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LICZBA TYGODNIA

40.000 zł
na tyle za sprawą wyda
wanej gazety „Tydzień 
Nyski" szacowane są 
długi, które zostawiła po 
sobie Unia Gmin Powiatu 
Nyskiego.

CYTATTYGODNIA

„Porównywanie rzą

dów Kaczyńskiego do 

czasów gomułkow- 

skich nie jest takie eg

zotyczne. Socjalizm 

zbudowany był na po

czuciu zawiści, IV RP 

ufundowana jest na 

nieufności".
- powiedział przewodniczący PO 
Donald Tusk.
„Gazeta Wyborcza".

Obiektywnie
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Felieton

Janusz Sanocki

WYDARZENIE

Skatował 
matkę?
Martwe ciało 74-letniej kobiety, 
z licznymi obrażeniami 
zewnętrznymi zostało 
znalezione 21 lipca w domu w 
Lasocicach. Policja zatrzymała 
45-letniego syna zmarłej, 
którego podejrzewa iż mógł się 
przyczynić do śmierci. Był 
pijany, miał 2,03 promila 
alkoholu. Mężczyzna został 
aresztowany na 3 miesiące pod 
zarzutem pobicia ze skutkiem 
śmiertelnym. Przyczyny zgonu 
kobiety ustali sekcja zwłok. ■ 
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Ludzie
Henryk Wezner

Nauczyciel i wicedyrektor w 
Państwowej Szkole Muzycznej 
w Nysie, uczy też w Szkole 
Muzycznej w Głuchołazach. 
Absolwent Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Specjalizuje się w 
grze na klarnecie i saksofonie, 
a od 15 lat zajmuje się 
prowadzeniem big-bandów. 
Twórca nyskiego big-bandu, z 
którym koncertował w wielu 
zakątkach Europy. Wraz z 
przyjaciółmi stworzył kwartet

Opinie

Jak ustrzec się nieuczciwych pracodawców 
przy poszukiwaniu pracy za granicą?

Kordian Kolbiarz,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nysie

saksofonowy - Saxesfull. 
Jest pomysłodawcą i 
Organizatorem międzynarodo
wego wakacyjnego kursu big- 
bandów. Impreza odbywa się 
w Nysie od 1999 r. i jest 
ważnym punktem na kulturalnej 
mapie naszego miasta.
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- Główna zasada: jeśli ktoś żąda 
pieniędzy za pośrednictwo, to już to 
wskazuje na jakiś przekręt. Jeśli 
zatrudnienie za granicą oferuje 
polska agencja pracy (oczywiście 
bez jakiejkolwiek prowizji), to 
powinniśmy sprawdzić czy znajduje 
się ona w ministerialnym rejestrze 
agencji (www.mpips.gov.pl). Tam jest 
wykaz jednostek, którym można 
zaufać. Oferty pracy za granicą
znajdują się też często w ofertach urzędów pracy. Nie do końca 
jednak można zagwarantować Polakom, że to, co obiecuje 
zagraniczny pracodawca, pokrywa się z rzeczywistością. Mieliśmy 
przykre doświadczenia np. w ubiegłym roku w Niemczech, potem 
w Czechach. Urząd pracy jest w stanie sprawdzić, czy firma taka 
istnieje, czy jest płatnikiem podatku, jednak nie może - ze 
względu na odległość - zapewnić, że pracodawca wywiąże się z 
obietnic. Dlatego informujemy o tym naszych petentów. Mieliśmy 
już taki przypadek, że otrzymaliśmy obiecującą ofertę, ze 
zdjęciami: obiecywano hotele, piękne kombinezony. Okazało się, 
że zamiast tego ludzie trafili do starej stodoły, gdzie nie było wody, 
a warunki urągały wszystkiemu.
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Słońce wciąż groźne
Do nyskiego oddziału ratunkowego trafia co

dziennie od siedmiu do dziesięciu osób - ofiar pa
nujących na zewnątrz upałów. Jak podaje ordy
nator oddziału ratownictwa medycznego Kazi
mierz Błoński - przyczyną zasłabnięć jest hiper- 
termia, czyli przegrzanie organizmu. Szczególnie 
podatne są na nią osoby powyżej 60. roku życia.

Alkohol też
Co trzeci pacjent przyjmowany na nyski od

dział ratunkowy w weekendy jest nietrzeźwy. 
Pierwsi pijani trafiają tu w piątki od godziny 18. 
Najczęściej są to przypadki urazowe, a niektó
rzy nie pozwalają się zszyć. Doktor Błoński 
mówi - Jest to zmora dla pogotowia, bo tacy pa
cjenci często są agresywni.

. Pw

Maluchem do rowu
W ubiegły czwartek około godziny 11.00 na trasie Kubicę - Włodary 

maluch zmienił pas ruchu i wpadł do rowu uderzając w drzewo. Przypusz
czalną przyczyną tego wypadku było zagapienie się kobiety kierującej sa
mochodem. Na miejscu wypadku do przybycia straży pożarnej ratownicy 
oswobodzili mężczyznę siedzącego po stronie pasażera oraz dziecko usa
dowione z tyłu w foteliku. Na szczęście ani dziecko, ani mężczyzna nie 
ucierpieli. Niestety obrażeń nie uniknęła kobieta kierująca samochodem. 

W wyniku uderzenia kobieta została zakleszczona w pojeżdzie i do jej 
wyciągnięcia należało użyć specjalistycznego sprzętu. Po konsultacjach 
z lekarzem wyciągnięto ją z wraku i odwieziono do szpitala.
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Panu ADAMOWI PAWLI ROWOWI 
sekretarzowi Kolegium Sędziów PPN Nysa 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

BRATA.
składa

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Nysie

Bezczelna gęba 
partyjniactwa

Jarosław Kaczyński zapytany podczas pobytu w Ny
sie, czy PiS zamierza zmienić ordynację samorządową, 
zaprzeczył. „Nie chcemy - powiedział - by wyglądało, że 
manipulujemy ordynacją w interesie partii, przed wybo
rami”.

Jak widać jednak pokusa okazała się silniejsza, bo 
właśnie dowiadujemy się, iż w ordynacji samorządowej 
zajdą istotne zmiany. Zostanie umocniona pozycja par
tii kosztem stowarzyszeń lokalnych. Nie mówimy oczy
wiście o zwykłych obywatelach, którzy z jakichś przyczyn 
zapragnęliby reprezentować lokalną społeczność w ra
dzie. Pojedynczy Polak rnóże teoretycznie ubiegać się o 
wszystkie urzędy w państwie - Konstytucja zapewnia mu 
pełną równość wobec prawa i równy dostęp do stano
wisk. Konstytucja konstytucją, a „akty wykonawcze" so
bie. Oto bowiem pojedynczy Polak może ubiegać się in
dywidualnie o mandat radnego tylko w gminach, w któ
rych mieszka nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. W gmi
nach większych obowiązuje już bowiem ordynacja wy
borcza „partyjna”, uniemożliwiająca indywidualny start 
w wyborach. Żeby lista wyborcza została zarejestrowana 
musi bowiem znajdować się na niej minimum tyle na
zwisk, ile jest miejsc mandatowych w danym okręgu.

Oznacza to, że np. w najmniejszym pięciomandato- 
wym okręgu obywatel Abacki, choćby był najlepszy w ca
łym mieście, musi dobrać sobie jeszcze obywateli: Ba- 
backiego, Cedowskiego, Dadawicza i Eckiego albo za
pisać się do jakiejś partii, w której Babackiego, Cedow
skiego itd. wybierze szefostwo ugrupowania.

Konstytucja - rzecz ciekawa - nigdzie, ani jednym 
słowem nie wspomina, że ze swoich praw można korzy
stać jedynie kolektywnie. Nigdzie nie jest napisane np. 
że obywatel ma prawo równego dostępu w ramach ko
lektywu. Nigdzie też nie jest zagwarantowana równość i 
bierne prawo wyborcze „pod warunkiem uzyskania ak
ceptacji ze strony jednej z partii”.

Byłaby to jawna kpina z podstawowej zasady równo
ści obywateli wobec prawa. Kiedy jednak ta równość - 
fundament demokracji - zostaje cichcem naruszona w 
ordynacji wyborczej - już nie budzi to zastrzeżeń ani pro
testów.

Ba, nikt nie puka się w czoło nad absurdem takiego 
rozwiązania. Po co np. pełna liczba kandydatów na li
ście, skoro i tak nie jest możliwe uzyskanie przez którą
kolwiek z list 100% miejsc? Ba, a po co np. prawo do 
wepchania na listy podwójnej ilości kandydatów? Wia
domo przecież, że wówczas szanse pojedynczego kandy
data gwałtownie maleją, a większość kandydujących sta
nowi „mięso wyborcze” praktycznie bez szans na uzy
skanie mandatu. Tak więc, pomijając fakt złamania 
przez ordynację biernego prawa wyborczego niepartyj
nego pojedynczego obywatela, to jeszcze z punktu wi
dzenia sprawności i przejrzystości władzy ordynacja wy
borcza niesie rozwiązania całkowicie absurdalne.

Jednak to, co jest głupie i szkodliwe dla państwa 
(czyli nas wszystkich), to z kolei jest korzystne dla partii. 
Konieczność wystawienia pełnej listy z góry wyklucza 
kandydatów indywidualnych, którzy mogliby „urwać” 
partiom parę mandatów. Podobnie utrudnia zdobycie 
mandatów przez lokalne stowarzyszenia przywilej po
dwójnej obsady list, a także konieczność przekroczenia 
progu wyborczego w całym okręgu. Wymóg progu ozna
cza, że im wyżej, im większy jest okręg, tym mniej będzie 
bezpartyjnych. Stąd - o ile w radach gmin mamy jeszcze 
ugrupowania lokalne, nawet często one właśnie rządzą, 
o ile w radach powiatu jeszcze coś obywatelskiego, nie
partyjnego się prześliźnie, o tyle w sejmikach^do któ
rych żeby dzielić mandaty trzeba przekroczyć 5% gło
sów w całym województwie, listy obywatelskie z góry są 
skazane na gorszą pozycję.

Jarosław Kaczyński obiecuje nam odnowę życia pu
blicznego, zbudowanie IV RP. Zaczyna jednak od dal
szego psucia ordynacji wyborczej do samorządów i czyni 
to w imię ciasnego interesu własnej partii. Wątpliwa to 
nauka obywatelskiej postawy, a raczej pokaz aroganc
kiego, nieliczącego się z dobrem ogółu partyjniactwa.
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Policyjny dzień Po dziewięciu latach działalności przestała istnieć Unia Gmin Powiatu Nyskiego

Czterdziestu czterech policjantów z powiatu nyskiego zo
stało awansowanych na wyższy stopień. Dwoje otrzymało 
odznaczenia. Miało to miejsce w piątek 21 lipca w nyskim 
muzeum na uroczystości z okazji Święta Policji.

Ograbili powiat

Awansowani na wyższe stopnie

Nadanie odznaczeń poprzedziła msza 
św. odprawiona w nyskiej katedrze w in
tencji mundurowych oraz pracowników cy
wilnych ze wszystkich jednostek podle
głych Komendzie Powiatowej Policji w Ny
sie. Nie zabrakło musztrowej oprawy i 
pocztu sztandarowego.

Potem obchody przeniosły się do ny
skiego muzeum. W obecności przedstawi
cieli władz gmin nyskiego powiatu oraz sta
rostwa komendant powiatowy nadkom. 
Wiesław Bąk dokonał nominacji 44 funk

Telefonomaniak
Prawie 5 tys. połączeń wykonał 17-letni mieszkaniec Głu
chołaz dzwoniąc na pogotowie ratunkowe i straż gra
niczną. Od kwietnia do 21 lipca br. nękał ich bezsensow
nymi rozmowami, blokując jednocześnie linię.

Ustalenie sprawcy było możliwe dzięki 
wzmożonym działaniom głuchołaskich funk
cjonariuszy. Korzystali oni ze specjalistycz
nego sprzętu Komendy Wojewódzkiej Poli
cji w Opolu. Nastolatek odpowie za swój 
czyn przed sądem pod zarzutem blokowa
nia linii telefonicznej i narażania przez to 
zdrowia i życia ludzkiego. Grozi mu do 3 lat 
więzienia. Młody maniak czterokrotnie gro

reklama

MEBLE KUCHENNE
KOMPUTEROWE PROJEKTY GRATIS!

□
BUKK «ta> VRliT? 
www.brw.com.pl 

PROFESJONALNE STUDIA FABRYCZNE
• NYSA, ul. Szlak Chrobrego 6 (obok FSD), tel. (0-77) 448 34 60
• NYSA, ul. Poniatowskiego 3, (obok LOK), tel. (0-77) 433 80 60
• KŁODZKO, ul. Wyspiańskiego 20C (były POM), tel. (0-74) 865 80 18

cjonariuszy na wyższe stopnie. Dwoje po
licjantów sierż. Sztab. Lucyna Rataj (spe
cjalista ds. nieletnich) oraz nadkom. Jaro
sław Kłos ( z sekcji ds. przestępstw go
spodarczych) zostali odznaczeni brązową 
odznaką „Zasłużony policjant". Potem były 
życzenia dla stróżów prawa, m.in. od sta
rosty Zbigniewa Majki oraz burmistrzów, 
wójtów, komendanta straży pożarnej i na
czelnika zakładu karnego. Starosta ufun
dował również kilkanaście upominków rze
czowych, a paniom wręczył kwiaty.

dw

ził pracownikom pogotowia ratunkowego, 
więc lista zarzutów wzrośnie o kolejne, za
grożone karą pozbawienia wolności do 2 lat. 
Sprawca przyznał się, ale nie umiał racjo
nalnie wyjaśnić dlaczego dzwonił. Po pro
stu budził się i sięgał po telefon, bo miał taką 
potrzebę. Nawet w dniu kiedy został zatrzy
many dwie godziny wcześniej zadzwonił do 
straży granicznej.

dw

Wychodzę na dobre - zostawiam wam długi... 
Artur Kurowski - dyrektor Unii Gmin i redaktor 
naczelny nieistniejącej już gazety narobił 
długów i odszedł.

Piotr Wojtasik

Wychodzimy na dobre! Takim hasłem ponad rok 
temu reklamował się Tydzień Nyski, gazeta której 
wydawcą była Unia Gmin Powiatu Nyskiego. Po kilku 
miesiącach gazeta upadła, pozostało 40 tysięcy 
długu i procesy sądowe. W efekcie kilkanaście dni 
temu swoją działalność zakończyła sama Unia Gmin 
Powiatu Nyskiego.

Na początku 
była turystyka...

Unię Turystyczną Ziemi Ny
skiej, bo tak nazywała się wcześniej 
Unia Gmin Powiatu Nyskiego, 
stworzył i kierował nią do lipca 
2004 r. Romuald Kamuda, obecny 
sekretarz powiatu. Unia utrzymy
wała się ze składek swoich człon
ków oraz otrzymała w 1998 r. od 
gminy Nysa w bezpłatne użytkowa
nie słupy reklamowe. Zarabiała na 
nich wywieszając plakaty reklamo
we. Jednak Nysa wystąpiła z Unii 
na początku 2004 r., a najważniej
szym argumentem było to, że płaci
ła rocznie ponad 24 tysiące złotych 
składki, niewiele otrzymując w za
mian. Radni zadecydowali, że za
dania realizowane przez Unię gmi
na może i powinna realizować sa
modzielnie. Powiat w tym czasie do 
kasy Unii wpłacał tylko 5 tysięcy 
złotych. Po wystąpieniu Nysy na 
dziesięć gmin w powiecie nyskim w 
Unii Gmin Powiatu były tylko czte
ry. Odejście Nysy było pierwszym 
krokiem w kierunku upadku - unia 
straciła największego płatnika. Ra
tunkiem było większe zaangażowa
nie się w Unię Starostwa.

Potem gazeta...
W upadku Unii Gmin Powiatu 

Nyskiego może nie było by nic kon
trowersyjnego, gdyby nie niezreali
zowane cele i pozostawiony 40 - ty
sięczny dług. Przedstawiciele człon
ków Unii, do których udało się do
trzeć Nowinom, zgodnie podkre
ślają, że organizacje dobiła wyda
wana przez nią gazeta - Tydzień 
Nyski. W rozmowie z Nowinami 

wójt Pakosławic, a zarazem członek 
zarządu Unii, Mieczysław Markie
wicz mówi - przyczyną upadku Unii 
była gazeta, która miała ratować jej 
finanse, a okazała się fiaskiem. I 
znów okazuje się, że publiczne pie
niądze wydaje się łatwo, a długi 
będą musieli spłacić mieszkańcy. 
Sama likwidacja organizacji będzie 
trwać pół roku.

Obiecanki
Jeszcze w 2004 r. dyrektor Unii 

Gmin Artur Kurowski na sesji 
Rady Miasta w Paczkowie obiecy
wał korzyści płynące z przystąpie
nia do związku: rozwój turystyki, 
działania na rzecz poprawy środo
wiska naturalnego, szkolenia czy 
występowanie w imieniu zrzeszo
nych gmin o środki unijne. Miał 
powstać silny zintegrowany region. 
W wystąpieniu na forum rady 
mówił - chciałbym aby członkowie 
tego Związku w odróżnieniu do 
tego, co było osiągali większą ko
rzyść finansową z przynależności 
do niego niż faktycznie wynosi 
wkład członkowski.

Skończyło się na ąbiecankach. 
a Związek już wkrótce miał zająć 
się wydawaniem gazety, a więc 
kompletnie czymś innym, niż to co 
zapowiadał dyrektor Kurowski.

Pomysłodawca
Za powstaniem gazety stał wła

śnie dziennikarz Artur Kurowski. 
To właśnie on niemal zaraz po Ka- 
mudzie w 2004 r. objął stanowisko 
dyrektora Unii Gmin. Na rynku 
pojawiła się gazeta, która miał być 
konkurencją dla Nowin Nyskich. 

Finansowana przez nyski powiat 
oraz budżety takich gmin jak 
Otmuchów. Korfantów, Kamien
nik, Łambinowice, Pakosławice. 
Publiczne pieniądze zostały wyko
rzystane do prowadzenia wbrew 
ustawie samorządowej działalności 
gospodarczej. Do tego wszystkie fć 
samorządy zapewniły miejsca pracy 
nie na swoim terenie. Ciekawe co 
sądzą na ten temat ich mieszkańcy?

Finansowanie...
Gazeta Tydzień Nyski powstała 

dzięki środkom finansowym Unii 
Gmin Powiatu Nyskiego wbrew sta
tutowi związku i ustawie zabrania
jącej prowadzenia działalności go
spodarczej przez powiat. Na czele 
zarządu Unii stał burmistrz Kor
fantowa Zdzisław Martyna. Gminy 
wpłacały do Unii pieniądze z prze
znaczeniem na cele wymienione w 
statucie związku, m. in. na promo
cję i rozwój turystyki. Każda gmina 
co roku wpłacała 40 groszy od 
mieszkańca, a powiat nyski 13 gro
szy od mieszkańca powiatu. I tak na 
przykład Otmuchów wydawał rocz
nie prawie 9 tysięcy zł., Kamiennik 
1600 zł., a starostwo 19,5 tysiąca zł. 
W rozmowie z sekretarzem gminy 
Otmuchów Zdzisławem Cholewiń
skim dowiedzieliśmy się, że wyda
nie 9 tysięcy złotych nie był absolut
nie żadnym obciążeniem. Jedno
cześnie gmina, ze względu na tra
giczną sytuację finansową musiała 
nie dawno ciąć wszystkie wydatki.

• dokończenie na str. 6
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Nawet S złotych 
za litr paliwa
Wkrótce możemy płacić znacznie więcej 
za litr benzyny. Resort finansów planuje ' 
podnieść akcyzę, choć ropa drożeje.
Rząd szuka pieniędzy na pokrycie 
wydatków, które w 2007 r. mogą być 
wyższe niż w tym. Jeśli dojdzie do 
podwyżki, to do ceny paliwa trzeba 
będzie doliczyć jeszcze VAT, więc litr 
benzyny zdrożeje w sumie o 31 groszy.

Przestępstwo: Sprawcy wzbudzali zaufanie

Oszustwo i korupcja
Dwoje Słowaków - 40-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta 
dokonali w Paczkowie oszustwa na 4 tys. zł. Przy zatrzy
maniu próbowali wręczyć policjantowi 500-dolarową 
łapówkę.

Wydarzenie: Próbowała wyskoczyć z okna

Uratowali

Szkoły przetrwania
Studiowanie w Polsce wymaga stalowych 
nerwów i oczu dookoła głowy. Inaczej 
pieniądze wydane na naukę będą 
wyrzucone w błoto. Wielomiesięczne 
opóźnienia w wydawaniu dyplomów, 
wielotygodniowe w wypłacaniu 
stypendiów, bezprawne pobieranie opłat 
za praktyki studenckie, zawyżanie 
czesnego, zmuszanie do kupowania 
książek napisanych przez wykładowców 
- to codzienność w polskich szkołach 
wyższych. - Prawa studenta łamią 
zarówno uczelnie publiczne, jak i 

prywatne.

21 lipca na jednej z paczkow
skich ulic zatrzymał się nowoczesny 
mercedes. Elegancka para, budzą
ca zaufanie, łamaną polszczyzną i 
językiem słowackim zaczepiła prze
chodnia. Cudzoziemcy wyjaśnili, że 
są Słowakami i mieli wypadek. Po
prosili o pożyczkę pieniężną, w za
mian pozostawili pękatą, nową wa
lizkę. Rzekomo wartościową. 
Mieszkaniec Paczkowa w średnim 
wieku poszedł do domu, wziął 4 tys. 
zł i wręczył im gotówkę.

Po kilkudziesięciu minutach 
wrócił do domu syn. Kiedy się do
wiedział o wszystkim zaalarmował 
policję i straż graniczną oraz poje
chał na granicę. Słowacy byli legity

mowani. Kobieta natychmiast pod
biegła do poszkodowanego i jego 
syna i wręczyła zwitek otrzymanych 
wcześniej od Polaka banknotów. 
On jednak nie zrezygnował ze zło
żenia skargi. Przy zatrzymywaniu 
przez policję kobieta usiłowała dać 
policjantowi 500 dolarów. Kiedy 
stanowczo odmówił, zaproponowa
ła wyższą kwotę. Policjant poinfor
mował Słowaczkę, że popełniła w 
ten sposób kolejne przestępstwo.

Oszuści trafili na 24 godz. do 
nyskiej komendy policji. Zostali 
wypuszczeni do swojego kraju do
piero po wpłaceniu zabezpieczenia 
majątkowego.

dw

kobietę
92-letnia staruszka próbowała wyskoczyć z okna na 
pierwszym piętrze przy ul. Krakowskiej w Nysie. Okno po
łożone jest na wysokości 5 m, a plac pod oknem jest wyło
żony betonowymi płytami. Dla osoby w takim wieku mogło 
to się skończyć tragicznie.

wprost
Leń się na wakacjach!
Nie chce ci się nic robić podczas urlopu? I 

Nie masz ochoty na nurkowanie czy 
wspinaczkę, a nawet na bieganie, lecz 
chcesz tylko zregenerować siły po 
ciężkiej pracy przez cały rok? Nie masz 
powodu ani do wstydu, ani do komplek- : 
sów. Najlepszy jest wypoczynek zgodny f 

z naturą i potrzebami. W dodatku często | 
nicnierobienie podczas urlopu lepiej służy 
naszej kondycji i zdrowiu.

Kąpiel dozwolona
Na basenie w Pokrzywnej można się już kąpać. Sanepid po ko

lejnym badaniu próbek wody nie stwierdził już w nich zanieczysz
czenia bakteryjnego. Jeziora naszego powiatu - Nyskie i Otmu- 
chowskie nadają się przez cały czas do kąpieli.

Zakaz w województwie opolskim obowiązuje na Jeziorze Du
żym w Turawie (zakwit sinic) oraz na kąpielisku w Lewinie Brze
skim - zanieczyszczenie salmonellą typhimurium.

dw

Sabina Rewoltę została w ostatniej chwili uratowana 
przez syna i nyskiego strażaka

Pije i pali, jak ciężarna
Krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii z j 

Centrum Zdrowia Dziecka przytacza 
rozmowę z kobietą, która przyznała, że 
specjalnie paliła podczas ciąży, żeby jej 
dziecko urodziło się mniejsze, a ona miała < 
łatwiejszy poród. Jeżeli kobieta jest 
świadoma, że papierosy i alkohol są 
trucizną dla rozwijającego się płodu, a 
mimo to pali i pije, dla mnie jest to 
przestępstwo. Te używki nie szkodzą 
dziecku, one trują je, uszkadzają mózg i 
pozostawiają piętno na całe życie. W 
Polsce jedna trzecia kobiet przyznaje się 
do picia w czasie ciąży. Dla jednych 
oznacza to drink od czasu do czasu, dla 
innych regularne upijanie się. Polki 
najczęściej wybierają wino i piwo. Brytyjki 
piją jeszcze więcej. Aż sześć na dziesięć 
mówi, że w ciąży sięgnęło po alkohol. Piją 
też Amerykanki. Pomimo że w niektórych 
stanach grozi za to aresztowanie.

PRZE 
KRÓJ

Nowy rok
Minister Giertych w mowie pożegnalnej : 
do uczniów na koniec roku zasugerował, | 
że być może przesunie początek szkoły J 
na 4 września, ale zapomniał zawiadomić 
o tym dyrekcje szkół. Na stronie MEN w J 
„Kalendarzu roku szkolnego 2006/2007" | 

nadal widnieje data 1 września.
Zakochani (we władzy) czasu nie liczą? |

Gdzie zużyte AGD?
Na prośbę Czytelników naszego tygodnika odnośnie artykułu „Nie wyrzucaj lodówki!" z 
ostatniego numeru podajemy adresy wspomnianych tam sklepów, które przyjmą bezinte
resownie nasz stary wysłużony sprzęt RTV-AGD. Takim miejscem jest sklep Partner RTV- 
AGD na ul. B. Krzywoustego 28. Jednocześnie przypominamy, że sprzęt oddawany do 
sklepu powinien być kompletny i czysty.

mk

Podaruj uśmiech
Amelia jest wspaniałą 1,5-roczną dziewczynką, która urodziła się bez wykształco
nych małżowin usznych i cierpi na syndrom Treachera Collinsa. Obecnie Amelia 
ma 60% ubytek słuchu. Aby jej słuch nie pogarszał się i by miała szansę na 
normalne życie i rozwój, Amelia potrzebuje specjalistycznych aparatów 
słuchowych o wartości 27.000 zł. Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i szansę 
dla Amelii, aby jej życie i zdrowie uległo znacznej poprawie.

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, 
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel./fax (058) 663-81-41 

Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:
Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 

z dopiskiem,Aparat słuchowy dla Amelii Gentzig”.

Krzysztof Lach, strażak z ny
skiej straży pożarnej, miał akurat 
wolne. Pracował przy komputerze 
gdy dobiegł go z kuchni krzyk żony, 
która zauważyła kobietę wycho
dzącą na parapet okna. Krzysztof 
wybiegł ze swojego mieszkania, 
sforsował zamknięte drzwi od klat
ki schodowej i wbiegł na górę do 
mieszkania państwa Rewolte.

Widział mężczyznę, który kur
czowo trzymał kobietę wiszącą już 
za oknem. Podbiegł do niego i 
wciągnął ją do środka. Pod oknem 
stało także kilku mężczyzn goto
wych łapać kobietę. Gdy już była 
bezpieczna w środku mieszkania 
zachowywała się dość dziwnie, jak 
gdyby nic ją nie interesowało, jakby

nic się nie stało. Wstała i poszła w 
kierunku drzwi wyjściowych.

Według relacji Wiesława, syna 
pani Sabiny Rewolte, był to skutek 
ciężkiej choroby, na jaką zapadła 
jego matka. Były sytuacje, że kobie
ta uciekała z domu bądź atakowała 
domowników. Wiesław nie wie jak 
do tego mogło dojść. Wyszedł z 
mieszkania dosłownie na moment, 
a gdy wrócił zobaczył matkę próbu
jącą wyjść przez okno. Kiedy do 
niej dobiegł, rękoma trzymała się 
framugi. Chwycił ja dosłownie w 
ostatniej chwili. Za moment zjawił 
się Krzysztof, który wciągnął sta
ruszkę do środka. Jak przyznaje 
Wiesław sam nigdy nic dałby rady.

mk

TERAŁ

GRES 30X30

KLEJ UNIMULTI
WEWNĘTRZNY - 25 kg

ul. Orzeszkowej 16
ul. Jagiellońska 2

Zmiany w godzinach 
pracy urzędu
Od dnia 24 lipca br. 
ulega zmianie czas 
pracy w Urzędzie Miej
skim w Nysie.
Zgodnie z zarządze
niem burmistrza urząd 
będzie czynny od po
niedziałku do piątku w 
godzinach od 7.00 do 
15.00. Przerwa śniada
niowa będzie trwać od 
12.00 do 12.25. Po
przednio praca w urzę
dzie rozpoczynała się o 
godz. 8.00

Inf. wł.

Z OKAZJI CZTERDZIESTYCH URODZIN 
PIOTROWI PIĘKOWI

DUŻO ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, 
SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH NJĄRZEŃ 

ORAZ POWODZENIA W ŻYCIU PRYWATNYM 
ŻYCZĄ

ŻONA MONIKA ORAZ DZIECI WERONIKA I BARTEK

„...Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku...
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego...
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, 
Miłość nigdy nie ustaje..."

7115

Św. Paweł

Kochanym Rodzicom
HELENIE I ANTONIEMU LUTECKIM

z okazji 35-lecia zawarcia sakramentu małżeństwa 
serdeczne życzenia zdrowia, radości, spełnienia marzeń 

oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu 
składają dziękując za miłość i trud wdzięczne dzieci 
Barbara, Donata, Arkadiusz i kochające wnuczęta

342nn
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Akcja: Na wspaniałą zabawę pracowali wolontariusze

Jakub świętował z Nysą
Niedzielny Jarmark Jakubowy mimo upału cie
szył się zainteresowaniem nysan i gości. Atrak
cji jak zawsze było wiele. Po uroczystej sumie 
odpustowej przyszedł czas na uroczysty wjazd 
św. Jakuba do miasta. Tym razem święty, w któ
rego postać tradycyjnie wcielił się mieszkaniec 
Nysy, ks. Daniel Leśniak, został „podrzucony”
przez zakon kawalerów

Powitany przez gospoda
rza Jarmarku prałata Mikoła
ja Mroza, udał się wraz z 
mieszkańcami na pl. Kościel
ny. Tam na scenie rycerze 
wręczyli św. Jakubowi płaszcz 
i miecz. Był to znak do zaba
wy. Ludzie spacerowali, od
wiedzali kramy, robili zaku
py. podziwiali miejscowe ry
cerstwo z nadobnymi panna
mi i słuchali muzyki płynącej

maltańskich.

ze sceny. Oprócz nyskich ar
tystów występowali też goście 
z Czech. Nysanie nie zapomi
nali też o zakupie losów. Każ
dy wygrywał, a dodatkowo na 
zakończenie imprezy losowa
no wspaniałe nagrody głów
ne, m.in. rower, aparat foto
graficzny, zabiegi fryzjerskie i 
kosmetyczne oraz kosze sło
dyczy. Zwiedzali również 
dzwonnicę, kryptę i dach ka-

Poszli w siady Balcerowicza - wybijali własną monetę

• maximum mówienia po 35 roku życia

• ZAPISY PRZEZ CAŁY ROK

uoa

ANGIELSKI
4x

SZYBCIEJ!
METODĄ CALLANA

• pisemna GWARANCJA na zdanie • darmowe lekcje pre

ul. Szopena 19/3
48-300 Nysa 
tel. 077 435 23 98
pon. pt, IS tW - MM soboto ltltW

www.spiker.edu.pl

Prałat Mikołaj Mróz losuje nagrodę główną

tedry. Od strony plebanii 
ustawiono kawiarenkę jaku- 
bową. Był prosiak i tradycyj
ne kołocze. Obok natomiast z 
cenną inicjatywą nauki udzie
lania pierwszej pomocy wy
stąpili studenci, nauczyciele 
ratownictwa medycznego z 
nyskiej uczelni (zarazem 
miejscowi lekarze i pielęgnia
rze). Stoisko to było wręcz 
oblegane, bo tam naocznie 
można było dowiedzieć się, a 
nawet potrenować, jak rato
wać umierającego. Z publicz
ności padały sugestie, że wła
śnie w taki sposób powinno 
uczyć się reanimacji kierow
ców (przy kursie prawa jazdy) 
a nawet uczniów. Warto było
by posłuchać tych głosów!

Po rozdaniu nagród pra
łat Mróz w asyście diakona 

■ Komu losy, komu!?

reklama

pobłogosławił uczestników 
zabawy relikwią św. Jakuba. 
Poprzedził ten moment reli
gijny śpiew w wykonaniu 
scholki i młodzieżowego ze
społu przykościelnego. Na 
wytrwałych czekał koncert or
ganowy w katedrze.

Całość dochodu zostanie 
przeznaczona na ratowanie 
zabytków z naszej nyskiej ka
tedry. Jak poinformował 
„Nowiny” Dariusz- Grabo- 
wiecki (prowadzący i „dobry 
duch Jarmarku”) na razie 
trwa podliczanie. Jedno jest 
pewne: nie byłoby tego prze
pięknego widowiska i zaba
wy, gdyby nie ogromna rzesza 
wolontariuszy - ok. 150 osób, 
głównie młodzieży. Sponso
rzy również, jak zawsze, po
kazali swoją ofiarność.

dw

Czeski folklor na jarmarku

Przy skocznej muzyce nogi same tańczyły

Pokaz pierwszej pomocy

Mimo upału nie zabrakło chętnych do zabawy

http://www.spiker.edu.pl


wprost

Ograbili powiat
Dziedzice miliardów
Kilkaset miliardów złotych odziedziczą 
Polacy mający obecnie po 20-30 lat. 
Dzieci Grażyny i Jana Kulczyków, 
prawdopodobnie przejmą po rodzicach 
majątki warte nie mniej niż miliard złotych 
każdy. 35-letni Tomasz, syn Aleksandra | 

Gudzowatego, już jest formalnym 
właścicielem lwiej części rodzinnego 
Bartimpeksu i zapewne odziedziczy dużą 
część z wartej dziś 3,1 mid zł fortuny 
ojca. Z czwórki dzieci Jana Bohdana 
Wejcherta rdwójki dzieci Mariusza 
Waltera, współtwórców szybko 
rozwijającej się Grupy ITI, każde może w | 

przyszłości objąć majątki o wartości 
ponad miliarda złotych. Pokoleniowy I 

transfer bogactwa będzie mógł nastąpić 
w nprmalny sposób, bez omijania 
polskiego prawa czy wyprowadzania | 

pieniędzy do krajów o bardziej liberalnych 
przepisach. W przyszłym roku w Polsce I 
ma bowiem zostać zniesiony podatek od | 

darowizn i spadków przekazywanych 
sobie przez najbliższych.

POLITYKA
Pan na Kikole
Największy prywatny inwestor na 
warszawskiej giełdzie nie bryluje na 
salonach i raczej stroni od kontaktów z j 

politykami. Co ciekawe, nic na tym nie 
traci. W przypadku Romana Karkosika 
rosyjskie porzekadło „Tisze jediesz, 
dalsze budiesz” wyjątkowo dobrze się 
sprawdza. Roman Karkosik wyraźnie lubi | 

cień. Nie kieruje żadną z kontrolowanych 
spółek. Zadowala się członkostwem w 
kilku radach nadzorczych. Wrogowie 
mówią, że w ten sposób chce uniknąć 
odpowiedzialności. Przyjaciele, że to j 

optymalne biznesowe rozwiązanie.

|| 

| 

i 
■■i

Bierz kredyt 
w swoim banku
Szybki pieniądz - drogi pieniądz. Nie ma j 
naprawdę tanich kredytów na wakacje. | 
Uwaga więc na reklamy. Kredyty można | 

dostać rzeczywiście dosyć szybko, ale 
wcale nie są przeciętnie tańsze od 
zwykłych konsumenckich kredytów 
gotówkowych. Odsetki od pożyczek 
wakacyjnych najczęściej wahają się od | 

16 do 18 proc. Dodatkowo trzeba liczyć 
się z kilkuprocentową prowizją. Lepiej 
więc w’banku, w którym mamy rachunek, 

otworzyć linię kredytową i skorzystać z 
kredytu odnawialnego.

PRZE 
KRÓJ

IPDŁITYKA
Grają, gdzie dają
Chałturzą w Polsce wszyscy. Występują 
na bankietach, festynach, koncertują na | 
plążach, rynkach i gdzie tylko się da. i 

Latem bowiem artystyczne zapędy 
wykonawców rozrywkowych gwałtownie f 

maleją. Bajm, De Mono, Maryla 
Rodowicz i inni ruszają więc w trasę w 

celach jednoznacznie zarobkowych. 
Absolutnym liderem w klasyfikacji 
najczęściej koncertujących artystów jest | 
w Polsce Norbi, który wciąż potrafi grać | 

120 koncertów rocznie. Choć od jego 
debiutu minęło już 9 lat, refren „Kobiety I 

są - aha, aha - gorące” śpiewa głośno 
każde audytorium.

• dokończenie ze str. 3

To nie był jedyny sposób w jaki 
członkowie Unii wspierali gazetę. 
Powiat wykupił w niej reklamy war
te 25 tysięcy złotych. Podobnie re
klamy wykupywały zaangażowane 
gminy. Pieniądze do kasy Unii 
przekazywane były na dwa sposoby. 
Po pierwsze za pomocą składek 
członkowskich, po drugie przez wy
kupywanie płatnych reklam i ogło
szeń. Dzięki tym źródłom finanso
wana była gazeta Nyski Tydzień. Po 
co komu była ta gazeta? Staroście 
Majce i skupionym wokół niego 
radnym, niewątpliwie mogła po
móc w kampanii samorządowej.

Pracownicy i kredyty
Jeszcze innym sposobem finan

sowania „Nyskiego Tygodnia” były 
kredyty. Pracownicy zatrudniani 
przez dyrektora Unii A. Kurow
skiego musieli otwierać własną 
działalność gospodarczą (był to wa
runek zatrudnienia w redakcji). 
Dzięki temu mogli korzystać z kre
dytów z kasy Powiatowego Urzędu 
Pracy dla otwierających własną 
działalność gospodarczą. Za te pie
niądze kupowany był osobiście 
przez dyrektora sprzęt komputero
wy, aparaty fotograficzne, itp. 
Wszystko pozornie było w porząd
ku do czasu pojawienia się kłopo
tów z bieżącym utrzymaniem gaze
ty. Sprawa jednego takiego kredy
tu zakończyła się dla dyrektora 
Unii - redaktora naczelnego fatal
nie. Prudnicka prokuratura skiero
wała akt oskarżenia do sądu w Ny
sie początkiem czerwca. Artur K. 
został oskarżony przez swoją byłą 
pracownicę o wyłudzenie pieniędzy 
(ponad 10 tys. zł.) Według jej ze
znań oskarżony zobowiązał się za

Miasto: konfliktu o drogę ciąg dalszy

Na Toruńskiej bez zmian
Dalej nie widać rozwiązanią problemu ulicy Toruńskiej. Jak 
już informowaliśmy mieszkańcy zamknęli drogę przebie
gającą pod ich domem. Nie do zniesienia był dla nich ha
łas wywołany przejeżdżającymi tamtędy pojazdami. Innym 
powodem był brak pomocy ze strony miasta w tej sprawie.

Zamknięcie przejazdu sprawiło, 
że duże kłopoty mają teraz mieszkań
cy ulicy Jagiellońskiej. Tylko przez 
ulicę Toruńską byli w stanie dojechać 
do swoich domów. Zmuszeni są do 
łamanie przepisów, wjeżdżając pod 
zakaz z obwodnicy.

Z pewnością bez tego kroku lo
katorzy z Mariackiej nadal byliby 
lekceważeni. Z ich powodu w czwar
tek odbyło się spotkanie burmistrza 
Zbysława Wróbla z mieszkańcami i 
administratorem wspólnoty z ul. 
Mariackiej 1. Burmistrz jest na urlo
pie, a jego zastępca, aby zmniejszyć 
uciążliwości związane z przejazdem, 
zaproponował wykonanie asfaltowej 
nawierzchni, a także wprowadzenie 
ruchu tylko w jednym kierunku. Zo
bowiązał się też do wystąpienia do 
generalnej Dyrekcji Dróg Krajo

kupić za te pieniądze sprzęt nie
zbędny dla niej do pracy w charak
terze dziennikarza. Pracownica na 
tyle ufała swojemu szefowi, że nie 
wzięła od niego żadnego pokwito
wania. Okazało się, że sprzętu nie 
otrzymała, a pieniądze gdzieś prze- 
padły. Oskarżony w zeznaniach 
przyznaje się do wzięcia tylko 
trzech tysięcy, z których może się 
rozliczyć. Poszkodowana twierdzi, 
że nigdy nie otrzymała od Artura K. 
żadnego sprzętu. Natomiast z jego 
zeznań wynika, że zakupił sprzęt i 
przekazał poszkodowanej. Nie ma 
na to jednak żadnego dowodu, ani 
pokwitowania odbioru sprzętu. Ar
tur K. w zeznaniach przyznaje, że 
zakupił komputer przenośny, jed
nak kupił go od osoby fizycznej, a 
więc nie otrzymał faktury VAT. Dla 
poszkodowanej tylko faktura była
by dowodem zakupu, który można 
było przedłożyć w Urzędzie Pracy, 
rozliczając się z pożyczki.

Śledztwo w tej sprawie przedłu
żało się ze wzglądu na niemożli
wość dostarczenia podejrzanemu 
wezwania na przesłuchania. Oka
zało się, że wymiar sprawiedliwości 
nie może doręczyć wezwań osobie, 
której żona jest znanym nyskim 
prokuratorem.

Poszkodowani
Pieniądze z kredytu z Urzędu 

Pracy była dziennikarka Nyskiego 
Tygodnia musi spłacać wraz z odset
kami. Proces w tej sprawie będzie 
się przedłużał, gdyż sędziowie z 
Sądu Rejonowego w Nysie nie chcą 
podjąć się sprawy. Jak się okazuje 
większość jest znajomymi oskarżo
nego lub jego żony - nyskiej proku
rator Joanny P. Poszkodowanych 
przez działalność Unii Gmin i wyda
wanej przez nią gazety jest więcej. 
Zatrudnieni w redakcji pracownicy 

wych w celu umożliwienia zjazdu z 
obwodnicy w ulicę Toruńską. Jednak 
na takie rozwiązanie GDDK już 
wcześniej nie wyrażała zgody. 
Wspólnota miała podjąć decyzję do 
poniedziałku. Niestety mieszkań
com wspólnoty nie udało się zebrać 
w celu podjęcia odpowiedniej 
uchwały. Wstępnie jednak nie zaak
ceptowali propozycji Gminy.

Na zaproszenie burmistrza do 
Nysy ma przyjechać specjalna komi
sja z Generalnej Dyrekcji Dróg Kra
jowych, która może zadecydować o 
umożliwieniu zjazdu z obwodnicy. 
Do tego czasu prawdopodobnie 
przejazd będzie zamknięty. Bur
mistrz nie zdecydował się na wycię
cie słupków. Problem został wiec 
odłożony w czasie.

PW 

nie otrzymywali pensji, a niektórzy 
do dziś walczą o wydanie świadec
twa pracy, te sprawy też trafiły do 
nyskiego sądu. Wspomnianaa wcze
śniej poszkodowana pracowała w re
dakcji przez pół roku bez zawarcia 
umowy o pracę.

Powiat
Unia Gmin od początku człon

kowstwa w niej powiatu nyskiego 
czyli od 2002 r. cieszyła się jego 
specjalną przychylnością. W 2005 
r. Starostwo Powiatowe w Nysie 
wynajęło Unii pomieszczenia w 
siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przy ul. Słowiań
skiej. Po powstaniu gazety mieści
ła się tam jej redakcja. Pod koniec 
2005 r. starosta Zbigniew Majka 
podjął decyzję o umorzeniu wie
rzytelności Unii wobec PCPR w 
wysokości 1860 zł. z tytułu czynszu, 
mediów itp. Powiat po raz kolejny 
dołożył do działalności gazety. 
Jednak i powiat w końcu zrezygno
wał z członkowstwa. W uzasadnie
niu uchwały z 30 czerwca br. czyta
my: od roku związek wykazuje 
bierność w realizacji statutowych 
celów.

Te same kompetencje
Działalność Unii Gmin od sa

mego początku budziła wątpliwo
ści. Po wycofaniu się Nysy jej miej
sce zajął powiat i stał się najwięk
szym płatnikiem do kasy związku. 
Jednak w ustawie o samorządzie 
powiatowym czytamy, iż „powiat 
wykonuje zadania publiczne o cha
rakterze ponadgminnym”. Tak więc 
sam jest w stanie realizować zada
nia, dotyczące np. turystyki i pro
mocji, które rzekomo miała wyko
nywać Unia. Potwierdzają to też 
wypowiedź radnego Ryszarda Ja- 
mińskiego - cele Unii Gmin powie

Zjazd z obwodnicy - żeby dostać się do domu trzeba 
złamać przepisy

lały zadania, którymi powinien zaj
mować się sam powiat, była to więc 
sztuczna struktura.

Jak się okazało Unia Gmin w 
2004 r. nie zamierzała realizować 
statutowych zadań i skupiła się na 
wydawaniu gazety. Postawa zarządu 
powiatu była co najmniej dziwna. Z 
jednej strony sam powinien prowa
dzić działania promocyjne, a z dru
giej przystąpił do związku gmin, któ
ry rzekomo miał się zajmować pro
mocją w imieniu powiatu i innych 
gmin. Gdy Unia zaczęła wydawać 
gazetę, powiat wykupił w niej ogło
szenia za pieniądze przeznaczone 
na promocję. Jako członek Unii po
wiat był jej współwłaścicielem, a 
więc taka promocja okazała się pro
mowaniem samego siebie na wła
snym terenie, tyle że za pieniądze 
podatników. Po co promować po
wiat na terenie powiatu? Chcąc pro
mować turystykę należało zamieścić 
reklamy w innych regionach kraju. 
Dzięki wykupywanym stronom w 
gazecie promować mogły się władze 
gmin i powiatu - członkowie Unii.

Nietrudno zauważyć, że gazeta 
miała być narzędziem walki poli
tycznej w ręku Zarządu Unii Gmin 
z burmistrzem Korfantowa Z. Mar
tyną i starostą Z. Majką na czele.

Uniki Martyny?
Przewodniczącym Zarządu li

kwidowanej właśnie Unii jest bur
mistrz Korfantowa Z. Martyna. 
Przez dwa tygodnie próbowaliśmy 
się skontaktować z panem burmi
strzem. Bezskutecznie. Nie odpo
wiedział też na zapytania skierowa
ne na piśmie. W urzędzie albo go 
nie ma, albo ma gości, albo jest na 
delegacji. A może tak prokuratura 
zapyta pana burmistrza o to, jak wy
dawano publiczne pieniądze na pry
watną promocję polityczną?
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Skandal: Od lat ludzi torpeduje się duszącym fetorem, a władze gminy, powiatu i zakładu pozorują działania

Danuta Wgsowicz-Hołota
Asko truje!

- Ten fetor wydobywający się ze studzienek ka
nalizacyjnych jest nie do wytrzymania. Niech 
władze Asko Leather nie mówią, że to wynik 
produkcji, że zapach jest w powietrzu. W nocy 
między godz. 24 a 3 w ubiegłym tygodniu, nie
mal każdego dnia, podobnie jak w minionych, 
był taki odór, że można było się udusić! Ewi
dentnie wydobywa się on z ciągów kanalizacyj
nych! Własne kolektory, podczyszczalnie - to 
dobra przykrywka-... Gazy z kanalizacji są na 
pewno efektem zrzucania ścieków do burzówki
- inż. Jerzy Chłodny, mieszkaniec ul. Morcinka 
w Nysie nie ma co do tego wątpliwości.

Zero reakcji!
Z identycznym proble

mem zgłosiła się w chwili pi
sania artykułu inna miesz
kanka tamtego rejonu Tere
sa Gerus.

- Po zebraniu władz Asko 
z mieszkańcami (ok. 2 tyg. 
temu) jakby trochę się uspo
koiło. Miałam nadzieję, że 
będzie dobrze. Ale gdzie 
tam! Znów w nocy czuć było 
fetor. W minionym tygodniu 
nocą z czwartku na piątek 
było tak strasznie, że rozbo
lała mnie i syna głowa. Mu- 
sieliśmy brać tabletki. To wy
raźnie wydobywa się ze stu
dzienek. Mam na podwórku 
dwie i wiem, że to na pewno 
stamtąd! - mówi kobieta.

- To śmierdziało jak zgni
te jajo, co wskazywało na 
siarkowodór - dodaje jej syn.

Zdesperowany Jerzy 
Chłodny od 12 lipca Zaczął ro
bić rejestr godzin, kiedy wy
stępowała fala odoru. Przesłał 
go dziennikarce: 12 lipca - 
godz. 00.07 - 02.30; 13 od 
21.30 do 22 + środek nocy, 14 
- od godz. (X). 15 do godz. 15.00 
17-o godz. 22.05. Wezwałem 
policję. Patrol potwierdził 
śmierdzący odór na Dolnej 
Wsi, ale stwierdził, że policja 
tu nic nie może zrobić. To kto 
może!? - inżynier Chłodny 
pyta w imieniu zrozpaczonych 
sąsiadów firmy Asko Leather.

To pytanie pada od co 
najmniej 1999 roku. Pisma 
trafiają do ochrony środowi

ska w gminie, do burmistrza, 
starosty, do powiatowego 
wydziału ochrony środowi
ska, do wojewódzkiego wy
działu. - Wszystkie działania 
są pozorowane. A przecież w 
2003 roku AKWA, na wnio
sek starostwa i burmistrza 
Nysy, wykonała badanie 
ścieków w ogólnodostępnej 
kanalizacji. Wyniki wskazały 
przekroczenie wielu para
metrów w stosunku do obo
wiązujących norm. I co? 
Zero reakcji władz miasta i 
powiatu. Jak w Polsce w wo
dzie znajdą jedną śniętą 
rybę, to jest alarm na cały 
kraj. Inspekcje, zamykanie 
zakładów. A w Nysie cisza! - 
oburza się mieszkaniec. Lu
dzie z Dolnej Wsi wręcz do
patrują się w tym celowych 
działań/jakichś układów...

- Powiadomiliśmy o wy
nikach Asko. Wykonano tam 
rozwiązania, które miały za
pobiec emisji nieprzyjemne
go zapachu - przedstawia 
swoje działania wicebur
mistrz Nysy Zbysław Wró
bel. Potwierdza jednocze
śnie, jako mieszkaniec tam
tego rejonu, że fetor wyraź
nie dochodzi ze studzienek 
kanalizacyjnych.

Identyczne działanie - je
dynie powiadomienie truci
ciela - zastosowało staro
stwo. Jak poinformował 
„Nowiny” Jacek Tarnowski, 
naczelnik wydziału ochrony 
środowiska (wg kompetencji

- Od lat zmagamy się z duszącym fetorem i nikt nam nie chce pomóc - mówią sąsiedzi Asko

wydział powinien rozwiązać 
sprawę, oczywiście z udzia
łem starosty i burmistrza 
Nysy i AKWY), władze za
kładu przychylnie zareago
wały na problem: wykonały 
własny kolektor i podoczysz- 
czalnię ścieków. - Asko nie 
ma nic do ukrycia. Z naszej 
inicjatywy i inicjatywy miesz
kańców władze spółki zorga
nizowały spotkanie (przyp. 
aut. - informacja nie trafiła 
do wszystkich zainteresowa
nych; zebranie rano, kiedy 
ludzie pracują) i pokazali 
wszystkie rozwiązania. Ca
łość ścieków jest odprowa
dzana rurociągiem tłocznym, 
umieszczonym w kolektorze 
kanalizacji sanitarnej. Za
pach nie pochodzi z kanali
zacji - upierał się naczelnik. 
Wyjaśniał, że co najwyżej 
odór jest w powietrzu i po
chodzi z produkcji, ale na to 
nie ma ani sankcji, ani odpo
wiednich dyrektyw i norm.

Trzeba nieszczęścia?!
O rozwiązaniach unie

możliwiających spuszczanie 
ścieków do miejskiej kanali
zacji zapewniali też dzienni
karkę przedstawiciele Asko: 
dyrektor Leszek Kaczyński i 
Grzegorz Barcik, specjalista 
ds. ruchu. Z detalami opisy
wali jak wygląda kolektor, 
podoczyszczalnia i zapew
niali, że można sprawdzić iż 
nie ma żadnych lewych od
pływów. - Ludzie może w to 
nie wierzą, ale to prawda - 
powiedział zdecydowanie 
Grzegorz Barcik. Dyrektor 
zgodził się, że fetor może 
występować, a to dlatego że 
„Asko jest zakładem produ
kującym skóry, z odpadami 
składowanymi na zakłado
wych poletkach”. Jego nasi
lenie w minionym tygodniu 
złożył na karb wywożenia 
białkowego osadu z pojem
ników. Również Grzegorz 
Barcik zgodził się, że odór

może się pojawiać w powie
trzu. Tłumaczył, iż ścieki tra
fiające do podoczyszczalni 
gromadzone są wcześniej w 
dużych, odkrytych pojemni
kach. Do końca sierpnia 
Asko odstąpi od gromadze
nia ścieków i zastosuje!.się 
cykl ciągły ich obróbki.

Zbiorniki jednak, jak 
poinformował dyrektor, nie 
zostaną przykryte. Ta „mo
dernizacja” raczej nic zli
kwiduje odoru. - To nie jest 
nasza wina, ale lokalizacji 
strefy przemysłowej w tym 
miejscu. Ale na to nic nic 
poradzimy - powiedział dy
rektor.

Obaj przedstawiciele 
Asko upierali się jednak do 
końca, że fetor nie pochodzi 
z kanalizacji, dyrektor za
przeczył, że to był „zapach 
zepsutych jaj”.

Czyżby mieszkańcy tam
tych rejonów wszystko sobie 
zmyślili?! Dlaczego traktuje

się ich jak małe dzieci i tłu
maczy, że to wcale nie jest 
tak, jak oni obserwują, ale 
tak, jak to chcą widzieć wła
dze trującej firmy, starostwo 
i gmina?! Jak długo to jesz
cze potrwa?! Co mają robić?

- Zadzwonić do Asko lub 
do AKWY - poradził dyrek
tor Leszek Kaczyński. Tylko 
nie dodał, że od godz. 0.00 
do 4.00 rano nikogo tam nie 
ma.

Czy trzeba nieszczęścia, 
żeby w wyniku zatrucia po
głębionego upałem ktoś 
umarł!? - pytają ludzie. 1 to 
wcale nie są przesadzone 
obawy.

Wiceburmistrz Zbysław 
Wróbel obiecał „Nowinom", 
że tym razem podejmic zde
cydowane kroki - angażując 
w to AKWĘ i starostwo. Bę
dziemy o nich informować. 
Liczymy (a z nami sąsiedzi 
trującego zakładu), że nie 
będą to tylko obietnice.

reklama

STAĆ CIĘ NA WŁASNE MIESZKANIE

Nysa, ul. Grzybowa 3,1 i II piętro (boczna Rynku)

tel. 077 4338545, 077 4090310, 0 603 19 27 48

Dom mieszkalny -120 m2, 3 pokoje, działka 13ar 
Prusinowice, 110 000 tys.

Dom mieszkalny - 315 m2, 7 pokoi, działka 21 ar, 
Grodków, 450 000 tys.

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI
WWW. FINANS.pl

• oprocentowanie 6%. PLN 
, “ oprocentowanie 4%, CHF

KREDYT 20 lat RATA* RATA **
20 000 PLN 150 PLN 120 PLN
40 000 PLN 310PLN 250 PLN
60 000 PLN 460 PLN 380 PLN
80 000 PLN 620 PLN 500 PLN

2 pokoje, 49m2, II piętro, Głuchołazy, 61 000

2 pokoje, 47m2, parter, os. Nysa - Południe, 85 000

2 pokoje, 39m2, IV piętro. Centrum, 80 000

3 pokoje, 70m2, II piętro, po kapitalnym remoncie, Centrum - cena do uzgodnienia

3 pokoje, 60m2, II piętro, blok 2 - piętrowy, Otmuchów 79 000

Dom letniskowy po remoncie, działka ok^3ar. nad jeziorem Nyskich. 48 000 zł.

Do wynajęcia, mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane. Gałczyńskiego. Koszt wynajmu 600 zł.
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BANKOWY Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

Przedstawicielstwo w Nysie: ul. Grzybowa 3, 48-300 Nysa 
tel. 77 40 90 311, fax 77 40 90 320, e-mail: bankowy@finans.pl
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Wyrok odroczony
Co rząd,-to odważne zapowiedzi 
uderzenia w mafię paliwową poprzez 
zrównanie akcyzy na olej Opatowy z 
akcyzą na olej napędowy. A to po to, by 
na stacjach nie wlewano do baków 
tego, co przeznaczono do pieców 
centralnego ogrzewania. O dziwo, do tej 
pory wszyscy zrównywać chcieli przez 
podwyżkę akcyzy na ten pierwszy, czyli 
olej opalowy, a nie obniżkę akcyzy na 
olej napędowy. Mato tego, projekt 
Ministerstwa Finansów poszedł jeszcze 
dalej, co świadczy o tym, że bardziej o j 

wpływy do budżetu tu chodzi niż o 
walkę z mafią. Podwyżki zaplanowano | 

od 1 września. Jednak wszystko 
wskazuje, że posłowie wyrok nam 
odroczą. Wybory samorządowe. Mamy 
szczęście. •

wprost
Żelbecikowe 
dla wszystkich
Rządzący zyskująróżne grupy beciko
wym, senioralnym czy na przykład 
żelbecikowym (dla mieszkańców 
blokowisk, żeby też poczuli szczodrobli
wość władzy). A że to nie będzie 
sprawiedliwe? No cóż, sprawiedliwości 
domagają się filozofowie albo może 
szerzej: ludzie wykształceni, pracowici, 
przedsiębiorczy, zaś „sprawiedliwości 
społecznej” - na ogół żądają inni. 
Sprawiedliwość społeczna tym różni się 
od sprawiedliwości bezprzymiotnikowej, 
czym demokracja od demokracji 
socjalistycznej, a krzesło od krzesła 
elektrycznego.

PRZE 
KRÓJ

Kara bez winy
Właściciele banków wymyślają coraz 
dziwniejsze opłaty. Bardzo modne stały f 

się na przykład kary za zbyt rzadkie 
używanie karty płatniczej przy 
zakupach. Restrykcje mają odzwyczajać I 

klientów od gotówki, która dla banków 
jest droga w przechowywaniu i 
transporcie. Cenową galopadę 
bankierzy tłumaczą znacznie mniejszą 
liczbą klientów u nas niż na Zachodzie. 
Mniejsza liczba klientów musi więc 
zapłacić za tych, którzy klientami 
jeszcze nie są. Ciekawa filozofia. Jeśli 
się z nią nie zgadzasz, nie przywiązuj 
się do drogiego banku i przenieś 
rachunek tam, gdzie taniej. Bo nic tak 
nie uzdrawia cen jak konkurencja.

pmiiYKfl
Kolejka po dywany
Kiedyś, żeby nabyć jakieś dobro trwałe, 
nie wystarczyło stać w kolejce. Trzeba 
było zapisać się na specjalną listę i mieć 
swój numer. Bo stało się czasem kilka 
lat. W przyblakłych wspomnieniach 
zaciera się ich prawdziwy obraz, a młodzi 
znają je tylko z filmów Barei.

Interwencja: Czekają na remont

Gorzej być nie może
Weronika Zabaiewska

Ruina - to słowo w pełni pasuje, by określić to, co się dzie
je w jednym z mieszkań na ulicy Ligonia. Sytuacja nie jest 
jednak przyczyną zaniedbań tamtejszych mieszkańców, a 
PGM-u, który nie inwestuje w budynek, który z dnia na 
dzień bardziej przypomina walącą się ruinę.

Zaskoczenie i lęk
Schody, po których z trudem 

można wejść oraz obawa przed nie
spodziewanym „glebnięciem” na 
twardą ziemię - to uczucie towarzy
szyło mi przez całą drogę, by dojść 
zaledwie na 2. piętro. W środku za
stałam czarne ściany i walące się 

Lokatorzy są zbulwersowani tym, co dzieje się w ich 
budynku

tynki. Zastanawiałam się, czy do
brze trafiłam. Może to piwnica? - 
pomyślałam przez moment. Myli
łam się. Za uchylonymi drzwiami 
ujrzałam jedną z mieszkających 
tam rodzin. Zaraz pojawili się ko
lejni ludzie. - Pani jest dziennika
rzem? - zaczęli pytać. Proszę zoba
czyć w tym miejscu, proszę wejść tu, 
niech przyjdzie pani do mnie, po
tem do mnie, zapraszam... - zosta
łam zaatakowana szeregiem próśb 
i pytań.

Ręce opadają
W budynku tym mieszka pięć 

rodzin. Posiadają wspólną toaletę, 
która odstrasza wyglądem. - Teraz 
nie wygląda ona tak źle. Pamiętam 
jeszcze niedawno siedziałem na 
muszli, a w ręku trzymałem para
solkę! Z dachu po prostu kapało - 
tłumaczy jeden z lokatorów.

- A zimą to gorzej być nie może 
- wtrąca Bronisław Michalik, 
mieszkaniec. - Okna są pozama
rzane, w ogóle stan okien daje wie
le do życzenia. Połamane, nieocie- 
plone, spróchniałe - załamuje 
ręce. - My płacimy ponad 80 zł 
czynszu. Przecież te pieniądze 
muszą być na coś przeznaczane! - 
denerwują się mieszkańcy.

Problemy razy dwa
Kolejny problem dotyczy do

jazdu karetki bądź straży pożar
nej. Nie ma żadnej możliwości 
przejazdu, żadnej. Mieszkania 

umiejscowione są centralnie w 
podwórku, co nie pozwala na do
jazd tego typu pojazdom. - Cztery 
lata temu był u nas pożar, omija
jąc fakt, że do tej pory pozosta
wiony jest bałagan po nim, to stra
żacy musieli nieźle kombinować, 
by przeciągnąć wąż do pryskania

Stare, niepomalowane ściany, gnijące*rury, odpadający
tynk. Aż strach mieszkać...

wodą - wspominają ze złością.
Niewątpliwie uciążeniem jest 

także podwórko. - Zero zieleni, a 
dzieciaki strach zostawiać same - 
dodają.

