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NAJSTARSZE PISMO W REGIONIE. UKAZUJE SIĘ OD 1947 ROKU.
Otmuchów

Wielki sprawdzian
W najbliższą niedzielę 16 lipca
dbędaie się referendum w sprawie
dwołania Rady Miasta i Gminy
•tmuchów przed upływem kadencji.

Z “Nowin Nyskich”
już dziś dowiesz się

POWIESZONY
NA SMYCZY

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidar
ność w Opolu Jan K. doszczętnie rozbił służbowego opla *
vectrę. Auto zostało zakupione miesiąc wcześniej ze
składek związkowców i miało służyć do celów służbo
wych.
Dokończenie na str 2

Sojusz Lewych
Dochodów

o Otmuchowie m.in.

czyli czas na prokuratorów

lak Zarząd spbca kredyty
le zarabia władza

Śledztwo prowadzone przez wydział V Prokuratury

Okręgowej w Opolu, w toku którego sporządzono akt
oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi obozu
przejściowego dla Niemców w Łambinowicach i trzy
śledztwa w sprawie paczkowskiej Polleny, to najciekaw
sze tematy ostatniej konferencji prasowej zorganizowa
nej przez Prokuraturę Okręgową w Opolu.

-------------------- str. 10,11
amiennik

Dokończenie na str. 5

leferendum

Piątkowa sesja nadzwyczajna Rady
Miejskiej w Nysie nie przyniosła żad
nych rozstrzygnięć

W niedzielę, 16 lipca w gminie
amiennik odbędzie się referenlm w sprawie odwołania Rady
miny.

------------------------- str. 12

Polityczny pat

Niemodlin

o dalej?

Radnym Ligi Nyskiej, SKL i UW nie udało się od
wołać przewodniczącego Rady Ryszarda Rogowskiego
z AWS i dwóch członków Zarządu. Wnioski o ich odwo
łanie nie zostały nawet wprowadzone do porządku ob
rad. Sprzeciwili się temu radni AWS i SLD. Wniosek
AWS o odwołanie burmistrza Janusza Sanockiego tak
że nie został wprowadzony do programu sesji. W tym
przypadku zabrakło merytorycznej oceny wniosku do
konanej przez Komisję Rewizyjną RM. W ubiegły po
niedziałek Komisja Rewizyjna zwróciła wniosek auto
rom do uzupełnienia.

O likwidacji niemodlińskiego
’ ZOZ mówi starosta opolski
snryk Lakwa.
-------------- 7----------------------------------------------

str. 14

Głuchołazy

ni Miast
rzygranicznych
uchołazy - Zlate Hory

Dokończenie na str. 3

Do wstrząsającego zdarzenia doszło piątego lipca w Otmuchowie. Dwóch młodych mężczyzn

Z łopatką na rodziców

powiesiło na smyczy 13-letniego chłopca. Chłopak przeżył tylko dzięki szybkiej reakcji przypadko

wych przechodniów, którzy usłyszeli rozpaczliwy krzyk dziecka. Będącego w szoku chłopca

odwieziono do szpitala w Nysie. Policja ^trzymała sprawców po kilkugodzinnych poszukiwaniach.

- Program imprez na str. 13

Trafili do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa grozi im kara do 25 lat więzienia.

„
,
Czytaj na str. 3

r e k t a ‘irra—

Gimbusy dla gmin
Nysa jako jedna z dziewiętnastu
gmin województwa opolskiego otrzy
mała w miniony piątek 7 lipca nowy
gimbus od Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Autobusy wprost od pro
ducenta - Zakładów Samochodo
wych Jelcz przyjechały na opolski sta
dion Gwardii, gdzie w obecności
przedstawicieli samorządów gmin
nych zostały poświęcone przez ks.
Krzysztofa Matyska.
Autobusy w kolorze pomarańczo
wym, wyposażone w 45 miejsc siedzą
cych, podnośnik do wózków i jedno
wejście, już od 1 września będą służyły
dzieciom.
Dokończenie na str. 2

NYSA, ul. Armii Krajowej 26

tel. 435 51 97, tel./fax 433 47 99
NYSA, ul. Krzywoustego 28
tel. 433 47 98

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

SPRZĘTU RTV, AGD, ROWERÓW, ANTEN 5AT
SPRZĘT

PRZY ZAKUPACH NA 10 RAT

BEZ PIERWSZEJ WPŁATY,
BEZ OPROCENTOWANIA,
BEZ PORĘCZYCIELI, BEZ PROWIZJI
W SYSTEMIE RATALNYM „ŻAGIEL"

CYFRA +

CANAL +

Na trasie Nysa - Opole, między Malerzowicami
a Grabinem pijany kierowca wpadł na trójkę
młodych ludzi. Śmierć na miejscu poniosła mło
da dziewczyna z Jakubowic k. Niemodlina.

Wysypisko
oddane

Pijany kierowca zabił 17letnią dziewczynę
Matura i chęć nieszczera
Aleksander Kwaśniewski ma
średnie wykształcenie. Taką deklara
cję przedstawił Państwowej Komisji
Wyborczej. Przed pięciu laty utrzy
mywał, że skończył handel zagra
niczny na Uniwersytecie Gdańskim,
a szczegóły oblewania magisterium
męża pamięta Jolanta Kwaśniewska.
W 1995 r. Sąd Najwyższy uznał,
że Kwaśniewski, deklarując wyższe
wykształcenie poświadczył niepraw
dę. Tym razem więc prezydent wyka
zał się maturą.
Poseł AWS Mariusz Kamiński
ubolewa, że Sąd Najwyższy podjął
decyzję już po wyborach: - Kwa
śniewski został przyłapany na kłam
stwie. Mam nadzieję, że Polacy zadadzą sobie pytanie, dlaczego chciał
ich oszukać, i wyciągną z tego wnio
ski w tych wyborach.

Rakiety dla nastolatków
Czterech nastolatków było
sprawcami ubiegłorocznej kradzieży
przeciwlotniczych pocisków rakieto
wych, ich makiet i materiałów wybu
chowych z zakładu Męsko w Skarży
sku - podała Prokuratura Okręgowa
w Kielcach.
Trzech nastolatków ze Skarżyska
i Lublina odpowie przed tamtejszy
mi sądami rodzinnymi i dla nielet
nich. Czwarty amator rakiet ma za
ledwie 12 lat, więc nie został oskar
żony.
*
Kradzież w zakładach Metalo
wych Męsko, do której doszło 10
października ubiegłego roku, była według prokuratury - przypadkowa.
- Chłopcy włamali się do budynku
fabryki w innym celu - powiedział
rzecznik prokuratury.

Skutki monopolu
Najszybciej rozwijająca się gałąź
gospodarki, jaką w wielu krajach jest
telekomunikacja, w Polsce spowal
nia rozwój ekonomiczny. Takie
wnioski wyciągnąć można z konfe
rencji zorganizowanej przez Cen
trum im. Adama Smitha.
Ciągłe utrzymywanie faktyczne
go monopolu TP SA, pomimo jede
nastu lat przemian wolnorynkowych
w naszym kraju, sytuuje nas w ogo
nie Europy. Widać to wyraźnie, gdy
zaczniemy analizować podstawowe
wskaźniki odnoszące się do tego ryn
ku. W naszym kraju mamy zaledwie
26 linii na stu mieszkańców, gdy w
wielu krajach Unii Europejskiej
wskaźnik ten przekracza 50.

Hojny minister
PZU trafi na giełdę w I półroczu
2001 r. - zapowiedział minister skar
bu państwa Emil Wąsacz, który
twierdził, że na parkiet może trafić
nawet 50 proc, akcji tej spółki. Jeśli
tak się stanie, to już za rok konsor
cjum Eureko i BIG BG będą miały w
PZU praktycznie nieograniczoną
władzę.
Przed tygodniem posłowie z sej
mowej Komisji Skarbu zażądali od
wołania ministra Wąsacza. Powo
dem jest oddanie władzy nad PZU
konsorcjum Eureko i BIG Bank
Gdański, które kupiły tylko 30 proc,
akcji tej spółki^Ministerstwo Skarbu
posiada 70 proc, akcji PZU i to ono
powinno mieć decydujący wpływ na
zarządzanie zakładem.

Do tragedii doszło w sobotę
ósmego lipca około 3 rano. Troje
młodych ludzi - siedemnastoletnia
Katarzyna G. i Emilia B. z Jakubo
wic oraz 23-letni Wojciech S. z Malerzowic szło w kierunku Niemodli
na. Jadący od Malerzowic fiat 126p
w ostatniej chwili próbował wymi
nąć idącą grupę. Kierujący fiatem
nietrzeźwy 21-letni Jerzy P. miesz
kaniec wsi Dworzysko (gm. Łam
binowice) prawdopodobnie stracił
panowanie nad kierownicą i naje
chał na idącą najbliżej osi jezdni
Katarzynę G. Dziewczyna poniosła

śmierć na miejscu, pozostała dwój
ka zdążyła odskoczyć.
Sprawca wypadku zatrzymał
się i wyszedł z samochodu spraw
dzić co się stało. W tym czasie ja
dący z nim brat szybko wskoczył za
kierownicę i uciekł.
Obydwu szybko ustalili i zatrzy
mali w domu policjanci z Niemo
dlina. Jerzy P. miał 1,84 promila al
koholu we krwi, jego brat 26-letni
Wojciech P. 1,76.
Na wniosek prokuratora
sprawca tragedii Jerzy P. został
tymczasowo aresztowany.
JOTPE

Gimbusy dla gmin
Dokończenie ze str. 1

Pierwszy nyski gimbus został
przekazany do Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Nysie, który zajmo
wał się (i będzie nadal) dowozem
dzieci.
W minionym roku szkolnym
gmina zapewniała dojazd do szkół

ag

544 dzieciom, w tym 166 do szkół
podstawowych i 378 do gimna
zjum.
Nasza gmina zawdzięcza pozy
skanie gimbusa członkowi Zarządu
Kazimierzowi Kochanowskiemu,
który od ponad roku zabiegał o po
zyskanie go w Kuratorium Oświaty
w Opolu.
ag

Karambol z
przewodniczącym
Dokończenie ze str. 1

Do bardzo groźnie wyglądają
cego wypadku doszło w ubiegłym
tygodniu na autostradzie A - 4, w
okolicach węzła Prądy. Piątego lip
ca prowadzony przez przewodni
czącego Zarządu Regionu NSZZ
Solidarność opel vectra zjechał na
gle na lewy pas jezdni i czołowo
zderzył się z prawidłowo jadącym
innym oplem vectrą, odbił się od
niego i uderzył w nadjeżdżające

We wtorek 11 lipca odbył się końcowy etap odbioru robót na wysypi
sku śmieci w Domaszkowicach. Obiekt zostanie odebrany pod względem
technicznym, ct> oznacza zakończenie inwestycji.
Zarząd Miasta przedstawi wkrótce radnym co najmniej trzy propozy
cje sposobu administrowania obiektem. Dopiero po uregulowaniu kwestii
formalnych rozpocznie się tu składowanie śmieci. Koszt inwestycji to ok. 8
min złotych.

audi. Prawidłowo jadący opel i audi
były z województwa śląskiego.
Fruwające w powietrzu ele
menty rozbijanych aut uszkodziły
następny przejeżdżający obok
kraksy samochód osobowy (na nie
mieckich numerach). Na szczęście
mimo groźnie wyglądającego karambolu, jedynie kierowca z Nie
miec odniósł drobne obrażenia.
Dwa ople i audi nadają się do kasa
cji. Straty łącznie wynoszą prawie
180 tysięcy złotych.
JOTPE

Serdeczne wyrazy współczucia dla ŻONY i RODZINY
z powodu śmierci
ŚP. dr. n. med. GRACJANA BURAKA,

który był wzorem Człowieka prawego, przyjacielem
i autorytetem moralnym w naszym środowisku
składa
Zarząd Światowego-Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Nysie

Poruszeni do głębi Jego śmiercią
żegnamy naszego Przyjaciela
dr. n. med. GRACJANA BURAKA

szlachetnego, prawego Człowieka,
oddanego ludziom lekarza i humanistę.
Łączymy się w bólu z Tobą JANULKO i ZOSIU
oraz pozostałą Rodziną Zmarłego
Barbara i Stanisław Cetnarowscy
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Rezygnacja prezesa
Prezes Zakładów Urządzeń
Przemysłowych w Nysie Henryk
Pfeifer złożył w ubiegły wtorek na
ręce Rady Nadzorczej rezygnację z
zajmowanego stanowiska.
Powodem tej decyzji były
względy osobiste. - Z przykrością
opuszczam Nysę, ale względy oso
biste nie pozwalają mi na pozosta
nie w waszym mieście dłużej. Nie
wiem kto przyjdzie na moje miej

sce, o tym, zgodnie z kodeksem
handlowym i statutem spółki, zade
cyduje Rada Nadzorcza - mówił
Henryk Pfeifer.
W ubiegły piątek ZUP odwie
dził przewodniczący Rady Nadzor
czej. Najprawdopodobnie pod ko
niec tego tygodnia zapadnie decy
zja kto zostanie nowym prezesem
spółki.
MB

Diesle z Nysy
Zakład Nysa Motor spółka z .
o.o. podpisał kontrakt na montaż
silników diesla. Silniki w częściach
sprowadzane będą z Francji. Doce
lowo zakład będzie wypuszczał 30
tys. silników rocznie. Montaż roz
pocznie się już w październiku tego
roku.
Zwiększenie przez firmę asor
tymentu produkowanych części do
aut nie zapobiegnie planowanym

zwolnieniom. Do końca roku z za
kładem pożegna się 250 pracowni
ków. Biznesplan przewiduje, że
spółka ma zatrudniać 980 pracow
ników.
Obecnie kierownictwo zakładu
prowadzi rozmowy w sprawie po
zyskania nowych zamówień. Naj
prawdopodobniej będzie to malo
wanie karoserii citroenów C-15.

Serdeczne podziękowania wszystkim,

MB

'

którzy łączyli się z nami w żalu i bólu i tym,

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszego Męża,
Ojca, Dziadka
ŚP. STANISŁAWA SZLACHETKI

składa
żona, syn z rodziną, wnuki

Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy pomogli nam w tych trudnych chwilach,
szczególnie p. Dyrektorowi ZOZ w Nysie

j pracownikom oraz wszystkim,
którzy wzięli udział, w uroczystościach pogrzebowych

ŚP. RENATY BLICHARSKIEJ
składają rodzice
—
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Polityczny pat
w

Dyskusja zamiast decyzji
Zamiast odwołań, radni przez trzy
godziny rozmawiali o pracy samej
Rady, pracy przewodniczącego Ro
gowskiego i działaniach Zarządu Mia
sta. Jak się można było spodziewać, w
wielu momentach cała dyskusja przy
pominała publiczne pranie brudów.
Na początku burmistrz Sanocki skryty
kował obecną opozycję za działania ty
powo destrukcyjne, które szkodzą gmi
nie.

O jego przedstawienie poprosiła radna
Haczek z SLD, jednak ze względu na
obszerność tego materiału radni
uzgodnili, że radna otrzyma kopię
umorzenia i sama się z nim zapozna. Z
decyzji prokuratury satysfakcji nie krył
sam Mieczysław Warzocha, który Za
brał głos w tej sprawie.
- Zabieram głos, bo czuję się jak
człowiek, który na środku rynku żebrał
w twarz... Dla satysfakcji swojej i swo
ich zastępców, którzy pracowali wtedy

Przewodniczący Rady Ryszard Rogowski nie został odwołany

■ Opozycja nie polega tylko na de
strukcji. Apeluję o to, żebyśmy szukali
porozumienia ponad tym rowem, któ
ry z różnych okoliczności sami żeśmy
wykopali. Dla dobra tego miasta. Ja
wcale nie oczekuję miłości i nie dekla
ruję, że ma to być kontrakt, w którym
rzucamy się sobie w ramiona - mówił
burmistrz Sanocki, po czym zaapelo
wał, aby podziały nie sięgały do spraw
żywotnych dla miasta, które nie mają
nic wspólnego z różnicami polityczny
mi. Zdaniem Sanockiego nie ma
związku z podziałem partyjnym wielo
letni plan inwestycyjny, który został na
poprzedniej sesji odrzucony głosami
A.WS i SLD, przez co proces inwesty
cyjny w Nysie zostanie opóźniony o
dwa, trzy miesiące. Na tym opóźnieniu
straci miasto i sami mieszkańcy, od
Jawna oczekujący m.in. na mieszka
nia.

Przekrętu nie było?
Na sesję powróciła głośna przed
rokiem sprawa remontu starej sali gim
nastycznej SP nr 2. W ostatnich dniach
Prokuratura Okręgowa w Opolu umo
rzyła śledztwo w tej sprawie nie doparrując się w działaniach poprzedniego
jurmistrza Nysy Mieczysława Warzo:hy i Zarządu Miasta cech przestęp:zych. Uzasadnienie umorzenia zavarte zostało na czternastu stronach.

ze mną i podpisywali te umowy, po
zwolę sobie przeczytać tylko dwa zda
nia - mówił radny Wirzocha, po czym
przedstawił fragment uzasadnienia.

Polaków rozmowy...
Całą debatę trafnie podsumował
radny Wiesław Michoń, który przypo
mniał radnym, że w każdym porządku
obrad znajduje się punkt ,interpelacja
radnych”.
- Nic nie jest tak pożyteczne, jak
interpelaqa radnych złożona w odpo
wiednim czasie, a nie po fakcie. To, co
się tutaj dzieje na sali, to jest tylko reto
ryka i polemika, a nas wybrano po to,
żebyśmy radzili nad problemami mia
sta. Jeżeli my mamy problemy sami ze
sobą, to rozmawiamy po południu
gdzie indziej, a nie na tej sali - powie
dział Wiesław Michoń.
Już po sesji do biura Rady wpłynął
kolejny wniosek o odwołanie burmi
strza Janusza Sanockiego podpisany
przez radnych AWS, siedmiu radnych
SLD i dwóch radnych PSL. Na razie
nie wiadomo, kiedy wniosek o odwoła
nie burmistrza Nysy trafi pod obrady
Rady, podobnie jak wnioski o odwoła
nie przewodniczącego Rady i dwóch
członków Zarządu z AWS. W kulu
arach mówi się o zwołaniu kolejnej se
sji jeszcze w lipcu. Na razie w Nysie
trwa polityczny pat.
Artur Kurowski

POWIESZONY
NA SMYCZY
Trzynastoletni Mariusz, ja|$ co
dzień wyszedł ze swoim psem na
spacer. Kilkadziesiąt metrów od
jego domu jest szkoła, obok bo
isko, kawałek bezpańskiego sadu
z kilkoma jabłonkami. Tam pies
może wyhasać się do woli. Za pło
tem szkolnego boiska są ogródki
działkowe. Cisza, spokój.
Przechodząc pod jednym z
drzew Mariuszowi zachciało się
jabłek. Przywiązał psa do drzewa i
sprawnie wspiął się na jabłoń. W
czasie gdy zrywał owoce, pod drze
wem pojawiło się dwóch młodych,
znanych mu z widzenia mężczyzn.
Kazali mu zejść. Mariusz bał się,
ale zaczął schodzić. Gdy był tuż
nad ziemią, jeden z mężczyzn za
rzucił mu na szyję pętlę zrobioną
ze smyczy psa, koniec przywiązał
do gałęzi. Sprawcy spokojnie od
dalali się,’ zostawiając wiszącego
na drzewie Mariusza. Chłopak za
czął wzywjać pomocy. Wołanie
usłyszał będący na działce 70-letni
mężczyzna. Gdy zobaczył wiszące» go na drzewie chłopca natych
miast podbiegł do niego usiłując
go zdjąć. Niestety sam nie mógł
nic zrobić. Złapał Mariusza za
nogi i podnosząc go do góry wołał
o pomoc.
Wołanie usłyszała także space
rująca w pobliżu z psem 24-letnia
dziewcżyna. Podbiegła do drzewa.
Obydwoje pochwycili tracącego
przytomność Mariusza i razem
krzyczeli wzywając pomocy. Za
zwyczaj pełne boisko i ogródki
działkowe tego feralnego dnia
były puste...
Szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności krzyki usłyszał jadący na
swoją działkę mężczyzna w śred
nim wieku. Szybko przeskoczył
przez płot oddzielający działki od
boiska. W trójkę chcieli oswobo
dzić chłopca z pętli. Nie udawało
się. Zdesperowany mężczyzna rę
kami rozerwał skórzaną smycz,
uwalniając ze śmiertelnego uści
sku Mariusza. Gdyby przybył kil
kanaście sekund później, Mariusz
już by nie żył...
Odciętego z drzewa chłopca

Zmarł dr Gracjan Burak
W piątek 7 lipca na Cmentarzu Je
rozolimskim w Nysie odbył się po
grzeb śp. dr. n. med. Gracjana Buraka.

