranocka
za oceanem: Król 
Maciuś Pierwszy 

01:30 Wiadomości 
0 1 :50 Sport 
02:00 Nad Niemnem

- film fabularny 
03:35 Zaproszenie 
03:55 Niedzielne

muzykowanie 
04:55 Biografie 
06:00 Zakończenie dnia
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Poniedziałek, 9 kwietnia W to rek , 10 kw ie tn ia

loggii
06:00 Warto kochać

- serial TVP 
06:45 0 liturgii inaczej

- Poniedziałek 
Wielkanocny

07:12Truskawkowe
Ciastko
- serial animowany 

08:00 Rogate Ranczo
- film animowany 

09:20 Siódme niebo
- serial obyczajowy 

10:10 Dobry piesek
- film przygodowy 
12-letni Owen Ba
ker czuje się samotny, 
jego koledzy prześla
dują go i wyśmiewają 

i się z niego. Chłopiec 
bardzo pragnie mieć 
psa, wierząc, że przy
najmniej w nim miałby 
oddanego przyjaciela.

11:40 Trzej 
muszkieterowie
- film przygodowy 

13:25 Od przedszkola do
Opola - Arka Noego 

14:00 Wyspa 
Robinsonów
- serial sensacyjny 
Robinsonowie spę
dzają na swojej wys
pie siedem lat, czeka
jąc daremnie na ratu
nek. Nigdy nie zapo
mnieli o Jacobie,
z którym rozdzielił 
ich okrutny los.

15:35 Faceci do wzięcia
- serial komediowy 

16:05 Łowcy Przygód
- program dla dzieci 

17:00 Teleexpress 
17:20 Klan

- telenowela TVP 
17:45 Jaka to melodia?

- wydanie świąteczne
- teleturniej 

18:30 Plebania
- telenowela TVP 

19:00 Wieczorynka:
Miś Fantazy
- film animowany 

19:30 Wiadomości 
19:50 Sport 
20:00 Pogoda 
20:10 Jan Paweł II 
21:05 Zgadnij,

kim jestem *
- film fabularny 
Grupa naukowców 
dokonuje niezwykłe
go odkrycia znajdując 
głęboko pod ziemią 
minera! o szczegól
nych właściwościach

/  energetycznych.
23:00 Niepohamowana 

siła 
? - film akcji 
00:25 Anioły w maskach

- dramat
02:05 Zakończenie dnia

06:10 Dla niesłyszą- 
cych: Lokatorzy
- serial komediowy 

07:05 Złotopolscy
- telenowela TVP 

07:35 Dla niestyszą-
cych: Na dobre 
i na złe - serial TVP 

08:30 Rodzinne ogląda
nie: Królowa drzew
- film dokumentalny 

09:30 Dwójka Dzieciom:
Hrabia Monte Christo
- film animowany 

10:20 Wiosna, panie
sierżancie!
-komedia 

: 1 Akcja filmu rozgrywa 
się w  Trzebiatowie, 
malutkim miasteczku- 
nad Wistą, z którego 
młodzi ludzie uciekają 

i w poszukiwaniu pra- 
11 cy i lepszego życia do 

wielkich miast.
12:05 Gwiazdy 

w południe: Gang 
Olsena w potrzasku
- komedia sensacyjna 

14:00 Familiada
- teleturniej 

14:30 Złotopolscy
- telenowela TVP 

15:05 Duże dzieci
- talk-show
W kolejnym odcinku 
programu dzieci roz- 

s mawiają o świętach 
wielkanocnych.

15:55 Casper II: 
Początek Straszenia 

. - komedia familijna 
17:35 Fabryka śmiechu 
18:30 Program lokalny 
18:45 Panorama 
19:05 Mój pierwszy raz

- talk-show 
20:05 M jak miłość 
: > - serial TVP 
20:55 Kulisy serialu

„M jak miłość”
21.05 Quo vadis?

-seria l TVP 
Chciwy i mściwy Chi- 
lon zdradza i wydaje 
wszystkich chrześci

ja n . Donosi Nerono
wi, że Winicjusz jest 
chrześcijaninem, 
a być może jest nim 
także Petroniusz.

22:00 Panorama 
22:20 Sport Telegram 
22:30 Pogoda 
22:40 Dotyk 

przeznaczenia &
- dramat 

00:3500:3511. Festi
wal Wielkanocny im. 
Ludwiga van Beetho- 
vena - koncert 
inauguracyjny

01:25 Zakończenie

-i
06:35 Pierwsza miłość

- - serial obyczajowy 
07:10 Sonic X 
I  - serial animowany 
07:40 Power Rangers 
:: - serial przygodowy 
08:15 Buddy, bejsbolista

- komedia
Kontynuacja przygód 
niezwykle sympatycz
nego i uzdolnionego 
psa Buddy’ego.

10:15 Program 
Wielkanocny
- koncert Piotra Rubika 

11:45 Anna i Król
- dramat
Film opowiadający hi
storię owdowiałej na
uczycielki, Anny Le- 
onowens, która przy
bywa do króla Syjamu. 

14:45 Pamiętnik 
księżniczki: Królew
skie zaręczyny 

■  - komedia romantyczna 
15:45 Piotr Bałtroczyk 

przedstawia
- program rozrywkowy 

17:15 Stuart Malutki
- film familijny 

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:3013 Posterunek 
;; - serial komediowy 
21:00 Zróbmy

sobie wnuka
- komedia 

21:55 Studio Lotto 
22:45 Wydział zabójstw

- dramat kryminalny
: Detektyw Bobby Gold 
zostaje przydzielo- 

. • ny do prowadzenia 
dwóch spraw. Podą
żając tropem jednej z 
nich, poznaje czton- 
ków radykalnej orga
nizacji żydowskiej, do

konującej aktów terro
ryzmu.

01:00 Magazyn 
sportowy 

03:00 Dziewczyny 
w bikini 

04:00 Nocne randki 
05:00 Musie Spot 
06:00 Pożegnanie

■

07:45 Fakty 18:20 Gość 
Faktów 18:30 Fakty 
18:50 Posłowie - publi
cystyka polityczna 19:15 
Praca - tygodnik telewi
zyjny 19:30 M2 - ona i 
on 21:45 Fakty - wydanie 
wieczorne - program in
formacyjny 22:05 Sport 
22:10 Pogoda

05:15 Pierwszy krzyk
- cykl dokumentalny 

05:40 Wstaje dzień
- magazyn 

05:45 Tak jak w Unii 
06:00 Kawa

czy herbata?
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans 

po ósmej 
08:35 Czerwony 

traktorek
- serial animowany 

08:55 Sali Mali II
- serial animowany 

09:05 Domowe
przedszkole
- program dla dzieci 

09:35 Teletubisie
- serial animowany 

10:05 Doctor Who II
- serial science-fiction 

10:55 Mieszkać w Euro
pie: Kadyks - reportaż

11:15 Migracje: 
Tęsknota za Brazylią 
w Portugalii
- cykl dokumentalny 

11:45 Agrobiznes 
12:00 Wiadomości 
12:10 Moda na sukces

- telenowela 
12:55 Klan

- telenowela TVP 
13:20 Plebania

- telenowela TVP 
13:45 Smaki polskie

- magazyn kulinarny 
14:00 Wieczernia

Paschalna - relacja 
15:00 Wiadomości 
15:10 Ktokolwiek wi

dział, ktokolwiek 
wie...

15:40 Wyjeżdżam
- zostaję

16:05 Moda na sukces
- telenowela 

17:00 Teleexpress 
17:20 Na celowniku

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

- telenowela TVP 
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:20 W krainie

dreszczowców:
10.5:Apokalipsa*
- film katastroficzny 

21:50 Sprawa
dla reportera 

22:30 Z refleksem - pro
gram publicystyczny 

22:50 Misja specjalna 
23:20 Przekręt

- serial sensacyjny 
00:20 Granica

- film fabularny 
01:45 Ktokolwiek widział,

ktokolwiek wie...
02:15 Zakończenie dnia

05:30 Statek miłości
- telenowela 

07:05Telezakupy 
07:20 Forum Młodych

- reportaż
07:40 Dwójka Dzieciom: 

Globert przedstawia 
niezwykły świat natury
- serial dokumentalny 

08:05 Na dobre i na zle
- serial TVP 

09:00 Pytanie
na śniadanie 

10:45 Święta wojna
- serial komediowy 

11:15 Ferie z Dwójką:
Nawiedzony dom
- film fabularny 

13:00 Niesforne aniołki
- cykl dokumentalny 

13:35 Jesteś tym,
co jesz - serial 
dokumentalny 
Serial produkcji an
gielskiej podejmujący 
w niekonwencjonalny 
sposób modny temat 
żywienia i diet.

14:00 Smaczne Go!
- magazyn kulinarny 

14:50 Dr Quinn
- serial obyczajowy 
Matthew i Ingrid przy
gotowują się do ślubu. 
Niestety, Ingrid zosta
je pokąsana przez psa 
Briana.