Ani złotówki
Nie pomagały stale zgłaszane 

skargi. A prezes nyskiego zarządu 
nieruchomości najzwyczajniej w 

świecie nie ma pieniędzy. - W 
pierwszej kolejności robione są 
kominy, kanalizacja i prąd. W 
roku ubiegłym w budynku tym wy
konano dużo nakładów. Został 
zrobiony prąd za 7 tys., następnie 
dach za ponad 10 tysięcy. Na ele
wacje typu pomalowanie ścian nie 
ma pieniędzy - tłumaczy Ryszard 
Turkiewicz, prezes. Podobnego 
zdania jest Anna Dębiecka, na
czelnik wydziału gospodarki nie
ruchomości. - W Nysie znajduje się 
wiele budynków, wymagających 
natychmiastowego remontu. W ta
kim stanie znajduje się m.in. budy
nek na Kościuszki, czy na Armii 
Krajowej. Jeżeli chodzi o osiedle 
Ligonia nie ma tam zagrożenia 
życia - zapewnia naczelnik. Turkie
wicz dodaje, że mieszkańcy nie 
zgłaszali żadnych interwencji. - In
teresantów przyjmuję w ponie
działki od godziny 12.30 - podkre
śla.

Nie o wszystkich pamiętają
Po zapoznaniu się z drugą 

stroną wychodzi na to, że są gorsze 
budynki niż ten, który miałam 
przyjemność odwiedzić, a budynek 
na Ligonia to normalne mieszka
nie, jak wiele innych w Nysie. Lo
katorzy jednak sądzą inaczej...

Mieszkańcy mają dosyć zabaw
ne określenie związane ze swoim 
miejscem zamieszkania. Mianowi
cie „planeta małp” - pośmiewują 
się mówiąc o tym. Nie jest to jed
nak zabawne, bo żyć w takich wa
runkach to koszmar. Ma się wra
żenie, jakby czas stanął, jakby lu
dzie żyli w innym świecie, oddalo
nym o kilkadziesiąt lat. Przecie
ram oczy, by jeszcze raz sprawdzić, 

czy rzeczywiście dzieje się to na
prawdę. Po upływie jakiegoś czasu 
wychodzę stamtąd, już po chwili 
znajduję się w zupełnie innym 
świecie. A przecież zrobiłam jedy
nie kilka kroczków. Nasze mia
steczko zmienia się diametralnie. 
Widzę nowe budynki - o tych lu
dziach nikt nie zapomniał...
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Po pierwsze 
gospodarka

Truizmem jest twierdze
nie, że dobrze rozwijająca 
się gospodarka jest nie
zbędna do budowy do
brobytu obywateli danego 
kraju, regionu czy też 
gminy. Dobrze rozwijają
ca się gospodarka np. w 
Suwałkach będzie miała 
mały wpływ na zamoż
ność mieszkańców Nysy.

Na wzroście gospodarczym najbar
dziej korzystają te regiony, gdzie kon
kretnie znajdują się dobrze prosperują
ce firmy. Dlatego też dla Nysy, a przede 
wszystkim dla powiatu nyskiego należy 
stworzyć takie warunki, aby tutaj po
wstawały zakłady produkcyjne czy usłu
gowe, które będą tworzyć nowe miej
sca pracy, które będą generować zyski, 
a tym samym płacić podatki do kasy 
gminnej. Aby zyskać inwestorów dla 
naszego regionu niezbędna jest ścisła 
współpraca wszystkich szczebli samo
rządu i instytucji rządowych, poczyna
jąc od gminy poprzez powiat, samorząd 
wojewódzki do wojewody. Obrażanie się 
i zamrożenie kontaktów do niczego nie 
doprowadzi. Dla dobra sprawy powinna 
zapanować zgoda i twórcza współpra
ca. Tereny pod inwestycje np. w Nysie 
znajdują się, są też preferencyjne wa
runki do inwestowania.

Dlaczego więc potencjalni inwesto
rzy nie garną się do budowy zakładów 
w naszym regionie? Myślę, że są ku 
temu różne powody: Po pierwsze wła
dze samorządowe mało energicznie sta
rają się o inwestorów. Odnoszę wraże
nie, że w błogim oczekiwaniu wyznają 
zasadę, że może się ktoś znajdzie i sam 
złoży ofertę. Po drugie przedstawiciele 
naszego regionu w sejmiku wojewódz
kim niezbyt się starają, (może poza jed
nym wyjątkiem), aby przekonać decy
dentów, że Nysa i powiat nyski jest do
brym miejscem do inwestowania. Po 
trzecie wreszcie, brak na naszym tere
nie infrastruktury drogowej.

Gdy rozmawiałem z osobami trud
niącymi się inwestycjami, to pierwsze 
pytanie, jakie zadawały, brzmiało: jakie 
są drogi, jak dojechać do Nysy? Niekie
dy dodając, że aby przejechać dwa ron
da trzeba wiele czasu zmarnować sto
jąc w korkach.

Musimy wykorzystać bliskość auto
strady. W związku z powyższym należy 
wpływać na władze Dróg Krajowych o 
budowę obwodnic Nysy, Grodkowa, 
Niemodlina, że nie wspomnę paru in
nych miejscowości. Teraz, kiedy obec
ny rząd RP bardzo duży nacisk kładzie 
na budowę dróg i autostrad, należy wy
korzystać ten moment i bardzo aktyw
nie optować za inwestycjami drogowy
mi w naszym regionie. Kto to ma robić, 
kto powinien być „na pierwszej linii fron
tu"? Te działania powinien podjąć mą
dry i energiczny wójt, burmistrz, staro
sta czy marszałek wojewódzka. Zbli
żają się wybory samorządowe. My, wy
borcy, raz na cztery lata możemy decy
dować kogo wybierzemy i kto zawalczy 
o nasze miejscowe interesy. Radzę więc 
- głosujmy nie przeciw komuś, lecz gło
sujmy na kogoś, kto potrafi swoją prze- 
bojowością, wiedzą i rzetelnością spro
stać naszym oczekiwaniom.

Zdzisław Mazur 
radny powiatu nyskiego



Kultura: Międzynarodowy kurs muzyczny w Nysie

Muzyka w mieście
Przez osfStni tydzień młodzi muzycy jazzowi mogli szkolić swoje umiejęt
ności pod okiem najlepszych nauczycieli. Dzięki temu mieszkańcy Nysy 
mieli okazję do słuchania muzyki jazzowej i rozrywkowej na żywo. Wszyst
ko działo się w ramach odbywającego się od soboty międzynarodowego 
kursu big-bandów. Wydarzenie miało miejsce już po raz siódmy. Przypo- 
mnijmy, że organizatorami całej imprezy byli: Państwowa Szkoła Muzycz
na w Nysie, Urząd Miejski w Nysie oraz Stowarzyszenie Pro Schola Musi- 
ca.

Występ wykładowców

Jest czołowym polskim muzykiem jazzowym. Przez wielu uznawany za najlepszego polskiego 
trębacza. Znany ze współpracy z czołówką światowego jazzu, a swoje płyty nagrywa w Nowym 
Jorku. W rozmowie z nami niezwykle skromny i sympatyczny. Specjalnie dla nas znajduje czas w 

trakcie zajęć z młodymi trębaczami.

Miałem tremę

Popis mistrzów
W niezapomniany poniedział

kowy wieczór przed mieszkańca
mi wystąpili sami wykładowcy. 
Występ miał miejsce na dziedziń
cu Pałacu Biskupiego. Instrumen
talne wyczyny mistrzów oglądało 
bez mała dwieście osób. To, co 
działo się tamtego wieczoru, naj
lepiej obrazują słowa organizatora 
kursu Henryka Weznera - to nie 
sen, to dzieje się w Nysie - mówił 
po zakończonym występie. Na sce
nie wystąpili saksofoniści Mack 
Goldsbury i Maciej Sikała, puzoni
sta Grzegorz Nagórski, trębacz 
Piotr Wojtasik oraz kontrabasista 
Andrzej Zielak, a także perkusista 
Krzysztof Gradzinka. Publiczność 
była zachwycona. Mogła rozkoszo
wać się dźwiękami niosącymi się 
po muzealnych murach. Każdy 
utwór mógłby się tego wieczoru nie 
kończyć. Muzycznej uczty dopeł
niały majestatyczne solówki wyko
nawców.

Nysa, Skorochów, 
Jesenik

Kolejny występ na dziedzińcu 
muzeum miał miejsce już we wtorek. 
Tym razem wystąpili uczniowie - 
uczestnicy kursu. Swoją grą udowod-

nili, że już za kilka lat będą naprawdę 
świetnymi muzykami. Potwierdzili to 
zresztą w środę w malowniczym ple
nerze Jeziora Nyskiego. W czwartek 
ekipa kursu przeniosła się z wystę
pem do sąsiadów z Jesenika. Jed
nak tylko na jeden wieczór.

Koncert finałowy

Big-band - (z ang. „duży zespół’) jest to popularne określenie or
kiestry jazzowej o rozszerzonym składzie. W jej skład wchodzi od kil
kunastu do kilkudziesięciu muzyków, podzielonych na sekcje. Klasycz
ny skład big-bandu składa się z sekcji rytmicznej (złożonej z perkusji, 
fortepianu, kontrabasu, gitary) i sekcji dętej, podzielonej zazwyczaj na 
trzy podsekcje: sekcję trąbek, sekcję puzonów i sekcję saksofonów.

Koncert finałowy
Nadszedł piątek. Koncert fina

łowy w Nyskim Domu Kultury był 
zarazem pożegnaniem z nyską pu
blicznością. Zagrały dwa big-ban- 
dy, oba pod dyrekcją Macka Golds- 
bury’ego. Artyści zagrali standardy 
muzyki jazzowej i rozrywkowej. Pu
bliczność mogła podziwiać też 
wyjątkowe umiejętności wokalne 
Kamili Skalnej i Ewy Szlempo. Kon
cert wieńczył całotygodniową pra
cę młodych muzyków i ich wykła

dowców. Jak zagrali, po prostu 
trzeba było usłyszeć. Nazwa big- 
band w takim momencie dla każ
dego staje się jasna.

Występujący przez cały ty
dzień artyści na pewno dostarczyli 
mieszkańcom wielu muzycznych 
przyjemności. Czekamy na przy
szłoroczne kursy.
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Z Piotrem Wojtasikiem - trębaczem 
rozmawia Piotr Wojtasik - dziennikarz „Nowin”.

„Nowiny” - Każde dziecko ma
rzy o jakimś wyjątkowym za
wodzie, a pan kim chciał zo
stać w dzieciństwie? Jak to się 
stało, że został pan muzykiem? 

Piotr Wojtasik - W najwcześniejszym 
dzieciństwie pamiętam, że chcia
łem być dżokejem. A z muzyką 
jestem związany od siódmego 
roku życia. Do szkoły muzycznej 
wysłali mnie rodzice i tak zaczęła 
się moja przygoda z muzyką.

■ Dlaczego wybrał pan trąbkę?
- Na początku miałem do wyboru 

fortepian i skrzypce, wybrałem for
tepian. Po czterech latach mogłem 
dopiero wybrać inny instrument. 
Bardzo chciałem grać na sakso
fonie. To było moje marzenie, to 
była jedna z pierwszych decyzji, 
co chcę robić w życiu, której by
łem pewien. Niestety okazało się, 
że aby grać na saksofonie musiał- 
bym grać wcześniej osiem lat na 
klarnecie. Wtedy nie- było możli
we, aby dziecko mogło uczyć się 

gry na saksofonie. Dlatego zmie
niłem swoją decyzję i wybrałem 

trąbkę.
- Czy miał pan swoich mistrzów?
- Cały czas mam swoich mistrzów. 

To są różni ludzie i niekoniecznie 
muzycy. Taką postacią, z którą je
stem najdłużej związany w sensie 
zawodowym i wykonawczym, jest 
Billy Harper. Ważną postacią jest 
też dla mnie John Coltrene, a z trę
baczy Woody Shaw. Moimi idola
mi są też moi koledzy, z którymi 
współpracuję.

- Czego słucha pan na co dzień?
- Mam okresy, że nie mogę wcale 

słuchać muzyki, to jest taki para
doks, bo słuchanie nawet najwięk
szych muzyków świata oddala 
mnie od tego, co sam bym chciał 
grać. A z drugiej strony nagle ro
dzi się potrzeba słuchania czegoś.

- Ulubione książki?
- „Pod wulkanem” Malcolma Lau- 

rena, która towarzyszyła moim 
młodzieńczym latom. Obecnie 

koncentruję się na literaturze 
chrześcijańskiej. Często powra
cam do Biblii.

- Jak się pracuje z młodymi mu
zykami?

- Przede wszystkim poważnie, uwa
żam że jest to okres, który może 
wywrzeć wpływ na całe życie któ
regoś z nich.

- Jak się panu podoba Nysa i po
byt w naszym mieście?

- Podoba mi się nastrój waszego 
miasta. Przede wszystkim w tej 
szkole, ma tak piękny nastrój sku
pienia i czuje się tu przyjazną at
mosferę. Pobyt nad jeziorem z wi
dokiem na niedalekie góry też po- 
zostaje w pamięci. Dobrze, że kur
sy wychodzą do ludzi, przez to na
bierają znaczenia w mieście.

- Czym są dla pana koncerty na 
żywo, takie jak np. ten w ponie
działek na dziedzińcu muzeum?

- Koncerty to najważniejsze uzupeł
nienie naszych prac i wysiłków. 

Dla mnie osobiście każdy jeden 
koncert to wyzwanie. Miałem tre
mę. W Nysie na dziedzińcu gra
łem przed mieszkańcami i studen
tami, a i tak miałem tremę. Dla 
mnie to jest wyzwanie, pewnego 
rodzaju obnażenie swojego wnę

trza.
- Grał pan z najlepszymi zagra

nicznymi i polskimi muzykami. 
Czy ta współpraca wpływa na 
pana muzykę?

- Ze współpracy ze wszystkimi coś 
wynoszę. Uczę się całkiem innej 
jakości postrzegania, percepcji, no 
i stosunku do muzyki i muzyków. 
W ogóle do rzeczywistości.

- Plany na przyszłość?'
- Za pół roku nowa płyta. Koncerty 

mam zaplanowane do czerwca 
przyszłego roku.

- Czy będziemy mieli okazję spo
tkać Piotra Wojtasika za rok, na 
kolejnych kursach?

- Wierzę, że tak, i że spotkamy się 
za rok w podobnym gronie.
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Rządzić inaczej

Sukces: Publiczność była pod wielkim wrażeniem

Stare po nowemu
Podczas spotkań i rozmów 

z mieszkańcami Nysy często 
można usłyszeć skargi na źle 
funkcjonującą administrację 
oraz niekompetencję urzędni
ków. Te słuszne skądinąd uwa
gi i pretensje próbują często 
wykorzystać politycy z różnych 
partii i ugrupowań, którzy obie

cują poprawę, jak tylko wygrają 
wybory.'

I oczywiście po wyborach 
nic się nie zmienia, urzędy da
lej funkcjonują źle a urzędnicy 
są niekompetentni. Nie chcę 
tutaj oczywiście oskarżać ko
gokolwiek o kłamstwo lub nie

dotrzymywanie obietnic, ale po
nieważ powtarza się to zbyt 
często, należałoby się chyba 
zastanowić nad przyczynami 
tego zjawiska.

Otóż, moim zdaniem, za
kładając oczywiście że mamy 
do czynienia z politykami uczci
wymi, oni naprawdę mają do
bre intencje, jednak problem 
leży w tym, że tak naprawdę oni 
po prostu nie wiedzą jak to zro
bić. Bo żeby współcześnie na
prawdę coś zmienić i naprawić 
trzeba najpierw zrozumieć 
zmiany, jakie zachodzą w ota
czającym nas świecie oraz wy
zwania jakie ten świat stawia 
przed nami i naszą admini

stracją, a z tym niestety więk
szość naszych polityków, bez 
odpowiedniej wiedzy i przygo
towania, nie jest w stanie so
bie poradzić.

Trudno to sobie dzisiaj wy
obrazić, ale sto lat temu słowo 
„biurokracja” miało znaczenie 
pozytywne i oznaczało racjo
nalną, sprawną metodę organi
zacji, która opierając się na hie
rarchicznej strukturze organów 
władzy i zarządzania oraz na 
ich funkcjonalnej specjalizacji, 
umożliwiała podejmowanie 
wielkich, kompleksowych za
dań epoki przemysłowej.

Dzisiaj wszystko to należy 
już do przeszłości. Żyjemy w in

nych czasach (epoce informa
tycznej) czasach głębokich i ra
dykalnych zmian we wszystkich 
obszarach naszego życia. Je
steśmy częścią rynku świato
wego, który wywiera niezwykle 
silny nacisk na nasze instytu
cje publiczne i gospodarcze. 
Żyjemy w epoce informacji, w 

której prawie każdy ma tak 
samo szybki dostęp do informa

cji na każdy temat. Mamy go
spodarkę opierającą się na wie
dzy i nauce, a doskonale wy
kształceni pracownicy potrafią 
wyprodukować prawie wszyst
ko w każdej ilości. Żyjemy w 

wieku zróżnicowanego rynku 
towarów i usług, który przyzwy
czaił nas wszystkich do wyso
kiej jakości i dużego wyboru 
produktów.

W tym zmieniającym się 
otoczeniu powstałe w epoce 
przemysłowej instytucje biuro
kratyczne - tak publiczne, jak i 
prywatne - zupełnie jednak za

wodzą. I odczuwamy to wszy

scy w naszym codziennym 
życiu, najczęściej podczas wi
zyty w jakimkolwiek urzędzie.

I tu dochodzimy do sedna 
problemu, z którego nasi poli
tycy niestety nie zdają sobie 
sprawy. Otóż problem tkwi w 
zmieniającym się szybko i 
gwałtownie otoczeniu. Nowe 

burzliwe i zmienne otoczenie 
wymaga nowych, elastycznych 
i łatwo przystosowujących się 
do zmian instytucji (urzędów). 
Potrzebne są instytucje, które 

szybko reagują na potrzeby 
klientów, oferując duży wybór 
niestandardowych usług, za
chęcają do nich stosowaniem 
odpowiednich bodźców, a nie 

dyrektywami czy poleceniami, 
które dają swym pracownikom 
poczucie sensu ich pracy, świa
domość współuczestniczenia w 

podejmowaniu decyzji, a klien
tom poczucie bycia współwła
ścicielem. Krótko mówiąc, po
trzebne są instytucje, które 
służą obywatelom, które do
starczają im usług wysokiej ja
kości i dają możliwość zaspo
kajania swoich potrzeb.

Co prawda instytucje biuro
kratyczne (te działające na sta
rych zasadach) są nadal przy

datne w pewnych sytuacjach, 
np. opieka społeczna, prowa
dzenie bibliotek, ale tylko pod 
warunkiem, że okoliczności są 
niezmienne, a zadania stosun
kowo proste i każdy klient ocze
kuje takiej samej usługi.

Jednak współczesne oto
czenie wymaga od naszych 
urzędów wykonywania coraz 
bardziej skomplikowanych za
dań w szybko zmieniających się 
warunkach, a klienci żądają wy
sokiej jakości i dużego wyboru 
usług. W tej nowej rzeczywisto
ści trudno jest odnaleźć się na
szym biurokratycznym instytu
cjom publicznym. Coraz gorzej 
funkcjonuje system powszech
nej oświaty, nie sprawdzają się 
programy opieki medycznej i 
bezpieczeństwa, a czas i pie
niądze nas wszystkich są mar

nowane.
Ponadto marnotrawstwo w 

organach władzy nie skupia się 
zazwyczaj w jednym miejscu. 
Jest ono rozproszone po 
wszystkich szczeblach naszych 
zbiurokratyzowanych władz. 

Jest organiczne związane ze 
sposobem ich funkcjonowania 
i kulturą organizacyjną. Marno
trawstwo to nudzący się ludzie, 
pracujący na pół gwizdka, albo 
w ogóle niewykonujący swoich 
obowiązków. To ludzie ciężko 
pracujący nad problemami, któ
rymi w ogóle nie warto się zaj
mować, stosujący się do regu
laminów, które nie powinny być 
napisane, wypełniający nikomu 
niepotrzebne formularze. To są 
właśnie te miliony złotych, któ
rych brakuje co roku na drogi, 
szkoły, opiekę medyczną i bez
pieczeństwo.

Marnotrawstwo w orga
nach władzy jest przerażające, 

ale nie uporamy się z nim do
póki nie zdołamy przekształcić 
naszych biurokratycznych urzę
dów w instytucje przedsiębior
cze, które nie zawahają się 
przed odrzuceniem nikomu nie
potrzebnych pomysłów, które 
będą cticiały robić więcej za 
mniejsze pieniądze, które będą 

otwarte na nowe idee. Z tej sy-' 
tuacji jest tylko jedno wyjście - 
musimy dokonać głębokich, za
sadniczych, strategicznych 
zmian w naszych instytucjach 
(urzędach). Zmian, które sięgną 
tak głęboko, jak to jest tylko 
możliwe, aż do kultury organi
zacji. Zmian, które spowodują, 
że nasze urzędy będą funkcjo
nowały jak nowe.

Dlatego jednym z najważ
niejszych zadań jest zbudowa
nie nowych kreatywnych i 
przedsiębiorczych urzędów, 
które odrzucą stare metody i 
programy. Które będą pełne ini
cjatywy, które do wszystkich 
problemów będą podchodziły 
twórczo i z wyobraźnią, nie 
uchylając się przed podjęciem 
ryzyka. Odrzucą tradycyjne 
schematy i procedury działania, 
podejmą współpracę i współ
działanie z sektorem prywat

nym kierując się w swojej dzia
łalności tymi samymi zasadami, 

co ludzie interesu.
Minęły czasy, kiedy urzęd

ników oceniano na podstawie 

tego, ile pieniędzy zdołali wy
dać na jakiś cel. Nowa rzeczy
wistość wymaga aby oceniano 
ich na podstawie tego, czy po
trafią nie tylko pracować cięż
ko ale i racjonalnie oraz czy są 
w stanie uzyskać lepsze efekty 
za mniejsze pieniądze.

Moja teza jest prosta: ten 
typ administracji, który 
ukształtował się w poprzedniej 
epoce, ze swoją niemrawą, 
scentralizowaną biurokracją, 
ze swym ślepym przywiąza
niem do regulaminów i przepi
sów, z hierarchicznym podzia
łem władzy i kompetencji, nie 
sprawdza się w obecnych cza
sach. Owszem, administracja 
ta ma na swoim koncie wielkie 
osiągnięcia, w przeszłości 
działała doskonale, ale w mia
rę upływu czasu skostniała, 
rozrosła się nadmiernie, stała 
się nieskuteczna. Świat zmie

nia się, a ona nie nadąża za 
zmianami. Hierarchiczna, 
scentralizowana biurokracja, 
utworzona na miarę potrzeb lat 
trzydziestych i czterdziestych, 
nie może dobrze funkcjonować 
w gwałtownie zmieniającym 
się społeczeństwie ery infor
macyjnej, w warunkach opar
tej na głębokiej wiedzy gospo
darki XXI wieku. Jest ona ni
czym luksusowy transatlantyk 
w epoce samolotów ponad- 
dżwiękowych - ogromna, cięż
ka i mało zwrotna.

Dr Grzegorz Kwaśniak
Wykorzystano: D. Osborne, 

T. Gaebler, „Rządzić inaczej"

Zespół Tykne Roma z Nysy zdobył nagrodę pu
bliczności na Ogólnopolskim Spotkanu z Pio
senką w Strzelinie.

Bardziej latynoska
Kształceniem muzycznym 

dzieci romskich zajął się Roman 
Gil, który prowadzi w Nysie Pry
watną Szkołę Muzyki Rozrywko
wej. - Kiedyś miałem do czynienia 
z młodzieżą romską, która gene

ralnie niczym konkretnym się nie 
zajmowała. Imponuje mi to, że 
chcę się kształcić, mimo że często 
pochodzą z różnych środowisk - 
opowiada.

Zaczynali od zera. Dziś zespół 
składa się z 9 osób. W skład niego 
wchodzą także uczniowie ze szko
ły muzyki rozrywkowej, a konkret
nie dwóch akordeonistów. Aranża
cja muzyczna jest bardzo ciekawa, 
otóż zrobiona została w konwencji 
Cyganów hiszpańskich. - Dzięki 
temu nabrało to bardziej latyno
skiego brzmienia, a nie rosyjskie
go - tłumaczy pomysłodawca Ro
man Gil.

Posiadają talent
- Następnie doszło dwóch gi

tarzystów oraz jeden z chłopców 
grający na keyboardzie, a także 
skrzypaczka. Udział w Strzelinie nie 
należał do łatwych zadań, wręcz 
przeciwnie. Pozostałe zespoły gra
ły tradycyjne, rockowe piosenki.

Za pracą w świat
Magazynierzy, kierowcy, stolarze, dekarze, tapicerzy, ślusarze, 
spawacze, elektrycy, architekci, informatycy i inżynierowie 
produkcji mają szansę pojechać do pracy w Wielkiej Brytanii i 
Irlandii. 27 lipca o godz. 12 nyski Urząd Pracy wspólnie z 
renomowaną międzynarodową agencją pracy Work Service 
poprowadzi nabór wśród mieszkańców powiatu nyskiego. 
Kandydaci muszą posiadać komunikatywną znajomość języka 
angielskiego. Agencja oferuje zarobki od 800 do kilku tysięcy 
funtów, w zależności od kwalifikacji i stanowiska. Poszukuje się 
również pracowników produkcji (kobiety i mężczyźni) w Czechach i 
Słowacji do montażu w branży motoryzacyjnej i elektronicznej. 
Zarobki mają się kształtować na poziomie od 1200 do 2000 zł 

netto.
dw

Samoobrona w zatoce
W sobotni parny wieczór 

w Głębinowie nad Jeziorem 
Nyskim biesiadowali członko
wie i sympatycy Samoobrony 
RP. Zjechali się z całego woje
wództwa i sąsiednich regio
nów. Według przedstawicieli 
partii spotkanie miało być czy
sto towarzyskie. Mieli jednak 
co świętować. Powodem był 
sukces koalicji, jakim była 
zmiana samorządowej ordy
nacji wyborczej. Teraz nawet 
Samoobrona może mieć swo
ich radnych występując w jed
nym bloku wyborczym z PiS.

W Błękitnej Zatoce były 
napitki, kiełbaski, tańce i 
śpiew. Niestety na imprezie 
zabrakło nyskich posłów. W 
nyskim biurze poseł Lewan
dowskiej pytanie o sobotnią 
zabawę wzbudziło pewne za
skoczenie. Trochę lepiej po

Śpiewały typowe piosenki współ

czesnych wykonawców, zaś nyska 
ekipa powaliła publiczność samym 
repertuarem, bardzo odmiennym 
od pozostałych. - Zaskoczenie było 
duże, ale dzięki temu jednogłośnie 
otrzymaliśmy nagrodę publiczności 
- dodaje.

Władze strzelińskiego urzędu 
ponownie zaprosiły zespół z Nysy,

Publiczność strzelińska była pod wielkim 
wrażeniem talentu i aranżacji nyskiego zespołu 
Tykne Roma

Czy Władysław Medwid (w środku) zdradził PSL i dał awieść się 

Samoobronie?

informowane było biuro 
opolskie. Jednak tam wie
dzieli tylko tyle, że wstęp 
kosztował 20 złotych. Może 
to odstraszyło nyskich depu
towanych? Obecny był za to 

tym razem na koncert charytatyw
ny i powiatowy festyn dożynkowy. 
- Doszło także do wstępnych roz
mów z ogólnopolskim szefem Ro
mów, który zaproponował nam za
granie na Europejskim Festiwalu 
Zespołów Cygańskich w Pradze - 
mówi Gil.

Obecnie do szkoły muzycznej 
uczęszczają 62 osoby. Młodzi na
grywają płyty, biorą udział w róż
norakich imprezach. Wykorzystują 
swój czas na rozwijanie talentów.
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Wakacyjna głupota
Czterech 16-latków urządziło 
sobie w piątek 21 lipca o godz. 4 
na ul. Celnej zabawę polegającą 
na układaniu na jezdni betono
wych bloków. Wskutek głupiego 
pomysłu nieletnich doszło do 
uszkodzenia fiata seicento. 
którym kierowała mieszkanka 
Nysy. Sprawców szybko 
odszukano, pomogły kamery. 
Chłopcy byli trzeźwi, nigdy 

niemający konfliktu z prawem, a 
nawet dobrzy uczniowie. Czyżby 
wakacje uderzyły im do głów?
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Władysław Medwid, który 
nieoficjalnie zapowiada po
wrót do polityki. Czyżby dro
ga wiodła przez partię An
drzeja Leppera?

PW



Historia: 22 lipca 1944 r. powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

Komitet zniewolenia
Piotr Wojtasik

Wyzwolenie od 
Wschodu

22 lipca 1944 r. ra
dio moskiewskie poda
ło wiadomość, że w wy
zwolonym Chełmie 
Lubelskim powstał Pol
ski Komitet Wyzwole
nia Narodowego 
(PKWN). Jego celem 
było osłabienie pozycji 
rządu polskiego w Lon
dynie i przejęcie zupeł
nej kontroli nad sytu
acją polityczną w kraju. 
Od początku celem 
Moskwy była zmiana 
wschodniej granicy 
Polski oraz zainstalo
wanie w kraju rządów 
komunistycznych. W 
styczniu 1944 r. Armia 
Czerwona przekracza 
przedwojenne granice 
Polski, a Armia Krajo
wa przystępuje do re
alizacji akcji „Burza”. 
Miała ona na celu wy
stąpienie wobec nad
chodzących czerwono
armistów w roli gospo
darzy terenów. Przed
stawiciele rządu pol
skiego stawali przed 
nimi jako jedyna legal
na władza. Szybko jed
nak się okazało, że so
wieci nie zamierzają 
tolerować tego stanu 
rzeczy. Dekonspirujący 
się akowcy byli rozbra
jani, wcielani siłą do 
armii Berlinga lub wy
wożeni w głąb Związku 
Radzieckiego. Wielu z 
nich zostało zamordo
wanych jako element 
wrogi i nieprzychylny 
nowej władzy. Podobny 
los spotykał przedsta
wicieli polskich władz 
cywilnych.

Nowe państwo
W marcu 1944 r. do 

Moskwy przybyła re
prezentacja utworzo
nej przez komunistów 
Krajowej Rady Naro
dowej z działaczem 
PPS Edwardem 
Osóbką-Morawskim. 
Kilka miesięcy później 
Stalinowi nie udaje się 
wymusić na Stanisławie 
Mikołajczyku zgody 
rządu polskiego na 
przebieg wschodniej 
granicy Polski na linii 
Curzona. Wobec tego 
postanawia utworzyć 
własne przedstawiciel

stwo z oddanych mu ludzi, 
na bazie KRN, Centralne
go Biura Komunistów i 
Związku Patriotów Pol
skich. Przedstawiciele tych 
organizacji utworzyli Pol
ski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego, na czele z E. 
Osóbką-Morawskim. Wi
ceprzewodniczącą została 
Wanda Wasilewska, a za 
bezpieczeństwo publiczne 
odpowiadał Stanisław 
Radkiewicz. Dla uwiary
godnienia Komitetu w jego 
skład powołano socjalistę 
Andrzeja Witosa (dobrze 
kojarzące się nazwisko, 
przyrodni brat Wincente
go) jako ministra rolnic
twa. Jego obecność miała 
być oznaką koalicyjnego 
charakteru Komitetu. Za 
obronność odpowiadał 
Michał Rola-Żymierski. 
Wymienieni komuniści 
stali się budowniczymi 
podległego i zależnego 
państwa. PKWty był orga
nem stworzonym do admi
nistrowania terenami pol
skimi na zachód od Bugu 
w imieniu i interesie 
ZSRR. Był kolejnym poli
tycznym manewrem Stali-
na.

Mit Chełma
W PRL przekonywa

no, że PKWN powstał na 
mocy decyzji KRN wyda
nej w Warszawie, w pierw
szym wyzwolonym za linią 
Bugu mieście - Chełmie. 
Utrzymywano też, że wła
śnie tam powstał manifest. 
Wiadomo jednak, że 
pierwsi członkowie PKWN 
przybyli do Chełma dopie
ro 27 lipca 1944 r., a sam 
PKWN powstał w Mo
skwie 20 lipca. Tam też wy
drukowano pierwszy tekst 
manifestu. Jednak praw
dziwą historię miasta 
PKWN, bo tak nazywano 
Chełm, skrzętnie ukrywa
no. Ta mistyfikacja miała 
za zadanie podkreślenie 
polskiego charakteru Ko
mitetu, a także uwiarygod
nienie go w oczach społe
czeństwa. Było to o tyle 
ważne, że ludzie widzieli 
w PKWN uzurpatora. Za 
jedyną legalną władzę 
uważali polski rząd w Lon
dynie. Ogłoszony manifest 
mówił, że Polska powinna 
opierać się na konstytucji 
z 1921 r. Tym samym pod
ważał rząd w Londynie, 

który opierał się, jak 
twierdzili komuniści, na 
„faszystowskiej” konstytu
cji z 1935 r. Na mocy ma
nifestu uznano rząd lon
dyński i jego krajowe 
przedstawicielstwa za nie
legalne. Stalin oficjalnie 
uznał PKWN za jedyną re
prezentację polityczną Po
laków, która miała stać się 
podstawą przyszłego rządu.

Manifest
Rodacy! Wybiła godzi

na wyzwolenia. Armia 
Polska obok Armii Czer
wonej przekroczyła Bug. 
Żołnierz Polski bije się na 
naszej ziemi ojczystej. Na
ród polski wita żołnierza 
Armii Ludowej zjedno
czonego z żołnierzem Ar
mii Polskiej w ZSRR. - 
Tak rozpoczynał się mani
fest wyzwolenia. Zapowia
dał przeprowadzenie wie
lu reform społeczno-go
spodarczych, m.in. refor
my rolnej i nacjonalizacji 
przemysłu. W sprawie gra
nic odnosił się do pozyska
nia przez Polskę znaczą
cych terenów na zacho
dzie. Już 25 lipca przed
stawiciele PKWN podpi
sali w Moskwie umowę 
uwzględniającą wszystkie 
roszczenia Stalina w sto
sunku do naszych wschod
nich granic. Od 1 sierp
nia władze PKWN rozpo
częły swoje urzędowanie 
w Lublinie, wtedy też na
wiązano stosunki dyplo
matyczne z ZSRR. Co cie
kawe manifest odwoływał 
się do retoryki narodowej, 
a nie rewolucyjnej, co po
tem skutkowało zakazem 
jego publikacji. Sam ma
nifest był na tyle ogólniko
wy, że mógł przekonać tyl
ko już przekonanych. 
Skierowano go do ludzi, 
którzy żyli i utożsamiali 
się z polskim państwem 
podziemnym, jako natu
ralnym kontynuatorem 
przedwojennej Polski. 
Manifest natomiast kazał 
im o tym wszystkim zapo
mnieć i przystąpić do bu
dowy nowego państwa. 
Musiało to budzić prote
sty, szczególnie że nama
wiały ich do tego zupeł
nie nieznane im osoby. 
Przekonać mogła ich tyl
ko Armia Czerwona i 
aparat represji.
Polska Lubelska

Nowa władza całkowi
cie opierała się na Armii 
Czerwonej, której liczeb
ność na tym terenie miała 
wynosić 2,5 miliona żołnie
rzy. PKWN oddał obywa
teli polskich w jurysdykcję 
radzieckich dowódców. 
Działały bez przeszkód so
wieckie służby wywiadow
cze oraz organy bezpie
czeństwa na czele z 
NKWD. Piecze nad nimi 
sprawował gen. Nikołaj 
Bułganin. Komuniści szyb
ko rozprawiali się z prze
ciwnikami. Masowo aresz
towano przywódców i żoł
nierzy AK, często posługu
jąc się zdradą i podstępem. 
Doszło nawet do tego, że 
aresztowanych osadzono w 
niemieckim obozie kon
centracyjnym na Majdan
ku. Wydano dekret o 
ochronie państwa, na pod
stawie którego groziła kara 
śmierci m.in. za posiadanie 
radioodbiornika. Kary 
śmierci zatwierdzali gene
rałowie Karol Świerczew
ski i Michał Rola-Żymier
ski. Jeszcze w sierpniu na 
mocy kolejnego dekretu 
powołano Milicję Obywa
telską.

Taka sytuacja sprawiła, 
że wielu Polaków odnosi
ło się do nowych władz z 
nieufnością, a nawet wro
gością. Ludzie oczekiwali 
na odbudowę zniszczone
go kraju, a przede wszyst
kim na wolność. Nowa wła
dza robiła wszystko, aby tę 
wolność ograniczyć. Dlate
go wielu zdecydowało się 
na walkę z zainstalowaną 
siłą „władzą ludową”. Naj
bardziej niezłomni walczyli 
do końca lat pięćdziesią
tych. W grudniu 1944 r. 
łamiąc postanowienia kon
ferencji pokojowej w Tehe
ranie PKWN został prze
kształcony w Rząd Tym
czasowy, bez najmniejszej 
wątpliwości rząd komuni
styczny.

Czerwone święto
22 lipca 1945 ustano

wiono święto 22 Lipca 
jako Narodowe Święto 
Odrodzenia Polski. Było 
co roku hucznie obcho
dzone, a tłumy wiwatują
ce na ulicach na cześć ko
munistycznej ojczyzny 
były swoistą legitymizacją 
władzy. Nieważne było, że 
większość manifestantów

MANIFEST
I plsrwaz* dskraty Polskiego Komitetu 

Wyzwolenie Marodowego

■ •■■FEST

Tekst manifestu powstał w Moskwie pod okiem Stalina

zmuszana była do udziału 
w obchodach. Ludzie mo
gli identyfikować się z je
dynie słuszną władzą lub 
zaprotestować przeciwko 
imperialistom. 22 lipca 
bardzo często wybierano 
na datę ważnych wydarzeń 
- przecinano wstęgi i z 
wielką fetą ogłaszano ko
lejne sukcesy. 22 lipca 
1954 roku oficjalnie doko
nano także pierwszego 
spustu surówki w Hucie 
im. Lenina. Oznaczało to 
narodziny największego 
pomnika Polski Ludowej 
w Krakowie. 22 lipca 1974 
r. przyznano Breżniewowi 
najwyższe polskie odzna
czenie wojskowe Virtuti 
Militari.

Władzy 
raz zdobytej...

Powstanie PKWN dało 
początek przejmowaniu 
władzy przez komunistów 
w powojennej Polsce. Ko
lejnym krokiem w tym celu 
było utworzenie 28 VI 
1945 Tymczasowego Rzą
du Jedności Narodowej. 
Warunkiem jego uznania 
przez główne mocarstwa 
zachodnie było zobowiąza
nie się do przeprowadze
nia w najbliższym czasie 
demokratycznych, wol
nych wyborów parlamen
tarnych. Na czele TRJN 
stanął Edward Osóbka- 

Morawski, a wicepre
mierem i ministrem 
rolnictwa został wice
premier rządu emigra
cyjnego Stanisław Mi
kołajczyk. Jego obec
ność miała legitymo
wać pozostałych człon
ków TRJN w oczach 
społeczeństwa. Komu
niści, zdając sobie spra
wę ze swojej niepopu- 
larności w polskim spo
łeczeństwie, wiedzieli 
że wolne wybory będą 
dla nich porażką. Pro
blem był więc w tym, 
jak z mniejszości zrobić 
większość, w imię idei 
wyrażonej najcelniej w 
słynnym zdaniu Wła
dysława Gomułki: 
„Władzy raz zdobytej 
nie oddamy nigdy”.

Nowe święto?
Obecnie posłowie 

Prawa i Sprawiedliwo
ści chcą aby 22 lipca był 
Narodowym Dniem 
Pamięci Ofiar Komuni- 
zmu. W projekcie 
uchwały napisano - 
dzień ten powinien być 
dla władz państwowych 
oraz wszystkich instytu
cji społecznych okazją 
do godnego upamięt
nienia wszystkich ofiar 
ideologii i systemu ko
munistycznego.



Lato na wsi: Wiele atrakcji kosztowało dużo wysiłku dorosłych. Ale było warto!

Koloniada na medal
Danuta Wąsowicz-Hołota

Łowienie ustami owoców z wody, wybory miss, przejażdżki wozem 
strażackim, mecze piłki nożnej, nauka nakrywania stołu i wiele 
innych atrakcji przygotowano z okazji koloniady, która odbyła się w 
Niwnicy. Impreza kończyła półkolonie w tej wsi oraz w zaprzyjaź
nionych: Domaszkowicach, Przełęku i Kopernikach.

Wycieczek 
co niemiara

Z inicjatywą zorganizo
wania wspólnej zabawy wy
szła Beata Szymczakowska, 
dyrektor przedszkola w Niw
nicy. Dyrektorki pozostałych 
placówek - Elżbieta Nowak 
z Domaszkowic, Jolanta 
Kochanowska z Kopernik 
oraz Danuta Podgórni z 
Przełęku - włączyły się do 
przedsięwzięcia.

- Nie tylko my, ale głów
nie pracowali nasi nauczycie
le r obsługa, pracujący spo
łecznie w czasie półkolonii - 
zaznaczają dyrektorki.

Organizatorzy zadbali o 
to, aby wypoczynek dzieci w 
ww. sołectwach był atrakcyj
ny. Półkolonie prowadzone 
były od 4 do 19 lipca, za wy
jątkiem Kopernik - gdzie 
trwały 10 dni.

W Niwnicy udział w pół
koloniach wzięło aż 91 dzie
ci w różnym wieku: od przed
szkolaka po gimnazjalistę. 
W tym również z Kubie i 
Wyszkowa. Rozpiętość wie
kowa uczestników była tak 
zróżnicowana również w 
trzech pozostałych miejsco
wościach. Odpłatność wyno
siła 50 zł. Dzieci z rodzin o 
niskich dochodach otrzyma
ły dofinansowanie z Ośrod
ka Opieki Społecznej. Pie
niądze przeznaczono na go
rący posiłek i atrakcje, któ
rych było wiele. Bajkolandia 
i rejs statkiem we Wrocła
wiu, multikino w Opolu, 
kino i kąpielisko w Nysie, ko
palnia złota w Złotym Stoku 

- to miejsca w których byli 
koloniści z Niwnicy.

Tam zresztą nie zabrakło 
też - w innych terminach - 
uczestników półkolonii z 
pozostałych wsi. Ponadto 
każde sołectwo organizowa
ło na miejscu swój własny 
program.

Cenna pomoc 
mieszkańców

W stowarzyszeniowej 
szkole w Przełęku nastawio
no się na regionalizm, wy
chowanie patriotyczne i re
kreację. 37 dzieci zwiedzało 
okolicę pieszo i rowerami, 
poznawało przydrożne ka
pliczki. Z tych obserwacji 
powstały makiety. Koloniści 
mieli rajd rodzinny do Bia
łej Nyskiej. Badali też wodę 
w rzece, tworzyli „wodne 
baśnie”, odwiedzili miejsco
wych strażaków. Nie mieli 
więc czasu na nudę. Za 
atrakcje i wyżywienie pod
opieczni OPS płacili 20 zł, a 
pozostali koloniści 40 zł.

W stowarzyszeniowej 
szkole w Domaszkowicach i 
Zespole Szkolno-Przed- 
szkolnym w Kopernikach też 
było ciekawie. Elżbieta No
wak ze swoimi nauczyciela
mi przygotowała dla 40 pod
opiecznych (a bywało, że 
przychodziło więcej niż było 
zapisanych) ciekawy pro
gram, do realizacji którego 
włączyli się mieszkańcy wsi. 
Ksiądz proboszcz zaprosił 
dzieci do ogrodu, gdzie zor
ganizowano piknik. Strażacy 
natomiast zorganizowali po

kaz, który przyczynił się do 
wywołania niesamowitego 
zjawiska atmosferycznego. - 
W czasie lania wodą, nad 
łąką powstało na niebie kil
ka tęcz jednocześnie. To było 
coś niesamowitego - opowia
da dyrektorka.

Starszym kolonistom z 
Domaszkowic (byli nawet w 
wieku 15-17 lat) podobały się 
wyprawy rowerowe i foto
grafowanie ciekawych 
miejsc. Miłym wspomnie
niem dla wszystkich pozosta
nie wizyta w stadninie i jaz
da konna, wyprawa do aqu- 
aparku w Tarnowskich Gó
rach i kopalni w Złotym Sto
ku, do Opola - Bierkowic. 
Uczestnicy półkolonii na
uczyli się również tańca to
warzyskiego pod okiem in
struktora.

Za te wszystkie atrakcje 
i gorące obiady uczestnicy 
płacili symboliczne 10 zł. 
Małe opłaty za półkolonie w 
poszczególnych wsiach wyni
kały z tego, że organizatorzy 
poszukiwali innych źródeł 
finansowania. Wspomagali 
ich m.in. gmina, Opolskie 
Towarzystwo Społeczno- 
Kulturalne, ODR i sponso
rzy.

Wspaniała zabawa
Koperniki np. ujęte zo

stały we wspólnym projekcie 
złożonym przez Stowarzy
szenie Rozwoju Wsi Niwni
ca do konkursu na środki 
gminne z profilaktyki. Otrzy
mały 5,5 tys. zł. Z półkolonii 
skorzystało 36 uczestników.

Atrakcji było dużo: wyjazdy 
na basen do Nysy, Brzegu, 
Opola - do zoo, kina, McDo- 
nalda; do Wrocławia. Była 
też wizyta u nadleśniczego w 
Nadziejowie, połączona z 
piknikiem.

Uwieńczeniem półkolo
nii w czterech sołectwach 
była koloniada, która miała 
miejsce 14 lipca w szkole w 
Niwnicy. Zabawa była wspa
niała. Dzieci miały okazję do 
rozrywki, współzawodnic
twa, mogły też nawiązać 
nowe znajomości. Konkursy 
sprawnościowe, mecz piłki 
nożnej, występy artystyczne, 
wybory miss koloniady, to 
tylko niektóre punkty boga
tego programu. Dzieci fascy
nowała przejażdżka samo
chodem strażackim, który 
prowadził sam prezes Gmin
nego Zarządu OSP Stanisław 
Czepiel. W szkole Elżbieta 
Gibas, pracownik terenowe

go oddziału Ośrodka Do
radztwa Rolniczego uczyła 
dzieci praktycznych umiejęt
ności nakrywania i dekoro
wania stołu.

Organizatorzy zadbali

nie tylko o rozrywkę, ale rów
nież o to, aby dzieci nie były 
głodne. Była kiełbasa z gril
la, ciasto, owoce i napoje.

Składanie serwetek nie jest łatwą sztuką. 

Nauk udziela dzieciom Elżbieta Gibas.

Wóz strażacki pełen kolonistów, a za kierownicąjam prezes OSP Stanisław Czepiel Na koloniadzie nikt się nie nudził...



27 lipni 2006

Było tak... a po naszej interwencji znak jest widoczny, łącznie z 

tabliczką informacyjną

Otmuchów: 'NcLszrzinlmzoeiujaposkidkcrtuaki...

Znak już na stałe
Dwa tygodnie temu opisywaliśmy sprawę 
znaku - zakazu zatrzymywania się, widniejące
go na Banku Spółdzielczym w Otmuchowie.

Wówczas interweniowali kierowcy, którzy uważali, że znaku nie 
można zauważyć. Sypały się mandaty, wzrosło oburzenie wśród 
płacących. Znak z przyczyn niewyjaśnionych był odwracany. Czym 
było to spowodowane, tego nie wiemy... Policja nie widziała 
żadnych nieprawidłowości, oficjalnie wszystko było w porządku. 
Po naszej interwencji znak umiejscowiony jest w widocznym miejscu i 
co najważniejsze jest tabliczka, dzięki której kierowcy nie będą 
sugerowali się stojącymi w tym miejscu pojazdami. Brawo, brawo...
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Akcja WOPR i NOR

Czystsze jezioro
Piotr Wojtasik
-Już nie ma dzikich plaż - śpiewała przed laty 
Irena Santor. Znaleźliśmy je nad naszym je
ziorem, niestety zamiast bursztynów, można 
na nich znaleźć śmieci...

Nysa: By uatrakcyjnić pobyt mieszkańcom...

Coś dla oka
W minioną sobotę na nyskim kąpielisku miejskim wybierano Miss Plaży 2006. Spośród 
dziesięciu kandydatek wyłonione zostały trzy dziewczyny. Główną ideą całego przedsię
wzięcia była dobra zabawa. I tak właśnie było...

Dzikie plaże
Dzikie plaże Jeziora Nyskiego 

zaczynają się już za ośrodkiem Błę
kitna Zatoka w Głębinowie. Ludzie 
rozkładają tam namioty i przycze
py kempingowe. Widać wędkarzy 
i bawiące się dzieci. Wokół każde
go zjazdu do zbiornika rozkładają 
się obozowiska. Niemal każdy 

może mieć plażę dla siebie. Nie
stety ratownicy mówią, że dotar
cie w to miejsce w razie wypadku 
zajmuje dużo czasu, często zbyt 
dużo... Bogdan Sadowski wspomi

na sytuację sprzed roku z jednej z 
niestrzeżonych plaż - niestety nie 
udało się nam zdążyć z pomocą. 
Jednak jak widać po ilości dzikich 
biwaków, ludzie nie przejmują się 
brakiem ratownika w zasięgu wzro
ku.

Innym problemem są też po
zostawiane przez turystów śmieci.

Mandat albo worki
Dyrekcja Nyskiego Ośrodka 

Rekreacji wraz z WOPR-em od 
trzech lat prowadzą akcje sprząta
nia dzikich plaż nad nyskim akwe
nem. Pomysłodawcą akcji jest 
Bogdan Sadowski, szef nyskich ra

towników, zarazem komendant 
wodnego posterunku policji. We
dług dyrektora NOR-u Mirosława 
Aranowicza akcja ma na celu po- 
wstrzymani&płynących śmieci od 
strony Otmuchowa. Jak mówi Sa
dowski - wcześniej było tak, że dzi
cy turyści zostawiali po swojej wi
zycie śmieci, które potem dopły-

wały na plażę w Skorochowie. Te
raz dzicy turyści mają do wyboru 
albo mandat, albo worek na śmie
ci. Worki rozdaje pływający patrol, 
a ich zbieraniem zajmują się mło
dzi adepci ratownictwa wodnego.

Uwaga na ptaki
Śmieci pozostawiane przez tu

rystów nie są jedynym problemem. 
Zbiornik wodny jest siedliskiem 
wielu gatunków dzikich ptaków, 
które na tzw. ptasich wyspach za
kładają swoje siedliska. Jak mówi 
dyrektor - wielu ludzi łamie zakaz 
przebywania w tych miejscach, 
rozkładając obozowiska czy łapiąc 
tam ryby.

Szkoda, że nie udaje się chro
nić w należyty sposób tego najpięk
niejszego zakątka nyskiego akwenu.

Znane i nowe
Impreza odbyła się już 

po raz czwarty. - Po raz 
pierwszy w 2003 roku. Uzna
łem wtedy, że jest to bardzo 
dobra zabawa, szczególnie 
dla dziewcząt. Jest to uatrak
cyjnienie pobytu na kąpieli
sku. Postanowiłem, że bę
dzie odbywała się corocznie
- mówi Mirosław Aranowicz
- prezes Nyskiego Ośrodka 
Rekreacji.

W konkursie brały udział 
dziewczyny, które startowa
ły na Miss Ziemi Nyskiej, ale 
nie tylko. Pojawiły się rów
nież nowe twarze, jak np. 
Paulina Trytko, która zwycię
żyła w sobotnich wyborach.

Dziewczyny, w odróżnie
niu od normalnych wyborów, 
konkurowały ze sobą w dys
cyplinach sportowych. Nie 
zabrakło przeciągania liny i 
tańców. Dzięki pięknej po
godzie dopisała także pu
bliczność. Dziewczyny wy
bierane były pod względem 
spontaniczności, swobody, 
uśmiechu i zabawy.

Przyjechały 
dla zabawy

Gościnnie wystąpiły tak
że dwie dziewczyny: Marta 
Szczubełek, która aktualnie 
przeszła półfinały do Miss 
Polonia 2006 oraz Zuzanna 
Skrzynecka. Zuzanna w 2004 
roku została Miss Nastolatek 
regionu nyskiego. Następnie

Paulina Trytko, Miss Plaży 2006
Jest mieszkanką Nysy, ma 15 lat. Obecnie chodzi do 
Gimnazjum nr 1 w Nysie. Uwielbia grać na skrzypcach i 
fortepianie, w dodatku lubi śpiewać. Do udziału w wyborach 
Miss Plaży namówiły ją koleżanki. - Wystartowałam głównie 
dla zabawy - dodaje. Sobotni występ był jej pierwszym 
konkursem tego typu, w którym wzięła udział. Nie denerwowa
ła się, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze się bawiła. Postanowi
ła, że w maju na drugi rok spróbuje swoich sił w konkursie na 
Miss Nastolatek.

Trzymamy kciuki!

Na Miss Plaży 2006 startowało dziesięć kandydatek.

Poza urodą liczyła się spontaniczność, swoboda, uśmiech i zabawa.

Misski konkurowały ze sobą w różnych dyscyplinach sportowych

doszła do półfinałów Miss 
Polski Nastolatek. Kiedy rok 
temu wyjechała do Moskwy 
wzięła tam udział w wybo
rach Miss Sieci Kinluksa. Z 
300 kandydatek wyłoniono 
60. Do finałowego konkur
su przeszło jedynie 15, wśród 
nich Polka, która ostatecznie 
została ogłoszona II wice
miss. - Byłam bardzo zasko
czona tym, że wybrano mnie 
do 60. Obawiałam się, że 
jako Polka nie mam szans, 
ponieważ Rosjanie są albo 
bardzo przychylni, albo są 
strasznymi nacjonalistami. 
Obawiałam się także dziew
czyn, z którymi konkurowa
łam. Zostałam jednak bar
dzo ciepło przyjęta, zaopie
kowały się mną i podszkoliły 
w języku - mówi. Zuzanna, 
mimo sukcesów, pragnie 
wrócić do Polski, głównie z 
tęsknoty. Chce studiować na 

Wyniki_ _ _ _ _ _ _ _

Zwyciężczynie konkursu:
Miss Plaży 2006 - Paulina Trytko 

I wicemiss - Luiza Ślosek
II wicemiss - Justyna Chabasińska

Uniwersytecie Jagiellońskim 
na kierunku rosjoznawstwo 
bądź dziennikarstwo.

Chcą startować
Dorota Kusyk, koordy- 

natorka sobotniego przed
sięwzięcia jest zadowolona z 
przebiegu imprezy. - Coraz 
częściej jest tak, że na Miss 
Plaży pojawiają się nowe 
twarze, biorą udział w tej 
zabawie, są wystraszone, a w 
maju przychodzą do mnie 
żeby się zapisać do kolejnych 
wyborów. Cieszy mnie ..to - 
komentuje.

Każda z biorących udział 
dziewczyn otrzymała upomi- 
nek^natomiast trzy pierwsze 
miejsca zostały nagrodzone 
akcesoriami typowo dziew
częcymi. Pojawiły się m.in. 
kosmetyki i suszarki.

wz
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Makowice: Pożar

W kłębach dymu
Konrad Szczęśniak

Korfantów: Mimo wszystko mandat 
wychodzi drożej

A nuż się uda
Droga do Korfantowa tuż przed miastem 
zakręca, biegnie przez most, jeszcze tylko 
chwilka i jesteśmy w rynku. Ledwie kilkaset 
metrów. Problem w tym, że mostu nie ma. 
Dokładniej nie został jeszcze oddany do 
użytku. Zamiast kilkuset metrów, trzeba 
nadłożyć 9 km. Nic dziwnego, że kusi, by 
odsunąć barierkę, depnąć i już po chwili 
być... niestety - w objęciach patrolu.

Jezdnia jak się patrzy, chodnik ładny, ludzie chodzą bez przerwy, to 
i samochodem by się chciało. Niestety ryzyko duże, bo mandat 
jednak wychodzi drożej niż te 9 km nadkładu. Barierki nie stoją ze 
złośliwości drogowców, lecz po to, by nie przeszkadzać w pracach 
wykończeniowych. Dodatkowo przed końcowym odbiorem 
odpowiedzialność za wypadek na moście ponosi wykonawca. A 
ten, co zresztą logiczne, nie potrzebuje dodatkowych kosztów.

Odbiór techniczny planowany jest co prawda już na wtorek 25 bm., 
ale to nie znaczy, że tego dnia będzie można przejechać bezkarnie. 
To tylko spotkanie inwestora, wykonawcy i służb technicznych. 
Trwają prace wykończeniowe, regulowanie brzegów. Pozwolenie 
na użytkowanie powinno być wydane około 10 sierpnia i wtedy 
będzie można przejechać przez most bez strachu. Jeszcze przez 
miesiąc będzie to przypominało zabawę w ciuciubabkę i sprawdza
nie, czy szybsi są odsuwacze zapór, czy Stróże prawa. Na razie 
lekka przewaga tych drugich.

Policja czasem za mocno bije, pogotowie „leczy” pavulonem, ale na straż pożarną 
zawsze można liczyć.
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Konrad Szczęśniak

Nie zawiedli i w niedzie
lę. Już po chwili od ogłosze
nia alarmu byli na miejscu. 
Wozów jak mrówków. Z 
Makowic, Chróściny, Skoro
szyc, Pakosławic i Prusino- 
wic. No i oczywiście z Nysy - 
samochód z 5 tonami wody. 
Paliło się ściernisko po jęcz
mieniu. Nie jest to tak spek
takularny pożar jak Kuźnia 
Raciborska czy Karlino, ale 
silny zmienny wiatr błyska
wicznie rozdmuchał płomie
nie na wszystkie strony. Je
den front ognia trawił ścier
nisko, drugi poszedł na rze
pak, a trzeci na ziemniaki.

W rzepaku
Ziemniak to jednak 

ziemniak. Sumiennie zdusił

płomienie. Gorsza była sytu
acja w rzepaku. Ogień nie 
zatrzymał się na rowie, prze
skoczył go i pognał w następ
cę ropy naftowej. Rzepak 
palił się błyskawicznie, ale 
strażacy rozbili ścianę ognia 
na mniejsze płomienie i za
dusili tłumicami (to takie 
blachy na kiju, w sam raz do 
tłumienia). Spaliły się 4 hek
tary, ale drugie tyle uratowa
no. Wtedy już wszyscy stra
żacy dołączyli do gaszących 
ściernisko.

Akcja
Co chwilę z dymiącej 

pożogi wyłaniał się niczym 
duch wóz ze strażakami. Po 
kilku przy wężu szli, a raczej

prawie biegli, by ogniowi nie 
dać szans i nie uwędzić się 
przy okazji żywcem w dymie. 
Wymagało to nic lada siły i

Korfantów: Mistrzowie pakowania

Upychamy!
Mistrzowie rękodzieła butelkowego z Kor
fantowa zapchali już pojemniki i wzięli się 
za przestrzeń wokół nich.

♦

Trochę inną koncepcję ma wiatr, rozwiewając śmieci po całej ulicy, 
ale to tylko wnosi w kompozycję element dynamiki i twórczego 
niepokoju. Zupełny brak wyobraźni poraził mnie za to u układają
cych kontenery. Gdyby postawili je w większych odstępach, śmieci 
udałoby się upchać więcej. Wstydźcie się panowie, wstydźcie!

Konrad Szczęśniak

sprawności, bo strumień 
wody bił z taką siłą, że kłą
cza, pędy, przypalone kępy, 
wirowały w obłędnym tańcu 
w tumanach kurzu i obło
kach dymu. A strażacy już 
biegli w inne miejsce, już li
kwidowali kolejną nogę 
czerwonego kura. Nad 
wszystkim kołowały bociany 
- w poszukiwaniu pieczo
nych żab.

Jak powiedział st. kpt. 
Jacek Słobodzian z nyskiej 
straży pożarnej cała akcja 
trwała 3 godziny. Ostatnią 
zajęło dogaszanie. Potem 
dopilnowano oborania spa
lonego pola, by zjyśliwy a 
przyczajony płomień nic 
spłatał psikusa.

Uratowano przed spale
niem 15 ha ścierniska. W 
akcji zużyto 40 ton wody. 
Szacunkowe straty to ok. 
12.000 zł, ale bez akcji wy
niosłyby 40.000.



W tym miejscu zostanie wybudowany duży, z prawdziwego 

zdarzenia plac parkingowy

Otmuchów: Tymczasowa budowla stałym domem dla ludzi

Zameldowany 
w baraku

Zmiany: Nowe, a przede wszystkim potrzeb
ne inwestycje...

Będą parkingi
Już niebawem Otmuchów czeka kilka 
zmian. Otóż targowisko, które do tej pory 
mieściło się na placu przy ulicy Roosevelta, 
zostanie przeniesione na skrawek zieleni 
przy dawnym przystanku PKS. Główną 
przyczyną tych zmian jest coraz większa 
liczba handlarzy i klientów.

Weronika Zabajewska

Z pewnością większość ludzi nie wie, że w Otmuchowie istnieją baraki, które zostały wybu
dowane z myślą o powodzianach. Chociaż powódź miała miejsce dziewięć lat temu, baraki 
te nadal istnieją. Co ciekawe, mieszkają tam ludzie. W jednym z nich Artur Czupryn, który 
w tymczasowym mieszkaniu mieszka już... szósty rok.

Mieszkaniec Otmuchowa, a konkretnie lokator baraku znajdującego się na ulicy Konwaliowej, Artur Czupryn

Bez utrudnień
Zmiana nastąpi jesienią tego roku, a dokładnie w miesiącach 

. październik - listopad. - Tego typu zmiana wymaga pewnych 
I przygotowań, dljtego zaczną się one niebawem, by przeniesienie 

nastąpiło z dnia na dzień, bez żadnych kolizji i utrudnień - wyjaśnia 
burmistrz Jan Wożniak. - Poza tym znajdują się tam nowo 
wybudowane szalety, które przy tego typu zmianach z pewnością 
się przydadzą.
Jak duży będzie to wydatek dla gminy, tego nie wiemy, jednak 
Woźniak podkreśla, że będą do tego przeznaczone pieniądze z 
opłat pobieranych od handlujących. - Są to opłaty targowe, które 
pobieramy każdorazowo - dodaje. Podkreślając, że handlarzy jest 
bardzo dużo i ciągle ich przybywa.