Przeżył 80 lat.

Dr Gracjan Burak był wybitnym gi
nekologiem, wieloletnim dyrektorem
szpitala w Nysie, ordynatorem oddzia
łów ginekologiczno-położniczych w

Nysie i Strzelcach Opolskich, nauczy
cielem i wychowawcą wielu pokoleń le1 karzy, nestorem nyskiej służby zdrowia,
żołnierzem Armii Krajowej, a przede

wszystkim wspaniałym człowiekiem.
W ostatniej drodze towarzyszyła

mu pogrążona w smutku rodzina, kom

batanci, żołnierze, środowisko medycz
ne, przyjaciele, znajomi.

Zaszokowana matka Mariusza i jego młodszy brat

położyli na trawie. Powoli zaczął
dochodzić do siebie. Po kilkunastu
minutach jeden z mężczyzn od
prowadził Mariusza do domu i po
szedł na działkę. Tam przypadko
wo spotkał komendanta komisa
riatu w Otmuchowie i opowiedział
mu o zdarzeniu. Od tego momen
tu do akcji wkroczyli otmuchowscy
policjanci. Radiowozem odwieźli
Mariusza do nyskiego szpitala i
rozpoczęli poszukiwania spraw
ców. Znaleźli ich po kilku godzi
nach.
- Pacjent w tej chwili czuje się
bardzo dobrze, nie ma żadnych za
burzeń świadczących o trwałym
uszkodzeniu - poinformował „No
winy Nyskie” Andrzej Wołyniec,
ordynator oddziału chirurgii ura
zowo - ortopedycznej szpitala
miejskiego w Nysie. - Jest to przej
ściowa sprawa, która ustąpiła po
pierwszych minutach pobytu na
oddziale i zastosowaniu leczenia.
Nie było potrzeby podejmowania
jakichkolwiek działań chirurgicz
nych, natomiast leczenie farmako
logiczne było potrzebne. W tej
chwili pacjentowi nic nie grozi.
Myślę, że w poniedziałek opuści
oddział i to zdarzenie nie wpłynie
w sposób fizyczny na jego dalsze
życie.
- Chciałem zerwać tylko kilka
jabłek - mówi leżący w trzyosobo
wej sali Mariusz. - Teraz czuję się
dobrze. Już chyba nigdy nie będę

wchodził na drzewa, a na spacer
pójdę tylko z rodzicami.
- Trudno mi zrozumieć dla
czego oni to zrobili - płacząc
mówi mama Mariusza. - Nie ro
zumiem, jak takie coś można
zrobić dla zabawy? Jak można
igrać z życiem dziecka? A gdyby
ich tó spotkało, to co wtedy?
Była u mnie matka jednego z
tych chłopców. Znam ją. Ona te
raz jest w szoku, tak samo jak ja.
Jej o tym, nikt wcześńiej nie po
wiedział. Dowiedziała się ode
mnie. Czy jestem w stanie im wy
baczyć? Chyba tak, bo przecież
zrobili to z głupoty. Dzięki przy
padkowym przechodniom Ma
riusz żyje. Dzisiaj rano byłam im
podziękować za to.
- Przestępstwo to zostało za
kwalifikowane jako usiłowanie za
bójstwa - powiedział „Nowinom
Nyskim” komendant powiatowy
policji w Nysie Sławomir Michal
ski.
- Niedoszli zabójcy 18-letni
Mariusz P. i 19-letni Pa&eł A. są
mieszkańcami Otmuchowa. Na
wniosek prokuratora, sąd zastoso
wał wobec nich areszt tymczaso
wy. Za usiłowanie zabójstwa grozi
im kara do 25 lat więzienia. Wcze
śniej byli już znani i notowani
przez policję. Przeciwko Pawłowi
A. toczy się dochodzenie o kra
dzieże i rozbój.
JOTPE
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„Sądzę, że jeśli kierownictwo AWS chce.w przyszłych wyborach odegrać jakąś rolę, musi wyciągnąć konse
kwencje wobec ludzi, którzy jawnie szkodzą tej partii” - mówi w rozmowie z „Nowinami Nyskimi” bur
mistrz Janusz Sanocki

Pranie mózgów
„Nowiny Nyskie” - Ostatnia se
sja znowu niczego nie zmieniła w
układzie politycznym. Nysie grozi
paraliż władzy. Ma pan jakiś po
mysł na wyjście z tej sytuacji?
Janusz Sanocki - Przede
wszystkim trzeba powiedzieć<o się
stało, jaka jest przyczyna rozpadu
koalicji. Otóż jeszcze przed sfor
mowaniem koalicji, dwa lata temu
otrzymywaliśmy ze środowisk SLD
informacje, iż SLD może liczyć na
dwóch radnych AWS. Początkowo
nie dawaliśmy tym informacjom
wiary, wkrótce jednak po sformo
waniu naszej koalicji rozpoczęły się
konflikty nieustannie prowokowa
ne przez przewodniczącego Rady
Ryszarda Rogowskiego i przewod
niczącego klubu AWS Henryka
Dziadkowiaka.
Już w trzy miesiące po podpisa
niu umowy Rogowski z Dziadko
wiakiem przyszli do mnie i zażąda
li, bym odwołał ze stanowiska wi
ceburmistrza pana Zdzisława Ślę-

ka, a w to miejsce powołał Dziad
kowiaka. Oni dwaj zagrozili, że
będą głosować przeciwko udziele
niu absolutorium. Wówczas ten
konflikt udało się zażegnać na ze
braniu wszystkich radnych koalicji.
Pozostali radni AWS stanęli bo
wiem po naszej stronie i Dziadkowiak z Rogowskim byli osamotnie
ni. Nie dali jednak za wygraną i
wykorzystując klub AWS poddawa
li pozostałych radnych tego ugru
powania nieustannemu „praniu
mózgów”.
- Co to znaczy?
- Na każdym kroku posługiwali
się przeinaczeniem, intrygą, kłam
stwem, każda decyzja Zarządu była
poddawana w wątpliwość, doszuki
wano się jakichś interesownych
motywów w naszym działaniu. Sło
wem posiedzenia klubu AWS pod
kierownictwem Dziadkowiaka i
Rogowskiego przeradzały się w.
swoiste seanse nienawiści wobec
pozostałych partnerów koalicyj~
nych, a zwłaszcza wobec mnie i po
zostałych członków Zarządu.
- Czy to możliwe, aby dwóch lu
dzi tak zawładnęło umysłami resz
ty?
- Początkowo im się to nie uda
wało i pokonywaliśmy zgodnie ko
lejne kryzysy wywoływane przez
Rogowskiego i Dziadkowiaka, po
zostali radni AWS dawali się prze-

konywać naszym argumentom
po’dczas plenarnych zebrań koali
cji. Żeby ich odciąć od naszego
wpływu Rogowski z Dziadkowia
kiem przeforsowali stanowisko za
braniające pozostałym radnym
AWS uczestnictwa w plenarnych
posiedzeniach koalicji. W ten spo
sób udało im się, wykorzystując
często brak politycznego doświad
czenia ludzi, którzy po raz pierwszy
są w Radzie, wbić klin w koalicję i
doprowadzić do poważnego kryzy
su.
- Wszyscy radni AWS poddali
się takiej woli swoich przywódców?
- Najbardziej odpornym na ten
wpływ, posiadającym własne zda
nie, okazał się pan Kazimierz Ko
chanowski, który wystąpił z klubu
AWS. Sądzę, że pozostali radni w
momencie kiedy zdadzą sobie
sprawę z konsekwencji tych działań
też zdystansują się od poczynań
tych dwóch pseudoliderów.
- Czy to wszystko jest działa
niem politycznym dwóch ludzi?
- Mamy potwierdzone infor
macje, iż Rogowski z Dziadko
wiakiem od wielu miesięcy dzia
łają w porozumieniu z przedsta
wicielem frakcji twardogłowych w
SLD, radnym Arczyńskim. Mamy
także informacje, iż poseł SLD
znany z agenturalnej przeszłości,
do której zresztą sam się przy
znał, spotkał się z niezlustrowanym jeszcze posłem AWS i tema
tem tego spotkania było współ
działanie dla obalenia prawico
wej koalicji w Nysie i wprowadze
nie SLD w orbitę władzy.
• Jeszcze niedawno sam pan
chciał wprowadzić SLD w orbitę
władzy...
- SLD jpstało już wprowadzone
do komisji, praktycznie w kilku ko
misjach ma większość, w związku z
tym uzyskało o wiele większą możli
wość blokowania polityki Zarządu.
Poza tym po stronie SLD jawnie
opowiedzieli się dwaj liderzy AWS
Rogowski i Dziadkowiak. Dziadko
wiak wręcz przemawia sformułowa
niami takimi samymi jak radny Ar
czyński. W tej sytuacji musieliśmy
szukać rozwiązania, które pomogło
by sformować nową większość i nie
stety musi to już być przy udziale
SLD. Pozostaje tylko kwestia, która
frakcja SLD będzie uczestniczyła w
sprawowaniu władzy w Nysie.
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SERDECZNJE ZAPRASZAMY
DO SALONOW IN NYSIE
przy ul. Orzeszkowej 16 (za Transbudem).
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Tel. 433 46 38

przy ul. Jagiellońskiej 2 (obok ZEC).
Tel. 433 0680

PŁYTKI CERAMICZNE
I ARMATURA SANITARNA
Tn54b

- Jakie frakcje SLD ma pan na
myśli? Czyżby lewica też była po
dzielona.
- Nie tylko klub AWS jest po
dzielony. W SLD zaszły w ostatnim
roku interesujące zmiany. Od wła
dzy w tej partii zostali odsunięci
twardogłowi komuniści pokroju
Arczyńskiego, zaś ster przejęli lu
dzie, którzy poprzednio nie należe
li od żadnej partii i którzy osobiście
nie ponoszą odpowiedzialności za
krytykowane przez nas działania
poprzedniego lewicowego Zarządu
Nysy. W tej sytuacji istnieje jakaś
szansa na porozumienie z tymi wła
śnie ludźmi i byłoby to rozwiązanie,
które na dłuższą metę mogło się
okazać korzystne dla gminy, albo
wiem taka wielka koalicja ponad
podziałami nie wiązałaby się z po
wrotem do władzy ludzi "odpowie
dzialnych za błędy i nadużycia po
pełnione w minionej kadencji.
- Jak jest szansa na reaktywo
wanie koalicji prawicowej?
- Taka szansa istnieje nadal, za
leży ona od dwóch czynników. Po
pierwsze jest to reakcja powiato
wych władz AWS na wyczyny pa
nów Rogowskiego i Dziadkowiaka.
Sądzę, że jeśli kierownictwo AWS
chce w przyszłych wyborach ode
grać jakąś rolę, musi wyciągnąć
konsekwencje wobec ludzi, którzy
jawnie szkodzą tej partii. Nie wni
kam tu, czy czynią to przez jakieś
powiązania typu agenturalnego,
czy ze zwykłej głupoty. Drugi czyn
nik to sześciu uczciwych w gruncie
rzeczy, choć skołowanych radnych
klubu AWS. Do tej pory udawało
nam się przemówić im do rozsądku
i odgrywali oni bardzo pozytywną
rolę w pohamowaniu zapędów pa
nów R. i D. Miesiąc temu dali się
jednak podpuścić im perspektywą
uczestnictwa w Zarządzie. To był w
istocie krok samobójczy dla AWS i
zabójczy dla naszej koalicji, myślę
jednak, że na skorygowanie tych
błędów nie jest jeszcze za późno.
- Radni AWS wsparci głosami
niektórych radnych SLD i PSL
przygotowali wniosek o pańskie
. odwołanie.
- Wniosek podpisało siedmiu
radnych AWS, siedmiu radnych
SLD i dwóch radnych PSL. Ten
wniosęk wejdzie na powakacyjną
.sesję, osobiście nie wierzę jednak,
by uzyskał wymaganą większość 24
głosów. Co prawda Arczyński z
Dziadkowiakiem obiecują naszym
radnym gruszki na wierzbie za
ewentualną zdradę, ale nie wierzę,
by ktokolwiek z naszych 14 radnych
okazał się tak głupi, by w ich obiet
nice uwierzyć. Odwołanie mnie
oznaczałoby bowiem przejęcie wła
dzy przez SLD przy współudziale
dwóch, trzech radnych z grupy bun
towników AWS. W tej sytuacji
wszystkie obietnice Arczyńskiego
zostałyby natychmiast wyrzucone
do kosza, stanowisko burmistrza i
jednego zastępcy znalazłoby się w

rękach SLD, praw
dopodobnie byłby
to Arczyński, jednynj, z zastępców
byłby Dziadkowiak,
który ma na to wy
raźną ochotę, od
wrotnie propor
cjonalną dc
jego kompe
tencji, a prze
wodniczącym
Rady pozo
stałby Ro
gowski.
- W dal
szym ciągu
podtrzymuje pan
swój wniosek o odwołanie
dwóch
członków Zarzą
du?
- Jestem zde
cydowany odwołać
z całą pewnością ze
składu
Zarządu
Dziadkowiaka, który
odgrywa tam rolę
destrukcyjną,- po
dobnie jak zdecy
dowanie uważam,
iż należy odwołać przewodniczące
go Rady Rogowskiego, który źle
sTuży Radzie i naszemu miastu.

i

Jest to nie tylko moja opinia, ale
również podziela ją większość rad
nych naszej koalicji.
- Koalicji?
- Tak, koalicji, która funkcjonu
je, choć utraciła większość. W jej
skład wchodzi Liga Nyska, AWS
reprezentowany przez pana Ko
chanowskiego, SKL, Forum i Unia
Wolności.
- Ostatnia sesja nie przyniosła
żadnych rozstrzygnięć. Co dalej
będzie z tą Radą?
- Możliwe są dwa scenariusze.
Jeden, polegający na powrocie do
koalicji prawicy bez Rogowskiego i
Dziadkowiaka, oraz drugi, polega
jący na porozumieniu z rozsądną
częścią SLD. Jest jeszcze oczywi
ście trzeci scenariusz, w którym

przy pomocy Rogowskiego i
Dziadkowiaka do władzy dochodzi
twardogłowh część SLD.
- Jakie są konsekwencje tego
konfliktu?
- Oczywiście negatywne. Trze
ba przypomnieć, że wbrew jakiej
kolwiek logice destrukcja ze strony
części AWS rozpoczęła się w mo
mencie kiedy miasto wychodzi na
prostą, zaczyna się budować miesz
kania, zaczynamy ściągać inwesto
rów, ten sukces nyskiej prawicy jest
solą w oku twardogłowych z SLD,
albowiem pokazuje on naszą sku
teczność i obnaża ich błędy. Dlate
go tak wściekle nas atakują. Mam
jednak nadzieję, że rozsądni ludzie
ze wszystkich obozów zrozumieją,
iż interes miasta powinien domino
wać nad pracami Rady.
- Dziękuję za rozmowę.
'
rozmawiał Artur Kurowski

Zarząd Rejonowy LIGI OBRONY KRAJU w Nysie informuje,
że w dniu 22 lipca 2000 r. od godz. 10.00 do 13.00
na strzelnicy przy ul. Grodkowskiej odbędzie się

STRZELANIE z KBKS
o Puchar Prezesa LOK
•

Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy (wiek - od 15 lat).
Za Zarząd ■ Kol. M. Godlewski

Rada Osiedli nr 2 przy ul. Franciszkańskiej
w Nysie, dziękuje za dotychczasową pomoc
właścicielom sklepów: Pani Lidii Małejki,
oraz Panom Mirosławowi Małejki
i Andrzejowi Srockiemu.
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Byłego komendanta oskarżono o wielokrotne morderstwo na podstawie
przepisów kodeksu karnego z 1932 roku, uznając go wcześniej za winnego
zbrodni ludobójstwa, które nigdy się nie przedawniają. W sprawie Polle
ny nie jest wykluczone unieważnienie umowy zawartej przez powiązany z
SLD poprzedni Zarząd Paczkowa ze spółką WOLMET z Katowic, która w
chwili zakupu udziałów Polleny nie miała nawet numeru NIP

Powstaje pomnik
Eichendorffa

Sojusz Lewych
Dochodów
czyli czas na prokuratorów

Józef Rock przy budowie pomnika

W ubiegłym tygodniu rozpo:zęto prace przy budowie pomnika
liemieckiego poety Josepha Freherra von Eichendorffa.
Pomnik powstanie na placu gelerała Władysława Sikorskiego w
śysie, czyli niedaleko grobu, w
ztórym spoczął poeta, ulicy jego
mienia i vis a vis nieistniejącego
uż domu, w którym zmarł. Pomnik
•ędzie wierną repliką popiersia,
:tóre stało w tym samym miejscu, a
ostało zniszczone kilkadziesiąt lat
emu.
Autorem projektu odtwarzająego popiersie sławnego poety jest
klojzy Tomiczek, zaś kierowni;iem robót Mariusz Stadnik. Po

mnik zostanie wykonany z granitu,
zaś samo popiersie z brązu, pod
którym widniał będzie napis: „Jo
seph Freiherr von Eichendorff
1788-1857”. Wzdłuż alejki prowa
dzącej do pomnika umieszczone
zostaną tablice w języku polskim i
niemieckim: „Poeta romantyczny
mieszkał i tworzył w Nysie w latach
1855-1857”.
Dotychczasowe prace wykona
no dzięki hojności ludzi związa
nych z naszym miastem, a mieszka
jących w kraju i za granicą. Tych,
którzy chcą zasilić konto budowy
pomnika, prosimy o wpłaty na ra
chunek bankowy: Bank PKO SA
Nysa nr 12401675-1218116.
ag

Fundacja Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej

zaprasza na:

Jarmark Jakubowy
Kiedy? - 23 lipca 2000 r. - niedziela, od godz. 14 do 22
Gdzie? - Wokół nyskiej katedry
Za ile? - wstęp wolny
W jakim celu? - by dalej ratować zabytki katedry

»

W programie:
- przybycie św. Jakuba, kata, błazna
- pokaz rycerski - Bractwo Rycerskie, Chorągiew Nysa
- loteria fantowa (każdy los wygrywa)
- średniowieczne rzemiosło
- karczma piwna z prosiakiem z rożna
- Kawiarnia Jakubowa ze śląskim kołaczem
- dyby, kramy
- turniej szachowy, konkursy
Na scenie:
Muzyka do słuchania, śpiewania i tańczenia
14.00 Zespół Device
16.00 Schola Młodsza „Radość”
16.30 Zespół „b-moll”
18.00 Grupa „Czarne Chmury” - po raz pierwszy w Nysie
18.15 Pokaz rycerski
18.45 Zespoły „Plama” i „Travel Office”
20.00 Andreo & Karina - w złotych przebojach włoskiego duetu AlBano & Romina Power
20.30 Losowanie nagrody głównej
21.00 Spotkanie modlitewne
22.00 Zakończenie
~ '

Sponsorzy:
Dealer Fiata - Firma GP Nysa ul. Zwycięstwa, Stacja Paliw GP Nysa ul. Zwycięstwa, Ekom, Kasta, Apekt.
Współorganizacia:
* Lucky - Organizator Wolnego Czasu (www.lucky.pl/jarmark)