15:45 Program lokalny 
16:00 Panorama 
16:15 Pogoda 
16:20 Dla nieslyszą- 

cych: M jak miłość
- serial TVP 

17:10 Kulisy serialu
„M jak miłość”

17:15 Wakacje z ducha
mi - serial TVP

17:55 Zorro
- serial przygodowy 

18:30 Program lokalny 
13:45 Panorama 
19:05 Jeden z dziesięciu 
'- te le tu rn ie j
19:40 Starter

- magazyn 
20:05 M jak miłość

- serial TVP 
20:55 Kulisy serialu

„M jak miłość”
21:05 Magazyn

Ekspresu Reporterów 
22:00 Panorama 
22:20 Biznes 
22:30 Sport Telegram 
22:35 Pogoda 
22:45 Liga Mistrzów

- skróty
23:45 Wieczór Filmowy 

Kocham Kino - wstęp 
23:50 Wieczór 

filmowy Kocham 
Kino: Dziecko 
Rosemary *
- film fabularny 

02:10 Dzika Afryka:
Dżungla
- serial dokumentalny 

03:00 Zakończenie

I  T T v' ' ' ' ■ : ...

06:00 Wstawaj! Gramy! 
06:50 Sidła miłości

-telenowela 
07:45TV Market 
08:00 Halo! Kasa!

-teleturniej 
08:55 Roseanne

- serial komediowy 
Niespodziewanie w 
odwiedziny przyjeżdża 
matka Roseanne.

09:25 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy 

10:00 Sekret Laury
-telenowela 

11:00 Ambush Make
over - reality show 

11:30 Samo życie
- serial obyczajowy 

12.00 Dom nie do po
znania - magazyn 
wnętrzniarski

13:00 Jesteś moim 
życiem - telenowela 

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

14:45 Świat
według Bundych
- serial komediowy 

15:15 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy 

15:50 Wydarzenia 
16:15 Pogoda 
16:25 Interwencja

■ - magazyn reporterów 
17:00 Gra w ciemno

- teleturniej
18:00 Pierwsza miłość

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

- serial obyczajowy 
20:00 Piotr Bałtroczyk

przedstawia
- program rozrywkowy 

21:00 Oczy węża
: - thriller 
21:55 Studio Lotto 
23:15 Chirurdzy - serial 
00:15 Nasze Dzieci 
01:10 Magazyn 

sportowy 
03:10 Dziewczyny 

w bikini 
04:10 Nocne randki 
04:55 Music Spot 
05:55 Pożegnanie

Wrocław
07:45 Fakty 18:00 Fakty 
18:10 Sport 18:15 Po
goda 18:20 Gość Fak
tów 18:30 Fakty 18:50 
Profesor Miodek odpo
wiada 19:15 Nauka dla 
praktyka 19:30 Telewi
zyjny Klub Seniora 21:45 
Fakty 22:05 Sport 22:10

m u
05:15 Bliżej natury

- cykl dokumentalny 
05:40 Wstaje dzień

- magazyn 
05:45 Wpisani

w krajobraz
- magazyn 

06:00 Kawa
czy herbata?

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans 

po ósmej 
08:35 Nastoletni 

geniusze - serial 
09:00 Domisie

- program dla dzieci 
09:30 Teletubisie

- serial animowany 
10:00 Doctor Who II

- serial science-ficton 
Podróżujący w czaso
przestrzeni Doktor Who 
nieomal rozbija się 
podczas lądowania.

10:50 Kuchnia 
z Okrasą - Ryby 
nabite na rożen 

11:15 Rue Wiertz 60:
Od Europy po regio
ny. Jakie jutro polityki 
regionalnej?

:; - cykl reportaży 
11:45 Agrobiznes 
12:00 Wiadomości 
12:10 Moda na sukces

- telenowela 
12:55 Klan

- telenowela TVP 
13:20 Plebania

- telenowela TVP 
13:50 Relacja z Grec

kokatolickiej liturgii 
Wielkanocnej

14:30 Raj - magazyn 
15:00 Wiadomości 
15:10 Trend’owaci

- magazyn
15:35 Jarmark cudów 
16:05 Moda na sukces

- telenowela 
17:00 Teleexpress 
17:20 Na celowniku

- magazyn 
17:30 Klan

- telenowela TVP 
18:00 Jaka to melodia? 
18:30 Plebania
: - telenowela TVP 
19:00 Wieczorynka: 

Bracia Koala
- serial animowany 

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport
20:05 Pogoda 
20:20 Okruchy życia: 

Powrót syna - dramat 
22:40 Z refleksem - pro

gram publicystyczny 
23:05 Film 

dokumentalny 
23:35 Pocztówki znad 

krawędzi - d ra m a t*  
01:15 Wzrokiem miłości 
: - film dokumentalny 
01:45 Zakończenie dnia

Środa, 11 kwietnia
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05:25 Statek miłości
- telenowela

07:15 Program katolicki 
07:40 Dwójka Dzieciom: 

Globert przedstawia 
niezwykły świat natury

£  - serial dokumentalny 
08:05 Na dobre i na zle 
M -  serial obyczajowy 
09:00 Pytanie 

na śniadanie 
10:40 Święta wojna 
11:10 Sąsiedzi

- serial komediowy 
Bogacka ma niebawem 
urodziny. Pati propo
nuje, aby Bogaccy i

: Cwat-Wiśniewscy spę
dzili ten wieczór ws[» l- 
nie na uroczystej kola
cji, a potem w teatrze. 

11:40 Magnum 
l i  - serial sensacyjny 
12:30 Przygody Tarzana

- serial przygodowy 
13:00 Zatoka Jervis:

Podwodna arka 
Noego
- film  dokumentalny 

13:55 Europa
da się lubić - Europa 
Jana Pawia II 

14:55 Dr Quinn
- serial obyczajowy 

15:45 Program lokalny 
16:00 Panorama 
16:15 Pogoda
16:25 Dla nieslyszą- 

cych:M jak miłość
- serial TVP
Ewa dostaje zawia
domienie o terminie 
sprawy rozwodowej. 
Renia bierze pożyczkę 

: i funduje Justynie wy
marzony prezent: wy
jazd w  Dolomity.

17:15 Kulisy serialu 
„M jak miłość”

17:25 Wakacje 
z duchami
- serial TVP 

17:55 Zorro
: - serial przygodowy 

18:30 Program lokalny 
18:45 Panorama 
19:05 Teleturniej 
19:45 Ulice Kultury

- magazyn 
20:15 Sport -L M
, - rewanżowy mecz 
22:55 Panorama 
23:10 Biznes 
23:15 Sport Telegram 
23:25 Pogoda 
23:35 Liga Mistrzów 
■ - s k r ó ty  
00:30 Alibi na środę:

W przebraniu 
mordercy
- film fabularny 

02:15 Na jedwabnym
szlaku: N e p a l*
- serial dokumentalny 

03:05 Program dnia 
03:05 Zakończenie dnia

06:00 Wstawaj! Gramy! 
06:50 Sidła miłości

-telenowela 
07:45 TV Market 
08:00 Halo! Kasa!

- teleturniej 
08:55 Roseanne

- serial komediowy 
09:25 Rodzina zastępcza

- serial obyczajowy 
10:00 Sekret Laury

- telenowela 
11:00 Ambush Make

over - reality show
11:30 Samo życie 
r  - serial obyczajowy 
12:00 Dom nie do po

znania - magazyn 
wnętrzniarski 

13:00 Jesteś moim 
życiem - telenowela 

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

14:45 Świat
według Bundych
- serial komediowy 

15:15 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy 
Eliza znalazła kotka. 
Dziewczynki przemy
cają zwierzę do swo
jego pokoju.

15:50 Wydarzenia 
16:15 Pogoda 
16:25 Interwencja

- magazyn reporterów 
17:00 Gra w  ciemno

- teleturniej
16:00 Pierwsza miłość

- serial obyczajowy 
W sądzie zostaje za
mordowany świadek 
koronny w  procesie 
przeciwko mafii.

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

- serjal obyczajowy 
20:00 Świat

według Kiepskich
- serial komediowy 

21:00 Dziewczyna
z sąsiedztwa
- komedia 

21:55 Studio Lotto 
23:45 Piotr Bałtroczyk

przedstawia 
00:45 Dziewczyny 

w  bikini 
04:55 Music Spot 
05:55 Pożegnanie

07:45 Fakty 18:00 Fakty 
18:10 Sport 18:15 Po
goda 18:20 Gość Faktów 
18:30 Fałdy 18:50 Dolno
śląski Magazyn Reporte
rów 19:15 Kariera po eu
ropejsku 19:30 Labirynty 
kultury -  magazyn 19:45 
Pasmo zdarzeń - cykl re 
portaźy 21:45 Fakty

Zgadnij, kim jestem  -  film fab. prod, hongkońskiej, 
TVP1, godz. 21:05, wyk. Jackie Chan, Ed Nelson

W krainie dreszczowców: 10.5: Apokalipsa 
film katastroficzny, TVP1, godz. 20:20

C z w a r te k ,  12 kw ie tn ia

Pocztówki znad krawędzi -  dramat prod. USA, 
TVP1, godz. 23:35, wyk. Meryl Streep

05:10 Wista
- serial dokumentalny 

05:40 Wstaje dzień
- magazyn 

05:45 Europa
bez miedzy 

06:00 Kawa
czy herbata?