Trzy zupełnie nowe
Przeniesienie targowiska jest realizowane również na życzenie 
mieszkańców, którzy od dawna domagali się tych zmian. Miejsce 
po byłym targowisku jest już zaplanowane. A mianowicie będzie 
mieścił się tam parking, bo jak tłumaczy Wożniak brakuje go w ■ 
Otmuchowie. - W naszym mieście nie ma prawdziwego dużego 
parkingu, a mieszkańców jest coraz więcej - wyjaśnia.
Nie są to jedyne inwestycje, w najbliższym czasie planowane jest 
wybudowanie kolejnych dwóch parkingów. Tego typu zmiany 
zdecydowanie są potrzebne miastu, co z pewnością ułatwi życie 
wielu kierowcom.

wz

Piotrowice Nyskie: Huśtawki warte 40 ty
sięcy złotychI

Z myślą o 
najmłodszych
Nie wszystkie dzieci z obszarów wiejskich mogą miło spędzać 
czas bawiąc się wesoło w bezpiecznym miejscu na placu zabaw. 
Dlaczego? Bo jest to spory wydatek, który wymaga pewnych 
norm. Poza tym potrzebny jest plac, na którym byłoby w pełni 
bezpiecznie.

Zaangażowanie wsi
Gmina Otmuchów znalazła takie miejsca i wydała ponad 40 tys. zł 
na zakup huśtawek pod placzabaw. - Zakup takiego sprzętu jest 
bardzo drogi, poza tym wymaga pewnej inicjatywy ze strony 
mieszkańców wsi - tłumaczy burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak. 
Dodaje, że wyznaczone miejsce musi w pełni przestrzegać norm 
unijnych, potrzebne są także różnorakie atesty. Przykładem są 
Piotrowice Nyskie, które zmobilizowały się i przygotowały w 
szybkim tempie piękny plac.

Są odpowiedzialni
Gmina zakupiła sześć placów zabaw. Dwoma będą cieszyły się 
dzieci z Otmuchowa, pozostałe trafią m.in. do Piotrowic Nyskich i 
Maciejowic. - W każdej wiosce wyznaczona jest osoba odpowie
dzialna za tego typu plac. Ja osobiście jeżdżę po wioskach i 
sprawdzam, czy wszystko jest w porządku - tłumaczy burmistrz.

wz

Zaczęły się problemy
Paradoksem jest rów

nież fakt, że zameldowany 
jest tam na stałe. Czy moż
liwym jest mieszkać w 
czymś, co nie ma funda
mentów, murowanych ścian 
i stałej konstrukcji? Z 
pewnością nie są to odpo
wiednie warunki dla czte
roosobowej rodziny. - 
Przed powodzią mieszka
łem w Otmuchowie, w jed
nej z kawalerek na ulicy 1 
Maja. Kiedy nasze miesz
kanie zalało, dostaliśmy 
baraki, wspólnie z żoną i 
synkami zamieszkaliśmy 
w nich. Miało to miejsce 
w 2000 roku - wspomina 
Artur.

Na początku było 
wszystko w należytym po
rządku. Ogrzewanie, nowe 
okna, dwa pokoje. Z upły
wem czasu zaczęły się pro
blemy, zwłaszcza gdy przy
szła pora zimowa. „Dom”, 
który nie był ocieplany od 
zewnątrz, nie zatrzymywał 
ciepła w środku. Nie było 
to jedyne zmartwienie 
Czuprynów. Otóż posłu
szeństwa odmawiały także 
grzejniki.

Trzeba zamienić
Znaleźli tymczasowe 

rozwiązanie. Przenieśli się 
do jednego pokoju, drugi 
został wyłączony z użytku. - 
Zimne powietrze z zewnątrz 
przebijało się do mieszkania, 
a wszystko za sprawą nie
szczelnych podłóg. - Gdzie 
mogłem, tam sklejałem de
ski, robiłem wszystko, by to 
ciepło pozostawało. To jed
nak nie przynosiło efektów - 
skarży się mężczyzna. - To 
wszystko jest źle wykonane, 
podłogi się zapadają, a prze
cież z nich ciągnie najbar
dziej - dodaje.

Barak jest zawilgocony, 
co w konsekwencji powodu
je powstawanie grzyba. Ścia
ny są wręcz czarne. Kiedy 
dwa lata temu do drzwi za
pukała komisja mieszkanio
wa z urzędu, stwierdzili, że 
rodzinie Czuprynów należy 
się nowe mieszkanie. - 
Otrzymałem dokument na 
piśmie, w którym jest napi
sane, że powinienem otrzy
mać nowe lokum. Tłumaczy
li jednak, że wolnych miesz
kań po prostu nie ma. Ewen
tualnie może ktoś się ze mną 
zamienić mieszkaniami.

Wiadomą rzeczą jest, że nie 
będzie takiej możliwości. 
Kto będzie chciał mieszkać 
w baraku?! - denerwuje się. 
- Z człowieka robią wariata!

Podanie leży
Wstępnie umowę otrzy

mał na trzy lata. Za każdym 
razem przedłużali ją na ko
lejny, następny rok i tak mija 
już szósty rok... Faktycznie 
gmina w ciągu sześciu lat 
proponowała rodzinie Czu
prynów trzy mieszkania. 
Niestety, wymagały solidne
go remontu i inwestycji. - 
Były do kapitalnego remon
tu, poza tym nie było ani 
gazu, ani prądu, łącznie z 
projektem. W sumie więcej 
wydałbym na remont! Za te 
pieniądze wołałbym kupić 
sobie coś nowego. Poza tym 
potrzebowałbym pożyczki, 
zacznijmy od pytania, kto by 
mi ją dał? - pyta.

Artur wspomina mi
nioną zimę. - Tak bardzo 
zmarzłem, że aż trudno to 
sobie wyobrazić - mówi. - Jak 
długo będę czekał na nowe 
mieszkanie, przecież należy 
mi się!

Problemy z mieszka

niem rodzą kolejne, (ym ra
zem rodzinne problemy. 
Głównym tego źródłem jest 
brak stałego zameldowania 
w normalnym mieszkaniu, w 
ludzkich warunkach. Artur 
na ręce otmuchowskich 
urzędników już po raz któ
ryś z kolei złożył podanie, w 
którym stara się o wynajem 
nowego, lepszego mieszka
nia.

Szereg pytań i wątpliwo
ści budzi fakt istnienia bara
ków po tylu latach od zakoń
czenia powodzi. Przecież jest 
to tymczasowa budowla, nie- 
ocieplona, nienadająca się 
do życia w minusowych tem
peraturach. Prawdopo
dobnie miała spełniać swoje 
zadanie jedynie przez kilka 
miesięcy...

Na pytania nie otrzyma
łam żadnych odpowiedzi. - 
Burmistrz jest na urlopie, a 
jedynie on może udzielać 
wszelkich wyjaśnień - usły
szałam. A więc na opinie 
drugiej strony będziemy 
musieli poczekać. My jeste
śmy cierpliwi i poczekamy, 
ponieważ sprawa ta wymaga 
sporych wyjaśnień.
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Psycholog radzi

Siła nadziei
KIEROWNIK ODDZIAŁU

Wykształcenie minimum średnie, staż pracy mile widziany, do
świadczenie, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy Nysa 
MURARZ, MONTER DOCIEPLEŃ, DEKARZ

Wykształcenie zawodowe, doświadczenie i umiejętności, miej
sce pracy Nysa

SPRZĄTACZKA
Wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie mile widziane, grupa 

inwalidzka, miejsce pracy Nysa

PRACOWNIK PRODUKCJI
Wykształcenie bez znaczenia, staż pracy mile widziany, książeczka 

zdrowia, produkcja lodów, miejsce pracy Skorochów 

ŚLUSARZ
Wykształcenie zawodowe, staż pracy 2 lata, spawanie gazowe 

lub elektryczne, miejsce pracy Nysa

MURARZ, TYNKARZ
Wykształcenie zawodowe, staż pracy 2-3 lata, ocieplenia, miej

sce pracy Nysa i woj. opolskie

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wykształcenie średnie, staż pracy mile widziany, prawo jazdy 

kat. B, jęz. niemiecki, miejsce pracy Nysa i okolice

SPRZEDAWCA
Wykształcenie zawodowe, staż pracy mile widziany, miejsce pracy 

Nysa

MAGAZYNIER/CHŁODNIK
Wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy mile widziany, 

książeczka zdrowia, uprawnienia na wózek widłowy, miejsce pracy 
Nysa (Skorochów)

SPRZEDAWCA
Wykształcenie zawodowe, staż pracy mile widziany, książeczka 

zdrowia, sprzedaż pieczywa, miejsce pracy Nysa

KIEROWCA KAT. B
Wykształcenie zawodowe, staż pracy mile widziany, doświad

czenie, książeczka zdrowia, rozwożenie pieczywa, miejsce pracy Nysa 
i okolice
ŚLUSARZ/MONTER

Wykształcenie zawodowe, staż pracy bez znaczenia, znajomość 
rysunku technicznego, miejsce pracy Łambinowice

PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA
Średnie/wyższe, staż pracy mile widziany, doświadczenie, ob

sługa komputera, miejsce pracy Nysa
RZEŹNIK/WĘDLINIARZ

Wykształcenie bez znaczenia, staż pracy 2-3 lata, miejsce pracy 

Skoroszyce

SPRZEDAWCA
Wykształcenie średnie, staż pracy mile widziany, handel oknami 

i drzwiami,- miejsce pracy Nysa
MONTER OGRODZEŃ

Wykształcenie bez znaczenia, staż pracy mile widziany, miejsce 
pracy Strobice (pracodawca dowozi do pracy)

POMOCNIK BUDOWLANY
Wykształcenie bez znaczenia, staż pracy mile widziany, miejsce 

pracy Opole (pracodawca zapewnia dowóz)

SZEF KUCHNI
Wykształcenie zawodowe/średnie, staż pracy mile widziany, miej

sce pracy Głuchołazy

LAKIERNIK, BLACHARZ
Wykształcenie zawodowe kierunkowe, staż pracy minimum 2 

lata, miejsce pracy Otmuchów

SPAWACZ/TOKARZ
Wykształcenie zawodowe, staż pracy 2-3 lata, spawanie MIG 

MAG, miejsce pracy Łambinowice

MAGAZYNIER
Wykształcenie zawodowe, staż pracy mile widziany, uprawnie

nia na wózek widłowy, miejsce pracy Nysa

STOLARZ, POMOCNIK STOLARZA
Wykształcenie zawodowe, staż pracy minimum 2 lata, branża 

meblowa, miejsce pracy Głuchołazy

SZWACZKA
Wykształcenie bez znaczenia, staż pracy 1 rok, szycie lekkie, 

miejsce pracy Niwnica

SZWACZKA
Wykształcenie zawodowe, staż pracy mile widziany, doświad

czenie, szycie rękawic, miejsce pracy Nysa

PIEKARZ
Wykształcenie zawodowe, staż pracy mile widziany, miejsce pracy 

Nysa, Korfantów

ANKIETER
Wykształcenie średnie, staż pracy niewymagany, komunikatyw

ność, miejsce pracy Nysa

PRACOWNIK SOCJALNY
Wykształcenie wyższe pedagogika, znajomość przepisów socjal

nych, staż pracy mile widziany, miejsce pracy Koperniki

Marcin Florkowski

Przekonania funkcjonują tak, jak przepowiednie sprawdzające się 

tylko dlatego, że ktoś w nie wierzy. Pewien psycholog rodem z 

Norwegii wrzucił szczura do kadzi z zimną wodą, której brzegi były 

gładkie jak szkło. Szczur po krótkim czasie pływania przekonał się, 

że wyjścia nie ma i wkrótce zaczął tonąć - stało się to mniej więcej 

po piętnastu minutach. Leżał już na dnie niemal martwy, gdy Nor

weg go wyłowił. Bez jego pomocy szczur byłby się utopił.

Norweg włożył zwierze 
do klatki, a następnie wrzu
cił do wody innego szczura. 
Gdy ten również przekonał 
się, że znalazł się w pułap
ce bez wyjścia, po piętnastu 
minutach pływania zaczął 
tonąć. Wtedy podsunięto 
mu deskę, na którą mógł się 
wdrapać. Szczur wypełzł na 
„suchy grunt” i otrząsnął 
się. Jednak w tym momen
cie Norweg wrzucił go do 
wody ponownie. I wtedy 
stała się rzecz bardzo dziw
na - tym razem szczur pły
wał ponad sześćdziesiąt go
dzin bez przerwy, aż do cał
kowitego wyczerpania or
ganizmu! Wyglądało to tak, 
jakby przy życiu utrzymy
wała go nadzieja na to, że 
znowu pojawi się ratunek.

To brutalne'doświad
czenie doskonale pokazuje 
działanie’ organizmów 
żywych istot. Zwierzę, któ
re nauczyło się „wierzyć”, 
że możliwy jest ratunek 
walczyło aż do krańcowego 
wyczerpania sił. Zastana

wiające jest także, że choć 
szczur ma siłę by pływać 
jeszcze długie godziny, to
nie po kilkunastu minu
tach, gdy myśli, że znalazł 
się w pułapce bez wyjścia. 
Początkowo psychologowie 
uważali, że śmierć zwierza
ka spowodowana jest przez 
bardzo silny stres i nad
mierny lęk. Jednak okaza
ło się to nieprawdą. Bada
nia pokazały, że szczur wca
le nie jest pobudzony - jego 
serce bije coraz słabiej i 
wolniej a mięśnie wiot- 
czeją. Zwierze ginie, ponie
waż rezygnuje z walki!

Podobnie jest z ludźmi. 
Gdy jesteśmy przekona

ni, że możemy sprostać 
nadchodzącemu nieszczę
ściu i mamy nadzieję, że ist
nieje wyjście z opresji, to 
rzeczywiście lepiej sobie 
radzimy z trudnościami. 
Niestety siła naszych prze
konań może działać rów
nież na naszą niekorzyść - 
gdy uważamy, że sytuacja 
jest beznadziejna - podda-

jemy się.
Oto przykłady: antro

pologowie opisują przypad
ki nagłej śmierci człowieka, 
który dowiedział się, że 
spożył właśnie pokarm za
kazany przez bogów. Taki 
człowiek umiera ze strachu 
przed zemstą bóstwa, od 
której nie można uciec. W 
naszej kulturze u niektó
rych ludzi pojawiają się re
akcje alergiczne nie po 
kontakcie z tym, co wywo
łuje alergię, ale w wyniku 
dowiedzenia się, że się taki 
kontakt miało.

Na szczęście przekona
nia mogą nas także leczyć! 
Fiodor Dostojewski pisał, 
że niektórym ludziom wy
starcza choćby tylko jedno 
bardzo dobre, szczęśliwe 
wspomnienie z dzieciń
stwa, by rozjaśnić mroki, 
jakie napotyka w dorosłym 
życiu. To wspomnienie jest 
jak niewyczerpany zdrój 
wody życia, z którego moż
na do woli czerpać.

W myśl tej zasady w

Stanach Zjednoczonych 
szkoły podstawowe regu
larnie organizują turnieje, 
w których każde dziecko 
zdobywa jakąś nagrodę 
(niezależnie od tego, jaki 
miało wynik), aby mogło 
poczuć się wyróżnione i 
nagrodzone. Nie wszyscy 
zgodzą się z tym. że takie 
działanie jest skuteczne, 
jednak każda próba do
starczenia dzieciom pozy
tywnych doświadczeń jest 
warta pochwały.

Dlaczego tak jest, że 
niektórzy ludzie potrafią 
cieszyć się błahostkami, 
mają dobry humor, a w ra
zie nadejścia nieszczęścia 
mają nadzieję, że jest ono 
jedynie chwilowe? Wielu 
psychologów uważa, że de
cydujące jest to, czego do
świadczyliśmy jako małe 
dzieci. Jeżeli otaczali nas 
ludzie przychylni - nasza 
nadzieja na poradzenie so
bie z cierpieniem będzie 
odradzać się sama.

Hajduki: Pomimo rozpoczętych żniw znalazł, się czas na chwileczkę zapomnienia...

Letnie 
swawole
W sobotę mieszkań
cy Hajduk mieli 
okazję do wspania
łej wakacyjnej 
zabawy. Nowo 
powstałe Koło 
Gospodyń Wiejskich 
na boisku zorgani
zowało letni festyn.

Tym samym gospodynie 
rozpoczęły działalność 
swojego koła. Dzielne panie w 
organizacji wspomagał sołtys 
Mieczysław Kozów. Wsparcia 
w organizacji imprezy udzieliła 
Liga Nyska, którą wraz z grupą 
ligowców reprezentował 
sekretarz Piotr Smoter. 
Goście i mieszkańcy mieli 
okazję do skosztowania 
pysznych domowych 
wypieków, przygotowanych 
oczywiście przez mieszkanki

Przedstawiciele Ligi Nyskiej z organizatorami festynu

Hajduk. Szczególne wrażenie 
zrobi) wyjątkowy makowiec, 
który śmiało może stać się 
lokalną specjalnością. 
Oczywiście sernik i pozostałe 
wypieki były równie smakowi
te' Przybyli z miasta goście nie 

mogli się od nich oderwać. Nie 
zabrakło też pieczonych 
kiełbasek, tak chętnie

zjadanych na letnich piknikach. 
Oczywiście były i zimne 
napoje, niezbędne w upalnym 
klimacie ziemi nyskiej. Muzyka 
w wykonaniu zespołu 
Mountain z Nysy sprawiła, że 
bawiły się całe rodziny.
Najmłodsi, jak i ci trochę starsi 
mieszkańcy poddawali się 

tanecznym rytmom.

Pomimo zniechęcającego do • 
wychodzenia z domu upału i 
rozpoczętych żniw mieszkań
cy Hajduk dopisali. Udana 
zabawa na pewno zachęci 
panie z KGW do dalszych 
działań i realizacji kolejnych 
pomysłów, do czego gorąco 
namawiamy.

PW
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Pregram telewizyjny

od 28 lipca do 3 sierpnia 2006 r,

PIĄTEK 38.7 NIEDZIELA 30.7

Podejrzany
TVP 1 22:00 (Under Suspicion); film kryminalny 

prod. USA (2000); reż. Stephen Hopkins; wyk. 

Morgan Freeman, Monica Bellucgi

Od wesela do wesela
TVN 20:05 (The Wedding Singer) - komedia, USA, 

1998, reż. Frank Coraci, wyst. Adam Sandler, 

Drew Barrymore, Christine Taylor

WTOREK 1.8

Milcząca prawda
TVP 2 22:45 (Breaking the silence); dramat prod.

USA (1991); reż. Robert Iscove; wyk. Gregory 

Harrison. Stephanie Zimbalist

Kanał
TVP 2 22:50 (Kanał); dramat wojenny prod, pol

ska (1956); reż. Andrzej Wajda; wyk. Teresa Iżew- 

ska, Tadeusz Janczar, Emil Karewicz

SOBOTA 29.7 CZWARTEK 3.8

K-Pax
TVP 1 20:15 (K-Pax); dramat prod. USA (2001); 

reż. Lian Softley; wyk. Kevin Spacey, Jeff Brid

ges, Mary MacCormack, Alfre Woodard

Dwanaście małp
TVP 2 23:20 (Twelve monkeys); film science-fic

tion, prod. USA (1995); reż. David Peoples, Ja
net Peoples; wyk. Bruce Willis, Brad Pitt

Człowiek prezydenta
POLSAT 20:45 (President's Man 2, The); USA, 

2002 r. Norris Eric; w. Norris Chuck, Mills Jud

son, Tung Jennifer, Hart Roxanne, Joel Swetow

Tytani
TVP 101:30 (Remember the Titans); dramat prod.
USA (2000); reż. Boaz Yakin; wyk. Denzel Wa

shington, Will Patton, Wood Harris

PIĄTEK28 LIPCA 2006 r.

0. I tvn
06:00 Kawa czy herbala?

08:00 Wiadomości

08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans po ósme)

08.30 Smocze opowieści - Magiczna Księga Ketala 

ode 27. serial animowany kraj prod. USA

09:00 Jedyneczka - Kraina kwitnącej wiśni; program 

dla dzieci

09:25 Tajemnica Sagali - Czarny Książę ode. 10 

09:55 Na żywioł ■ Woda cz. 2
10:15 Kanał E - Nasz glob; magazyn -
10:40 Zwierzęta świata - Żyć w gromadzie - ode 1/6 

11:10 ZUS dla ciebie ■ ode. 22: program poradnikowy 

11:10 TELEZAKUPY

1145 Agrobiznes

12:00 Wiadomości
12:10 Plebania - ode. 679: telenowela

12:35 Plebania - ode. 680: telenowela 

13:00 Dom - ode. 13/25 - Coś się kończy, coś się 

zaczyna; serial
14:25 Rewizja nadzwyczajna - Przeprawa

14:50 Był taki dzień: felieton

15:00 Wiadomości

15:10 Klan - ode 1071: telenowela .

15:35 Klan - ode. 1072: telenowela

16:00 Zrób to ■ ode. 20: program satyryczny

16:05 Moda na sukces - ode. 2942

16:30 Moda na sukces - ode. 2943

17:00 Teleexpress

17:20 Tygrysy Europy - ode. 6/18 ■ Zakręcona

18:15 Przed Sopotem-ode. 19

18:30 Sąsiedzi - „Lekka robota"; serial komediowy 

19:00 Wieczorynka - Smerfy - ode. 180

19:30 Wiadomości

19:55 Sport

20:00 Pogoda

20:15 Piątkowe kino akcji - Konie Valdeza (The Valdez 

Horses); (ilm fabularny krai prod. Francja, Włochy, 

Hiszpania (1973); reż.: Duilio Coletti. John 

Sturges: wyk: Charles Bronson, Marcel Bozzufli, 

Jill Ireland. Vincent Van Patten. Fausto Tozzi, Ettore 

Manni. Corrado Gaipa, Jose Nieto
22:00 Podejrzany (Under Suspicion); film 

kryminalny kraj prod. USA (2000); reż,: 

Stephen Hopkins; wyk.: Gene Hackman, 

Morgan Freeman, Monica Bellucci

23:55 Był taki dzień

23:58 Niech żyje kino - Era Nowe Horyzonty; reportaż 

00:05 Agentka o stu twarzach - ode. 5

00:50 Agentka o stu twarzach - ode. 6

01:30 Był taki dzień; felieton
01:35 Zakończenie dnia

06:20 Pół na pół - ode. 16/23

06:45 Ocean Avenue - ode. 33/130; telenowela kra| 

prod. USA. Szwecja (2002)

07:30 TELEZAKUPY

07:45 Wakacje z Dwó|ką - Kochanie zmniejszyłem 

dzieciaki - ode 12/66; serial kraj prod. USA
0325 Na dobre i na złe - Zaskakująca diagnoza, ode 

25; serial TVP
09:20 Śpiewające fortepiany ■ ode. 107; teleturniej 

muzyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych

10:10 Będę modelką - ode 5/9; telenowela 

dokumentalna kraj prod. USA

10:55 TELEZAKUPY
11:15 M jak miłość - ode. 389

12:00 Wakacje z Dwójką ■ Klinika pod kangurem ■ 
Ode 25/25; serial kraj prod. Australia, Wielka 

Brytania, USA
12:30 Wakacje z Dwójką - Nowe przygody Flippera - 

ode 29/44; serial przygodowy kraj prod. USA
13:15 Wakacje z Dwójką - Ryzykanci -15/16: reality 

show kraj prod. USA

14:05 Lokatorzy - ode. 151 Jubileusz cz. 2: serial 

komediowy TVP

14:35 Codzienna 2 m. 3 - ode. 15: serial komediowy

15:05 Europa da się lubić - Europa na językach

16:00 Dla niesłyszących - Panorama

16:15 Na dobre i na złe-ode. 240

17:10 Zorro - ode. 63/78; serial k@j prod. USA 

(1957); Bez ograniczeń wiekowych

17:35 Przystanek Woodstock: reportaż
17.40 Z Dwójką bezpieczniej

17:55 Pogoda

18:00 Program lokalny

18:30 Panorama

18:55 Pogoda

19:00 Stawka większa niż życie - ode. 18/18 (ost.) 

Poszukiwany gruppenfuhrer Wolf; serial

20:05 Wiedźmy - ode. 5/13 - Spadek: serial TVP

20:55 Dubidu; quiz muzyczny
22:00 Panorama

22:20 Biznes

22:25 Sport Telegram

22:30 Pogoda

22:45 Milcząca prawda (Breaking the silence); 

dramat kraj prod. USA (1991); reż.: Robert 

Iscove; wyk.: Gregory Harrison, Stephanie 
Zimbalist

00:20 Kryminalne zagadki Las Vegas - ode. 20/23; 

serial sensacyjny
01:05 Sędziowie z Queens ■ ode. 4/13; serial 

komediowy krai prod. USA
01:50 Zakończenie dnia

06:00 Wstawaj! Gramy!, ode. 81

06:45 TV MARKET
07 00 Adam i Ewa, ode. 118

07:30 Sonic X, ode. 47

08.00 Dom nie do poznania, ode. 21 Verdon

09:00 Szpital na perypetiach, ode. 16 
09:30 Świat według Bundych, ode. 85 

10:00 Dom nie do poznania, ode. 28 

11:00 Joan z Arkadii, ode. 20 
12:00 Quizmania, ode. 82 

12:45 TV MARKET 

13:00 Benny Hill, ode. 16 

13:30 0 Rety! Kabarety! - EXTRA, ode 6 

14:00 Pierwsza miłość, ode. 321 

14:45 Rodzina zastępcza, ode. 205 

15:45 Wydarzenia 
16:05 Pogoda 

16:10 Exclusive, ode. 167 

16:50 Dom nie do poznania, ode. 22 

17:50 Zamieńmy się żonami, ode. 11 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport

19:25 Pogoda

19:30 Pogromcy duchów 2 „Ghostbusters IT; USA, 

1989; r. Reitman Ivan; w. Murray Bill, Aykroyd Dan, 

Weaver Sigurney, Ramis Harold. Moranis Rick, 

Hudson Ernie Komedia. Druga część wielkiego 

przeboju kinowego. Pogromcy duchów po raz 

kolejny muszą stawić czoła złym mocom z 

zaświatów. Tym razem trzech sympatycznych 

parapsychologów: Venkman (Bill Murray), Stantz 
(Dan Aykroyd) i Spengler (Ramis), którzy pięć lat 

temu założyli firmę specjalizującą się w zwalczaniu 

nadprzyrodzonych zjawisk, muszą zmierzyć się z 

krwawym tyranem Vigo, który po kilkuset latach 

chce powrócić na Ziemię. Vigo chce zawładnąć 
całym światem. Aby zrealizować swój plan, demon 

ukrywa się w ciele małego Oscara, synka Dany 
(Sigourney Weaver), byłej żony Venkmana. 

Pogromcy duchów postarają się jednak, by 

pokrzyżować jego plany...

21:40 Ośmiornica 2 „Octopus 2: River of Fear"; USA, 

2001; r. Wein Yossi; w. Burke Michael Reilly. 
Morton Meredith, Lehne Fredric. Thaddeus John 

21:55 Studio Lotto

23:45 Nieustarszeni. ode. 69

00:55 Biznes Wydarzenia

01:15 Pogoda

01:20 Dziewczyny w bikini, ode. 127

03:20 Love TV

04:50 BoomBox, ode. 138

05:45 Pożegnanie

!■

■

I

06:10 Uwaga! - magazyn

06:30 Telesklep
07:25 Firma - magazyn

07:55 Rozmowy w toku - talk show

08:55 Wykręć numer • interaktywny teleturniej na

żywo, 2006. dla małoletnich od lat 12

10:05 Fabryka Gry - interaktywny program 

rozrywkowy, 2006. dla małoletnich od lat 12 

10:55 Telesklep

11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny,

2005, dla małoletnich od lat 12, reż. Jacek
Januszyk, wyst Maciej Fridek. Marzena Fliegel 

11:50 W-11 Wydział Śledczy - serial fabularno- 

dokumentalny, 2005, dla małoletnich od lat 12. 

reż. Jacek Januszyk. wyst. Joanna Czechowska. 

Sebastian Wątroba 

12:30 Na Wspólnej - serial obyczajowy (29/0),

Polska, 2006. dla małoletnich od lal 12

s
i
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13:45 Najemnicy - serial sensacyjny (6/0), Kanada, 

1997, dla małoletnich od lat 12, reż. Peter Bloomfield, 

wyst. Brad Johnson, Tim Abell. Real Andrews, Melinda 

Clarke. Mark Sheppard, David Selby 
14:40 Życie na fali - serial sensacyjny (4/0), USA,

2004, dla małoletnich od lal 12, wyst Peter 

Gallagher, Kelly Rowan, Ben McKenzie. Mischa 

Barton, Adam Brody, Melinda Clarke

15:35 Barwy grzechu - telenowela (141/0) 

16:35 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial

fabularno-dokumentalny

17:30 Moja krew - progfamrozrywkowy 

18:30 Detektywi - seriaHabularno-dokumenlalny.

2005. dla małoletnich od lal 12. reż. Jacek 

Januszyk, wyst Maciej Fridek. Marzena Fliegel

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Uwaga! - magazyn 

20:10 Kryminalni ■ serial sensacyjny (30/0) 

21:10 Zabójcza broń II (Lelhal Weapon 2) ■ film

sensacyjny, USA, 1989, dla małoletnich od lat 16, 

reż. Richard Donner, wyst. Mel Gibson. Danny 

Giwer, Joe Pesci, Joss Ackland. Derrick O’Connor 

23:25 Jeździec bez głowy (Sleepy Hollow) - film 

horror. Niemcy. 1999, dla małoletnich od lat 16. 

reż, Tim Burton, wyst. Johnny Depp. Christina 

Ricci. Miranda Richardson. Michael Gambon. 

Casper Van Dien, Christopher Lee. Ian McDiarmid, 

Lisa Marie, Christopher Walken 

01:25 Uwaga!-magazyn 

01:45 Nocne igraszki ■ program rozrywkowy. 2006.

dla małoletnich od lal 16
02:45 Telesklep

09 00 Vśude dobre, doma nejlepe (30/52) 09 15 

NavStSvnici (13/15) 09.45 Pytlikov (13/13) 10 00 

Zpravy 10.05 Policejni pohadky straźmistra 11.20 
Ćerne ovce 11.45 Japonske feky: Vzpominky na 

dSlstvi 12.00 Zpravy 12.30 Barvy zivota 13 30— 

Bananove rybićky 14.00 Zpravy 14.05 NaS venkov 
14.25 Vyhravala kapela 15.0013. komnata Hany Za- 

gorove (14/26) 15.30 Simpsonovi VII (12/25) 16 00 
Zpravy 16.05 Tykedlo 16.35 Ćarodćjnice Skolou po- 

vinne (14/26) 17.00 Putovani za vinem V (14/16) 

.17.30 AZ-kviz 17.55 PredpovSd poćasi 18.00 
VeCerniky 18.25 Ceske hlavy: Opticke Ifideni 18.30 
Tak nevahej a toć! 18.56 Sl'astnych deset a Sance 

milion 19.00 VeCerniCek 19.15 Udalosti 19.35 Udalo- 

sti v kulturę 19 40 Predpoved poćasi 19.45 Branky. 

body, vtefiny 20.00 Dobrodrużstyi kriminalistiky (2/ 

26) 21.00 Na ulici 21.35 Uvolnete se, prosim 22.20 

Nenechte si ujit 22.30 Udalosti. komentare 22.55 

Predpoved poćasi 22.58 Branky. body, vtefiny
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09.00 Dobre rano z Moravy a Slezska 11.30 AZ-kviz 
11.55 Ceske hlavy: Tvrde tenke vrstvy 12.00 Euro

news 12.25 Ceskoslovensky lilmovy tydenik (567/ 

2379) 12.40 Prizma 13.00 Kostićky 13.10 0 trech 
rylirich. krasne pani a 14.30 Meduza 15.00 Ceske 

stopy: Karał Puku 16.05 Dobrodruzstvi vedy a tech- 

niky 16.35 Nenechte si ujit 16.45 BULY 19.30 Ma

gazin Ligy mistrii 19.55 Zpravy ve znakove reCi 20.00 
Żazraćna planeta: Kridla pfirody (2/4) 20.50 Krasny 

ztraly 21.20 Plzeńske bublinky 2006 21.30 U nas v 

Evrope 22.00 Robin Gibb s Frankfurtskymi 23.00 
Monty Pylhonuv Letajici cirkus (3/19) 23.30 Cerveny 

trpaslik (12/52)

[tMp13
06.30 PASMO SATELITARNE 07.45 Fakty ■ wydanie 

poranne 08.10 Pogoda 08.10 Narty i snowboard - ma
gazyn sportów zimowych'08.25 PASMO SATELITAR

NE 16.45 Lisia przebojów TV Wrocław 16.55 Muzycz

ne wspomnienia Jadra Wenzla 17.10 Narty i snow
board - magazyn sportów zimowych 17.25 PASMO 

SATELITARNE 17.55 Trzymaj z Trójką 18.00 Fakly - 

wydanie główne 18.20 Sport 18.25 Pogoda 18 30 

Wieczór lilmowy w PRL ■ filmy fabularne 19.45 Narty 

i snowboard - magazyn sportów zimowych 19.55 PA

SMO SATELITARNE 2145 Fakty - wydanie wieczor

ne 22.00 Sport 22.05 Pogoda 22.05 Fakty zza Odry 

22.15 PASMO SATELITARNE

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne »fr. I



SOBOTA 29 LIPCA 2006 r.

06:00 Dziewczyna z Mazur - ode 1/5'

07:00 Dzień dobry w sobotę; program poradnikowy

07:30 Rok w ogrodzie

07:50 Był taki dzień; felieton

08:00 Wiadomości

08:10 Pogoda

08:10 Moda na sukces - ode. 2944

08:35 Wielki świat małych odkrywców - Dzieci i ryby 

głosu nie mają ode. 73: magazyn

08:55 Domisie - Zęby; program dla dzieci

09:20 Ziarno; magazyn

09:50 Stuart Malutki - Wielkie wyjście ode. 5; serial 

animowany kraj prod. USA

10:15 Były sobie odkrycia - Pasteur i mikroorganizmy; 

serial animowany kraj prod. Francja, Kanada

10:45 Szkoła złamanych serc - ode. 69: serial

, obyczajowy kraj prod. Australia

11:30, Czarna owca - magazyn muzyczny: magazyn 

muzyczny
11:55 Zwierzęta świata ■ Czas zastygły w bursztynie 21 

2 (The Amber Time Machine): film dokumentalny 

kraj prod. Wielka Brytania

12:25 „Union of Rock’,' - Węgorzewo 2006; reportaż

12:50 Byłtaki dzień; felieton

13:00 Wiadomości

13:10 Szogun - ode. 8: serial kraj prod. USA

14:00 Kuchnia z Okrasą - Placki dla Jacka

14:25 Moda na sukces - ode. 2944

14:50 Liga światowa siatkówki mężczyzn: 

Polska - Serbia

17:00 Teleexpress
17:20 Tygrysy Europy - ode. 7/18 - Córka śle 

strzeżona: serial

18:15 Przed Sopotem-odc.19

18:30 Sąsiedzi - „Wrodzony talent"; serial komediowy 

19:00 Wieczorynka - Kaczor Donald przedstawia 

19:30 Wiadomości

19:50 Sport

20*00 Pogoda

20:15 Hit na sobotę - K-Pax (K-Pax); dramat 
kraj prod. USA (2001); reż.: Lian Softley; 

wyk.: Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary 

MacCormack, Alfre Woodard

22:20 Mam na imię Modesty (My Name Is Modesty); 

film akcji krai prod. USA (2003); reż.: Scott 

Spiegel; wyk.: Alexandra Staden. Nikołaj Coster- 

Waldau, Raymond Cruz
23:40 Żużel: Grand Prix Włoch (Grand Prix 

Włoch) kraj prod. Włochy

00:40 Agentka o stu twarzach - ode. 7,8

02:05 Był taki dzień; felieton

02:10 Zakończenie dnia

@3
06:10 Echa Panoramy
06:40 Spróbujmy razem: magazyn dla niepełnospraw- | 

nych; Dla małoletnich od lat 7
07:05 Kino wspomnień ■ Cała naprzód; komedia kraj | 

prod. Polska (1966); reż.: Stanisław Lenartowicz; | 

wyk.: Zbigniew Cybulski, Teresa Tuszyńska, 

Zdzisław Maklakiewicz, Krzysztof Litwin, Adolf 

Chronicki, Leon Niemczyk, Jerzy Nowak

08:35 Dookoła świata z Tippi - Ode 5/6 Tippi i wilki; 

cykl dokumentalny kraj prod. Kanada

09:05 Sąsiedzi w grupie raźniej - ode. 5; serial 

dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12

09:30 X Międzynarodowy Festiwal Obrzędów 

Weselnych 2006; reportaż
10:00 7 dni świat ~ |

10:30 Wojna domowa - ode. 7/15 Polski joga; serial 

komediowy TVP; Bez ograniczeń wiekowych 

11:00 Wojna domowa - ode. 8/15 Wizyta starszej 

pani; serial komediowy

12:00 Kręcioła; magazyn

12:25 Sam Houston, legenda Teksasu - cz 1/2 

(Sam Houston The Legend Of Texas); western 

kraj prod. USA (1986); wyk.:Sam Elliot, Bo 

Hopkins

13:40 Przystanek Woodstock; reportaż 

14:00 Familiada - ode. 1313; teleturniej; Bez 

ograniczeń wiekowych

14:30 Złotopolscy - ode. 771; telenowela TVP;

STEREO, Dla małoletnich od lat 12 

15:00 Bulwar Gwiazd - ode. 1 - Zakopane; Bez 

ograniczeń wiekowych
16:00 Na dobre i na złe - ode. 241 Złodziejskie serce; 

serial TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12

16:55 Egzamin z życia - ode. 41; serial TVP; STEREO. 

16:9, Dla małoletnich od lat 12

17:45 Przystanek Woodstock; reportaż; Dla 

małoletnich od lat 7

18:00 Program lokalny 

18:30 Panorama 

18:50 Pogoda 

19:00 Janosik - ode. 1/13 - Pierwsze nauki; serial

TVP; Dla małoletnich od lat 7

19:55 Fabryka śmiechu - Kabareton Koszalin 2006 (1) 

20:55 Fabryka śmiechu - Kabareton Koszalin 2006 (2) 

21:45 Słowo na niedzielę 

22:00 Panorama 

22:20 Sport Telegram

22:25 Pogoda

22:40 Fabryka śmiechu - Kabareton Koszalin 2006 

23:45 Przystanek Woodstock - Koncert; Dla 

małoletnich od lat 7

01:30 Zakończenie dnia

ft

06:00 Pierwsza miłość, ode. 287,288

07:30 Jesteśmy, ode. 169

08:00 Sonic X, ode. 48

08:30 Hugo Familijny, ode. 68

09:00 Ocean Zoo. ode. 4

09:30 Zwariowany świat Malcolma, ode. 67 

10:00 Rodzina zastępcza, ode. 202 

11:00 Dalsze przygody dzieci z Bullerbyn 

13:00 Czarodziejki, ode. 12

14:00 Dom nie do poznania, ode. 29

15:00 Top Dog, ode. 2

15:50 Będziesz moja, ode 3 

16:15 Będziesz moja, ode. 4 

16:45 Słoneczny patrol, ode. 236 
17:45 Magia bez tajemnic, ode. 3 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport

19:25 Pogoda

19:30 Grasz czy nie grasz

20:45 Człowiek prezydenta - epicentrum 

.President’s Man 2, The”; USA, 2002; r. 
Norris Eric; w. Norris Chuck, Mills Judson, 

Tung Jennifer, Hart Roxanne, Joel Swetow 

Film akcji z Chuckiem Norrisem w roli głównej. 

Profesor Joshua McCord (Norris), ekspert od spraw 

Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie w Dallas, ma 

także drugą tożsamość - jest „człowiekiem 

prezydenta", specjalistą od najbardziej 

niebezpiecznych misji, którymi nie mogą zająć się 
olicjalne służby. Tym razem otrzymuje zadanie 

zlikwidowania grupy islamskich terrorystów, 

odpowiedzialnych za serię krwawych zamachów w 
na terenie USA...

21:55 Studio Lotto

22:40 Siódmy znak „Seventh Sign"; USA, 1988; r. 

Schultz Carl; w. Moore Demi, Biehn Michael, 

Prochnow Juergen, Friedman Peter, Manny Jacobs 

Thriller. Młode małżeństwo. Abby (Demi Moore) i 
Russel Quinn (Michael Biehn) spodziewają się 

upragnionego dziecka. W tym samym czasie, na

• całym świecie występują dziwne zjawiska, które 

wielu odbiera jako wypełnienie się apokaliptycz

nych przepowiedni. By zapewnić dziecku jak 

najlepsze warunki małżeństwo wynajmuje pokój 

tajemniczemu nieznajomemu o imieniu David 

(Jurgen Prochnow). Po pewnym czasie Abby 

odkrywa, że David czuwa nad wypełnieniem się 

proroctwa, z którego wynika, że narodziny jej 

dziecka będą ostatnim ze znaków poprzedzających 

koniec świata...

00:45 Dziewczyny w bikini, ode. 128

02:45 Love Tv

tvn

■■

ft 
i

06:00 Uwaga! - magazyn

06:20 Telesklep

08:00 Pascal: po prostu gotuj - program rozrywkowy. 

2006, bez ograniczeń wiekowych

08:30 Fabryka Gry - interaktywny program 

rozrywkowy, 2006, dla małoletnich od lat 12
09:30 Szymon Majewski Show - program rozrywkowy, 

2006, dla małoletnich od lat 12, wyst. Aldona 

Jankowska. Jolanta Wilk, Michał Zieliński. Jolanta 

Fraszyńska. Grzegorz Markowski

10:30 Najemnicy - serial sensacyjny (7/0). Kanada.

' 1997, dla małoletnich od lat 12. reż. Greg Yaitanes. 

wyst. Brad Johnson, Tim Abell, Real Andrews. 

Melinda Clarke, Mark Sheppard. David Selby 

11:25 Dama Pik - magazyn, 2006, dla małoletnich od 

lat 12. reż. Anita Werner

11:55 Na Wspólnej - serial obyczajowy (30/0), 

Polska. 2006, dla małoletnich od lat 12

13:10 Mamy Cię - program rozrywkowy. 2005. dla 

małoletnich od lat 12
14:25 Siłacze - program rozrywkowy, 2005, dla 

małoletnich od lat 7

15:30 Maraton Uśmiechu - program rozrywkowy. 

2006, dla małoletnich od lat 12

16:00 Pascal: po prostu gotuj - program rozrywkowy.
2006, bez ograniczeń wiekowych

16:30 Taniec z gwiazdami - program rozrywkowy, 

2006. dla małoletnich od lat 7

18:00 Kryminalni - serial sensacyjny (30/0), Polska.

2005, dla małoletnich od lat 12, reż. Piotr Wereśniak
19:00 Fakty

' 19:25 Sport

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! - magazyn
20:05 Niania - serial komedia (17/0), Polska, 2006. 

dla małoletnich od lat 12. reż. Jerzy Bogajewicz, 

wyst. Agnieszka Dygant, Tomasz Kot. Adam 
Ferency, Tamara Arciuch

20:35 Kryminalni - serial kryminalny (40/0). Polska,

2006, dla małoletnich od lat 12, reż. Piotr 

Wereśniak. wyst. Marek Włodarczyk. Maciej 

Zakościelny, Magdalena Schejbal, Dorota 

Landowska, Ryszard Filipski

21:35 Egzekutor (The Enlorcer) - film sensacyjny, 

USA, 1976, dla małoletnich od lat 16, reż. James 

Fargo, wyst. Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry 

Guardino, Bradford Dillman, John Mitchum

23:30 Dreszcz (Fever) • film sensacyjny, USA. 1991. 

dla małoletnich od lat 16, reż. Larry Elikann, wyst. 

Armand Assante, Sam Neill, Marcia Gay Harden, 

Joe Spano, Gregg Henry, Vic Polizos

01:15 Telesklep

f CESKA TELEVIZE I
05.00 Diagnoza 05 20 Barvy Zivota 06 20 Zpivanky i 

06.25 Sezame, otevri se (32/52) 06.55 Dopisy od | 
Felixe (2/26) 07.05 Kromańonec (19/21) 07.30 | 

Ćarodójnice Skolou povinne (14/26) 07.55 VSude £ 
dobfe. doma nejlepe (31/52) 08.15 Śestfiny dfeti na | 

snćhu 09.35 NavStCva v ZOO 09.45 AZ-kviz Junior I

10.10 Chcete me? 10.25 NaS venkov 10 45 Zveme || 

vas.. do Kfesla tradice a 11.20. Dramata v divodine j 

(9/10) 11.50 Neznalosl neomlouva aneb Kde 12.00 | 

Zpravy 12.05 Tyden v regionech 12.35 Auto Molo Re- I 

vue 13.00 Paradni jizda 14.35 Nenechte si ujit 14 45 I 

Móda Extravagance Manyry 1515 Okouzleni VI (30/ J 

52) 16.10 Jessica (1/2) 17.55 Predpoved poCasi | 
18.00 Zpravy 18.05 Kde penize pomahaii 18 10 B 

UsmCvy Evy KlepaCove 18.50 Nenechte si ujit 18 56 ft; 
Sfastnych deset a Sance milion 19.00 Vecermtek j 
19.15 Udalosti 19.35 Udalosti v kulturę 19.39 Pled- j 

povCd poCasi 19.40 Branky. body, vtefmy 20 00 Abe- ft 

ceda hvfezd 21.05 Cesta do Ameriky 23.05 Zpravy |
23.10 Branky. body, vterrny 23 15 Losovani Sfastnych j 

deset a Sance 23 20 Americky Casanova 00.45 j 

VzkriSeni (2/2) 02.15 Pokłady sveta

C CeskA televize
05.00 Asteroid 2374 06 00 Poćesku 06.10 Spravy STV | 
06.30 VeCernikz Cech 06 55 Jihomoravsky veCernik I 
07.20 Report 07.50 Panorama 08.30 Televizni klub ne- | 

slySictch 09.00 Pandy se vraceji 09 50 Film o filmu: | 
Zkrocena hora 10.00 Medailon 11 40 Paul McCartney | 

na Rudem namesti 12.30 Game Rage 12.50 SuperPo- | 

meranC 13.50 Pfibfih country (2/4) 14.45 Viminaie | 
Mussoliniho pośledni lod 15 40 Trabant auto za dolar | 
16.45 BULY 19.30 Euronews 20.00 Finale Plzen 2006 J 

21 00 Helverova noc 22.05 S viim mastixu a vanilky I 

23.05 Noc s Andćlem 00 35 Velka noCm hudba 04.00 , 
Televizni pisniCky a songy 04.45 Grotesky 05.05 Mala I 

ranni hudba

BBl
07.45 Muzyczne wspomnienia Jacka Wenzla 08 00 M2 | 

On i Ona 08.25 PASMO SATELITARNE 08.45 Teraz wieś i 

09 00 PASMO SATELITARNE 16.45 Fakty Tydzień 17 05 ift 
W kręgu wiary 17.25 PASMO SATELITARNE 18 00 Fak- | 
ty - wydanie główne 18.15 Sport 18.20 Pogoda 18.25 | 

Trzymaj z Trójką 18.30 AZS Koszalin - Era Śląsk Wro- | 

cław - ekstraklasa koszykówki mężczyzn 20.25 PASMO | 

SATELITARNE 21.45 Fakty - wydanie wieczorne 22 00 | 
Pogoda 22.05 Sport 22.15 Fakty Tydzień 22.25 PASMO ! 

SATELITARNE

NIEDZIELA 30 LIPCA 2006 r.

06:05 Ile jest życia ■ ode. 10/12
07:00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach

07:55 Był taki dzień; felieton

07:55 Smaki polskie; magazyn kulinarny

08:10 Ania z Zielonego Wzgórza ■ ode. 16

08:35 Domisie ■ Strachy, program dla dzieci

09:05 Poszukiwacze zaginionych tajemnic - ode. 4

09:35 Skarb; komedia krai prod. Poląka (1949); reż.: 

Leonard Buczkowski; wyk.: Danuta Szaflarska, Jerzy 

Duszyński. Jadwiga Chojnacka. Adolf Dymsza

11:20 Przed Sopotem-ode. 23.

11:25 Tydzień

11:55 Między ziemią a niebem: magazyn '

12:00 Anioł Pański

12:15 Między ziemią a niebem: magazyn

12:50 Był taki dzień; felieton

13:00 Wiadomości

13:10 Przed Sopotem - ode. 20

13:20 Muzyka wolnpści; reportaż

13:45 Przed Sopotem - ode 21
14:00 Żandarm i kosmici (Le Gendarme et les 

extraterrestres; komedia kraj prod. Francja (1978); 

reż.; Jean Girault; wyk.: Louis de Funes, Michel 

Galabru. Guy Grosso

15:30 Przed Sopotem - ode 22

15:40 BBC w Jedynce - Zadziwiające życie 

bezkręgowców - ode 1/5

16:35 Przed Sopotem-ode 4

17:00 Teleexpress
17:25 Zoja - cz. 2/2 (Danielle Steel's Zoya): film 

obyczajowy kraj prod. USA (1995); reż.: Richard A. 

Colla: wyk.: Melissa Gilbert. Bruce Boxleitner 

19:00 Wieczorynka 

19:30 Wiadomości

19:50 Sport

20:00 Pogoda

20:15 Zakochana Jedynka • Miasto Aniołów (City of 

Angels): film fabularny kraj prod. USA (1998); reż.: 

Brad Silbenng: wyk: Nicolas Cage. Meg Ryan

22:10 Losowanie Konkursu Interaktywnego
22:15 Napoleon - ode. 1 (Napoleon); serial kraj prod. 

Francja (2005): reż.: Yves Simoneau: wyk: 

Christian Clavier. Isabella Rosselini

23:50 Niech żyje kino - Era Nowe Horyzonty; reportaż

00:05 Powstanie Warszawskie - koncert zespołu 

Lao Che; koncert

00:35 Kolekcja kinomana - Eroica; dramat kraj 

prod. Polska (1957); reż.: Andrzej Munk; 

wyk.: Edward Dziewoński. Barbara Połomska

01:55 Był taki dzień: felieton

02:00 Zakończenie dnia

t
I

I

I

06:25 Słowo na niedzielę

06:30 Dla niesłyszących - Lokatorzy - ode. 49

Kleptomanka; serial komediowy
06:55 Dla niesłyszących - Lokatorzy ■ ode. 50 Tort 

urodzinowy; serial komediowy TVP; STEREO. Dla 

małoletnich od lat 12

07:20 Kino wspomnień - Jest sprawa; komedia kraj 

prod. Polska (2002); reż.: Olaf Lubaszenko; wyk.: 

Joanna Kurowska. Leszek Malinowski, Krzysztof 

Kowalewski, Jarosław Gruda. Tomasz Sapiyk, 

Michał Malinowski. Tadeusz Huk, Stefan Friedman. 

Bohdan Łazuka, Olaf Lubaszenko
08:50 Zacisze gwiazd - Halinka Mlynkova i Łukasz 

Nowicki; Bez ograniczeń wiekowych

09:20 Sylvester Stallone - prawdziwy mężczyzna; film 

dokumentalny kraj prod. USA

10:20 Ostoja - ode. 42; magazyn przyrodniczy;

STEREO, Bez ograniczeń wiekowych

10:50 Rodzinne oglądanie - Dolna Kalifornia - kraina 

nieznana (Baja • The other California), film 

dokumentalny kraj prod. Austria

11:45 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Smak 

Jamajki (112), Bez ograniczeń wiekowych 

12:15 Gwiazdy w południe - Na Iropie Różowej

Pantery (Trail of the Pink Panther), komedia kraj 
- prod USA (1982); reż.: Blake Edwards; wyk.: David

Niven, Herbert Lorn. Peter Sellers 

14:00 Familiada - ode 1314; teleturniej 

14:30 Złotopolscy - ode. 772; Szeryf z Warszawy;

telenowela

15:05 Bezludna wyspa - (Maryla Rodowicz. Beata 

Kozidrak, Kayah)

16:00 Na dobre i na zle ode. 242 - Lepsza córka;

serial TVP; STEREO. Dla małoletnich od lat 12 

17:00 Egzamin z życia - ode 42; serial 

17:45 Młode Wilki; wywiad 

18:00 Program lokalny 

18:30 Panorama 

18:50 Pogoda 

19:00 Europa da się lubić ■ Przyszłość 

20:00 Hity na czasie - PŁOCK; program muzyczny 

21:25 Tygodnik Moralnego Niepokoju 

22:00 Panorama 

22 20 Sport Telegram 

22:30 Pogoda 

22:40 Oficer - ode. 8/13 „Towarzysze broni"; serial 

23:45 Fisz / Emade (XVI Międzynarodowy
Festiwal Teatralny .Malta 2006”)

00:25 Opiekun (Zookeeper); dramat kraj prod. Dania, 

Wielka Brytania. Czechy, Holandia (2000): reż.: 

Ralph Ziman; wyk: Sam Neill, Gina McKee 

02:10 Zakończenie dnia

-
' I ■

04:15 BoomBox

05:30 Pożegnanie

06 00 Pierwsza miłość, ode. 289 

06:45 Pierwsza miłość, ode. 290 

07:30 Król szamanów, ode. 41 

08:00 Power Rangers, ode. 525 

08:30 Top Dog, ode. 2 

09:30 Słoneczny patrol, ode. 236 

10:30 Marzenia do spełnienia 

12:15 Ich własna liga 
14:45 Wariaci .Crazy People"; USA. 1990; r. Bill I

Tony; w Dudley Moore. Hannah Daryl. Reiser
Paul. J.T. Walsh, Bill Smitrovich Komedia. Emory |: 

jest specjalistą w dziedzinie reklamy, jednak 
przemęczenie i coraz większy stres powodują, że B 

przeżywa załamanie nerwowe. Kiedy proponuje |‘.
jednemu z klientów, kampanię która ma na celu B;

promocję prawdy w reklamie, zostaje natychmiast E 

wysłany do szpitala psychiatrycznego. Na 

miejscu zakochuje się w równie uroczej, co 

zwariowanej Kathy (Daryl Hannah). Podczas 

pobylu w szpitalu, jego odrzucony projekt 
reklamy trafia przez przypadek na billboardy w | 

całym kraju i odnosi niebywały sukces..

16:30 Grasz czy nie grasz
17:45 Program rozrywkowy 

18:15 0 Rety! Kabarety! EXTRA 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Spod 

19:25 Pogoda 

19:30 Podniebny terror „Air Rage"; USA, 2001; r.
Ray Fred Olen; w. Ice-T, O’Reilly Cyril, Cramer fc 

Rick, Oja Kimberly, Raines Alexandra Film akcji z |: 

udziałem Ice-T. Samolol pasażerski z 

Waszyngtonu do Los Angeles na. którego 
pokładzie znajduje się generał Prescott, zostaje j 

porwany przez byłego pułkownika marines Sykesa ft 
i grupę jego podwładnych. Okazuie się, że jest Io B 

akt zemsty na generale, który skazał wcześniej J: 

Sykesa i jego oddział za masakrę cywilów, 

podczas obławy na kolumbijskich handlarzy 

narkotyków. Porywacze żądają 100 milionów 
okupu za uwolnienie pasażerów. Rozpoczyna się li 

wyścig z czasem...

21:40 24 godziny, ode. 29 

21:55 Studio Lotto 

22:45 24 godziny, ode, 30 

23 45 Kuba Wojewódzki _ ■

00:45 Magazyn sportowy 

02:45 Love TV 

04:15 BoomBox 

05:30 Pożegnanie

tVR
06:00 Uwaga! - magazyn

06:20 Telesklep

08:00 Niania - serial komedia (17/0). Polska, 2006. i 

dla małoletnich od lat 12, reż. Jerzy Bogajewicz, E 

wyst. Agnieszka Dygant, Tomasz Kot. Adam 

Ferency, Tamara Arciuch
08:30 Niesamowity dżin (Incredible Genie) - film • I 

rodzinny, Rumunia. 1997. reż. Alexander Cassini. fi 

wyst. Matt Koruba. Stacie Randall. Bitt Manard. S 

George Miserlis. Amanda Fuller

10:10 Dziwna para II (The. Odd Couple II) - film 

komedia, USA. 1998. reż. Howard Deutch. wyst 

Jack Lemmon, Walter Matthau, Richard Riehle. 
Jonathan Silverman, Lisa Waltz ■

12:00 Moja krew - program rozrywkowy, 2005. dla | 

małoletnich od lal 12
12:55 Co za tydzień-magazyn

13:30 Dziennik sierżanta Fridaya (Dragnet) - film

komedia, USA, 1987, reż. Tom Mankiewicz wyst. ■ 
Dan Aykroyd, Tom Hanks, Christopher Plummer. |ft 

Harry Morgan. Alexandra Paul. Dabney Coleman, i 

Kathleen Freeman
15:30 Magda M. - serial obyczajowy (15/0). Polska, I

2005. dla małoletnich od lat 12, reż. Maciei Dejczer |

16:30 Magda M. - serial obyczajowy (16/0). Polska. ;.

2006, dla małoletnich od lat 12. reż Maciej
Dejczer, wyst Joanna Brodzik. Paweł Małaszyński, | 

Katarzyna Bujakiewicz, Bartek Świderski, Ewa 

Kasprzyk, Bartosz Rasprzykowski. Szymon 

Bobrowski, Katarzyna Herman

17:30 Niania - serial komedia (17/0), Polska, 2006. |;

dla małoletnich od lat 12. reż. Jerzy Bogajewicz, 

wyst. Agnieszka Dygant, Tomasz Kot, Adam 

Ferency, Tamara Arciuch

18:00 Kryminalni - serial kryminalny (40/0)

19:00 Fakty

19:25 Sport

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! • magazyn

20:05 Od wesela do wesela (The Wedding 

Singer) - film komedia, USA, 1998, dla 

małoletnich od lat 12, reż. Frank Coraci, 

wyst. Adam Sandler, Drew Barrymore. 

Christine Taylor, Allen Covert, Matthew 

Glave, Steve Buscemi
21:55 Detektyw Monk - serial sensacyjny (5/0), USA. 1 

2004. dla małoletnich od lat 12, wyst. Tony 

Shalhoub, Bitty Schram, Jason Gray-Stanlord

22:50 Nie do wiary
23:20 Magazyn Orange Ekstraklasa. 2006. wyst. Piotra ft 

Salak, Paweł Wilkowicz

00:35 Telesklep

C CeskA televize

C CESKA TELEVIZE

1
05.00 AngliCtina-Extra (11/30) 05.20 Redaktion D (13/ J 

13) 05.35 Kapusta (16/20) 06 05 Zajimavosti z re- J; 

gionii 06.30 Kultura v regionech 06.55 Francouzske ft 

pohadky 07 05 Ztraceni v bouri (22/26) 07 30 HriSte | 
7 09.20 AZ-kviz Junior 09.45 Kalendarium 10 00 Byli I 

jednou dva pisań (9/10) 10.40 Po stopach 11.00 To- | 

ulava kamera 11.25 Objektiv 12.00 Otazky Vaclava ft 
Moravce 13.00Zpravy 13050spanileJaSince 14.05 £ 

Kde penize pomahaji 14.15 Cesty viry 14.35 Ł 

Kfest'ansky magazin 14 50 Hledani ztraceneho Casu ft
15.10 Jiri HubaC Dobra voda (7/7) 16 40 Jak na to j 

17.00 Zahrada je hra 17.25 Ćetećko 17.50 SvateCni ft 

slovo Daniela Hermana 17.55 PredpovCd poCasi 18 00 ft 
Zpravy 18.10 NavStevnici (14/15) 18 40 Pakarna 18.56 ft 
Sfastnych deset a Sance milion 19 00 VeCerniCek ft 

19.15 Udalosti 19.30 Predpoved poćasi 19.40 Bran- ft 
ky, body, vteriny 19.55 Sportka a Sance 20.00 Jasno- ft 

video 21.40 Zpravy 21.45 Branky, body, vteriny 21.50 | 

Losovani Sportky a Sance 21.55 Hlavni podezrely (13/ ft 
13) 23.35 Losovani Sfastnych deset a Sance 23 40 I 

Jednotka zpótneho nasazeni III (2/13) 00.25 Ćetećko ft 

00.45 Trabant auto za dolar 01 45 Otazky Vaclava 

Moravce 02.45 Otazky Vaclava Moravce 2 Cast

2 I

06 50 Spravy STV 0710 Uprostfed behu 07 50 Pano- j 

rama 08.30 Notes 09.10 Viminaie: Mussoliniho po- | 
sledni lod 10 05 Rinope |e Pefina 10 45 Polynesie: ft. 

Rangiroa, Cerna perla 11.00 Mistfi Ceskeho animo- ft 
vaneho filmu III 12.00 Dobfe placena prochazka 13 30 ’: 
Podoby svCtove kultury: Severni 14 30.STUDIO SPORT | 

16.45 BULY 19 30 Euronews 20 00 Vierka 21 15 Gyp- ft 
sy Celebration 2005 22.00 Na plovarne s Ivem Malhe | 

22 25 D0HRAN0 23 10 Odysseus 01.10 Asian Dub | 

Foundation 02.15 Na ceste po severozapadu 02.45 | 

Paul McCartney na Rudem namesti 03.35 Polynesie ft 
Rangiroa. Cerna perla 03 50 Trocha Salranu z tele- | 

vizniho 04.50 Setkavani

06.35 PASMO SATELITARNE 07 45 Tacy sami 08.00 

Telewizyjny Klub Seniora 08.25 PASMO SATELITARNE 

08.45 Teraz wieś 09.00 PASMO SATELITARNE 1645 

Po słowie - publicystyka polityczna 17.25 PASMO SA
TELITARNE 18.00 Fakty - wydanie główne 1815 Sport 

18.20 Pogoda 18 25 Trzymaj z Trójką 18.30 Transmisja 

sportowa (?) 20.25 PASMO SATELITARNE 21.45 Fakty 

- wydanie wieczorne 22.00 Pogoda 22.05 Sport 2210 

Niech żyje kino! 22 25 PASMO SATELITARNE

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne ttr.2
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OKNA DACHOWE, BLACHY TRAPEZOWE, 
DACHÓWKI CERAMICZNE. RYNNY. AKCESORIA DACHOWE

Do każdego zakupionego pokrycia dachowego

WykonujemyTpomiary wraz z kosztorysem

BALEX METAL z blachodachówki
USZCZELKI 

yFOKAPOWE 
^GRATIS!

Gwarantujemy szybką obsługę i profesjonalne doradztwo. Możliwość zakupu na raty.