Patronat medialny:
„Nowiny Nyskie”, Radio Plus Opole

Na początku konferencji pro
kurator okręgowy w Opolu Józef
Niekrawiec zapoznał dziennikarzy
z półroczną statystyką i największy
mi śledztwami prowadzonymi
przez prokuraturę na terenie na
szego województwa. Ważną sprawą
było śledztwo prowadzone przez
wydział V Prokuratury Okręgowej,
w toku którego sporządzono akt
oskarżenia przeciwko byłemu ko
mendantowi obozu przejściowego
dla Niemców w Łambinowicach.
Oskarżono go o wielokrotne mor
derstwo na podstawie przepisów
kodeksu karnego z 1932 roku,
uznając wcześniej za winnego
zbrodni ludobójstwa, które nigdy
się nie przedawniają.
Szef opolskich prokuratorów
wspomniał także o spotkaniu pro
kuratorów okręgowych z nowym
ministrem sprawiedliwości Le
chem Kaczyńskim, który przedsta
wił prokuratorom swoje oczekiwa
nia co do ich pracy. Nowy minister
jednoznacznie opowiedział się za
zaostrzeniem kar dla przestępców.
- Nasze dotychczasowe działa
nia niejako wyprzedziły oczekiwa
nia pana ministra. Już wcześniej
opolska prokuratura zajmowała
stanowisko, iż dla przestępców nie
może być pobłażania i wnosiła do
sądu o możliwie wysokie kary - po
wiedział dziennikarzom prokura
tor okręgowy Józef Niekrawiec.
W trakcie konferencji zastępca
prokuratora okręgowego w Opolu
Tadeusz Tokarczyk poinformował
dziennikarzy o śledztwach prowa
dzonych przez prokuraturę w spra
wie paczkowskiej Polleny.
Pierwsze śledztwo obejmuje
przestępczą działalność byłych
członków Zarządu Polleny i wyłu
dzenie z tego zakładu towarów i
pieniędzy o znacznej wartości. W

toku śledztwa aresztowano dwie
osoby, wobec jednej zastosowano
dozór policyjny, a za dwoma inny
mi rozesłano listy gończe.
Drugie śledztwo dotyczy
umowy - zlecenia zawartego
przez byłego przewodniczącego
Rady Powiatu nyskiego z dwoma

władz gminy nie zaskarżył tej decy
zji. Dopiero po naszych publika
cjach i ujawnieniu kilku bardzo
istotnych faktów, prokuratura z
urzędu wznowiła to śledztwo. War
to przypomnieć, że związany z SLD
poprzedni Zarząd Gminy Paczków
sprzedał należące do gminy udziały

Prokurator okręgowy Jozef Niekrawiec (pierwszy z prawej)

członkami Zarządu Polleny. Za
wierając umowę z Polleną, były
przewodniczący zobowiązał się
do załatwienia dwóch zezwoleń
wydawanych przez wydziały Sta
rostwa Powiatowego. Za rzeko
mą usługę były przewodniczący
pobrał z kasy Polleny sześć tysię
cy złotych.
Trzecie śledztwo prowadzone
jest w sprawie sprzedaży przez po
przedni Zarząd Gminy Paczków w
1998 roku 60% udziałów Polleny
spółce WOLMET z Katowic. Pro
kuratura Rejonowa w Nysie pro
wadziła już takie śledztwo w ubie
głym roku, ale w grudniu zostało
ono umorzone, a nikt z obecnych

jednego z największych zakładów
w mieście bez przeprowadzenia
przetargu. Nabywcą została spółka,
której kapitał założycielski był kil
kakrotnie mniejszy od wartości
transakcji i która w tamtym czasie
nie posiadała nawet numeru NIP!!!
Po sprzedaży Polleny, zakład ten na
polecenie nowych właścicieli spon
sorował SLD. Bez wiedzy i zgody
pracowników, którzy są mniejszo
ściowymi właścicielami firmy. Jeśli
w toku wznowionego śledztwa pro
kuratura uzna, że sprzedaż udzia
łów Polleny nastąpiła z narusze
niem prawa i ze szkodą dla zakła
du, być może wszczęte zostaną pro
cedury jej Unieważnienia.
Artur Kurowski

Święto grilla
I Mistrzostwa Nysy
w Grillowaniu

29 lipca 2000 r. (sobota)
Info - 0605 480 179,
www.lucky.pl
Tygodniowy pobyt
dla 2 osób w hotelu
w Hiszpanii, Tunezji,
Chorwacji lub Włoszech
dla mistrza grilla!

Węgrzy
w katedrze
W niedzielę 16 lipca w nyskiej katedrze śpie
wać będzie młodzieżowy chór Victoria z Buda
pesztu. Jest to jeden z najlepszych chórów wę
gierskich, posiadający (przyznawaną w tym kra

ju tylko zespołom najbardziej renomowanym)

kategorię I klasy.

Chórzyści uświetnią liturgię o godz. 9 i o
godz. 12. Po tej drugiej mszy św. wystąpią z krót
kim koncertem.

Jeśli śpiew spodoba się nysanom, będą mieli
okazję złożyć datki na pokrycie kosztów przyjaz
du chóru do Nysy.
dw
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Rozmowa z Wiesławem Dudą, przedsiębiorcą ze Stanów Zjednoczonych

Amerykański mit, czyli normalne życie
«

„Nowiny Nyskie” - Kiedy wyje
chałeś z Polski?
Wiesław Duda - Wyjechałem z
kraju w 1987 roku.
- Co zmusiło cię do wyjazdu?
- Nic mnie nie zmusiło. Ja wtedy
miałem prawie 18 lat i traktowałem
to jak przygodę. Wiesz, mit amery
kański itp. rzeczy. Tu, w Polsce pra
cowałem na pół etatu i jednocześnie
się uczyłem, ale perspektywy wtedy
były praktycznie żadne, więc kiedy
nadarzyła się okazja wyjechać, spa
kowałem się i ruszyłem w świat.
- Czym zajmujesz się w Stanach?
- Elektryką. Prowadzę firmę
elektryczną.
- Podobno w Stanach Zjednoczo
nych to bardzo popłatny zawód?
- Tak. To bardzo rentowne zaję
cie, szczególnie teraz, w sytuacji kie
dy Stany Zjednoczone przeżywają
wielki boom gospodarczy.
- Jak po tych 13 latach pobytu za
oceanem oceniasz ten legendarny
„mit amerykański”?
- Dla każdego ten mit wygląda
inaczej, tam dolary nie leżą na ulicy.
Ale powiem ci jedno - to jest napraw
dę kraj ogromnych możliwości i wiel
kiej szansy dla wszystkich, którzy
chcą coś osiągnąć. Ja jestem zadowo
lony i chcę tam mieszkać.
- Co jest tak szczególnego w
Ameryce, że chcesz tam mieszkać?
- Może to, że jak coś naprawdę
chcesz, to po prostu możesz to mieć.
Nie musisz kraść, nie musisz kombi
nować, nie musisz nikogo znać, mo
żesz robić to, co sobie wcześniej za
planujesz, musisz być tylko w tym
wytrwały, musisz z siebie dać całe
swoje „ja” i wtedy osiągniesz to, co
będziesz chciał. Na pewno są ludzie,
którzy mogą mieć inne na ten temat
zdanie, ale jak mówię: wszystko zale
ży od ciebie.
- Wyjechałeś z Polski w 87 roku,
po raz pierwszy do kraju przyjecha
łeś...
- Trzy tygodnie temu.
- Jak wrażenia, bo wyjechałeś z
kraju w okresie kiedy w Polsce była
totalna ruina i tak jak powiedziałeś
na początku, brak perspektyw. Jak
teraz oceniasz to, co zaszło w kraju?
- Różnica jest na pewno i to
ogromna. To widać na pierwszy rzut
oka, obraz zewnętrzny na pewno jest
korzystniejszy: pełno nowych samo
chodów, mnóstwo nowych domów,
nowych biznesów i w tym sensie na
pewno jest to poprawa. Ale jak się na
prawdę żyje to nie miałem jeszcze

okazji się przekonać. Miałem nato
miast parę przykrych doświadczeń w
załatwieniu pewnych spraw w urzę
dach i muszę powiedzieć że nie za
wiele się zmieniło w tej materii. Dalej
błędne koło, totalny młyn biurokracji,
urzędnicy nadal robią wszystko aby
obrzydzić życie petenta. Głupia spra• wa zameldowania. J a przed wyjazdem
mieszkałem w Gdańsku dwa lata i
tam wtedy zostawiłem swój dowód
osobisty, więc musiałem teraz wyrobić
sobie nowy dowód i wtedy zaczęła się
cała szopka. Wyjeżdżając do Stanów
miałem prawie 18 lat i nie stawałem
przed komisją wojskową, a więc nie
miałem książeczki wojskowej. Teraz
przyjechałem i chciałem się zameldo
wać w moim rodzinnym domu u mo
jej mamy, a tu nie da rady bo nie mam
książeczki wojskowej. Więc kazali mi
zgłosić się na komisję wojskową. Tam
nie chcieli mnie przyjąć bo nie jestem
zameldowany. Błędne koło. Biegałem
po urzędach i w końcu jakimś tam cu
dem zameldowano mnie tymczaso
wo. Na tej podstawie udało mi się do
stać książeczkę wojskową i teraz będę
mógł się zameldować.
- W Stanach nie ma kłopotu z za
meldowaniem?
- Tam nie wiedzą co to jest mel
dunek. .
- Jaki jest w tej chwili twój status
prawny. Jesteś obywatelem Stanów
Zjednoczonych?
- To już jest zupełnie inna histo
ria. W tej chwili czekam na rezyden
ta. Niestety z tym nie miałem zbyt
dużo szczęścia.
- Ale jak widać nie przeszkadza
ci to w prowadzeniu interesów.
- Nie, tam nie ma to żadnego
znaczenia, nikt się o takie rzeczy ni
kogo nie pyta. Nikogo nie interesuje
jaki jest twój status prawny. Ważne
jest żebyś nie był na bakier z prawem.
Powiem ci na swoim przykładzie: jak
poszedłem wyrobić sobie licencję
elektryka nikt mnie o takie rzeczy nie
pytał, jak zakładałem fjjmę dziesięć
lat temu też nikogo to nie intereso
wało.
- Prowadzisz własną firmę, po
wiedz jak wygląda rozliczenie się
obywatela z państwem - podatki,
ubezpieczenia itp.
- Przede wszystkim każdy skru
pulatnie płaci podatki. Co roku każ
dy się musi rozliczyć ze swoish do
chodów i każdy winien to zrobić jak
najlepiej potrafi. Urzędy skarbowe
pobieżnie sprawdzają zeznania oby
wateli. Skrupulatnie kontrolowana
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OSTruh
Nysa, ul. Piłsudskiego 62a, tel. (077) 433 11 24
Opole, ul. Luboszycka 4 (róg ui. sienki.wica), tel. (Q77) 454 97 09

• PŁYTKI CERAMICZNE JUŻ OD 5,00 zł
• ARMATURA SANITARNA
• PANELE ŚCIENNE JUŻ OD 13,30 zł

SYSTEMY SPRZEDAŻY
RATALNEJ

• PANELE PODŁOGOWE JUŻ OD 25,50 zł
• DRZWI INTERDOOR
DOWÓZ NA TERENIE MIASTA - GRATIS !!!

CZYNNE: PON. - PT. 8

- 17 “

SOBOTY 8

- 14

jest tylko wyznaczona grupa obywa
teli. W jednym roku są to lekarze w
następnym przedsiębiorcy budowla
ni itd. Dokładnie nie wiadomo jaki
mi kryteriami kierują się urzędy.
Ostatnio czytałem, że kiedyś spraw
dzano tak skrupulatnie ponad 2,5
proc, wszystkich podatników. Teraz
sprawdzają poniżej 1 procenta po
datników.
- Czyli państwo ma zaufanie do
swoich obywateli...
- Musi mieć zaufanie. Wiesz, wydaje mi się, że to nie chodzi tyle o za
ufanie, co bardziej o to, by cyferki się
zgadzały, żeby to wszystko miało ręce
i nogi. Generalnie zasada jest taka:
podatki trzeba płacić i każdy wie, że
musi się ? państwem rozliczyć, bo na
coś te pieniądze idą i obywatele z
tego korzystają.
- Ile procentowo wynosi podatek,
któiy ty płacisz?
- Prowadząc przedsiębiorstwo
powinienem ok. 30 proc, od swoich
dochodów przeznaczyć na podatki.
Dlatego opłaca się inwestować w fir
mę, a mogę kupić do firmy ile tylko
będę w stanie, ile bym nie kupił to
wszystko mogę odliczyć sobie od po
datku, nie ma żadnych ograniczeń.
- A ile wynosi podatek VAT?
- Wiesz, ja nawet nie wiem co to
jest dokładnie podatek VAT. Wiem,
że taki podatek jest, i że w sklepach
trzeba płacić podatek od wszystkiego
co się kupuje. Tam gdzie mieszkam, w
Chicago, jest dość wysoki i wynosi on
8,75 proc, ale liczony jest tylko od
sprzedaży i jest to podatek lokalny. W
innych miejscowościach może on być
mniejszy lub może go w ogóle nie być.
- Jak wysokie płacisz ubezpiecze
nie za pracownika?
- To zależy jaka to jest praca i na
tej podstawie określa się procentowo
ile pracodawca musi zapłacić ubez
pieczenia za pracownika. Jest to pro
cent od zarobków. Do niedawna pła
ciłem 13 procent, teraz obniżono
ubezpieczenie do 6 procent. Oczywi
ście mówię tu o ubezpieczeniu elek
tryków. Żeby było jasne jest to ubez
pieczenie tylko od wypadku przy pra
cy.
- A ubezpieczenie zdrowotne?
- Ja nie mam obowiązku zapew
niać pracownikowi ubezpieczenia na
wypadek choroby, każdy sam za sie
bie płaci i odpowiada. Oczywiście
mogę to zrobić i to będzie plus dla
mojej firmy bo więcej ludzi będzie
chciało u mnie pracować, ale nie
mam obowiązku tego robić.
- Jak wygląda opłata składki
emerytalnej?
- Podstawowa składka emerytal
na wynosi 14 proc, rocznych docho
dów i tyle powinien płacić każdy, z
tym że płacona jest po połowie - 7
procent pracodawca i 7 procent pra
cownik. To jest składka obowiązko
wa, jak ktoś chce mieć wyższe zabez
pieczenie emerytalne to płaci pry
watnym funduszom dodatkowe
składki.
- Czy trudno w Stanach zostać
przedsiębiorcą?
- Nie. Bardzo łatwo można zało
żyć firmę. Wypełniasz ankietę i wysy
łasz ją do gtolicy stanu, potem drugi
papier wysyłasz do urzędu federalne
go i tam nadają ci numer podatkowy
i to wszystko. Jeden numer identyfi
kujący, który wystarczy do końca ży
cia i możesz się nim wszędzie posłu
giwać.

Wiesław Duda

- Przedsiębiorca zatrudniając
ludzi musi z nimi zawrzeć umowę o
pracę, czy w związku z tym jest wy
znaczona minimalna stawka płacy?
- Federalne prawo określa taką
stawkę i w tej chwili jest to chyba 5
dolarów na godzinę. Oczywiście nikt
za takie pieniądze nie pracuje, no
może ci, co zmywają naczynia ale
wątpię w to. Niektóre zawody są wy
łączone poza minimalną stawkę i tak
jest wszędzie tam gdzie pensja składa
się głównie z napiwków - np. kelner
ki. Na dziefrdzisiejszy żaden z moich
pracowników nie zarabia mniej niż 9
dolarów. Najniższe pensje mają ci, co
dopiero zaczęli pracować. Przeważ
nie ludzie zarabiają u mnie 14 dola
rów na godzinę, choć są tacy, co mają
stawkę ustaloną na poziomie 17 do
larów.
- To ile pracownik zarabia w two
jej firmie miesięcznie?
- Nie nalicza się miesięcznej pen
sji tylko tygodniową. W tygodniu
pracdtvnik pracuje 58 godzin i tak to
trzeba liczyć. Pracują od 7.00 do
17.00 z przerwą na półgodzinny
lunch, który jest płatny choć wcale
nie musi, w mojej firmie akurat jest
płatny. W tej chwili trzeba ludzi za
chęcać do pracy, bo bezrobocie w
Stanach Zjednoczonych jest tak ni
skie, że ewentualny kandydat na pra
cownika musi otrzymać coś więcej
niż tylko pracę i płacę.
Żeby ci uzmysłowić jak niskie
jest bezrobocie podam przykład: jak
tam przyjechałem, to w gazetach ru
bryki z ogłoszeniami „szukam pracy”
zajmowały trzy strony, teraz na tych

samych stronach są ogłoszenia „po
szukuję do pracy”. Bezrobocie jest w
tej chwili poniżej 3 proc.
- Czy trudno jest uzyskać kredyt
np. na kupno domu, mieszkania?
- Dostęp do kredytu jest bardzo
ułatwiony. To ogromny motor napę
dowy gospodarki amerykańskiej.
Bardzo ułatwia życie, szczególnie
młodym ludziom, którzy biorą kre
dyt, kupują dom, samochód i spłaca
ją przez kilka lub kilkadziesiąt lat, a
nie czekają aż w wieku 40 lat uzbiera
ją na-samochód. Wiesz, to jest taka
zachęta dla ludzi, bo jak mają już coś
swojego to wiedzą po co pracują i
szanują pracę.
- Jak wysoko oprocentowane są
w tej chwili kredyty, bo ostatnio
Bank Federalny podniósł stopy pro
centowe.
- Podnieśli, ale to są kosmetycz
ne podwyżki. Może globalnie ma to
jakieś znaczenie, ale dla mnie jako
zwykłego obywatela?
Wiesz, tam wysokość oprocento
wania kredytów zależy bardziej od
takich czynników jak to, czy regular
nie spłacasz kredyty, ile już spłaciłeś,
jak stary samochód kupiłeś, z jakiej
fabryki itd. Nie ma jakiegoś stałego
przedziału oprocentowania od tylu
do tylu. Kupując nowy samochód dostajesz kredyt maksymalnie oprocen
towany na 8 proc. Przy zakupie stare
go auta kredyt ten może być już 10procentowy. Są firmy takie jak Ford,
które udzielają kredytu nawędo 2
proc. Podobnie jest z kupnem domu.
Maciej Byczek
Ciąg dalszy za tydzień
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„Lato w mieście” to także podróże
po odległych zakątkach popularnej sieci

BY NIE ZAPOMNIEĆ...

PAMIĘCI DOKTORA
JÓZEFA LISZOWSKIEGO

Spotkanie z Internetem

Można odejść bez fanfar i oklasków, cicho i niespodziewanie. Tak

Pod takim hasłem 5 lipca w gmachu NDK
zainicjowano pierwsze spotkanie z Interne
tem dla dzieci i młodzieży w ramach progra
mu „Lato w mieście”.
Organizatorem bezpłatnego surfowania w
sieci był Nyski Dom Kultury i firma Mikrosystem, która udostępniła w pełni profesjonalny
sprzęt komputerowy.
Jak się okazało, zjawisko Internetu wśród
najmłodszych jest znane w bardzo dobrym
stopiyu. Bez najmniejszych problemów mło
dzi internauci potrafili znaleźć w sieci tema
tycznie odpowiednie dla siebie witryny. Roz
bieżność odwiedzanych stron internetowych
była duża, co raczej należy do specyfiki same
go Internetu, jednakże dużą popularnością
cieszyły się bajki, gry, muzyka i film. Tym, któ
rzy z Internetem nie mieli jeszcze do czynie
nia, wykwalifikowaną i miłą obsługą służyli or
ganizatorzy.
Spotkanie z Internetem cieszyło się dużą
frekwencją a atmosfera sprzyjała nawiązywa
niu nowych kontaktów i przyjaźni. Jak zapo
wiadają organizatorzy nie jest to ostatnia tego
typu impreza.

odszedł od nas dr Józef Liszowski. Dobrze, że o wartości człowieka
świadczy - nie mająca żadnej ceny - trwała pamięć. Naszego Przyja

ciela, kolegę, a dłh wielu również Nauczyciela będziemy pamiętać za

to, że przez ponad 40 lat był z nami i wśród nas. Jego.obecność utożsa
mialiśmy z osobistym wdziękiem, niepodważalnym autorytetem za

wodowym, wysokim morale, niezwykłą pracowitością i ogromnym za

angażowaniem w organizowaniu i budowaniu praktycznie od pod
staw całej nyskiej stomatologii.

Przepracował w Nysie 44 lata. Tyle trwało jego bardzo aktywne i

owocne życie zawodowe. Swoją obecność na ziemi nyskiej odcisnął

dokonaniami, służącymi tysiącom jej mieszkańców. Łatwo zyskać

popularność i uznanie społeczeństwa mając bezpośredni kontakt z
tysiącami ludzi, korzystając z pomocy mediów i menedżerów. Co

może uczynić - by zdobyć uznanie i popularność - stomatolog, od
izolowany ścianami gabinetu, pracujący w miejscu kojarzącym się

ze strachem i cierpieniem, do którego przychodzimy z konieczności,
rzadziej z rozumienia potrzeby chronienia zdrowia? Kilkadziesiąt lat
pracy to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy wchodzili na fotel i scho

dzili - pozostawiając za drzwiami gabinetu ból i strach, odzyskiwali
swobodę uśmiechu i radość życia.
Józef Liszowski byłgie tylko lekarzem. Był również wieloletnim,

aktywnym działaczem towarzystwa naukowego, zrzeszającego sto
matologów, przedstawicielem naszego środowiska w Izbie Lekar
skiej oraz przez wiele lat organizatorem ochrony zdrowia, propaga
torem nowoczesnej stomatologii i nauczycielem młodych lekarzy.