08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans

po ósmej 
08:35 Kopciuszek

- serial animowany 
09:00 Domowe

przedszkole
- program dla dzieci 

09:35 Teletubisie
- serial animowany 

10:05 Doctor Who II
- serial science ficton 

10:50 Trend’owaci
- magazyn

11:10 Film 
dokumentalny 

11:45 Agrobiznes 
12:00 Wiadomości 
12:10 Moda na sukces

- telenowela
Eryk namawia Stepha- 
nie, żę ły  wraz z Brooke 
udata się na terapię. 

12:55 Klan
-  telenowela TVP 

13:20 Dwie strony
medalu - serial TVP 
Rodzice Jurka mają 
problemy finansowe. 
Jurek postanawia ze
brać pieniądze.

13:50 Jaka to melodia? 
14:10 Pełnosprawni 
14:30 My Wy Oni

- magazyn 
15:00 Wiadomości 
15:10 SF-Symulator

laktu 
15:35 Podróżnik 
16:05 Moda na sukces

- telenowela

17:00 Teleexpress 
17:20 Na celowniku

- magazyn 
17:30 Klan

- telenowela TVP 
18:00 Jaka to melodia? 
18:30 Dwie strony

medalu - serial TVP 
19:00 Wieczorynka: 

Babcia Róża i Gryzel- 
ka, Podróże do bajek 

19:30 Wiadomości 
19:55 Sport 
20:05 Pogoda 
20:10 Pogoda 

dla kierowców 
20:20 Fałszerze.

Powrót sfory - serial 
sensacyjny T V P *  

22:10 Publicystyka 
polityczna 

23:00 Film 
dokumentalny 

23:30 Łossskot!
- magazyn 

00:05 Ścieżki uczuć
-  dramat

03:00 Zakończenie dnia

l a i a R
05:20 Statek miłości

- telenowela 
07:05 Telezakupy 
07:20 Ojczyzna

polszczyzna 
07:35 Dwójka Dzieciom:

Globert przedstawia
niezwykły świat natury
- serial dokumentalny 

08:05 Na dobre i na złe
- serial obyczajowy 

09:00 Pytanie
na śniadanie 

10:40 Święta wojna 
11:10 Sąsiedzi

- serial komediowy 
11:40 Magnum

- serial sensacyjny 
12:30 Kopciuszek

- serial obyczajowy 
12:55 Co ci dolega?:

Kiedy rodzice
nie słyszą - film

dokumentalny 
14:00 Dubidu

- quiz muzyczny 
14:55 Dr Quinn

- serial obyczajowy 
15:45 Program lokalny 
16:00 Panorama 
16:10 Pogoda
16:15 Przebojowe Polki

- prezentacje
16:25 Przebojowe Polki

- widowisko 
rozrywkowe

17:20 Stawiam na Tolka 
Banana - serial TVP 

18:00 Biuro kryminalne
- serial TVP

18:30 Program lokalny 
18:45 Panorama 
19:05 mc 2- Maszyna 

czasu Manna 
i Materny 

20:00 KabaroTOP - czy
li Kabaretowa Lista 
Przebojów - widowi
sko rozrywkowetb 

20:30 Sport (studio)

20:45 Sport
- Puchar UEFA - mecz 

22:45 Panorama 
23:00 Biznes
23:05 Sport Telegram 
23:10 Skróty Pucharu 

UEFA 
23:15 Pogoda 
23:25 Pitbull

- serial policyjny TVP 
00:15 Magazyn krymi

nalny 997 - program 
Michała Fajbusiewicza

00:50 Czy świat osza
lał?: Los żołnierza
- film dokumentalny 

01:10 Czy świat osza
lał?: Bollywood: 
Filmowa kozetka
-  film  dokumentalny 

01:40 Męskie-żeńskie
- serial TVP 

02:15 Abby
- serial komediowy 

03:00 Zakończenie dnia

0[?®Ł0Z2S?
06:00 Wstawaj! Gramy! 
06:55 Sidła miłości

- telenowela 
07:45 TV Market 
08:00 Halo! Kasa!

- teleturniej 
08:55 Roseanne

- serial komediowy 
09:25 Rodzina zastępcza

- serial obyczajowy 
10:00 Sekret Laury

- telenowela 
11:00 Ambush Make

over - reality show
11:30 Samo życie

- serial obyczajowy 
12:00 Dom nie do po

znania - magazyn 
wnętrzniarski

13:00 Jesteś moim 
życiem - telenowela 

14:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy 

14:45 Świat

według Bundych
- serial komediowy 

15:15 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy 
Jacek wraca do domu 
z potwornym bólem 
korzonków.

15:50 Wydarzenia 
16:15 Pogoda 
16:25 Interwencja

- magazyn reporterów 
17:00 Gra w ciemno

- teleturniej
18:00 Pierwsza miłość

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

- serial obyczajowy 
Ryszard denerwuje 
się przed pierwszą 
rozprawą.

2 0 :0 0 1 kto tu rządzi 
2 1 :00CSI: Kryminalne

zagadki Nowego Jor
ku - serial kryminalny 

21:55 Studio Lotto 
22:00 Mamuśki

- serial komediowy 
22:30 Co z tą Polską? 
23:30 Nieustraszeni

- reality show 
00:30 Dziewczyny

wbikini 
02:30 Nocne randki 
04:55 Musie Spot 
05:55 Pożegnanie

Wrocław
07:45 Fakty 18:00 Fakty 
18:10 Sport 18:15 Po
goda 18:20 Gość Faktów 
18:30 Fakty 18:50 Re
wolwer kulturalny 19:15 
Pasmo zdarzeń - reportaż 
19:30 Policjanci - maga
zyn 19:45 Lista przebo
jów  TV Wrocław 21:45 
Fakty
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OGRODZENIA STALOWE 
SIATKI, PANELE, 

NAWOZY 
CENY PRODUCENTA!

Zdrowych i rcdosrych

im swoim Klientem 
iyci^cda Nicdzcrcza i ZcrzadW I K L I N

Kluczbork, ui, Armii Krajowej 9

98-300 Wieluń, ul. Kolejowa 63 
te!. 43 843 31 11, fax. 43 843 42 61 

www.sdmwiel.home.pl. e-mail: sdmwieMBhome.pl

E L K O M
- C A Z

46-320 PRASZKA  
Przedmość, 

ul. Główna 7a teł.: 
034 35921 65 

f a x :  034 359 21 66

Dostawy 
w butlach:

- d o m o w y c h  - 8 i 11 kg
- tu ry s ty c z n y c h  - 2 i 3 kg
- przemysłowych - 33 kg

Biuro rachunkowe

H rdi.no
077/417 11 20
księgi handlowe

rozliczenia ZUS 
kadry i płace 

ewidencja VAT

46-200 KLUCZBORK 
UL JAGIELLOŃSKA 3 
TEL 077447  33 10 

077447  3311  
FAX: 077 447 32 10

46-250 WOŁCZYN 
UL OPOLSKA 2 
TEL 077 418 98 26 

0 7 7 4 0 7 2 0  11 
077414 54 83 2/mSZAHY

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

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

Kluczbork, ul. Ściegiennego 2 
Praszka, ul. Kościuszki 34

Kujakowice Górne, ul. XXX-łecia 30a, teł. 077 41311 67
REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja_pro@o2.pl, tel. 034/3588774, tel./fax 034/3591921

SKUP ZŁOMU I SUROWCÓW WTÓRNYCH

Centrum Handlowe Kolisko Praszka, ul.Rynek, 
tel. 034 359 13 13 

N ow a d o staw a z ło tych  p ie rśc io n kó w  
T a n ie  o b rą c z k i

%0fe® w mm ©©m® ®d0 4  a ł  m  d m o U

UQI Ulubiony

Ulub,o**

PRACA W HOLANDII
POLSKI POLSKI

paszport M Tjtib Santa j dowód os-

BUDYNEK DWORCA PKS OLESNO 
TEL. 0 34 358 20 35

P H U  W a M A D  transport
sam ochodow y

- złom, od 0,5 kg
- opał (węgiel, koks, miał) do 25000 kg
-s ta l

N a jw y żs ze  p rom o  
P ła tn o ść  go t

Ligota Zamecki 
ul. Kujakowicka 8 

Kluczbork, ul. Dworcowa 
tel. 077 413 36 5 
lub 0502 520

REGULACJE INST/ 
GAZOWYCH*

i ■ v J*, m

S r  OPONY ZIMOWE 
SUPER CENY

Warsztat: Ligota Zamecka 23 teL 418 01M 
Sklep: KtuczboA ul Grunwaldzka 26 tet. 418 5310 T

http://www.sdmwiel.home.pl
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Stare Olesno (gm. Olesno): Kobieta spowodowała wypadek

Mercedes na drzewie
W niedzielę 1 kwietnia w Starym Oleśnie doszło do 

wypadku drogowego. Na luku drogi kierująca samocho
dem osobowym 21 - letnia kobieta straciła panowanie nad 
pojazdem. Ranne zostały trzy osoby.