Produkujemy okna I drzwi:

t-i ex
MARKOWE OKNA I DRZWI

DLA WYMAGAJĄCYCH

Nysa, ul. Nowowiejska 3 tel.ltax 435 5365

ogłoszenia drobne
Drukarnia „ARPOL”

48-385 Otmuchów, ul. Krokusowa 2 
tel./fax 431 55 44. tel. 431 44 77 

48-300 Nysa, ul. Rynek 36 b 
tel. 435 54 63

1536nn

DYWANOCZYSZCZENIE, tapicerka - 
ciśnieniowo karcherem. PROMOCJA! 
Tel. 077 433 6090; 0602 584 426.

WESELA - zabawy - FESTYNY.
Zespół „AKORD"

- 077 435 8479; 606 352 881. 
 F-37 

CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicer- 

ki - ciśnieniowo. Solidnie - Karcherem
- 077433 73 36; 435 89 60.

53nn

VIDEOFILMOWANIE - 077 433 49 32; 
0691 723 102.

F-101

Sprzedam lub wydzierżawię SAD - 20 
arów w Nadziejowie - 0600 967 304.

6931

PRANIE DYWANÓW i tapicerki kar

cherem. Tanio - Solidnie! Letnia pro
mocja! 077 431 5362; 0698 683 887.

7033

NAPRAWA domowa TELEWIZORÓW

- Janusz Dyrka. Tel. 0606 262 953.
7040 

REMONTY - malowanie - tapetowa
nie - gładzie - elektryka, 
tel. 698 993 525.

7044 

KURCZĘTA jednodniowe BROJLERY
- KACZKI - GĘSI - Czarnolas
- 077/ 431 8235.

7052

USZKA - PIEROGI - CIASTA, 
tel. 667 106 753.

7056

Do WYNAJĘCIA dla studentów dwa 
pokoje w samodzielnym mieszkaniu- 
Nysa ul. Korczaka. Możliwość wcze
śniejszej rezerwacji. Tel. 077/ 
4202163:0691 184 533

dw29

Do wynajęcia dla studentów trzy po
koje w samodzielnym mieszkaniu - 
Nysa ul. K.E.N. Możliwość wcześniej
szej rezerwacji. Tel. 077/ 420 21 63; 
0691 184 533

dw29a

SIATKI ogrodzeniowe, słupki. 
Producent - 434 23 20.

768nn

Przyjmę PRACOWNIKA.
Tel. 607 067 040.

PL-25

Sprzedam lokale użytkowe: 132 m. kw.
170.000 zł. i 35 m. kw. 42.000 zł. w 
nowym pawilonie wolnostojącym - par
king. Nysa 077/431 00 57 po 17 - tej.

F-3571

DEKARSTWO - 077 4398 831;
0607 058 132.

6633

Firma „EVAN” prowadzi sprzedaż 
DREWNA opałowego i kominkowego 
- 0691 66 29 72.

F-2377

VIDEOFILMOWANIE + FOTO
- 77 433 14 33;604 188 246.

F-2671

ANGIELSKI - korepetycje
- 077 433 39 88:605 218 909. 
  AP-20

SCHODY drewniane wykonuję.
Tel. 077/431 5643, kom. 501 486 631.
_____________________________________________________ F-2865

„BIAŁY DOM” Wierzbięcice: WESE
LA - NOCLEGI - klimatyzacja. 
Tel. 077/4310 639; 0604 292 348.

F-2726

DREWNO kominkowe
- 0692 481 357.

7063

Sprzedam lub wynajmę KASETON 
handlowy na bazarze przy ul. Bielaw
skiej. Tel. 0609 090 033.

:7068

Przewóz osób (1 +6) lotniska polskie, 
kontakt - 0697 292 087
______________________________________________________ 7089 

Sprzedam lub wynajmę (1/2 domu) 
50m.kw. z działką 12 ar Naczków 
gm. Pakosławice k/ Goszowic, 
077 435 76 91
_______________________________________________________7092 

Zatrudnię FRYZJERKĘ w Głuchoła
zach- 0667 942 562

7093

Monterów izolacji rurociągów 
przemysłowych 

(z obywatelstwem niemieckim) 
do stałej pracy w Niemczech 

- Frankfurt /M. zatrudni 
Energo-Service GmbH Berlin.

Kontakt tel.:
0049 30 54378104, 
0049 30 54701646 
lub 058 7813245 - FAM Gdynia 

740nn 

ŚLUBY - kwiatowa dekoracja kościo

ła - 0604 204 356; 077/ 431 2889.
F-3244

TŁUMACZ przysięgły - j. niemiecki. 
Rynek 13/2, Otmuchów
- 077 431 5323, 692 558 760.

F-3404

ZATRUDNIĘ
WYKWALIFIKOWANYCH 

PRACOWNIKÓW 

BUDOWLANYCH.
TEL. 0 692 446 574

PŁOT - BET.: ogrodzenia betonowe, 
wyrób, montaż. Podmurówki pod siat
kę. SIATKA. Tel. 077/431 8017; 605 
575 930

6928

Masaż, refleksologia, ziołolecznictwo 
- 077 431 47 76

7098

Bezpłatny kwaterunek WIEDEŃ (od 

20.09.06r.). Dla osoby statecznej i nie
palącej - w zamian 2 godz. opieki nad 
dzieckiem po przedszkolu tel. 0692 
982 073

7101

Sprzedam mieszkanie 61 m.kw., 3 po
koje; Nysa - Południe, 0604 546 415

7106

WRÓŻKA Grażyna - miłość, zdrowie, 

finanse, praca - pomoże rozwiązać 
problemy przez karty runiczne, aniel
skie, tarot. Kontakt osobisty - 0513 
399 498.

7046

BILARD sprzedam - 0609 379 485.
F-3714

NAPRAWA domowa lodówek, zamra
żarek, klimatyzacji. Tel. 077/ 435 51
16; 602 379 776

F2869

RZUĆ PALENIE!

Nysa, ul. Celna 21/3
Tel. 074/853 5415; 0605 222 105.
Przyjęcia: 26.08.2006r.

PRZEWÓZ OSÓB busami, klimatyza

cja - 077 431 5196.; 0604 090 453.
F-38O2

VIDEOFILMOWANIE (077) 40 47 120
6609

SAUNA - 4 osoby za 30 złotych.
„Sandacz” Otmuchów
- 077 431 55 81, kom. 0602 191 114.

723nn-a

Praca w Prudniku dla GRAFIKA kom
puterowego. Tel. 077/436 37 25.
________________________________ ____________________ 796nn

Naprawa KOMPUTERÓW

- 0508 465 570
8012a

Przewozy pod adres w Polsce
tel. 0500 390 286

 pu29

Poszukuję pracy - DEKARZ - blacharz 
+ prace wykończeniowe. 20-letnia 
praktyka w Polsce i państwach Unii - 
433 04 03.

red-27a

z różnych gatunków drewna trójwarstwpwego 

klejonego, w tym z drewna egzotycznego 

z pełnym wyposażeniem mM w żaluzje. 

moskWery, rolety

ze szprosami np.: wewnątizszybowymi, 

wiedeńskimi i innymi

• nietypowe np.: łukowe, nieprostokątne itp

• stylowe

• okna łączone drewno + aluminium

• realizujemy zamówienia indywidualne

i specjalistyczne

874nn

P.U.PH Rlex Sp. z 0.0., Dobra, ul Prudnicka 4,47-364 Strzeleczki, 
tel. 077 407 65 16, fax: 077 407 65 17, e-mail: biuro@filex.netpi www.filex.net4>!

KREDYT G0T0WK01
BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH

Teraz taniej nawet o 60%
■ WYSOKIE KWOTY KREDYTU BEZ PORĘCZYCIELI. S

I ZGODY WSPÓŁMAŁŻONKA NAWET PpTl stOPOJZł K
- DOCHOD DLA POJEDYNCZEJ OSOBY -iMIN.Wzl *
■ STAŁY DOCHÓD luż od 450 zł dla małżenstwH.
- GOTÓWKA W CIĄGU 3 DNI
■ OSOBY SAMOTNE NAWET DO 7.000 Zł
- MAŁŻEŃSTWA DO 14.000 Zł
■ KREDYT KONSOLIDACYJNY

(na spłatę innych kredytów)

KORZYSTNE KREDYTYIHIROTECZNE
nnhn/ITradirt NYSA,UL.PIŁSUDSKIEGO40,IIIp.pok.310

r ♦ i UUury rxicuyi tel. 448 67 52,433 30 58 wew. 371, tel. 0607 700 317

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 -17.00

KREDYT GOTÓWKOWY
BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH FreT
< nowe, przyjazne warunki LP .

bogata oferta kredytowa
& kredyt na dowód osobisty • dla pracowników 

i emerytów MON, MSWiA, MS oraz urzędów 
i instytucji państwowych • poczta, ZUS, US

< kredyt konsolidacyjny • spłacamy inne kredyty, 
jedna, niższa rata

& kredyt hipoteczny
Tel. 448 70 79,433 30 58 w. 305 

Infolinia: 0801 643 543 

www.tricity.pl

Nysa, ul. Piłsudskiego 40
IV piętro, pokój 403
od poniedziałku do piątko w godz. 9.00 ■ 17.00
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r~........... ....... r... '„ ___ _____ ..----- ——.. . . >
OGRODZENIA BETONOWE. METALOWE, BRAMY, SIATKI

STROBICE10 k/Nysy (kierunek Opole) 
tel. 4357080, tel. 0602 426414

Wysokości: 0,5m; 1,00m; 1,25m; 1,35m; 1,50m; 1,60m; 1,75m; 2,00m; 2,50oi
NOWOŚĆ - GOTOWE ELEMENTY PODMURÓWKI SPRZEDAŻ 

DO SZYBKIEGO MONTAŻU POD SIATKĘ RATALNA
FIRIV1A POSIADA BRYGADY MONTERSKIE

L POMIARY I KOSZTORYS - GRATIS J
468nn

http://www.filex.net4
http://www.tricity.pl
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Zestaw Smart DL 200

Procesor:

Monit:

O-ukarka: LexiWk XI190
Ui-zeczenie wielofunkcyjne drukarka, 
skaner, kopiarka
2+1 CCRRIDOS MT3300

komputer+monitor+głośniki+urzgdzenie wielofunkcyjne

Ksrts sieciowa 
Karta dźwiękowa: 
System operacyjny- 
Obudowa 
Klawiatura
Mysz- 
Dodatki:

Płyta tjlówra:
Pamięć operacyjna: 
Stacja dyskietek: 
Napęd ootvcznyt 
Dysk twardy: 
Karta graficzna-

irrtei*> Cefeton* D3J t3 2GHz 
c ŻSflkb 533 MHz F5B • ódbii 
ATI XFBCS5 2C0
512F/BOOR
FOO 1.44MB
DVD-RW+/-DL 16*
HT) 5?0GF. fXSHrAn n SAO>. 
wbucfcwana ATI Sacson x3C0 max. 128MB 
PirsciX90, -.'.ofri’, i ot PCI-Express tt« 
wt-<łdowana 13-'? 0006-30 
wbudowana 8-mio tenatcwaU 'kix Manawa C scovery £006 
f/iDI Tower z wyswicdaaem iCO, 3 SOW 
OPT MUS PS/2
W mi k z misę =V? untet/rw
Pilot WMC do zdalnego żaTątfcania 
zasobami komputera
OPTIYew LCD 17" DVI

COMPUTER

HIT CENOWY

brutto 2430zł

brutto 2329zł

FUDITA

‘Reklama n/e Jest ofertą handlową.

SIEDZIBA FIRMY-SERWIS
Nysa, ul. Chodowieckiego 9 

tel.(077)448 10 50 do 54 

www.bitcomputer.com.pl 

e-mail: biura@bitcompuler.com.pl

—....... OPTIMUS zastrzega sobie
•Sicng&y w talonach

SALON OPTIMUS 

Nysa, ul. Parkowa 7 
tel.(077)433 70 69 
e-mail:
nysa@bftcomputer.com.pl

SALON OPTIMUS

Prudnik, ul. Fanty 5 
tel.(077)436 5248 
e-mail:
pmdnik@bitcomputer.com.pl

SALON CASIO
Nysa, ul. Celna 19 
tel.(077)448 01 40 
e-mail: 
caslo@bitcomputer.com.pl
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Firma z kapitałem zagranicznym 
z siedzibą w Nysie 

poszukuje pracowników na stanowiska:

1. INŻYNIER TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI.

Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, zna
jomość języka niemieckiego bądź angielskiego, ob
sługa komputera.
Tel. kontaktowy: 077 433 1992.

2. PRACOWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO
Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość języ
ka angielskiego, obsługa komputera. Mile widziane do
świadczenie w pracy na podobnym stanowisku i pra
wo jazdy kat. B.
Tel. kontaktowy: 077 4093 420.

DBAMY O CZYSTOŚĆ DLA SIEBIE I ZIEMI

/IRKPlDK
Nysa ul. Celna 8/1 b Ip. 
Tel./fax 077 409 38 60, 

www.arkada.nysa.pl

Nysa ul. Traugutta, pow.135m2, działka 6a...................... 335tys
Goświnowice, nowy dom, pow. 100m2, 4pok, dz. 9a......280tys
Nysa, pow. 140m2, dziaka ok. 7a ..............................280tys
Wójcice, pow ok. 180m2, działka 50a, blisko jeziora....... 140tys
Paczków, dom lata 80-te, pow. ok 250m2, dz. 13a......... 280tys
Zielonkowice, dom po remoncie, pow, ok.100m2........... 120tys
Zielonkowice, pow. 150m2, położony pod lasem ............200tys
Kobiela, pow. 120m2, działka 12a ...... 70tys
Hajduki Nyskie, dom do generalnego remontu, dz. 42a.....40tys
Nowy Las, pow. 130m2, działka 35a........................... 150tys
Koperniki dom do wykończenia pow ok. 150m2 ......... 180tys
Lipowa, pow ok 180m2, działka 42a........................... 120tys
Niwnica, pow. 80m2 zabudowania gosp, dziaka 42a.....80tys
Grodków, pow. 330m2, dziłaka 21 a, nowy dom.............400tys
Otmuchów, nowy dom , pow. 180m2, dzaiłak ok.7a.......... 400tys
Sucha Kamienica, dom po gen.rem.,duża, ładna działka....155 tys,

'LICENCJĄ PAŃSTWOWA nr 1891 I

Nysa, ul. Tkacka 25 
tel. 077433 95 44 ; fax 077433 95 80 

0602 627 076 
www.hbnieruchomosci.pl

| MIESZKANlA-sprzedaż
kawalerka;38m;llp;ul. Kościuszki, ogrzewanie elektryczne 75 OOOzI 
2pok.lllp;35m; ul .Bielawska;, czynsz 200zł 80 OOOzI
3 pok.llp;ok.55m;ul. Korczaka- czynsz 350zl dla 3os. 89 OOOzI
3pok.ok.90m;lllp;ul.Marcinkowskiego;nowe okna,czynsz 180zl,co gaz. 130 OOOzI 
4pok.130m; lllp; ul.. Mariacka, czynsz 280zt 129000zl
4pok.72m;lllp;Oś.Podzamcze;czynsz 390zl 90 OOOzI

MIESZKANIE KOŁO NYSY-czerwony autobus
3 pok. pow. 75m;l p.; ogrzewanie co 66000zł
KUPIMY MIESZKANIE
2 i 3 POKOJOWE

NIERUCHOMOŚCI 

licencjonowany pośrednik

Mieszkania

|
24m2, 1pok, parter, jasna kuchnia, Osmańczyka................. 50tys
30m2, 2pok, Ip, aneks kuchenny, Słowiańska,................... 58tys

46m2, 2 pok., balkon, kuchnia z oknem, lllp. ,ok. Ul. Celnej...... 96 tys
48m2, 3pok. balkon, IVp. Sudecka, zamiana na mniejsze do lip do uzg.
60m2, 3pok, balkon, lllp.,Karugi, do remontu ........................85tys
61m2, 2pok, lip, Celna, stare budownictwo............. 80tys
61m2, 3pok. lip, Osmańczyka, po remoncie................. 135tys
76m2, 2pok, lip, Piłsudskiego, stare budownictwo...........75tys

(|73,3m2, 4pok. Ip, Jagiellońska, balkon, po remoncie.......... 129tys
|73,3m2, 4pok. balkon, Ip., Jagiellońska.................................. 120tys

74m2, 4 pok. balkon, IIIP, Podzamcze, sek.A.......................90tys

73,3m2, 4pok, parter, Frączków, po remoncie .................... 91tys
91m2, 2 pok., Balkon,lip. Żjednoczenia, ogrz.gaz................... 120tys
130m2, 4pok, lllp, Mariacka, balkon.................129tys do uzgodnienia

Otmuchowska, dziatki budowlane, ..............

Pokrzywna, pow. 9,47a. rekreacyjna...............
Jędrzychów pow. 11 a uzbrojona......................
Jedrzychów, pow. 10a, Atrakcyjnie położona.
Przełęk, pow. 31a, blisko rzeki Białki..............

I
Lokale

cena do uzg.
............... 25tys
.............. 60 tys

............... 42tys

........ 14tys

lokal użytkowy, pow. 330m2, Śródmieście .............................580tys

do wynajęcia lokal biurowy przy ul. Celnej .............................600zł

JokaleJiandlow^^w^na^v^entrum^O^Om^^^^do^iz^

NIWNICA
pow. domu ok.120m; pow. działki 15arów
5 pok. łazienka, kuchnia
możliwość dokupienia 45 arów ziemi
CENA 120 OOOzł

Nysa, Rynek 1/2 
tel./fax 433 94 70 
kom. 0602 10 39 41

Nowe oferty
35 m kw. III p. duża kuchnia z oknem, centrum 45.000,-

49 m kw. III p. 2 pok. o wysikim standardzie, balkon 90.000,-

57 m kw. 3 pok. zadbane, duża kuchnia - Ujejskiego 95.000,-

62 m kw. III p. 2 pok. duża kuchnia, wysoki standard ■ Paczków 65.000,-

68 m kw. I p. 4 pok., garaż, ogródek, niski czynsz, Al. Wojska Polskiego 87.000,-

72 m kw. wysoki standard, meble w zabudowie ■ Rodziewiczówny 130.000,-

72 m kw. po częściowym remoncie, 4 pok. balkon - Otmuchów 70.000,-

76 m kw. 3 pok. po remoncie, garaż, ogródek, willowe, bezczynszowe 178.000,-

77 m kw. 4 pok. parter, nowe okna,'ceramika, balkon ■ Wańkowicza 149.000,-

80 m kw. II p. 4 pok. o wysokim standardzie, wymienione okna 148.000,-

145 m kw. I p. 4 pok. łazienka CO, parkiety ■ Ścinanwa Nyska 75.000,-

Wynajem • zamiana
Garaż w pobl. Boh. Warszawy ■ solidnie zabezpieczony 7.000,-

Hala na działalność z zapleczem socjalnym - Piłsudskiego 1000 zł/mc

Zamiana: 49 m kw po remoncie na kawalerkę do 30 m kw.

Kawalerki oraz mieszkania 2 i 3 pok. dla rodzin i studentów.

MIESZKANIA DO

i
ul.Partyzantów- 3pok. umeblowane, llp.1000zł+media
ul..Rynek- kawalerka, umeblowana, 550z ł+ media 
ul.Jagiellońska-2pok.aneks kuchenny,umebl.600zł+media 
ul.Korczaka -3 pok.lip: umeblowane 700zł + media 
ul.Rynek- 3pok. jeszcze 2os. 250zł / os+media
ul..Prudnicka- 2pok.80m?nie umeblowane,800zł+media 
ul.Mariacka-2pok;38m;llp;umeb!owane lub nie 600zł+media 
ul.Krakowska - 2pok. Umeblowane, 200zł/os.+media 
ul.Osmańczyka-1 p. 2pok. dla-2 os.250zł. z mediami

GARAŻE _DO„SPRZEDAŻY

ul..Wyspiańskiego-kanał. prąd - 8 500zl
ul..Wyspiańskiego- kanał 3 fazy- 7000zł

LOKALE DO WYNAJĘCIA
Bazar - podwójny kaseton 800zł brutto

Ul.. Mariacka ■ ok..40m,lp;usługowo-biurowe 2300zl netto 

ul.Prudnicka - 75m 2500zł netto

uL.Wrocławska- 60m piwnica 1700zł netto + media 

Otmuchów-pow. 24,50m parter po remoncie 600zl netto

DOMY
NACZKÓW- 2 pok.kuchnia,pow.domu 48m 
pow. działki 6 arów
CENA 50 OOOzł.
NOWY LAS - pow. domu 12Om, pow. 
działki 50 arów,5 pok. 2 kuchnie,łazienka 
CENA 150 OOOzł.
PIĄTKOWICE -pow.ok150m 5 pokoi 
po częściowym remoncie
CENA 50 OOOzł
JĘDRZYCHÓW - dom w stanie surowym 
pow.domu 300m;pow. działki 13,5
CENA 320 OOOzł
KAŁKÓW- 6 pok.pow.domu 240m;nowe 
okna,piec co, pow. Działki 7ar.z możliwością 
dokupienia kilku arów
CENA 140 OOOZŁ.
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Domy, działki
dom bliźniak 112 m kw. po remoncie, garaż na 2 samoch. weranda • Nysa Pd 299.000.- 

dom wolnostojący o wysokim standardzie, działka, garaż - Jasienica Dolna 179.000,- 

1/2 domu 115 m kw. parter i piętro, piękna działka 16 a, po remoncie - G. Wieś 220.000.- 

1/2 domu parter i piętro, duża kuchnia, łazienka - Ktodobok . 80.000,-

piętro willi 90 m kw. 3 pok. działka, garaż murowany - Sienkiewicza 198.000,-

dom wolnost. z zabud. i dużą działką - Markowice (12 km od Nysy) 82.000.-

dom bliźniak 160 m kw. po remoncie działka, garaż - Jędrzychów 290.000,-

dom 160 mkw. nowy, działka, garaż-Wyszków 215.000,-
dom 110 m kw. po remoncie 4 pok. garaż, ogrodzony ■ Śr. Wieś 168.000.-

dom 100 m kw. ładnie położony - działka - Głuchołazy 150.000.-

dom z działką 8a wszystkie media, Biała Nyska 155.000,-

Tanio! Działka budowlana 11,4 a ■ Radoszyn 45.000,-

działka 12 a pełne uzbrojenie, ładnie położona, Jędrzychów (nowe osiedle) 5.000,-/a 

działka 9 a uzbrojona nad jeziorem 5.000,-/a

działka 25 a Otmuchowska 4.500,7a

działki 8 ■ 10 a przy Jeziorze Otmuchowskim 3.700, Ja

Najnowsze oferty w intemecie 
www. lokum,net. pl 

PROMOCJA
Kredyty mieszkaniowe bez wpłaty własnej 

na okres do 30 lat na zakup mieszkania, domu, działki 
i na spłatę Innych kredytów (w PIN 1 innych walutach)

http://www.bitcomputer.com.pl
mailto:biura@bitcompuler.com.pl
mailto:nysa@bftcomputer.com.pl
mailto:pmdnik@bitcomputer.com.pl
mailto:caslo@bitcomputer.com.pl
http://www.arkada.nysa.pl
http://www.hbnieruchomosci.pl


HURTOWNIA 
MOTORYZACYJNA

Nysa, ul. Czarneckiego 1 
(koniec ul. Piłsudskiego) 
tel. 433 99 20, 433 91 08

Nysa, ul. Tkacka 
tel. 433 38 37

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
polskich, europejskich, japońskich, koreańskich

B D X Zd

do samochodów ciężarowych 
osobowych i pojazdów rolniczych

TŁUMIKI
HAKI HOLOWNICZE sprzedaż i montaż 
PERFECT SERVICE tel. 077 43391 os

Naprawa samochodów wszystkich marek, 

promocja na usługi - najniższe ceny! 

OLEJE, FILTRY - bezpłatna wymiana 
LOTOS elf e Mobil # Shell/castro!

mm
MONTAŻ

PROMOCYJNE CENY

ELEKTROMECHANIKA 
POJAZDOWA

PAWEŁ GRANCARIS

NYSA
ul. Jagiellońska 15 

Tel. 43317 88 
kom. 0604155 302

1424NN

ogłoszenia 

drobne
Sprzedam FORD - FIESTA 1,3 
(1995r.), tel. 0602 78 4050.

7073

Państwowa 
Wyższa Szkoła 
Zawodowa

Sprzedam FORDA MONDEO kombi 
(1995r), diesel, zadbany, stan bardzo 
dobry - 077 431 81 85.

7116

Ogłoszenia 
drobne

•>

ekspresowo i tanio

Nysa,
ul. Chodowieckiego

KSERO
• BINDOWANIE
• LAMINOWANIE
• TERMOBINDOWANIE
• WYDRUKI KOMPUTEROWE

URI ICTAKI
O unu ’w ppuh

mgr inż. Stanisław Buczkowski
NYSA, ul. Ujejskiego 17/19, tel./fax (077) 433 30 66, 433 78 00

Pon.-pt. godz.7.00-17.00, sob. godz. 8.00-14.00

Montaż instalacji gazowych firm
• PRINS AUTOGASSYSTEMEN B.V.
• LANDI RENZO S.P.A.
• EMMEGAS S.R.L.
• LOVATO
Wtrysk sekwencyjny gazu od 2900 zł
Sprzedaż części i akcesoriów samochodowych 
CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

FIRMA HANDLOWA A PANELE
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

PANELI PODŁOGOWYCH

n CEGS2 
&O2ĘO0 GEQHń7

*

PROMOCJA NA ROLETY I ŻALUZJE - NOWE WZORY

NOWOŚĆ - DRZWI I OKNA
• Nysa, ul. Armii Krajowej I (wjazd od strony młyna), tel. 433 37 64

AVANTI
ii I L V J

UWAGAI
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Tomasz Tokarz
tel. 4330128

tocar
SERWIS

NOWY ADRES

Podolska 18
AUTOnaGAZ

Montaż instalacji gazowych renomowanej firmy ~F?LPIGAZ
• * WKKKK GAZQWf UAI ABY ZASfl SHtA

♦ MECHANIKA POJAZDOWA osobowe i dostawcze
♦ KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
♦ KLIMATYZACJA serwis
♦ OPONY sprzedaż

- Wtrysk gazu od 3000 zł
- Montaż instalacji CNG
- Bezpłatny serwis dla naszych klientów

AUTO GAZ
SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU

JUŻ OD 2600 zł
RATY 3 x O%

NOWOŚĆ
CIEKŁY WTRYSK GA?U 

MONTAŻ INSTALACJI CNG!

TRADYCYJNE OD 1100,-

I . ,
Flisa

SALACHNAautO
NYSA, ul. Bolesława Śmiałego 3, tel. 433 89 33, tel. kom. O 501 397 133 
PRUDNIK, ul. Kolejowa 10, tel. 436 14 36, tel. kom. O 605 651 207

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP I LAWET

DIAGNOSTYKA 
KOMPUTEROWA SILNIKA 

EUROPA I USA 
MASZ PROBLEM Z INSTALACJĄ?

MY Cl POMOŻEMY!

14 LAT DOŚWIADCZEŃ
• AUTO ZASTĘPCZE •

Jan Biernat 
SKOROSZYCE, ul. Polna 18 

Tel. 431 80 31;
0602 466 741; 0604 69 77 26



Fort II na terenie byłego poligonu

28-30. 07. 2006

FORTU

interreg ma

.10.00-11,30



Bielice: - Nie obawiam się i nie lękam. Czuję radość, w końcu'znalazłem przeznaczenie. To jest mój wybór...

Radość powołania
Weronika Zabajewska

Pani Henryka bardzo dokładnie pamięta dzień, w którym młodszy 
syn, Sylwester powiedział: „Mamo, ja już nie muszę zdawać egza
minów”; - Byłam pewna, że pozaliczał wszystko i już ma spokój. On 
jednak kontynuował: „Rezygnuję ze studiów, idę do zakonu”. - A 
przecież był na pierwszym roku na WF na Politechnice Opolskiej. 
Faktycznie przez długie lata służył w kościele do inszy, jednak nic 
nie wskazywało rra to, że zostanie księdzem - wspomina pani 
Henryka.

Chęć pomocy bliźnim
Nieprzespane noce i 

obawa czy rzeczywiście 
podjął właściwą decyzję, ta 
myśl nie dawała spokoju ro
dzicom. - Myślałem, że zo
stanie strażakiem, pójdzie 
do wojska - dodaje pan Ze
non, ojciec Sylwestra. Dziś 
kiedy patrzą na syna, są z 
niego dumni. Przecież wy
brał życie u boku Boga, 
jako Misjonarz Werbista. 
Czeka go mnóstwo pracy, 
tym bardziej, że wyjeżdża 
do Konga, by tam nie tylko 
pogłębiać wiarę w Boga, 
ale i służyć pomocą tym, 
którzy jej potrzebują. Jego 
decyzja była przemyślana.

- Przed złożeniem ślu
bów wieczystych każdy z 
nas pisze tzw. petycję mi
syjną, tym samym zgłasza
jąc gotowość do pracy na 
misjach. Mieliśmy prawo 
wyznaczenia trzech propo
zycji, gdzie chcielibyśmy, 
już po święceniach kapłań
skich, pracować jako misjo
narze. W moim przypadku 
było to: Nowa Gwinea, 
Kongo oraz praca pastoral
na w południowej części 
Afryki - opowiada ksiądz 
Sylwester Wydra. - Gwinea 
to była moja pierwsza mi
łość, interesowałem się tym 
miejscem, znałem stamtąd 
wielu misjonarzy. Zawsze 
jednak powtarzałem, że 
chciałbym pracować w 
Afryce, Stąd wybór dwóch 
pozostałych krajów - kon
tynuuje - Pisząc Kongo su
gerowałem się przede 
wszystkim tym, że w tej czę
ści Afryki potrzebni są 
nowi misjonarze, poza tym 
są tam ogromne potrzeby 
jeżeli chodzi o niesienie po
mocy.

W momencie kiedy 
otrzymał pismo z decyzją o 
przyzwolenie do pracy na 
misji w Kongo nie lękał się, 
nie miał żadnych obaw, to
warzyszyła mu natomiast 
nieodparta radość. Taka 
prawdziwa. Cieszyło się 
serce, radowała dusza. - W 
końcu znalazłem przezna
czenie - pomyślał. - To był 
mój świadomy wybór, tym 
bardziej, że w miejscu tym 
jest wiele możliwości roz

woju i realizacji powołania 
misjonarskiego - dodaje.

Powołanie
Ksiądz Sylwester, mimo 

zamiłowania do sportu i pa
sji do muzyki, odnalazł po
wołanie w służbie Bogu. 
Zapragnął iść Jego ścieżka
mi, głosząc prawdę i niosąc 
miłość. Powołanie rodziło 
się w nim od małego. - Przy
kład wiary i modlitwy to 
wszystko zaczyna się w 
domu, w rodzinie. Zaczyna 
się od własnej parafii, ko
ścioła, pośród miejscowej 
społeczności - tłumaczy.

Od najmłodszych lat 
służył do mszy w miejsco
wym kościele w Bielicach. 
Jak sam twierdzi, służenie 
przed ołtarzem sprawiało 
mu dużo radości. Chętnie 
odwiedzał kościół i sąsia
dów, którymi byli Benedyk
tyni - Duży wpływ na moje 
powołanie mieli właśnie 
oni, w Bielicach przebywa
li jakieś trzy, cztery lata. 
Aktualnie znajduje się tam 
schronisko dla bezdom
nych.

Jako dziesięcioletni 
chłopiec był stałym gościem 
klasztoru benedyktynów. 
Służył u nich na mszy, do 
dziś pamięta jak otrzymał 
albę z kapturem. Dzięki 
nim doświadczył przyjaźni, 
wspólnoty i modlitwy. Z 
pewnością ich relacje i bar
dzo dobry kontakt przyczy
niły się do powstania zaląż
ka powołania w małyn) ser
duszku Sylwka.

Kiedy rozpoczął naukę 
w szkole średniej nie zrezy
gnował z służenia. Wów
czas uczył się w Kędzierzy
nie Koźlu w technikum 
elektronicznym. Mieszkał 
w internacie, do domu 
przyjeżdżał na weekendy. 
- Czułem potrzebę służe
nia, choć nigdy przesadnie 
pobożnym nie byłem - 
śmieje się. Jednak zawsze 
chciałem byćjjrzy ołtarzu, 
sprawiało mi to przyjem
ność - wspomina.

I tak z kilkunastoletnie
go chłopca, wyrósł mężczy
zna, który mając 19, 20 lat 
nadal pełnił obowiązek mi
nistranta.

Droga do święceń
W szkole poza nauką, 

znajdował czas na zajęcia 
popołudniowe ze sportu. 
Jego zamiłowaniem był 
przede wszystkim - rzut 
dyskiem. Kiedy w 1996 
roku zdał maturę postano
wił złożyć papiery na wy
dział WF. - Wahałem się co 
do decyzji podjęcia kierun
ku. Myślałem o kształceniu 
się w kierunku elektrycz
nym, albo sportowym. Wy
brałem to drugie - komen
tuje. Czy żałuje? - Nie, gdyż 
studia na tym kierunku były 
bardzo ciekawe, sprawiały 
mi naprawdę dużo radości. 
Podczas tego roku jednak 
zastanawiałem się, czy rze
czywiście to jest to, co 
chciałbym przez całe życie 
robić. Myślałem, żeby coś 
zmienić, spróbować czegoś 
nowego. Tak zrodziła się 
myśl, by zostać misjona
rzem. Po roku zrezygnowa
łem i wstąpiłem do Semi
narium Duchownego Oj
ców Werbistów w Górnej 
Grupie koło Grudziądza. 
Po rocznym postulacie po
szedłem do Chludowa koło 
Poznania, na przedłużony 
nowicjat. Był to już czas 
wprowadzenia w życie du
chowe. Następnie w 1999 
roku złożyłem pierwsze 
śluby zakonne - opowiada.

Kolejne cztery lata 
ksiądz Sylwester Wydra 
spędził w Pieniężnie nie
opodal Elbląga w Misyj
nym Seminarium, studiując 
tam filozofię i teologię. 
Przełomem okazał się wy-, 
jazd do Niemiec, gdzie 
kontynuował naukę z teo
logii. - Przyszły zaproszenia 
z Niemiec, z możliwością 
dalszej nauki. Przez dłuższy 
czas nikt ze studentów, z 
kolegów nie zgłaszał się do 
wyjazdu. Pomyślałem więc, 
dlaczego by nie spróbować. 
Wraz z kolegą złożyliśmy 
podania, po pewnym czasie 
przyszło pozwolenie. Tak w 
2001 roku trafiłem do 
klasztoru w Niemczech, w 
Sankt Augustin - dodaje 
ksiądz.

Pierwszy rok nie należał 
do łatwych. Barierą był 
przede wszystkim język.

Święcenia Kapłańskie w Sankt Augustin, przyjęte z rąk biskupa z Essen, ks. doktora Feliksa 

Genn. Sylwester Wydra (trzeci z prawej), jako jedyny misjonarz z Europy i jednocześnie Polski. 

Pozostali misjonarze z Indonezji, Filipin i Kanu.

Jednak zdolny, młody czło
wiek, który wykazuje inicja
tywę podoła wszystkim 
przeciwnościom. Dzięki 
uczestnictwie w kursie z ję
zyka niemieckiego opano
wał perfekcyjnie język. Na
ukę zakończył rok temu, 
egzaminy pozdawał z wyni
kiem pozytywnym. Następ
nie przyjął Śluby Wieczyste, 
później Święcenia Diako
natu.

Znajomych miał z róż
nych zakątków świata: z 
Korei, Chin, z Indonezji, 
Filipin, Indii.

Czas przygotowań
16 lipca przyjechał do 

swojej fbdzinnej parafii na 
uroczystość prymicji. Była 
radość, pojawiły się łzy. 
Oczywiście, łzy szczęścia 
na twarzach zarówno naj
bliższych oraz mieszkań
ców. Emocje i wzruszenie 
towarzyszyły również przy
szłemu księdzu. 'Był to 
bardzo ważny dzień i njoc- 
ne przeżycie dla mnie sa
mego - mówi o swoich 
uczuciach. - Odprawiłem 
pierwszą mszę pośród lu
dzi, od których się właści
wie wyszło, gdzie się wy
chowywało, wśród rodziny 
również tej parafialnej. 
Czuję wielką radość, bo 
jest to powołanie. Czułem 
pomoc modlitewną i du
chowną. Mam świadomość 
tego, że nie jestem pozo
stawiony sam sobie - cieszy 
się. Dużo radości sprawiła 
mi również sama uroczy
stość, oprawa zwłaszcza mu

zyczna.
Miesiąc wcześniej w 

Sankt Augustin przyjął 
Święcenia Kapłańskie 
wraz z sześcioma kolegami 
- werbistami. Sylwester 
Wydra był jedynym z Eu
ropy i jednocześnie z Pol
ski, pozostali trzej po
chodzą z Indonezji, jeden 
z Filipin i z Kanu. Dzień 
później odprawił swoją 
pierwszą mszę koncelebro
waną z udziałem księdza 
proboszcza z Bielic. - Aku
rat tak się złożyło, że nasz 
ksiądz z Bielic obchodził 
wówczas 44 rocznicę 
pierwszej mszy od czasu 
święceń, natomiast w 
moim przypadku była to 
pierwsza.

Na prymicjach w Bieli
cach nie zabrakło gości 
spoza Polski. Pojawiły się 
flagi Polskie i Niemieckie, 
każdemu serce się radowa
ło. Po mszy przyszedł czas 
na zabawę. Nie codziennie 
można bawić się na tak wy
jątkowej uroczystości. Na 
początku zabawę rozkręci
ły dzieci, przygotowane 
przez Romana Gila z Pry
watnej Szkoły Muzyki 
Rozrywkowej. Swoim ra
dosnym graniem rozbawi
li gości, porywając ich na 
parkiet.

- Jesteśmy wdzięczni 
ludziom, za pomoc w przy
gotowaniach, czego nieste
ty nie można powiedzieć o 
gminie. Wiedzieli, z dużym 
wyprzedzeniem, że będzie 
miała miejsce.w Bielicach 
uroczystość prymicji, 

mimo tego nie zrobili nic. 
A przecież było tak wielu 
ludzi z obcych krajów. Pa
trzyli na te dziurawe dro
gi, robili zdjęcia, karrrero- 
wali - wstyd, mówi pan Ze
non.

Już za rok, ksiądz Syl
wester wyjeżdża na misje. 
- Moim celem jest żyć z in
nymi ludźmi, poznawać ich 
kulturę, zwyczaje. Pragnę 
uczyć się od nich życia, aby 
między nami utworzyła Się 
nić wzajemnego darowa
nia i przyjmowania. W taki 
o to sposób chcę głosić 
ewangelię, głosić Chrystu
sa. Ważne jest by być au
tentycznym, muszę być 
sobą, nie będę udawał. 
Mam nadzieję, że ludzie to 
docenią, zauważą i dzięki 
temu zaakceptują mnie. 
Liczę z ich strony na ser
deczność.

Dla młodego księdza 
życie w Afryce to ogrom
ne wyzwanie. Będzie mu- 
siał poświęcić mnóstwo 
czasu i wysiłku, by zrozu
mieć ich kulturę i sposób 
myślenia tamtejszych lu
dzi, tak bardzo różniących 
się od nas. Piękne jest to, 
że są na tej ziemi ludzie, 
dla których korzyści mate
rialne i pogoń za nowocze
snością nie ma znaczenia. 
Znaczenie ma natomiast 
miłość, chęć niesienia po
mocy bliźnim oraz radość 
przebywania z ludźmi. A 
wszystko to dla Boga i lu
dzi. Sylwester Wydra, to 
człowiek powołany do czy
nienia dobra...
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Plotki, 
wpadki 

i wypadki, 
czyli...

Z drugiego 
obiegu

Nie myje ręki
Starosta Majka, od kiedy na święcie 
policji wojewódzki komendant przywitał 
się z nim przed wojewodą, nie myje ręki. 
Majka wszystkim się chwali: „Najpierw 
przywitał się ze mną, a dopiero potem z 
wojewódą!". I tak dziesięć razy dziennie. 
Jak to niewiele ludziom trzeba do 
szczęścia!

Marian wypoczywający 
Burmistrz Smutkiewicz, od kilku tygodni 
przebywający na urlopie, przedłużył 
wypoczynek i przyjedzie dopiero na Dni 
Twierdzy Nysa. W urzędzie nie 
zauważono by przedłużająca się 
nieobecność burmistrza w jakikolwiek 
sposób wpłynęła ujemnie na pracę tej 
instytucji. Jest jak w piosence: „A 
oprócz tego nic na działkach się nie 
dzieje...”

Wyszli na dobre
RękS sprawiedliwości dosięgła Artura K.
- naszego byłego kolegę redakcyjnego, 
który po odejściu z naszej redakcji dostał 
się w złe towarzystwo. Artur, zaprotego- 
wany przez swojego byłego adwersarza 
Romualda K. (wyrok za wyłudzenie), 
obecnie wysokiego urzędnika nyskiego 
starostwa został dyrektorem Unii 
Turystycznej Gmin Powiatu Nyskiego. Ale 
to tylko była przykrywka do wydania 
przed wyborami pisemka „Nyski Tydzień”
- w końcu gdzieś starosta Majka, 
Romuald K. tudzież jego kompan 
Ryszard T. (2,3 promila) muszą się przed 
wyborami reklamować. Pisemko hojnie 
wspierane pieniędzmi Unii (czyli 
pieniędzmi gmin i powiatu) miało slogan 
„Wychodzimy na dobre” i podszczypy
wało „Nowiny” oraz Ligę Nyską. Okazało 
się, że po kilku miesiącach pomimo 
wsparcia powiatu pisemko padło. 
Zbankrutowała też Unia Turystyczna 
zostawiając wiele tysięcy długów. W 
dodatku Artur miał wyłudzić od swojej 
dziennikarki pieniądze, która ta dostała na 
rozpoczęcie własnej działalności i za ten 
fakt stanie przed sądem - na razie 
grodzkim. Pieniądze, które we współpra
cy ze starostą, Romualdenj i innymi 
wyprowadził z kasy powiatu, nie 
interesują nyskiej prokuratury. Jaki jest 
powód?
Nie wiemy, ale żona Artura pracuje w 
prokuraturze. To na pewno nie ma 
żadnego wpływu na decyzje tej 
instytucji - my tylko tak sobie uprzejmie 
donosimy.

Nie popływali
W sobotę nad nyskim jeziorem balowała 
nyska Samoobrona. Trunki były dobrze 
schłodzone, a jak trunki są dobrze 
schłodzone, zawsze można liczyć na 
obecność bliźniaków. Bynajmniej nie 
Kaczyńskich. Nysa ma swoich, nie mniej 
znanych: Kamudę i Tuszyńskiego. 
Podobno wywalono ich z Samoobrony 
już dawno, ale chyba tylko na niby. 
Zmartwiła nas nieobecność posłanki 
Sandry. Czyżby gardziła nyskimi 
towarzyszami?
Natomiast odnotowaliśmy obecność 
byłego posła PSL Władysława Medwida. 
Ruch ludowy jak widać trzyma się 
mocno.

Wróbel na lewicy 
Przedwyborcze przetasowania odbywają 
się także w nyskim ratuszu. Wicebur
mistrz Zbysław Wróbel - jak nam donosi 
nasz donosiciel - ma podobno 
wystartować jako kandydat do Rady 
Miejskiej w barwach SLD. Cóż, jak to 
mówią: „lepszy Wróbel w garści...”. 
Martwi nas tylko kto zorganizuje 
komitet wyborczy Mariana S.? Czyli: 
czy jest po co wracać z urlopu?

Turystyka: Podróże moich marzeń... Bhutan

KRAINA GRZMIĄCEGO SMOKA

Kraina, która zdaje się wcale nie pragnąć turystycznej gawiedzi

Tekst i zdjęcia:
Aleksandra Wiercimok

Kraj trudno dostępny, 
egzotyczny, piękny i 
zadbany, spokojne 
królestwo odizolowa
ne od futurystyczne
go Zachodu i niewy- 
eksploatowane 
turystycznie, wciąż 
kuszące wielowie
kową tradycją, mają
ce swoją tajemnicę... 
Istnieje dziś takie? 
Oczywiście 
- to Bhutan.

Jedyne na świecie buddyj
skie państwo, rządzone przez 
ukochanego króla, pełne 
wspaniałych klasztorów-wa- 
rowni - dzongów, z których 
najsłynniejsze to Tygrysie 
Gniazdo. Niewielkie i jakby 

pogrążone w medytacji miasta: 
Paro, Thimphu i Punakha, pełne 
ozdobnych domów i życzliwych, 
kochających spokój mieszkańców 
- w kontraście do oblegających 
centra historyczno-religijne pla
stycznych wyobrażeń dobrych i 
złych duchów tej cywilizacji, 
współgrających niemą, barwną 
ekspresją z nirwanicznym fanto
mem himalajskich szczytów i zbo
czy. Kraina, która zdaje się wcale 
nie pragnąć turystycznej gawiedzi.

Tygrysi skok
Już niemal od płyty lotniska nie

podległy duch kraju zaznacza swoją 
obecność i wolę. Twarz drapią ostre 
szpilki zimnego, czystego powietrza
- takie powitanie z tutejszą aurą. 
Przenikliwe słońce oślepia. Do tego 
milcząca a wymowna asysta biało za- 
kapturzonego chóru Himalajów, 
które swoim masywem osaczają nie
duże lotnicze miasteczko Paro. Za
spana w samolocie, czuję się z na
gła wybudzona i orzeźwiona. Krysz
tałowym chłodem klimatu, ale i 
przeświadczeniem, by nie wierzyć 
zbytnio w dotychczasowe nawyki tu
rysty, wyniesione z innych wojaży. 
Wola władcy tej ziemi nie pokrywa 
się bowiem z przewidywaniami spe
cjalistów od marketingu, zmysłem 
towarzyszącej nam gdzie indziej ko
mercji...

Bhutan, DrukGyal-Khab, Kró
lestwo Grzmiącego Smoka - to nie
duże azjatyckie państwo leżące we 
Wschodnich Himalajach. Ponad po
łowa kraju to tereny ponad 3.000 m 
n.p.m. (do 7.315 m n.p.m.). Dwie 
trzecie - to lasy (tropikalne, a wyżej
- wiecznie zielone iglaste i liściaste). 
Klimat zróżnicowany: od monsuno- 
wego po chłodny, wysokogórski. 
Bhutan to państwo dość wyizolowa
ne, monarchia o charakterze teokra- 
tycznym, gdzie religią panującą jest 
buddyzm tantryczny. Potencjalny tu
rysta, który nabiera apetytu na ten 
atrakcyjny kraj, napotyka na dość 
osobliwe okoliczności związane z 
przekroczeniem granicy. Ogranicze
nie liczbowe rocznego przepływu tu
rystów, wysoki koszt opłaty za każ
dy dzień pobytu (200 $, z czego rze
czywiste koszty plasują się poniżej 
1/3 tej sumy), kontrola ruchu tury
stycznego, ograniczenia form zwie
dzania kraju. Czyli: pierwsza wraże
nie wręcz niegościnności. A jed
nak...

Moje pierwsze kroki na bhutań- 
skiej ziemi; malownicze miasteczko 
Paro szybko pochłania uwagę i zmy
sły. Przede wszystkim wspaniałą ar

chitekturą, ożywioną skonden
sowaną, azjatycką codzienno
ścią. Niemal każdy dom to 
drewniane arcydzieło: misterna • 
snycerka, złożona harmonia fa
sady, ozdobnie malowane ramy 
wejściowe i okienne, osadzone 
w glinianych murach; kolorysty
ka dojrzałych owoców, sepii i 
ciepłych tonacji drewna. Bu
dowle są przy tym ekologiczne 
i przemyślnie funkcjonalne. 
Wzdłuż głównej ulicy mieszczą 
się parterowe sklepy, kafejki, 
bary, uliczni sprzedawcy rozkła
dają także swój towar na wysta
wionych stolikach - głównie 
żywność i rękodzieło, w tym bi
żuterię i pamiątki, nierzadko o 
charakterze sakralnym. Miasto 
szybko mnie jednak ujmuje, 
przy całej egzotyce, czymś nie
uchwytnie bliskim. Sprawiają to 
w sporej mierze, jak zawsze, lu
dzie, naturalnie skupieni na ko
łowrotkach swojej codzienno
ści, a równocześnie gotowi do 
wychylenia się znad nich z 
wielką sympatią, życzliwością i 
nienachalnością. W niespiesz
nym porannym tłumie wyróż
niam dwa typy przechodniów. 
Jeden to normalni tubylcy, 
odziani w tzw. baku i gho: ro
dzaje sukien wykonanych z tka
nin pasiastych lub kraciastych, 
o wywiniętych rękawach i koł
nierzach, uzupełnionych rzuca
jącymi się w oczy podkolanów- 
kami i wygodnym chyba obu
wiem. Drugi - to postacie mni
chów w amarantowych szatach, 
tak dziwnie lekkich w swoim 
brzemieniu służby duchowej.

Widok tych ostatnicłPjest 
dla Paro (jak i dla całego tego 
buddyjskiego kraju) niebagatel
ny. To nieduże miasto bowiem 
cenionejest w sporej mierze dla 
kilku zabytkowych klasztorów- 
twierdz, zwanych dzongami 
(najstarszy - z VII wieku), peł
niących także funkcję szkół
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(głównie dla dzieci). Klasztory 
te wznoszono społecznie jako 
centra obrony przed agresją ty
betańską. Poza tą - jak i oczywi
ście kultową - rolą pełniły one i 
wciąż partią funkcje administra
cyjne, ale są też ośrodkami 
ożywiającymi tradycję i folk- 
lor.Utrzymywanie tradycji sta
nowi zresztą zasadniczą troskę 
króla: od kultu i obyczajów (do 
niedawna brak importu obcej 
odzieży, papierosów, alkoholu, 
nawet obecności telewizji), 
przez formy drugorzędne - jak 
narodowy charakter stroju - po 
całkowitą kontrolę ruchu tury
stycznego. Paro leży w stosun
kowo dużej dolinie. Spoglądając 
na jej zbocza dostrzjc można 
charakter tego terenu: widocz
ne z dala rolnicze domki, a 
wokół pola zbożowe, ziemnia
czane, ryżowe, a także... sady 
jabłoni. Takie miejsca to praw
dziwy skarb tego kraju, bowiem 
tereny uprawne zajmują tutaj le
dwie kilka procent, reszta to 
lasy, a ponad połowa - wysokie 
góry. Przemysł natomiast prawie 
że na większą skalę nie istnieje.

Zdecydowanie wśród klasz
torów króluje legendarne „Ty
grysie Gniazdo”, budowla za
wieszona na niemal pionowej 
ścianie skalnej. To bodaj najbar
dziej efektowny punkt widoko
wy w Bhutanie i główny cel piel
grzymek religijnych.

Klasztor ma także funda
mentalnie symboliczne znacze
nie dla początków - legendar
nych - buddyzmu w Bhutanie: 
jak niesie barwna, baśniowa 
wieść, do niedostępnego Bhuta
nu przyleciał na grzbiecie cu
downej tygrysicy i osiadł na Ty
grysiej Skale indyjski duchowny, 
Guru Rinpoche, by założyć lo
kalną grupę wyznawców buddy
zmu drogi Mahayana. Guru spę
dził w tamtejszej niedostępnej 
grocie górskiej trzy miesiące w 
głębokim medytacyjnym skupie
niu, tworząc zalążek nauki, 
którą następnie rozniósł on i 
jego uczniowie po bhutańskiej 
ziemi. Miejsce wylądowania 
tego tygrysiego „rumaka prze
stworzy” uczczono oczywiście 
budową klasztoru (niezwykle 
śmiałą i karkołomną, nawet jak 
na dzisiejsze fantazje prze

Dzong w dolinie Punaka

strzenno-architektoniczne).
Przyzywającej mnie fantazji le- 

gendarno-widokowej stało się za
dość. Wcześniej poczynione ruchy 
organizacyjne - i oto posuwam się 
w górę rzeki Paro. Wkrótce u zbie
gu zboczy doliny, a u podnóża 
wspaniałych gór kończy się asfalt. 
Przede mną ruiny klasztoru Drug- 
kyel Dzong. Poniżej parę domostw 
z paleniskami oraz rodzaj „kaplicz
ki” ze sporym młynkiem modlitew
nym - kultowym elementem cha
rakterystycznym dla tych ziem. Za
wracam w dół doliny, a dalej posu
wam się pieszo górską ścieżką. Po
czątkowo wygodna i rozległa, jest 
trasą także dla mułów i koni. Dalej 
las rzednie, strome gliniaste pod
łoże obsuwa się pod stopami, słoń
ce doskwiera. Ale to zupełnie nic 
wobec wabiącego megawidoku, jaki 
przede mną majaczy. Aż trudno 
uwierzyć: pojawia się klasztor, 
uwieszony na skałach w sposób pra
wie że niemożliwy, zdający się za
przeczać fizyce i ograniczonym 
przecież możliwościom ludzkich 
rąk. Wydaje się, jakby to któreś z 
oświeconych tantrycznych bóstw 
umieściło ten obiekt kultu swoją 
dłonią na zapierającym oddech 
urwisku. Klasztorna budowla kró
luje nad naszymi emocjami jak ar- 
cyważny symbol. Symbol czego? 
Może wyższego etapu rozwoju du
chowego ludzkości, taki szczebel do 
nieba czy do wyzwolenia już na pół 
niematerialny, spokojny i czujny jak 
sama natura, jak oko minerału.

Upał i przejściowe zmagania z 
organizmem - a przede mną nieza
pomniane widoki na grań hima
lajską, na długie żagle łopoczących 
flag modlitewnych (kolejny znak 
rozpoznawczy krainy), na przycup
nięte tu i ówdzie małe „domy me
dytacji” dla pielgrzymów. Surowi
zny zboczy ożywione są przez rodo
dendrony, drzewa iglaste, dęby. 
Słońce wywija w przestrzeni swoim, 
lśniącym ostrzem, dorysowując zło
ciste miraże do i tak iluzorycznych 
kreacji natury. Pokonywana i wciąż 
piętrząca się droga nabiera wręcz 
dodatkowego, ponadczasowego 
wymiaru. Droga wadżrajany, naj
szersza i najbogatsza (dla niektó
rych wręcz zbyt bogata, barokowa), 
będąca jednocześnie przejściem w 
wyższe, odosobnione światy... Sam 
klasztor przybliża się i tężeje, ni
czym pąk kwiatu.

Pył Diamentowej Drogi
Zdrożona i szczęśliwa udaję się 

z gościną w również niebagatelne 
miejsce, jakim jest typowy bhutański 
dom. Zbudowany według starych tra
dycji i wskazówek, prostokątny, pię
trowy (występują jedno- lub dwupię
trowe) parter pozostawia zwierzętom 
hodowlanym i innym celom gospo
darczym. Wyższe piętra utworzone są 
z drewnianych ram i bambusowych 
przepierzeń, pokrytych gipsem, któ
re wypełniają i dzielą przestrzeń 
mieszkalną. W dawniejszych czasach 
owe ramy i ścianki ponoć pozosta
wiano w naturalnej formie i kolory
styce; później i obecnie (jak tutaj) - 
zdobi się je i pokrywa wymyślnymi 
malowidłami, wzorami. Wyrysowane 
tu sceny sprawiają momentami wra
żenie kadrów z jakiejś egzotycznej 
kreskówki, oczywiście bardziej skom
plikowanej i o głębszym przesłaniu... 
Tutaj okna tradycyjnie nie posiadają 
żadnych blend, przesłon. Choć w 
Bhutanie stosuje się już na coraz 
szerszą skalę zwykłe szyby, w trady
cyjnym domostwie używane są jedy
nie na czas niepogody bambusowe, 
dość ażurowe rodzaje pokryw, prze
puszczających część światła dzienne
go; zaś na noc dochodzą praktyczne 
rozsuwane okiennice. Dowiaduję się, 
że przestrzeń w dachu między czę
ścią płaską-sufitową a zewnętrzną - 

dwustronnie pochyłą, którą tutąj wy
pełniają bambusowe maty, na tere
nach wiejskich przeznacza się na su
szenie mięsa i warzyw, także prze
chowywanie siana. Czyli: podobień
stwo do użytecznych europejskich 
strychów...

Zewnętrzne schody wiodą do 
części mieszkalnej, obmyślonej jako 
harmonijny zespół użyteczno-symbo- 
licznych pomieszczeń. Mijamy pierw
sze piętro - to miejsce przeznaczone 
zwykle dla służby oraz na nocleg ro
dzinie, przybywającej z wizytą. Dru
gie piętro jasno oświetlone jest przez 
liczne okna, jest już właściwym tere
nem domowego życia rodziny. W 
centralnej części znajduje się duże 
pomieszczenie o charakterze „salo
nowym”. Po prawej stronie znajduje 
się sypialnia, po lewej natomiast do
mowa kapliczka, ten swoisty katali
zator życia rodzinnego i osobistego. 
Resztę stanowią kuchnia i latryna (ta 
ostatnia - nie zawsze znajduje się 
wewnątrz domu). Wchodzę i pozo- 
staję w „salonie”. Wyposażenie spra
wia wrażenie raczej podstawowego: 
dywany, niskie, nieduże stoliki, tro
chę półek na naczynia, skrzynie na 
odzież, zrolowane wraz z pościelą 
materace, a także krosna. W kapli
cy, do której zaglądam, widnieje w 
półmroku drewniany ołtarz z figurą 
w medytacyjnej, skoncentrowanej 
pozie; wszystko tu zresztą zdaje się 
sprzyjać koncentracji.

Zgodnie ze zwyczajem siadamy 
na podłodze na (matach). Kontem
plując wnętrze, biorę udział w cere
monii picia herbaty suza - z nietypo
wym dla mnie dodatkiem w postaci... 
łoju jaka. Później, chyba dla zmiany 
smaku i nastroju, dostaję do skosz
towania napój ara: taki miejscowy 
bimber, po kieliszku którego wyraź
nie kręci się w głowie, a do tego ty
powy tutaj prażony ryż - dzol.

Niewymuszony nastrój panujący 
w domostwie, skupiona życzliwość 
gospodarzy, cały kontekst odgłosów, 
zapachów, nawet jakaś tajemnicza 
wymowa dotykanych przeze mnie na
czyń, wszystko jak wymowne świa
dectwa uczestniczenia w całościowej 
harmonii, tak dalekiej naszej kultu
rze. Być może to efekt mojego wie
czornego zmęczenia. A może - i w to 
milej jest ukojonemu turyście wie
rzyć - obecność odwiecznej animy 
miejsca, niewidzialnego, pokrywają- 
cegaiutaj wszystko i wszystkich świę
tego „pyłu” Diamentowej Drogi, 
wszechogarniającego buddyzmu Wa- 
dżrajany: religii, filozofii, sztuki i spo

sobu codziennego życia, prostu
jącego ścieżki wiernych z łatwo
ścią, za jaką współczesny, zżera
ny stresami i ambicjami Europej
czyk może tylko zatęsknić...

Ukojona tym przyjęciem, 
wracam do swojej bazy noclego
wej: parterowego, dwuosobowe
go domku. Przyjemnym akcen
tem na koniec dnia okazuje się 
smaczna kolacja, złożona z bar
dzo delikatnego mięsa z kurcza
ka oraz warzyw o wspaniałym 
naturalnym smaku. Wieczór ten 
to również okazja do małej retro- 
spekcji: Bhutan okazał mi dzisiaj 
chyba dość przyjazne i jednocze
śnie frapujące oblicze. Oczywi
ście z zewnątrz, encyklopedycz
nie i statystycznie wygląda to 
wszystko nieco inaczej. Mamy tu
taj do czynienia z monarchią kon
stytucyjną; kraj ten - jak każdy 
inny - przeszedł i przechodzi wła
sne kryzysy i niepokoje. Jaśniej
sza historia ma miejsce od XI 
wieku, okresu najazdu tybetań
skich plemion Bhote. Powstaje 
państwo o religijno-świeckiej 
strukturze władzy: następcy tro
nu znajdywani byli jako kolejne 
wcielenie zmarłego władcy. W 
XVII w. kraj popada w zależność 
tybetańską, a w następnym wie
ku w Bhutanie pojawiają się An
glicy, a z nimi - konflikty zbrojne, 
aż do brytyjskiej ingerencji w rzą
dy. W 1949 r. Bhutan zawiera 
sprzyjające porozumienie z In
diami. W ciągu następnych dzie
sięcioleci powstaje Parlament, 
Rada Ministrów, natomiąst od lat 
70. (początek rządów krpla 
Wangchucka) miał miejsce pro
ces stopniowego usamodzielnia
nia się (pominąwszy sojusz indyj
ski - widoczne tu i ówdzie, stacjo
nujące wojska indyjskie) i unie
zależniania Bhutanu - politycz
nego, gospodarczego i kultural
nego. Bhutan izoluje się, i dopie
ro ostatnie lata wykazują pew
ne zluzowanie tego rygoru: zni
kają lub łagodnieją zakazy do
tyczące m.in. turystyki, korzy
stania z telewizji, europejskiej 
odzieży. Z drugiej strony wi
doczna jest troska króla o inne 
potrzeby poddanych: w kraju 
nie widać nędzy, domy i miasta 
są zadbane, wiele usług socjal
nych jest bezpłatnych; wzrosła 
także dbałość o edukację oby
wateli.

Cdn.



Prawo: Zawiasy, zero kosztów, przerzedzone zarzuty

Szajka z Polleny
Danuta Wasowicz-Hołota

W Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzone są sprawy o 
wyprowadzenie w latach 1998 - 1999 pieniędzy z Pacz
kowskich Zakładów Chemii Gospodarczej Pollena. Wice
prezes Krzysztof B. za spowodowanie strat w wysokości 
ponad 1 min 300 tys. otrzymał... 2 lata w zawieszeniu na 5 
lat, grzywnę 2 tys. zł i całkowite zwolnienie z kosztów są
dowych. Prokuratura nyska się nie odwołała. Prezes Pol
leny Mieczysław W., były działacz SLD i burmistrz Nysy, 
został oskarżony przez nyską prokuraturę o zawarcie 
umowy z jedną firmą i straty 24.400 żł. Sprawa nadal toczy 
się przed nyskim sądem.

Nierzetelni odbiorcy
Zaczęto się w kwietniu 2000 r. Prawie 

170 udziałowców Polleny zgłosiło do proku
ratora okręgowego w Opolu, że członkowie 
zarządu działają na szkodę firmy i poprzez 
zaniechanie;czynności dążą do ogłoszenia 
upadtośafirmy. Opole skierowało sprawę do 
Prokuratury Rejonowej w Nysie.