M/akacy/ne podróże w sieci

azi

Dzięki Jego niestrudzonym działaniom stomatologia nyska pomyśl

nie rozwijała się i unowocześniała, wychodziła naprzeciw potrzebom

ludzi, zaznaczała swoją obecność wśród innych dziedzin medycyny.

Ponad 500 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w
ramach akcji „Policja - dzieciom 2000” będzie przez cały li
piec toczyć zacięte boje podczas X Turnieju Piłkarskiego

Rozgrywki ruszyły
Hasłem „czołem sportowcy”
wzniesionym przez komendanta
powiatowego policji w Nysie nadko
misarza Sławomira Michalskiego
do obecnych ponad trzystu uczest
ników rozpoczęły się 4 lipca roz
grywki X Tiirnieju Piłkarskiego.
Zgromadzonych na stadionie
Polonii młodych piłkarzy witali
również: zastępca komendanta
powiatowego Grzegorz Grabow
ski, naczelnik wydziału prewencji
Krzysztof Caputa, pracownicy ko
mendy powiatowej ds. nieletnich Henryk Szczotka i Stanisław Tyc,
Urzędu Miejskiego Zuzanna
Tracz-Latawska. Obecny był rów
nież przedstawiciel rady progra
mowej Bezpieczne Miasto - Euge
niusz Sztandera.
Do tegorocznych rozgrywek
zgłosiło się 50 drużyn, w tym trzy
dziewczęce. Powiat nyski najlicz
niej reprezentuje gmina Kamien
nik, z której udział w turnieju biorą
trzy drużyny chłopców i jedna
dziewcząt.
Mecze rozgrywane są na dwóch
boiskach równocześnie - od ponie
działku do piątku w godzinach 9.00
- 13.00. Finały przewidziane są na
30 lipca. Wszystkie mecze prowa
dzi dwóch trzecioligowych sę
dziów.
Jako pierwsze rozgrywki roz
poczęły drużyny Champions me
czem przeciw Sparcie oraz Inter
ijieczem z Manchesterem United.
Termiharza rozgrywek oraz
punktacji pilnuje Władysław Galiń
ski z fundacji Pro Lege, nad bez
pieczeństwem zawodników i kibi
ców czuwa kierownik rewiru dziel
nicowych Krzysztof Urban.
ip

Dziesiątki nowych poradni, wprowadzenie nowych metod i urzą
dzeń, organizacja nowoczesnej profilaktyki w środowisku dzieci i

młodzieży, widoczny wzrost kultury zdrowotnej społeczeństwa, to

efekty starań, działań i umiejętności organizacyjnych dra Józefa Li-

szowskiego.
Odszedł od nas zbyt wcześnie i jest to jedyne zło, jakie nam uczy
nił, bowiem wraz z Nim odeszła wiara, że może być dobrze i normal

nie, gdy braknie przewodnika. Ale pamięć o naszym Przyjacielu po
zostanie na zawsze, bo miejscem jej przechowania są nasze umysły,

a źródłem kochające Go serca.
Koledzy - lekarze

rek Ta rmr

FINANS

Oddział Nysa,
ul. GRZYBOWA 3, tel./fax (077) 433 44 68
4090320

OR IX Od
UWAGA!
15 maja br. zmiana adresu siedziby firmy.
Leasing

Nowy adres: NYSA, UL. GRZYBOWA 3

Organizatorzy rozgrywek

TTklama

Szkoła otwarta na świat.

Już od 15% procedura uproszczeona w PLN i w EURO.
Wymagane dokumenty: REGON, NIR wpis do ewidencji / RHB
9

Oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia w PZU S.A.
AC - 2,75%, 0C, NW, ZK - 480,oo PLN
WROCŁAWSKA SZKOŁA TURYSTYKI

50-123 Wrocław, ul. Oławska 16
Zadzwoń I zamów bezpłatny informatorl

tel. (071)343 00 65

Oferuje Państwu na bardzo dobrych
i preferencyjnych warunkach możliwość
leasingu maszyn i urządzeń, ciągników
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Prokuratura Okręgowa w Opolu sporządziła akt oskarżenia prze
ciwko 76-letniemu Czesławowi G., któremu zarzuca spowodowa
nie 4 października 1945 roku śmierci co najmniej 48 więźniów
obozu w Łambinowicach

Mord w Łambinowicach
Czesław B. pełnił wówczas obo
wiązki komendanta obozu. Roz
myślnie podpalił pusty barak po to,
by stłoczyć na dachu ludzi, do któ
rych rozkazał strażnikom strzelać.
Sam dał sygnał, strzelając pierwszy.
Część więźniów spłonęła żywcem,
gdyż wpędzano ich do płomieni,
uniemożliwiając jednocześnie od
wrót.

CHORY Z NIENAWIŚCI
Obóz w Łambinowicach został
utworzony w lipcu 1945 roku jako
obóz przesiedleńczy, do którego
trafiła rodzima ludność z kilkunastu
wiosek powiatu niemodlińskiego.
- W obozie osadzano nie tylko
ludność niemiecką, ale i śląską, któ
ra deklarowała, że przynależy do na
rodu polskiego, i na co dzień posłu
giwała się językiem polskim - mówił
Paweł Nowosielski, naczelnik wy
działu śledczego Prokuratury Okrę
gowej w Opolu, przybliżając sprawę
Czesława G. na konferencji praso
wej. - Do obozu szli z polskimi pie
śniami na ustach.
Pierwszym komendantem obo
zu został Czesław G., człowiek cho
ry z nienawiści do Niemców. Jego
ojciec był więźniem ki|ku obozów
koncentracyjnych, z których powró
cił kaleką, brat został zamordowany
przez Niemców, a sam Czesław
wpadł w hitlerowskie macki jako
partyzant AL i został odbity przez
kolegów z transportu do Oświęci
mia. Matka zmarła ze zgryzoty za
raz po wojnie.
Przeżycia te odbiły się na psychi
ce młodego Czesława G. Los, a wła
ściwie służby bezpieczeństwa dały
mu możliwość odwetu za krzywdy
(czy to nie celowe działanie?!) i po
wierzyły 20-letniemu milicjantowi
pieczę nad obozem w Łambinowi
cach z niemieckimi i śląskimi więź
niami. Śledztwo wykazało, że Cze
sław G. ograbiał przybywających
tam więźniów ze wszystkiego, co
przynosili ze sobą. Wprowadził w
obozie mordercze warunki pracy,
traktując ludzi jak zwierzęta pocią
gowe, przy nikłych racjach żywno
ściowych składających się z chleba i
zgniłych ziemniaków. Rodziny były
rozdzielane, za kontakt z krewnymi
groziły okrutne kary: tortury i kato
wanie. Śmierć za rządów Czesława
G. zbierała w obozie w Łambinowi
cach okrutne żniwo. Polskie źródła
szacują, że zginęło tam 1,5 tys. ludzi.

Armenia zaprasza
Tak nazywa się nowa restaurami. Pan Gurgen przyznaje, że na
cja, której właściciele - dwaj bracia
początku rodzina miała obawy, czy »
- są rodowitymi Armeńczykami. - idea knajpki sprawdzi się, ale zaryUroczyste otwarcie nastąpiło 10
zykowali. - Mamy nadzieję, że
lipca o godz. 15.00.
spodoba się nysanom.

ŚMIERĆ
W
PŁOMIENIACH
Z tej liczby co
najmniej 48 osób
poniosło śmierć 4
października 1945
roku w czasie celo
wo wywołanego
przez komendanta
obozu pożaru jed
nego z pustych ba
raków. Strażnicy na
polecenie Czesła
wa G. spędzili ludzi
do gaszenia i zabi
jali. Pierwszy zaczął
strzelać komen
dant.
- Więźniom
uniemożliwiano
odwrót, wpędzano
do płomieni, in
nych zabijano z
broni - mówił Pa
weł Nowosielski.
Kilka dni po poża
rze Czesław B. zo
stał aresztowany
pod zarzutem prze
kroczenia obowiąz
Za tym drutem kolczastym komendant obozu
mordował więźniów
ków i strzelania do
więźniów. Jednak
już w grudniu 1945 roku został uwol.Zbrodniarskimi wyczynami byłe
niony, a w 1947 roku umorzono do
go komendanta obozu w Łambino
wicach zainteresowano się ponownie
chodzenie. Czesław G. wrócił do pra
w 1990 roku z inicjatywy Komisji Ba
cy w MO, a miesiąc później został
dania Zbrodni Przeciw Narodowi
oficerem UB.
Polskiemu w Opolu. Sprawą zbrodni
W 1956 roku wszczęto w Proku
przeciw ludzkości zajęła się w 1998
raturze Wojewódzkiej w Opolu ko
roku Prokuratura Apelacyjna we
lejne dochodzenie, na skutek zawia
Wrocławiu. Do przestępstw rozpa
domienia burmistrza Niemodlina
trywanych w latach 50. nie można już
Antoniego Kasicy o zabójstwach i
znęcaniu się komendanta na więź
dziś powrócić, bo prawo nie pozwala
sądzić drugi raz za ten sam czyn. Pro
niach wywiezionych z Kuźnicy Ligoc
kuratura Okręgowa w Opolu mogła
kiej. W 1957 roku Czesław G. został
zająć się tylko sprawą pożaru. Akt
ponownie aresztowany. Zarzucono
oskarżenia poparty jest materiałem
mu, i jednemu strażnikowi, dokona
dowodowym zgromadzonym na 8 ty
nie kilkunastu zabójstw. Czesław B.
siącach stron (przesłuchano ponad
po 22 miesiącach aresztu wyszedł na
400 świadków). Jaką karę otrzyma
wolnośćjjo został uniewinniony i...
bestialski komendant obozu w Łam
zaraz zażądał 200 tys. zł za bezpod
binowicach okaże się po rozpatrze
stawne uwięzienie. Sąd jednak odda
niu sprawy przez sąd.
lił wniosek.
76-letni zbrodniarz jest teraz
ODZNACZONY
steranym chorobami (po wylewie i
trzech zawałach) samotnym star
ZBRODNIARZ
cem. Rok temu zmarła mu żona.
Czesław G. piął się po stopniach
Trudno się spodziewać, że pójdzie
kariery w organach bezpieczeństwa
do więzienia. Jego ukaranie będzie
Komendy Wojewódzkiej w Katowi
miało raczej wymiar symboliczny,
cach. Stąd przeszedł na emeryturę, z
ale dla żyjących więźniów będzie
bagażem licznych odznaczeń m.in.
dowodem na to, że sprawiedliwości
Srebrnym Medalem Zasłużonych na
stanie się zadość.
Polu Chwały i Odznaką Grunwaldu.
Danuta Wąsowicz-Hołota
Mieszka w Katowicach.

Margarjan Gurgen i Margarjan
Armen wraz z rodzinami w Nysie
mieszkają od 4 lat. Obydwaj pano
wie mają wyższe wykształcenie.
Żona Gurgena jest lekarzem pe
diatrą, a Armena nauczycielką.
- Bardzo nam się w Nysie po
doba - mówi właściciel restauracji.
U nas warunki życia są bardzo cięż
kie, dlatego zdecydowaliśmy się na
wyjazd z kraju. Otworzenie restau
racji podsunęli nam polscy znajo-
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Koniec remontu

Zakończono remont budynku Starostwa Powiatowego w Nysie. Odno
wiona i pomalowana na pastelowe kolory elewacja zwraca uwagę swoją«estetyką i kontrastuje z innymi budynkami na ul. Moniuszki, które nie miały szczę
ścia spotkać się z ekipami remontowymi.
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Zapewniamy:
PROJEKT, MONTAŻ,
TRANSPORT

KUCHNI POD WYMIAR

NYSA, ul. Piłsudskiego 40
NYSA, ul. Gałczyńskiego
OPOLE, ui. Dambonia 17a

PROMOCJA

tel./fax 433-35-36

tel. 433-71-25

Rada Sołecka
bez grosza
Rada Sołecka w Złotogłowicach została ograbiona przez zło
dzieja, który włamał się 9 lipca do
biura mieszczącego się w Wiejskim
Domu Kultury. Odwiedził on
wcześniej mieszczący się w tym sa
mym budynku drink bar, skąd za
brał alkohol i papierosy. Ogółem
uzbierał dobra w gotówce i naturze
na sumę 2,2 tys. zł.

FRANKE
* GRATIS U!

te!./fax 474-86-68
>Tr

Specjalnością kuchni ormiań
skiej są gołąbki z liści winogron fa
szerowane mięsem, ryżem ze spe
cjalnymi przyprawami, także ke
bab, szaszłyki przyprawione na
ostro. Oczywiście w menu nie za
braknie oryginalnego armeńskiego
koniaku oraz kawy. Do tego naro
dowa muzyka i miła obsługa.
W restauracji jest 6 stolików.
Właściciele w planach mają rozsze
rzenie knajpki o ogródek.

i.

■

dw

Tylko do września

W czwartek, szóstego lipca na osiedlu Tumbewa w Chróścinie
Nyskiej omal nie doszło do tragedii. Trzydziestoletni mężczyzna
skatował swoich śpiących rodziców łopatką do węgla. Matkę i
ojczyma z licznymi obrażeniami ciała odwieziono do szpitala w
Grodkowie. Sprawca dobrowolnie oddał się w ręce policji.

Z łopatką na rodziców
Prezydium w czasie obrad

W poniedziałek 10 lipca w
Urzędzie Miejskim w Nysie odbyło
się posiedzenie prezydium Stowa
rzyszenia Samorządów na rzecz
Czystszej Produkcji.
W jego skład wchodzą: bur
mistrz Janusz Sanocki, wiceprezy
dent Skierniewic Czesław Owcza
rek, Janusz Cieślik reprezentujący
Urząd Miejski w Żywcu, wicebur
mistrz Paczkowa Teresa Karol,
prezes Ruchu Czystej Produkcji
prof. Zygfryd Nowak i wiceprezes
tego stowarzyszenia dr Wiesław
Komendarek.

Głównym punktem posiedzenia
była dymisja burmistrza Janusza Sa
nockiego z zajmowanego dotąd sta
nowiska prezesa Stowarzyszenia, ze
względu na nadmiar innych obo
wiązków. Ze względu na brak za
stępcy na tym stanowisku burmistrz
Sanocki zgodził się piastować nadal
tę funkcję, ale nie dłużej niż do naj
bliższej konferencji stowarzyszenia,
którą zaplanowano na wrzesień.
Uczestnicy spotkania ustalili,
że stowarzyszenie rozpocznie edu
kację o czystej produkcji od sejmi
ków samorządowych.
ag

Sprawdź autokar

*

Jeśli nie jesteśmy pewni stanu technicznego pojazdu możemy poprosić
policję o sprawdzenie. - Będziemy badać autokary w miarę swoich możli
wości - obiecuje naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Tadeusz Dunat.

•an

Stare drogi
z nowymi numerami

Na spokojnym dotąd ogiedlu
Tumbewa w Chróścinie Nyskiej
wrze. Mieszkańcy bloku w którym
mieszka rodzina P. wciąż rozpatru
ją dlaczego 31-letni Piotr P. zaata
kował rodziców.
Mówi bezpośredni świadek
zdarzenia, nie chcąc ujawniać pu
blicznie swojego nazwiska.
- Wychodziłem z domu około
godziny 5.30. Dojeżdżając do blo
ku słyszę, jak pan J. krzyczy z okna:
- Morderca!
- Pomocy!
- Zobaczyłem, że ma całe czoło
zakrwawione, stał bez koszuli. Po
chwili przebiegł do drugiego poko
ju i wybiegł na balkon. Za nim wy
leciał jego pasierb z łopatką do wę
gla w ręce. Ojczym złapał za
skrzynkę z kwiatami i bronił się
przed uderzeniami krzycząc, abym
dzwonił po policję i pogotowie.
Podjechałem pod blok z drugiej
strony, od wejścia. Tam już stała
matka Piotrka, cała zakrwawiona.
Przyjechało pogotowie i zabrało
ich do szpitala. Zanim pojawiła się
policja, szaleniec spokojnie zszedł
na dół, usiadł na murku wciąż trzy
mając w ręce zakrwawioną łopat
kę. Sąsiad prosił go, aby ją odłożył.
Posłuchał i odstawił łopatkę do ko
rytarza. Potem dalej spokojnie sie

Po budowie ronda na Szlaku Chrobrego, kolej
na generalną modernizację skrzyżowania ulic
Chełmońskiego - Otmuchowska - Mieczysława I

Gra w W europejskim stylu
numerki
Do 9 listopada 2000 r. wszyst
kie drogi krajowe: autostrady, eks
presowe i pozostałe, zmienią nu
merację. Administratorzy pozosta
łych kategorii dróg mają na to pół
roku więcej. Z nowych oznaczeń
będzie można od razu dowiedzieć
się, kto daną drogą zarządza, a
więc i odpowiada za jej stan.
Wszystkie drogi krajowe, czyli
autostrady, ekspresowe i pozosta
łe, mają jedną lub dwie cyfry oraz
literę np. A - autostrady, S - eks
presowe, pozostałe bez liter, drogi
wojewódzkie - tylko trzy cyfry, dro
gi powiatowe trzy cyfry i litera od
powiadająca wyróżnikowi woje
wództwa zaczerpniętemu z kodek
su drogowego, drogi gminne - czte
ry cyfry i wyróżnik województwa z
kodeksu drogowego.
W powiecie nyskim są dwie
drogi, którym zmieniona zostanienumeracja.
Numer 41 otrzyma droga kra
jowa Nysa - Prudnik - Trzebina granica państwa.
46 - otrzyma droga krajowa
Kłodzko - Nysa - Pakosławice - Jaczowice i dalej.
mb

Już pod koniec roku prawdo
podobnie rozpocznie się przebudo
wa jednego z najbardziej niebez
piecznych skrzyżowań w Nysie Chełmońskiego, Otmuchowska i
Mieczysława I.

dział, mówiąc coś
od rzeczy.
Przybyli na
miejsce zdarzenia
policjanci skuli go
i bez problemów
zabrali do aresztu.
Cały korytarz oraz
ściany od miesz
kających na dru
gim piętrze pań
stwa P. do wyjścia
były w plamach
krwi.
W rozmowach
z lokatorami po
woli jawi się obraz
napastnika. Wszy
scy
rozmówcy
obawiając się ze
msty, chcieli pozo
stać anonimowi.
- Widziałam,
że wdał się w nie
ciekawe towarzy
stwo. Często zni
kał z domu na kil
ka dni, po czym
wracał. Z sąsiada
mi nie miał zatar
Tą łopatką Piotr P. skatował swoich rodziców
gów, natomiast w
domu często się
tę a zarobione pieniądze od razu
awanturował. W stosunku do ro
przepija.
dziców i najmłodszego brata był
W piątek Piotr P. został przeagresywny. Lubił wypić. Na zewiezięny do szpitala dla nerwowo i
wnątrz nie widać było w nim agre
psychicznie chorych w Branicach.
sji, był bardzo zamknięty w sobie.
Skatowana przez syna matka i oj
Piotr P. od kilku lat przebywa na
czym przebywają w szpitalu.
rencie. Dorywczo łapie jakąś roboJOTPE
reklama

BĄDŹ ZAPOBIEGLIWY - KUPUJ TANIEJ!