Do zdarzenia doszło około godziny 16.00. Jadąca mercedesem kobieta 
zjechała z drogi do rowu, a następnie przodem uderzyła w drzewo. W 

wyniku wypadku obrażeń ciała doznała kierująca oraz 22-letni mężczyzna 
i 20- letnia kobieta - pasażerowie pojazdu. Wszyscy zostali odwiezieni do 
oleskiego szpitala.

- Trwa ustalenie przyczyn - mówi asp. Roman Jędrak, oficer prasowy 
oleskiej policji.

Do uwolnienia dwóch osób z wraku samochodu, strażacy użyli sprzę
tu hydraulicznego.

AB

Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego do uwolnienia pasażerów. 

Ważne dla kierowcówr

Światła przez cały rok
Nowelizacja prawa o ruchu drogowym wejdzie w życie 

17 kwietnia. Prezydent Lech Kaczyński podpisał noweliza
cję ustawy Prawo o ruchu drogowym 28 marca.

Ustawa ta zobowiązuje kierowców do jazdy z włączonymi światłami 
mijania przez cały rok, przez całą dobę. Wprowadzenie takiego obowiązku ma 
poprawić widoczność samochodów na drodze. Nowelizacja określa również 
nowe zasady zachowania się w trakcie jazdy w tunelach. W tunelu dłuższym 
niż 500 m kierowca samochodu o wadze do 3,5 tony lub autobusu powinien 
utrzymywać co najmniej 50-m dystans do poprzedzającego go samochodu. Dla 
samochodów o wadze powyżej 3,5 tony dystans ten ma wynosić 80 m. Insty
tucja zarządzająca ruchem na drodze będzie mogła zmienić te odstępy w 
zależności od dozwolonej prędkości w tunelu. Z nowelizacji wynika, że w 
tunelu podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego, kierowca będzie obowiązany zachować odstęp od poprzedza
jącego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

AS

Byczyna: Nieaktualna strona internetowa gminy

Nie wchodź, nie warto!
Gmina Byczyna od dłuższego już czasu posiada swoją 

oficjalną stronę internetową: www.byczyna.pl. Jak napisa
no na jej wstępie, każdy internauta „znajdzie tam coś dla 
siebie, jak również kilka na pewno użytecznych infor
macji”. Czy tak jest rzeczywiście?

Otóż strona nie posiada żadnych aktualnych wiadomości. Nikt nie zaj
muje się wprowadzaniem do niej informacji o planowanych działani

ach i bieżących sprawach. Daty w kalendarium imprez stałych, które odby
wają się co roku na terenie gminy, są zeszłoroczne. Wybory sołtysów w 
podbyczyńskich wioskach zakończyły się 2 marca, mamy już kwiecień, a 
na stronie dalej widnieją nazwiska poprzednich włodarzy wsi.

Nie ma tam również wzmianek o nowych inwestycjach oraz wiado
mości powszechnych, które jak najbardziej interesują mieszkańców, bo 
dotyczą ich życia. To tylko kilka przykładów informacji, które już jakiś 
czas temu straciły ważność. Jednak jest takich więcej.

Osoba, której zlecono założenie strony i która powinna uaktualniać 
dane, uzupełniać ją  nowinkami, nie robi tego. Jak również widać nie prze
jmuje się tym, bo czym ma się martwić, skoro nie ponosi za to żadnych 
konsekwencji? Pracownikom Urzędu Miejskiego również istnienie strony 
jest obojętne, bo są oni na bieżąco ze wszystkim co się tam dzieje. Ale co 
z interesantami?

Magdalena BEDNAREK

KLUCZBORK 
2 kwietnia, Kluczbork, ul. K.Miarki -  
nieznany sprawca, wycinając otwór w 
oknie, włamał się do hurtowni, z której 
skradł przewody elektryczne. Straty 5,5 
tys. zł.
2 kwietnia, godz. 18.05, Kluczbork, ul. 
Mickiewicza -  policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego (1,68 promila) 35 - letnie
go Józefa N . ,kierującego rowerem.
2 kwietnia w godz. 19.00 -  21.00 w 
Kluczborku przy ul. Piłsudskiego nie
znany sprawca skradł telefon komórko
wy marki Sony Ericsson. Straty 400 zł.
1 kwietnia, godz. 18.00, Leśnictwo 
Wołczyn — z nieustalonej przyczyny po
wstał pożar, w wyniku którego spaleniu 
uległo 0.9 ha upraw leśnych i 1 ha młod
nika Straty 14 tys. zł.
31 marca, Polanowice -  nieznany 
sprawca, urywając kłódki, włamał się do 
magazynu, z którego skradł ciągnik 
marki Ursus C355 i przyczepę załado
waną 8 tonami nawozów sztucznych. 
Porzucone mienie odzyskano. Straty 
19,9 tys. zł.
31 marca, godz. 12.00, Kluczbork, ul. 
Jana Pawła U -  36 - letni kierujący sa
mochodem osobowym Mercedes, na 
prostym odcinku drogi, w trakcie wy
przedzania bezpośrednio przed przej
ściem dla pieszych 75 - letniego kierują
cego rowerem, który podjął manewr 
skrętu w lewo bez uprzedniego zasygna
lizowania zamiaru, doprowadził do zde- 
rzenią w wyniku którego obrażeń ciała 
doznał rowerzysta. Straty 150 zł.
31 marca, godz. 17.45, Kluczbork, ul. 
Ligonia -  policjanci zatrzymali nietrzeź
wego (0,62 promila) 60 - letniego An
drzeja M., kierującego rowerem.
31 marca, godz. 19.50, Kujakowice 
Dolne -  Łowkowice -  policjanci zatrzy
mali nietrzeźwą(2,0 promila) 21-letnią 
Klaudię O., kieruj^ąrowerem.

30 marca, godz. 1520, Kluczbork, ul. 
Krakowska -  nieznany sprawca w skle
pie skradł z torebki portfel z pieniędzmi 
i dokumentami. Straty 370 zł.

Interwencje 
straży 

pożarnej
26 marca po godzinie 18.30 w Łom
nicy (gm. Olesno) na nasypie kole
jowym i nieużytkach gaszono palące 
się suche trawy. W tym samym cza
sie w Psurowie (gm. Radłów) zabez
pieczono linię telefoniczną, która 
zsunęła się słupów i zwisała w 
poprzek drogi na wysokości jednego 
metra.

27 marca o godzinie 20.00 w 
Praszce na ul. Parafialnej gaszono 
palące się suche trawy.

28 marca przed południem w Szem- 
rowicach (gm. Dobrodzień) przy 
boisku szkolnym usunięto suche 
konary drzew.

30 marca, godz. 16.00, Kluczbork, ul. 
Jagiellońska -  nieznany sprawca skradł 
z torebki pieniądze w kwocie 500 zł.
29 marca przyjęto zgłoszenie o tym, że 
nieznany sprawca 23 marca na aukcji in
ternetowej Allegro pod pozorem sprze
daży telefonu komórkowego wyłudził 
358 zł od mieszkańca ul. Ficka w Klucz
borku.
29 marca, godz. 23.50, Kluczbork, ul. 
Armii Krajowej -  policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego (2,08 promila) 34 -let
niego Krzysztof M., kierującego rowe
rem.
29 marca, godz. 23.50, Wołczyn, ul. 
Byczyńska -  policjanci zatrzymali nie
trzeźwego (0,64 promila) 17 - letniego 
Krzysztofa T., kierującego fiatem 126p. 
W dniach od 26 do 28 marca w 
Świniarach Wielkich nieznany 
sprawca, wyłamując zamek w 
drzwiach, włamał się do magazynu, 
z którego skradł środki ochrony ro
ślin. Straty 8,6 tys. zł.
28 marca, Kluczbork, ul. Piastowska -  
nieznany sprawca, wybijając szybę w 
drzwiach, włamał się do sklepu, z które
go skradł odzież i obuwie sportowe. 
Straty 1,1 tys. zł.
28 marca, Kluczbork, ul. Ściegiennego 
-  nieznany sprawca, rzucając betono
wym bloczkiem, uszkodził drzwi w 
sklepie „Smyk”. Straty 2 tys. zł.
W okresie od 20 do 27 marca w Bisku
picach nieznany sprawca z hali produk
cyjnej skradł przewody elektryczne od 
spawarki. Straty 1 tys. zł.
27 marca, Kluczbork, ul. Byczyńska -  
nieznany sprawca, wypychając okno, 
włamał się do sklepu, z którego skradł 
10 przenośnych komputerów. Straty 29 
tys. zł,
27 marca, godz. 9.10, Lasowice 
Wielkie -  35 - letni kierujący samo
chodem marki Opel Vivaro, wyprze
dzając na skrzyżowaniu kierowany 
przez 27 - latka samochód Fiat Duca- 
to sygnalizujący manewr skrętu w le
wo, doprowadził do bocznego zde
rzenia pojazdów. Obrażeń ciała do
znała 52 - letnia pasażerka opla. Stra
ty 8 tys. zł.
27 marca, godz. 12.50, Kluczbork, 
Al. Wodna -  policjanci zatrzymali

nietrzeźwego (2,16 promila) 63 - let
niego Zbigniewa J., kierującego ro
werem.