Zdzisława R. - główna księgowa pod
czas pierwszego przesłuchania opowiedzia
ła o umowie Polleny z firmą Neptun z Wro
cławia. Podpisana została przez prezesa Mie
czysława W. i jego zastępcę Krzysztofa B. 
na sprzedaż towaru o wartości 432.684 zł. 
Termin płatności określono na 28 dni. Cztery 
dni później towar został przewieziony z za
kładu na ul. Sienkiewicza w Paczkowie do... 
zakładu Polleny na ul. Parkowej. Krzysztof 
B. tłumaczył zdziwionej tą dziwną transakcją 
księgowej, że na podstawie umowy ustnej 
użyczył Neptunowi magazynu Polleny.

Trzy miesiące później do Polleny przy
szedł niepodpisany faks stanowiący zamó
wienie towaru z adnotacją, że towar ma być 
dostarczony do firmy Swisspol do Wrocła
wia.

- Krzysztof B. dał zgodę na wysłanie 
towaru, pomimo niezapłacenia za niego przez 
Neptuna. Towar o wartości 32.556 zł został 
dostarczony - powiedziała księgowa.

Paczkowskie Zakłady Chemii Gospodar
czej Pollena pieniędzy nigdy nie odzyskały. 
Zdaniem zeznającej była to niepraktykowa- 
na dotychczas forma umowy, gdyż wcześniej 
wszyscy odbiorcy zamawiający tak ogromne 
partie towaru byli sprawdzani pod względem 
kondycji finansowej

- Była to decyzja wyłącznie prezesa Mie
czysława W. i jego zastępcy Krzysztofa B. 
Wiceprezes mówił, że prokurent Jakub G. z 
Neptuna jest znajomym prezesa, a prezes - 
żę ten kontrakt załatwił Krzysztof B.

Podczas kolejnego przesłuchania opo
wiedziała o innych umowach, które przynio
sły straty. Była dostawa towaru na kwotę 
57.860 zł do firmy Multibusines Group Stani
sława Z. z Nysy. W Pollenie nie było żadnych 
dokumentów tej firmy. -To znajomy Mieczy
sława W., z którym miał jakiś interes na więź- 
by dachowe - powiedziała księgowa.

Kolejne zamówienie przyszło faksem w 
lipcu 1999 roku z Sycowa Wioski, z polece
niem przewiezienia towaru do firmy Swisspol 
do Wrocławia. Płatność za dostawę wynosi
ła 40 dni. O wysłaniu towaru o wartości 34.695 
zł zdecydował wiceprezes Krzysztof B.

- Nie sprawdzono firmy, nie wiadomo 
czy w ogóle istniała. Zastosowano duży 
upust, odbiegający od innych transakcji. Nie 
widziałam porozumienia ani też dokumentów 

firmy - oświadczyła księgowa. Pieniądze nie 
wpłynęły do Polleny. Kiedy sprawa trafiła do 
sądu, to jeden z właścicieli firmy oświadczył, 
iż nie uczestniczył w transakcji i sprawę skie
rował do prokuratury.

- Towar dostarczony został przez kie
rowcę z firmy należącej do Stanisława A. 
(przyp. aut. późniejszego prezesa Polleny).

Z paczkowskiego zakładu wyprowadzono ok 1,5 min zł 
a prokuratura nyska stawia prezesowi Mieczysławowi W. 
(który w całości powinien odpowiadać za funkcjonowanie 
zakładu) zarzut dotyczący umowy z jedną tylko firmą. 
Dlaczego?

Dowiedziałam się od niego, że towar trafił do 
Stanisława Z. z Nysy z upoważnienia pana 
C. z Częstochowy. Kiedy sprawa trafiła do 
sądu pan C. poinformował Pollenę, że skra
dziono mu dokumenty i ktoś się podszył pod 
niego - informowała Zdzisława R.

Była też inna umowa z firmą z Sycowa, 
a dotyczyła nawiązania kontaktów z firmą w 
Warszawie. Za pośrednictwo zapłacono 
26.840 zł. Zdaniem księgowej była ona nie
potrzebna, gdyż Pollena prowadziła już 
współpracę z tamtym kontrahentem. Podob
na sprawa dotyczyć miała działalności rekla
mowej. Firma z Rudy Śl. otrzymała kwotę 

4.880 zł i nie wykonała usługi.

Fikcyjne umowy
To, co przedstawiła księgowa, potwier

dziły zeznania Teresy Rz. - kierowniczki ds. 
sprzedaży.

- Transakcje te odbywały się poza dzia
łem zbytu. Otrzymywałam od wiceprezesa 
Krzysztofa B. gotowe dokumenty. Jedynie w 
przypadkirStanisława Z. z Nysy otrzymałam 
od prezesa Mieczysława W. polecenie sprze

dania mu towaru.-Nabywca nie spełniał jed
nak warunków, nie stać go było na zrobienie 
przedpłaty. On poszedł do prezesa, który 
scedował to na wiceprezesa. Decyzja była: 
sprzedać. Zażądałam tego na piśmie, bo 
uważałam że jest to stracony towar. Wice
prezes kazał dać15-procentowy upust i 28- 
dniowy okres płatności. Pieniędzy Pollena 
nigdy nie otrzymała. Podobnie było z umową 
z firmą z Sycowa na kwotę 31.603 zł - wice
prezes kazał dać towar.

Kolejne decyzje wiceprezesa dotyczyły 
wydania towaru dla firmy Małgorzaty i Jacka 
K. z Nysy na duże kwoty. - Wiceprezes stra
szył mnie, że nie podpisze tego i będzie miał 
na mnie haka - powiedziała Teresa Rz.

Główna księgowa Zdzisława R. zezna
wała po raz kolejny. Tym razem opowiedzia
ła o umowie z dnia 4 stycznia 1999 roku Pol
leny z firmą Silesia Trading w Opolu, repre
zentowaną przez Wiktora G. Celem miało być 
pozyskiwanie kontrahentów na wyroby pacz
kowskiej firmy. Załącznik określał wynagro
dzenie dla Silesii w wysokości brutto 24.400 

zł za kontrakt Polleny z Neptunem. W swo
ich wyjaśnieniach Zdzisława R. zwróciła też 
uwagę na umowę z firmą Promocja z Byto
mia na kwotę ok. 61 tys. zł tytułem prowizji.

- Nie wiem co robi ta firma. Fakturę do 
wypłaty zatwierdzili prezes i wiceprezes.

Fikcyjne umowy wyszły na jaw po kon
troli Urzędu Kontroli Skarbowej z Opola. Sile
sia Trading z Opola, należąca do Wiktora G., 
miała rzekomo ułatwić kontakty Pollenie z 
Tarnowem, Bydgoszczą, Rzeszowem oraz 
Neptunem z Wrocławia. Właściciele tych firm 
jednak zaprzeczyli pośrednictwu.

Wiktor G., właściciel Silesii Trading, wy
jaśnił UKS, iż nawiązał współpracę z Pol
leną za pośrednictwem prezesa Mieczysła
wa W. - Spotkaliśmy się na Akademii Eko
nomicznej we Wrocławiu. Zaproponowałem 
mu pomoc w nawiązaniu kontaktów handlo
wych. Zadzwoniłem do Bydgoszczy, do Tar
nowa, Rzeszowa - do firm, które pośredni
czyły w handlu chemią na Ukrainie. Na po
czątku 1999 r. zawarłem oficjalną umowę z 
Polleną o współpracy i prowizji od transak
cji. Należna Silesii prowizja była efektem za

wartych umów. Prezesowi Polleny Mieczy
sławowi W. postawiono zarzut, że doprowa
dził do niekorzystnego rozporządzenia mie
niem PZCHG Pollena wartości 24.400 zł po
przez zawarcie wspólnie ze swoim zastępcą 
Krzysztofem B. i Wiktorem G. umowy z Si- 
lesią Trading. Mieczysław W. nie przyznał 
się do zarzutu. Wyjaśnił, iż od chwili zosta
nia prezesem Polleny (od 1 grudnia 1998 r.) 
intensywnie poszukiwał nowych rynków zby
tu. Stwierdził, iż nieograniczone możliwości 
miał rynek wschodni. Nawiązał kontakt z 
Towarzystwem Polska Wschód i tam dowie
dział się, że bardzo dobre kontakty ma Wik
tor G. Rozpoczął on intensywne poszuki
wanie firm współpracujących z rynkiem 
wschodnim.

- Działania te doprowadziły do mojej 
wizyty na Ukrainie w lutym 1999 r. Efektem 
byt kontrakt dla Polleny na 3 min dolarów - 
zeznał podejrzany i okazał paszport (w trak
cie dochodzenia wyjaśniło się, że kontrakt z 
Ukrainą nie został zrealizowany). Na temat 
okoliczności zawarcia umowy Polleny z Sile

sią Trading podejrzany nic nie pamiętał, na
wet nie był pewien, czy ona należy do Wikto
ra G. Nie znał też okoliczności wypłaty pro
wizji dla tej firmy, wskazał jako odpowiedzial
nych zastępcę Krzysztofa B. i księgową Zdzi
sławę R. Pytany o kontrakt z Neptunem, 
stwierdził że nic nie wskazywało, aby miał 
być zrealizowany niepoprawnie.

- Tym bardziej, że towar był zdepono
wany w Pollenie. Był to duży kontrakt na 400 
tys. zł. Znałem kilka osób z Neptuna. Przy
jeżdżali do nas, nic nie mówili o złej kondycji 
Neptuna. Nie wiem jaki był efekt kontraktu, 
gdyż na Walnym Zgromadzeniu poprosiłem 
o odwołanie mnie przez Radę Nadzorczą z 
prezesa zarządu. Pracę zakończyłem w Pol
lenie 31 maja 1999 r.

Oczekiwanie na wyrok
Taki sam zarzut postawiono zastępcy 

prezesa Krzysztofowi B., który nie przyznał 
się do czynu. - Kontakty z Silesią prowadził 
prezes Mieczysław W. i on doprowadził do 
zawarcia umowy. Nie pamiętam, w jaki spo
sób Wiktor G. wywiązał się z umowy - po

wiedział policji.
Odnośnie kontraktu z Neptunem wyja

śnił:
- Wiem, że Wiktor G. przyprowadził lu

dzi z Neptuna. Efektem był kontrakt z nimi.
Kolejnym podejrzanym był właściciel 

Silesii Wiktor G. Z jego wyjaśnień wynika
ło, iż firma zajmowała się eksportem i im
portem artykułów spożywczych. - Miałem 
kontakty z firmami w kraju i za granicą. 
Byłem we Wrocławiu, spotkałem na par
kingu Mieczysława W. Znaliśmy się z wcze
śniejszych kontaktów. W rozmowie wyszło, 
że W. jest prezesem Polleny i ma proble
my ze zbytem towaru. Zapytał, czy nie 
mógłbym mu pomóc. Zaproponowałem, 
żeby przygotował oferty i cennik. Jecha
łem do Czechosłowacji, zabrałem je. W. 
miał przygotować umowę prowizyjną, 
chciałem zalegalizować współpracę na 
swoją firmę. We Wrocławiu realizowałem 
umowę z Neptunem na budowę garaży. 
Znałem właściciela. Dałem mu ofertę oraz 
dwóm innym firmom z Wrocławia. Powie
dzieli, że złożą zamówienia. Po tygodniu 
Krzysztof B. - wiceprezes Polleny powie
dział mi, że jest zamówienie z Ukrainy. Ja 
im to nagrałem. Ponadto był też kontrakt z 
Neptunem. Zapytałem wtedy, co ja będę z 
tego miał. Uzgodniliśmy, że zaliczkowo 
dadzą mi 20 tys. zł.

Zeznawał też Krzysztof R. - prezes Nep
tuna. Postawiono mu zarzut usiłowania do
prowadzenia do niekorzystnego rozporządze
nia mieniem Polleny o wartości 432.684 zł, 
ale nie osiągnięcia celu, z powodu odmowy 
dostawy całości towaru, a jedynie do nieko
rzystnego rozporządzenia kwotą 32.556 zł 
(wartość zabranej chemii). Mężczyzna wyja
śnił, iż właścicielem Neptuna jest Jakub G. 
Handlują armaturą przemysłową i paliwami. 
W tym samym czasie był on również preze
sem firmy TG SL Consult (materiały budow
lane), a jej właścicielem był Lucjan Sz. Wyja
śnił policji, że Mieczysław W., prezes Polleny, 
znał się z obu właścicielami. Firma Neptun 
mieściła się tam, gdzie Consult, miała taki 
sam faks.

- Lucjan Sz. polecił mi wypisać zamó
wienie od Consultu. Umowa została zreali
zowana. Partia towaru została sprzedana 
Swisspolowi (od razu tam zawieziono towar). 
Consult miał zajjłużenie wobec Swisspolu, 
pokrył je tym towarem - mówi Mieczysław 
W.

Prezes Neptuna zaprzeczył, żeby w kon
taktach z Polleną pośredniczyła firma Silesia 
z Opola.

Prokuratura Rejonowa w Nysie porząd
kując zawiłą sprawę Polleny wyłączyła 9 li
stopada 2001 r. materiały przeciwko preze
sowi i właścicielowi Neptuna do odrębnego 
postępowania. Do Sądu Rejonowego w Ny
sie trafia sprawa przeciwko Mieczysławowi 
W., Krzysztofowi B. i Wiktorowi G., dotyczą
ca umowy z Silesią na 24.400 zł (brutto). 
Pierwsza rozprawa odbyła się we wrześniu 
2002 r. Nie było na niej Krzysztofa B„ potem 
były kolejne terminy. W marcu 2003 r. prze
słuchiwano Mieczysława W., który nie przy
znał się do winy i odmówił zeznań. Wiktor G. 
(właściciel Silesii) zeznał natomiast, iż ułatwił 
kontakt Pollenie z Ukraińcami.

• dokończenie na str. 42
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PRODUCENT MEBLI

ul. Karola Miarki 5 tel./fax (0-77) 439 36 13
48-340 Głuchołazy tel. (0-77) 409 29 55

www.meble-solaris.pl
408nn

Restylane
Jeśli chcesz poprawić swój wygląd dzięki całkowicie natu
ralnemu preparatowi, który pozwala uzyskać widoczne i 
długotrwałe efekty estetyczne. RESTYLANE jest stworzony 
dla Ciebie.
Czy marzysz o wyraźniejszym owalu twarzy albo 
pełniejszych ustach czy też o wygładzonych zmarszczkach, 
RESTYLANE wydobędzie z ciebie to co najpiękniejsze - 
natychmiast i naturalnie.
Co więcej RESTYLANE daje ci wybór. Możesz zdecydować 
się na pojedynczy zabieg, na przykład wypełnienie warg. 
Możesz też poprawić usta i jednocześnie wygładzić 
zmarszczki. Ponieważ RESTYLANE zostaje z czasem 
wchłonięty, sama decydujesz co chcesz zrobić i kiedy 
chcesz to zrobić. Zawsze masz kontrolę nad tym jak 
wyglądasz - to ogromna zaleta RESTYLANE.

PROMOCJA - DACHÓWKA CELTYCKA LUMINO CIEMNOCZERWONI

18 zł netto / m2
możliwość uzyskania 7% VAT

T^ST^LANt

ATENh
CENTRUM ZDROWIA I URODY

Nysa, ul. Biskupa Jarosława 3 
tel. 077 433 7971; 077 448 04 44

a 
.«c 
a

Naturalny wewnątrz
RESTYLANE to kwas hialuronowy - substancja 
występująca w organizmie ludzkim - zawarty w formie 
krystalicznie czystego żelu. Kwas hialuronowy magazynuje 
wodę nawilżając i wypełniając objętość tkanki skóry. Wraz z 
wiekiem nasz organizm wytwarza coraz mniej naturalnego 
kwasu hialuronowego. Proste wstrzyknięcie RESTYLANE 
odbudowuje gęstość skóry i poprawia Twój wygląd przez 
udoskonalenie profilu, podkreślenie pełnych ust i 

wygładzenie zmarszczek i bruzd. 
RESTYLANE nadaje skórze 
sprężystość i sprawia, że Twoja 
twarz wciąż wygląda naturalnie. 
RESTYLANE działa przez 
określony czas po czym zostaje 
wchłonięty przez organizm. To 
oznacza, że możesz sama 
decydować kiedy poddać się 
następnej kuracji albo podtrzy
mać działanie.

’ DYSTRYBUTOR REGIONALNY:

f*GRA-H

Biała Nyska, ul. Nyska 27 
tel./fax: 435 78 78

435 17 51
435 68 25

tel. kom. 600 936 772

wytniji wyślij

I WYGRAJ DARMOWY ZABIEG NAWILŻAJĄCY!
Na karcie pocztowej odpowiedz na 2 pytania, wypełnij kupon i prześlij 
na adres redakcji: 48-304 Nysa, ul. Prudnicka 3 do dnia 11.08.2006 r.
1. Czy osoba korzystająca z RESTYLANE decyduje sama o czasie kolejnego zabiegu ?
2. Na jakie części ciała stosuje się zabieg RESTYLANE?

Zabieg liftingujący na okolice oczu wygrała pani Krystyna Galie z Otmuchowa. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji.

Nazwisko i imię —----- ----------------:______________ ;_________ _______

Adres I

Tysiące pomysłów na wakacje!

Egipt od 999 zł
■ Bilety lotnicze i autokarowe
i wycieczki,wczasy, biuro

ubezpieczenia ŁAGUATA
Nysa,Ul. Matejki 4 (pomiędzy ul.Szopena I Sw.Piotra), tel. 077 40 93 110

kino-j> nysa
M Loewy Z 43-304 ftysa, M 0774333962, ML kom 301492377

21-2107 20:15

http://www.meble-solaris.pl
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SPECJALISTA 
PSYCHIATRA 

K. Ruciński 
DEPRESJE, NERWICE, 

PSYCHOZY 
(dorośli, młodzież).

Rejestracja: 433 31 19 
661 426 100

Lekarz medycyny 
Wanda Dłuszyńska - Janik 

DERMATOLOG
Rejestracja telefoniczna 

w godz.:
7.00-8.00 i 20.00-21.00

tel.433-39-49
1140nn

PSYCHOLOG
- problemy małżeńskie, 

wychowawcze i inne
- badanie inteligencji,

w kier, dysleksji
- psychoterapia nerwic

mgr Małgorzata 
Niklasińska - Święt'

DERMATOLOG DIABETOLOG
lek. med.

Aleksandra Złotoś 
fototerapia łuszczycy 

krioterapia brodawek i wfókniaków 
..zamykanie naczynek

poniedziałki, czwartki 17.00 -18.30 
Nysa, ul. Warszawska 2 

(boczna Drzymały) 
Rejestracja tel.: 433 42 23 

lub tel. 0604 438 901
1087nn

GABINET LARYNGOLOGICZNY 
LEK. ALINA WOŁYNIEC 
spec, otolaryngolog 

diagnostyka i leczenie 
oraz audiometryczne badanie słuchu

przyjmuje: wtorki i czwartki 
w godz. 17.00-19.00 

. pozostałe dni 
joo uzgodnieniu telefonicznym.

Nysa,
ul. Grzegorza z Sanoka 8 

Tel. 077 / 431 05 35 
Tel. kom. 0692 495 814

Specj. chorób wewn. 
lek, med. JAN LUBECKI . 

PRZYJMUJE:
poniedz. i środy 17.00 -19.00

NYSA, ul. Moniuszki 7 
(PRZYCHODNIA) 

tel. 0601 913 630:4310 274 
badanie poziomu cukru, 
cholesterolu, TG, EKG

193nn

PRAKTYKA 
STOMATOLOGICZNA

MAŁGORZATA WOJTOWICZ 
LEKARZ STOMATOLOG 

48-303 Nysa
ul. Piłsudskiego 6A/XI p. 
tel. 435 82 56, dom. 433 03 04.
Godz. przyjęć: pon. 8.00 -15.00 

wtorek 13.00 - 20.00 
czwartek 13.00 - 20.00

220nn

Tel. 435 34 14 po godz. 18.00 I 
kom. 0609 699 806. |

1083nn

Prywatny gabinet 
ginekologiczno - położniczy 

Lekarz medycyny
KRZYSZTOF KROCZAK

Nysa, ul. Kozarzewskiego 3 

USG, USG DOPOCHWOWE,CYTOLOGIA 
Przyjmuje:

pon, wt, czw, pt od godz. 16.00 
rejestracja telefoniczna

Tel. 433 83 38, 0602 630 743
REFUNDACJA RECEPT

1021nn

PRYWATNA PRAKTYKA 
STOMATOLOGICZNA 

Nysa, ul. Zjednoczenia 1 

lek. storn.
MAŁGORZATA DEMBICKA 

oferuje pełen zakres 
usług stomatologicznych 

pon. 10.00 - 17.00, wt. 8.00 - 20.00 
śr. 10.00 - 17.00, czw. 8.00 - 20.00 
pt. 10.00 - 18.00, sob. 9.00 -14.00 
Tel. 433 11 11, kom. 0604 232 548,

STOMATOLOG
IWONA LIPNICKA

GABINET ORTOPEDYCZNY 
LEK. ANDRZEJ WOŁYNIEC 

SKCJiusucHiniiRciiiiiiuomionTOPCimiiiEJ

USG - dziecięcych stawów biodrowych 

Leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu. 

przyjmuje: środa 
w godz. 17.00 -19.00 

Pozostałe dni 
po uzgodnieniu telefonicznym. 

Nysa, ul. Grzegorza z Sanoka 8
Tel. 077/431 05 35

Tel. kom. 0602 438 624

Nysa, ul. Wolności 9
(obok nowej przychodni i elektrowni wodnej) 

Tel. gab. 433 32 98
Tel. dom. 433 31 75

Rejestracja telefoniczna
pn. 11.00 - 13.00; wt. 10.00 - 13.00; 16.00 - 18.00, czw.

10.00 - 13.00; 16.00 • 18.00; pt. 16.00 ■ 18.00 

WYBIELANIE ZĘBÓW
PROTEZY ELASTYCZNE

1084nn

Lekarz medycyny
Grzegorz Ruszecki 

specjalista chorób 
wewnętrznych 

praktyka internistyczna, USG 
wtorki, czwartki, piątki 

od godz. 16.30 
ul. Pił sudskiego 12a, 

tel. 433 10 24

1136nn
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STOMATOLOG
Wiesław Sienkiewicz

- Wykonuję protezy zębowe elastyczne
- Protetyka - Chirurgia - Leczenie laserem 

NYSA, PIŁSUDSKIEGO 2 Xlp.
poniedz. I wtorki
piątki |10.00 - 13.00 i 16.00 - 19.00 środy

czwartki

16.00-19.00

Nagłe przypadki całą dobę: tel. kom. 0603-124-370, dom. 431 -03-01

GABINET OKULISTYCZNY 
MAŁGORZATA BROWARSKA 

specj. chorób oczu
Przyjmuje w poniedziałki i czwartki 

w godzinach 15.00- 16.30
Kompleksowe badania, leczenie chorób oczu, badania profilaktyczne, 

wstępne, okresowe, praca na wysokości, przy komputerze. 
Badania kierowców.

Nysa, ul. M. C.-Skłodowskiej 2 -1 piętro. Tel. 435 26 63,0602 466 029
1131nn

Salon Optyczny Opti CO
Przedstawiciel firm: Humphrey’s, Eschenbach, 

Scaqpa, Laura Biagiotti, Trussardi, Dolce & Gabbana
Nysa, ul. Bielawska 7 c (kamieniczki koło Bazaru) tel. 409 38 80

REALIZUJEMY RECEPTY NFZ

• 1027nn

APARATY SŁUCHOWE
MultiFon jp
• aparaty słuchowe
• wkładki uszne
• baterie
• serwis i naprawa

Realizujemy zlecenia 
na aparaty 

potwierdzone przez 
NFZ na 2007 rok

Nysa, uL Moniuszki 7/5 
teL 077 4481120, 

kom. 0603819558 
wtorek, środa, czwartek 

10:30-12:30

GABINET MEDYCYNY PRACY 
GABINET INTERNISTYCZNY 

Zofia Kałwelis - Zaleska 
lek. chorób wewnętrznych 

specj. medycyny pracy

• badanie profilaktyczne
• badania kierowców

poniedziałki, czwartki 15.30 -18.00
Nysa, ul. Piłsudskiego 47 

tel. 433 34 76,0608 292 711
147nn

NYSKIE CENTRUM OKULISTYCZNE
di* n. med. Beata Fuchs - specjalista chorób oczu

Lasery okulistyczne * Badania komputerowe 
Soczewki kontaktowe * Ambulatoryjne zabiegi operacyjne 

(Zaćma, jaskra, plastyka powiek, zezy)
Rejestracja od godziny 14.00

Nysa, ul. Wandy Pawlik 12A, tel. 077/433 04 66; 077/448 2615 
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 -18.00

STOMATOLOG
BOŻENA TRYNKLER
wtorek, czwartek, piątek od 15°°

Nysa, ul. Mariacka 36/1U
róg Placu Starom, i Wita Stwosza

Tel. 0602 746 721
598nn

LABORATORIUM
ANALIZ LEKARSKICH „MINI - LAB” 

mgr Bożena Resakowska 
48-300 Nysa, ul. Grodkowska 9.
SZEROKI ZAKRES BADAŃ 
PRZYJĘCIA PACJENTÓW 

od PN do PT w godz. 7.15-15.00.

PRYWATNY GABINET 
KARDIOLOGICZNY

Tel. 435 21 07, 433 18 41
kom. 0602 44 29 82

PRYWATNY GABINET INTERNISTYCZNY
Nysa, ul. Celna 21/3. 

Rejestracja tel.: 433 39 27

Dyplomowany
BIOENERGOTERAPEUTA

Lek. Adam Bąk
Specj. chorób wewnętrznych 

Przyjmuje: środa, piątek 
w godz. 17.oo - 18.oo 

tel. kom. 0606 393 387 
tel. dom. 433 64 42

wizyty domowe, USG jamy brzusznej 
i tarczycy, EKG, badania nurków do 

nurkowania rekreacyjnego

iŚŹNl

* wspomaganie leczenia po
przez przepływ energii chorób 
układu krążenia, oddechowe
go, moczowego, pokarmowe
go, chorób kobiecych, nowo
tworowych.

tel. 433 37 34

Tel. kom. 888 353 950
7049

dr n. med.
Iwona Ossowska - Szymkowicz 

specjalista kardiolog

Czynny w poniedziałki 
od godz. 16.00 

Głuchołazy, 
ul. Karłowicza 40 

(w szpitalu MSWiA 
- Ambulatorium)

Informacje:
pod nr tel. 0502 231 770.

Gabinet Okulistyczny 
lek. med. Jacek Bukowski 

specjalista chorób oczu 
Rejestracja: tel. 409 38 80

Bezpłatne badania komputerowe 
dla zamawiających okulary. 

Rejestracja telefoniczna.
____________________________________________________________________________ ____________________________________ V
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PRYWATNA
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

48-300 NYSA, ul. Mariacka 7
lekarz stomatolog

Beata Nowakowska - Noga

UWAGA! Czynne 7 dni w tygodniu.
Pon. - sob. 9.00 -13.00 i 16.00 - 20.00, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ niedziela 9.00 -13.00_ _ _ _ _ _ _ _ _  

Rejestracja telefoniczna: 435 56 52,0604 553 736

ALERGOLOG 
specjalista chorób płuc 

lek. Iwona ROBOTYCKA-LENCZUK 
przyjmuje:

Nysa,
ul. Chodowieckiego 9

Rejestracja tel.: 0606 920 653

Gabinet Chirurgii Ogólnej
dr n. med. Krzysztof Kamiński 

specjalista chirurg

przyjmuje: 
czwartki 

w godz. 18.00 -19.00
Nysa, ul. Marii Curie Skłodowskiej 2

ks23

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
(kontrakt z NFZ) 
lek. laryngolog 

RAJMUND MILLER

NYSA, MONIUSZKI 7/lp.
Czynna codziennie 

10.00-14.00 
Tel. 409 06 40.

PRYWATNY GABINET 
AKUPUNKTURY 

I LARYNGOLOGII 

lek. laryngolog 
RAJMUND MILLER 

NYSA, MONIUSZKI7/lp.
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DRUKI MEDYCZNE
dla przychodni i prywatnych praktyk ’ • ZPORR

tyuowe (wg mz) i specjalne (na zamówienie)

Tel. 077 433 07 65

Gabinety prywatne:
REJESTRACJA 4091725

NEUROLOG DERMATOLOG
specjalista II stopnia z Opola

dr n. med. Marta Łątka

rejestracja tel.: 40 91725
przyjmuje w Przychodni „RONDO" 

Nysa, ul. Kolejowa 2b 
____________ (nad apteką)_____________  

183nn

specjalista II stopnia z WROCŁA WIA 
dr n. med. Anna Franczuk

rejestracja tel.: 40 91 725
przyjmuje w Przychodni „RONDO" 

Nysa, ul. Kolejowa 2b 
(nad apteką)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Rodzinna „MARIACKA” Sp. z o.o.
informuje, że podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr Z/2.16/III/3.5.2/ 
16/05 pn. „Modernizacja poradni dziecięcych w Przychodni Rodzinnej MA
RIACKA w Nysie”.
Projekt jest współfinansowany w 74,99 % przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa w ramach Zinte
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W latach 2006 i 2007 zostaną przeprowadzone prace budowlano - montażowe i 
instalacyjne związane z modernizacją poradni dziecięcych zlokalizowanych na I pię
trze przychodni.
W wyniku realizacji Projektu powstaną pomieszczenia spełniające wymogi formalno 
prawne oraz sanitarne. Po zrealizowaniu Projektu będziemy mogli korzystać z nowo
czesnych poradnio estetycznym wyglądzie, wygodnych dla pacjentów i personelu, 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wszystkich użytkowników przychodni, a w szczególności naszych pacjentów prosi
my o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelki niedogodności.

UROLOG ALERGOLOG
specjalista urolog 

dr n. med. Jan Witold Myrta
' porady urologiczne
* zaburzenia erekcji

rejestracja tel.: 40 91 725
przyjmuje w Przychodni „RONDO” 

Nysa, ul. Kolejowa 2b 
____________ (nad apteką)_____________

185nn

INTERNIŚCI
Lekarz Marian Pasieka 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG ■ EKG 
BADANIA KIEROWCÓW 

WIZYTY DOMOWE 
Przyjmuje w Przychodni „RONDO" 

Nysa, ul. Kolejowa 2 B 
w poniedziałki i środy 

od godz. 17.00____
Rejestracja: tel. 40 91 725 

domowe: tel. 502 142

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Prywatna specjalistyczna praktyka lekarska MED - EST 

lek. Piotr Wielgosz 
Nysa, ul. Chodowieckiego 9

Botox, peelingi lekarskie, wypełnianie zmarszczek, 
modelowanie ust, nadpotliwość, laserowe usuwanie owłosienia 
i zmian naczyniowych, usuwanie prze barwień i fotoodmładzanie.

Tel. 608 653 656, e’mail: wielgosz@med-est.pl 
przyjmuje w środy 17-19.

lek. CZESŁAW KOBYŁECKI 
specj. chorób wewnętrznych 

i medycyny rodzinnej
- bad. EKG, USG, bad. kierowców,
- wizyty domowe, homeopatia

tel. 0602 199 413

MEDiPAK NZOZ i Grupowa Praktyka Lekarska 
Nysa, ul. Kościuszki 9; Reńska Wieś "76, 

tel. 435 76 85, 434 23 45, 433 27 43

LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH

LAM
WSZYSTKIE BADANIA - SZYBKO I SOLIDNIE 
________ ul. Moniuszki 7, Nysa - tel. 433 18 58

Czynne; pn - pt w godz. 7.15 - 17.
oraz PUNKT POBRAŃ:

Nysa, ul. Piłsudskiego (przychodnia ZUP) w godz. 7.15 - 8.30

specjalista II stopnia z Opola 
dr n. med. Janusz Zaryczański 
(testy alergiczne, odczulenia)

rejestracja tel.: 40 91 725
przyjmuje w Przychodni „RONDO”

Nysa, ul. Kolejowa 2b 
(nad apteką)

191r

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA 
INTERNISTYCZNA

Lek. med. Paweł Koronczok 
przyjmuje 

w Przychodni „RONDO” 
(nad apteką) ul. Kolejowa 2 b

rejestracja tel.: 40 91 725
Wizyty domowe - zgłoszenia:

tel. 433 24 OO
237nn
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lek. ZENON KAWECKI 
specj. chorób dzieci 

i alergolog
- testy uczuleniowe, odczulanie,
- wizyty domowe

tel. 0600 335 919

94NN

Andrzej Janowski - bioterapeuta i 
masażysta, od dłuższego już czasu 
przyjmuje w naszym mieście. Zdołał 
zaskarbić sobie serca wielu chorych i 
cierpiących. Niesie pomoc tym, którzy 
zwątpili już w to, że kiedyś będą jesz
cze zdrowi. Bioterapeuta pracuje me
todą bezdotykową, polegającą na wy
konaniu trzech zabiegów, dzień po 
dniu. Pacjenci przekonali się już do 
tego typu terapii, przynosi ona bowiem 
dobre efekty i jest skuteczna w zwal
czaniu różnych dolegliwości. Janowski 
osiąga bardzo dobre wyniki w choro
bach układu naczyniowego, chorobie 
wieńcowej, wysokim i skaczącym ci
śnieniu. Pomaga również w dolegliwo
ściach związanych z zaburzeniami hor
monalnymi, chorobach kobiecych, 
bezpłodności. Dobre efekty obserwu
je się u chorych na reumatyzm i choro
bach mających powiązanie z kręgosłu
pem: rwa kulszowa, bóle pleców, gło
wy, bóle i drętwienia rąk i nóg.

Jestem w zaawansowanym wieku i 
poruszanie się sprawiało mi wiele trudno
ści. Wchodzenie po schodach było dla 
mnie bardzo uciążliwe i bolesne. Jeszcze 
gorzej było ze schodzeniem. Moje kolana 
odmawiały mi posłuszeństwa. Stosowane 
przeze mnie maści łagodziły mój ból, ale 
dopiero po wizytach u pana Janowskiego 
kolana przestały mnie boleć. Jestem mu 
za to bardzo wdzięczna, ponieważ znów 
stałam się niezależna.

LEOKADIA Z OPOLA

Do pana Andrzeja trafiłem z rozpozna
niem choroby wieńcowej. Odczuwałem 
ostre bóle w klatce piersiowej, miałem 
uczucie gniecenia, temu wszystkiemu to
warzyszył skrócony oddech. Po zabiegach 
u bioterapeuty napady duszności zniknęły, 
a badania krwi wykazały, że poziom cho
lesterolu znacznie się obniżył. Przywrócił 
mi pan zdrowie, bardzo dziękuję.

TOMASZ Z PRUDNIKA

Kiedy człowieka coś boli, żyć mu się 
nie chce, a mnie od lat bolała głowa. Kto 
sam tego nie przeszedł, nie zrozumie. 
Wstawałam i kładłam się z bólem głowy.

artykuł sponsorowany

NATUROTERAPIA
To było straszne! Żadne leki, nic nie po

magało. Myślałam, że to już tak zawsze 
będzie. Dopiero pan Andrzej przywrócił mi 
radość życia. Ból, który trwał tyle lat, 
zniknął. Trudno mi opisać swoją radość. Z 
całego serca dziękuje.

STEFANIA Z WIERUSZOWA

Minął trzeci rok, jak borykałam się z 
dolegliwościami wątroby, które nie pozwa
lały mi żyć bez wzdęć i bólu. Nawet naj
prostsze jedzenie powodowało, że czułam 
się jak balon. Po terapii u pana Janowskie
go i diecie, którą mi zalecił poczułam się 
dobrze. Nie mam już wzdęć, a trawienie 
wróciło do normy. Dziękuję.

BARBARA Z GŁUCHOŁAZ

Od pewnego czasu miałam proble
my ze wstawaniem. Bardzo bolała mnie 
dolna część kręgosłupa i prawe biodro. 
Myślałam już, że będę musiała poddać się 
operacji, gdyż żadne środki przeciwbólo
we nie skutkowały, a moje poruszanie się 
było coraz bardziej bolesne. Po wizytach 
u pana Janowskiego ból stopniowo zaczął 
się zmniejszać, w chwili obecnej odczu
wam bardzo dużą poprawę. Mam zamiar 
powtórzyć terapię, aby ból wyeliminować 
do końca.

TERESA Z NYSY

Moja córka cierpiała na zapalenie sta
wów .Długo się leczyła , ale nie było po
prawy. Dopiero po zabiegach u pana Ja
nowskiego dolegliwości ustąpiły. Biotera
peuta zalecił profilaktycznie kurację zio
łową .którą córka będzie stosować jesz
cze przez pół roku.

LIDIA Z PRUDNIKA

ANDRZEJ JANOWSKI PRZYJMUJE W NYSIE:

31 lipca oraz 1 i 2 sierpnia. 
INFORMACJE I ZAPISY OD PON - PT

W GODZ. OD 9.00-12.001 OD 16.00-18.00
PRZYJĘCIA TYLKO PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM. 

AKTUALNY NUMER TELEFONU: 077 442 50 24 .
LUB TEL KOM.-0 697 289 513.

867nn

Andrzej Janowski

Bardzo często musiałem wstawać w 
nocy za potrzebą .Mam już skończone 50 
lat i jak u większości mężczyzn w tym wie
ku , zaczęły się problemy z prostatą. Co
raz częściej musiałem wstawać w nocy, 
nawet do 8 razy. Ciśnienie moczu też nie 
było rewelacyjne. Bioterapia nie bardzo do 
mnie przemawiała, ale moje dolegliwości 
coraz bardziej mi dokuczały. Nie mogłem 
w nocy wypocząć. Wstawałem zmęczony 
.Postanowiłem spróbować i udało się. Dziś 
wstaję tylko raz w nocy , a ciśnienie mo
czu jest jak za dawnych młodych lat.

ZENON Z OPOLA

18nn
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27 lipca 2lll)li

48-303 Nysa 
ul. Piłsudskiego 62b 

tel./fax 433 50 28 
kom. 0604.279 564 

e-mail: 
biuro@agnik.nysa.pl 
www.agnik.nysa.pl

CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ
INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I GAZOWE

WYKONUJEMY:
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje wodno-kanalizacyjne i gaz.
- kotłownie gazowe i olejowe
- kolektory słoneczne
- montaż wkładów kominowych

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
- gazowych podgrzewaczy wody i kotłów CO
- materiałów instalacyjnych

NOWA SIEDZIBA
NYSA, UL. PIŁSUDSKIEGO 62b 
(dawny OPEX).

PROMOCJE !

HURTOWNIA 
JUŻ OTWARTA

Paczków
ul. Staszica 6

SKLEPY CZYNNE 
od 8:00 do 16:00

Otmuchów
BIURO i SKLEP 

obok 
Kaplicy cmentarnej

KREDYT 
GOTÓWKOWY

NA POTRZEBY CAŁEJ RODZINY
- na korzystnych warunkach
- bez zbędnych formalności
- w krótkim czasie

Agencja:
ul. Krzywoustego 27 Nysa 
tel. 433 97 99; 433 42 32;

— tel. kom. 0602 716 110.

KASY FISKALNE 
SPRZEDAŻ I SERWIS 
Kasy od 999 zł netto

Tel. 436 36 71, 0604 594 124
PROMOCJA!^ . jrr 1
Do każdej kasy
7 - dniowa wycieczka dla dwóch osób 
i telefon komórkowy gratis. 
ZAPEWNIAMY AUTORYZOWANY SERWIS!

1035

SZANOWNI CZYTELNICY! ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA KUPONU NA NAJ
CIEKAWSZY ARTYKUŁ NUMERU. WŚRÓD TYCH KTÓRZY DOSTARCZĄ KU
PONY DO REDAKCJI DO 04.08.2006 (piątek) ROZLOSUJEMY NAGRODĘ.

Za najlepszy artykuł z nru 28. uznali Państwo: 
„PRAWO DO SZCZĘŚCIA” - DANUTY WĄSOWICZ-HOŁOTY 

Spośród wszystkich nadesłanych głosów został wylosowany kupon 
Stanisława Albańskiego z Nysy

Po odbiór nagród (zestaw kosmetyków) zapraszamy do redakcji.

! Najciekawszy artykuł
I w tym numerze "Nowin"
I I
I 
I 
I

Imię i nazwisko autora
•

I
I
I

I
I
I

Imię i nazwisko I
I
I

adres I 
j

PIECYKI
I WKŁADY KOMINKOWE
DOVRE, EKKOM,

LECHMA

FONTE FLAMME, 

LES FOYERS,

central - kominki
SPONSOREM W NASZEJ ZABAWIE JEST:

221nn

Polecamy: 
kotły, 
piece, 

grzejniki, 
pompy, 

akcesoria 
Zapraszamy!

ZAKŁAD POGRZEBOWY

♦ Dojazd do każdego klienta oraz pomoc 
w załatwianiu wszystkich formalności 
pogrzebowych.

♦ Eksportacja zmarłego z miejsca zgonu 
przez całą dobę.

♦ Sprzedaż trumien - urn - krzyży, 
obramowań, wieńców, wiązanek.

♦ Sprzedaż odzieży, dewocjonalii 
dla zmarłych (garnitury, garsonki, 
bielizna, obuwie, różańce, książeczki).

SŁUŻYMY CAŁODOBOWO ((

♦ Nowość - zabezpieczenie pochówku 
baldachimem pogrzebowym.

-f Organizacja przyjęć i poczęstunków 
pogrzebowych.

♦ Toaleta, ubieranie i kosmetyka.
♦ Własna chłodnia.
♦ Przewozy karawanem w kraju i za granicą.
♦ Kremacje i ekshumacje.
♦ Budowa grobowców.
♦ Oprawa muzyczna pogrzebów.

’7) 431 73 42, kom. 0 604 210 441
404nn

♦ Całodobowa, kompleksowa 
obsługa pogrzebowa

♦ Transport w kraju I za granicą”'*

SM2M5(«
259nn

Sprowadzanie zmarłych 
z zagranicy

Załatwianie 
formalności

Machnik - Ozimek
Tel./fax 077/ 465 24 56
* www.machnik.ozimek.pl

838

AGENCJA NR 1050
Nysa, ul. Tkacka 1 A/u 

(dawniej „sklep z pracą”) 
tel. 077 433 20 16

- NAJNIŻSZE OPŁATY 
TYLKO 2,50
(ZUS, KRUS, US i inne)

- KREDYTY do 35.000 zł 
bez poręczycieli

- KREDYTY MIESZKANIOWE 
najkorzystniej

Czynne równiej w soboty

SZYBKO, TANIO, 
BEZPIECZNIE.

reklam
NowimY
Kurier 
Brzeski
ECHO
Gmin

-.uiiiihiwh..

Zadzwoń:
TEL. 433 46 78

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH 
-------------- Janusz Piskorski--------------- 

rok założenia 1994

♦ Nysa, róg Skłodowskiej i Szopena
♦ Głuchołazy, Prymasa Wyszyńskiego 1

CAŁODOBOWO SŁUŻYMY POD NR TELEFONÓW
Tel. 408 78 78, 0604 85 84 62, 433 79 03 

TEL. ALARMOWY: 434 11 66

♦kompleksowa obsługa pogrzebów ♦ sprzedaż trumien, urn, krzyży... 
♦ własne chłodnie ♦ możliwość płatności po uzyskai
♦rekonstrukcje i kosmetyka ciała 
♦transport w kraju i za granicą 
♦kremacje i ekshumacje

możliwość płatności po uzyskaniu 
świadczenia pogrzebowego (ZUS, itp.)

♦ przyjęcia żałobne
♦ niskie ceny

218nn

■ aąy,« ffi ~ 
szn^' (gn-EB)

IMPORT EXPORT
Nysa, ul. Piastowska 26, tel./fax 077 448 43 53 

Głuchołazy, ul. Konstytucja 3 Maja 17a, tel./fax 077 439 46 74 

OKNA2 PCV 
/ Z DREWNA 
SPRZEDAŻ • DORADZTWO o MONTAŻ • ROLETY

OFERUJEMY Jth aluplasf ^KÓMMERLING 
DWA SYSTEMY PCV: 4i5 Komorowe

mailto:biuro@agnik.nysa.pl
http://www.agnik.nysa.pl
http://www.machnik.ozimek.pl
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06:00 Kawa czy herbata?

08:00 Wiadomości

08:10 Pogoda

08:15 Kwadrans po ósmej
08:30 Papirus - Świątynia ku czci Horusa -ode. 34

09:00 Jedyneczka - Kraina nitek i sznurków: program 

dla dzieci

09:30 Fantaghiro - W otchłani zła ode. 16

10:00 Co i jak (TV) ode. 19

10:25 Wigierski Park Narodowy; film dokumentalny 

krai prod Polska (2005); reż: Maciej Szelachowski

11:10 TELEZAKUPY

11:45 Agrobiznes

12:00 Wiadomości

12:10 Plebania - ode. 681.682: telenowela

13:00 Wakacje z Madonną; film fabularny kraj prod. 

Polska (1983); reż.: Jerzy Kołodziejczyk; wyk.: 

Marta Klubowicz, Krzysztof Kiersznowski, Marta 

Stebnicka. Maria Stokowska

14:25 Polska egzotyczna - Bonaparte w Pułtusku ode. 

2; Bez ograniczeń wiekowych.

14:45 Twój sprzeciw ma znaczenie; magazyn

14:50 Był taki dzień; felieton
15:00 Wiadomości

15:10 W kurorcie o białym sporcie

15:35 Klan - ode. 1074: telenowela

15:55 Zrób to - ode. 21; program satyryczny

16:05 Moda na sukces ■ ode. 2945,2946

17 00 Teleexpress

17:15 Mistrzostwa Europy w pływaniu - na 

basenie 50 m: Budapeszt; transmisja

18:45 Przed Sopotem

19:00 Wieczorynka - Smerfy

19:30 Wiadomości

19:55 Sport

20:00 Pogoda
20:15 Filip z konopi: film fabularny kraj prod. Polska 

(1981); reź. Józef Gębski; wyk.: Jerzy Bończak. 

Magdalena Wołłejko. Irena Byrska. Bożena Dykiel, 
Filip Gębski, Janusz Kłosiński. Wiesław Gołaś, 

Barbara Krafftówna. Janusz Lubicz - Lisowski, Lidia 

Korsakówna
21:40 Port lotniczy LAX - ode. 4,5

23:20 Wiadomości
23:35 Sport •

23:40 Tenis - Orange Prokom Open - Sopot Kronika

23.50 Był taki dzień; felieton
24:00 Fanny i Aleksander - część 5

01:05 Kto strzelał do Lenina? (Kto strielał w Lenina?); 

film dokumentalny kraj prod. Rosja

0150 Był taki dzień: felieton

0155 Zakończenie dnia

&

06:05 Pół na pół-ode. 17/23 
06:30 Ocean Avenue - ode. 34/13 

07:10 TELEZAKUPY 

07:30 Wakacje z Dwójką - Kochanie zmniejszyłem 

dzieciaki - ode. 13/66

08:10 Na dobre i na złe - Zdążyć przed czasem, ode 

26; serial

09:05 Załóż się - cz. I; widowisko rozrywkowe 

09:55 Załóż się - cz. II; widowisko rozrywkowe 

10:45 TELEZAKUPY

11:00 M jak miłość - ode. 390; serial

11:50 Wakacje z Dwójką - Przygody pana Michała - 

ode. 1/13 Brat Jerzy; serial historyczno- 

przygodowy TVP; reż.: Paweł Komorowski; wyk.: 

Tadeusz Łomnicki, Magdalena Zawadzka 

12:25 Wakacje z Dwójką - Nie ma jak w domu (No 

Place Like Home); komedia kraj prod. USA (2001); 

reż.: Craig Clyde; wyk.: Judge Reinhold, Joanna 

Pacuła. Bruce Weitz. Alana Austin

13:55 Lokatorzy-ode. 152

14:20 Bóg przemawia; reportaż 

14:40 Nie do wiary - ode. 10 

15:05 Statek miłości - ode. 21/25 

16:00 Dla niesłyszących - Panorama 

16:20 Nowy obóz dla łobuzów 

17:15 Zorro-ode. 64/78 

17:55 Pogoda 

18:00 Program lokalny 

18:30 Panorama 

18:50 Pogoda 

19:00 Zaklinaczka dzieci - ode. 14 

19:30 Konsument

20:00 Na krawędzi prawdy - ode. 1/5 (Lete Rouge); 

serial kryminalny kraj prod. Francja (2002); reż.: 

Gerard Marx; wyk.: Guy Marchand, Georges 

Corralace, Charlotte Kady, Agathe de la Boulaye, 

Francois-Eric Gendron, Aladin Reibel

22:00 Panorama

22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram

22:30 Pogoda

22:45 Oficer - ode. 9/13 „Kod dostępu"; serial 

23:40 Rok komety (Year of the Comet); film tabularny 

kraj prod. USA (1992); reż.: Peter Yates; wyk.: Tim 

Daly, Penelope Ann Miller, Ian Richardson; Dla 

małoletnich od lai 16

01:10 Wieczór artystyczny - Niebo złote ci 

otworzę (poezja Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego); widowisko poetyckie; reż.: 

Natalia Koryncka-Gruz; wyk.: Magdalena 
Cielecka, Michał Żebrowski

01:45 Zakończenie dnia

00:45 Magazyn sportowy

02:45 Love TV

04:15 BoomBox 

05:30 Pożegnanie 

06:00 Wstawaj! Gramy!, ode. 82 

06:45 TV MARKET 

07:00 Adam i Ewa. ode. 119 

07:35 Sonic X, ode. 49 

08:00 Dom nie do poznania, ode. 22 

09:00 Zwariowany świat Malcolma, ode. 67 

09:30 O Rety! Kabarety! - EXTRA, ode. 6 

10:00 Czarodziejki, ode. 12 

11:00 Joan z Arkadii, ode. 21 

12:00 Grasz czy nie grasz, ode. 20 

13:15 Szpital na perypetiach, ode. 17 . 

13:45 Top Dog, ode. 2 

14:45 Kuba Wojewódzki, ode. 146 

15:45 Wydarzenia 

16:05 Pogoda
16:10 Świat wedtug Bundych, ode. 86 

16:50 Dom nie do poznania, ode. 23 

17:50 Rodzina zastępcza, ode. 206 
18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Samo życie, ode. 734

20:20 Komandosi z Navarony „Force 10 From 

Navarone"; Wielka Brytania, 1978: r. Guy 

Hamilton: w Shaw Robert, Harrison Ford, Bach 

Barbara, Fox Edward, Nero Franco Wojenny. Film 

z Harrisonem Fordem w roli głównej, będący 

kontynuacją „Dział z Navarony", olbrzymiego 

przeboju kinowego i zarazem adaptacją 

bestsellerowej powieści Alistaira MacLeana. 

Misja specjalna dotycząca wysadzenia dział 

Nawarony dawno została zakończona, lecz przed 

dwoma pozostałymi przy życiu uczestnikami tej 

bohaterskiej akcji - obdarzonym cynicznym nieco 

poczuciem humoru majorem Mallory'm oraz 

niewzruszonym specem od ładunków 
wybuchowych Millerem - pojawia się nowe 

wyzwanie. Wraz z grupą podkomendnych, mają 
zniszczyć strategiczny most na Bałkanach, który 

umożliwia Niemcom łączność z ich włoskimi 

sprzymierzeńcami...

21:55 Studio Lotto

23:05 24 godziny, ode. 27 

00:05 KABARETON, ode. 5 

01:00 Biznes Wydarzenia 

01:20 Pogoda 

01:25 Bumerang, ode. 393 

02:00 Dziewczyny w bikini, ode. 129

tvn
06:15 Uwaga! - magazyn

06:35 Telesklep

07:30 Taniec z gwiazdami - program rozrywkowy, 

2006, dla małoletnich od lat 7

08:55 Wykręć numer - interaktywny teleturniej na 

żywo, 2006. dla małoletnich od lat 12

10:05 Fabryka Gry - interaktywny program 

rozrywkowy. 2006, dla małoletnich od lat 12

10:55 Telesklep

11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny, 

2006, dla małoletnich od lat 12. reż. Jacek 

Januszyk, wyst. Maciej Fridek, Marzena Fliegel
11:50 W-11 Wydział Śledczy - serial fabularno- 

dokumentalny, 2005, dla małoletnich od lat 12. 

reż. Jacek Januszyk, wyst. Joanna Czechowska, 

Sebastian Wątroba

12:30 Na Wspólnej - serial obyczajowy (31/0), 

Polska. 2006, dla małoletnich od lat 12

13:45 Najemnicy - serial sensacyjny (8/0). Kanada. 

1997, dla małoletnich od lat 12. reż. Robert 

Radler, wyst. Brad Johnson, Tim Abell. Real 

Andrews, Melinda Clarke, Mark Sheppard
14:40 Życie na tali - serial sensacyjny (5/0), USA. 

2004. dla małoletnich od lat 12. wyst. Peter 
Gallagher. Kelly Rowan. Ben McKenzie, Mischa 

Barton, Adam Brody, Melinda Clarke

15:35 Barwy grzechu - telenowela (142/0), Brazylia, 

2004, dla małoletnich od lat 12, reż. Denise 

Saraceni, wyst. Reynaldo Gianecchini, Giovanna 

Antonelli

16:35 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial 

fabularno-dokumentalny, 2006

17:30 Magda M - serial obyczajowy (17/0), Polska. 

2006, dla małoletnich od lat 12, reż. Maciej Dejczer,

■ wyst. Joanna Brodzik. Paweł Małaszyński. Katarzyna 
Bujakiewicz, Bartek Świderski. Ewa Kasprzyk. Bartosz 

Kasprzykowski, Szymon Bobrowski

18:30 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty

19:30 Sport

19:40 Pogoda

19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 W-11 Wydział Śledczy - serial fabularno- 

dokumentalny
20:50 Mamy Cię - program rozrywkowy

22:05 Ciao Darwin - program rozrywkowy

23:00 Detektyw - serial fabularno-dokumentalny

23:30 Firma - magazyn

00:00 Co za tydzień - magazyn

00:25 Uwaga! - magazyn

00:45 Nocne igraszki - program rozrywkowy

01:45 Telesklep

C CESKA TELEVIZE

C CESKA TELEVIZE

| 09.00 AZ-kviz Junior 09.30 Dramata v divoćinć (9/10)

10.00 Zpravy 10.05 Pośta pro tebe 11.00 Okouzleni VI 

B (30/52) 12.00 Zpravy 12.30 Sama doma 13.30 Bud fil 
t sCT 13.40 Kalendarium 14.00 Zpravy 14 05 Tak nevahej

a toć! 14.30 Hledani ztraceneho ćasu 14.50 Usmevy 

: Evy KlepaCove 15.30 Simpsonovi VII (13/25) 16.00
| Zpravy 16.05 Kouzelna Stoika 16.35 Veda je zabava (15/ 
’ I 26) 17 00 Kluci v akci (11/35) 17.30 AZ-kviz 17.55 Pfed- 

| povSd poćasi 1800 VeCermky 18.25 Ceske hlavy Śmr- 
I tel nć nebezpećny prach 18.30 Guinnessuv svfet rekordu 

| 18.56 Sfastnych deset a Sgnce milion 19.00 VeCerniCek

| 19.15 Udalosti 19.35 Udalosli v kulturę 19.40 Pred-
I povód poćasi 19.45 Branky. body, vteriny 20.00 Zdi- 

i voCela zeme (7/20) 21.00 Na ceste po Florids 21.35

Reporteri ĆT 22.05 Pfibćhy źelezne opony (15/39) 22.20 
j Postrehy odjinud 22.30 Udalosli, komentśfe 22.55 Pfed-

| poved poćasi 22.57 Branky. body, vteriny 23.05 Losovani 

| Sfastnych deset a Sance milion 23.10 Jake 2.0 (8/16)

23.50 SuperPomeranć 00.50 Móda Extravagance 

Manyry 01.15 Simpsonovi VII (13/25)

2
09.00 Dobre rano z Moravy a Slezska 11.30 AZ-kviz 

p 11 55 Ceske hlavy: Opticke tfidćni 12.00 Euronews

12 30 Halo, halo' (13/85) 13 05 Mistri ćeskeho ammo- 
I vanóho filmu III 14 00 AngliCtina pro nejmenSi (11/40) 

J 14.10 Seslfiny dfeti na snehu 15 30 Kde penize pomahat i

15.40 Baronka Sidonie Nadherna aneb Konec 16.40 
U Domaci lekaf aneb Nic neni jen 16.45 BULY 19.30 Pad- 

I dock dostihovy vikend 19 45 Bud fit s ĆT19.55 Zpravy

I ve znakove reti 20.00 Souboj vojevudcu (10/13) 20.45

B Moudra stareho klauna 20.55 Podnikatelsky servis 21.25 

i Ocelovy of 23.40 Al Di Meola: One of These Nights 00.45
1 TIME OUT 01.50 Ceske stopy: Kara i Puku 02.50 Cai pro 
I; tretiho 03.20 Paddock dostihovy vikend 03.35 Regiony 

J CT24 04.00 Worldnel 

|i snsHLf
07 45 Fakty • wydanie poranne 0810 Pogoda 08.10 

l Praca - Tygodnik Telewizyjny 08.25 PASMO SATEUTAR- 
I NE 16.45 Lista przebojów TV Wrocław 16.55 Nauka dla 

i praktyka 17.10 Praca - Tygodnik Telewizyjny 17.25 PA- 

l SMO SATELITARNE 17.55 Trzymaj z Tró|ką .18.00 Fakty 
I - wydanie główne 1815 Sport 18.20 Pogoda 18.30

Rozmowa Faktów 18.45 Czas na bajkę 19.00 Nauka dla 
I praktyka 19.15 M2 On i Ona 19.45 Praca - Tygodnik

Telewizyjny 19.55 PASMO SATELITARNE 21.45 Fakty - 

wydanie wieczorne 22.05 Sport 22.10 Pogoda 22.15 
t PASMO SATELITARNE

i■ 
t

ś;

I SIERPNIA 2006 r. WTOREK

06:00 Kawa czy herbata?

08.00 Wiadomości 

08:10 Pogoda 

08:15 Kwadrans po ósmej 

08:30 Kucyki z Gwiezdnego Wzgórza, seria II - Nowa 

koleżanka ode 9

08:40 Sąsiedzi ■ Fortepian ode. 21 

08:50 Krecik - Krecik i robot ode. 35 

08:55 Zygzaki • Głowa; program dla dzieci 
09:20 Fantaghiro ■ Cmentarzysko smoków ode. 17 ‘ 

09:50 Co i jak (TV) • Komputery i roboty ode. 20 
10:20 Extr@ - język angielski dla młodzieży -

Bramkarz ode. 15/30

10:45 Zwierzęta świata - Niedźwiedzie w ukrytej 

kamerze 2/2 (Bears: Spy In The Woods), film 

dokumentalny kraj prod. Wielka Brytania 

11:10 TELEZAKUPY 

11:45 Agrobiznes 

12:00 Wiadomości

12:10 Plebania ■ ode 683.684: telenowela 

13:05 Dzień czwarty: film fabularny kraj prod. Polska

(1984); reż.: Ludmila Niedbalska; wyk.: Krzysztof 

Pieczyński. Witold Bieliński, Witold Kopeć. 

Jarosław Domin, Bogdan Szczęśniak

14:30 Powstanie Warszawskie - koncert zespołu 

Lao Che; koncert

14:50 Byt taki dzień: felieton 

15:00 Wiadomości 

15:10 W kurorcie o białym sporcie 

15:35 Klan - ode. 1076; telenowela 

15:55 Zrób to ■ ode 22, program satyryczny 

16:05 Moda na sukces - ode. 2947.2948 

17:00 Teleexpress

17:20 Mistrzostwa Europy w pływaniu - na 

basenie 50 m: Budapeszt; transmisja 

18:05 Bitwa o Warszawę (Bitwa o Warszawę): film 

dokumentalny krai prod Polska. Wielka Brytania 

19:00 Wieczorynka - Mummki 
19:30 Wiadomości

19:55 Sport 

20:00 Pogoda 

20:15 Zagubieni - ode 13,14.15 

22:40 Wiadomo’ci 

2300 Sport 

23:05 Tenis - Orange Prokom Open ■ Sopot. Kronika 

23:15 Był taki dzień: felieton 

23:20 Zegar Pandory (Pandora’s Clock), film fabularny 

krai prod USA (1996): reż.: Eric Laneuville; wyk: 

Richard Dean Anderson. Daphne Zuniga 
01:25 Członki ciala - Brzuchy i pośladki cz. 2 

01:50 Byl taki dzień: felieton 

02:00 Zakończenie dnia

05:50 Pół na pół - ode. 18/23

06:15 Ocean Avenue - ode. 35/130

07:00 TELEZAKUPY

07:15 Wakacje z Dwójką - Kochanie zmniejszyłem 

dzieciaki - ode. 14/66

07.55 Na dobre i na złe - Cena przebaczenia, ode. 27 
08:50 Śpiewające fortepiany - ode. 115 

09:50 Wakacje z Dwójką ■ Raj na ziemi - Rzeka Manu- 

odc. 13: cykl dokumentalny
10:45 TELEZAKUPY

11:00 M jak miłość - ode. 391; serial

11:50 Wakacje z Dwójką - Przygody pana Michała - 

ode. 2/13 Hetmański ordonans, serial historyczno- 

przygodowy

12:20 Wakacje z Dwójką - Magiczna przygoda Oskara 

(La Magica Aventura de Oscar); film przygodowy 

kraj prod. Hiszpania, Kolumbia (2000); reż.: Diana 

Sanchez; wyk.: Alberto De Faria. Barbara Garafalo 

14:10Lokatorzy-ode 153 

14:35 Znaki czasu; magazyn 

14:55 Wydarzenia, wydarzenia 

15 05 Statek miłości -s. 1

16:00 Dla niesłyszących - Panorama 

16:15 Czterdziestolatek - ode. 10/21 

17:15 Zorro - ode. 65/78; serial krat prod. USA 

17:45 Wiersz na Manhattanie 8: film dokumentalny 

17:55 Pogoda 

18:00 Program lokalny 
18:30 Panorama 

18:50 Pogoda

19 00 Czuwaj wiaro, czyli piosenki co na order 

zasłużyły; koncert

19:20 To nasza młodość; film dokumentalny 

20:00 Zmiennicy-ode. 9/15 

21:10 Duże dzieci, talk-show

22:00 Panorama 

22:20 Biznes 

22:25 Sport Telegram 

22:30 Pogoda 

22:40 Wieczór Filmowy Kocham Kino - wstęp 

22:50 Wieczór filmowy Kocham Kino - Kanał;

dramat wojenny kraj prod. Polska (1956); 

reż.: Andrzej Wajda; wyk.: Teresa lżewska, 

Tadeusz Janczar, Wieńczysław Gliński, 

Staniwsław Mikulski, Emil Karewicz 

00:25 Gwiazdy spadają w sierpniu; widowisko 

01:35 Wieczór filmowy Kocham Kino - Na 

zawsze w pamięci (Names in Marble - 

Nimed Marmortahvlil); dramat kraj prod. 
Estonia (2002); reż.: Elmo Nuganen; wyk,: 

Priit Vigemast, Alo Korve, Hele Korę 

03:10 Zakończenie dnia

.