„trójkącie”. Będzie to skrzyżowa
nie w pełni skanalizowane poprzez
wybudowanie wysepek, wykonana
będzie korekta łuków wymuszają
ca spowolnienie prędkości, nowe
chodniki oraz zostaną poszerzone

bater
Instalacje z miedzi
Instalacje z tworzywa
klejone I zgrzewane'
Spłuczki podtynkowe
Złączki stalowe
Wkłady kominowe
Baterie
Ceramika sanitarna
Zlewozmywaki
Kabiny natryskowe
Parawany na wanny
Panele natryskowe
Wanny I brodziki

hand,0"!;,tOrskie

W tym miejscu często dochodzi
do kolizji i tragicznych wypadków
drogowych. W końcowej fazie
opracowania znajduje się doku
mentacja generalnie zmieniająca
zasady ruchu w tym budzącym
przerażenie wśród kierowców

jezdnie. Wyjazd z ulicy Chełmoń
skiego w kierunku centrum będzie
bezkolizyjny.
Inwestorem strategicznym za
dania będzie Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych w Opolu.
ip

ATER
HURTOWNIA
ARMATURY
WROCŁAW, ul. Popielskiego 1, tel. (071) 341 69 44, 343 60 94
NYSA, ul. Podolska 20, tel. 448 68 30,
NYSA, ul. Chopina 6-9, tel. 433 66 51
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Stara prawda głosi: “Kto więcej wydaje niż posiada jest głupcem, ale Ściąga referendajna
kto prawdę zataja łub podaje nieprawdziwe dane jest przestępcą”

Upadek tygrysa
"Gazeta Bankowa" z 22.05.1994
roku opublikowała wykaz gmin zali
czanych do tzw. tygrysów finanso
wych. Na 885 gmin branych pod
uwagę w rankingu gmina Otmuchów
zajęła 29. miejsce pod względem do
chodów i wydatków w przeliczeniu
na jednego mieszkańca.
Koniec I kadencji (1990 - 1994)
samorząd Otmuchowa zakończył
nadwyżką budżetową, bez zadłużeń
i strat na koniec roku budżetowego.
Koniec drugiej kadencji (1994 1998), w której rządziła ekipa bur
mistrza Woźniaka, to katastrofa fi
nansowa dla gminy. Długi i zobowią
zania wyniosły blisko 10 milionów
złotych (9.806.620 zł). W przelicze
niu na jednego mieszkańca gminy
przypadło 637 zł długu.
Wydawać by się mogło, że gorzej
już być nie może. Po wyborach w
1998 roku nowe władze zapowie
działy program oszczędnościowy.
Przedstawiamy efekty tego pro
gramu:
Długi:
Stan długów na 31.12.1998 r. (wg
danych burmistrza i skarbnika)
- 11.700.000 zł
Spłacono w 1999 r. (wg sprawoz
dania Komisji Rewizyjnej)
- 1.440.000 zł
W grudniu 1999 r. na raty zacią
gnięto kredyt
- 2.000.000 zł
Zadłużenie na 31.12.1999 r. wy
nosi
- 12.260.000 zł
Na jednego uprawnionego do
głosowania dług wynosi
- 1085 zł
Ten dług każdy z nas musi spła
cić. Czy mieszkańcy gminy Otmu
chów na to zasłużyli?

) Kredyty zaciągnięte przez obec

ne władze:
W Banku Śląskim

- 2.900.000 zł
W Banku Południowo - Zachod
nim SA Oddział w Opolu
- 1.800.000 zł
W Banku Zachodnim SA Od
dział w Głuchołazach
- 2.000.000 zł
Razem 6.700.000 zł
W tym samym czasie spłacono
tylko 1.440.000 zł
Pytanie: gdzie jest kredyt w wy
sokości 5.260.000 zł?
W dniu 7 kwietnia 2000 r. grupa
radnych w sile 13 osób zatwierdziła
wykonanie budżetu za 1999 r. w
gminie Otmuchów i tym samym
wzięła na siebie odpowiedzialność za
następujące wykonanie':
Plan budżetu na 1999 r. zatwier
dzony 29 marca 1999 r.
- dochody - 17.164.021 zł
- wydatki - 15.832.493 zł
- różnica na plus 1.331.493 zł
Wykonanie budżetu za 1999 r.
(wydatki zaniżone)
- dochody - 16.649.590 zł
- wydatki - 17.815.944 zł
- różnica na minus 1.166.354 zł.
Dochody były o 514.431 zł mniej
sze, a wydano ó 1.983.451 zł więcej.
Ale jest to wynik nieprawdziwy,

TzWlb
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ponieważ wydatki zaniżono.
Kilka przykładów:
* Oświetlenie za 11 miesięcy
kosztowało gminę 277.369 zł, po
miesiącu cena ta wzrosła tylko do
277.732 zł, czyli wniosek z tego jest
taki, że koszt oświetlenia w grudniu
wyniósł tylko 363 zł (białe noce w
Otmuchowie?).
‘Utrzymanie Urzędu Miasta i
Gminy za 11 miesięcy kosztowało
gminę 2.307.099 zł, po miesiącu ra
chunek ten wzrósł tylko do 2.333.438
zł, a więc za grudzień wydano tylko
26.339 zł.
Dla uzupełnienia podajemy, że
w kwocie tej zawarto płace pracow
ników Urzędu Gminy, które w grud
niu wyniosły 18.111 zł (niemożliwe?
a jednak...).
* Straż Miejska za I półrocze
kosztowała gminę 95.140 zł, nato
miast w drugim półroczu ostro
oszczędzała i koszt jej utrzymania
zmniejszył się dwukrotnie i wyniósł
55.221 zł.
Obsada jest ta sama, nikt nie zo
stał zwolniony (dziwne?).
Na podstawie tych wyliczeń uwa
żamy że wydatki zaniżorfb na sumę
około 300.000 zł.
Po korekcie poprawne rozlicze
nie wydatków w 1999 r. przedstawia
się następująco:
Plan - 15.832.493 zł
wykonanie - 18.115.944 zł
wydatki przekroczono o sumę
ok. 2.283.451 zł
Niektóre wydatki absolutnie
przekroczone:
Czyszczenie dróg i placów oraz
utrzymanie zieleńców

-134.410 zł
Wzrost płac i dodatkowe wyna
grodzenia w 1999 r. w Zakładzie Wo
dociągów i Kanalizacji
- 132.218 zł
Utrzymanie budynków komu
nalnych: mimo że sprzedano około
400 lokali mieszkalnych w latach 98/
99 r. koszty utrzymania wzrosły o
- 152.633 zł
Kultura i sztuka kosztowała (w
tym Lato Kwiatów) więcej o
- 161.273 zł
Utrzymanie Urzędu Miasta i
Gminy wzrosło o
- 533.438 zł
Stara prawda głosi:
“Kto więcej wydaje niż posiada
jest głupcem, ale kto prawdę zataja
lub podaje nieprawdziwe dane jest
przestępcą”.

Szanowni mieszkańcy miasta i
gminy Otmuchów.
Dane na temat stanu finansów
naszej gminy kompromitują koalicję
rządzącą. Jednak nie przeszkodziło
to jej przyznawać sobie ciągle pod
wyżek diet i wynagrodzeń. Aby roz
wiać wątpliwości w dniu 13 kwietnia
wystosowałem pismo do burmistrza
z prośbą o podanie wynagrodzeń
wszystkich osób sprawujących swo
je funkcje z wyboru i nominacji oraz
wysokości diet radnych. Odpowiedzi
nie otrzymałem do dziś.
W dniu 6 czerwca 2000 r. wysto
sowałem pismo podobnej treści do
przewodniczącego Komisji Rewizyj

nej.
odpowiedzi dowiedziałem się
tylko, że dieta radnego wynosi 140
zł (w gminie podobnej wielkości co
Otmuchów wysokość diety wynosi
89).
A odnośnie wynagrodzeń pismo
miałem otrzymać od przewodniczą
cego Zarządu ale też nie otrzyma
łem. Dlatego podaję cyfry “co wieść
niesie”.
- Burmistrz - początek kadencji
- 5200 zł
koniec 1999 r. - 8400 (z dodat
kami)
- zastępca burmistrza, początek
urzędowania 4500 zł
obecnie 6200 zł

Dane podane w uzasadnieniu o
przeprowadzeniu referendum nie
doczekały się żadnej dyskusji tak na
sesji absolutoryjnej, jak i w wystąpie
niach publicznych. A szkoda. Abso
lutorium udzielono w sposób urąga
jący jakiejkolwiek przyzwoitości. Po
prostu zatwierdzono bez dyskusji
wykonanie budżetu w sposób skan
daliczny. Okazało się, że Komisja
Rewizyjna, ciągle z tym samym prze
wodniczącym, nie kontroluje lecz
popiera Zarząd. Proponuje udziele
nie rozgrzeszenia za długi w wyso
kości 12.260.000 zł przy 16.649.590
zł dochodu, a więc przy 74 proc, dłu
gu w stosunku do dochodu (górna
granica to 60 proc.).

“Kto jest kto”

Kto rządził w poprzedniej kadencji a kto rządzi w chwili obecnej:

1. Piotr Burski - członek Zarządu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej
w poprzedniej kadencji, obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Władysław Konik - przewodniczący Rady w poprzedniej kadencji,
obecnie członek Komisji Rewizyjnej. ~
3. Józef Kliś - zastępca przewodniczącego Rady w poprzedniej kaden
cji, obecnie członek Zarządu.
4. Tadeusz Lukasiewicz - zastępca przewodniczącego Rady w poprzed
niej kadencji, obecnie przewodniczący Rady.
5. Józef Sieprawski - członek Zarządu w poprzedniej kadencji, obecnie
zastępca przewodniczącego Rady.
Waldemar Sommer - zastępca przewodniczącego Rady w 1998 r. obec
nie członek Zarządu.
7. Jan Stępkowski - przewodniczący Rady w poprzedniej kadencji, obec
nie zastępca burmistrza.
8. Edward Żurek - zastępca burmistrza w poprzedniej kadencji, obec
nie członek Zarządu.

Warto przypomnieć, że w latach 1994 - 1998 trzech członków Zarządu
będących pracownikami samorządowymi, opierając się na uchwale nr IV/
6/20/94 Rady Miejskiej w Otmuchowie z 26 lipca 1994 roku, pobrało diety
w kwocie 37.853 zł za udział w posiedzeniach Zarządu Gminy. Uchwała ta
w swej treści nie określa zasad pobierania diet przez radnych będących pra
cownikami samorządowymi (burmistrz, jego zastępca, członek Zarządu).
Ci sami członkowie Zarządu II kadencji otrzymywali również wynagrodze
nie za pracę w te dni, kiedy radni uczestniczyli w sesjach Rady pobierając z
tego tytułu diety. Skarbnik gminy nie dokonywała potrąceń wynagrodzeń
za nieobecność w pracy, wskutek czego gmina poniosła koszty w wysokości
17.151 zł.
Zarzuty przedstawione powyżej znalazły potwierdzenie w materiałach
pokontrolnych NIK.

My, mieszkańcy gminy Otmu
chów zwracamy się i prosimy o wy
drukowanie naszego listu w waszej
gazecie:
Gdzie są nasze pieniądze?
• Co się z nimi dzieje?
W dniu 26 maja 2000 r. miały być
wypłacane zasiłki stałe, okresowe i
jednorazowe w kasie B.S. Otmu
chów, dyrektor banku wyszedł do lu
dzi i powiedział, żeby nie czekać, bo
zasiłki nie będą wypłacane, bo prze
lew przyszedł ale nie ma pieniędzy,
pytamy a gdzie są pieniądze - jesz
cze nie przyszły. Więc poszliśmy do
pana burmistrza, żeby nam wyjaśnił
sprawę, gdzie są pieniądze, które
Opole wysłało na zasiłki. Pani sekre
tarka poinformowała nas, że pan
burmistrz pojechał do Warszawy, a
co się okazało, że był w domu, bo go
ludzie widzieli. Wyszedł do ludzi za
stępca burmistrza i powiedział, że to
burmistrz decyduje o pieniądzach,
on tylko ma komunalkę i mieszkaniówkę, to ludzie powiedzieli, że nie
opuszczą urzędu i nie wypuszczą go

dopóki nie otrzymają zasiłków, bo
nie mają na chleb. Na to szczęście
nadeszła pani radna, która jest prze
wodniczącą Komisji Budżetowej,
wysłuchała ludzi i kazała zastępcy
burmistrza zrobić listę osób, które
są w urzędzie i wypłacić zasiłki, a

resztę płacili 29 maja, okresowe i ro
dzinne. W dniu 29 maja 2000 r.
otrzymaliśmy decyzję z Ośrodka Po
mocy Społecznej w Otmuchowie na
zasiłek jednorazowy. Ale w decyzji
jest napisane, że zasiłki będą wypła
cane dopiero od 2 czerwca, które
miały być wypłacane 26 maja, bo
urząd nie przekazał wszystkich pie
niędzy do OPS na resztę wypłat za
siłków - tak powiedział kierownik
Ośrodka. Z miesiąca na miesiąc za
wsze są problemy z otrzymaniem
zasiłków, ponieważ my, mieszkańcy
gminy Otmuchów mamy najniższe
zasiłki w powiecie nyskim i jeszcze
obrywane.
List podpisali
Mieszkańcy gminy Otmuchów
Nazwiska do wiadomości
Redakcji

- członkowie Zarządu, początek
kadencji 620 zł/m-c
obecnie - 840 zł/m-c
w miesiącu 4 posiedzenia + se
sje'
- przewodniczący Rady, począ
tek kadencji 1200 zł/m-c
obecnie 1800 zł/m-c
- wiceprzewodniczący Rady, po
czątek kadencji - 500 zł/m-c
obecnie 1400 zł/m-c
Nagrody: za.tak fatalny wynik
finansowy w 1999 r. Rada na sesji 7
grudnia ub.r. przyznała 10.500 zł w
dziale Urząd Gminy.

Mieszkańcy naszej gminy!
art. 62 ust. Konstytucja Rzeczy
pospolitej Polskiej stanowi: Obywa
tel polski ma prawo do udziału w
referendum
Referendum to głosowanie ludo
we w określonej sprawie, w którym
biorą udział wszyscy obywatele ma
jący czynne prawo wyborcze.
Czynne prawo wyborcze posia
da w naszej gminie 11.302 osoby i
tyle osób (poza wypadkami losowy
mi) winno wziąć w nim udział. Biorąc udział w referendum spełniasz
swój obywatelski obowiązek.
Inicjator referendum Zbigniew
Wawryk

»

OTMUCHÓW------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------

Trzeba być totalnym ignorantem aby płynność finansową regulować na dzień przed końcem roku. Po wprowadzonej
'enzurze jest to drugi przypadek abyśmy byli pośmiewiskiem dla całej rzeszy normalnych ludzi.

Władza niegodna gminy
Otmuchów to chyba najbardziej
adłużona gmina w kraju. Jej zobodązania wobec wierzycieli przekrozyły dochody własne gminy i prawlopodobnie 74 procent całego buIżetu (^órna dopuszczalna prawem
ranica to 60 proc.). Obecne władze
w których znaleźli się ludzie odpo
wiedzialni za katastrofę finansową
minyx- swoimi decyzjami i sposoem rządzenia udowodniły, że nie są
w stanie dalej sprawować władzy i
lla dobra mieszkańców Otmucho
wa powinny odejść. Taki stan rzeczy
loprowadził do zawiązania się gruy inicjatywnej na rzecz przeprowaIzenia referendum i odwołania
łady Gminy przed upływem kadenji. Komisarz wyborczy wyznaczył
ermin referendum na 16 lipca. Do
ego czasu burmistrz Krzysztof Koik i popierająca go koalicja nie
wnieśli żadnych zastrzeżeń do zazutów.stawianych przez inicjatora
eferendum.

Przyczyny referendum
Jako uzasadnienie-, głosowania
ad odwołaniem obecnego-sąmorząu inicjator referendum Zbigniew
Vawryk wraz z popierającymi go sto
warzyszeniami i organizacjami spoecznymi w gminie podał naruszenie
rzez lokalne władze konstytucji,
ieprzestrzeganie konwencji o
chronię praw człowieka, ustawy o
amorządzie gminnym, statutu gmiy, regulaminu Komisji Rewizyjnej,
’norowanie postanowień samorząu mieszkańców, niezrealizowanie
wniosków pokontrolnych Najwyższej
zby Kontroli, prowadzenie przez
Narząd Gminy utajnionej gospodari finansowej, zatrudnianie osób
kompromitowanych i bez kwalifikaji oraz podawanie nieprawdziwych
anych dotyczących wykonania bużetu.

Władza boi się i manipuluje fakimi
Po ogłoszeniu przez wojewódziego komisarza wyborczego termiu referendum, władze Otmuchowa
ie przebierając w środkach rozpozęły kampanię dezinformacji. Przyładem niech będzie odezwa do
lieszkańców miasta i gminy Otmuhów: - Dla referendum zdecydowae - NIE! - pod którą podpisali się
idni z rządzącej koalicji:
- Oświadczamy stanowczo, że
becni radni zastali ogromne zadłuenie finansowe gminy z lat 1992 998. Zadłużenie to podyktowane
yło podjęciem przez poprzednie
arządy dużych zadań inwestycyjych takich jak: budowa kolektora
:ieków z Otmuchowa do Nysy, buowa nowej szkoły w Grądach, woociągowanie sołectw, remonty kaitalne wszystkich szkół podstawo>ch i inne. Gmina nie była w staie w tak krótkim okresie czasu poołać tak znacznym obciążenjgm
lwestycyjnym - fragment z odezwy.

Co na to NIK?
Przypominamy, że kontrolerzy
IIK-u w swoim raporcie, którego

, . , --

Otmuchowa.

Piotrek, Władek
Krzysiu, Tadziu
Odejdźcie !!!!
dni do
Referendum

aszamy

KOALICJO.’.'!
Wystarczy bałaganu

.
■

Odejdźcie!!!!

wyniki przedstawili 15 lipca 1999
roku władzom Otmuchowa wyraźnie
zaznaczyli, że na większość nietra
fionych lub źle zaplanowanych inwe
stycji zgodę wyraziła Rada i to radni
ponoszą współodpowiedzialność za
zaistniałą sytuację finansową. Prawie
wszyscy z tych radnych, którzy pod
pisali się pod odezwą zajmowali
wówczas kluczowe stanowiska w
Zarządzie lub Radzie Gminy (patrz
ramka “Kto jest kto?”). Ponadto
warto przypomnieć że budowa ko
lektora rozpoczęła się w 1993 roku
a nie w 1992 r. jak podają przeciw
nicy referendum, a całe zadłużenie
powstało w latach 1994 - 1998 r.

Szkoła dezinformacji
W dezinformowaniu społeczeń
stwa celuje burmistrz Otmuchowa
Krzysztof Konik, który na łamach
prasy lokalnej podaje nieprawdziwe
dane. Kilka przykładów manipulo
wania cyframi:
- Opozycja operuje kwotą 9,8
min zł długu jaki posiadała gmina w
momencie przejęcia przez nas wła
dzy. W tej chwili dług gminy wynosi
ponad 10 min zł. Kiedy zestawi się*
te dwie cyfry, to faktycznie mogło się
wydawać, że dług wzrósł. Trzeba tu
jasno powiedzieć, że kwota 9,8 min
zł to dług jaki przejęliśmy na począt
ku kadencji, a więc w październiku
1998 r. Tymczasem do końca 1998 r.
spływały niezapłacone faktury za
zadania zlecone przez poprzedni
Zarząd. W ten sposób z 9,8 min zł
zrobiło się około 11,7 min zł - twier
dzi burmistrz Konik.
W dalszej części wypowiedzi czy
tamy:
- Obecny stan zadłużeriia wska
zuje, że zmniejszyliśmy go o 14 mi
liardów starych złotych. Opozycja
zarzuca nanj również pobranie kre
dytu w wysokości około 2 min zł.'
Zaciągnęliśmy go ale na konkretną
spłatę długów, dzięki czemu uregu
lowaliśmy wszelkie zobowiązania

bieżące gminy wobec ZUS i skarbu
państwa, oraz podmiotów gospodar
czych i osób fizycznych, zaciągnięte
w latach 1997 - 98. Przywróciliśmy
w ten sposób płynność finansową.