OLESNO
26 marca w Kozłowicach policjanci 
zatrzymali nietrzeźwego (2,32 pro
mila) kierującego rowerem 48-let- 
niego mężczyznę, mieszkańca pow. 
oleskiego. Postępowanie prowadzi 
KPP w Oleśnie.
27 marca w Ligocie Oleskiej z tere
nu gospodarstwa złodzieje usiłowali 
ukraść z kombajnu oraz beczki oko
ło 300 litrów oleju napędowego. Zo
stali jednak spłoszeni przez właści
ciela, który wyszedł z domu zaniepo
kojony szczekaniem psów. Postępo
wanie prowadzi KPP w Oleśnie.
28 marca w Oleśnie o godzinie 
12.20 policjanci zatrzymali kierują
cego ciągnikiem rolniczym 46 -let
niego mężczyznę, mieszkańca 
pow.oleskiego. Był on w stanie nie
trzeźwości - miał 1,77 promila alko
holu w wydychanym powietrzu. Po
stępowanie prowadzą policjanci z 
Olesna.
28 marca w Bzinicy policjanci za
trzymali kierującego samochodem 
osobowym w stanie nietrzeźwości 
(1,16 promila) 67 - letniego mężczy
znę, mieszkaniec pow. oleskiego. 
Postępowanie prowadzi KP w Do
brodzieniu.
28 marca w Oleśnie na ulicy Klucz- 
borskiej o godzinie 18.30 policjanci 
zatrzymali kierującego samochodem 
osobowym. Był nim 47 - letni miesz
kaniec pow.oleskiego, który w czasie 
kontroli miał ponad dwa i pół promi
la alkoholu w wydychanym powie
trzu. Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi KPP w Oleśnie.
28 marca w Bodzanowicach w nocy 
z terenu gospodarstwa rolnego zło
dzieje ukradli kilkaset litrów oleju 
napędowego. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzi KPP w Oleśnie.
29 marca w Dobrodzieniu ze stoja
ka złodzieje ukradli 10 butli z gazem 
propan-butan. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzi KP w Dobrodzie
niu.

Tankuj z głową
Ceny z 4 kwietnia 2007

' CEN\

STACJE PALIW

Gaz
LPG

Olej
napę
dowy

Pb 95 P b  98 Olej
opa łow y

PKN Orlen Praszka 
ul.Gorzowska 4a

1,85 3,67 4,29 4,49 -

PKS Olesno - 
przy rondzie na 

Opole
- 3,62 4,16 - -

Petrol
Opole

- 3,53 -
«

-

PKN ORLEN Byczyna 
ul. Kluczborska 1 1,94 3,67 4,29 4,55 -

A. Sypko Kluczbork 
ul. Katowicka 26

1,91 3,62 4,35 4,19 -

STATOIL olej opałowy -  przy zamówieniu 3000I -  2,36

Auto- gaz Lukoil, Kowale ul. Wieluńska 12a -1,85

Auto lider Gorzów Śląski ul. Oleska 8 LPG -1,85

AGROCENT Złoczew ul. Sieradzka olej opałowy - 2,55

REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja_pro@o2.pl, tel. 034/3588774, tel./fax 034/3591921
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Ogłoszenie o konkursach
Zarząd Powiatu w Oleśnie ogłasza konkursy na stanowiska Dyrektorów:

1) Zespołu Szkół Zawodowych w  Oleśnie,
2) Zespołu Szkół w Gorzowie SI.,
3) Zespołu Szkół w Praszce,
4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce.

I. D o konkursu  m ogą przystąpić:

1. N au czycie le  m ianow ani lub d yp lom ow an i, którzy:
a) ukończyli studia wyższe m agisterskie i posiadają przygotowanie 
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajm owania stanowiska nauczy
ciela w danym  przedszkolu, szkole lub placówce;
b) ukończyli studia w yższe lub studia podyplom ow e z zakresu zarzą
dzania albo kurs kw alifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, pro
w adzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia na
uczycieli;
c) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stano
wisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na śtanowi- 
sku nauczyciela akademickiego;
d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem  stanowiska 
uzyskali co najmniej dobrą  ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub 
placówce, a w przypadku nauczyciela akadem ickiego - pozytyw ną 
ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, 
jeżeli stanowisko dyrektora obejm ują bezpośrednio po ustaniu za
trudnienia w  szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed 
przystąpieniem  do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskali pozy
tyw ną ocenę dorobku zawodowego;
e) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań zdro
wotnych do wykonyw ania pracy na stanowisku kierowniczym ;
f) nie byli karani karą dyscyplinarną, o której m owa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta N auczyciela (Dz. U. z 2006 
r., N r 97 poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko nim po
stępowanie dyscyplinarne;
g) nie byli karani za przestępstwo popełnione um yślnie oraz nie to
czy się przeciwko nim postępowanie karne;
h) nie byli karani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym m owa w art. 31 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naru
szanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., N r 14, poz.

114 z późn. zm.).

2. O sob y  n ie będące nauczycielam i, które:
a) ukończyły studia wyższe magisterskie,
b) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy,
c) posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające 
kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,
d) spełniają wymagania określone w pkt 1 lit. b i e-h.

I I .  O ferty  osób  p rzy stęp u ją cy ch  d o  k on k ursu  p ow in n y  zaw ierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu w raz z koncepcją funkcjo
nowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys w raz z opisem  przebiegu pracy zawodow ej, zawierający 
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przy
padku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku na
uczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela m ianowanego lub dyplom ow ane
go oraz dokurrfenty potw ierdzające posiadanie wym aganego w y
kształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem ;
4) dyplom  ukończenia studiów wyższych oraz dokum enty potw ier
dzające posiadanie wym aganego stażu pracy, wykształcenia i przy
gotow ania zawodow ego - w przypadku osoby niebędącej nauczycie
lem;
5) dyplom  ukończenia studiów wyższych lub studiów  podyplomo- 

.wych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której m owa w § 1 pkt 4 rozporządzenia M inistra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 m aja 2003 r. w sprawie wym a
gań, jak im  powinna odpowiadać osoba zajm ująca stanowisko dyrek
tora oraz inne stanowisko kierow nicze, w poszczególnych typach 
szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do 
wykonyw ania pracy na stanowisku kierowniczym ;
8) ośw iadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o 
której m owa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kar
ta N auczyciela (Dz. U. z 2006 r. N r 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz 
nie toczy się przeciw ko niem u postępow anie dyscyplinarne;
9) ośw iadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popeł

nione um yślnie oraz nie toczy się przeciw ko niemu postępow anie 
karne;
10) ośw iadczenie, że kandydat nie był karany zakazem  pełnienia 
funkcji kierow niczych związanych z dysponow aniem  środkam i pu
blicznym i, o których m owa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. o odpow iedzialności za naruszenie dyscypliny finan
sów publicznych (Dz. U. z 2005 r. N r 14, poz. 114 z późn. zm);
11) ośw iadczenie, że kandydat w yraża zgodę na przetw arzanie sw o
ich danych osobow ych zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobow ych (Dz. U. z 2002 r. N r 101, poz. 926 i N r 
153, poz. 1271) w  celach przeprow adzenia konkursu na stanow isko 
dyrektora.

I I I .  W  przypadku  sk ładan ia  kopii d ok u m en tów  lub od p isów  ko
nieczne je st  p ośw iad czen ie ich zgod n ości z  oryginałem .

IV. O ferty  należy sk ładać w  zam k niętych  k opertach  z podanym  ad
resem  zw rotnym  i d op isk iem  „K on k urs na stan ow isk o  dyrektora  
...(n a z w a  szkoły)” w  term in ie do 19 k w ietn ia  2007r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie 
46 - 300 Olesno, ul. Pieloka 21 
tel. 034/359 78 33 lub 35

Decyduje data wpływu dokumentacji do tut. Urzędu.

Kandydat urodzony przed 01.08.1972 r. ponadto składa „oświadczenie 
lustracyjne” zgodnie z treścią ustawy z 18 października 2006r. (Dz. U. 
z 2006 r., N r 218, poz. 1592 z późn. zm.).