I 
!•

PO-LSOT ■ tvn
03:00 Magazyn sportowy

05:30 Pożegnanie

06:00 Wstawaj! Gramy!, ode. 83

06:45 TV MARKET 

07:00 Adam i Ewa, ode. 120 

07:35 Sonic X, ode. 50 

08:00 Dom me do poznania, ode. 23 

09:00 Szpital na perypetiach, ode. 17 
09:30 Świat według Bundych, ode. 87 

10:05 Dziki (2) - Pojedynek, ode. 11 

10:55 Joan z Arkadii, ode. 22 

11:55 Quizmania, ode 83 

12:45 TV Market

13:00 Benny Hill, ode. 19

13:30 Szpital na perypetiach, ode. 18 

14:00 Samo życie, ode. 734 

14:45 Rodzina zastępcza, ode. 206 
15:45 Wydarzenia 

16:05 Pogoda

16:10 Interwencja, ode 690

16:45 Pensjonat pod Różą, ode. 60 

17:45 Rodzina zastępcza, ode. 207 

18:45 Wydarzenia 

19:15 Sport 

19:20 Pogoda 

19:30 Samo życie, ode. 735 

20:20 Stowarzyszenie Umartych Poetów .Dead Poets

Society"; USA. 1989; r. Peter Weir; w. Robin 

Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke. 

Josh Charles Doskonały dramat w reżyserii Petera 

Weira Jesień roku 1959, nauczyciel literatury, 

John Keating (Williams) rozpoczyna pracę w 

ekskluzywnej i konserwatywnej szkole dla 

chłopców. Niekonwencjonalne metody 

dydaktyczne sprawiają, że staje się on ulubionym 

wykładowcą wychowanków. Keating pokazuje 

chłopcom, że każdy z nich jest wyjątkowy, 

zachęca ich do samodzielnego myślenia, życia 

chwilą. Władze szkolne uznają metody Keatinga 
za niedópuszczalne. utwierdza ich w tym 

przekonaniu tragiczna śmierć jednego z uczniów.

- Neila (Leonard). Film zdobył Oskara za najlepszy 

scenariusz.

21:55 Studio Lotto

23:05 24 godziny, ode. 28
0O:O5 Kuba Wojewódzki (Muniek Staszczyk), ode. 140 

01:05 Biznes Wydarzenia

01:25 Pogoda

01 30 Dziewczyny w bikini, ode. 130 

03:30 Love TV, ode. 164 

05:00 BoomBox, ode. 140 

05:45 Pożegnanie

■
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06:10 Uwaga! ■ magazyn
06:30 Telesklep

07:25 Usterka - serial fabularno-dokumentalny, 2002. 

dla małoletnich od lat 12

07:55 Rozmowy w toku - talk show, 2006. dla 

małoletnich od lat 12

08:55 Wykręć numer - interaktywny teleturniej na 

żywo, 2006, dla małoletnich od lat 12

10:05 Fabryka Gry - interaktywny program

rozrywkowy, 2006, dla małoletnich od lat 12 

10:55 Telesklep
11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny,

2006. dla małoletnich od lat 12. reż. Jacek

Januszyk, wyst Maciej Fridek, Marzena Fliegel 
11:50 W-11 Wydział Śledczy - serial fabularno-

dokumentalny. 2006, dla małoletnich od lat 12. 
reż. Jacek Januszyk. wyst. Anna Potaczek, Jakub 

Gęsiarz. Joanna Czechowska. Sebastian Wątroba 

12:30 Na Wspólnet ■ serial obyczajowy (32/0).

Polska. 2006. dla małoletnich od lat 12
13:45 Naiemnicy ■ serial sensacyjny (9/0). Kanada. 

1997, dla małoletnich od lat 12, reż. Randall Zisk, 

wyst. Brad Johnson, Tim Abell, Real Andrews, 

Melinda Clarke. Mark Sheppard. David Selby
14:40 Życie na fali - serial sensacyjny (6/0), USA.

2004. dla małoletnich od lat 12. wyst. Peter

Gallagher. Kelly Rowan. Ben McKenzie. Mischa 

Barton, Adam Brody. Melinda Clarke

15:35 Barwy grzechu - telenowela (143/0). Brazylia, 

-2004. dla małoletnich od tal 12. reż. Denise 

Saraceni

16:35 Sędzia Anna Maria Wesołowska ■ serial 

fabularno-dokumentalny

17:30 Magda M. ■ serial obyczajowy (18/0) 

18:30 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny
2006, dla małoletnich od lal 12. reż. Jacek

Januszyk. wyst. Maciej Fridek. Marzena Fliegel 

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn
20:10 W-11 Wydział Śledczy - serial fabularno-

dokumentalny

20:50 Dowody zbrodni - serial kryminalny (20/0) 

21:45 Bez śladu ■ serial sensacyjny (18/0) 
22:40 Szymon Majewski Show • program rozrywkowy 

23:40 Siłacze - program rozrywkowy. 2005. dla

małoletnich od lat 7, wyst. Irek Bieieninik,
00:45 Uwaga! - magazyn, 2006. dla małoletnich od

lal 12, wyst. Zbigniew Łuczyński, Ryszard Cebula 

01:05 Nocne igraszki - program rozrywkowy 

02:05 Telesklep

■
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C CESKA TELEVIZE 1
09.00 Zpivanky 09.05 Ranitek 09.10 NavSIeva v ZOO 

09.15 Kostićky 09.30 Pfipad pro reporterto 10.00 Zpravy 

10.05 ZdivoCela zeme (7/20) 11.00 UvolnSte se, prosim 
11.40 Film o filmu: Harry Potter a Ohmvy 11.50 Jak se 

toći Pośta pro tebe 12.00 Zpravy 12.30 Sama doma
13.30 Bud fit s CT 13.35 VypadaS skvble! 14 00 Zpravy 

14.05 Móda Extravagance Manyry 14.35 Okouzleni VI 

(22/52) 15.30 Simpsonovi VII (14/25716.00 Zpravy 

16.05 Kouzelna śkolka 16.35 Safari (26/26) 17.00 

Nemam prąci 17.30 AZ-kviz 17 55 PredpovM poćasi 
18.00 VeCerniky 18.25 Ceske hlavy Mśreni v nanosvffi

18.30 Cerne ovce 18.56 Sfastnych deset a Sance mi

lion 19.00 VeCerniCek 19.15 Udalosti 19.35 Udalosti v 

kulturę 19.40 Predpoved poćasi 19.45 Branky. body, 
vteriny 20.00 Bananove rybićky 20.35 Pośta pro tebe

21.30 13. komnata Michała Davida (15/26) 22.00 Na 
stopć 22.30 Udalosti. komentafe 22.55 PredpovSd 

poćasi 22.59 Branky, body, vteriny 23.05 Losovani 
Sfastnych deseta Sance milion 23.10 Padajici kvetmaC 

23 40 VSechno je relativni (15/22) 00.05 Nagasaki do

kument o żwote a smrti 00.55 Bydleni |e bra

2C CESKA TELEVIZE

09.00 Dobre rano z Moravy a Slezska 11.30 AZ-kviz 
11.55 Ceske hlavy: Smttelne nebezpećny 12.00, Euro

news 12.55 Co je to doma? 13.20 Hfiśte 7 15 05 Ob- 

jektiv 15.35 Na plovarnS s Ivem Mathe 16.00 SvSt 
zazraku: ClovSk Ivor 16.25 Osobni finance (4/7) 16.35 

Rodina & Stola 16 55 Popularis 17.25 Pridej se 17.35 

Nedej se 18.00 Poprask 18.30 Kultura cz 19.00 Zpravy 
ve znakove reCi 19.05 Svet motoru 19.50 Bud lit s CT 

20.00 Ta naSe povaha ćeska 20.30 Bin Ladmove; dyna

stie teroru 21.25 Synkopa imunity (8/13) 21.45 Japonske 

reky: KachmCky 21.55 Zaklinać (7/13) (Wiedżmm) 22.40 
Poprask 2315 Souboj voieviidcu (10/13) 00.00 Podo- 

by svCIove kultury: Severn! 00.55 Svćt motoru

< ' - a
StswiSSsWm»
06.30 PASMO SATELITARNE 07 45 Fakty - wydanie 

poranne 0810 Pogoda 08.10 Nauka dla praktyka 08 25 

PASMO SATELITARNE 16.45 Lista przebojów TV Wro

cław 16.55 Europa tu 17.10 Superbelfer 17.25 PASMO 

SATELITARNE 17 55 Trzymaj z Trójką 18.00 Fakty - wy

danie główne 18.15 Sport 18.20 Pogoda 18.30 Rozmo

wa Faktów 18.45 Czas na bajkę 19 00 Profesor Miodek 

odpowiada 19.15 Telewizyjny Klub Seniora 19.45 Su- 
perbeller 19.55 PASMO SATELITARNE 2145 Fakty - 

wydanie wieczorne 22.05 Sport 22.10 Pogoda 22.15 
PASMO SATELITARNE

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne
*fr. 3
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ŚRODA 2 SIERPNIA 2996 r.

LlMS1
06:00 Kawa czy herbata?

08:00 Wiadomości

08:10 Pogoda

08:15 Kwadrans po ósmej
08:30 Maks i Ruby - Przyjęcie Ruby ode. 17 (Ruby's 

tea party) kraj prod. Kanada

09:00 Domisie ■ Ladne-brzydkie: program dla dzieci 

09:25 Fantaghiro - W Krainie Lodu ode. 18 

09:55 Co i jak (TV) - Koleje ode. 21

10:20 Extr@ - ięzyk angielski dla młodzieży - Wujek

Nick ode. 16/30 kraj prod. Wielka Brytania (2004);

STEREO. 16:9. Dla małoletnich od lat 12

10:50 Zwierzęta świata - Techniki łowieckie wilków 2/ 

2; film dokumentalny kraj prod. Wielka Brytania 
(2004); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych 

11:10 TELEZAKUPY

11:45 Agrobiznes
12:00 Wiademości

12:10 Plebania - ode. 685; telenowela

12:35 Plebania • ode. 686: telenowela

13:00 Quo vadis? - pdc. 3/6: serial

13:45 Człowiek z lodu. Polowanie na zabójcę cz. 2 

(Iceman: Hunt lor a Killet); film dokumentalny kraj 

prod. USA (2003); Ki: Brando Quilici
14:15 Kwadrans na kawę

14:30 Raj; magazyn

14:50 Był taki dzień; felieton

15:00 Wiadomości

15:10 W kurorcie o białym sporcie

15:35 Klan - ode. 1078; telenowela

15:55 Zrób to - ode. 23: program satyryczny; Dla

małoletnich od lat 12

16:05 Moda na sukces - ode. 2949.2950

17:00 Teleexpress

17:20 Mistrzostwa Europfwpływamu - na 

basenie 50 m: Budapeszt; transmisja 

18:40 Przed Sopotem

19:00 Wieczorynka - Tabaluga

19.30 Wiadomości
19:55 Sport

20:00 Pogoda

20:15 Kwalifikacje Ligi Mistrzów: Legia

Warszawa - Hafnarfjordur

22:30 Wiadomości
22:50 Sport
22:55 Tenis - Orange Prokom Open- Sopot. Kronika 

23:05 Był taki dzień; felielon

23:10 Simon Birch (Simon Birch): film fabularny kraj 

prod. USA (1998); reż: Mark Steven Johnson; 

wyk: Joseph Mazzello, Ashley Judd

01:55 Był taki dzień; felieton

02:00 Zakończenie dnia

®v®2
06:10 Pół na pół-ode. 19/23 

06:30 Ocean Avenue - ode. 36/130 

07:15 TELEZAKUPY 

07:30 Wakacje z Dwójką - Kochanie zmniejszyłem 

dzieciaki • ode. 15/66

08:15 Na dobre i na złe - Spóźniona skrucha, ode. 28 
09:10 Śpiewające fortepiany - ode. 102 

10:00 Wakacje z Dwójką ■ Raj na ziemi - Pustynia

Namib-odc. 14 (Living Edens); cykl dokumentalny 

kraj prod. USA (2002): Bez ograniczeń wiekowych 

11:00 TELEZAKUPY 

11:15 M jak miłość - ode. 392; serial 

12:05 Wakacje z Dwójką - Przygody pana Michała -

ode. 3/13 Zrękowiny pana Michała; serial 

historyczno-przygodowy

12:35 Wakacje z Dwójką - Nowe przygody Flippera - 

ode. 30/44
13:25 Wakacje z Dwójką ■ Ryzykanci -16/16, reality 

show kraj prod. USA

14:00 Pejzaż z Europą w tle

14:05 Lokatorzy - ode. 154 Strzał w dziesiątkę; serial

Komediowy

14:35 Codzienna 2 m. 3 - ode. 16; serial komediowy

TVP: STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12 
15:05 Statek miłości - ode. 23/25 

16:00 Dla niesłyszących - Panorama 

16:20 Czterdziestolatek - ode. 11/21 Cudze 

nieszczęście, czyli świadek obrony; serial 

17:10 Zorro - ode. 66/78; serial kraj prod. USA 

17:40 Kocha, lubi, szanuje - wywiady Doroty

Wellman: Dla małoletnicb od lat 12

17:55 Pogoda

18:00 Program lokalny

18:30 Panorama

18:55 Pogoda 

19:10 Ostatni cesarz (Last Emperor); dramat

kraj prod. Wielka Brytania, Chiny, Hongkong 

(1987); reż.: Bernardo Bertolucci; wyk.: John 

Lone, Joan Chen, Peter O'Toole

22:00 Panorama

22:20 Biznes
22:25 Sport Telegram

22:30 Pogoda 

22:45 Alibi na środę - Pasożyt (Parasite); film
fabularny kraj prod. Wielka Brytania (2003); reż.: 

Andrew Prendergast; wyk.: Gary Condes, Saskia 

Gould. Conrad Whitaker

00:25 Najlepsze dokumenty świata - Fotograf wojenny 

(War Photographer); film dokumentalny kraj prod. 

Szwajcaria (2001); reż.: Christian Frei; STEREO, 

Dozwolone od lat 18

01:20 Zakończenie dnia

;^'FOt5.«T i

06:00 Wstawaj! Gramy!, ode. 84

06:45 TV Market

07:00 Adam i Ewa. ode. 121

07:35 Sonic X, ode. 51

08:00 Pensjonat pod Różą, ode. 60

09:00 Szpital na perypetiach, ode. 18
09:30 Świat według Bundych, ode. 88 

10:05 Dziki (2) - Pojedynek, ode. 12 

10:55 Joan z Arkadii, ode. 23 

11:55 Quizmania, ode. 84 

12:45 TV Market 

13:00 Benny Hill. ode. 20 

13:30 Szpital na perypetiach, ode. 19 

14:00 Samo życie, ode. 735 

14:45 Rodzina zastępcza, ode. 207 

15:45 Wydarzenia 

16:05 Pogoda• 
16:10 Interwencja 

16:45 Pensjonat pod Różą, ode. 61 

17:45 Rodzina zastępcza, ode. 208 

18:45 Wydarzenia 
19:15 Sport 

19:20 Pogoda

19:30 Pierwsza miłość, ode. 322
20:20 Narodziny miłości „Ein Wirbelwind Im Paradies | 

(Und plotzlich ist es Liebe)"; Niemcy, 2004; r, 
Brigitta Dresewski; w. Anja Knauer. Elmar Wepper,, S 

Ralf Bauer. Mariella Ahrens, Isolde Barth Oparty na 

bestsellerowej powieści Utta Danelli, romans 

rozgrywający się w kręgach niemieckiej 
arystokracji. Siostra Juliusa von Talliena. głowy | 

niemieckiego rodu arystokratycznego, jako 

nastolatka zaszła w ciąże i uciekła z domu ze 

swoim kochankiem. Została wydziedziczona przez 

swoja rodzinę. Po latach Julius dowiaduje się. że 

jego siostra umarła i zaprasza do swojej rezydencji 

jej córkę Barbarę, chcąc odnowić utracone 

rodzinne więzi. Bezpośrednia i naturalna Barbara 

burzy spokojne i poukładane życie von Tallienów. e, 

co wzbudza wrogość żony Juliusa i jego starszej | 

córki. Barbara zakochuje się w Christianie, 
przyjacielu rodziny. Czy odnajdzie szczęście w 

nowym otoczeniu?

21:55 Studio lotto

22:20 Zamieńmy się żonami, ode. 12

23:20 Cuda, ode. 6

00:20 Biznes Wydarzenia

00:40 Pogoda

00:50 Kociaki ze „Słonecznego patrolu"

02:05 Love TV, ode. 165

03:35 BoomBox. ode. 141

05:30 Pożegnanie

06:10 Uwaga! - magazyn, 2006, dla małoletnich od 

lat 12, wyst. Zbigniew Łuczyński, Ryszard Cebula

06:30 Telesklep

07:25 Usterka - serial labularno-dokumenlalny. 2002. 

dla małoletnich od lat 12

07:55 Rozmowy w toku - talk show, 2006, dla 

małoletnich od lat 12. wyst. Ewa Drzyzga

08:55 Wykręć numer - interaktywny teleturniej na 

żywo. 2006, dla małoletnich od lat 12

10:05 Fabryka Gry - interaktywny program 

rozrywkowy, 2006, dla małoletnich od lat 12

10:55 Telesklep

11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny. 

2006, dla małoletnich od lal 12. reż. Jacek 

Januszyk, wyst. Maciei Fridek. Marzena Fliegel
11:50 W-11 Wydział Śledczy ■ serial fabularno- 

dokumentalny. 2006, dla małoletnich od lat 12, 

reż. Jacek Januszyk. wyst. Anna Potaczek. Jakub 
Gęsiarz, Anna Palka, Rafał Kopacz. Joanna 

Czechowska, Sebastian Wątroba

12:30 Na Wspólnej - serial obyczajowy (33/0), 

Polska. 2006, dla małoletnich od lat 12

13:45 Najemnicy serial sensacyjny (10/0), Kanada, 

1997, dla małoletnich od lat 12, reż. Robert Radler, 

wyst. Brad Johnson. Tim Abell, Real Andrews, 

Melinda Clarke, Mark Sheppard, David Selby
14:40 Życie na lali - serial sensacyjny (7/0), USA, 

2004, dla małoletnich od lat 12, wyst. Peter 

Gallagher, Kelly Rowan, Ben McKenzie, Mischa 

Barton, Adam Brody, Melinda Clarke

15:35 Barwy grzechu - telenowela (144/0), Brazylia. 

2004, dla małoletnich od lat 12, reż. Denise 
Saraceni, wyst. Reynaldo Gianecchim, Giovanna 

Antonelli

16:35 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial 

fabularno-dokumentalny

17:30 Rozmowy w toku - talk show, 2006, dla 

małoletnich od lat 12

18:30 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny 

19:00 Fakty

19:30 Sport

19:40 Pogoda

19:45 Uwaga! - magazyn

20:10 Uznany za niewinnego (Presumed 

Innocent) - film sensacyjny, USA, 1990, reż. 

Alan J. Pakula, wyst. Harrison Ford, Brian 

Dennehy, Bonnie Bedelia, Greta Scacchi, 

Paul Winfield, Raul Julia, John Spencer

22:35 Magda M. - serial obyczajowy (19,20/0)

00:35 Uwaga! - magazyn

00:55 Nocne igraszki - program rozrywkow 

01:55-Telesklep

C CESKA TELEVIZE I
09.00 Safari (26/26) 09.25 Kde penize pomahaj i 09.30 

Guinnessuv sv6l rekordu 1000 Zpravy 10.05 Na ćem 

nejvic zależi 11.45 Film o filmu: Zkrocena hora 12.00 
Zpravy 12.30 Sama doma 13.25 Bud fil s ĆT 13.35 By- 

dleni je hra 14 00 Zpravy 14.05 Toulava kamera 14 35 
Żito 15.00 Kłuci v akct (11/35) 15.30 Simpsonovi VII 

(15/25) 15.50 Domaci lekar aneb Nic neni jen 16.00 

ZprSvy 16.05 Kouzelna Stoika 16.30 Bludiśtć 17.00 Co 

je to doma? 17.30 AZ-kviz 17.55 PredpovCd poćasi 
18.00 Većerniky 18.25 Ceske hlavy. Malematika v boji 

s 18.30 Pod poklićkou 18 56 Stastnych deset a Sance 

milion 19.00 VeCerniCek 1915 Udalosti 19 35 Udalosti 

v kulturę 19.40 Pfedpoverf poćasi 19.45 Branky. body, 
vtefiny 19.55 Sportka a Sance 20 00 ZdivoCela zeme 

(8/20) 21 00 VSechnoparty 21 40 Ally McBealova II (5/ 

23) 22.30 Udalosti. komenlare 22.55 Predpoved poćasi 

22.57 Branky. body, vtefiny 23 00 Losovani Sportky a 
Sance 23.05 Losovani Stastnych deset a Sance 23.10 

Chobotnice X (1/2) 00.55 Ta naśe povaha Ceska

I

C CESKA TELEVIZE 2
09.00 Dobrć rano z Moravy a Slezska 11.30 AZ-kviz 
11 55 Ceske hlavy: Mfif eni v nanosvete 12.00 Euronews 

12.35 Haló. haló! (14/85) 13.10 Jak na to.. 13.35 Pndej 
se 13.45 Nedej se 14.10 Poprask 14.40 TVS Vodni ptaci 

14.45 Male velke hry a udalosti 15.10 Game Page 15.30 
Evropa does 16.00 Pnzma 16.25 Sedm divii technicke 

civilizace (4/7) 17.15 Japonske feky: Navrat lososu 

17.30 Kosmopolis: Pohyby za kanałem 18 00 Noles 

18.40 Kniźni svfit 19.00 Zpravy ve znakove fefii 19.05 
Rallye Francie 19 30 Horske służby 19.50 Bud fit s CT 

20.00 James Cameron. Expedice Bismarck 21 30 Ine 

svety 22.45 Bin Ladmove. dynastie teroru 23.40 Moje 

milovana holCiCka 01.20 Nima 0140 Je samo tólo tve a 
kolem zem 02.35 Regiony CT24 03 00 Euronews 04.00 

Newshour with Jim Lehrer

®v®3
06.30 PASMO SATELITARNE 07 45 Fakty - wydanie 

poranne 08.10 Pogoda 0810 Więcej kultury 08.25 PA

SMO SATELITARNE 16.45 Lista przebojów TV Wrocław 

16.55 Kariera po europejsku 1710 Czarno-biały pro

gram 17 25 PASMO SATELITARNE 17.55 Trzymaj z 

Trójką 18.00 Fakty ■ wydanie główne 18.15 Sport 18 20 

Pogoda 18.30 Rozmowa Faktów 18.45 Czas na bajkę 

19.00 Czarno-biały program 19.15 Dolnośląski Maga

zyn Reporterów 19 45 Więcej kultury 19.55 PASMO 

SATELITARNE 2145 Fakty - wydanie wieczorne 22.05 

Sport 22.10 Pogoda 22.15 PASMO SATELITARNE

CZWARTEK 3 SIERPNIA
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06:00 Kawa czy herbata?

08:00 Wiadomości

08:10 Pogoda

08:15 Kwadrans po ósmej

08:30 Listonosz Pat III - Listonosz Pat i jego film ode. 7

08:45 SSsiedzi - Usterka ode. 22

08:55 Budzik - Prognoza pogody
09:25 Tajemnica Sagali - Najkrótszy dzień ode. 11

09:50 Co i jak (TV) - Samochody ode. 22; serial 

dokumentalny kraj prod. Niemcy

10:20 Extr@ - język angielski dla młodzieży - 

Komputerowy stres ode. 17/30

10:45 Zwierzęta świata - Tajemniczy świat ogrodów - 

Wpływ pogody ode. 8/13; cykl dokumentalny

11:10 ZUS dla ciebie-ode. 23

11:10 TELEZAKUPY

11:45 Agrobiznes

12:00 Wiadomości

12:10 Plebania - ode. 687.688: telenowela

12:55 Dom-ode. 14/25

14:25 My Wy Oni: magazyn

14:50 Był taki dzień: felieton

,15:00 Wiadomości

15:10 Europa XXL

15:15 W kurorcie o białym sporcie

15:40 Klan-ode. 1080

16:05 Moda na sukces - ode 2951.2952

17:00 Teleexpress
17:20 Mistrzostwa Europy w pływaniu - na 

basenie 50 m: Budapeszt; transmisja

18:45 Przed Sopotem

19:00 Wieczorynka - Noddy: Sali Mali: Miś Uszatek

19:30 Wiadomości

19:55 Sport

20:00 Pogoda

20:05 Pogoda dla kierowców
20:15 Horoskop Śmierci 2, ode. 1.2/10

22:20 Wiadomości

22:35 Sport

22:40 Tenis ■ Orange Proton Open - Sopot.Kronika

22:50 Był taki dzień: felieton
22:55 Akwarium, czyli samotność szpiega - ode. 1/4 - 

Nabór (ode. 1/4 • Nabór): serial kraj prod. Polska, 

Niemcy, Rosja (1995): Dla małoletnich od lal 16

23:50 Akwarium, czyli samotność szpiega - ode. 2/4 - 

Trening (ode. 2/4 - Trening)

01:30 Tytani - niezapomniana drużyna 

(Remember the Titans); dramat kraj prod. 

USA (2000);reż.: Boaz Yakin; wyk.: Denzel 

Washington, Will Patton, Wood Harris

03:20 Był taki dzień; felieton

03:30 Zakończenie dnia

06:05 Pół na pół - ode. 20/23 

06:25 Ocean Avenue - ode. 37/130 

07:10 TELEZAKUPY

07:25 Wakacje z Dwójką - Kochanie zmniejszyłem 

dzieciaki - ode. 16/66 (Honey I shrunk the kids); 

serial kraj prod. USA

08:10 Na dobre i na złe - Przegrane zdrowie, ode. 29; 
serial TVP; STEREO

09:00 Śpiewające fortepiany - ode. 101 

09:55 Wakacje z Dwójką - Raj na ziemi - Patagonia- 

odc. 15 (Living Edens); cykl dokumentalny 

10:50 TELEZAKUPY

11:10 M jak miłość - ode. 393; serial

11:55 Wakacje z Dwójką - Przygody pana Michała • 

ode. 4/13 Cztery serca; serial historyczno- 

przygodowy
12:30 Wakacje z Dwójką - Nowe przygody Flippera - 

pdc. 31/44; serial przygodowy

13:15 Wakacje z Dwójką ■ Ryzykanci -1/16 

14:00 Pejzaż z Europą w tle 

14:05 Lokatorzy - ode. 155

14:35 Codzienna 2 m 3 - ode. 17; serial komediowy 

15:05 Statek miłości • ode. 24/25 

16:00 Dla niesłyszących ■ Panorama 

16:20 Na dobre i na złe - ode. 243 Małżeńskie 

porachunki; serial
17:10 Zorro - ode. 67/78: serial kraj prod. USA 

17:40 2 Dwójką bezpieczniej

17:55 Pogoda

18:00 Program lokalny

18:30 Panorama

18:50 Pogoda

19:00 Gliniarz i prokurator - ode. 14/24
19:55 Megakomedie - Sierżant Bilko (SGT. Bilko); 

komedia kraj prod. USA (1996); reż.: Jonathan 

Lynn; wyk.: Steve Martin, Dan Aykroyd. Phil 

Hartman, Daryl M. Mitchel

21:30 Magazyn kryminalny 997 - Michała

Fajbusiewicza

22:00 Panorama

22:20 Biznes

22:25 Sport Telegram

22:30 Pogoda

22:45 Magazyn kryminalny 997 - Michała

Fajbusiewicza; Dla małoletnich od lat 16 

23:20 Dwanaście małp (Twelve monkeys); film 

science fiction kraj prod. USA (1995); reż.: 

David Peoples, Janet Peoples; wyk.: Bruce 

Willis. Brad Pitt, Christopher Plummer 

01:25 Paparazzi - odc.1 
02:25 W obronie prawa - VII - ode. 15 

03:10 Zakończenie dnia

00:20 Biznes Wydarzenia

00:40 Pogoda
00:50 Kociaki ze „Słonecznego patrolu"

02:05 Love TV, ode. 165

03:35 BoomBox, ode. 141

05:30 Pożegnanie

06:00 Wstawaj! Gramy!, ode. 85

06:45 TV Market

07:00 Adam i Ewa. odc.122

07:35 Sonic X, ode. 52 

08:00 Pensjonat pod Różą, ode, 61 

09:00 Szpital na perypetiach, ode, 19 
09:30 Świat według Bundych, ode. 89 

10:00 Słoneczny patrol, ode. 236 

11:00 Joan z Arkadii, ode. 24 

12:00 Quizmania, ode. 85 

12:45 TV Market

13:00 Benny Hill, ode. 21 

13:30 Szpital na perypetiach, ode. 20 

14:00 Pierwsza miłość, ode. 322 

14:45 Rodzina zastępcza, ode. 208 

15:45 Wydarzenia 

16:05 Pogoda

16:10 Interwencja, ode. 691

16:45 Pensjonat pod Różą. ode. 62 

17:45 Rodzina zastępcza, ode. 209 

18:45 Wydarzenia 

19:15 Sport

19:20 Pogoda .

19:30 Pierwsza miłość, ode. 323

20:20 Rok dwutysięczny „Y2K aka Terminal 

Countdown": USA, 1999; r. Richard Pepin; w Louis 

Gossett Jr„ Jaimz Woolvett, Ed O’Ross, Sarah 

Chalke, Malcolm McDowell. Sarah Chalke. Rick 

Ravanello Film sensacyjny. W przededniu nowego 

milenium, amerykańskie służby specjalne 
otrzymują wiadomość o grożącej światu katastrofie 

nuklearnej. W lalach 60-tych CIA umieściło w 

kolumbijskiej dżungli broń atomową, która 

wybuchnie wraz z nadejściem nowego wieku. 

Rozpoczyna się wyścig za czasem.

21:55 Studio Lotto

22:30 Fala zbrodni, ode. 46 

23:30 Akademia seksu, ode. 1 

00:30 Biznes Wydarzenia 

00:50 Pogoda

00:55 Dziewczyny w bikini, ode. 131

02:55 Love TV, ode. 166 
04:30 BoomBox. ode. 142 

05:30 Pożegnanie 
06.00 Wstawaj! Gramy!, ode. 86 

06:45 TV Market
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06:10 Uwaga! - magazyn

06:30 Telesklep

07:25 Maraton Uśmiechu ■ program rozrywkowy.

2006, Sla małoletnich od lat 12

07:55 Rozmowy w toku - talk show. 2006, dla 

małoletnich od lat 12

08:55 Wykręć numer - interaktywny teleturniej na 

żywo, 2006, dla małoletnich od lat 12

10:05 Fabryka Gry - interaktywny program 

rozrywkowy, 2006, dla małoletnich od lat 12 

10:55 Telesklep

11:20 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny.

2006, dla małoletnich od lat 12. reż. Jacek

Januszyk, wyst. Maciej Fridek. Marzena Fliegel 
11:50 W-11 Wydział Śledczy - serial fabularno- 

dokumentalny, 2005, reż. Jacek Januszyk, wyst. 

Anna Potaczek. Kuba Gęsiarz

12:30 Na Wspólnei - serial obyczajowy (34/0).

Polska. 2006. dla małoletnich od lat 12

13:45 Najemnicy - serial sensacyjny (11/0), Kanada, 

1997, dla małoletnich od lat 12. reż. Oscar Costo. 

wyst. Brad Johnson, Tim Abell. Real Andrews. 

Melinda Clarke. Mark Sheppard. David Selby
14:40 Życie na fali - serial sensacyjny (8/0), USA.

2004. dla małoletnich od lat 12. wyst. Peter 

Gallagher, Kelly Rowan. Ben McKenzie, Mischa 

Barton, Adam Brody, Melinda Clarke 

15:35 Barwy grzechu - telenowela (145/0). Brazylia,

2004. dla małoletnich od lat 12. reż. Denise 

Saraceni, wyst. Reynaldo Gianecchini. Giovanna 

Antonelli

16:35 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial 

fabularno-dokumentalny

17:30 Rozmowy w toku - talk show

18:30 Detektywi - serial fabularno-dokumentalny,

2006, dla małoletnich od lal 12, reż. Jacek
Januszyk, wyst. Maciej Fridek. Marzena Fliegel 

19:00 Fakly 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Uwaga! - magazyn 

20:10 Zabójcza przyjaźń (A Killer among Friends) -

film sensacyjny, USA, 1991, dla małoletnich od lal 

12. reż. Charles Robert earner, wyst. Patty Duke. 

Margaret Welsh. Tiffani-Amber Thiessen, Angie 

Rae McKinney. Loretta Swit

22:00 Magda M - serial obyczajowy (21,22/0) 

00:00 Prawo ulicy - serial kryminalny (9/0) 

01:10 Uwaga! - magazyn

01:30 Nocne igraszki - program rozrywkowy. 2006, 

dla małoletnich od lat 16
02:30 Telesklep

O Ceska televize

£

08.55 Zpivanky 09.05 AZ-kviz Junior 09.30 Na cestfe po 

Floridó 10.00 Zpravy 10.05 ZdivoCela zemó (8/20) 11.00 

VSechnoparty 11.35 Zahrada je hra 12.00 Zpravy 12.30 
Sama doma 13.30 Bud fit s CT 13 40 Chcete m^ 14.00 

Zpravy 14.05 Pod poklićkou 14*30 Byli jednou dva pisari 

(9/10) 15.10 Film o filmu: Walk the Line 15.25 Jak se 

toći Pośta pro tebe 15.30 Simpsonovi VII (16/25) 16.00 

Zpravy 16.05 Kouzelna Skolka 16 35 Meduza 17.00 

Priped pro reporterku 17.30 AZ-kviz 17.55 PredpovCd 
poćasi 18.00 VeCerniky 18.25 Cesto hlavy Veda proti 

vfielimu moru 18.30 Bydleni je hra 18.50 Stop Radv 
fidićum 18.56 Stastnych deset a Sance milion 1900 

VeCerniCek 19.15 Udalosti 19.35 Udalosti v kulturę 19 40 

PfedpovCd poćasi 19.45 Branky. body, vtefiny 2000 
Komisar Moulin 21.45 VypadaS skvCIe! 22.05 Żito 22.30 

Udalosti. komentafe 22.55 PredpovCd poćasi 22.58 
Branky. body, vtefiny 23 05 Losovani Stastnych deset a 

Sance milion 23.10 Solo pro.. Pośledni vvstrel 23.45 

Pred piilnoci

2
09.00 Dobre rano z Moravy a Slezska. 11 30 AZ-kviz 
11.55 Ceskd hlavy Matematika v boji 12.00 Euronews 

12 40 Svfit zazraku: Clovfik Ivor zahadny (10/13) 13.05 

Ta naśe povaha Ceska 13.35 Kultura v regionech 13.55 

Francouzske pohadky 14.05 Ztracem v bouri (22/26) 

14.35 BludiStfi 15.05 Veda je zabava (15/26) 15.30 Ty- 

kadlo 15.55 Pt ibfihy żelezne opony (15/39) 1610 Po

kłady svfita 16.30 0 CeStinfe 16 45 BULY 19.30 Domaci 

Iśkaf aneb Nic neni jen 19.35 Kde penize pomahaji 
19.40 Stop 19.45 Bud fit s CT 1955 Zpravy ve znakove 

feCi 20.00 Ceske stopy: Tajemstvi kamenneho 21.00 

Otazky Vaclava Moravce special 22.30 Ceskoslovensky 

filmovy tydenik (568/2379) 22.45 ValeCnik 00.10 Pa- 
skvil 00 40 SvateCni slovo Daniela Hermana 00 45 Ce- 

sty viry 01.05 Kresl’ansky magazin 01.20 Kdo ie 01.45 
_ KavamiCka drive narozenych 02.35 Regiony CT24 03.00 
' Euronews 04 00 Newshour with Jim Lehrer
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06.30 PASMO SATELITARNE 07.45 Fakty - wydanie 

poranne 0810 Pogoda 08.10 Kręciło się - archiwa TVP 

08.25 PASMO SATELITARNE 16.45 Lista przebojów TV 

Wrocław 17.00 Rewolwer kulturalny 17.25 PASMO SA

TELITARNE 17.55 Trzymaj z Trójką 18.00 Fakty • wyda

nie główne 18.15 Sporl 18.20 Pogoda 18.30 Nasze 
Mundiale. Polska-Haili 197419.55 PASMO SATELITAR

NE 2145 Fakty ■ wydanie wieczorne 22.05 Sport 2210 

Pogoda 22.15 PASMO SATELITARNE
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ogłoszenia drobne
Uwaga! Reklamy i ogłoszenia reklamowe przyjmuje
my do soboty do godz. 11.00 przed każdą emisją.
W poniedziałki przed wydaniem przyjmujemy tylko 
nekrologi, kondolencje i ogłoszenia drobne do godz.
11.00 w trybie expresowym tzn. z 50% dopłatą.

Do wynajęcia KAWALERKA - Nysa, 
Wrocławska - 0604 837 444.

AN-30 

Sprzedam MIESZKANIE 105 m kw., 
4 pokoje, II piętro - 130 tys. lub ZA
MIENIĘ na mniejsze do 42 m kw. z 
dopłatą. Tel. 600 099 556.

7138

WYROBY Z DREWNA
TANIA PODBITKA, BOAZERIA

- DRZWI 
-MEBLE 
-TRALKI 
-SZTACHETY

* LISTWY
- BOAZERIE
* DODATKI
« STOŁY I KRZESŁA

PUNKT OGŁOSZENIOWY
„NOWIN NYSKICH”

GŁUCHOŁAZY
UL. KRASZEWSKIEGO 14 

AGENCJA 
UBEZPIECZENIOWO 

- FINANSOWA

Wykwalifikowany OPIEKUN osób 
starszych poszukuje pracy - znajo
mość: opieki pielęgniarskiej, pierwszej 
pomocy, gimnastyki rehabilitacyjnej, 
zasad i sposobów sprawowania opieki 
nad osobami ze względu na wiek lub 
stan zdrowia. Tel. 077/ 448 6816; 
0889 072 964.

red-28a

SKŁAD OPAŁU - Nysa. Nowowiejska 
16 (Agroma) - węgiel orzech - groszek 
- flot - miał - koks. Własny transport. 
Czynne od 8.00 - 15.00. Tel. 433 66 
92; 504 41 90 44.

PRZEWÓZ OSÓB (1 + 8). 

tel. 0602 136 790; 077 433 1507.
Ver-24 

Sprzedam SUKNIĘ ŚLUBNĄ (rozm. 

38/40), szyta w całości, bogato zdo
biona, tren. Cena do uzgodnienia + 
dodatki GRATIS! Tel. 887 585 033.

7091-b

ZATRUDNIĘ pracownika na stałe z 
Paczkowa lub okolic. Wiek 20 - 35 lat, 
dyspozycyjność, prawo jazdy. Tel. 077 
43 99 171;0604 279 089.

f-4123

SIATKI ogrodzeniowe. Producent - 
077 435 7504; 502 719 276.

6985

Do wynajęcia MIESZKANIE w cen
trum, na parterze, 48 m kw. z prze
znaczeniem na biuro lub gabinet

Sprzedam DZIAŁKĘ budowlaną w 
Przełęku, 9 ar - atrakcyjne miejsce, 
media w pobliżu. 2.100 zł za ar
- 697 526 655.

7128 

Sprzedaż ULI - „WIELKOPOLSKIE” 
szt. 15; OKNA wys. 137 szer. 169 szt 1 
łącznie z żaluzją. Tel. 077 435 94 64.

7129

Zlecę roboty MURARSKIE
- 077/435 4521.

7130

MATEMATYKA
KOREPETYCJE NA KAŻDYM POZIOMIE 

solidnie i efektywnie 
Tel. 077 448 60 07

Sprzedam MIESZKANIE trzypokojo
we, I piętro, Otmuchów
- 0691 959 356.

7132 

Sprzedam KROWĘ mleczną, wysoko- 
cielną - 077 435 64 71.

7133

Renowacja BRYCZEK
- 077 435 9741;0607 840 601.

7134 

Szukam pracy: sufity, regipsy - gła
dzie - panele - ocieplanie - malowa
nie - ścianki działowe - adaptacja pod
daszy - 0609 443 106.

AP-30a

NAPRAWA domowa LODÓWEK, za

mrażarek, klimatyzacji - 435 51 -16; 
602 379 776.

F-386O

„SANDACZ” - Otmuchów: WESELA - 
zabawy - przyjęcia. Hotel - gratis! Pre
zentacja multimedialna - 077 431 55 
81, kom. 0602 191 114.

723nn

Do wynajęcia LOKAL użytkowy 42 m 
kw., Głuchołazy, ul. Kościuszki (100 
m od Rynku). Tel. 0605 484 603.

F-4000

SKŁAD OPAŁU - nowo otwarty skład 
opału - Paczków, ul. Poniatowskiego 
(były plac ZGKiM): węgiel - koks - 
miał. Transport. Tel. 077 4317 888; 
0696 454 177.

F-3307

Sprzedam KASETON na bazarze nr 
42. Usługi WOD. - KAN., co i gaz. 
Usługi ogólnobudowlane - 448 79 39; 
510 208 519.

7142 

Do WYNAJĘCIA pokój, kuchnia i 
łazienka osobie samotnej, pracującej
- 280 zł + liczniki - 433 49 78; 889 709 
920.

7140 

Sprzedam MIESZKANIE 2-pokojowe 
na Podzamczu w Nysie
- 077 433 6516.

7143

WIĘŻBY - POKRYCIA - OBRÓBKI; 

0608 852 488
7113

DREWNO opałowe - wszystkie 
rodzaje - 435 7503.

F-2377

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska w Kafkowie sprzeda DZIAŁ
KI w miejscowości Otmuchów z prze
znaczeniem na prowadzenie działal
ności usługowo handlowej. ' 

Tel. 77 435 6327
F-3859 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Nr 
72” przy ul. Marcinkowskiego 16-22 
w Nysie ogłasza przegląd ofert na re
mont dachu budynku (klatka nr 20 - 
227 m kw.). Zainteresowane firmy pro
simy o kontakt z administracją wspól
noty. Adres: ul. Kolejowa 15 w Nysie, 
tel. 077 - 433 41 53.

F-4151

Do WYNAJĘCIA lokal użytkowy 50 m 
kw., Prudnik, ul. Piastowska. Tel. 0601 
884 797.

F-4000a

Nysa, ul. Piłsudskiego 44, tel. O 788 383 937
(naprzeciw wejścia do ZUP)
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LEGALNA 
PRACA 

WE WŁOSZECH
TEL. 077 4 330 700

48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 40. 
tel. 077 4 330 700, fax 077 44 868 22

tel. kom. 602 18 97 97 
oddział: 40-004 Katowice 

ul. Korfantego 2. tel. 032 781 99 96

KURS JĘZ. WŁOSKIEGO DLA PIELĘGNIAREK
POSZUKUJEMY DO PRACY WE WŁOSZECH: 

murarzy, hydraulików, elektryków, 
stolarzy, kafelkarzy

Organizujemy kursy zawodowe 
zapewniając miejsce pracy dla: 

cukierników, pizzaiolo, lodziarzy, 
kucharzy, pokojówek, animatorów turystycznych.

Infolinia dla AOHl QQE QOE
PIELĘGNIAREK UOU1 "OOD"0O3

- 661 636 104.
________________________________________________AP-30

SCHUDNIJ z HERBALIFE
- 077 433 45 71.

F-3997

Nowe KOSMETYKI - 077 433 45 71. 
_________________________________ F-3997a 

DODATKOWA PRACA, pieniądze - 
0600 411 234.
____________________________________________________F-3997b 

Sprzedam GRUNTY ORNE 3,33 ha, 
DOM do remontu. Cena 35.000,- zł 
Bielice 25, tel. 077 460 74 75.

7122

Potrzebna POMOC do’ Niemieckiego
- 0609 184 457.

7124

____  _ Nysa, ul. Jeziorna 1• OIY1QT tamie na Jeziorze Nyskim)
Tel./fax (6-77) 433 65 19, 433 62 91

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

TERRANOVA

868nn

TANIO! Wszelkie prace budowlane - 
077 435 63 80; 691 649 255.

7135

CYKLINOWANIE - 0609 184 457.
7124a

REMONTY - adaptacje - wykończe
nia - 435 27 33; 0606 935 267.
____________________________ __________________________7125

Usługi ŚLUSARSKIE: bramy - ogro

dzenia itp. - 435 27 33; 0606 935 267.
__ ____________________________________________________7125a

DEKARSTWO - kafelkowanie - malo
wanie - 0609 724 417.
_______________________________________________ 7126

GARAŻ do wynajęcia w centrum -

Nysa. Tel. 077 448 3873.
 7127

STOLARKA DRZWIOWA:
• PORTA
• GIEDAJTY
• POL-SKONE
• WŁOSZCZOWA 
•EURONORD

WIEŹBY DACHOWE

■
netto

ofercie

• BLACHA TRAPEZOWA
I DACHÓWKOWA (na wymiar)

• DACHÓWKA CERAMICZNA

(Jopek, Koramic, Róben)

SYSTEMY RYNNOWE VAVINIOCYNK 
WEŁNY MINERALNE ROCKMIN / OWENS

PROMOCJA NA MATERIAŁY ŚCIENNE
CZYNNE W GODZ. 700 ■ 16°°

178nn



Bank Zachodni WBK S.A. jest dywizją międzynarodowej grupy finanso
wej o ustalonej pozycji wśród banków z kapitałem zagranicznym. * 
W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktów dla firm oraz 
klientów indywidualnych. Jest liderem bankowości elektronicznej.
W związku z rozwojem działalności poszukujemy kandydatów na 
stanowisko:

Kasjer
(Miejsce pracy: Nysa)

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
- obsługę Klientów w zakresie depozytowym,
- promocję oraz sprzedaż produktów bankowych,
- obsługę kasjersko - dysponencką.

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia min. średniego,
- doświadczenia w sprzedaży usług bankowych,
- komunikatywności,
- sumienności,
- zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających cv 
wraz z listem motywacyjnym w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od 
daty ukazania się ógłoszenia z dopiskiem „Kasjer” na kopercie iub w 
tytule e-maila nazwy stanowiska na adres:

Bank Zachodni WBK SA.
Biuro Regionu Dolnośląsko-Opolskiego

ul. Rynek 9/11,
50-950Wrocław

e-mail rekrutacja@bzwbk.pl

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie 
danych osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133 Póz. 883).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi 
kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

jzj | Bank Zachodni WBK S.A.

EROTIC SHOP
c pełna gama akcesoriów 

erotycznych 
dla kobiet i mężczyzn

t akcesoria do masażu 

erotycznego

® balsamy, maści i preparaty 
przedłużające i usprawniające 
możliwości erotyczne 
kobiet i mężczyzn |

• duży wybór filmów 
DVD i VHS

c wesołe gadżety *
• oryginalna bielizna^

Nysa, ul. Prudnicka 23 A
842nn

FIRMA
wynajmie lub odsprzeda 

POMIESZCZENIA 
MAGAZYNOWE w Nysie 
na terenie byłej jednostki 

wojskowej przy 
ul. Otmuchowskiej. 
Tel. 0507 069 452; 

0507 069 453.
407t

WWW
i n t e r n e c i e

www.nowinynyskie.com.pl

odwiedź nasze strony

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w 
Nysie ogłasza przetarg na sprzedaż własnościowego prawa do 
lokalu znajdującego się:
Wasylewskiego 38/9 -IV piętro - pow. 59,95m2
(trzy pokoje, kuchnia, łazienka, osobna ubikacja, przedpokój + piwnica)
- wartość wywoławcza wynosi 76.400,- zł - czynsz za 

to mieszkanie wynosi ok. 320,- zł miesięcznie (w tym 
mediS za 1 osobę)

Wysokość wadium wynosi 2.300,- zł

Przetarg odbędzie się w dniu 02. 08. 2006 r. o godz. 1330 w lokalu 
Spółdzielni przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 35 (sala na parterze).

Wadium w wyżej podanej wysokości należy wpłacić gotówką w kasie 
Spółdzielni najpóźniej do godz. 1300 w dniu przetargu.

Zarząd Spółdzielni oświadcza, że jeżeli żaden z uczestników prze
targu nie zaoferuje ceny kupna co najmniej równej wartości wywoław
czej, to wadium ulega przepadkowi.
W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej, wadium zaliczone będzie 
na poczet wkładu budowlanego.
W razie wygrania przetargu i nie zawarcia umowy w terminie i na warun
kach wyznaczonych przez Spółdzielnię - wadium nie zostanie zwrócone. 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. KEN 
35 (pokój nr 111 - I p ), tel. 40 91 422 lub 40 91 434 wew. 53 - w 
godzinach urzędowania.

Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniwej 

Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

KOMUNIKAT BURMISTRZA NYSY
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. ko
lejowej 15 został wywieszony n/w wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży:
1. LOKAL MIESZKALNY położony w Nysie
przy ul. Rynek 7/3 - sprzedaż w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.

875nn

Największy wybór paneli i drzwi firmy

CLASS0V
europejski lider w podłogach laminowanych!

Akcesoria;
Listwy plastikowe, progowe, MDF - 6,99 zł za szt. (2,4 mb) 
Podkłady

Zapraszamy firmy budowlane do współpracyt
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

• Nysa ul. Jagiellońska 2 (lokal 250 m kw. obok Terała, meble Jacek) Tel. 077 4355 388
• Opole ul. Oleska 99- (lokal 320m kw. obok giełdy warzywnej) Tel. 077 4554 300

mailto:rekrutacja@bzwbk.pl
http://www.nowinynyskie.com.pl
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Nysa, ul. Prusa 10, tel. 0604 423 749.
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FARBY-LAKIERY- KLEJE-TAPETY

WIELKA PROMOCJA!
[pennn

10 %
RABATU CO 10 zeszyt GRATIS!

□C3J

I
I

i

NIESAMOWITE!!! IE““ 

11 gratis 
— + 250 gj 

kawy
Zapraszamy sklepy 
do dalszej współpracy.

11 EXTB î

H W A *

STOLARZ

f(lr(OAy r a

» 
W

PŁYTY MEBLOWE 
BLATY KUCHENNE 

SKLEJKI, PŁYTY OSB
PŁYTY PILŚNIOWE

BLAT grusza polna - 36zl/mb
Czynne: Pon. - pł. 7.30 ■» 15.30, soboty 9.00 - 13.00 |
Ul. Grodkowska 69/5, O 501 207 095

projekt
■___ _____ I l >

specjalny pakiet stworzony z myślą 
o Twojej budowie

✓kredyt na budowę oraz NOWOŚĆ zamiana starego kredytu 
hipotecznego na nowy’ o lepszym oprocentowaniu!
✓projekty indywidualne i gotowe domów; kosztorys gratis 

/oszczędzasz do 3ooozl/; wszystko w atrakcyjnej cenie a w 
tym ubezpieczenie budowy!

✓ projekty ogrodów, oczek wodnych, ogrodów zimowych, 
systemów nawadniających oraz całoroczna pielęgnacja!
✓materiały budowlane z rabatem do 30%!

✓BONUS! I! to my przyjeżdżamy do Ciebie i załatwiamy 
wszystkie formalności!

Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii W.P. BA; tel./fax.: 075-77-515^55 

Mirsk, Osiedle Słoneczne 11; teł.: 075-78-345-06
Nysa.ul. Kołłątaja 5; gsm: 0-697-994-679

766nn
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ZAKŁAD PRODUKCJI 
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH 

I KONSTRUKCJI STALOWYCH

Zatrudni w byłym ZUP-ie:
- Kierownika, mistrza produkcji - z branży samochodowej,

ze znajomością obsługi komputera.
- Konstruktora ■ z podstawową znajomością zagadnień

motoryzacyjnych i obsługą komputera.
- Handlowca z praktyką - z podstawową znajomością zagadnień

motoryzacyjnych i obsługą komputera.
- Pracownika biurowego - ze znajomością obsługi podstawowych

programów komputerowych - Word, Excel.
Mile widziana znajomość j. obcych np. angielski, niemiecki.

- Magazyniera - wykształcenie średnie techniczne,
znajomość obsługi komputera

Osoby w wieku do 40 lat prosimy o składanie CV na portierni ZUP-u, 
lub przesłać na adres 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 55 

Sekretariat tel. 077 44 86 703

•Ul ZPORR

Osoby które składały CV wcześniej, prosimy o ponowne wypełnienie druku na portierni.

MEBLE Z HOLANDII
DUŻY WYBÓR ■ NISKIE CENY 

500 m2 EKSPOZYCJI!
© NYSA, ul. Piłsudskiego 62 a (dawne ZWSE) tel. 433 00 51 
© PRUDNIK, ul. Grunwaldzka 59 a, tel. 0602 40 86 97 

Zapraszamy • zadowolenie gwarantowane!
www.klasyczne-meble.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„VITA” Sp. z 0.0.

informuje, że podpisało umowę o dofinansowanie projektu nr Z/2.16/III/3.5.27 
38/05 pn. „Przebudowa przychodni NZOZ VITA w Nysie w celu poprawy ja
kości świadczonych usług”?
Projekt jest współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Fun
duszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa w ramach Zintegro
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W ramach Projektu w 2005 r. przeprowadzono modernizację poradni dzieci chorych 

t i zdrowych. W latach 2006 i 2007 zostaną przeprowadzone prace budowlano - in
stalacyjne związane z przebudową poradni dla dorosłych oraz gabinetów specjali
stycznych.
Efektem Projektu będą poradnie lekarskie spełniające wymogi formalno - prawne 
oraz sanitarne. Po zrealizowaniu Projektu będziemy mogli korzystać z nowocze
snych poradni o estetycznym wyglądzie, wygodnych dla pacjentów i personelu, przy
stosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wszystkich użytkowników przychodni, a w szczególności naszych pacjentów prosi
my o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

866nn

http://www.klasyczne-meble.pl


Przedstawiamy laureatów Plebiscytu "Nowin Nyskich" Przedstawiamy laureatów Plebiscytu "Nowin Nyskich"

Sportowcy Szkół Gimnazjalnych 1. miejsce Sportowcy Szkół Podstawowych 8. miejsce
KAROLINA PEREK

Wychowawca:

Pseudonim sportowy
KARO

Data urodzenia
16 LUTEGO 1990

Wzrost
165 CM

Waga
53 KG

Dyscyplina sportowa
KOSZYKÓWKA

Klub sportowy
CHROBRY GŁUCHOŁAZY

Trener:
TADEUSZ WIDZISZOWSKI

Szkoła:
GIMNAZJUM NR 2 GŁUCHOŁAZY

TADEUSZ WIDZISZOWSKI

"Nowiny Nyskie" - Od kiedy trenujesz koszy
kówkę?
K. Perek - Od trzeciej klasy szkoły podstawo
wej. W tym roku mija więc sześć lat od mo
mentu, gdy pojawiłam się na pierwszym tre
ningu.
- Przedstaw nam swoją rodzinę.

- Mama, Ilona, oraz tato, Józef, są już na 
wcześniejszej emeryturze i zajmują się 
domem. Siostra Krystyna ukończyła 
szkołę średnią i wybiera się na studia.
- Twój największy sukces sportowy?

- Zdecydowanie trzecie miejsce w te
gorocznym ogólnopolskim turnieju 
"Graj z Lotosem". Jeśli chodzi o wy
różnienia indywidualne to takim 
pamiętnym wyróżnieniem był dla 
mnie tytuł najlepszej zawodnicz
ki turnieju rozgrywanego w Ło
wiczu.
- Jak godzisz naukę ze sportem?

- Daję radę. Myślę, że jak się 
chce uczyć, to sport nie jest tu
taj żadną przeszkodą. Staram 
się zaraz po przyjściu ze szkoły
odrobić zadane lekcje i wtedy mam 
wolny czas na to, żeby zająć się koszy
kówką.
- Ile razy w tygodniu trenujesz?

- Cztery razy w tygodniu po 120 mi
nut. W sezonie dochodzą jeszcze do 
tego mecze ligowe.
- Twój ulubiony przedmiot w szkole?

- Zdecydowanie biologia, która jest 
moją wielką pasją.
- Skończyłaś naukę w szkole gimna
zjalnej. Gdzie dalej zamierzasz się 
uczyć?

- Od września rozpoczynam na
ukę w Liceum Ogólnokształcącym w Głu
chołazach.
- Profil?
- Oczywiście biologiczny.
- Skąd u ciebie zainteresowania biologią?

- Biologia zawsze była mi bliska. Interesuję 
się przyrodą i ochroną środowiska.
- Czy interesujesz się innymi dyscyplinami 
sportowymi?

- Tak, bardzo lubię oglądać siatkówkę, a ostat
nio wkręciłam się nawet w piłkę nożną. Wspól
nie z tatem, który był kiedyś piłkarzem, z 
ogromnym zainteresowaniem oglądaliśmy

Opinie o zawodniku

TADEUSZ WIDZISZOWSKI - 
TRENER CHROBREGO GŁUCHOŁAZY

- Karolinka początkowo była jedną z najwyż
szych zawodniczek w drużynie, co predyspo
nowało ją do grania na skrzydle. Niestety po 
tych kilku latach gry’ w naszym klubie jest w tej 
chwili jedną z najniższych naszych zawodni
czek. Jej bardzo dużym atutem jest wyszkole
nie techniczne. Karolinka to obecnie nasza 
druga rozgrywająca. Gra na tej pozycji stosun
kowo krótko i potrzebuje jeszcze czasu, aby w 
pełni zaprezentować swoje duże umiejętności 
podczas gry. Największym atutem tej zawod
niczki są rzuty lewą ręką. Jej wadą słabsza od
porność psychiczna na stres związany z me
czami o wysoką stawkę. Dobry duch zespołu. 
Kilka lat pełniła funkcję kapitana drużyny.
____________________________________ —------------------------------------------------------------  

mecze mistrzostw świata.
- Zainteresowania pozasportowe?

- Muzyka oraz taniec.
- Czy masz swój ulubiony gatunek filmowy?
- Tak. Bardzo lubię komedie romatyczne.
- l\voje sportowe marzenia?

- Jak każdy sportowiec marzę o tym, żeby za
łożyć koszulkę reprezentacyjną.

- Co ostatnio przeczytałeś?

- Dzieci z dworca zoo.
- Czy znasz języki obce?

- Znam to może za dużo powiedzia
ne. Uczę się w szkole języka angiel
skiego i francuskiego i myślę, że je

stem w stanie się w tych językach
porozumieć, ale do perfekcji 
jeszcze daleko.
- Co robisz w wolnych chwi
lach?

- W tegoroczne upalne wa
kacje większość wolnego cza
su spędzam ze znajomymi 
na basenie.
- Podobno bardzo lubisz

zwierzęta.

- Uwielbiam zwierzęta. Mam w 
domu papugę i psa.

Czy w trakcie kariery sporto
wej przydarzyły ci się jakieś 
poważniejsze kontuzje?

- Niestety tak. Dwukrotnie 
skręciłam kostkę. Za drugim 
razem musiałam pauzować 
prawie dwa miesiące.
- Czy rodzice interesują się 
twoimi wynikami sportowy
mi?

- Bardzo i za to jestem im
wdzięczna. W chwilach zwątpie
nia podtrzymują mnie na du
chu i mobilizują do dalszej pra

cy.
■ Czy wżyciu osobistym jesteś tak

samo przebojowa jak na parkie
cie?
- Z tym różnie bywa. Bywają takie 
chwile, że muszę się wyszaleć, ale 
są też chwile, że wyciszam się cał
kowicie i jestem wtedy zupełnie 
inną osobą.
- Czy prawdą jest, że tworzycie jako

zespół bardzo zgraną paczkę?

- Oczywiście. Wszystkie bardzo się szanujemy 
i lubimy. Jeśli mamy jakieś problemy to stara
my się sobie nawzajem pomóc. Mamy też duże 
oparcie w naszym trenerze, którego traktuje
my jak swojego drugiego ojca.
- Woje wakacyjne plany?

- W sierpniu wyjeżdżamy na obóz sportowy 
do Gdyni.
- Co sprawia ci największą radość?

- Możliwość spędzenia wolnego czasu w gro
nie rodzinnym. Spotkania z przyjaciółmi oraz 
gra w koszykówkę.
- Dziękujemy za wywiad i życzymy spełnienia 
wszystkich marzeń.

- Również dziękuję i jeśli mogę chciałabym na 
koniec podziękować wszystkim tym kibicom, 
którzy oddali na mnie plebiscytowe głosy.

Z Karoliną Perek rozmawiał 
Krzysztof Centner

"Nowiny Nyskie” - Początki twojej kariery spor
towej?

B. Rauch - Przygodę z koszykówką rozpoczę
łam sześć lat temu i do dziś_ nieprzerwanie 
uprawiam tę dyscyplinę sportu.
- Czy próbowałaś jakichś innych dyscyplin 
sportowych?

- Tak. Uprawiam też Ickkoątletykę, ale 
jako sport uzupełniający.
- Czy startujesz w mityngach lekkoatle
tycznych?

- W mityngach nie startuję, bowiem 
nie mam na to czasu. Rywalizuję tylko 
w zawodach szkolnych.
- Z jakim skutkiem?

- Myślę, że z zupełnie niezłym. 
W tym roku wywalczyłam bo
wiem srebrny medal mi 
strzostw województwa w bie
gu na dystansie 300 metrów.
- Twój największy do tej pory 
sukces sportowy w koszyków
ce?

- Jeśli chodzi o sukcesy druży
nowe, które są dla mnie osobiście 
najważniejsze, to zdecydowanie 
trzecie miejsce w Polsce w turnie
ju "Graj z Lotosem". Jeśli chodzi 
o wyróżnienia indywidualne, to 
w pamięci mam tytuł najlepiej 
broniącej zawodniczki turnieju 
finałowego mistrzostw Polski.
- Czy treningi koszykówki nie 
przeszkadzają ci w nauce?
- Zdecydowanie nie. Ja na ra 
zie nie mam problemów z na 
uką.
- Jaką jesteś uczennicą?