Co kryją dokumenty urzędu?
Proponujemy analizę wypowie
dzi burmistrza w świetle oficjalnych
urzędowych dokumentów, pod któ
rymi podpisał się burmistrz Krzysz
tof Konik na podstawie takich do
kumentów jak:
- Syntetyczne zestawienie zmian
w zakresie zobowiązań finansowych
gminy Otmuchów, stan zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i po
życzek oraz prac przy kolektorze na
1 stycznia 2000 r., objaśnienia do bu
dżetu na 2000 r. oraz pismo Komisji
Rewizyjnej z 15 maja 2000 r.
Czy burmistrz kłamie?
Burmistrz twierdzi, że do końca
roku 1998 spływały faktury za zada
nia zlecone przez poprzedni Zarząd
i stąd zadłużenia gminy to 11,7 min
zł. Natomiast z dokumentów jakie
posiadają inicjatorzy referendum
(pkt. 1) wynika, że żadne faktury nie
spływały do końca 1998 r. a zadłuże
nie gm iny wynosiło na dzień 31 grud
nia 1998 r. tyle ile podaje opozycja
czyli 9.806.620 zł. (Burmistrz do za
dłużenia gminy dodaje zobowiąza
nia udziałowców, którzy współfinan
sowali budowę kolektora).
Według burmistrza dług wynoś!
ponad 10 min zł a z dokumentu (pkt.
2) wynika, że zobowiązania na dzień
1 stycznia 2000 r. wynoszą 7.324.936
zł (prawdopodobnie wynoszą co naj
mniej 13 min zł).
Burmistrz stwierdza, że zadłuże
nie zmalało o 1,4 min zł (14 miliar
dów starych złotych), a z dokumen
tów wynika, że na dżień 30 paździer
nika 1999 r. zadłużenie zmalało o
2.061.286 zł.
Podobno kredyt w wysokości 2
mljj zł zaciągnięty w grudniu ubie

głego roku (potrzebne były aż trzy
sesje RM w grudniu przyp. red.)
przeznaczony został na spłatę dłu
gów. I w ten sposób przywrócono
płynność finansową gminy. Z doku
mentów (pkt. 4) wynika, że kredyt
został w całości przekazany na spła
cenie kredytu obrotowego (1,8 min
zł) zaciągniętego w styczniu, lutym i
czerwcu 1999 r. Spłata nastąpiła do
piero 30 grudnia 1999 r. - Trzeba być
totalnym ignorantem aby płynność
finansową regulować na dzień przed
końcem roku. Po wprowadzonej
cenzurze (cenzura prasowa, którą
radni rządzącej koalicji przegłoso
wali w marcu ub.r.) jest to drugi
przypadek abyśmy byli pośmiewi
skiem dla całej rzeszy normalnych
ludzi. Coś niesamowitego - oburza
się Zbigniew Wawryk. - Proszę so
bie wyobrazić jak im się grunt palił
pod nogami.
We wspomnianych dokumen
tach znajdujemy więcej niejasności
mimo że pod zawartymi w nich cy
frami widnieje podpis burmistrza i
skarbnika gminy i tak: według stanu
zobowiązań (pkt. 2) dochody gminy
w 2000 r. wyniosą 16.245.036 zł, a
wg budżetu planowanego na 2000 r.
to 16.603.930 zł.
Jeszcze ciekawiej wyglądają roz
bieżności jakie wynikają po przeana
lizowaniu tych samych dokumentów,
a dotyczą wysokości spłaty zobowią
zań w 2000 roku. Według dokumen
tu przedstawiającego stan zobowią
zań (pkt. 2) wynika, że gmina Spłaci
w tym roku 3.052.882 zł, natomiast
w objaśnieniu do budżetu planowa
nego kwota spłaty wynosi tylko
2.405.025 zł. Obydwa dokumenty
potwierdzają podejrzenia zwolenni
ków referendum, że władze nie są w
stanie zapanować nad finansami
gminy i zabezpieczają się na wiele
sposobów.
W takiej sytuacji zawsze mogą
na łamach innych mediów dowol
nie interpretować stan finansów

Jak nie marchewką to kijem
Ostatnio po mieście krąży ode
zwa tajemniczego Komitetu Obywa
telskiego ds. Referendum, której to
autorzy podszywający się pod inicja
torów referendum zachęcają spo
łeczność lokalną do nieuczestnictwa
w referendum 16 lipca 2000 r. Liczą
na to, że uda się im wprowadzić w
błąd społeczność lokalną.
‘ A były czasy,.kiedy ci sami ludzie
potrafili za pieniądze podatników
robić wyborcom prezenty. Władze
poprzedniej II kadencji przed wybo
rami do samorządu lokalnego w
1998 r. z kasy gminy sfinansowały
kampanię wyborczą niektórych rad
nych (tylko bloku lewicowego).
I tak podatnicy zapłacili za wy
drukowanie nieprawdziwego spra
wozdania z działalności Zarządu bez
podania strat na wartość 8.784 zł tuż
przed wyborami w okręgach, gdzie
startowali Jan Woźniak - burmistrz,
obecnie radny, Jan Stępkowski przewodniczący Rady, obecnie wice
burmistrz, Edward Żurek - wicebur

mistrz, obecnie członek Zarządu i
Piotr Burski - przewodniczący Ko
misji Rewizyjnej w drugiej kadencji
i obecnie. Wykonano wjazdy do pry
watnych posesji, parking i chodnik
na łączną wartość 50.100 zł, rozda
no też dary (89 kwintali ziemniaków)
zakupione za pieniądze gminy w ich
imieniu na wartość 2.225 zł. Łącz
nie “hojność darczyńców” kosztowa
ła podatników 61.109 zł.
Artykuł 83 Ustawy z dnia 19

czerwca 1998 roku: Ordynacja wy

borcza do rad gmin, powiatów i sej

mików wojewódzkich zabrania prze
kazywania komitetom wyborczym

środków finansowych na cele wybor

cze, pochodzących z budżetu jedno
stek samorządu terytorialnego.

Inną formą zwalczania zwolen
ników referendum jest utrudnianie

im dostępu do informacji. Inicjator
referendum Zbigniew Wawryk

otrzymał zawiadomienie o odbywa

jącym się szkoleniu członków Miej
skiej i Obwodowych Komisji ds. Re
ferendum, dzień po przeprowadzo

nym szkoleniu. Szkolenie, które
przeprowadził wojewódzki komisarz

wyborczy, odbyło się 6 lipca, a go
niec z urzędu dostarczył pismo panu
Wawrykowi 7 lipca. Pismo podpisał

nie kto inny jak burmistrz Krzysztof

Konik.
- To takie prostackie. Klyślałem,
że stać ich na coś więcej - mówi Zbi

gniew Wawryk.
Maciej Byczek

Redakcja “Nowin Nyskich” skie
ruje sprawę do sądu przeciwko bur
mistrzowi Otmuchowa Krzysztofo

wi Konikowi za publiczne szkalowa

nie gazety.
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SKOROSZYCE-----------------------------------------------------------------------------------------------------

13 lipca 2000

KAMIENNIK-----------------------------------------------------------

Wszyscy radni gminy Skoroszyce przekazali część swojej diety na rzecz
mieszkanki Chróściny Nyskiej

Sesja pełna
wspomnień
Odśpiewaniem hymnu państwo
wego przez radnych rozpoczęła się
sesja Rady Gminy Skoroszyce 6 lip
ca w Starym Grodkowie. Już na sa
mym początku obrad radny Krzysz
tof Jamróz zgłosił wniosek o prze
łożenie części sesji na II lipca na
godzinę 8.00. Wniosek przegłosowa
no. Siedemnaście punktów wypadło
z obrad. Pozostał jeden - jubileusz
X-lecia samorządów gminnych.
Miała to być sesja uroczysta, gdzie
przy kawie byli radni z I i II kaden
cji mieli okazję podzielić się swoimi
doświadczeniami i odczuciami z
obecnymi radnymi.

- Samorząd jest najważniejszym
ogniwem łączącym zwykłych ludzi i
ich problemy z władzami szczebla
centralnego - powiedziała w okolicz
nościowym wystąpieniu przewodni
cząca Rady Lidia Michońska. - Przez
dziesięć lat samorządy wypracowały
już swoje własne metody działania i
służenia ludziom.
Kończąc swoje krótkie wystąpie
nie Lidia Michońska złożyła wyrazy
uznania wszystkim byłym i obecnym
radnym, którzy tworzyli i rozwijali
samorządność w gminie Skoroszyce
przez ostatnie dziesięć lat oraz za
pewniła, że rozpoczęte przez nich
dzieło będą kontynuować korzysta
jąc z ich doświadczeń.
Wszyscy radni i zaproszeni go
ście minutą ciszy uczcili pamięć rad
nych, którzy nie doczekali tego pięk
nego jubileuszu.
- Oprócz wprowadzonych przez
rząd czterech reform, czeka nas jesz
cze reforma finansowa - mówiła wójt
Alina Baran - a projekt Ministerstwa
Finansów nie zmierza do nowych

zwolnionym pracownikiem docho

My, inicjatorzy referendum zwra
camy się do mieszkańców gminy Ka

grane przez wójta w sądzie sprawy. Kie
pokryje koszty owych rozgrywek wój

miennik z gorącą prośbą o nielekce-_
ważenie zbliżającego się referendum.

ta ? Kto i z czyich pieniędzy wypłaci od
szkodowanie w wysokości 5.400zł dli

Los naszej gminy leży w rękach każ

dego z nas. Działania nasze nie są

pani Imielskiej?
Dlaczego wójt na sesji, w dzień pc

wynikiem lekkomyślności. Chcemy

przegranej w sądzie sprawie z panie

jedynie uchronić naszą gminę od ban
kructwa oraz rządów ludzi niekompe

Imielską zaprzeczył swojejprzegranej:
Dlaczego większość podjętych przez
Radę Gminy uchwał, rażąco naruszę

tentnych i zakłamanych, dbających jefynie o swoje i bliskich dobro.

rozwiązań finansowych, co stwarza
zagrożenie dla lokalnych samorzą
dów. Dalej przewodnicząca Zarzą
du Gminy przedstawiła sprawozda
nie z dwuletniej działalności Zarzą
du mówiąc o osiągnięciach i wystę
pujących problemach w codziennej
pracy.
Nie obyło się bez wręczenia me
dali. Radni z rąk Aliny Baran otrzy
mali okolicznościowe medale wyko
nane z okazji nadania herbu i flagi
gminie Skoroszyce.
Rozpoczęła się część wspomin
kowa.
- Miałem okazję do tworzenia
struktur samorządowych na najniż
szym szczeblu - mówił radny I i II
kadencji Julian Bronowicki. - Podej
mując uchwały zawsze kierowaliśmy
się interesem gminy a nie własnym.
Obecnie, co z przykrością muszę
powiedzieć, Rada zapatrzyła się na
wyczyny władz na górle i przenosi
to do siebie. Rada zaczyna załatwiać

swoje partykularne interesy.
- Różnie bywało w naszej Radzie
- mówił Józef Giełysz - ale idźmy do
przodu z humorem, kłóćmy się w
środku a na pewno będzie dobrze.
Przewodniczący Rady I kaden
cji Bogusław Prochera: - Dziesięć lat
temu większość z nas uczyła się mó
wić. Trzeba było przełamać stereo
typ z lat poprzednich „lepiej nie
mówić, bo można sobie zaszkodzić”.
Uczyliśmy się demokracji. Powstała
Rada Powiatowa bardzo często nie
liczy się ze zdaniem radnych gminy,.
To zaczyna być niebezpieczne.
Radni gminy Skoroszyce jedno
myślnie (co rzadko się zdarza) pod
jęli uchwałę o przekazaniu 40 zł ze
swojej diety na rzecz będącej w cięż
kiej sytuacji materialnej samotnej
matki z Chróściny N. Tym faktem
udowodnili, że w imię wyższych ra
cji można odstawić na bok swoje
partykularne interesy. Czy taka
zgodność będzie na wtorkowej sesji?
ip

Sobotnio - niedzielny festyn rekreacyjno sportowy zorganizowany na sta
dionie klubu sportowego Metalowiec w Łambinowicach zdominowała
piłka nożna. Mimo siąpiącego deszczu piłkarze i wierni kibice nie za
wiedli, a najlepszą futbolową szóstką oldbójową została Unia Tułowice.

Deszczowy festyn
ki dla zwycięzców zdobyli Józef
Wronowiecki i Grzegorz Trzaskow
ski, a dla pokonanych Stanisław
Trzaskowski.
Natomiast w niedzielnym turnie
ju szóstek oldbojowych bezapelacyj
ne zwycięstwo odniosła drużyna Unii
Tułowice przed Orłem Niemodlin,
gospodarzami oraz LZS Jasienica
Dolna. Królem strzelców turnieju
został Władysław Muraszko /Unia/.
Zwycięskie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz puchary
ufundowane przez Urząd Marszał
kowski oraz Andrzeja Misza i miej
scowych przedstawicieli biznesu.
W przerwach między spotkania
mi piłkarskimi organizatorzy prze
prowadzili kilka ciekawych konku
rencji sportowo - rekreacyjnych. W

prawo? Dlaczego mieszkańcom osie

dla w Karłowicach Wlk. wójt nie pod

obsadzony jest przez siostrę przewod
niczącej Rady, której mąż jest zastęp

pisuje decyzji o dotacjach do miesz

cą przewodniczącego Rady i posiada
stałe zatrudnienie? Dlaczego tego
miejsca pracy nie zajął ktoś, kto nie

Cwane są przez państwo?
Pytania podobnej treści możni

ma żadnego źródła utrzymania ? Dla

odpowiedzi.
Drodzy wyborcy, możemy temi

niu ub.r. garażu Urzędu Gminy otrzy

Alina Baran wręcza okolicznościowy medal Lidii Michońskiej

dzącym swoich praw w Sądzie Pracy i
Trzy niesłuszne zwolnienia i trzy prze

Dlaczego etat sprzątaczki w GOK

czego brat przewodniczącej Rady za
dwugodzinne porządkowanie w grud

ŁAMBINOWICE

Oficjalnego otwarcia imprezy
dokonali główny sponsor, radny Sej
miku Wojewódzkiego Andrzej Misz
i prezes klubu Władysław Trzaskow
ski. A potem na murawę boiska we
szli piłkarze, którzy przez dwa dni
rywalizowali w różnych kategoriach
wiekowych. W sobotę trampkarze
Metalowca zainaugurowali turniej
zwycięstwem nąd swoimi rówieśni
kami z Jasienicy Dolnej wygrywając
aż 8:0, a łupem bramkowym podzie
lili się Jakub Sara - 4, Bartłomiej
Podkalicki - 3 i Paweł Zaremba.
W najciekawszym sobotnim spo
tkaniu drużyna B-klasowego Meta
lowca uległa teamowi złożonemu z
byłych zawodników tego klubu, czyn
nie grających w innych klubach
Opolszczyzny w stosunku 1:2. Bram

Apel do mieszkańców gminf
Kamiennik

kań, które im przysługują a refundo

mnożyć, jednak i tak pozostaną ba

położyć kres. Możemy odwołać osob
nieodpowiedzialne, które rujnują na

mał zapłatę w wysokości 300złotych?

szą gminę. Dlaczego właśnie teraz

Czy 150 zł za roboczogodzinę nie jest

przed referendum wójt robi pokazów

stawką zbyt wygórowaną? Czy nas,

ki? Maluje się przystanki autobusowe

jako gminę na to stać?
Czemu miało służyć powołanie

równa polne drogi, a wszystkie te usłu

gi wykonywane są na kredyt, bo nie

przez wójta rzeczoznawcy do wyre
montowanej Szkoły Podstawowej w

stety gmina nie ma na to pieniędzy, <
przecież z poprzedniej kadencji pozo
stała nadwyżka w wysokości 150.00<

Kamienniku? Czy mamy nadto pie
niędzy by dla kaprysu wójta wydać

PLN. Jednak już w 1 kwartale tęgi

1.800 zł na rzeczoznawcę? Czy zaku
piony za około 700 zł laptop był nie

roku w budżecie gminy był deficyt
Dlaczego sprawę gimnazjum rozdmu

zbędny dla Urzędu Gminy? Czemu

chano właśnie teraz, przed referen
dum? Ogłoszony przetarg na doku

miały służyć światełka rozświecone w

niemal całym Kamienniku? Koszt

mentację projektową odbył się nie

światełek ok. 700zł, opłata za energię

zgodnie z prawem. Wybrany oferen
wycofał się, kolejny przygotuje doku

zużytą przez owe błyskotki to następ

ne 500 zł. Czyż nie jest to wyrzucanie
pieniędzy w błoto?
Owszem, owe błyskotki spełniły

ważną rolę. Rozjaśniły mieszkańcom
gminy umysły i pokazały na co wójt
wydaje pieniądze mieszkańców i tak

już biednej gminy. Dlaczego informa
cje, które wójt podaje do publicznej

mentację dopiero na listopad.
Kolejną bulwersującą nas, inicja

torów referendum i mieszkańców gmi
nyjest sprawa wypowiedzi radnej Ste
fanowicz^decieląg. Radna ta publicz
nie pomawia członków komisji obwo

dowych wytypowanych przez grup

wiadomości, są kłamliwe? Przykła

inicjatywną o chęć sfałszowania nie
zadowalającego nas wyniku referen

dem niech będzie rzekome dofinan

dum. Czy owa radna zdaje sobie spra

sowanie w wysokości 12.000 zł do re

wę z tego, że bezpodstawne pomawia

montu poczekalni w Gminnym
Ośrodku Zdrowia. Otóż gmina nie
dała na ten cel przysłowiowej złotów

nie jest karalne? Niestety, my nie je
steśmy tak bezwzględni, nie staram

ki. Remont pokrył ZOZ i 9.000 zł do

My, inicjatorzy chcemy, aby te wy
bory były demokratyczne i przebiegał

łożyło stowarzyszenie AA w zamian za
możliwość spotkań w ośrodku zdro
wia. Skąd pomysł, że w Zakładzie Go
spodarki Komunalnej w Karłowicach

się za wszelką cenę dokończyć dziele

zgodnie z prawem.

Drogi wyborco, pomimo zastra
szania przez wójta i odgrażania si

Wlk. na siedmiu pracowników fizycz

przewodniczącej Rady weż udział w n

nych przypada siedmiu pracowników

ferendum i spełnij swój obywatelsl

umysłowych? Dlaczego osobom wal
czącym z zakłamaniem wójta i prze

swoim sumieniem.

wodniczącej Rady daje się wypowie
dzenia z pracy? Czemu miały służyć
rozprawy sądowe pomiędzy wójtem a

obowiązek. Oddaj głos zgodnie z

Z poważanie/
Inicjatorzy referendur
(nazwiska do wiadomość

redakcji
w

najciekawszych z nich, w biegu na 60
m dziewcząt wygrała Kamila Łacna,
wśród chłopców zwycięzcami uzna
no Adama Mazurkiewicza i Damia
na Wójciaka. Sztafetę rodzinną wy
grali Kamila, Jolanta (mama) i Bog
dan (tato) Łacni z Łambinowic.
Zonglerkę piłką nożną wygrał
Dawid Rosicki, a konkurs egzekwo
wania rzutów karnych aktualny tre
ner Metalowca Tadeusz Buszyński.
W części artystycznej wystąpiły
przedstawicielki Studia Piosenki
Gminnego Ośrodka Kultury w Łam
binowicach Adriana Żyła i siostry

Klaudia i* Anna Łapka.
Festyn zakończył się udaną za
bawą taneczną przy zespole muzycz
nym „Atut”, przygrywającym do póź
nych godzin nocnych.
ZM

GminnaJednostka Oświaty w Kamienniku mus
wypłacić wysokie odszkodowanie dla bezpraw
nie zwolnionej nauczycielki

Kara za głupotę
29 czerwca w Sądzie Okręgowym
w Opolu - Wydział Pracy i Ubezpie
czeń Społecznych - odbyła się roz
prawa apelacyjna z powództwa Ja
dwigi L, niesłusznie zwolnionej z
pracy nauczycielki z Kamiennika.
Jadwiga I. domagała się aby jej
zwolnienie z pracy przez Urząd
Gminy i Gminną Jednostkę Oświa
ty w Kamienniku sąd uznał za bez
skuteczne. Sąd nie przywrócił zwol

nionej do pracy, lecz przyznał o<
szkodowanie za bezprawne wyp<
wiedzenie umowy o pracę w wys<
kości 5.478,60 zł. Odszkodowani
ma wypłacić Gminna Jednostk
Oświaty w Kamienniku.
Ciekawe o ile przez to zmnie
szą się środki np. na remont szkó
Kto za tę decyzję jest imiennie o<
powiedzialny? Czy na te pytań:
znajdzie się odpowiedź?

j

—
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ŁUCHOŁAZY

Postawić na ekologię
W III edycji konkursu na proim z zakresu edukacji ekologiczi ogłoszonego przez Wojewódzki
ndusz Ochrony Środowiska i Go-

xlarki Wodnej w Opolu I nagrootrzymał „Modelowy program
ukacji środowiskowej społecznogmin: Głuchołazy, Ozimek, Le
ica w województwie opolskim”
racowany przez zespół autorski,
irym kierowała prof. Krystyna
ibel z Politechniki Wrocławskiej.

W skład zespołu weszli pracow
nicy naukowi Uniwersytetu Opol
skiego, Polskiej Akademii Nauk
oraz Zarządu Opolskich Parków
Krajobrazowych „Góra św. Anny” i
„Góry Opawskie”. W ramach pro
gramu opracowano publikację, któ
rą wydało Polskie Centrum Eduka
cji w Opolu.
W monografii znajdują się szcze
gółowe opracowania dotyczące śro
dowiska przyrodniczego gminy, fau

ny i flory, walorów przyrodniczo krajobrazowych i kulturowych, wód
powierzchniowych i podziemnych,
gospodarki wodnościekowej i opa
dowej. Ostatni rozdział poświęcony
jest kierunkom rozwoju gminy.
Program ma być bezpłatnie do
starczany do wszelkich instytucji uży
teczności publicznej. Trafi do urzę
dów pocztowych, sklepów, instytucji,
szkół.
an

Trójki kolarskie
Wydział Tkirystyki i Kultury Fi:znej w Głuchołazach oraz klub
larski Victoria po raz drugi orga:ują zawody „Trójki Kolarskie” drużynowa jazda na czas. Wyścig rozpocznie się 30 lipca o
dz. 10.30 na Rynku. W zawodach
>że wziąć udział każdy, kto posiasprawny rower, pełny kask i ak

tualne badania lekarskie. Młodzież
do lat 18 - pisemną zgodę rodziców.
Długość trasy, która przebiegać
będzie w regionie pagórkowatym,
wynosi 50 km (dwie rundy x 25 km).
Drużyny 3-osobowe wystartują w 1minutowych odstępach czasu. Kate
gorię wiekową stanowić będzie suma
wieku zawodników.