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Zarząd 
Powiatu w Oleśnie w dniu 20.04.07 r. w następującej kolejności:
1) Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie godz. 8'°
2) Zespól Szkół Gorzów Śl. 
godz. 1000
3) Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 Praszka godz. 11"
4) Zespół Szkół Praszka godz. 13“

Firma reklamowa poszukuje 
osób do pracy na stanowisku 

SPRZEDAWCA - AKWIZYTOR

TEL. 0696 063 764

Sprzedam działkę budowla
ną o pow. 15 arów z prawem 
do zabudowy. Praszka, ul. 
Cmentarna 

tel. 012 647 00 55

Hi
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz filie Młodzieżowego Biura 
Pracy w Oleśnie i Kluczborku zapraszają na Targi Edukacji i Pracy, które odbędą się. 
w H ali O środka Sportu i R ekreacji przy ulicy A . M ickiew icza 10, 24 kw ietnia 2007 r„ w  
Kluczborku w godz. 1 0 .0 0 — 14.00
w Sali G im nastycznej Zespołu Szkół Z aw odow ych przy ul. W ielkie Przedm ieście 41, 19 
kwietnia 2007 r. w  O leśnie w  godz. 10.00 -14.00

W stęp  w olny

ZA PR A SZA M Y
Targi organizow ane są w ram ach projektu pn. „Przybliżam y wam  rynek p racy”, 
w spółfinansow anego przez U nię Europejską ze środków  E uropejskiego Funduszu  

Społecznego w ram ach dz. 1.1 SPO  RZL R ozw ój i M odernizacja Instrum entów  i 
Instytucji Rynku Pracy.

O głoszen ia drobne
J e ś l i  c h c e s z  z a m i e ś c i  o g ł o s z e n i e  d r o b n e ,  j e g o  t r e ś ć  p r z e k a ż  n a m  m a i l e m  n a  a d r e s  

k u l i s y p o w u t u @ i n t e r i a . p l  ( k o n i e c z n i e  z  n r  . t e l .  w  c e l u  p o t w i e r d z e n u  t r e ś c  i ) , t e l  e f o n i c z n i e  l u b  n a p is z

NA KARTCE i w  KOPERC IE WRAZ Z OPŁATĄ (10 ZŁ) ZOSTAW W NAJBLIŻSZYM PUNKCIE, DO KTÓREGO DOSTARCZAMY 
NASZĄ GAZETĘ. Na  PEWNO DO NAS DOTRZE. INFORMACJE POD TELEFONEM 034  358  8 7  74 LUB 0  3 4  358  86 21.
.•Sprzedam fiata C i n q u e c e n t o , rocznik 
1997, poj. 700 cm’, biały, przebieg 
118 tys., stan dobry, cena do uzgod
nienia, tel. 034 350 30 33.
•Kupię grunty orne lub łąki, tel. 694 
244 436.
•Do wynajęcia stoisko handlowe, 
Kluczbork, ul. Ściegiennego 2, tel. 
505 145 135.
•Sprzedam mieszkanie w Praszce, 
dwupoziomowe o pow. 115,5 m2, dwie 
łazienki, 4 pokoje, tel. 602 150 255 lub 
034 359 34 00 po godzinie 20.00.
• Sprzedam dom w stanie surowym 
w Praszce, 180 m2, teł.: 0 663 101 286. 
•Poszukuję lokalu do wynajęcia w 
centrum Olesna, t«l. 0 607 09 14 61. 
•Zdecydowanie kupię działkę rolną 
lub rolno - budowlaną o pow. powy
żej 1 ha w Praszce lub okolicach, tel.; 
0602 455 840.
•Sprzedam renault clio 1994 r., 1,2

poj., szyberdach, el. szyb., c. zamek, 
wspomaganie, cena 3700 + opłaty, tel. 
608 887 889.
•Młoda kobieta szuka pracy w Ole
śnie, wykształcenie tech., ekonomista, 
tel.: 504 838 734.
•Poszukujemy kawalerki w Praszce 
do wynajęcia, wiadomość w redak
cji, tel. 034 358 87 74.
•Lokal na działalność biurowo - usłu
gową w Praszce k. Rynku na ul. Pił
sudskiego 8, wynajmę, tel. 606 817 
988.
•Sprzedam działkę budowlaną 3690 
m2 w Lasowicach Wielkich, tel.: 0505 
503 994.

Lokal 80m2 w Rynku w Praszce 
idealny na instytucję finansową 
lub handlową do wynajęcia. 
Wiadomość pod nr tel. 603 888 
399

Lokal do wynajęcia od zaraz w Centrum Handlowym

“ K o u s k o ”
na sklep - butik 

Praszka, Rynek, tel. 603 888 399

Uwaga renciści i emetyci! Dobrze 
prosperujący kiosk z gazetami w 
Praszce w Centrum Handlowy 
Kolisko odstąpię. Wiadomość pod nr. 
tel.: 603 888 399

WYDZIERŻAWIĘ plac 16 arów, 
ogrodzony, parking, budynek 
biurowy z mediami + 200m2 ma
gazynu w Praszce 
tel.: 034 359 16 53 wieczorem.

Poszukujemy młodych I zdolnych, 
grających na instrumentach klawi
szowych, gitarach solowych i ba
sowych, perkusji, wokalistek, wo
kalistów do powstającego przy 
MDK w Oleśnie zespołu muzycz
nego (pop, rock, blues).

K o n takt:
697 416 513

N o w o czesn e  tech n ik i g rzew cze , 
in s ta la c je  CO , so la rn e , s a n ita r
ne, k lim a ty z a c ja , w e n ty la c ja ,  
m o n taż  w y ko n aw stw a  i d o ra d z 
tw o , te l. 0692  974  953 lub 691 
4 7 5  689.

B iu r o  k r e d y t o w e
W IE L E  B A N K Ó W  W  J E D N Y M  M IE J S C U !
-  K r e d y t y  g o t ó w k o w e  i k o n s o l i d a c y j n e  d o  150 .000  z ł

BEZ ZABEZPIECZEŃ. NlSKIE OPROCENTOWANIE!

K ł o b u c k , u l . C z ę s t o c h o w s k a  1 e  
t e l . 034 317 24 08

H . Biuro obsługi rolników
’ V 'P  mgr Jerzy Zabłocki

* ć 46-300 Olesno, ul. Częstochowska 20
7 $  e-mail: jzablocki@poczta.onet.pl

A O -P  tel. 0664 737 113

Oferuje:
1. Kom pleksową obsługę rolników w  ramach funduszy, dotacji i dopłat UE

- ułatwienie startu młodym rolnikom
- renty strukturalne
- modernizacja gospodarstw rolnych
- grupy producentów rolnych
- zalesianie gruntów
- różnicowanie działalności w  kierunku działalności nierolniczej
- oraz pozostałe działania PR O W  2007 -2013 i biznesplany do kredytów 
preferencyjnych

2. Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie
3. Prowadzenie ksiąg stad zwierząt
4. Pomoc w  prowadzeniu dokumentacji ekonomicznej gospodarstwa

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00

MECHANIKA POJAZDOWA
UAim uauasiRsui

-> NAPRAWA SILNIKÓW 
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW

(R Ó W N IE Ż  A U T O M A T Y C Z N Y C H )

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA 
KLIMATYZACJA

NAPRAW A 4 x 4

BĄKÓW, UL. LEŚNA 13 TEL. 077 417 49 30

REDAKCJA: 46-320 Praszka, ul. Senatorska 3; e-mail: redakcja_pro@o2.pl, tel. 034/3588774, tel./fax 034/3591921
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SPÓJRZ W GWIAZDY... 5 - 11 KWIETNIA
Rak (22 czerwca - 22 lipca)
Tydzień zapowiada się sympatycznie. Wiele spraw uda się załatwić i 
wyprowadzić na prostą. Praca może nie przyniesie większych profitów, ale 
na pewno zostanie doceniona.

Bliźnięta (21 maja -21 czerwca)
Praca nie sprawi Ci przyjemności. Wysiłki na rzecz firmy okażą 
się wyjątkowo mało skuteczne. Oprócz wyczerpania resztek 
energii, niewiele spraw uda się załatwić. Nowa miłość 
przyniesie więcej rozczarowń niż radości.
Byk (21 kwietnia -20 maja)
Tydzień pracowity i w miarę efektywny. Trudno 
jednak będzie uniknąć konfliktów z otoczeniem. 
Kłótnie i sprzeczki będą na porządku dziennym. W 
takiej atmosferze łatwo popełnić błąd. Bardziej niż 
zwykle uważaj na swoje postępowanie.

Ryby (19 lutego-20 marca)
W tym tygodniu tranzyty będą zdecydowanie bardziej 
pomyślne. Postaraj się dobrze je wykorzystać i 
urzeczywistnij swoje plany. Jeśli masz problemy, 
podziel się nimi z przyjaciółmi. Osoby wpływowe 
będą Ci przychylne.

(21 III -19 IV) 
B A R A N

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)
Twoje zainteresowania dotyczyć będą spraw zawodowych. Na tym 
polu możesz teraz wiele osiągnąć. Wykorzystaj więc okazję i zmień 
swoje życie na lepsze. W miłości szykuje się wiele nerwowych i 
niekoniecznie miłych sytuacji._________________________________

Wodnik (21 stycznia -18 lutego)
Nic nie stoi na przeszkodzie abyś mógł realizować swoje ambitne 
plany. Nadarzy się okazja do nawiązania nowych znajomości, lub 
odnowienia starych. Osoby, z którymi się zetkniesz będą chętne do 
pomocy i współpracy.