- Myślę, że nie muszę się wsty
dzić świadectwa. Średnia 5,6 
to chyba niezły wynik.
- Woje zainteresowania pozasportowe?
- Interesuję się filmem i jak każda nasto
latka muzyką.
- Czy słuchasz konkretnej muzyki?
- Nie. Ogólnie staram się słuchać dobrej 
muzyki.
- Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy?

- Zdecydowanie komedie.
- Książka, którą ostatnio przeczytałaś?

- Mały książę.

Opinie o zawodniku

TADEUSZ WIDZISZOWSKI - 
TRENER CHROBREGO GŁUCHOŁAZY

- Beatka koszykówkę uprawia od sześciu lat. 
Jest obdarzona wspaniałymi zdolnościami 
motorycznymi. Może grać zarówno na pozycji 
dwa, jak i trzy. Niezastąpiona w grze obronnej. 
Jako jedyna w drużynie może grać całe 40 mi
nut bez zmiany, na równym poziomie. Często 
wykańcza akcje całego zespołu, szczególnie z 
szybkiego ataku. Kilkakrotnie wybierana do 
pierwszej piątki turniejów, w których uczestni
czył nasz zespół. Największym atutem Beaty 
jest gra jeden na jeden, z której zdobywa dużo 
punktów. Jedynym problemem u tej zawod
niczki jest dostosowanie się do założeń taktycz
nych zespołu. Niezwykle łubiana i szanowana 
przez drużynę za bardzo dobre wyniki w na
uce.

BEATA RAUCII

Pseudonim sportowy 
BETI

Data urodzenia
5 STYCZNIA 1990

Wzrost
169 CM

Waga
51 KU

Dyscyplina sportowa
KOSZYKÓWKA

Kluby sportowe 
CHROBRY GŁUCHOŁAZY

Trener:
TADEUSZ WIDZISZOWSKI

Szkoła:
GIMNAZJUM NR 2 GŁUCHOŁAZY

Wychowawca:
TADEUSZ WIDZISZOWSKI

- Przedstaw nam swoją najbliższą rodzinę.

- Mama, Halina, pracuje w Urzędzie Skarbo-
wym w Prudniku, tato, Bogusław, jest nauczy
cielem języka angielskiego, starsza siostra. 
Joanna, ukończyła Liceum Ogólnokształcące 

"Carolinum" w Nysie i w przyszłym roku roz- 
pocznie studia w Krakowie, natomiast 

moja bliźniacza siostra Madzia gra ze 
mną w jednym klubie. Razem też cho
dziliśmy do jednej klasy.
- Twoje wakacyjne plany?

Pod koniec 
sierpnia je- 
dzicmy do 
Gdyni na

obóz sportowy. 
Ten wyjazd jest już 
pewny. Wcześniej 

być może wybiorę 
się w odwiedziny do 

rodziny, która miesz
ka w Szczecinie oraz w' 

Rzeszowie.
Jak spędzasz wolny czas?

- Mam takie kobiece nawyki. Naj
chętniej zaglądam do sklepów i
buszuję po półkach sklepowych. 
Lubię też wspólne spacery z 
przyjaciółmi lub znajomymi. • 
- Czy rodzice interesują się 

twoimi wynikami sportowy
mi?

- Oczywiście. Starają się by
wać na każdym naszym me
czu rozgrywanym w Głu
chołazach. Interesują się 
także naszymi meczami 
wyjazdowymi. Nie ukry
wam, że takie zaintereso

wanie jest dla mnie czymś szczegól
nie ważnym.
- Co chciałbyś otrzymać na prezent 
imieninowy?

- Marzę o wycieczce na jakąś egzo
tyczną wyspę.
■ Czy znasz jakieś języki obce?

- Język angielski w stopniu zaawanso
wanym. UczęZsię także języka fran

cuskiego.
- Czy pomagasz rodzicom w pra

cach domowych?

- Oczywiście. Mam swoje obowiązki domowe i 
staram się je wykonywać solidnie.
- Czy w trakcie swojej kariery sportowej naba
wiłaś się jakichś poważniejszych kontuzji?

- Na szczęście nie i mam nadzieję, że nic takie
go mi się nie przydarzy.
- Czy lubisz zwięrzęta?

- Bardzo, ale niestety ich nic mam i chyba nie 
będę miała. Rodzice twierdzą bowiem, że w 
bloku nie ma miejsca na żywe zwierzęta.
- Co sprawia ci największą radość?

- Każdy wygrany mecz.
- Woje sportowe marzenia?

- Jak każdy sportowiec marzę o występie w 
reprezentacji Polski. Jeśli już nic uda się za
grać w reprezentacji Polski, to chciałabym przy
najmniej pokazać się w rozgrywkach polskiej 
ekstraklasy.
- Dziękujemy za rozmowę.

- Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich 
naszych kibiców.
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BAR ORIENTALNY

TTjKRG L0RG
(latajqcy Smok)

Zamawiasz telefonicznie Pn. - Sob. 10.00 - 21.00
Dowóz na mle|sce NYSA UL. GRZYBOWA 8/1U Niedziela 1100 - 20.00

TEL. 433 65 31
Zamówienia przyjmujemy do godz. 21.00 

Serdecznie zapraszamy
Zamówienie powyżej 30 złotych 
Dowóz gratis

Na rozbiegu Krystian Schmotermeyer

Najmłodsi uczestnicy lekkoatletycznych czwartków. Być 
może z tych młodych ludzi wyrośnie przyszły olimpijczyk.

Przedszkolaki na podium. Od lewej: Małgorzata 
Kocierz, Agnieszka Klecza, Aurelia Potoczak.

Kasia Łukaszyńska 
na skoczni w dal

V / * ‘ X Wlw z* 1
ir • w

1% - X • f A

->. . f PŁ .a

I

-
i££i-3l
itr n

L ou
t

; Tb' f1

Wakacje z królową...
20 lipca 2007 na Stadionie Miej

skim w Nysie odbył się kolejny lek
koatletyczny czwartek, zorganizowa
ny przez: Urząd Miejski w Nysie, 
MKS Ekonomik Nysa oraz ZSE 
Nysa. W zawodach udział wzięło 88 
osób.

Tradycyjnie już w, rolę arbitrów 
tych zawodów wcielili się działacze, 
trenerzy i zawodnicy MKS Ekono
mik, z Barbarą Maroszek na czele. 
Starterem był jeden z najlepszych 
obecnie zawodników Ekonomika - 
Kamil Kędzierski.
Wyniki:

Dziewczęta
Tor przeszkód przedszkolaków

1. Agnieszka Klecza (2000) 15,50
2. Małgorzata Kocierz (2000) 20,20
3. Aurelia Potoczak (2000) 20,50
4. Natalia Łęska (2002) 23,60

5. Natalia Łęska (2002) 12,20
6. Joanna Kocierz (2004) 12,20
7. Magdalena Maroszek (2002) 12,40
8. Małgorzata Chełpa (2004) 13,10
9. Natalia Kołodziej (2004) 13,20
60 metrów (klasy I-II)

1. Olga Kędzierska 10,20
2. Monika Adamiec 10,50
3. Elwira Kutrzeba 10,80
4. Agata Buczkowska 11,10
5. Natalia Lisowska 11,30
60 metrów (klasy III-IV)
1. Karolina Łukaszyńska 8,20
2. Anna Malara 8,80
3. Kamila Ptak 10,10
60 metrów (klasy V-VI)
1. Iwona Przystalska 7,70
2. Angelika Winter 8,10
3. AnnaHasiak 9,10
4. Angelika Kubicz 9,90
5. Monika Miesiączek - 10,50

Na podium najszybsze sprinterki w kategorii klas V-VI. Od lewej: 
Angelika Winter, Iwona Przystalska i Anna Hasiak.

5. Magdalena Maroszek (2002) 26,20
6. Joanna Kocierz (2004) 31,30
7. Liwia Szwec (2004) 31,40
8. Natalia Kołodziej (2004) 32,50
9. KarolinaŁukaszyńska (2003) 35,10
10. Karolina Klecza Karolina (2005) 57,90
50 metrów przedszkolaków

1. Wiktoria Paralusz (2000) 8,90
2. Aurelia Potoczak (2000) 9,80
3. Agnieszka Klecza (2000) 9,90
4. Małgorzata Kocierz (2000) 11,80

60 metrów (gimnazja)
I.SylwiaWelik 7,10
2. Monika Kurzeja 7,40
3. Anna Wójcik 7,80
4. Patrycja Krawczyk 8,40
5. Agnieszka Lisowska 10,60
300 metrów (klasy III-IV)
1. Paulina Ochrymczuk 57,70
2. Justyna Pussy 1:06,10

Dokończenie na sir. 38
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300 metrów (klasy V-VI)

1. Patrycja Majewska 1:01,60
600 metrów (klasy III-IV)
1. Dominika Schmottermeyer 2:22,80
2. Joanna Paściak 2:30,30
600 metrów (klasy V-VI)
1. Paulina Stachoń 2:01,30
2. Daria Krawczyk 2:20,60
600 metrów (gimnajza)

1. Weronika Paralusz 2:15,90
Rzut piłeczką palant, (klasy III-IV)
1. Anna Malara 25,00
2. Dominika Schmotermeyer _ 22,30
3. Kamila Ptak .. 16,00
4. Joanna Najwer 12,80
Rzut piłeczką palant, (klasy V-VI)
1. Daria Krawczyk 25,30
2. Angelika Winter ■ 25,10
3. Patrycja Majewska 24,30
4. Monika Miesiączek 18,00
Skok w dal (klasy I-II)
1. Elwira Kutrzeba 2,53
2. Monika Adamiec 2,10
3. Olga Kędzierska 1,80
4. Natalia Lisowska 1,73
Skok w dal (klasy III-IV)
1. Katarzyna Łukaszyńska 2,87
2. Joanna Paściak 2,33
Skok w dal (klasy V-VI)
1. Paulina Stachoń 3,70
2. Iwona Przystalska 2,59
3. Anna Hasiak 2,30
4. Angelika Kubicz 2,19
Skok w dal (gimnajza)
1. Monika Kurzeja 3,73
2. Anna Wójcik 3,30
3. Patrycja Krawczyk 2,80
4. Agnieszka Lisowska 1,20

Chłopcy
Tor przeszkód przedszkolaków

1. Daniel Ochrymczuk (2000) 15,50
2. Łukasz Adamiec (2000) 16,30
3. Bartosz Amrogowicz (2001) * 16,80
4. Patryk Chełpa (2002) 20,30
5. Aleksander Pięch (2003) 20,70
6. Paweł Kocierz (2002) 22,70
7. Piotr Karwowski (2003) 29,20
^Mariusz Wożniak (2002) 29,20
9. Konstanty Modzelewski (2000) 29,50
10. Konrad Szwec (2004) 49,70
50 metrów przedszkolaków

1. Daniel Ochrymczuk (2000) 7,90
2. Bartosz Amrogowicz (2001) 9,40
3. Łukasz Adamiec (2000) 10,10
4. Paweł Kocierz (2002) 10,80
5. Patryk Chełpa (2002) 11,40
6. Kacper Bejma (2001) „ 11,90
7. Piotr Karwowski (2003) 12,50
8. Konstanty Modzelewski (2000) 13,80
9. Mariusz Woźniak (2002) 14,20
10. Konrad Szwec (2003) 20,50
60 metrów (klasy I-II)

1. Paweł Sobczak 9,40
2. Mateusz Amrogowicz 9,90
3. Dominik Kurzeja 10,90
4. Łukasz Elert 11,50
60 metrów (klasy III-IV)
1. Szymon Pięch 8,50
2. Alan Zając 8,80

3. Mateusz Wojciechowski 9,10
4. Cezary Zagórski 9,20
5. Dominik Krawczyk 9,50
6. Adam Pyka 9,50
7. Remigiusz Kuciak 9,50
8. Krystian Schmotermeyer 9,60
9. Tomasz Jabłoński 9,80
10. Norbert Lisowski 10,10
60 metrów (klasy V-VI)

1. Arkadiusz Wydra 8,10
2. Jan Pyka 8,20
3. Filip Meres 9,70
60 metrów (gimnazja)
1. Mateusz Słoboda 7,80
2. Mateusz Galanciak 7,90
3. Patryk Melerski 8,20
4. Krzysztof Mordarski 8,90
5. Mateusz Zagórski 9,90
6. Tomasz Mordarski 10,10
300 metrów (klasy III-IV)

1. Wojciech Abram 1:02,80
2. Dawid Kubicz 1:05,60
300 metrów (gimnazja)

1. Karol Grubiak 40,60
2. Patryk Komar 45,70
3. Przemysław Jadasz 1:01,80
1000 metrów (gimnajza)
1. Mateusz Szczerbowski 4:29,90
Rzut piłeczką palant, (klasy I-II)
1. Łukasz Elert 15,90
2. Wojciech Kurzeja 12,50
3. Mateusz Amrogowicz 11,80
Rzut piłeczką palant, (klasy III-IV)
1. Alan Zając 31,00
2. Adam Pyka 31,00
3. Cezary Zagórski 29,50
Rzut piłeczką palant, (klasy V-VI)
1. Jan Pyka 43,00
2. Twardochleb 40,10
3. Wojciech Kupczak 26,10

W Sosnowcu na torze kolarskim 
rozegrane zostały Międzywojewódz
kie Mistrzostwa Młodziczek i Mło
dzików w Kolarstwie Torowym.

Udanie w tych zawodach zapre
zentowali się reprezentanci nyskie
go Bustana, wywalczając pięć złotych 
medali oraz jeden srebrny.

Bohaterami naszej ekipy byli: 
Dominika Żukowska (dwa starty i 
dwa złote medale) oraz Łukasz Sta
wiński (cztery starty i trzy złote krąż
ki oraz jeden srebrny).

W wyścigu młodziczek na dystan
sie 1000 metrów bezkonkurencyjna

Rzut piłeczką palant, (gimnajza)
1. Piotr Słowiński 53,60
2. Paweł Szlęzak 52,30
3. Patryk Melerski 50,20
4. Fabian Potoczak 43,50
5. Rafał Zabilski 43,00
6. Krzysztof Mordarski 33,70
7. Mateusz Zagórski 29,00
8. Tomasz Mordarski 26,70
Skok w dal (klasy I-II)
1. Paweł Sobczak 2,60
2. Jan Michalik 2,40
Skok w dal (klasy III-IV)
1. Dominik Krawczyk 3,60
2. Szymon Pięch 3,30
3. Wojciech Abram 3,20
4. Dawid Kubicz 3,10
5. Mateusz Wojciechowski 3,00
6. Remigiusz Kuchciak 2,93
7. Tomasz Jabłoński 2,70
8. Krystian Schmotermeyer 2,45
Skok w dal (klasy V-VI)
1. Arkadiusz Wydra 3,38
2. Filip Meres 2,99
Skok w dal (gimnazja)
1. Patryk Komar 4,47
2. Mateusz Sloboda 3,60
3. Rafał Wydra 3,38
4. Mateusz Galanciak 3,30
5. Przemysław Jadasz 3,26

Krzysztof Centner

autoryzowany dealer
Rowery i części rowerowe

MONGOOSE

A także:

ODZIEŻ
OBUWIE
PIŁKA NOŻNA <3 
TENIS
TURYSTYKA

Dominika Żukowska wywalczyła 

w Sosnowcu dwa złote medale 
okazała się Dominika Żukowska. 
Nasza zawodniczka wygrała wyraź
nie nie dając swoim konkurentkom 
najmniejszych szans na nawiązanie 
równorzędnej walki.
Wyniki:
Wyścig na dystansie 1000 metrów
1. Dominika Żukowska LUKK Bustan Nysa

1:13,29
2. Hanna Mandrysz UKS Rydułtowy

1:19,75
3. Natalia Nowak GK Gliwice 1:20,76

Dominika Żukowska wygrała 
również wyścig sprinterski. Tutaj 
jednak nie poszło już tak łatwo jak 
na dystansie 1000 metrów. Mocno 
naciskała Dominikę Adrianna Ma- 
choś z Gliwic, ale i tym razem na 
najwyższym stopniu podium stanę
ła reprezentantka Bustana. 
Wyniki: .
Wyścig na dystansie 200 metrów
1. Dominika Żukowska LUKK Bustan Nysa

16,94
2. Adrianna Machoś GK Gliwice 17,01
3. Hanna Mandrysz UKS Rydułtowy 17,93

W wyścigu młodzików na dystan
sie 2000 metrów z bardzo dobrej 
strony pokazał się Łukasz Stawiń
ski, zdobywając srebrny medal. Po
zostali nasi dwaj zawodnicy startu
jący w tym wyścigu - Adam Pluciński 
i Dawid Śliwa uzyskali zbliżone cza
sy i zajęli odpowiednio 17. i 18. miej
sce.
Wyniki:
Wyścig na dystansie 2000 metrów

1. Szymon Strzeduła UKS Siódemka Racibórz
3:07,86

2. Łukasz Stawiński LUKK Bustan Nysa
3:07,88

3. Jakub Fołtyn LKUKS Pszczyna 3:09,02
17. Adam Pluciński LUKK Bustan Nysa

3:37,74
18. Dawid Śliwa LUKK Bustan Nysa

3:40,59
Jeszcze lepiej niż w wyścigu na 2 

km Łukasz Śtawiński spisał się na 
dystansie 500 metrów, wywalczając 
złoty medal. Nasz reprezentant dru
giego w klasyfikacji Karola Kulczyń
skiego z Raciborza wyprzedził róż
nicą 0,51 sekundy. Siedemnaste 
miejsce na tym dystansie zajął Adam 
Pluciński, a dwudzieste piąte Dawid 
Śliwa.
Wyniki:
Wyścig na dystansie 500 metrów
1. Łukasz Stawiński LUKK Bustan Nysa

35,14
2. Karol Kulczyński UKS Siódemka Racibórz

37,65
3. Bartosz Pilis MGLKS Błękitni Koziegłowy

37,79
17. Adam Pluciński LUKK Bustan Nysa

41,07
25. Dawid Śliwa LUKK Bustan Nysa 43,02 

Wysoką formę Łukasz Stawiński 
potwierdził także w trzecim swoim 
starcie, tym razem na dystansie 10

Sukcesy na torze
km, sięgając po drugi już złoty me
dal w tych zawodach. Drugi z repre
zentantów Bustana Adam Pluciński 
ukończył zawody na szóstej pozycji. 
Wyścig punktowy na dystansie 10 km
1. Łukasz Stawiński LUKK Bustan Nysa

15pkt.
2. Szymon Strzeduła UKS Siódemka Racibórz

10pkt.
3. Jakub Fołtyn LKUKS Pszczyna 3 pkt. 
6. Adam Pluciński LUKK Bustan Nysa

Ostatni medal dla naszego re
gionu wywalczył zespół nyskiego 
Bustana, wygrywając wyścig dru
żynowy. Nasz zespół wystąpił w 
składzie: Łukasz Stawiński, Da
wid Śliwa i Adam Pluciński. Dru
gie miejsce zajęli gospodarze mi
strzostw, a trzecie drużyna z Ra
ciborza.
Wyścig drużynowy
1. LUKK Bustan Nysa 2:33,12 
(Dawid Śliwa, Łukasz Stawiński 

Adam Pluciński)
2. GK Wheeler Śosnowiec 2:37,18

(Bartosz Perz, Przemysław Sudak, 
Bartosz Wilk)3. UKS Siódemka Raci
bórz 2:38,27
(Szymon Strzeduła, Krzysztof Michna, 
Karol Kuczyński)

W wyścigu australijskim wystar
tował tylko jeden reprezentant ny
skiego Bustana Dawid Śliwa.

Łukasz Stawiński w Sosnowcu 
zdobył trzy złote medale oraz 

jeden srebrny

Mimo niezłej jazdy Dawidowi nie 
udało się przebić na podium i osta
tecznie ukończył wyścig na 
ósmym miejscu.
Wyścig australijski
1. Szymon Strzeduła MGLKS Błękitni 
Koziegłowy
2. Paweł Żok LKUKS Pszczyna

3. Jakub Fołtyn LKUKS Pszczyna
8. Dawid Śliwa LUKK Bustan Nysa

Krzysztof Centner

Krakowianie najlepsi
Gospodarstwo Kanary w Konra

dowie tradycyjnie już gościło uczest
ników II Turnieju III Grand Prix 
Głuchołaz w siatkówce plażowej.

Turniej ten rozgrywany jest pod

Głuchołazach mógł być zadowolo
nym z poziomu sportowego tych 
zawodów. Tak zwycięska para z Kra
kowa jak i czołowe nyskie pary po
kazały siatkówkę na bardzo wysokim

Prezes Banku Spółdzielczego w Głuchołazach Władysław Pyclik 
oraz najlepsze pary II turnieju Grand Prix Głuchołaz

patronatem burmistrza Głuchołaz. 
Celem turnieju jest popularyzacja 
piłki siatkowej plażowej jako formy 
rekreacji ruchowej na powietrzu.

Nagrody ufundowali: Wydział 
Promocji, Turystyki i Sportu Urzę
du Miejskiego w Głuchołazach, Sta
rostwo Powiatowe w Nysie, a przede 
wszystkim Bank Spółdzielczy w Głu
chołazach, który przejął patronat

poziomie.
Wyniki:
1. Mateusz Mrozowski/Karol Szczepaniuk
2. Bartosz Kisielewicz/Mariusz Cholewicki
3. Marcin Dykta/Wojciech Kondracki
4. Krzysztof Gałećki/Piotr Chudy
5-6. Paweł Chudy/Michał Nalborski
5-6. Bartłomiej Dzikowicz/Dawid Bułkowski
7-10. Rafał Jamrozowicz/Marcin Sebastyan
7-10. Bartłomiej Dykta/Sławomir Krypel

Siatkarze na piaskowym boisku

nad drugim turniejem.
Obserwujący zmagania siatkarzy 7-10. Józef Gustaw/JacekPiotrowski 

prezes Banku Spółdzielczego w 7-10.KrzysztofLewicki/DariuszPryga
Krzysztof Centner



Po sezonie piłkarskim 2005/2006

Podokręg Piłki Nożnej w Nysie (część I)
W dzisiejszym numerze rozpoczy

namy podsumowanie rozgrywek pił
karskich sezonu 2005/2006, prowa
dzonych przez Podokręg Piłki Noż
nej w Nysie.

KLASA B SENIORÓW 
GRUPA I

Rozgrywki w grupie 1 klasy B se
niorów od samego początku były 
bardzo ciekawe i emocjonujące. 
Przed rozpoczęciem ligowego sezo
nu wydawało się, że jednym z fawo
rytów do awansu może być drużyna 
z Jędrzychowa, naszpikowana za
wodnikami z bogatą przeszłością li
gową. Jak się jednak okazało wieku 
nie da się oszukać i młodsi zawod
nicy z innych ekip nie pozwolili ruty
niarzom rozwinąć skrzydeł.

Rewelacyjnie sezon rozpoczęła 
drużyna z Rzymian, która przez pe
wien okres czasu przewodziła ligo
wej tabeli. Rzymianie nie wytrzymali 
jednak trudów ligowego sezonu i z 
kolejki ligowej na kolejkę przesuwali 
się w dc$ł.

Po rundzie jesiennej na prowa
dzeniu znajdowała się drużyna Plo
nu Skoroszyce i to ten zespół wraz z 
drużynami ze Starego Grodkowa i 
Grądów był stawiany w roli fawory
ta do awansu.

W przerwie zimowej jednak do
szło do pełnej mobilizacji w łączo
nym zespole z Piątkowic i Mańko- 
wic. Znani biznesmeni Arek Kosmal 
i Mirek Pitwor postanowili coś zro
bić dla swoich wiosek. Ściągnięto 
Sławka Maciuszka i to jemu powie
rzono budowę zespołu. Sławek ścią
gnął do drużyny praktycznie wszyst
kich najlepszych zawodników wywo
dzących się Mańkowic i Piątkowic, a 
grających w wyższych klasach roz
grywkowych. W ten sposób z prze
ciętnej B-klasowej drużyny powstał 
dream team, który z powodzeniem 
mógłby już dzisiaj występować na 
boiskach ligi okręgowej.

Wiosną podopieczni Sławka Ma
ciuszka wygrali wszystkie swoje spo
tkania i jednym punktem w ostatecz
nym rozrachunku wyprzedzili moc
ny zespół Atomu Grądy.

Do klasy C zostało zdegradowa
nych aż pięć drużyn - LZS Wyszków, 
LZS Regulice, LZS Niwnica, 
Ogrodnik Chróścina -Nyska oraz 
Delta Bielice.

Tabelo końcowa klasy B

1. LZS Piątkowice Mańkowice 24 40 109:32

2. Atom Grądy 24 59 91:25
1 Plon Skoroszyce 24 47 72:42
4. LZS Stary Grodków 24 47 57:40
5. LZS Czarnolas 24 39 59:54
4. LZS Rzymlany 24 34 49:51
7. LZS Jędrzychów 24 33 49:41
1 LZS Sękowice 24 31 45:51

9. Delta Bielice 24 30 59:42
10. Ogrodnik Chróścina Nyska 24 28 49:70
11. LZS Niwnica 24 25 35:42
12. LZS Regulice 24 14 35:77

13. LZS Wyszków 24 9 23:109

KLASA B SENIORÓW 
GRUPA II

W rozgrywkach grupy II klasy B 
pasjonującą walkę o awans stoczyły 
zdecydowanie najlepsze w tej gru
pie drużyny Unii Głuchołazy i LZS- 
u Buków. Jednak to nie te zespoły, 
lecz drużyna z Domaszkowic rozda
wała karty jeśli chodzi o awans.

Podopieczni Stanisława Bułki naj
pierw ograli u siebie prowadzącą w 
tabeli drużynę Unii Głuchołazy, spy
chając ten zespół na drugie miejsce, 
a następnie przysłużyli się Unii, 
ogrywając kolejnego faworyta do 
awansu - LZS Buków.

Do klasy C zostały zdegradowa
ne drużyny: LZS Morów Koperni- 
ki, Błękitni Biskupów, LZS Gierał- 
cice oraz LZS CT Krab Hajduki

Tobolo końcowa klaiy B

Nyskie.

1. Unia Głuchołazy 22 54 122:32

LZS Buków 22 49 70:24
Sudety 11 Burgrabice 22 34 45:50
Podzamcze Nysa 22 34 54:54
LZS PolUd Świtów 22 33 44:44
LZS Krab Domaszkowlce 22 32 44:48
Polonia Głuchołazy 22 29 39:50

LZS Gryzów 22 27 39:50

LZS Krab Ha|duld Nyilde 22 24 35:41

. LZS Gierołdce 22- 24 48:49
Błękitni Biskupów 22 17 33:45
LZS Morów Kopemild 22 10 45:113

KLASA B SENIORÓW 
GRUPA III

W trakcie sezonu z rozgrywek 
wycofały się drużyny Sparty II Pacz
ków oraz LZS Maciejowice, nato
miast drużyna z Łąki, oddająca wal
kower za walkowerem, decyzją

Juniorzy z Polskiego Swiętowa ukończyli rozgrywki sezonu 2005/2006 z zerowym kontem punktowym, 
jednak co jest godne podkreślenia nie oddawali rywalom walkowerów

WGiD PPN Nysa została wykluczo
na z rozgrywek. W ten sposób roz
grywki w grupie III klasy B straciły 
wiele na atrakcyjności.

Pierwszoplanową rolę w tej gru
pie odegrała drużyna z Karłowic 
Wielkich, zasłużenie awansując do 
klasy A. Nieco w cieniu poczynań li
dera rywalizowały pozostałe druży
ny, chociaż trzeba uczciwie powie
dzieć, że trzy kolejne zespoły: LZS 
Wójcice, KASTOR Jasienica Dolna 
oraz LZS Meszno mogłyby z powo
dzeniem występować na boiskach A- 
klasowych.

Do klasy C zostały zdegradowa
ne drużyny: LZS Łąka, LZS Macie
jowice, Sparta II Paczków oraz LZS 
Ligota Wielka.

Tabela końcowa klasy B

1. LZS Karłowice Wielkie 22 58 91:21

1 LZS Wó|cice 22 52 49:30
3. KASTOR Jasienica Górna 22 44 75:45
4. LZS Meszno 22 45 49:27
5. LZS Dziewiętlice 22 35 59:41
6. LZS Śliwic. 22 32 43:80
7. GLKS Kamiennik 22 28 53:55
8. LZS Trzeboszowice 22 24 54:48

9. LZS Ugota Wielka 22 13 28:107
10. Sparta II Paczków 22 23 59:43
11. LZS Maciejowice 22 13 31:77
12. LZS łąka 22 9 29:78

KLASA C SENIORÓW 
GRUPA I

W rozgrywkach grupy I klasy C 
wzięło udział osiem zespołów. Dwa 
z tych zespołów - LZS Siestrzecho- 
wice i LZS Kępnica zdecydowanie 
zdominowały całe rozgrywki i po
winny w przyszłorocznych rozgryw
kach klasy B mieć sporo do powie
dzenia. Pozostałe drużyny występu
jące w tej grupie grały w kratkę i 
myśląc o awansie w przyszłym sezo

nie muszą ustabilizować formę na 
tym najwyższym pułapie.

Tabela końcowa klasy C

1.

2.

LZS Siestrzechowice 

LZS Kępnica

14
14

35

29

52:21

40:23

3. RZS Jamołfów 14 22 34:32

4. LZS Stary Las 14 19 29:34

5. LZS Sidzina 14 14 28:37

4. LZS Pakosławice 14 14 29:34

7. Meteor Jasienica Dolna 14 13 28:32

8. LZS Makowiec 14 12 18:33

KLASA C SENIORÓW 
GRUPA II

W rozgrywkach grupy II klasy C 
wzięło udział dziewięć zespołów. 
Awans do klasy B seniorów uzyska
ły drużyny LZS Gościce i LZS 
Wierzbno. Po rundzie jesiennej pro
wadziła drużyna z Wierzbna. Na wio
snę zdecydowanie lepiej radził so
bie zespół z Goście. W sumie jed

nak obie te drużyny nie miały więk
szych problemów z awansem do 
wyższej klasy rozgrywkowej.

Tabela końcowa klasy C

1. LZSGośdce
1 LZS Wierzbno

14
14

31
29

40:33
39:29

1 LZS Kozlelno 14 21 31:32
4. Atom II Grądy 14 21 28:31
5. GLKS Kamiennik II Szklary 14 21 22:30
4. Agro Chmiel U|e£dziec 14 20 44:40
7. LZS Samowlce 14 20 29:30
8. LZS Frydrychów 14 20 38:41
9. LZS Kołków II 14 19 33:44

II LIGA JUNIORÓW
W rozgrywkach II ligi juniorów 

wzięło udział czternaście zespołów, 
w tym, aż dziesięć drużyn reprezen
tujących nasz region. Po cichu liczy
liśmy, iż mając taką przewagę liczeb
ną jeden z naszych zespołów awan
suje do Opolskiej Ligi Juniorów.

Niestety bezkonkurencyjna oka
zała się drużyna Polonii Pogórze. 
Zespół oparty na najlepszych junio
rach z prudnickiego podokręgu zde
cydowanie dominował w tej klasie 
rozgrywkowej.

Z naszych zespołów jedynie Po
lonia Głuchołazy próbowała dotrzy
mać kroku liderowi, ale widząc, iż 
rywale nie gubią punktów, w poło
wie rundy wiosennej pogodziła się z 
faktem, iż to rywale za rok zagrają w 
wyższej klasie rozgrywkowej.

Tradycyjnie już zupełnie nieźle 
spisały się w rozgrywkach Il-ligo- 
wych juniorskie drużyny Sparty Pacz
ków i Czarnych Otmuchów. Prezen
towały one w większości spotkań 
dobrą grę i wysoką skuteczność. 
Niestety nie zawsze tak było.

Do klasy A juniorów zostały zde
gradowane zespoły: LZS Żłobizna, 

LZS Sękowice oraz LZS Trzeboszo- 
wice.

Tobolo końcowa II ligi lonlorńw

1. Polonia Pogórze 24 75 134:17

2. Polonia Głuchołazy 24 41 82:43

1 GKS Grodków 24 55 89:43

4. Czarni Otmuchów 24 49 89:51

5. Sparta Paczków 24 48 91:45
6. LZS Ścinawa Nyska 24 44 72:47
7. FINANS Unia Reńska Wieś 24 43 52:57

8. LZS Wo|sław 24 38 43:54

>• wom wrąuy 24 30 58:82

10. LZS Kołków 24 28 49:88
11. Czarni Korfantów 24 23 44:84

12. LZS Trabociowia 24 18 41:99

13. LZS Sękowice 24 13 41:107
14. LZS Żłobizna 24 4 19:103

KLASA A JUNIORÓW 
GRUPA I

W rozgrywkach grupy I klasy A 
juniorów wzięło udział dziewięć ze
społów. Cztery zespoły - Sudety

Burgrabice, Unia Głuchołazy, LKS 
Bodzanów oraz Delta Bielice sto
czyły między sobą pasjonujący poje
dynek o mistrzostwo tej klasy roz
grywkowej. Ostatecznie mistrzostwo 
wywalczyła drużyna Sudetów Bur
grabice, ale i pozostałe drużyny po
kazały się w minionym sezonie z bar
dzo dobrej strony.

Do klasy B juniorów spadł zespół 
z Polskiego Świętowa, który zakoń
czył rozgrywki z zerowym kontem 
punktowym. Pomimo iż zespół ten 
wyraźnie odbiegał poziomem spor
towym od pozostałych drużyn, to 
swoją postawą na boisku zyskał so
bie wielu sympatyków (sam do nich 
należę).

Nie sztuką jest uprawiać sport tyl
ko wtedy, gdy się wygrywa. Prawdzi
wą sztuką jest przegrywać z klasą. I 
w ten sposób właśnie przegrywają 
młodzi futboliści z Polskiego Świę
towa. Ile to innych zespołów nie 
zniosłoby takich wysokich porażek i 
zrezygnowałoby z dalszej gry. Pod-

Karl Heinz Hagemann 
koordynatorem w Polonii

Zarząd Klubu Sportowego Polo
nia w Nysie podjął decyzję o zatrud
nieniu na stanowisku trenera koor
dynatora niemieckiego szkoleniow
ca Karla Heinza Hagemanna. Na 
taką decyzję nyscy kibice czekali.

Równocześnie klub otworzył 
szkółkę bramkarską i wszystkich, 
którzy marzą o karierze bramkar- 
skiej prosi się o kontakt z klubem 

opieczni Marka Kurowskiego grali 
jednak do samego końca. Oznacza 
to, że przegrywać już się nauczyli. 
Teraz oczekujemy na pierwsze zwy
cięstwa.

Tabela końcowa klasy A juniorów

1. Sudety Burgrabice 14 37 99:28

2. Unia Głuchołazy 14 37 94:33

3. LKS Bodzanów 14 34 102:31

4. Delto Bielice 14 34 42:33

5. LZS Stary Las 14 18 44:49

6. LZS Kępnica 14 18 39:85

7. LZS Sidzina 14 14 40:49

8. LZS CT Krab Konradowa 14 14 42:45

9. LZS Polok! Świrów 14 0 10:147

KLASA A JUNIORÓW 
GRUPA II

W rozgrywkach grupy II klasy A 
juniorów wzięło udział dziesięć ze
społów, z tego jeden, Agfa Prusino- 
wice, nie dokończył sezonu 2005/ 
2006. Jest to o tyle niezrozumiałe, iż 
drużyna ta należała do ścisłej czo
łówki w tej klasie rozgrywkowej.

Po pasjonującym pojedynku z 
drużynami z Kamienicy Nyskiej i 
Rusocina awans do II ligi juniorów 
wywalczyła drużyna LKS Biała Ny
ska, prowadzona przez. Eugeniusza 
Kuglarza.

Do klasy B juniorów spadł zespół 
Agfy Prusinowice i ciekawi jesteśmy, 
czy zdoła się reaktywować przed 
rozpoczęciem nowego .sezonu.

TaMo końcowa kl«n A |Uoloców

I. US Biota Hflko II 45 151:10

2. LZS Kamienica Nyska 18 43 93:29

3. LKS Rusodn 18 40 77:24

4. LZS Goworowice 18 26 54:52

5. LKS Goświnowice 18 26 53:45
4. Agro Chmiel Ujefdziec 18 19 57:88

7. LZS Dziewiętlice 18 18 45:87

8. Strażak Lipniki 18 16 34:109

9. KASTOR Jasienica Górna 18 8 23:95

KLASA B JUNIORÓW
W rozgrywkach klasy B juniorów 

wzięło udział osiem zespołów. Ry
walizacja w tej klasie rozgrywkowej 
była bardzo wyrównana.

Cztery zespoły - LZS Kubicę. LZS 
Morów Koperniki, LZS Jędrzychów 
oraz GLKS Kamiennik zgłaszały 
uzasadnione aspiracje do awansu. 
Zwycięsko z tej walki wyszły teamy z 
Kubie oraz Kopernik i to one w przy
szłym sezonie zagrają w wyższej kla
sie rozgrywkowej.

Niestety i w tej grupie jeden ze
spół me dograł do końca rozgrywek. 
Wiosną wycofana została bowiem 
drużyna z Wyszkowa.

Tabela końcowa klaiy B juniorów

1.

2.

LZS Kubicę

LZS Morów Kopemild
14

14

34

31

80:25 

58:27

3. LZS Jędrzychów 14 29 44:27

4. GUS Komtaonlli 14 24 40:49

5. LZS Meszno 14 19 53:51

4. LZS Wó|cice 14 12 18:78

7. Błękitni Biskupów 14 10 34:50

8. LZS Wyszków 14 3 10:50

Za tydzień podsumowanie roz
grywek sezonu piłkarskiego 2005/ 
2006 w kategoriach junior młodszy, 
trampkarz oraz młodzik.

Krzysztof Centner

(nr tel. 077 4331888).
Polonia zaprasza również na tre

ningi i występy na boiskach piłkar
skich chłopców z roczników 1990- 
2000 do drużyn juniorów, trampka
rzy, młodzików i szkółki piłkarskiej. 
Chętni mogą się zgłaszać w siedzi
bie klubu przy ulicy Sudeckiej 28 w 
dni powszednie w godzinach 10.00- 
15.00 osobiście lub telefonicznie.



27 lipca 2006a» str. 40

Wynik 3:3 uzyskany przez Ogni
wo Nysa w Prudniku spowodował, 
iż trzeba było rozegrać mecz bara- 
żowy z. Pogonią Prudnik w Opolu. 
Zanim jednak o meczu decydują
cym, zaprezentujemy wiersz napisa
ny przez kibica prudnickiej Pogoni - 
Ignacego Staszczuka, opisujący dru
gą połowę niezwykle dramatyczne
go meczu, który został rozegrany w 
Prudniku:

Na pohybel Nysie

Dwa - dwa, to już niedobrze i Nysa przeważa... 
Raz po raz mkną kornery na bramkę Włóknia
rza
Próżno atak, obrona, walczą jak szatany 
Nysa rżnie trzecią bramkę. Cios niespodziewa
ny.
Włókniąrz bije rzut rożny, gdy kibic Ogniwa 
Cap Wieczorka za spodnie i kawał obrywa... 
Pot ścieka razem z deszczem z umęczonych 
graczy
Nysa krzykiem triumfu zwycięstwo swe znaczy, 
A kibice Włókniarza umilkli speszeni.
Już dentysta Kalafer na twarzy się mieni...
I łażąc za Dufratem pogubił kalosze. 
„Antoś zaradź tej klęsce. Ja cię bardzo proszę’’... 
Paszkowski przekleństwami wciąż zieje jak kra
ter...
Z warg zbielałych mu spływa: O ja naser mater. 
Teraz tylko z Rudziczką nam grać w przyszłym 
roku...
Tymczasem na boisku znów ktoś upadł wtłoku. 
Nysa bije rzut wolny, na szczęście niecelnie, 
Patyki* z naszej klęski śmieją się bezczelnie. 
Krzyk kibiców Ogniwa - „czwarty gol niech leci! 
"Nysa lipa” - „na drzewach” odkrzykują dzieci. 
Do końca pięć-sześć minut. Już sędzia czas 
mierzy...
Groźne zwarcie pod bramką. Lang na ziemi leży. 
Wynoszą go z boiska, bo kontuzję złapał.
Jęk przeszedł po trybunach: „Teraz to już kla
pa”.
Żona prędko kolano bandażuje, maca...
„W domu będziesz się leczył. Na boisko wra
caj”.
Wrócił, lecz bez zapału, bo nodze nie ufa. 
Nagle ktoś głośno wrzasnął: Kazik! lufa! lufa! 
To Rosik w desperacji dopinguje graczy, 
W lot zrozumniał Gałecki co ten okrzyk znaczy... 
Jak kot skoczył do piłki, podał do Rajtera, 
Rajter daje Stokłosie. O! Jasna cholera! I! 
Nysa piłkę zabrała, do tyłu przerzuca, 
Wierzbicki goni za nią. Brak powietrza w płu
cach...
Lang wyskoczył naprzeciw z siłą niespożytą, 
Wziął rewanż za kolano i piłkę wybitą 
przejmuje Kalaciński. Przerzut do Rosiaka, 
Wnet Zakrzacki wyskoczył ze zwinnością żbi
ka.
Samotny rajd szalony po boisku śliskim. 
Strzał! Niestety w poprzeczkę. Szczęście było 
bliskie.
Wykop przyjmuje Kuzber. Szybko piłkę toczy, 
Patrzy komu podać. Deszcz zalewa oczy. 
Obok biegną Krukowski, Husak i Stokłosa... 
Bij! I Kuzber sam strzela. Dwudziestka z ukosa. 
Jest...! Jest... jest wyrównanie!!! Prawda to czy

POLSKA SIEĆ HANDLOWA

Drużyna Polonii Nysa z lat 1963-1964

śnisię?
Czapki lecą do góry, na pohybel Nysie. 
Rąpała na przemian śmieje się i płacze... 
„Zwycięstwo będzie nasze! Dopingujmy gra
czy!”
Krzycząc biegnie wzdłuż trybun. Prześcignął 
Waldmana.
Wreszcie gwizdek końcowy. Klęska zażegna
na

* Bracia Patykowie byli zagorzałymi 
kibicami drugiej drużyny prudnickiej 
- Zjednoczenia

Decydujące spotkanie futboliści 
prudnickiej Pogoni i nyskiego Ogni
wa rozegrali w Opolu 2 listopada 
1952 roku.
Pogoń Prudnik - Ogniwo Nysa

3:1 (1 :1)
Pierwsi w tym spotkaniu bramkę 

strzelili zawodnicy Ogniwa, obejmu
jąc w 15. minucie meczu prowadze
nie 1:0. Pogoń odpowiedziała cel
nym strzałem Zbigniewa Stokłosy w 
40. minucie spotkania. Do przerwy 
było więc 1:1.

W drugiej połowie zarysowała się 
lekka przewaga drużyny z Prudni
ka, która w 65. minucie objęła pro
wadzenie 2:1. Kilka minut później 
doszło do decydującego momentu 
tego spotkania. Kopniętego przez 
napastnika Pogoni nyskiego bram
karza próbował bronić Bednarczuk, 
a że uczynił to zbyt obcesowo, ko
piąc napastnika Pogoni, otrzymał 
czerwoną kartkę i musiał opuścić 
boisko. Na dodatek piłkarze Pogo
ni wykorzystali jedenastkę i było po 
meczu. Żegnając nyskich kibiców, 
sympatycy Pogoni donośnie skan
dowali „O o o Nysa jest KO”.

To zwycięstwo, jak się później oka

zało, było tylko pyrrusowym zwycię
stwem, gdyż decyzją piłkarskiej cen
trali dokonano reorganizacji rozgry
wek piłkarskich i obie drużyny: Po
goń (w lidze międzywojewódzkiej 
występowała pod nazwą Włókniarz) 
Prudnik i Ogniwo Nysa znalazły się 
w jednej lidze, nowo utworzonej li
dze międzywojewódzkiej.

Ogniwo Nysa w lidze międzywo
jewódzkiej niczego wielkiego nie 
pokazało i zajęło zdecydowanie 
ostatnie miejsce w rozgrywkach, 
zdobywając zaledwie sześć punktów 
w 22 spotkaniach.

Kłosa międzywojewódzka
1. Ogniwo Wrocław 22 37 47:23
2. Unia Kędzierzyn 22 34 58:24
3. OWKS Wrocław 22 27 43:33
4. Stal Wrocław 22 21 43:34
5. Spójnia Lubań 22 21 54:49
6. Stal Świebodzice 22 21 41:42
7. Kolejarz Kluczbork 22 21 41:45
8. Włókniarz Chojnów 22 20 40:45
9. Gwardio Opole 22 19 49:41
10. Włókniarz Prudnik 22 19 24:44
11. LZS Chróścice 22 18 38:54
12. Ogniwo Nysa 22 6 25:85

OGNIWO NYSA: Zdzisław Borowiecki, Tadeusz 
Starzyk, Aleksander Rybarski, Józef Wrzosek, 
Władysław Grabski, Marian Dziuk, Leopold 
Malec, Adam Leśniak, Leszek Feluś, Kazimierz 
Kania, Benedykt Helbin, Henryk Okoń, Jerzy 
Wajzer, Jerzy Fiszer, Jan Markiton, Tadeusz Bi
liński, Bonifacy Kusiński, Tomczyk, Karbowiak, 
Kufa, Ryszard Rosa, Henryk Różak, Dziekan, 
Edward Sieczka, Stanisław Kużlik.

Nieco w cieniu pierwszej drużyny 
rywalizowali w klasie B piłkarze re
zerwowego zespołu Ogniwa, Zajęli 
oni ósme miejsce, przegrywając ry
walizację między innymi ze Stalą

Tabela końcowa klasy B
1. Stal Nysa 22 39 78:18
2. Włókniarz Brzeg 22 38 84:20
3. Unia Ghicholqzy 22 33 44:41
4. LZS Strzeleczki 22 27 42:33
5. Spójnia Otmuchów 22 25 53:45
4. Włókniarz Prudnik 22 21 43:48
7. Budowlani Nowo Wieś 22 20 54:48
8. Ogniwo Nysa 22 17 38:48
9. Gwardia Prudnik 22 12 33:59
10. Gwardia Opole 22 11 29:84
11. Kolejarz Nysa 22 10 27:48
12. Unia Rudawa 22 7 19:49

Tytuł mistrzowski i awans do kla
sy A uzyskała Stal Nysa. Do klasy C 
spadły Kolejarz Nysa i Unia Ruda
wa.

Grając w klasie A
Po spadku z ligi międzywojewódz

kiej drużyna Ogniwa na dłużej za
domowiła się w klasie A. W sezonie 
1954 futboliści z Nysy wywalczyli w 
grupie I szóstą lokatę.

Tabela końcowa grupy I klasy A
1. Stal Ozimek 18 24 48:27
2. Spójnia Kluczbork 18 24 47:31
1 Unia Zdzieszowice 18 21 49:38
4. Stal Strzelce Op. 18 20 44:43
5. Budowlani Opole 18 19 48:39
4. Ogniwo Nysa 18 17 47:48
7. Spójnia Koźle 18 17 33:34
8. Unia Głuchołazy 18 15 40:45
9. Włókniarz Nędza 18 11 24:44
10. Włókniarz Brzeg 18 8 20:51

OGNIWO NYSA: Zdzisław Borowiecki, Ryszard 
Rosa, Franciszek Skolik, Jerzy Wajzer, Bonifa
cy Kusiński, Marian Dziuk, Adam Leśniak, En
gelbert Jarek, Franciszek Stemplowski, Nowak. 
Jerzy Bulla, Józef Wrzosek, Leopold Malec, 
Edward Sieczka, Tadeusz Rachwał, Eugeniusz 
Bareja, Rezner, Franciszek Woźniak, Władysław 
Grabski, Leszek Feluś, Aleksander Rybarski, 
Stanisław Kużlik.

Dużo lepiej niż w lidze w sezonie 
1954 futboliści Ogniwa radzili sobie 
w rozgrywkach Pucharu Polski. Na 
szczeblu wojewódzkim Ogniwo w 
półfinale zwyciężyło Stal Zawadzkie 
3:1(1:0), a w finale odprawiło z kwit
kiem Unię Racibórz.

Dzięki temu nyscy kibice mieli nie 
lada frajdę zobaczyć w Nysie druży
ny szczebla centralnego. W I run

dzie tych rozgrywek Ogniwo Nysa 
rozgromiło Unię Włocławek wyso
ko 8:0 (4:0) po bramkach strzelo
nych przez: Bullę (2), Leśniaka (2), 
Sieczkę (2), Stemplowskiego oraz 
Dziuka.

W II rundzie Ogniwo Nysa spo
tkało się z bardzo mocnym zespo
łem Górnika Radzionków. Po 83. 
minutach gry nasz zespół był o krok 
od sprawienia ogromnej niespo
dzianki, prowadząc z faworytem 
spotkania 1:0. Goście zdołali jednak 
w końcówce meczu wyrównać, a w 
dogrywce pokazali na co ich napraw
dę stać, wygrywając 3:1. Nikt jednak 
z tego powodu nie rozdzierał szat, 
bowiem Ogniwo pokazało się w Pu
charze Polski z naprawdę dobrej 
strony.

W latach 1955-1956 nastąpiła 
zmiana zrzeszenia sportowego i klub 
Ogniwo Nysa zmienił nazwę na KS 
Sparta Nysa. Niewiele to jednak 
zmieniło jeśli chodzi o wyniki spor
towe. Sparta w dalszym ciągu wy
stępowała w klasie A, z tą jednak 
różnicą, iż z roku na rok poprawiała 
swoją pozycję. W sezonie 1955 Spar
ta zajęła czwartą lokatę, a rok póź
niej była już druga, ustępując pola 
jedynie Stali Zawadzkie.

Tabela końcowa grupy I klasy A 
(sezon 1955)

Nysa. Klubem, który powoli wdra
pywał się na szczyty okręgowego 
rankingu.

1. Sparta Koźle 18 23 27:19
2. Unia Zdzieszowice 18 22 35:27
1 Budowlani II Opole 18 21 41:24
4. Sparta Nysa 18 20 31:21
5. Polonia Strzelce 18 20 33:39
4. Unio Głuchołazy 18 17 33:32
7. Włókniarz Biała Prudnicka 18 17 30:34
8. Sparta Racibórz 18 17 29:37
9. Gwardia Opole 18 14 45:34
10. LZS Reńska Wieś 18 7 14:49

SPARTA NYSA: Skolik, Malchrzycki, Wajzer, Ku
siński, Bareja, Sieczka, Dziuk, Leśniak, Stem- 
plowski, Nowak, Bulla, Kużlik, Labocha, Płaski. 
Witkowski, Rybarski, Starzyk, Kicuła, Prościak.

Tabela końcowa grupy II klasy A 
(sezon 1954)

1. Stal Zawadzkie 22 34 54:22
2. Sparta Nysa 22 30 44:24
1 Unia Głuchołazy 22 28 42:28
4. Unia Zdzieszowice • 22 27 55:34
5. Gwardia Prudnik 22 21 38:33
6. LZS Kłodnica 22 21 31:35
7. Sparta Racibórz 22 20 28:34
8. Włókniarz Biała Prudnicka22 17 33:47
9. Sparta Koźle 22 17 21:42
10. Pionier Strzelce 22 17 32:59
11. LZS Tworków 22 14 39:45
12. Polonia Głubczyce 22 14 38:51

SPARTA NYSA: Franciszek Skolik, Rosa, boni- 
facy Kusiński, Tadeusz Starzyk, Marian Dziuk. 
Mikuła, Edward Sieczka. Benedykt Helbin. Ta
deusz Rachwał, Stefan Płoski. Adam Starzyk II, 
Ryszard Kicuła, Adam Leśniak, Jerzy Wajzer. 
Jerzy Bulla, Tadeusz Prościak, Henryk Dyduch.

Zmiany organizacyjne
W styczniu 1957 roku reaktywo

wano Opolski Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej yraz jego podokręgi. 
W związku z tytn, w tym samym roku 
nastąpiła kolejna reorganizacja roz
grywek. Rozwiązano ligę międzywo
jewódzką, wprowadzając na to miej
sce ligi okręgowe. W związku z tym. 
że Sparta Nysa wywalczyła w sezo
nie 1956 drugą lokatę w klasie A. 
została zakwalifikowana do udziału 
w tej klasie rozgrywkowej.

Sparty Nysa nie zobaczyliśmy jed
nak w lidze okręgowej, a to tylko 
dlatego, iż po raz kolejny zmieniła 
się nazwa nyskiego klubu. Po połą
czeniu się pięciu nyskich klubów 
Sparty, Kolejarza, Spójni T Spójni 
II PSS oraz Budowlanych powstał 
nowy klub - Terenowy Klub Sporto
wy - Polonia Nysa. I to właśnie Po
lonia przejęła miejsce w okręgówce 
po drużynie Sparty.

Polonia w swoim ligowym debiu
cie wywalczyła dziewiątą lokatę, co 
zapewniło jej pewne utrzymanie w 
tej klasie rozgrywkowej.

Ciąg dalszy w następnym numerze
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Gdy powstał ośrodek tenisa stołowego w Korfantowie nikt nie spodziewał się, 
że już niebawem będzie to jeden z najsilniejszych ośrodków tej dyscypliny spor
tu na Opolszczyźnie

Mistrz Polski w Korfantowie
Blisko podium

Jakub Kosowski

Napisz i uzupełnij historię
Jeśli czytasz historię Polonii Nysa 

i znasz jej szczegóły. Masz ciekawe 
informacje. Znasz imiona poszcze
gólnych zawodników to nie wahaj 
się ani chwilę. Przedzwoń pod nu
mer telefonu 077 4090534 i uzupeł
nij nasze wiadomości.

Czekamy też na informację doty
czącą publikowanych zdjęć. Jeśli 
poznajesz osoby widniejące na zdję

WSZE 
WZASIĘGU WZROKU

tel (77) -46 OO 222 
Tułowice 

ul. Parkowa 6 
www.bardon.com.pl

SEMIKA REKtaMOtS?

W ubiegłym tygodniu na zapro
szenie trenerów MOKSiR-u Kor
fantów Pawła Przeździeckiego i Jana 
Tobiasza oraz współpracującego z 
nimi czołowego polskiego zawodni
ka Grzegorza Iwaniuka w Korfan
towie gościli reprezentant.naszego 
kraju i tegoroczny mistrz Polski Ja
kub Kosowski oraz reprezentantka 
Polski w tenisie stołowym Daria 
Łuczakowska. Wizyta mistrzowskie
go duetu w Korfantowie to świadec
two na to, że miasto to ma duże 
szanse, żeby stać się jednym z pod
stawowych ośrodków tenisa stoło
wego w naszym kraju.

Działacze tenisa stołowego mają 
duże wsparcie ze strony władz miej
skich z burmistrzem Martyną na cze
le. W Wojtpolu wspaniałą robotę 

ciach daj nam znać, kto na nich wid
nieje.

Jednocześnie informujemy zain
teresowanych, że końcem 2007 roku 
ukaże się na naszym rynku wydaw
niczym 500-stronicowa książka po
święcona historii regionalnego spor
tu. Tak więc jest jeszcze szansa, żeby 
dostarczyć do naszej redakcji Wa
sze archiwa sportowe.

propagującą tenis stołowy robi wła
ściciel tej firmy Ryszard Sztangier. 
Jeśli pozostali biznesmeni z Korfan
towa dołączą do tego zespołu to 
możemy już niebawem doczekać się 
bardzo mocnego klubu w Korfan
towie. W dzisiejszym numerze krót
ki wywiad z mistrzem Polski Jaku
bem Kosowskim.
"Nowiny Nyskie" - Czy często bierzesz 
udział w takich zajęciach z młodzie
żą?
J. Kosowski - Muszę uczciwie przy
znać, że rzadko. Po prostu nie mam 
na to czasu. W tym przypadku jed
nak nie chciałem odmówić mojemu 
serdecznemu koledze Grzesiowi 
Iwaniukowi, który bardzo zaanga
żował się w pracę z tutejszą młodzie
żą.
- W tym roku ograłeś w finale mi
strzostw Polski Lucjana Błaszczyka. 
Czy to twój największy dotychczaso
wy sukces?

- Zdecydowanie tak. Po pierwsze 
wywalczyłem mistrzostwo Polski, po 
drugie ograłem w finale samego 
Lucjana Błaszczyka, a to nie jest za
danie łatwe do wykonania.
- Nie był to jedyny twój sukces w 
mistrzostwach Polski.

- Zgadza się. W mikście z Xiu Jie 
zdobyłem drugi tytuł mistrzowski.
- W tym roku startowałeś również 

na Drużynowych Mistrzostwach 
Świata. Jak oceniasz ten wys.tęp?

- Niestety spisaliśmy się zdecydowa
nie poniżej naszych możliwości, zaj
mując dopiero 21. miejsce i co gor
sza spadliśmy do drugiej dywizji.
- Myślałeś co było tego przyczyną?

- Długo się na tym zastanawiałem. 
My(lę, że jedną z ważniejszych przy
czyn, był brak w naszej ekipie psy
chologa, który zwłaszcza w drużyno
wych rozgrywkach jest bardzo po
trzebny.
- Wróćmy do zawodników z najwyż
szej półki. W czym twoim zdaniem 
tkwi siła chińskiego tenisa stołowe
go?
- Trudne pytanie, ale spróbuję na 
nie odpowiedzieć. Chińscy zawod
nicy to perfekcjoniści. Oni potrafią 
po 10-12 godzin dziennie spędzić 
przy stole pingpongowym, powta
rzając aż do znudzenia poszczegól
ne uderzenia. Oczywiście tego na 
własne oczy nie widziałem, bowiem 
treningi Chińczyków objęte są ścisłą 
tajemnicą, ale nasi koledzy z Chin, 
którzy grają w naszej lidze, dużo mi 
o tym opowiadali.
- We wrześniu zadebiutujesz w pierw
szej Bundeslidze. Nigdy jeszcze tak 
wysoko nie grałeś...

- Czas na nowe wyzwania. Podpisa
łem kontrakt z klubem TTC Combi- 
bloc Julich i zamierzam udowodnić 
działaczom tego klubu, że podpisu
jąc ze mną kontrakt, postąpili słusz
nie.
- Wiesz już z kim zagrasz w drużynie 
Combiblocu?

- Liderem naszej drużyny będzie je
den z najlepszych niemieckich za
wodników Lars Hidschler. Ponad
to w naszym zespole zagrają młody, 
zdolny Japończyk Seya Kishikawa 
oraz Portugalczyk Markos Freitas.
- Gdzie zaczynałeś grać w tenisa sto
łowego?

- Pierwsze lekcje pobierałem u swo
jego taty. To on wpoił mi bakcyla o 
nazwie tenis stołowy. Później mia
łem to szczęście, że trafiłem do klu
bu AKS Chorzów, gdzie trenerem 
był znany rosyjski zawodnik Jurij 
Fomin. To on mnie ukształtował i 
jemu bardzo dużo zawdzięczam.

Z Jakubem Kosowskim 
rozmawiał Krzysztof Centner

W Strykowie rozegrano wyścig in
dywidualny na czas w ramach XII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie
ży - Ziemia Łódzka 2006.

W finałowych zawodach wystar
towało dwóch zawodników LUKK 
Bustan Nysa - Andrzej Bartkiewicz i 
Damian Zagajski. Pierwszy z nich 
zapowiadał, iż jego celem jest jeden 
z medali OOM. Niestety mimo na
prawdę bardzo dobrej jazdy (śred
nia ponad 44 kilometry na godzinę) 
nie udało się Andrzejowi stanąć na 
podium.

Nasz reprezentant przejechał tra
sę wyścigu w czasie 13 minut i 30 
sekund, a to wystarczyło jedynie do 
czwartego miejsca, tak nielubiane- 

Na starcie Andrzej Bartkiewicz (LUKK Bustan Nysa)

go przez sportowców. Trudno nie 
cieszyć się jednak z tego wyniku. Je
śli weźmiemy pod uwagę fakt, iż wy
przedzający Andrzeja zawodnicy są 
o rok starsi, to wierhy już czego 
możemy się po Andrzeju spodzie
wać w następnym sezonie.

Drugi z naszych reprezentantów.

Malerzowice z pucharem
W Lasocicach rozegrany został 

turniej piłki nożnej juniorów o Pu
char Podokręgu Piłki Nożnej w Ny
sie. Kierownikiem turnieju był Piotr 
Janczar, a mecze społecznie sędzio
wał Władysław Nowak.

W turnieju udział wzięło pięć ze
społów - LZS Malerzowice, Rol- 
sport Piątkowice, LKS Rusocin, Rol
nik Lasocice oraz Metalowiec Łam
binowice. Po bardzo emocjonują
cych i wyrównanych spotkaniach 
pierwsze miejsce zajął zespół z Ma- 
lerzowic.

Podopieczni Renisława Kulczyc
kiego nie stracili w całym turnieju 
bramki i zasłużenie triumfowali w 
tych zawodach.
Wyniki:

Rolnik Lasocice - Metalowiec Łambinowice
1 :0 

Rolsport Piątkowice - LZS Malerzowice 
0:0 

LKS Rusocin - Rolnik Lasocice 2:0
Rolsport Piątkowice - Metalowiec Łambinowi
ce 0:2
LZS Malerzowice - LKS Rusocin 1:0
Rolnik Lasocice - Rolsport Piątkowice 0:1 
Metalowiec Łambinowice - LZS Malerzowice 

0:1 
LKS Rusoćin - Rolsport Piątkowice 1:2
Rolnik Laśocice - LZS Malerzowice 0:2 
LKS Rusocin - Metalowiec Łambinowice

2:1 

NYSKA LIGA KIBICA (OSTATNI KUPON) 
Zgłaszam się do sezonu 2006/2007 Nyskiej Ligi Kibica
Imię i nazwisko..........................................................................