Przewidziano 6 kategorii wieko
wych: do 54 lat, do 75, do 100, do
120, do 145, powyżej 145 oraz kat.
dla kobiet, mężczyzn na rowerach
górskich, zawodników z licencjami
sportowymi w kat. OPEN.
Drużynowa jazda na czas odbę
dzie się przy normalnym ruchu dro
gowym, dlatego organizatorzy pro
szą o ostrożność.
an

Na Szubieniczę Górę
Rada Miejska na sesji 29 czerwprzyznała Towarzystwu Przyjaciół
uchołaz 3 tys. zł na zakuj>altanki
Szubieniczej Górze. Przeciwko
nu był radny Stychno, który pronował wydać te pieniądze na re>nt przystanku na ul. Kraszewskielub na remont chodników. --Ja
: jestem wrogiem TPG. Niech oni

Podziękowanie

odprowadzają składki. Należy za
dbać o centrum, a dopiero potem
wyjść na zewnątrz miasta, gdy będzie
nadmiar. Nie zgodził się z nim bur
mistrz Szawdylas, który stwierdził, że
gmina ma obowiązek dbać o wszyst
ko. - TPG nie może być wrogiem
Rady Miejskiej a Rada nie-może być
wrogiem TPG - powiedział.

Zarząd Polskiego Komitetu Po
mocy Społecznej w Głuchołazach w
imieniu dzieci ze świetlicy socjote
rapeutycznej składa serdeczne po
dziękowania za bezpłatne podłącze
nie telewizji kablowej i zwolnienie
nas z opłat za abonament.

an

Wiesława Wiktor

Kierownik PKPS o. Głuchołazy

LRNOŁTÓW--------------

Dni Miast Przygranicznych
Głuchołazy ■ Zlało Hory
14 -16 lipca 2000 r.

14 lipca, piętek
17.00 Wernisaż głuchołaskich plastyków - Ognisko^ Plastyczne i MDK
20.00 Piknik Towarzystw
- Zespół „New Happy Band” - pl. Basztowy i podwórko MZB

15 lipca, sobota
Stadion sportowy, ul. Konopnickiej
11.00 Polsko - Czeski Turniej Piłki Nożnej
Turniej Stołowej Piłki Nożnej
Sztuczna ścianka wspinaczkowa
12.30 Wystawa psów nierasowych
14.00 blok imprez dla dzieci
16.00 występ chóru mieszanego z Jesenika (Czechy)
16.30 Voytek /
*
.,

18.00 Dżem
19.30 T&T
21.00 Classic
e
23.00 Shazza
Korty tenisowe, ul. Henryka Brodatego
11.00 Czesko - Polski Turniej Tenisa Ziemnego

16 lipca, niedziela ) i
Stadion sportowy, ul. Konopnickiej
11.00 Polsko - Czeski Turniej Szachowy
Mecz piłki nożnej „Głuchołazy - Zlate Hory”
Sztuczna ścianka wspinaczkowa
Płukanie złota (obok stadionu, przy wodospadzie)
13.30 Rowerowy Tor Przeszkód
15.00 Old Metropolitan Band
16.30 Gabriel Fleszar
18.00 Kabaret „Długi”
19.30 John Porter
21.00 Golden Life
23.00 M.A.F.I.A
24.00 Pokaz sztucznych ogni

POLSKI ŚWIĘTÓW-----------------------------------------------

FESTYN JARN0ŁT0W 2000
3 czerwca w Zespole Szkół w
•nołtowie odbył się dla wszystkich
ieci festyn zorganizowany przez
rniów naszej szkoły, ich rodziców
auczycieli. Powód był oczywisty leń Dziecka.

sów sprawnościowych typu: rowero
wy tor przeszkód, przeciąganie liny,
biegi (do wyboru w worku, z jajkiem,
ze szklanką wody, z kozłowaniem
piłki itp.).
Dla sympatyków piłki nożnej i

Dla nas do 21.00, a dla naszych ro
dziców do białego rana.
Pragniemy bardzo serdecznie
podziękować paniom, które poma
gały, nauczycielom, pracownikom
szkoły oraz w sposób szczególny
wszystkim naszym sponsorom za
pracę i pomoc w zorganizowaniu im
prezy.
Uczniowie Zespołu Szkół
w Jarnołtowie

Przystanek do Europy

BODZANÓW

Bodzanów doczekał się
Radni na sesji 29 czerwca
uchwalili zaciągnięcie pożyczki wr
wysokości 300 tys. zł w Wojewódz
kim Funduszu Ochrony Środowiska
Wspólnie z naszymi opiekunami
racowaliśmy program festynu, sta
jąc się przy tym, aby wszyscy
apstnicy znaleźli w nim coś odpoedniego dla siebie. Najpierw były
ęc pieczone kiełbaski, lody, potęgi
piekanki, frytki... Uff... Po takim
acznym początku, aby nie przybynam zbędnych kilogramów z kojczności trzeba było wziąć
ział w jednym z licznych konkur-

siatkowej zorganizowaliśmy mecze
towarzyskie z drużynami absolwen
tów i rodziców.
Dla sympatyków muzyki przygo
towaliśmy „Minilistę przebojów
’2000” i występ zespołu wokalnego
naszej szkoły.
Dzięki ofiarności naszych spon
sorów jednym z milszych momentów
całej imprezy było rozdanie nagród.
A potem już tylko zabawa, tańce...

w Opolu na budowę sieci kanaliza
cyjnej w Bodzanowie.
- Trzeba sprawę Bodzanowa roz
strzygnąć. Jeżeli odkładamy to na
wrzesień, to znaczy, że odkładamy
to do końca roku, ponieważ przyję
cie uchwały we wrześniu nie ma sen
su - mówił skarbnik gminy Jerzy Czujowski. - Sama procedura związana
z przetargiem zakończy się pod ko
niec listopada, podpisanie umowy na
pocĄtku grudnia, czyli wykonawca

wszedłby na budowę dzień przed
Wigilią. Nie możemy wziąć 500 tys.
z WFOŚ, bo musielibyśmy dać 500

swoich.
Skarbnik przypomniał, żeby
Społeczny Komitet Budowy Wodo
ciągów i Kanalizacji z Bodzanowa
przekazał zgromadzone środki na tę
inwestycję. W imieniu mieszkańców
radnym za podjęcie uchwały dzięko
wała sołtys Krystyna Jaworska, któ
ra zapewniała, że 130 tys. zł leży na
koncie. .
Radny Baran zgłosił wniosek
formalny, aby nie podejmować
uchwały w tym dniu. Radna Rudnik

pytała byłego burmistrza Barana Dlaczego pan chce przerwać inwe
stycję? Nie uczynił pan nic, żeby do
końca lipca starać się o pożyczkę. Nie utrudniałem. Chciałem rozsąd
nie. Środki wzięliśmy z zadania od

budowy basenów. Trzeba Je będzie
oddać.
Ostatecznie radny Baran wyco
fał wniosek.
Inwestycję wodociągowania i
kanalizacji Bodzanowa wprowadzo
no do budżetu na ten rok. Pochło
nie ona 800 tys. zł.
Głosowanie było prawie jedno
myślne (jeden radny wstrzymał się).
an

NIEMODLIN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozycja opolskiej Rady Powiatu stała się faktem. Od 1 lipca rozpo Do kogo należy utrzymanie w dobrym stanie
czął się proces likwidacji niemodlińskiego SP ZOZ i będzie trwał do 31 zbiornika przeciwpowodziowego i przeciwpoża
grudnia br. Niemodliński SP ZOZ zarządza szpitalem i stacją pogotowia rowego w Grabinie? .
ratunkowego w Niemodlinie, Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Prusz
kowie i ośrodkiem zdrowia w Chróścinie Opolskiej.

Zbiorniki czy bajora?

Co dalej?
O likwidacji niemodlińskiego SP
ZOZ rozmawiamy ze starostą opol
skim Henrykiem Lakwą.
"Nowiny" - Wszyscy zadają jed
no zasadnicze pytanie. Dlaczego sta
rosta wcześniej nie reagował na sy
gnały że w SP ZOZ dzieje się źle?
Henryk Lakwa - Ja mogę wytłu
maczyć się tylko tym, że sytuacja nie
modlińskiego ZOZ-u nie jest sytu
acją odosobnioną. Wiele szpitali na
terenie województwa znajduje się w
podobnej sytuacji. Do momentu,
kiedy wartość zadłużenia nie prze
kracza albo nie zbliża się do warto
ści majątku, nie ma zagrożenia. Cały
czas są szanse, że może będzie le
piej, że może zapotrzebowanie na
usługi w szpitalu będzie się zwięk
szało. Niemniej jednak w ciągu ostat
nich miesięcy zaczęliśmy obserwo
wać ucieczkę pacjentów ze szpitala
w Niemodlinie do szpitali ościen
nych - do Opola i Nysy. To było punk
tem wyjściowym, że sprawie trzeba
było się przyjrzeć bliżej.
- Mieszkańcy nie mają nic prze
ciwko likwidacji SP ZOZ. Ale co
będzie ze szpitalem i stacją pogoto
wia ratunkowego?
- To są dwie różne sprawy. Od
pierwszego lipca SP ZOZ będzie
postawiony w stan likwidacji. Bę
dziemy musieli rozpatrzeć oferty
które mamy, czyli ofertę opartą na
współfinansowaniu przez samorzą
dy, chociaż to na dzień dzisiejszy jest
nierealne ponieważ samorządy Nie
modlina i Tułowic nie mają żadnych
środków finansowych, które mogą
doposażyć ZOZ w Niemodlinie.
Druga to oferta spółki cywilnej „Algader” z Warszawy, która wyraziła
wolę świadczenia usług medycznych
na terenie szpitala w Niemodlinie.
- Czyli opolskie starostwo nie ma
możliwości oddłużenia SP ZOZ?
- Od 1 stycznia.1999 roku zmie
niły się warunki finansowania. Kie
dyś była jeszcze możliwość oddłuże
nia przez administrację rządową.
Obecnie ZOZ-y nabyły osobowość
prawną i niestety muszą same finan
sować się ze środków otrzymanych
poprzez kasę chorych czy z dodat
kowych środków, które otrzymają za
porady świadczone odpłatnie. Tu nie
ma innego wyjścia. Rada Powiatu
musi pokryć te zobowiązania, które
nie będą spłacone nawet w wypad
ku gdyby już wszystko zostało sprze
dane. Jednak będziemy czynić sta
rania, ponieważ nie jest intencją
Zarządu aby doprowadzić do likwi
dacji i zostawić niemodlińskie śro
dowisko bez zabezpieczenia w pod
stawowe usługi medyczne, jak pogo
towie ratunkowe i te oddziały, które
funkcjonują w szpitalu. Być może
głównie chodzi o to by zmniejszyć
przyjmowanie osób na poszczegól
ne oddziały. Zresztą z praktyki wy
nika, że obłożenie nie było aż tak
duże.
- Jak powstał taki dziwny twór
terytorialny niemodlińskiego SP

Zbiornik przeciwpowodziowy w Grabinie

Znajdujący się w środku Grabi
na zbiornik mający za zadanie chro
nić mieszkańców przed powodzią a
w razie pożaru służyć jako punkt
czerpania wody zarósł prawie dwu
metrowymi chwastami i trawą. Nie
w lepszym stanie jest również drugi
zbiornik, znajdujący się na począt

ku wioski. Mieszkańcy zwracali sit
o pomoc do burmistrza K. Górskie
go. Bez odzewu. Niemodlińscy ratu
szowi urzędnicy tłumaczą się bra
kiem środków. Czym będą się tłu
maczyć w razie powodzi lub poża
ru?
ii

Co tam panie w polityce?
Rozwijają się struktury społecz
no - polityczne w Niemodlinie. Dzia
ła Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Klub 2000, Akcja Wyborcza Solidar
ność oraz liczne grupy dyskusyjno kanapowe. Coraz większą aktywność

ZOZ-u obejmujący Niemodlin,
Pruszków, Chróścinę Opolską (gmi
na Dąbrowa N. - dop. red.), Tułowi
ce?
- Taką sytuację już zastaliśmy. Te
struktury wcześniej były strukturami
rządowymi i nie mieliśmy żadnego
wpływu na to, że zasięg terytorialny
niemodlińskiego ZOZ-u to akurat
były te gminy. W 1999 roku uległ li
kwidacji ZOZ Opole. Zlikwidowa
no szpifhle w Pruszkowie, Siołkowicach i wyłączono z zakresu działal
ności wszystkie okoliczne ośrodki
zdrowia, które działały na terenie
powiatu opolskiego a nie były w
strukturach ani ZOZ-u niemodliń
skiego ani ZOZ-u w Ozimku.'
- Pan pochodzi z Pruszkowa. Czy
prawdą jest to, że to pod pana naci
skiem przyłączono tę miejscowość
do Niemodlina aby pruszkowski
szpital nie uległ likwidacji?
- Zapotrzebowanie na usługi
związane z opieką w zakładach opie
kuńczo - leczniczych (tzw. ZOL-ach
- dop. red.) To są ludzie, którzy zerstają bez rodziny, bez środków i trze
ba im zapewnić jakieś środki do ży
cia i przede ^szystkim opiekę me
dyczną. To nie było tak, że starosta
podejmuje decyzję, mimo że jest z
Pruszkowa. To była uchwała Rady.
Już we wrześniu 1999 roku podjęli
śmy uchwałę o włączeniu w struktu
ry niemodlińskiego ZOZ ZOL -u w
Pruszkowie. Za pięć miesięcy tego
roku ten szpital jest na prostej, czyli
nie ma takiej sytuacji, że jest na miAusie.
- Czy nie można podzielić szpi
tala w Niemodlinie aby np. połowa
była przeznaczona na zakład opie

kuńczo - leczniczy, druga na zwykły
szpital?
- Monopol na świadczenia ma
kasa chorych, która limituje te
świadczenia. Nie uzyskaliśmy odpo
wiedzi z kasy chorych czy będą two
rzone kolejne ZOL-e. Kasa na za
kłady opiekuńcze ma też przezna
czoną pulę pieniędzy, które już wy
gospodarowała i nie będzie zwięk
szać w przyszłości tych zakładów,
które praktycznie powstały przy każ
dym ZOZ-ie.
- Firma „Matt”, zajmująca się
przerobem odpadów na mączkę
kostną, prawnie już nie istnieje. Jed
nak w dalszym ciągu w zakładzie
trwa produkcja i dalej w Niemodli
nie śmierdzi. Co na to starosta?
- To leży w gestii wojewody aby
doprowadzić do likwidacji tego za
kładu. Nie dziwię się społeczeństwu,
że jest już zmęczone sprawami
ochrony środowiska. Nie ukrywajmy
jednak, że propozycja uruchomienia
na’bazie szpitalnej kotłowni spalar
ni odpadów medycznych to była jed
na z propozycji dodatkowych spółki
„Algader”, której głównym zada
niem byłoby świadczenie usług me
dycznych. Jeżeli społeczeństwo nie
zechce tej spalarni, to oni tego nie
będą robić. To nie jest tak, że ofe
rent przychodzi i buduje spalarnię.
Za tym stoją radni w Niemodlinie,
którzy muszą przegłosować stosow
ną uchwałę. Nic nie może się odbyć
bez udziału społeczeństwa Niemo
dlina. Uważam, że obawy mieszkań
ców są na wyrost.
- Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał Jerzy Pietraszko

przejawia Unia Wolności, do które
usilnie chciał się zapisać jeden z wy
sokich urzędników niemodlińskiegi
urzędu. Niestety, nie znający się n;
rzeczy „uwole” nie chcieli go v
swych sźbregach...
mrów.

FLORIANOWE wieści
Pożar laboratorium
Wskutek braku dozoru pracow
ników podczas badań, 4 lipca zapa
liło się laboratorium chemiczne fir
my „Atkins” w Magnuszowicach.
Firma ta jest jednym z wykonawców
autostrady A - 4. Pozostawione w
piecu próbki mas bitumicznych kła
dzionych na autostradę nagle zapa
liły się. W tym czasie laboranci prze
bywali poza laboratorium. W akcji
gaśniczej udział wzięły dwie jednost
ki z JRG Niemodlin i jedna OSP
Gracze.

Maluchem w scanię
"S.
Kierujący bez uprawnień fiater
126p 26-letni nietrzeźwy mieszka
nieć Tułowic, M.K. w miejscowość
Sosnówka k. Niemodlina na prostyr
odcinku drogi zjechał nagle na lew
stronę i zderzył się z ciężarówk
marki Scania. Kierowca malucha
obrażeniami został odwieziony d
szpitala wojewódzkiego w Opoli
Naprawa obu pojazdów będzie kos:
tować ok. 2.500 złotych. Wypade
miał miejsce 6 lipca około godziny
rano.
JOTP

NIEMODLIŃSKIE KRYMINAŁKI
Konkurencja działa
50 tysięcy złotych strat poniósł
właściciel baru „U Adama” we
Wrzoskach, gm. Dąbrowa N. w wy
niku pożaru. Przyczyną pożaru było
podpalenie przez nieznanego spraw
cę. Na przestrzeni kilku lat bar „U
Adama” płonął już kilka razy.

Włamania i kradzieże
W nocy z 29 na 30 czerwca nie
znany sprawca wyważając drzwi wła
mał się do sklepu na osiedlu Piastów
w Niemodlinie. Jego łupem padły
papierosy i pieniądze. Straty właści
ciela wynoszą około 4.200 złotych.
W biały dzień nieznany sprawca
ze sklepu „Kurczak” w Niemodlinie
wyniósł wędliny, mięso i pieniądze.
Właścicielka poniosła straty w wyso
kości około 500 zł. Zdarzenie miało

miejsce 1 lipca około godziny 18.01
•

Włamywacze nie oszczędzi
małego kiosku przy alei Wolności'
Niemodlinie. 1 lipca w godzinac
nocnych nieznany sprawca wybijają
szybkę w drzwiach wszedł do śro<
ka. Po jego pobycie nieco ubyło t<
waru - piwa, papierosów i artykułó
spożywczych. Straty właścicielki w;
noszą około 200 zł.
Złodziejom paliwa niestraszr
żaden bak. W nocy z 5 na 6 lipca zr
wając zabezpieczenia baku paliw
nieznani sprawcy spuścili olej nap<
dowy z... walca drogowego pracuj;
cego w okolicach Niemodlina pn
budowie autostrady A - 4. Stra
portugalska firma Mota Companh
oszacowała na około 875 złotych.
JOTP
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WIELKI NAPAD NA POCIĄG

N 20.30 Psy wojny (Dogs of War)
Im sensacyjny, W. Bryt. 1980, reż.
m Irvin, wyk. Christopher Wal1, Tom Berenger, Colin Blakely,
gh Millais (135 min)
[frasobliwy Amerykanin, Jamie
innon, jest najemnym żołnierzem
rującym swoje usługi temu, kto
ów jest jak najwięcej za nie zapłaPewnego razu - wraz z grupą inh najemników - bohater dokonuje
ewrotu w małym państewku w za
siniej Afryce. Wbrew zaleceniom
lich mocodawców postanawia
nak pomóc swojemu przyjacielo:
opozycjoniście w dojściu do wła... Scenariusz powstał na motyzh powieści Fredericka Forsytha.

TVN 14.35 Wielki napad na pociąg
(The Great TYain Robbery) - film
sensacyjny, W. Bryt. 1979, reż. Mi
chael Crichton, wyk. Sean Connery,
Donald Sutherland, Lesley Ann
Down, Alan Webb (106 min)
Rok 1855. Sympatyczny oszust i zło

EDY MĘŻCZYZNA

ICHA KOBIETĘ

środa 19.07 •

KTOJPUKA

DO MOICH DRZWI?