Sławny BARAN:
Marlon Brando 

Charakterystyka znaku:
Znakiem  tym rządzi Mars - bóg 

wojny. Jest to  planeta stym ulująca 
walkę, odwagę, siłę ży c io w ą  wielkie 

nam iętności, ale rów nież przem oc i 
bezwzględność. Ludzie urodzeni w tym 

znaku najczęściej charakteryzują się 
m ocną konstrukcją p sych iczną a często 

również fizyczną. S ą  to indywidualiści o konkretnych zaintere
sowaniach. M etodą na życie u Barana jest walka.

W tym tygodniu:
Kosm os w dalszym  ciągu Ci sprzyja. Doskonal więc 

swoje talenty i pokaż wszystkim , na co Cię stać. 
Problem y dotyczące spraw uczuciow ych powoli 

zaczynają znikać. Uparte trzym anie się swego 
zdania m oże jednak pogorszyć 

sytuację.

Panna (23 sierpnia - 22 września)
Należy się liczyć z drobnymi utrudnieniami. Nie jest to najlepszy 
czas dla prowadzenia interesów. Także inne finansowe przed
sięwzięcia nie mają większych szans na sukces. Podziel się pracą 
z innymi.

Waga (23 września - 22 października)
Możesz już liczyć na więcej słońca w życiu. Otwórz 
się bardziej na problemy innych, a zobaczysz jak przy 
nich małe i nieważne okażą się Twoje. Ambicje 
zaspokoisz tylko wtedy, kiedy będziesz szła swoją 
własną drogą.

Skorpion (22 października - 21 listopada)
Za sprawą korzystnych wpływów Marsa będziesz 
wyjątkowo aktywny. Nie zabraknie Ci ciekawych 
pomysłów ani chęci do działania. Poradzisz sobie 
każdym problemem w pracy i w domu. Wysyłając totka 
możesz pomóc szczęściu.

Koziorożec (22 grudnia - 20 stycznia)
Wenus weźmie Cię pod swoją opiekę. Dzięki jej korzystnym wpływom możesz spodziewać się pomyślnoś
ci w pracy i w interesach. Nadarzy się dobra okazja do pomnożenia majątku. Upór i konsekwencja będą tu 
jednak ważne.

Strzelec (22 listopada -22 grudnia)
Tydzień w miarę pomyślny. Jednak porozumienie z otoczeniem męże 
przysparzać trudności. Staraj się opanować emocje i ogólny stan 
niepokoju. Pamiętaj, że nawet drobiazgi mogą zniszczyć zaufanie 
innych do Ciebie. *

Nagrody Darwina
Nagrody te są przyznawane co roku za najbardziej idiotyczny 
rodzaj śmierci. Laureaci, unicestwiwszy swe wyjątkowo 
"głupie" geny, doprowadzili przecież do polepszenia zasobu 
genetycznego ludzkości! Ci, którym udało się przeżyć mimo 
wszystko, otrzymują tzw. wyróżnienia. Oto przykład:

J a  l a t a m !

Dziesiątkę największych idiotów 
2002 roku zamyka brazylijski tak
sówkarz, który stracił życie w prze
ciągu. Po wysadzeniu pasażera na 
międzynarodowym lotnisku w Rio 
de Janeiro, postanowił skrócić sobie 
drogę i przejechać przez pas starto
wy, na którym boening 737 przygo
towywał się do startu. Do tragedii 
doszło, kiedy taksówka znalazła się 
za jego silnikami. Samochód wraz z 
kierowcą pofrunął w powietrzu i 
uderzył w skały znajdujące się 25 
metrów od pasa. Po trzech dniach 
taksówkarz zmarł w szpitalu.

N ie d o w ia r e k

Na tytuł najgłupszego zasłużył sobie 
pewien pakistański sędzia. W czasie 
prowadzonej przez niego rozprawy, 
oskarżony twierdził, że groził polic
jantom nie prawdziwym, ale 
ćwiczebnym granatem. Prokurator 
nie wierzył, więc sędzia niewiele 
myśląc, zdecydował się na prosty

eksperyment śledczy: wziął granat 
do ręki i wyciągnął zawleczkę... 
Dowód rzeczowy był prawdziwy!!! 
Najdziwniejsze w tej historii jest to, 
że sędzia nie zginął.

A w a r ia

Mieszkaniec miasteczka Olate w 
Kansas, John B., zapłacił życiem za 
przywiązanie do samochodu, 
którego awaria zatrzymała go na 
przejeździe kolejowym. Po nieu
danych próbach samodzielnego uru
chomienia samochodu, mężczyzna 
zaczął wzywać pomocy przez aparat 
komórkowy. Maszynista pociągu, 
który akurat wtedy nadjechał, 
zatrąbił, jednocześnie hamując 
skład. John nie odwracając się mach
nął kilkakrotnie ręką ogarniając się 
od natrętnego hałasu i zakrył ucho 
dłonią żeby zgrzyt hamulców, 
łoskot kół i dźwięki syreny nie 
przeszkadzały mu w rozmowie. 
Policja uwolniła maszynistę od 
winy za zgon pechowego kierowcy.

Humor z zeszytów szkolnych i nie tylko
- Ludzie pierwotni, gdy chcieli roz
palić ogień, musieli pocierać krze
mieniem o krzemień, a pod spód 
podkładali stare gazety.
- Matejko namalował "Bitwę pod 
Grunwaldem" chociaż ani razu jej 
nie widział w telewizji.
- Wieś była samowystarczalna: ko
biety dostarczały mleka, mięsa i 
skór.
- Radio jest cudownym wynalaz
kiem, który mogą słuchać ślepi i 
oglądać głusi.
- Boryna śpiewał w chórze, ale tylko 
partie solowe.
- W komedii bohaterowie dążą do 
celu powodując śmierć, często za
kończoną szczęśliwie.
- Alkoholików dzielimy na pijących 
i niepijących.
- Błony komórkowe spełniają 
bardzo ważną funkcję w życiu 
komórki: wiedzą kogo wpuścić, 
a kogo wypuścić, czyli funkcje 
celnika.
- U Żeromskiego ludzie dzielili za
pałkę na czworo i też im się zapala
ła.
- Zostawiani to na los pastwy.
- Po zebraniu makulatury, sprzedali
śmy ją  razem z panią.
- Złom jest najlepszym bogactwem 
Polski.

- Lipiec i sierpień mają po 31 dni i 
jest to wywalczone dawno przez 
uczniów i nauczycieli.
- Konopnicka żyła od urodzenia aż 
po śmierć.
- Antek ciężko pracował rękami, a 
Boryna językiem.
- Zenon kochał Elżbietę, mimo że 
był w ciąży z Justyną.
- Justyna jest mądrzejsza od Marty i 
nie gardzi chłopem.
- Ziębiewicz wyrzucał sobie to, że 
popełnił samobójstwo.
- Harem to człowiek posiadający 
zbiór kobiet.
- Wokulski zakupił klacz od Krze-

szowskiego, aby później prosić ojej 
rękę.
- Zygier miał ospowatą sylwetkę 
kulturysty, a jego wyłupiaste oczy 
ładnie przylegały do twarzy.
- Zachowanie dzieci dalece odbiega 
od rzeczywistości.
- Jego trzyletni przyjaciel po ukoń
czeniu studiów popełnił małżeń
stwo.
- Tatuś kupił stary samochód do 
spółki ze stryjem, którym dojeżdża 
do pracy.
- Będąc na drugim roku uniwersyte
tu, wybuchła wojna.

D o b ry  ko tek, dobry...
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kalendarium 5 k w ie tn ia  200 7  i m ! * ™

5 kwietnia
Imieniny: Ireny, Jeremiego,
Katarzyny, Wincentego. Urodzili się: 
1871 - Stanisław Grabski (polityk i 
ekonomista, zm. 1949), 1908 - Herbert 
von Karajan (austriacki dyrygent, zm. 
1989), 1916 - Gregory Peck (aktor 
amerykański, zm. 2003), 1934 - 
Roman Herzog (prezydent Niemiec). 
Zmarli: 1794 - Georges Danton (jeden 
z przywódców Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej), 1941 - Franciszek Klee
berg (generał), 2004 - Adolf Dygaćz 
(etnograf i muzykolog). W Polsce: 
1521 - w Toruniu podpisano rozejm 
między Polską a Krzyżakami, 1883 - 
Zygmunt Wróblewski i Karol 
Olszewski dokonali pierwszego w his
torii skroplenia tlenu, 1989 - podpisano 
porozumienie Okrągłego Stołu. Na 
świecie: 1953 - uruchomienie pier
wszego komputera stacjonarnego IMB 
701 przeznaczoznego do szerszej dys
trybucji, 1990 - pierwszy lot rakiety 
Pegasus.