Adres zamieszkania.................................................................
Termin zgłoszenia upływa z dniem 31 lipca 2006

także młodszy od rywali o rok Da
mian Zagajski przyjechał na metę w 
czasie 14 minut i 58 sekund. Ten 
wynik dał naszemu reprezentanto
wi 48. miejsce.
Wyniki:
1. Michał Kwiatkowski TKK Pacific SMS Toruń

13:08,95
2. Piotr Gawroński LKS Baszta Golczewo

13:15,69
3. Kornel Sójka KTK Bike Sport Kalisz

13:17,94
4. Andrzej Bartkiewicz LUKK Bustan Nysa

13:30,60
5. Łukasz Owsian TKK Pacific SMSToruń

13:39,80
6. Paweł Bernas GK Gliwice 13:45.65
7. Paweł Gawron ASK Stal Promlecz Ekobud

Grudziądz 13:46,73
8. Tomasz Muszalak LSKK Lityński Fazbud 
Bełchatów 13:52,28

48. Damian Zagajski LUKK Bustan Nysa
14:58,32

Krzysztof Centner

Tobelo końcowa turnieju
1. LZS Malerzowice 4' 10 4:0
1 Rolsport Piątkowice 4 7 3:3
1 LKS Rusocin 4 6 5:4
4. Rolnik Lasocice 4 3 1:5
5. Metalowiec Łambinowice 4 3 3:4

Ostateczna kolejność:
1. LZS Malerzowice
(Kamil Rudnicki, Sebastian Widler, Jakub Bro- 
warski, Rafał Kulczycki. Krystian Laszczak, 
Kamil Gierczak, Robert Konieczko, trener Re- 
nisław Kulczycki)
2. Rolsport Piątkowice
(Mariusz Kateria, Paweł Katerta, Marek Margie- 
lewski, Paweł Ochała, Mateusz Pyskaty, Piotr 
Kosmal, Łukasz Krawczyk, trener Tomasz Mar- 
gielewski)
3. LKS Rusocin
(Tomasz Ponikiewski, Michał Dańczyszyn, Ad
rian Narolski, Mateusz Ponikiewski, Mateusz 
Drozd, Remigiusz Kuźniar, trener Feliks Śliwiń
ski)
4. Rolnik Lasocice

(Dawid Nanowski, Damian Hamadyk, Mateusz 
Bolesławski, Michał Kur, Michał Ziółkowski, Mi
rosław Dziubecki, Marek Nowak, Dawid Krzy- 
żowski, Łukasz Polak, Tomasz Rusinek, trener 
Arkadiusz Karpiński)
5. Metalowiec Łambinowice

(Adam Ziółkowski, Jacek Czajka. Damian Ga
jos, Ignacy Szeliga, Bartosz Szeliga, Kamil Cyc, 
trener Marek Lipka)

Krzysztof Centner

http://www.bardon.com.pl


Konkurs „Nowin Nyskich” i Biura Podróży LAGUNA

Lwów
- miasto narodów

Szajka z Polleny

Dzisiaj kolejny, tym razem 
ostatni już raz wracamy do Miasta 
Lwa. Zagłębimy się w czasy wieku 
XVII, wieku rozkwitu złotej wolno
ści szlacheckiej, wieku rozlicznych 
wojen Rzeczypospolitej, wreszcie 
wieku upadku...

Trudne czasy wojen domowych 
dotknęły szczególnie Ruś z samym 
Lwowem. Lata wojny z Kozakami 
na zawsze- przekreśliły możliwość 
stworzenia wspólnego państwa dla 
Polaków i Rusinów. Brak silnego 
państwa, interesy magnatów kreso
wych pchnęły Ukrainę w objęcia 
Moskwy... Historia potoczyła się 
nie tak, jakbyśmy chcieli...

W roku 1648, kiedy zmarł król 
Władysław IV, Rzeczpospolita sta
ła już w ogniu najgorszej z wojen - 
wojny domowej. „Szedł Chmielnic
ki w przyipierzu z Tatarstwem jak 
gdyby chmura gniewu Bożego na 
Polskę, mierząc na samą Warsza
wę. Pod Żółtymi Wodami, pod 
Korsuniem, pod Pilawcami ulegli 
Polacy; nie było króla, ni ładu, ani 
pieniędzy, ni wojska. Cała straszna 
nawała, która się groźnie toczyła w 
głąb Polski,, musiała najprzód ude
rzyć o Lwów, który tylko na swoje 
własne mógł się oglądać siły".

Kiedy Chmielnicki z Tatarami 
zbliżał się do miasta, ludność szy
kowała się do odparcia przeciwni
ka, książę Jarema Wiśniowiecki 
niespodziewanie opuścił z wojska
mi miasto. Nie załamało to jednak 
ducha bojowego wśród mieszkań
ców i kiedy Kozacy z Tatarami sta
nęli u bram miasta, spotkali się z 
twardym oporem mieszkańców. 
Słał listy do obrońców Chmielnicki, 
toczyły się działania wojenne a mia
sto trwało... Obrońcy spalili przed
mieścia, walczyli jak prawdziwe 
Lwy, lecz przewaga wroga była tak 
wielka, że w końcu przystąpiono do 
rokowań. Za ogromny okup 
Chmielnicki zgodził się odstąpić od 
murów miasta... Na kilka lat miasto 
mogło odetchnąć.

Przyszedł rok 1655, rok w któ
rym Polska była uwikłana nie tylko 
w wojnę domową, wojnę z Moskwą, 
ale pojawili się Szwedzi. Kraj zala
ny potopem szwedzkim musiał ba
czyć jednocześnie na wschód i po
łudnie, gdzie ciągle płonęły wojen
ne ognie. Chmielnicki nie został 
rozgromiony doszczętnie pod Be- 
resteczkiem i de facto był udziel
nym księciem na Ukrainie. Jednak 
nie z Tatarami a z Moskalami poja
wił się pod murami miasta. Rozpo
częły się rokowania. Delegacja 
obrońców udała sie do obozu wro
ga. Po zwyczajowych powitaniach i 
ucztach, drugiego dnia okazało się, 

NmY KUPON KONKURSOWY //“zW 

Jak na imię miał Chmielnicki?

/mżę, nazwżs/ro i adres

że „wódz moskiewski żąda podda
nia miasta na imię cara”. „Tak jest” 
- dodał Chmielnicki, przybrawszy 
nagle ton surowy - "Tak koniecznie 
być musi”, a Wyhowski, pułkownik 
kozacki uderzając z gniewu pięścią 
w stół, mówił z szyderstwem, że 
„Już chyba sam Pan Bóg Polskę 
opuścił". Ta „propopzycja" spotkała 
się ze zdecydowaną odmową po
słów. Oblężenie przybrało bardziej 
gwałtowny charakter, lecz znów 
Chmielnicki wystąpił z propozycją 
okupu. Część jego warunków speł
niono (nie wydano np. Kozakom 
Żydów lwowskich ) i „dnia 8 listo
pada zwinął swój obóz Chmielnic
ki, a we dwa dni potem Buturlin; 
obaj oddawali przy swoim wymar
szu dowódcy załogi i całemu miastu 
honory wojskowe.

Nazajutrz wesoły dzień za
błysnął dla lwowian. Była to uroczy
stość św. Marcina; po raz pierwszy 
od dni 47 ozwały się znowu we 
wszystkich kościołach dzwony, aby 
zgromadzić wiernych na dzięk
czynną za szczęśliwe ocalenie mo
dlitwę. Było czego się cieszyć i dzię
kować Bogu, bo Lwów nie tylko wy
szedł zwycięsko z tej toni, ale jeszcze 
z takim honorem i z taką chwałą, jak 
nigdy ni przedtem, ni potem - w ca
łej staropolskiej epoce. Wszystkie 
inne główniejsze naszej ojczyzny 
miasta choćby na chwilę zajął nie
przyjaciel, tylko to jedno "przedmu
rze" urągało falom potopu. W kilka 
miesięcy potem, na początku roku 
1656, przybył Jan Kazimierz do swe
go dzielnego i wiernego miasta, któ
re go z uniesieniem witało. Już za
świtała Polsce jutrzenka lepszej 
przyszłości, wrócił król z wygnania, 
obroniła się Częstochowa, po 
wszystkich ziemiach zrywał się na
ród do walki, to tutaj w kościele ka
tedralnym oddawał król całą ojczy
znę pod opiekę Najświętszej Panny.

Przed naszym miastem jeszcze 
wiele burzliwych chwil, zmiany przy
należności państwowej, zmiany lud
nościowe... ale o tym może dowiecie 
się Państwo jadąc do Miasta Lwa. 
Zapraszamy do naszego konkursu, a 
każdy może znaleźć się w tym wyjąt
kowym mieście. Każdy może do
tknąć symbolu miasta - Lwa przy ra
tuszu. Wystarczy wypełnić kupon i 
wysłać na adres redakcji lub zostawić 
w BP LAGUNA na ul. Matejki 4!

LAC-AANA
48-300 Nysa, ul. Jana Matejki 4 ’ 

tel. 077 40 93110, fax 077 40 93111 
www.laguna.turystyka.net

•dokończenie ze str. 26

Gości! pułkowników ukraińskich, potrze
bował pieniędzy na hotele w Warszawie i 
Opolu. Poprzez attache z Kijowa nawiązał 
kontakt z pułkownikiem, który miał firmę za
opatrującą armię. Przyleciał z drugim pułkow
nikiem do Warszawy. - Nie wiozłem ich do 
Paczkowa, aby nie zdradzić, że tam jest mie
szalnia, a nie fabryka. Trzy dni gościłem ich 
w Warszawie. Powiedzieli, że odezwie się ktoś 
ważny, był to poseł z Ukrainy. Mieczysław W. 
na jego zaproszenie pojechał na Ukrainę. 
Trzeba było też otworzyć biuro Polleny w 
Opolu - czynsz 2500 zł - tłumaczył koniecz
ność pobrania prowizji od Polleny Wiktor G.

Wiceprezes Krzysztof B. odmówił ze
znań. W kwietniu 2004 r. Sąd Rejonowy w 
Nysie zwrócił się do wrocławskiego sądu o 
przesłuchanie Lucjana Sz. - właściciela firmy 
Consult, i Jakuba G. - właściciela firmy Nep
tun. Były problemy ze znalezieniem świad
ków. Sprawę zawieszono.

W lipcu 2005 r. okazało się, że wrocław
ski sąd, owszem, przeprowadził przesłucha
nie, ale nie odczytał świadkom ich poprzed
nich zeznań. Bieżące wyjaśnienia były w roz
bieżności z poprzednimi. Nyski sąd zawnio- 
skował o powtórzenie przesłuchania i nadal 
czeka na efekt. We wrześniu br. upłyną czte
ry lata od pierwszej rozprawy sądowej.

Za miliony - gratis koszty
Przeciwko Mieczysławowi W. w nyskim 

sądzie toczą się dwie sprawy - druga (opisy
wana przez „Nowiny”) dotyczy Asko - firmy, 
której znany działacz SLD (wcześniej naczel
nik i burmistrz Nysy) był prezesem po odej
ściu z Polleny.

W sprawie wyprowadzenia pieniędzy z 
Polleny nyska prokuratura - po zebraniu ma
teriału dowodowego - obarczyła byłego 
prezesa Mieczysława W. odpowiedzialnością 
za niewielką część strat firmy (umowa tylko z 
Silesią). Wiceprezes Krzysztof B. odpowiada 
aktualnie za Silesię, a wcześniej za pozosta
łe straty. W lutym 2005 r. w Sądzie Rejono
wym w Nysie wydano wyrok. Krzysztof B. jako 
.zobowiązany na podstawie umowy o pracę 
do zajmowania się sprawami majątkowymi i 
działalnością gospodarczą spółki stanął 
przed sądem pod zarzutem popełnienia nad
użyć i niedopełnienia ciążących na nim obo
wiązków polegających na:

1. wydaniu artykułów chemii gospodar
czej wartości 57 860 zł firmie Multibusiness 
Stanisława Z. z Nysy (bez uprzedniego spraw
dzenia zabezpieczenia materialnego firmy);

2. zawarciu fikcyjnej umowy pomiędzy 
Polleną a konkubiną Bogusława T. na mocy 

reklama

l ITofesjonalna SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - ZAOCZNE

jy iznesu
Nysa, ul. Poznańska 1, tel./fax 44 82 720„ 0606 448 437 
e-mail: info@psbszkola.pl www.psbszkola.pl
SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH

OGŁASZAMY NABÓR OD WRZEŚNIA 2006 r. DO:
I. Prywatnej Szkoły Policealnej (4 semestry) 

w zawodach:
- technik obsługi turystycznej
- technik hotelarstwa
- technik rachunkowości
- technik administracji __
- opiekun w domu pomocy społecz
- opiekunka środowiskowa (2 semestry)

II. Kształcenie w cyklu rocznym 
po Liceum Profilowanym:

- technik administracji
- technik agrobiznesu
- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik organizacji reklamy
- technik informatyk
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej -•

III. Prywatnego Technikum Uzupełniającego 
w zawodach:

- technik handlowiec
- technik agrobiznesu

Dokumenty do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Poznańskiej 1 
W okresie wakacyjnym sekretariat czynny 

od pon. do pt. w godz. 10.00 - 15.00 
Telefon/fax: 077 448 2720. www.psbszkola.ple-mail: info@psbszkola.pl

której T. uzyskał 6.800 zł (dzieło nie było wy
konane);

3. zawarciu identycznej umowy z kon
kubiną Krzysztofa B. na identyczną kwotę;

4. zawarciu umowy z firmą Małgorzaty i 
Jacka K. z Nysy z długim okresem płatności 
(28 dni) i rażąco dużym upustem (20%) - bez 
sprawdzenia, czy istniała ona na rynku che
mii gospodarczej; przyjął weksel in blanco bez 
sprawdzenia, czy zabezpieczenie jest wiary
godne; udostępnił wózek widłowy ww. firmie; 
udostępnił informacje dotyczące sieci sprze
daży tego towaru, przez co ograniczył tynki 
zbytu Pollenie; bezpodstawnie utrzymywał 
ceny na towar z roku 1999, pomimo ich wzro
stu; wyłudził w celu osiągnięcia korzyści dla 
siebie i Jacka K. towar i doprowadził do za
warcia umowy i niekorzystnego rozporządze
nia mieniem Polleny o łącznej wartości towa
ru nie mniejszej niż 1.257.874 zł (m.in. wydał 
towar na podst. pisemnego zamówienia nie
istniejącej firmy Ryszarda C. z Częstochowy 
o wartości 33.405 zł).

Krzysztof B. przyznał, że w ostatnim 
kwartale 1999 r. zgłosił się do niego Jacek K. 
i zaproponował zakup towaru w oparciu o 
kredyt. Po negocjacjach zastosowano duży 

W uzupełnieniu...
Wątpliwości laika

Sąd w Polsce jest niezawisły i jego wyroki są niepodważalne. Laikowi jednak po przyj
rzeniu się sprawom Polleny, nasuwa się mnóstwo pytań. Z paczkowskiego zakładu wypro
wadzono ok. 1,5 min zł (poprzez „sprzedaż” towaru, fikcyjne umowy na marketing, rzeko
me szukanie kontrahentów), a prokuratura nyska stawia jej prezesowi (który w całości 
powinien odpowiadać za funkcjonowanie zakładu) Mieczysławowi W. tylko zarzut dotyczą
cy umowy z jedną firmą. Dlaczego? - pytanie skierowaliśmy prawie 2 tygodnie temu do 
prokuratora rejonowego w Nysie. Wciąż czekamy na odpowiedź. O pozostałe straty Polle
ny oskarżony został wiceprezes Krzysztof B. Otrzymał wyrok w zawieszeniu i został zwol
niony z kosztów (przy doprowadzeniu do strat w Pollenie w wysokości prawie 1,3 min zł!). 
Dlaczego? Prezes SR Wioletta Chorązka poinformowała, że nie są jej znane przesłanki, 
którymi kierował się sąd - z uwagi na brak pisemnego uzasadnienia (sporządza się je 
jedynie na wniosek stron, w związku z apelacją - a tutaj nikt się nie odwoływał od wyroku) 
i tajemnicę narady sądu. Według przepisów sąd może to uczynić, jeśli uiszczenie kosztów 
byłoby zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, 
jak „również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności”. Krzysztof B. w chwili 
wydawania wyroku odbywał karę pozbawienia wolności, a ponadto ciążył na nim obowią
zek alimentacyjny.

Prokuratura nyska wyrok zaakceptowała. Jak wyjaśniła prezes SR w Nysie, Krzysztof 
B. dobrowolnie poddał się karze, a prokuratura i pokrzywdzony wyrazili na to zgodę. Zawi- 
kłane sprawy Polleny prowadzi asesor sądowy. Prezes SR Wioletta Chorązka tłumaczy, że 
asesor wg ustawy ma takie same uprawnienia jak sędzia. Ponadto sprawy są przydzielane 
poszczególnym sędziom według wpływu sprawy jawnej (reguluje to art. 351 par. 1 kpk). 
Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne jedynie z powodu choroby sędziego lub z 
innej ważnej przyczyny. W ocenie przewodniczącej wydziału karnego nie było okoliczności 
uzasadniających odstępstwo od tych zasad. Prezes poinformowała, że podjęcie takiej de
cyzji mogłoby być nawet podstawą do uchylenia wyroku przez sąd okręgowy.

Pytanie, czy nawet najlepszy asesor ma tak potrzebne doświadczenie życiowe i zawo
dowe, pozostało bez odpowiedzi, bo jest to ocena i „nie mieści się w informacji publicznej".

opust. Zamówienia od Jacka K. i odbiór to
waru były niemal codzienne. W końcu, kiedy 
nie pojawiały się płatności, członek zarządu 
Marek R. zwrócił wiceprezesowi uwagę na 
to, iż nieuczciwy kontrahent wyłudza od Pol
leny towar. Wtedy Krzysztof B. zablokował 
dostawy. Jacek K. oświadczył wtedy, że nie 
zapłaci za otrzymany towar, bo... Pollena 
zerwała umowę. Co do fikcyjnych umów na 
konkubiny, to wiceprezes wyjaśnił, iż w ten 
sposób (bez wiedzy kobiet) wypłacali sobie z 
T. premie. Stosowali ten manewr, bo nie chcieli 
denerwować załogi.

Skład sędziowski Sądu Rejonowego w 
Nysie, któremu przewodniczył asesor Mariusz 
Ulman (prowadzi pozostałe sprawy Polleny 
- w tym wyżej opisywaną), uznał Krzysztofa 
B. winnym zarzucanych mu czynów. Skazał 
go na... 2 lata pozbawienia wolności w za
wieszeniu na 5 lat (zaliczając na poczet kary 
areszt od 21 marca 2000 r. do 13 lipca 2000 r. 
Mieczysław W.) i grzywnę 2 tys. zł. Zwolnił 
skazanego w całości od kosztów sądowych, 
obarczając nimi skarb państwa (czyli podat
ników). Prokuratura nyska nie wniosła apela
cji-
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Praca: Internetowy sklep stal się szansą dla rękodzielników z naszego regionu.

W kamieniu i w Internecie
Mariusz Koral

Praca w kamieniu, malowanie na szkle, malowanie 
porcelany, haftowanie to tylko nieliczne zajęcia ręko
dzielnicze jakim poświęcają się artyści z naszego 
regionu. Ich okazałe prace mamy możliwość oglądać 
i zakupić okazyjnie w trakcie trwania imprez, gdzie 
jeżdżą i wystawiają je. Teraz nadarza się okazja, by 
dzieła swe mogli pokazać światu. Z taką propozycją 
przychodzi Paulina Sołtowska-Dywańska.

Internet to medium, dzięki 
któremu można znaleźć cie
kawą pracę, jak również same
mu założyć oryginalną działal
ność gospodarczą. Ostatnio 
przeglądając strony interneto
we zauważyłem coś, co może 
być okazją zarobku dla wielu 
bezrobotnych kobiet i męż
czyzn. Jest to szansa dla ludzi, 
którzy zajmują się rękodzielnic
twem, a nie posiadają odpo
wiednich środków, by zaistnieć 
w szerszych kręgach. Miejsce to 
prócz zarobku stwarza taką wła
śnie szansę. Mowa tu o witry
nie internetowej bardzo cieka
wego sklepu - www.impresje.eu.

Propozycja z kraju
Sklep ten dopiero rozpoczy

na swoją działalność i z tego 
względu poszukiwani są nowi 
twórcy. Twórcy, którzy swą 
pracą będą poszerzać ofertę 
sklepu o nową ciekawą sztukę. 
Wielu jest takich ludzi, którzy 
swe dzieła chowają do szuflady 
bądź rozdają przyjaciołom. 
Przyczyną tego może być brak 
odwagi albo brak koniecznych 
dokumentów, by zaistnieć na 

Romuald Srocki jest zawziętym heraldykiem

rynku sztuki: „Nie trzeba mieć 
przecież skończonych żadnych 
szkół by nieść i czynić piękno. 
Zatem wyszukujemy wszyst
kich, którzy piękno cenią i 
łączymy ich na jednej stronie ku 
korzyści zarówno twórcy jak i 
klienta.

Założycielki sklepu interne
towego boją się monotonii. - 
Chcemy aby nasza oferta była 
bogata bo dzięki temu przycią
gniemy wielu klientów, a to 
oznacza zarobek dla artystów, 
a przecież to jes^jiaszym celem.

W sklepie jest kategoria 
zwana secondhand (z drugiej 
ręki) i jest to miejsce dla rze
czy, które mają duszę, ale arty
ści wystawiający je nie są ich 
twórcami.

Oferty tego sklepu skiero
wane są do tych, którzy potra
fią i chcą docenić siłę rękodzie
ła i tego wszystkiego co własno
ręcznie wykonane przedmioty 
niosą.

Coraz więcej jest ludzi, któ
rzy szukają uroku jaki skrywają 
w sobie tego typu wyroby. A 
szukają starsi i młodzi, tradycjo
naliści i nowocześni, konserwa-

Jolanta Fijak z córką przedstawia swoje prace

tywni i ulegający nowym tren
dom i właśnie do nich kieruje
my naszą ofertę. - Jeżeli projekt 
ruszy z należytym impetem, to 
planujemy wejść na rynek nie
miecki, potem angielski.

Właśnie niemiecki odbiorca 
jest bardzo zainteresowany pol
skim rękodzielnictwem. - Wie
le osób robi swe dzieła prawie 
wyłącznie dla nabywców z Za
chodu.

Artyści
Jolanta Fijak pracuje w ka

mieniu. Nie byle jakim, gdyż 
jest to czarny granit. W pracy 
tej operuje się bielą, by uzyskać 
pożądane efekty, trzeba spę
dzić dobre kilka godzin zdej
mując wierzchnią warstwę. Ar
tystka już siedem lat zajmuje się 
tym, co sprawia jej przyjemność 
i daje szczęście. Ukończyła 
szkołę plastyczną, potem za
trudniła się u kamieniarza, 
gdzie na nagrobkach umiesz
czała twarze, kwiaty, postacie 
świętych. Gdy zakład przestał 
działać odkupiła narzędzia i 
zajęła się tym w domu ku ucie
sze rodziny i czasami na zlece
nie innych kamieniarzy. W mię
dzy czasie pracowała także w 
handlu. To zajęcie nie było tym 
co chciała rzeczywiście robić. Z 
czasem w wyniku zawiłości 
życiowych powróciła do tego co 
kocha robić... pracy z kamie
niem i rysunku. Obecnie jej 
prace rozprowadzane są wśród 
znajomych i na stoisku w Cen
trum Informacji Turystycznej w 
Nysie. W jej przypadku jeżdże
nie po Polsce by się reklamo
wać i sprzedawać swoje prace 

jest niezwykle kosztowne i za
bierałoby sporo czasu.

Wanda Klocek, twórczyni 
ludowa, swoją działalność roz
poczęła w roku 1992. Maluje 
porcelanę we wzory opolskie, 
pisanki, bombki, na drewnie, na 
lnie - serwety, torby, ubrania. 
Swoje prace wystawia zagranicą 
i w kraju. Zajmuje się tym od 
przeszło 23 lat. Prócz tego od 
niedawna jej prace pokazywa
ne są na specjalnie otwartej w 
tym celu stronie (www.wanda- 
klocek.pl).

Pani Wanda jedyną szansę 
dla tej sztuki widzi w reklamo
waniu jej Zachodzie, szczegól
nie w stolicy Niemczech, Berli
nie. To właśnie tam odbywają 
się największe targi sztuki ludo
wej. Niemniej jednak zaprezen
towanie się tam wymaga spo
rych funduszy. Jak do tej pory 
zjeździła Polskę wzdłuż i wszerz, 
żeby wypromować swoje prace. 
Niestety efekty są dość mizerne. 
- Wysiłek jaki trzeba włożyć w 
przygotowanie odpowiedniej 
ilości dzieł jest niepomierny do 
efektów.

Romuald Srocki od zawsze 
interesował się historią. To 
było jego pasją i sposobem na 
zabicie domowej nudy. W tym 
zajęciu odnajdywał siebie. 
Dwa lata temu sprecyzował 
swoje zainteresowania i od 
tamtej pory zajął się heral
dyką. Jak sam mówi pierwszy 
rok był swego rodzaju przygo
towaniem i powstałe w tamtym 
okresie, własnoręcznie rysowa
ne na szkle, herby nie zalicza 
do udanych. Jego najbardziej 
okazałe herby powstały w cią

gu ostatniego roku. Od jakie
goś czasu jeździ po wystawach 
propaguje i promuje swoje 
prace i zamiłowanie do heral
dyki. Nie robi tego właściwie 
dla pieniędzy a dla satysfakcji. 
Niemniej jednak od czasu do 
czasu sprzedaje swoje prace by 
zwróciły się koszty podróży.

Praca jaką trzeba włożyć w 
przygotowanie takiego herbu 
to jedno, najważniejsza jest 
wiedza z historii poszczegól
nych herbów. Przy ich rysowa
niu znaczenie mają najmniej
sze szczegóły. Trzeba być bar
dzo dokładnym gdyż pominię
cie czy dołożenie jednego 
szczególiku może wiązać się z 
zerwaniem tradycji, która dla 
heraldyki ma kolosalne zna
czenie.

Internet...
...to dobre rozwiązanie pod 

warunkiem, że odpowiednio 
się go wesprze: Co z tego,-że 
jest sklep w internecie jeżeli 
większość ludzi nie wie o jego 
istnieniu. Ciężko jest znaleźć 
cokolwiek w sieci jeśli nie wie
my, że „to” tam jest. Dlatego 
trzeba to miejsce odpowiednio 
rozreklamować, a do tego trze
ba również odpowiednich fun
duszy. Osoby, które zajęły się 
tego typu działalnością i mają 
co do niego szeroko zakrojo
ne plany.

Sklep internetowy wzbudził 
spore zainteresowanie, może 
na początek jako alternatywa. 
- Jeśli jednak więcej osób do
wie się o nim, możemy odnieść 
sukces - mówią twórcy witryny.

http://www.impresje.eu
http://www.wanda-klocek.pl


Na wakacje...

Nigdy samochodem!
Piotr Wojtasik

W wakacje niekoniecznie trzeba jeździć w ciepłe kraje, szukać słonecznych plaż czy godzi 
nami leniuchować na rozgrzanym piasku. Można spakować plecak, wsiąść na rower i 
popędzić co sił w nogach w urokliwe i osobliwe zakątki Księstwa Nyskiego. Tak właśnie 
wolny czas, nie tylko w wakacje, spędza i poleca to wszystkim Czytelnikom Jerzy Strzel
czyk z Białej Nyskiej.

Zapalony rowerzysta i 
fotografik. Fascynuje go 
byłe Księstwo Nyskie i jego 
skarby, które jeszcze dziś są 
świadkami czasów świetno
ści naszego regionu. Wła
śnie kończy piętnasty tom 
swojego cyklu "Rowerem 
po powiecie nyskim".

Pasja turystyczna
Turystyką zajmuje się 

od ponad trzydziestu lat. 
Jego największą pasją są 
wycieczki rowerowe szlaka
mi zapomnianych kapli
czek, świątków i pałaców. 
Jego uwadze nie umykają 
też herby, reliefy, płasko
rzeźby, zapomniane dwory 
i kościoły. Wszystko, co jest 
związane z barwną prze
szłością ziemi nyskiej. Na 
184 miejscowości w powie
cie nyskim sfotografował i 
opisał 176, a w nich ich naj
większe skarby i ślady prze
szłości. Rocznie przemie
rza około dziesięć tysięcy 
kilometrów na rowerze. - 
Nigdy samochodem - pod
kreśla pan Jerzy. Z każdej 
takiej podróży przywozi 
setki zdjęć. Jak sam mówi - 
jest tego wszystkiego pra
wie dziesięć tysięcy. Każde 

Portal w pałacu w Siestrzechowicach

odwiedzane miejsce jest 
dokładnie opisane i skata
logowane. Półki uginają się 
pod ciężarem segregatorów 
pełnych zdjęć i opisów od
wiedzonych miejsc. Niektó
re zabytki pozostały już tyl
ko na jego fotografiach. 
Inny ślad po nich zaginął. 
Tak stało się np. z figurą 
Matki Boskiej ze starego 
młyna w Siestrzechowi- 
ęach. Jak wyglądała, moż
na zobaczyć już tylko na 
zdjęciach w bogatych zbio
rach Jerzego Strzelczyka. O 
swoich podróżach mógłby 
opowiadać godzinami. Ko
lejne godziny mogłoby za
brać oglądanie samych 
zdjęć miejsc, do których do
cierał podróżnik.

Historyk
Sam opracował historię 

Księstwa Biskupiego od 
1290 do 1810 r. rok po 
roku. Odtworzył poczet 
władców księstwa sięgający 
aż do 1107 r. Źródeł szuka 
szperając po gazetach i in
nych publikacjach. Nie zga
dza się z poglądem, że jest 
mało literatury na ten te
mat. Dawne Księstwo Ny
skie to jego hobby. Pytany 

o początki pasji mówi: - 
Gdy rozpoczynałem moją 
przygodę z Księstwem Ny
skim sam nie przypuszcza
łem, że tyle jest wkoło rze
czy pięknych i cudownych. 
Ulubionym miejscem, do 
którego najczęściej powra
ca, jest renesansowy pałac 
w Siestrzechowicach. Pan 
Jerzy jest jego dobrym du
chem i stara się o to, aby nie 
popadł w zupełną ruinę. 
Zna w nim praktycznie każ
dy zakątek i losy przedmio
tów, które z różnych powo
dów opuściły pałac. Teraz 
budowla czeka rra lepsze 
czasy, a te mają wkrótce 
nadejść. Po zmianie właści
ciela pałac ma szansę na 
odzyskanie dawnego bla
sku. Oczywiście udział w 
tym będzie miał i pan Jerzy.

Krzyżowiec
Pan Jerzy jest człon

kiem bractwa krzyżowców, 
ale bynajmniej nie chodzi tu 
o zakon krzyżacki. Należy 
do ogólnopolskiego klubu 
badaczy krzyży pokutnych. 
Hobbystów zafascynowa
nych historią tych osobli
wych pomników ludzkiej 
słabości. Przypomnijmy, że 

krzyże te były wykuwane i 
stawiane przez zabójcę w 
miejscu popełnienia zbrod
ni. Zwyczaj ten rozpo
wszechnił się na Śląsku mię
dzy XIII a XVI w. W powie
cie nyskim jest takich krzy
ży aż dwadzieścia osiem.

Kronikarz
Jerzy Strzelczyk ma 

również żyłkę kronikarza. 
Od sześciu lat zajmuje się 
prowadzeniem kronjki Bia
łej Nyskiej, w której wyda
rzenia są zapisywane nie
mal codziennie. Jego uwa
dze nie umyka też działal
ność miejscowej drużyny 
piłkarskiej, która ma własną 
kronikę.

Historia czasami sama 
znajduje naszego bohatera. 
Kilka lat temu w swoim 
ogródku wykopał ciężki ka
rabin maszynowy z czasu II 
wojny, a jakiś czas później 
szesnaście moździerzy.

Przygody 
na rowerowym szlaku

Z powodu swojej pasji 
fotografowania zdarzyło mu 
się nawet być aresztowa
nym. Nie przez policję, ale 
mieszkańców, którzy nieuf
nie podeszli do nieznajome
go z aparatem w ręku. Tak 
było w Wierzbięcicach, 
gdzie wzięto go pewnie za 
złodzieja zabytków. Na 
szczęście udało się wyjść 
cało z tego nieporozumie
nia. Historia ta pokazała, że 
ludzie coraz częściej intere
sują się pomnikami historii 
na swoim terenie. Zaczy
nają rozumieć, że jest to coś 
ważnego i wyjątkowego.

Pytany o najbliższe pla
ny bez namysłu roztacza wi
zję podróży: - Przede 
wszystkim chcę dokończyć 
inwentaryzację powiatu ny
skiego, aby mieć udoku
mentowane wszystkie miej
scowości i ich skarby. Wy
biera się też na podbój po
łudniowej części Księstwa 
Nyskiego, do Czech - w re
jon jesenicki.

Jerzy Strzelczyk
podzielił się z nami ciekawymi miejscami, do których 
dotarł, niestety mogliśmy przedstawić tylko niektóre:

• Jarnołtów to jedyna miejscowość, gdzie są dwa piękne 
pomniki poświęcone żołnierzom - mieszkańcom tej wsi. 
Pierwszy, ku pamięci tych, którzy polegli w czasie I wojny 
światowej, stoi na początku wsi. Drugi znajduje się na końcu 
wsi i poświęcony jest żołnierzom poległym podczas II wojny 

światowej.

• Renesansowy pałac w Siestrzechowicach. W jego kaplicy 
znajdował się do lat osiemdziesiątych XX w. przepiękny 
renesansowy ołtarz. Pan Jerzy odnalazł go po latach w 
sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Dzięki przenosi

nom ołtarz udało się uratować i odrestaurować.

• Starowice, gdzie znajduje się XVII-wjpczna kapliczka 
postawiona na mogiłach żołnierzy szwedzkich, którzy zginęli 
tam podczas potopu szwedzkiego. Pod nią umiejscowiony 
jest krzyż pokutny z 1658 r., który dla pana Strzelczyka jest 

cenniejszy od samej kapliczki.

• Przed kościołem w Podlesiu możemy odnaleźć kamień 

kwarcytowy, na którym wykuty jest krzyż z datą 1586 i 
monogramem A.E.S.P Jest to jeden z kamieni granicznych 
Księstwa Nyskiego oraz jedna z form tych kamiennych 
słupów granicznych.

• Żulova w niedalekich Czechach, w paśmie żulovskich gór, 

trzydzieści kilometrów od Nysy. Na Bożej Horze, na są/nym 
szczycie jesenickich gór znajduje się przepiękna kapliczka z 
drogą krzyżową.

• Kamień graniczny na Pradziadzie, jeden z najpiękniejszych 

tego typy znaków. Często omijany przez turystów, a który 
odgradzał Księstwo Nyskie od terenów zakonu krzyżackiego, 
znajdującego się swego czasu na terenach obecnych Czech.
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Turystyka: Rowerem dookoła Jeziora Nyskiego

Tylko rowerem
Wybrana trasa wiedzie malowniczymi okolicami Jeziora Ny
skiego. Odwiedzimy dwa miejsca, w których swój początek 
bierze historia Księstwa Nyskiego. Są to Nysa, z której rozpo 
czynamy wędrówkę, i Otmuchów. Obrana droga nie jest wy
czerpująca.

Z Nysy ruszamy w kierun
ku jeziora, by wzdłuż jego wa
łów kierować się na Kałków i 
dotrzeć do Siestrzechowic.

Siestrzechowice
W miejscowości tej znaj- 

dziemy, obecnie znajdujący 
się w ruinie, renesansowy pa
łac. Pochodzi on z 1594 roku 
a zbudowany został dla sę

Z/s w Skorochowe 
tel. 433-20-26, 433-38-31, fax 433-42-79 

e-mail: nor_nysa@poczta.onet.pl 
strona Internetowa: www.nor.nysa.pl

UWAGA!
Specjalny pociąg do Jesenika!
Bilety w cenie 8.00 PLN (w obie strony) od dnia 24.07.2006r. 
do nabycia:
- w CIT .Omnibus",
- w kasie na Kąpielisku Miejskim
- na recepcji na ośrodku nad Jeziorem Nyskim 
Wyjazd dnia 5 sierpnia 2006r.
JEŻIORO
Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest codziennie w 
godz. 10.00-19.00.
Zapraszamy na rejsy łodziami wycieczkowymi oraz wypożycza
nia łodzi (po atrakcyjnych cenach)
oraz do wypożyczania leżaków plażowych oraz parasoli - cena 
5,00 zł/doba.

UWAGA!
Sprzedamy 18 używanych kajaków w cenie 400,00 zł za 
sztukę. Kajaki można obejrzeć od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00-15.00.

KĄPIELISKO MIEJSKIE
Zapraszamy do wypożyczania leżaków plażowych oraz parasoli
- cena 5,00 zł/doba.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

dziego Andrzeja von Jerina. 
W kaplicy pałacowej znaj- 
dziemy rokokowy Ołtarz i po
lichromie z początku XVI 
wieku, które stanowią wyjąt
kowy dokument ikonogra
ficzny. Wszystko to w otocze
niu niewielkiego parku. We 
wsi znajduje się także figura 
św. Jana Nepomucena, dato
wana na rok 1779.

Następnie trasa wiedzie 
do leżącej ok. 9 km dalej wsi 
Kwiatków. Mijamy ją i kieru
jemy się na Buków. Prze
jeżdżamy miejscowość mijając 
kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Droga pnie 
się w górę, stąd mamy piękne 
widoki na Kamienną Górę i 
Nadziejów. Przejeżdżamy 
przez Jodłów i skręcamy w 
prawo. Teraz możemy podzi
wiać panoramę Rychlebskich 
Hor i Przedgórza Sudeckiego.

Łąka
Dojeżdżamy do Łąki, sta

rej wsi, której początki sięgają 
średniowiecza. Warto odwie
dzić znajdujący się tu baroko
wy kościół św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej z zachowa
nym portalem wczesnogotyc- 
kim. Sam kościół wzmianko
wany byłjużwXII wieku. Stąd 
udamy się do Kałkowa. Wy
jeżdżając ze wsi skręcamy w 
prawo. Po lewej stronie widzi
my rozłożoną malowniczo u 
podnóżą gór czeską Vidnawę.

Kałków
Dojeżdżamy do Kałkowa, 

jednej z najstarszych wsi na
szego regionu, której pierwsze 
zapiski pochodzą z 1295 roku, 
czyli okresu gdy istniała tu 
parafia. Dominującą budowlą 
jest tu kościół Narodzenia 
NMP, wzmiankowany już w 
1295 roku. Warto zwrócić

Trasa rowerowa dookoła Jeziora Nyskiego

uwagę na portal późnoromań
ski oraz wspaniałe polichro
mie z XIV i XV wieku. Po 
obejrzeniu jednej z najstar
szych budowli w naszym regio
nie ruszamy w stronę Otmu
chowa. Przy skręcie drogi do 
Nysy, z lewej strony, odnajdu
jemy interesującą kapliczkę z 
XVIII w. zapewne upamięt
nia jakąś zarazę szerzącą się 
na tych ziemiach. Przed wjaz
dem do Śliwic zjeżdżamy z 
obranej trasy, by droga, którą 
podążamy, zawiodła nas do 
Zwierzyńca.

Zwierzyniec
Znajduje się tutaj piękny 

barokowy pałac myśliwski. W 
czasach swej świetności był 
miejscem, gdzie biskupi i ich 
znamienici goście urządzali 
polowania. Zbudowany został 
przez Michała Kleina dla bi
skupa Franciszka von Neubur- 
ga w latach 1713-14. Biskup 
mimo młodego wieku (19 lat) 
zaliczany był do wybitnych 
włodarzy diecezji. Szczególną 
opieką otaczał szkolnictwo i 
.chorych. Do najznamienit

informuje

szych dzieł jego życia należy za
liczyć fundację najwspanialszej 
pod względem artystycznym 
budowli, tzw. Nowej Budowli 
Elektorskiej. Niestety los oka
zał się dla niej okrutny. Zosta
ła zburzona w 1740 r. po nie
wielu latach istnienia w związku 
nadciągającymi wojskami pru
skimi. Wracamy do drogi głów
nej i kierujemy się do wcześniej 
wspomnianych Śliwic.

KUPON KONKURSOWY

Wybiera najlepszy ośrodek wypoczynkowy i lokal gastronomiczny. 
Losowanie na koniec wakacji. Spośród osób, które prayślą kupony, 
rozlosowany będzie tygodniowy pobyt w domku letniskowym 
nad Jeziorem Nyskim wraz z wyżywieniem w ośrodku "Błękitna Zatoka*.

Najlepszy ośrodek ______________________________

Najlepszy lokal ________________ ___ __ ____________

Imię, nazwisko i adres

Śliwice
Przejeżdżając przez tę za

możną wieś warto zatrzymać 
się na moście kanału ulgi. 
Roztacza się stąd piękny wi
dok na wzgórze zamkowe 
Otmuchowa. Wczesnym ran
kiem można wypatrzeć czaplę 
siwą, która ma ostoję w pobli
żu tamy Jeziora Otmuchow- 
skiego. Wjeżdżamy do Otmu
chowa.

Cdn.
MK

www.ndk.nysa.pl
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17 sierpnia 2006r. ® M
w programie:
godz. 12.00 Tańczące ulice - korowód spod NDK przez Rynek do parku ( przy Aleji Lompy ) 
godz. 16.00 Prezentacje uczestników festiwalu na Rynku w Nysie

W razie niepogody prezentacje zespołów na scenie Nyskiego Domu Kultury o godz. 12,00 i 16,00

AUTOKAREM DO CZECH!

M
<j) (i) (i) (k
• III

19 sierpnia 2006r.

W HIS

w programie:
godz. 10.00 Prezentaqa uczestników festiwalu na Rynku w Szumperku 

godz. 10.30 Tańczące ulice - korowód z Rynku do Parku
godz,13.30 10- lecie twórczości folklorystycznej - Park (mała scena) 
godz.14.30 DZIEŃ SERBSKI - przegląd twórczości i strojów ludowych.

specjały kuchni serbskiej - Park.

Wstęp na festiwal w Parku: 60 koron, dziea do lat 6- wstęp wolny, osoby powyżej 60 lat t młodzież szkolna- 40 koron.

wyjazd z Nysy: godz. 7.00 (Rynek - spod katedry) odjazd z Szumperka: godz. 17.00 
cena biletu: 10 zł przed wtecaż w k«ró kytiuęyp bomu Kultury

BELGIA, SER<

CZECHY, WYSF'1®'

mailto:nor_nysa@poczta.onet.pl
http://www.nor.nysa.pl
http://www.ndk.nysa.pl
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Na tapczanie siedzi leń, 
Nic nie robi cały dzień, 
„O, wypraszam to sobie! 
Jak to? Ja nic nie robię? 
A kto siedzi na tapczanie? 
A kto zjadł pierwsze śniadanie? 
A kto dzisiaj pluł i łapał? 
A kto się w głowę podrapał? 
A kto dziś zgubił kalosze? 
O - o! Proszę!”
Na tapczanie siedzi leń, 
Nic nie robi cały dzień. 
„Przepraszam! A tranu nie piłem? 
A uszu dzisiaj nie myłem?

A nie urwałem guzika?
A nie pokazałem języka?
A nie chodziłem się strzyc?
To wszystko nazywa się nic?"
Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.
Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało,
Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało.
Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty,
Nie powiedział „dzień dobry”, bo z tym za dużo roboty,
Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda,
Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda.
Miał zjeść kolację - tylko ustami mlasnął,
Miał położyć się spać - nie zdążył - zasnął.
Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. 
Tak zmęczył się tym snem, że się obudził.

Z kart nyskiego astrologa

Wakacje z amorem
Czy masz szansę tego lata na wielką miłość? A 
może grozi ci zerwanie, albo kłótnia z ukochaną 
osobą? Sprawdź, wróżka prawdę ci powie...

Jan Brzechwa

BARAN 21 III-20IV
Lubisz wyważać drzwi.

Dlatego jeśli 
upatrzysz sobie tego

z lata miłosny obiekt, to 
nic ci nie 
przeszkodzi w jego 
zdobyciu. 
Pozostaje tylko 
pytanie, czy

zechcesz? Jeśli masz już kogoś, to 
brak zapału jest zrozumiały. Zwłaszcza, 
że kochasz nad życie!

BYK 21IV-21V
Samotne Byki bardzo chcą 

coś „upolować”. Jednak 
boją się samotnego 

wypuszczania, 
wolą stadne

Sy* wyprawy. Niestety 
są na przegranej. 

Łatwo za to dadzą się upolować drugiej 
stronie. Tacy potem są wiernymi 
partnerami, dbającymi o drugą stronę.

I

WARA2UTK-23K
Zdobędziesz tego lata 
każdego. Ty ze swoim 
zamiłowaniem do 
błyskotek i afiszowa
niem swojej urody i 
inteligencji, masz to w 
kieszeni. Nawet jeśli 
ktoś do ostatniego stwierdzenia ma 
wątpliwości, -to Waga i tak mu wmówi, 
że jest najpiękniejsza i najmądrzejsza. 
Związki z nimi dzięki temu są trwałe.

SKORPION 20 X-22 XI
Zaobrączkowany, marzy o skoku w 
bok, ale i tak tego nie zrobi.
Po prostu nie lubi 
kłopotów. Latem 
jednak tak rozkwita, 
że nie jest mu 
potrzebny obcy flirt. Za
to wolny Skorpion zaszaleje! Oby 
całkiem się nie zapomniał!

BLIŹNIĘTA 22 V - 22 VI
Licz na wielką miłość

• tego lata. Nawet 
gdybyś nie chciał, to 

masz ją zapisaną w 
gwiazdach. Jesteś 

już zaobrączkowany?
•._/ —• A Wo Powiedz'at’ze

' stara miłość nie 
może być żywiołowa, spontaniczna i 
gorąca?!

a ch
n r i

KĄCIK NOWO NARODZONYCH NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA

RAK 23 VI - 22 VII
Ostrożny Raku, więcej 

5 ekspresji! Nie bój się 
h wyjść ze swojej

R skorupy. Jednak_____ . skorupy. Jednak
7 schowaj przy tym 

nożyce - pozbądź 
się “uszczypliwości, kpiny, bo tylko 
służy ci za maskę. Bądź sobą, a 
zobaczysz, że przeżyjesz coś 
wspaniałego. Nawet jeśli masz już 
kogoś u boku.

LEW 23 VII-23 VIII
Marzysz o wielkim 
uczuciu, ale

, niestety jesteś zbyt 
' 'J wybredny.

Wszystkich mierzysz 
swoją miarą, a że ty 
sam jesteś „wspania

ły, mądry, elegancki etc.”, to trudno ci 
znaleźć ideał. Zejdź na ziemię i 
zakochaj się po uszy. Masz szansę!

RANNA 20 VIII - 23IX
O tobie marzy

-- niejeden szukający 
wielkiej miłości.

Ksawery Andrzej Gawęda 
Nikola Wanda Babicka 
Kinga Malwina Mocko 
Patryk Mateusz Pencak 

Franciszek Bernard Preusner 
Karolina Anna Jahołkowska 

Magdalena Fuks 
Dawid Szymon Sobota 

Oliwia Julia Bunkowska 
Michał Adam Pikuła

Marta Juraszek i Paweł Krzyśko 
Marta Wilczura i Grzegorz Mitkiewicz 

Daria Kaczorowska i Jan Sochacki 
Małgorzata Sawicka i Łukasz Deć 
Agnieszka Biczysko i Cezary Pulik 

Karolina Skalska i Lesław Waligóra 
Agnieszka Samek i Marek Kościuk

Szczęśliwym parom serdecznie gratulujemy!

u Jesteś jakbynie z
• tego świata:
•—s subtelny, trochę

nieśmiały, a przy tym 
uwodzący i ciepły. Niestety zwykle w 
stałych związkach te walory partner 
postrzega jako wadę. I jak tu komu 
dogodzić?

Rośnijcie zdrowo, rodzicom serdecznie gratulujemy!

STRZELEC 23 XI-22 XII
Solidny Strzelec, zanim wybierze 
sobie obiekt miłości, przefiltruje go 
dokładnie. Istnieje ryzyko, 
że skończy się lato, a S-
on nadal będzie go \
wybierał. Na f
szczęście „związków- x* » 
cy” mają problem z 
głowy i cieszą się 
miłością.

KOZIOROŻEC 23 XII-201
Jesteś kochankiem z epoki romanty
zmu. Najpierw wzdychasz, 
a potem dramatyzujesz.
Dopatrujesz się zdrad, 
knowań... Po prostu 
lubisz cierpieć. Tego 
lata będzie identycznie, 
czyli... dla ciebie wspaniale. Szkoda 
tylko drugiej strony.

WODNIK 211-19II
Nie warto rozdzierać szat po uczuciu, 
które okazało się banalne. 
Jeśli rozejrzysz się wokół, 
znajdziesz w pobliżu 
osoby piękniejsze i 
całkowicie ci oddane.
Lato jeszcze trwa, 
więc się pospiesz!
Nie rezygnuj też z bogatej oprawy, 
skoro ją lubisz.

RYBY 20II-20 III
Ostoja spokoju i gwarancji uczuć nie 
wypłynie na burzliwe, 
nieznane otchłanie 
miłości. Małżonko
wie, któryclj. drugą 
stroną jest Ryba, 
mogą być tego pewni. 
Nie oznacza to, że
powinni o nich zapominać.
Choć Ryby tak dużo dają, a mało 
wymagają, to jednak tęsknią za czymś 
niepowtarzalnym... Tylko dlaczego 
wręcz o tym nie krzyczą!?

fZ' _ Artykuły dekoracyjne: sal, samochodów, tortów,/yOi\A Ęj-f stołów, potraw, gości...

( Największy wybór,

t weseSa na""zsza cena!"
Serpentyny, obrusy, serwetki, świece, balony, ’/

przypinki, fontanny tortowe, bibuła, etykiety na butelki, j
zaproszenia, girlandy, tablice, kokardy... I

Zapraszamy od 8.00 do 16.00 w soboty od 8.00 do 13.00.

Nysa, ul.Mickiewicza 26 (była wylęgarnia) telefon 43-43-333
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- Dlaczego masz taką nieszczę
śliwą minę?

- Moja żona wyjeżdża na tydzień 
do swojej matki.

-1 z tego powodu jesteś taki po
nury?

- Muszę, bo inaczej nie wyjedzie.
* ♦ ♦

Żona do męża:
- Zobaczysz, przyczepię kartkę 

nad naszym łóżkiem, że jesteś idio
ta. Niech całe miasto się dowie.

♦ ♦ ♦

Kolega dzwoni do kolegi:
- Wpadnij do mnie, są dwie zna

jome, zabawimy się!
- Ładne?
- Wypijemy, będzie OK..

♦ ♦ ♦

Pani w szkole pyta z czego robi 
się różne produkty: np. chleb - Ka
sia odpowiada, że z mąki.

Papier - Krzyś mówi, że z drew
na.

- A z czego robi się kiełbasę?
Dzieci milczą.
- Jasiu, ty powinieneś wiedzieć - 

twój tata jest masarzem.
- Wiem, ale tatuś groził, że jak 

komuś powiem, to mnie zabije.
« « «

Spotyka się dwóch kumpli. Je
den pyta:

- Ej, coś ty taki markotny? Stało 
się coś?

- Eee, wiesz, z żoną się pokłóci
łem. Chciałem jej powiedzieć „Ale 
masz ładną torbę”, ale się przejęzy
czyłem i powiedziałem „Ale masz 
ładną mordę”.

- To jeszcze nic! Ja siedzę ze 
swoją starą przy kolacji, chciałem 
powiedzieć „Podaj mi sól”, a powie
działem: „Ty stara szmato! Przez cie
bie zmarnowałem 20 lat mojego 
życia!”.

♦ ♦ ♦

Jakie ciastka jedzą hydraulicy?
- Rurki.

A górale?
- Karpatki
A stare dziadki?
- Pierniki.

♦ ♦ ♦

Czy ruskie zegarki chodzą tak 
samo jak szwajcarskie?

- Tak, a nawet i szybciej. -
* * *

PYTANIA EGZYSTENCJALNE

Dlaczego słońce przyciemnia 
skórę, a rozjaśnia włosy?

Dlaczego kobiety nie mogą 
umalować oczu z zamkniętymi usta
mi?

Dlaczego nie ma takich tytułów 
w gazetach „Wróżka wygrała w to
tolotka”?

Dlaczego, żeby skończyć pracę 
w Windows trzeba nacisnąć na 
„Start”?

Dlaczego sok cytrynowy jest ro
biony z koncentratu, a płyn do my
cia naczyń z prawdziwej cytryny?

Dlaczego człowiek, który inwe
stuje wasze pieniądze, nazywa się 
niszczyciel (broker)?

Dlaczego nie ma pokarmu dla 
kotów ze smakiem myszy?

Dlaczego Noe nie zabił tych 2 
komarów?

Po co sterylizują igłę przy wyko
naniu kary śmierci przez zastrzyk?

Dlaczego samolotów nie robią 
z tego samego materiału, co czarne 
skrzynki?

Skoro do teflonu się nic nie 
przykleja, to jak przyklejono teflon 
do patelni?

Dlaczego kamikadze nakładają 
kaski?

Jaki jest synonim słowa „syno
nim”?

Skoro Superman jest taki mą
dry, to dlaczego zakłada majtki na 
spodnie?

Dlaczego w lodówce jest świa
tło a w zamrażalniku nie?

Y ć k l a m a

i BIT 2d GPi itńUS
SALON FIRMOWYJ COMPUTER

KASY FISKALNE
uż od 
990,-

Kaczor Donald zawsze chodzi 
bez dolnej części garderoby, dlacze
go więc jeżeli wychodzi spod prysz
nica, to jest zakryty ręcznikiem?

♦ ♦ ♦

Pewnego razu fizyk z chemikiem 
postanowili wybrać się w podróż ba
lonem. Dzień był pogodny, niebo 
czyste, wiatr niewielki. Lecieli. W 
pewnym momencie niebo zachmu
rzyło się a wiatr wzmógł i zaczęła 
się burza. Kiedy wszystko ucichło 
naukowcy nie mogli zorientować 
się gdzie są. Zlecieli niżej. Wtem 
zauważyli człowieka chodzącego 
po polanie.

Krzyknęli więc:
- Hej człowieku, powiedz nam 

gdzie jesteśmy?!
Tamten spojrzał na nich, po

drapał się po głowie i gdy byli już 
na granicy odległości, z której mo
gli go usłyszeć, odkrzyknął:

- W balonie!
- No tak - powiedział fizyk - to 

musiał być matematyk.
- Czemu? - zapytał go chemik.
- No cóż, jego odpowiedź była 

przemyślana, w 100% ścisła i w 
100% bezużyteczna.

♦ ♦ ♦

Świeżo upieczony elektronik 
po studiach ubiega się o pracę w 
serwisie. Trwa rozmowa kwalifika
cyjna.

- Proszę mi powiedzieć - pyta 
przeprowadzający rozmowę - ja
kiego wynagrodzenia oczekiwałby 
pan u nas?

- Myślę, że zadowalałaby mnie 
kwota rzędu 10 tys. zł miesięcznie.

- Hmm... Potrzebujemy kogoś 
takiego jak pan. Co powiedziałby 
pan na naszą propozycję: 10 tys. 
miesięcznie netto, pakiet socjalny 
w postaci darmowej opieki lekar
skiej, darmowej opieki stomatolo
gicznej, miesięcznego urlopu, w 
tym dwa tygodnie może pan spę
dzić na nasz koszt w którymś z kra
jów śródziemnomorskich, oczywi
ście komórka, do tego służbowy sa
mochód.

Młody inżynier zrywa się z 
miejsca rozgorączkowany i mówi:

- To niesamowite warunki! Pan 
chyba żartuje?!

- Tak. Ale to pan pierwszy 
zaczął.

♦ ♦ ♦

Brat Jan wstąpił do zakonu 
mnichów milczących.

Już na wejściu przeor zakonu 
powiedział mu:

- Witamy cię w naszych pro
gach. Możesz tu żyć i modlić się, 
ale nie możesz się odzywać, chyba 
że ja ci na to zezwolę.

Po 5 latach przeor przychodzi 
do Jana i mówi:

- Bracie Janie, dziś 5. rocznica 
twojego przyjścia, więc możesz po
wiedzieć 2 słowa.

- Niewygodne łóżko.
- Dobrze, rozumiem, zajmie- 

my się tym.
Wymienili mu łóżko na wygod

niejsze.
Znów minęło 5 lat i znów przy

chodzi przeor:
- Bracie Janie, dziś 10. roczni

ca twojego przyjścia, więc możesz 
powiedzieć 2 słowa.

- Zimne jedzenie.
- Dobrze, rozumiem, zajmie- 

my się tym.
Zaczął dostawać ciepłe żarcie.
Po kolejnych 5 latach przeor 

przychodzi i mówi:
- Dziś mija 15 lat od kiedy po

stanowiłeś być z nami, możesz więc 
powiedzieć 2 słowa.

- Chcę odejść.
A przeor na to, smutnie kiwa

jąc głową:
- Wiedziałem, że tak się to 

skończy. Od samego początku tyl
ko narzekałeś i narzekałeś...

i
i

-
Oa

Janusz Sancicki

dyrektor wydawnictwa
januszsanocki@nowinynyskie.com.pl;

tel. 602 397 455

Danuta Wąsowicz-Hołoto

redaktor naczelny, dział miejski 
danwas@nowinynyskie.com.pl; 

tel. 604 435 287

zastępca redaktora naczelnego 
dział miejski, Głuchołazy 

agnieszkag@nowinynyskie.com.pl 
tel. 609 486 978

Informator
apteki
• od 21 do 28 lipca dyżuruje 
apteka „Farm-Lek” przy ul. 
Moniuszki 7
• od 28 lipca do 4 sierpnia 
dyżuruje apteka „Orient” - ul. 
Osmańczyka 18 a

urzędy
40-80-500 - Urząd Miejski
44-85-000 - Urząd Powiatowy
40-80-800 - Urząd Skarbowy
40-87-700-ZUS
43-41-160-Oddział Celny

•
informacja 
telefoniczna
118 913 -TPSA.
0801801913 - Netia

ważne numery
997 lub 4090903-904 - Policja
Nysa
998 lubi 12 lub 4090800-
Straż Pożarna Nysa
999 lub 4332900 - Pogotowie 
ratunkowe Nysa
986 (z tel. kom.) lub 4080586
- Straż Miejska Nysa

sekretarz redakcji, Niemodlin, 
Korfantów, Łambinowice, 
Skoroszyce, Pakosławice 
radus@nowinynyskie.com.pl

Piotr Wojtasik

Konrad Szczęśniak

dział miejski, interwencje, 
Kamiennik" 

pwojtasik@nowinynyskie.com.pl 
tel. 603124 470

Weronika Zabajewska

dział miejski, sprawy studenckie, 
Otmuchów, Paczków 

weronika_z@nowinynyskie.com.pl 
tel. 665 221 386

g PONADTO _
■f »wagi*metkownice 
ggS®, » czytniki kodów

s

w razie potrzeby 
dzwoń
43T-01-48 - sanepid
433-41-71 - info, turystyczna
452-21-15-PKP
433-41-50 - PKS
96-37 - pomoc drogowa
448-08-45-Taxi-Rynek
433-30-80 - Taxi - ul. Racławicka
448-08-44 - Taxi - Dworzec

Krzysztof Centner

dział sportowy
centner@nowinynyskie.com.pl

Adam Zelent

dział kulturalny, dział DTP
adam zelent@nowinynyskie.com.pl

tel. 602 553 794, 077 433 07 65

ainwentaryzatory
ZAPEWNIAMY AUTORYZOWANY SERWIS

•Cer»e» nlo zawiera podatku VAT

• Wydawca: Nyskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, tel. 077 409 04 73. Nowiny Nyskie - tel./fax. 077 433 46 78,

• Dział reklamy: tel. 077 435 39 75, Mieczysław Buszyński - tel. 0602 430 047, 
Wiesław Wójtowicz - tel. 0606 372 474, e-mail: rekloma@nowinvnvskie.com.ol

• Skład i opracowanie graficzne (DTP):
VEKTOR studio - Nyso, ul. Prudnicka 3, tel. 077 433 07 65, www.vektor.com.pl; biuro@vektor.com.pl

• Sekretariat i biuro ogłoszeń: Bogumiła Piasek, Marlena Kublin-Bogucka. • Księgowość: Halina Kloc.

• Kolportaż: własny i RUCH S.A. • Prenumerata: Poczta Polska. Przyjmujemy również reklamy do tygodników:

Kurier Brzeski, Echo Gmin, Jesenicky Tydenik (Czechy). • Drukarnia: POLSKAPRESSE • Nakład: 7000 egz.

Uwagi: Makqa-me ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz jakość dostarczonych reklam mespełnojących wymagań technicznych 
Zastrzega sobie rówmez prawo do skrótów i zmian w tekstach niezamówionych
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Odpowiedź z nru 28.:

DOKONAJ CZEGOŚ NIEMOŻLIWEGO, 

A SZEF ZALICZY TO DO TWOICH 
OBOWIĄZKÓW

Nagrodę wylosował 
Jan Lechwar z Nysy

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

KUPON KRZYŻÓWKI

NR 30

SIATKI 
OGRODZENIOWE, SŁUPKI

PRODUCENT
434 23 20

KRZYŻÓWKA NR 30
Poziomo:
A-1 awanturnik, łobuz
J-1 człowiek nie z tego świata
R-1 ubraniem nie zachwyci
I-3 sport wytrzymałości i równowagi 
A-4 cukru, nafty lub oleju
Q-4 paplanina
G-6 chce wydawać się innym, niż jest 
0-6 półlitrowy kufel

Q-8 umowa przedślubna 
I-9 głównodowodzący 
A-11 robi zdjęcia terenu 
J-11 broń na drucie
R-11 niesmaczny, gorzki napój

Pionowo:
mara
siła rozpędu 
boczne skrzydło kamienicy

E-7 wygładza powierzchnię
G-1 fetor
G-8 daje ją uciekający
I-3 owoc w parku 

nadużycie finansowe 
tuziemka 
banał, komunał 
niewłaściwe posunięcie 
jeden z urzędowych strojów

U-7 
W-3 
Y-1
Y-7

w sam raz do ciułania 
początek rzeki 

but drewniano-skórzany 
pół człowiek, pół kozioł

Hasło:
2-S, 1-B, 7-0, 3-P, 8-T, 1-T, 2-E, 11-N, 5- 
W, 9-L, 4-F, 2-U, 1-M, 6-H, 4-X, 6-S, 2-G, 
1-A, 9-M, 8-C, 4-H, 2-Y, 7-E, 3-S, 9-Y, 7- 
C, 1-N, 10-0,3-J, 6-I, 7-W, 8-H, 9-C, 8-

Odpowiedzi z nru 28.
Poziomo: biologia, skrzele, Belzebub, 
kolporter, ekspansja, inkunabuł, ogier, 
amory, drapieżca, tenisówka, natręctwo, 
marynata, patefon, pośladek 
Pionowo: blues, odium, ischias, obcas, 
gibon, ibis, żart, kapitan, kulturystka, 
lotniarstwo, risotto, etyk, nako, zimno, 
lasso, ubóstwo, berto, pałąk