6 kwietnia
Imieniny: Ireneusza, Katarzyny,
Michała, Piotra, Tymoteusza. Urodzili 
się:, 1483 - Rafael (włoski malarz i 
architekt, zm. 1520), Kurt Georg 
Kisinger (polityk niemiecki, zm. 
1988), 1921 - Tadeusz Kantor (reżyser 
teatralny, scenograf, zm. 1990), 1960 - 
Krzysztof Rutkowski (detektyw). 
Zmarli: 1199 - Ryszard I Lwie Serce 
(król Anglii), 1520 - Rafael (włoski 
malarz i architekt), 1914 - Józef Cheł
moński (polski malarz), 1971 - Igor

Strawiński (rosyjski kompozytor i 
pianista). W Polsce: 1939 - wydano 
polsko-brytyjski komunikat o przeksz- 
tałceniujednostronnych gwarancji bry
tyjskich dla Polski w gwarancje wza
jemne. Na świecie: 1814 - po kapitu
lacji Paryża Napoleon Bonaparte 
abdykował, 1830 - powstał Kościół 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich (mormoni), 1909 - Robert 
Peary dotarł saniami do bieguna 
północnego, 1965 - wystartował pier
wszy satelita telekomunikacyjny Intel- 
sat 1.

7 kwietnia 
Imieniny: Donata, Józefa, Krystiana, 
Marii, Teresy. Urodzili się: 1900 - 
Adolf Dymsza (aktor, zm. 1975), 1928 
- Alan Pakuła (amerykański reżyser i 
producent filmowy, zm. 1998), 1939 - 
Francis Ford Coppola (amerykański 
reżyser), 1944 - Gerhard Schróder, 
niemiecki polityk, kanclerz Niemiec, 
1964 - Russell Crowe, australijski 
aktor. Zmarli: 1614 - El Greco (hisz
pański malarz i rzeźbiarz), 1947 - 
Henry Ford (amerykański producent 
samochodów). W Polsce: 1924- 
zakłady Fablok przekazały PKP pier
wszy wyprodukowany w Polsce 
parowóz towarowy serii Tr21 z ten
drem 3 - osiowym, 1995 - otwarto pier
wszą linię warszawskiego metra od 
Kabat do Politechniki. Na świecie: 
1927 - pierwszy przekaz telewizyjny 
na dużą odległość, 1933 - W USA 
zniesiono trwającą od 1920 roku pro
hibicję, 1963 - proklamowano Socjal

istyczną Republikę Jugosławii. Josip 
Broz Tito został dożywotnim prezy
dentem, 1969- opublikowano RFC 1. 
Jest to symboliczna data zapoc
zątkowania funkcjonowania Internetu, 
2005 - Watykanie opublikowano testa
ment zmarłego w kwietniu papieża 
Jana Pawła II.

8 kwietnia 
Imieniny: Cezarego, Julii, Juliana, 
Radosława. Dionizego. Urodzili się: 
1923 - Jerzy Passendorfer (reżyser, zm. 
2003), 1925- Józef Nowak (aktor, zm. 
1984), 1929 - Jacques Brel (belgijski 
kompozytor i piosenkarz, zm. 1978), 
1938 - Kofi Annan, sekretarz general
ny ONZ, 1950 - Grzegorz Lato 
(piłkarz). Zmarli: 1909 - Helena 
Modrzejewska (aktorka), 1918 - Luc
jan Rydel (poeta i dramatopisarz), 
1973 - Pablo Picasso (hiszpański 
malarz), 1981 - Krzysztof Klenczon 
(kompozytor, wokalista i gitarzysta). 
W Polsce: 1525 - Zygmunt Stary i 
Albrecht Hohenzollern podpisali trak
tat, na mocy którego dwa dni później 
odbył się hołd pruski, 1979 - Edward 
Raczyński objął funkcję prezydenta 
Polski na uchodźstwie, 1994 - Polska 
złożyła wniosek o członkostwo w Unii 
Europejskiej. Na świecie: 1932 - Max 
Theiler odkrył szczepionkę przeciw 
żółtej febrze, 2005 - w Watykanie 
odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła
n.

9 kwietnia
Imieniny: Antoniego, Dominika,

Franciszka, Konrada, Tomasza. 
Urodzili się: 1757 - Wojciech 
Bogusławski (aktor, dyrektor teatru, 
zm. 1829), 1933 - Jean - Paul Belmon
do (francuski aktor), 1936 - Jerzy 
Maksymiuk (dyrygent, kompozytor), 
1937 - Marek Walczewski (aktor). 
Zmarli: 1919 - Emiliano Zapata 
(meksykański rewolucjonista), 1945 - 
Wilhelm Canaris (niemiecki admirał, 
szef wywiadu wojskowego Abwehry), 
1992 - Alfred Szklarski (pisarz). W 
Polsce: 1807 - Napoleon Bonaparte 
wydał dekret o utworzeniu pułku pols
kich Szwoleżerów Gwardii, 1918 - 
odbyły się wybory do Rady Stanu 
Królestwa Polskiego. Na świecie:
2003 - II wojna w Zatoce Perskiej; 
wojska amerykańskie przejęły kon
trolę w Bagdadzie - koniec reżimu 
Saddama Husajna, 2005 - Książę Walii 
Karol poślubił swoją wieloletnią 
kochankę Camillę Parker Bowles.

10 kwietnia
Imieniny: Daniela, Henryka, Mag
daleny, Marka, Makarego. Urodzili 
się: 1847 - Joseph Pulitzer (amerykańs
ki wydawca i dziennikarz, zm. 1911), 
1899 - Ewa Szelburg-Zarembina (pis
arka, zm. 1986), 1929 - Max von 
Sydow (szwedzki aktor), 1932 - Omar 
Sharif (egipski aktor), 1947 - Halina 
Frąckowiak (piosenkarka), 1951 - 
Steven Seagal (amerykański aktor), 
1966 - Artur Żmijewski (aktor). Zmar
li: 1954 - Auguste Marie Louis Lumire 
(francuski pionier kinematografii),
2004 - Jacek Kaczmarski (poeta i kom

pozytor). W Polsce: 1525 - w 
Krakowie miał miejsce hołd pruski, 
1864 - powstanie styczniowe; dyktator 
powstania Romuald Traugutt został 
aresztowany przez rosyjską policję. Na 
świecie: 1815 - erupcja wulkanu 
Tambora, jedna z najpotężniejszych 
erupcji w czasach nowożytnych, 1912
- Titanic wypłynął w swój pierwszy 
rejs, 1932 - Paul von Hindenburg 
został wybrany ponownie prezyden
tem Niemiec, 1970 - oficjalnie 
rozwiązano zespół The Beatles.

11 kwietnia 
Imieniny: Filipa, Heleny, Leona, 
Marka. Urodzili się: 570 - Mahomet 
(prorok islamu), 1852 - Leon 
Wyczółkowski (malarz i grafik, zm. 
1936), 1949 - Grzegorz Wasowski 
(prezenter radiowy i kabareciarz), 
1971 - Tomasz Gollob (żużlowiec). 
Zmarli: 1959 - Jerzy Kirchmayer 
(generał), 1971 - Zbigniew Drzewiecki 
(pianista i pedagog). W Polsce: 1573 - 
na pierwszej wolnej elekcji Heniyk III 
Walezy został wybrany królem Polski, 
1968 - Edward Ochab zrezygnował ze 
stanowiska przewodniczącego Rady 
Państwa. Zastąpił go Marian Spychals
ki, 1990 - uchylono ustawę o kontroli 
publikacji i widowisk (cenzury), 1997
- uchwalono ustawę lustracyjną Na 
świecie: 1945 - wyzwolono obóz kon
centracyjny w Buchenwaldzie, 1970 - 
Wystartowała misja Apollo 13, 2003 - 
prezydent Stanów Zjednoczonych 
George W. Bush ogłosił „koniec 
reżimu Saddama Husajna” oraz wyz
wolenie Iraku.

reklama

Oferujemy; kręgle, bilard, piłkarzyki

Organizujemy imprezy okolicznościowe: 
wesela, komunie, bankiety, szkolenia

46-300 Olesno, Borki Małe ul. Oleska 1c, tel. 602 434 216 
tel./fax: 034 358 29 22 email olaf.bowlingbar@op.pl

BIURO 
KREDYTOWE

KREDYTY:
- GOTÓWKOWE
- KONSOLIDACYJNE
- JUŻ OD 500 ZŁ DOCHODU NETTO
- BEZ BIK - u
- KREDYT DO 5 TYS ZŁ NA OŚWIADCZENIE
- DECYZJA KREDYTOWA W CIĄGU 15 MINUT
- MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO KLIENTA
- WYSOKIE KWOTY BEZ ZABEZPIECZEŃ

OLESNO, RYNEK 20
(W BUDYNKU RATUSZA MIEJSKIEGO)

TEL. 034/350 - 21- 77 
KOM. 0505 85 64 85

Hodowco- nowość na Polskim rynku.
Stosując do pasz koncentraty produkcji Hamburger Leistungsfutter GmbH 
osiągniesz efekt, jakby Świnia kosztowała znów 4,20 zł/kg

Bezpośredni importer, dystrybucja i informacje

W ofercie:
Nasiona zbóż, kukurydzy i so rg o .

Folia rolnicza do sianokiszonek 
Środki do konserwacji pasz 

Środki ochrony roślin 
Śruty poekstrakcyjne 

Koncentraty 
Premiksy 

Nawozy

RAJPOL
Olesno ul.Chopina 3 
Tel. 034 358 24 85 
E-mail: rajpol@rajpol.pl 
www.rajpol.pl
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