1Y WOJNY

sobota 15.07

i a

dziejaszek - Edward Pierce (S. Con
nery) - planuje napad na pociąg wy
pełniony złotem. W akcji ma wziąć
także udział jego piękna kochanka
(L.A. Down) oraz specjalista-kasiarz
(D. Sutherland)... Film Michaela
Crichtona ukazujący spory kawałek
zakazanej brytyjskiej historii, jest dro
biazgową i błyskotliwą rekonstrukcją
przygotowań, przebiegu i konsekwen
cji brawurowego napadu na pociąg
trasy London Bridge-Folkestone,
wiozący złoto w dubeltowym sejfie.

00.50 Kto puka do moich drzwi?
(Who’s That Knocking at My Door?)
- dramat obyczajowy, USA 1967, reż.
Martin Scorsese, wyk Harvey Keitel,
Zina Bethune, Lennard Kuras, Ann
Collette (90 min)
J.R. dorasta w Małej Italii - miejscu,
gdzie obowiązują twarde firawa uli
cy. J.R. ma tu wszystko, czego potrze
buje do szczęścia: nie gardzących al
koholem kolegów oraz chętne do mi
łosnych igraszek dziewczyny. Pewne
go dnia los sprawia mu jednak nie
spodziankę. Kiedy czeka na prom do
Staten Island, zauważa dziewczynę
całkowicie inną od tych, które widy
wał dotąd. Piękna nieznajoma inte
resuje się literaturą, mówi biegle po
francusku, mieszka sama i nie oglą
da telewizji. Wkrótce zafascynowani
sobą nawzajem J.R. i dziewczyna za
czynają się spotykać. Chłopak trak-

GODZINYROZPACZY
TVP1 22.40 Godziny rozpaczy (De
sperate Hours) - thriller, USA 1990,
reż. Michael Cimino, wyk. Mickey
Rourke, Mimi Rogers, Anthony Hop
kins, Lindsay Crouse (105 min)
Bezwzględny kryminalista Michael
Bosworth, przebywający od pewnego
czasu w więzieniu, staje przed sądem
oskarżony o napad z bronią w ręku i
próbę morderstwa. Tymczasem zadu
rzona w nim adwokalka Nancy Brey
ers ulega jego namowom i podczas
przesłuchania pomaga w ucieczce,
dostarczając broń. W niedalekiej
przyszłości oboje planują wspólny
wyjazd do Meksyku. Zaraz po uciecz
ce, Michael dołącza do swego brata
Wally'ego i ich dawnego kompana
Alberta, z którymi ukrywa się w jed

PI 20.05 Kiedy mężczyzna kocha
iietę (When a Man Loves a Wo
rn) - film obyczajowy, USA 1994,
; Luis Mandoki, wyk. Andy Gar, Meg Ryan, Ellen Burstyn, Tina
ijorino (124 min)
chael (A. Garcia) żeni się z ukoiną Alice (M. Ryan), z nadzieją
orzenia statecznej i szczęśliwej rony. Z pozoru wszystko układa się
nyślnie, sytuacja finansowa małików jest znakomita, na świat
ychodzą dzieci Dopiero wówczas
diodzi na jaw, że Alice jest alkoiczka."Nqłóg sprawia, że kobieta
az bardziej" oddala się od męża i
eci Kiedy staje się niebezpieczna
otoczenia, uświadamia sobie, że
nym z przypadkowych domów. Prze
isi poddać się kuracji odwykowej,
stępcy terroryzują gospodynię, Norę
chający Michael robi wszystko, by
Cornell, która zostaje zmuszona do
nóc żonie. Po zakończonym lecze- v telefonicznego powiadomienia Nan'.Alice powraca do domu, lecz jest
*ty o ich kryjówce. Wkrótce w domu
zupełnie innym człowiekiem...
pojawiają się dzieci i mąż Nory...

PODWÓJNE ŻYCIE
WERONIKI
TVP2 22.35 Podwójne życie Weroniki
(La double vie de Veronique) - dramat
psychologiczny, Polska/Francja 1991,
reż. Krzysztof Kieślowski, wyk. Irene
Jacob, Władysław Kowalski, Halina
Gryglaszewska, Philippe Volter
(120 min)
Film o wartości i indywidualności każ
dego istnienia, jest podzielony na dwie
specyficzne części. Jedna z nich ukazu- 9
je historię młodej i utalentowanej dziew
czyny, marzącej tylko o śpiewaniu. Bo
haterka odrzuca prawdziwą szansę na
miłość, poświęcając się muzyce. Jej sta
rania w dojściu na szczyty przerywa bru
talnie śmierć. Druga część jest opowie
ścią o młodej Francuzce, która chcejak
najpełniej przeżyć swoje życie i rezygnuje
z kariery śpiewaczej...

wtorek 18.07

ZAGADKA KASPARA
HAUSERA

CRASH
TVP2 23.00 Wieczór filmowy - Ko
cham kino: Crash - dramat obycza
jowy, Kanada/W. Bryt. 1996, reż.
David Cronenberg, wyk James Spa
der, Holly Hunter, Deborah Unger,
Rosanna Arquette (98 min)
Młody mężczyzna, jadący samocho
dem zderza się z pojazdem młodej ko
biety. Oboje cudem unikają śmierci i
znajdują się w szoku. Wkrótce są w
siebie tak zapatrzeni, że zaczynają sta
nowić dla siebie wzajemnie obiekty
erotycznej fascynacji.. Budzące prze
rażenie swym realizmem zderzenia
samochodowe, są metaforą kolizji
nowoczesnej techniki z ludzką naturą
a także wpływu, jaki wywiera techno
logia na życie seksualne człowieka.
Film oparty jest na głośnej, ze wzglę
du na obecną w niej przemoc i porno
grafię, powieści Jamesa Ballarda...

TVP1 23.00 Gorąco polecam: Zagad
ka Kaspara Hausera (Jeder fur sich
und Gott gegen alle) - dramat obycza
jowy, Niemcy 1974, reż. Werner Herzog,
wyk. Bruno S., Walter Ladengast, Bri
gitte Mira, Hans Musaus (105 min)
Akcja filmu rozgrywa się w nieokreślo
nym miasteczku N. Wpiwnicy o zakra
towanych oknach przebywa zarośnięty
człowiek, który zachowuje się jak zwie
rzę: wydaje nieartykułowane dźwięki,
łakomie pożera kawałki chleba i bawi
się drewnianym konikiem na kółkach.
Jedynym jego gościem bywa tajemniczy
mężczyzna, który nocami przynosi mu
pożywienie. Pewnego dnia nieznajomy
wchodzi do piwnicy, uczy dzikusa pisać
słowa Kaspar Hauser, daje mu buty i
wynosi na dwór. Na wzgórzach otacza
jących miasteczko, nieznajomy uczy
Kaspara chodzić, a rankiem zostawia
go na rynku...

GRÓB
(The Grave) - film przygodowy, USA 1996, reż. Jonas Pate, wyk. Craig Sheffer, Gabrielle Anwar, Josh Charles,
John Diehl (87 min)
King i Tyn wraz z kilkudziesięcioma skazańcami pracują na więzienńej farmie, strzeżonej przez uzbrojonych strażni
ków. Pewnego dnia jeden z towarzyszy niedoli opowiada im historię pewnego skarbu, co wzbudza ich ogromne
zaciekawienie. Okazuje się, że w grobie pewnego zamożnego kupca pogrzebane są bezcenne kosztowności Tajemni
czy mężczyzna nakłania współwięźniów do ucieczki. King i Tyn przekupują jednego ze strażników i uciekają, zosta
wiając za kratkami swego informatora. Teraz zdani tylko na siebie muszą pokonać wiele trudności i odnaleźć grób.
Jednak sprawy komplikują się. Kiedy uciekinierzy próbują ukraść suszące się na sznurze ubrania, z domu wychodzi
właściciel i strzela bez ostrzeżenia w ich kierunku, ciężko raniąc Tyna...

|tVP1 sobota 15 lipca, godz. 23.25
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TVP 1
00 „Zwierzyniec braci Kratt”
(15) - serial przyrodniczy
30 Lato z Misiem i Margolcią
.00 „Powrót Arabeli” (14/26):
„Fałszywy ślub” - serial
30 Wiadomości
40 Prognoza pogody
45 „Flipper” (14/22) - serial
przygodowy
30 Wakacyjny telefon z
pomysłami [tel. 0-800120120]
00 „Jedwabne pończoszki”
(„Silk Stockings”) - film
muzyzcny, USA 1957, (113 min)
00 Wiadomości
10 Agrobiznes
25 „Klan” (267,268)telenowela
.10 „Uwaga dziecko!” („Baby

TVN
Boom”) (10) - serial komediowy
13.40 Kino letnie: „Strażnicy gór”
(„Cool Change”) - film
obyczajowy, Australia 1995,
(88 min)
15.10 Taki jest świat - magazyn
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1172)
16.00 Będzie wciąż ogromniał -

120) - telenowela, Wenezuela
1999-2000, reż. Jose Alcalde,
wyk. Carolina Tejera, Juan
Carlos Vivas, Mariano Alvarez,
Luis Fernandez (44 min)
19.00 Wieczorynka: „Noddy” serial animowany, W. Bryt. 1992
(20 min) (dubbing)
19.20 Rodzinny puchar - program

reportaż
16.25 Alfa: Wyprawa do planety
Ziemia
16.45 Do Sydney z Jedynką teleturniej
17.00 Teleexpress
17.25 Lista przebojów - magazyn
muzyczny (stereo)
17.50 Gość Jedynki
18.05 „Tajemnicza kobieta” (15/

sportowy
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 „Huragan” („Hurricane”) melodramat, USA 1979, reż.
Jan Troell, wyk. Jason Robards,
Mia Farrow, Max von Sydow,
Trevor Howard (115 min)
22.10 Od A do Z: G-arderoba
22.40 Monitor wiadomości

17.05 My to Europa - program
publicystyczny
17.30 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Jeden z dziesięciu
19.20 Dwójkomania
19.30 Jeden na jeden - program
Włodzimierza Szaranowicza
20.00 „Na dobre i na złe” (7):
„Ryzykowna gra” - serial
obyczajowy, Polska 1999, reż.
Ryszard Zatorski, wyk.
Małgorzata Foremniak, (50 min)
20.55 Jubileuszowe Marzenia
Marcina Dańca: Dwudziestka na
bis (2) - program rozrywkowy

21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.35 „Nocna zmiana” („The Late
Shift”) - film obyczajowy, USA

23.05 Sportowy flesz
23.10 Nocne rozmowy - program
publicystyczny
00.00 Nie taki horror straszny:
„Intensywność” („Intensity”) (1/2)
- thriller psychologiczny, USA
1997, reż. Yves Simoneau, wyk.
Molly Parker, John C. McGinley,
Blu Mankuma, Deanna Milligan
(86 min)
01.25 Noc internautów
02.00 Nie taki horror straszny:
„Intensywność” („Intensity”) (2ost.) - thriller psychologiczny,
USA 1997, reż. Yves Simoneau,
wyk. Molly Parker, John C.
McGinley, Blu Mankuma,
Deanna Milligan (86 min)
03.25 Zakończenie programu

TVP 2
30 Telezakupy
00 Dziennik krajowy
20 „Złotopolscy” (61): „Miłość
to jest piękna sprawa” telenowela
50 Studio urody - magazyn
00 Program lokalny
30 „Złotopolscy” (62): „Trudne
uczucia” - telenowela
00 Transmisja obrad Sejmu
55 Poprawiny - II Gala Piosenki
Biesiadnej (2) - program
rozrywkowy
.00 Panorama
.10 „Złotopolscy” (63,64):
„Spóźnieni kochankowie”,
„Sny” - telenowela

1996, reż. Betty Thomas, wyk.
Kathy Bates, John Michael
Higgins, Daniel Roebuck, Bob
Balaban (91 min)
00.10 „Katastrofy na żywo” (4) serial dokumentalny, USA 1999
00.40 „Kupidyn - posłanie**
miłości” („Cupid”) (3) - serial
obyczajowy, USA 1998, reż.
Michael Engler, wyk. Jeremy
Piven, Paula Marshall, Connie

Britton, George Newborn
(46 min)
01.35 „Na pełnym morzu”
(,,Rederiet’7”High Seas”) (65/85)
- serial obyczajowy, Szwecja 1994,
reż. Andres Lennberg, wyk. Gósta
Priizelius, Gaby Stenberg,
Suzanne Reuter, Mikael
Samuelsson (44 min)
02.10 „Agent 86” („Get Smart”) (21)
- serial komediowy, USA 1965,
wyk. Don Addams, Barbara
Feldon, Ed Platt (24 min)
02.35 Noc melomana: Ludwig van
Beethoven - V Symfonia c-moll
op. 67 - koncert
03.15 Zakończenie programu

POLSAT
.00 Piosenka na życzenie
00 „Voltron” (111)- serial
animowany
25 „Karate Kot” (5) - serial
animowany
50 Polityczne graffiti
.00 „Allo, Allo” (73) - serial
komediowy
35 „Herkules” („Hercules 3”)
(45) - serial fantastyczny
30 „Świat według Kiepskich”

(6) - serial komediowy
00 „Rodzina zastępcza” (5) serial komediowy
30 „Luz Maria” (160) telenowela
30 „Karolina w mieście”
(„Caroline in the City”) (74) serial komediowy
.00 „Oh, Baby” (11)- serial
komediowy
30 „13 Posterunek” (37) - serial

komediowy
13.00 Macie co chcecie - program
rozrywkowy
13.30 Sekrety rodzinne - program
rozrywkowy
’
14.00 Dyżurny satyryk kraju program satyryczny Tadeusza
Drozdy
14.30 Talent za talent - teleturniej
dla młodzieży
15.00 „Sok z żuka” (13) - serial
animowany (2^wnin) (dubbing)
15.30 Informacje
15.55 „Xena, wojownicza
księżniczka” („Xena, the
Warrior Princess”) (32) - serial
przygodowy, USA 1995, wyk. L.

Lawless, R. O’ Connor (45 mii^J
16.45 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (51) serial obyczajowy, Brazylia 2000,
reż. Denis Carvalho/Jose Luiz

Villamarin, (45 min)
17.45 „Luz Maria” (161) telenowela
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (35) - telenowela
20.00 „13 Posterunek” (37) -^erial
komediowy, Polska 1997, reż.
Maciej Ślesicki, wyk. Cezary

Pazura, Marek Perepeczko,
Agnieszka Włodarczyk, Marek
Walczewski (25 min)
20.35 „Graczykowie” (9) - serial
komediowy, Polska 1999, reż.
Ryszard Zatorski, wyk. Joanna
Kurowska, Zbigniew ,
Buczkowski, Joanna Brodzik,
Paweł Wawrzecki (25 min)
(powt.)
20.50 Losowanie LOTTO i

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

Szczęśliwego Numerka
21.10 „Kontrakt marsylski”
(„Marseilles Contract”/”The
Destructors”) - film kryminalny,
USA 1968, reż. Francis D. Lyon,
wyk. Richard Egan, Patricia
Owens, John Ericson, Michael
Ansara (87 min)
22.50 Ogłoszenie wyników LOTTO
22.55 Informacje fbiznes informacje
23.10 Prognoza pogody
23.20 Polityczne graffiti
23.35 Różowa landrynka - magazyn
erotyczny
00.05 Super Express TV
00.40 „Zakazane sny 2” („Illicit
Dreams 2”) - thriller erotyczny,
USA 1996, reż. Roger Collins,
wyk. Tim Abell, Tanę McClure,
Teresa Langley, (90 min)
02.05 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

06.40 „Anna” (146) - telenowela
07.30 Telesklep
07.45 „Przygody kapitana Simiana” (16) - serial
08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (10) - serial
08.35 „Dennis rozrabiaka” (61) - serial animowany
09.00 „Łebski Harry” (36) - serial animowany
09.25 „Inspektor Gadget” (29) - serial animowany
09.45 Telesklep
10.00 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
10.30 „Babilon V” (10) - serial SF, USA
11.20 Telesklep
12.00 „Nigdy cię nie zapomnę” (75) - serial
12.50 „Angela” (38) - serial obyczajowy
13.45 „Przygody kapitana Simiana” (16) - serial
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (10) - serial
14.25 „Dennis rozrabiaka” (61) - serial animowany
14.50 „Łebski Harry” (36) - serial animowany
15.15 „Inspektor Gadget” (29) - serial animowany
15.40 „Szkoła złamanych serc” (360) - serial
16.10 „Bajer w Bel-Air” (19) - serial komediowy
16.40 „Esmeralda” (14) - serial obyczajowy, Meksyk
17.35 Maraton uśmiechu
18.05 „Nigdy cię nie zapomnę” (76) - serial
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Angela” (39) - serial obyczajowy
20.30 „Psy wojny” („Dogs of War”) - film sensacyjny,
W. Bryt. 1980, (135 min)
2250 „Złodziej” („Thief”) - film sensacyjny, USA
1981, (135 min)
01.10 „Uwodzicielka” („Mistress of Seduction”) film erotyczny, USA 1998, reż. Ellyn Michaels,
wyk. Kristine Carlson, Michael Boisvert, Andy
Catano, Orly Tepper (105 min)
03.05 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 GRUPA SPECJALNA EKO 07:30 JABŁKO
NEWTONA 08:00 Fakty poranne 08:30 AUTOSTRA
DA - MAGAZYN MOTORYZACYJNY 09:00 KAS
SANDRA 09:30 KASSANDRA 10:00 TELEZAKU
PY 10:30 S.O.S. DLA ZIEMI 11:30 KRÓLOWE
GÓR 11:45 GRAJMY W SZACHY 11:55 DOM PE-

TEN ZWIERZĄT 12:05 BROWARY POLSKIE 12:20
SPOTKANIA Z TRADYCJĄ 12:40 ZJAZD MINIGWIAZD 13:10 EUROPA W ZAGRODZIE 13:35
NAUKA PO ROKU 200014:00 RELACJA Z FESTI
WALU KULTURY UKRAIŃSKIEJ 14:30 EASTEN
DERS 15:00 DRYNDA 15:30 Clip-art. 16:00 Art. -tele
-akcje 16:15 Filmowe atrakcje 17:10 Filmy o filmachO „Zaklętych rewirach” 17:30 Fakty flesz 17:35 Maga
zyn Aktualności Kulturalnych 18:00 Fakty - wydanie
główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Rozmowa dnia
18:30 Czas kibica 18:40 Więcej kultury 19:00 U SIE
BIE 19:30 GRUPA SPECJALNA EKO 20:00 CUT
TY SARKTALL SHIP, RACE 2000 20:30 KASSAN
DRA 21:00 KASSANDRA 21:30 Fakty 21:45 Akta W
22:00 EASTENDERS 22:30 AUTOSTRADA - MA
GAZYN MOTORYZACYJNY 23:00 SPORT NA
LUZIE 23:25 MUZYKA - ŁĄCZY POKOLENIA!?
00:05 OKRUTNA ZIEMIA ■ dla dorosłych

TVC 1
05.00 - Zpiva Karel Gott (1) 05.45 - Josef Sudek 05.59
- Dobre rano 08.25 - Prehled poradu 08.30 - Kouzelna
śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 - Kufr 09.45 - Lakomec
11.45 - Ćerne ovce 12.00 - Zpravy 12.10 - Hry bez hranic 13.20 - Trpaslik Nils Karlsson (1/3) 13.45 - ĆT o
vikendu 13.50 - Klekanice 14.15 - Velke sedlo (1/9)

15.05 - Klub pratel dechovky 15.40 - Deset stoleti ar
chitektury 15.55 - ĆT o vikendu 16.00 - Zpravy - ST 16.05 - Star Trek: Nova generace VI (25/26) 16.50 Śprfouchlata 17.00 - Oćite svedectvi III. (11/13) 17.30
- AZ-kviz 17.55 - Predpovecf pocasi 18.00- Vecerniky
18.10 - Kinobox 18.35 - ĆT vize 18.57 - Śfastnych 10 a

Śance milion 19.00- Vecernicek 19.15 - Udalosti 19.45
- Predpovecf pocasi 19.50 - Branky, body, vteriny 20.00
- Tak nevahej a toe! 20.30 - Partie krasneho dragouna
22.05 - Udalosti plus 22.15 - Predpovecf pocasi 22.20 -

Branky, body, vteriny 22.25 - Tour de France 22.35 Festivalove vteriny 2000 (10/10) 22.45 - Komisar Mo
ulin 00.00- Losovani Śfastnych 10 a Śance milion 00.05
- Udalosti ve svete 00.15 - Nahe tango 01.45 - Star Trek:

Nova generace VI (25/26) 02.30- Kufr 03.10 - Domaci
stesti 03.45 - Hry bez hranic________________________

TVC 2
05.00 - Velky vuz 05.25 - Chcete me? 05.40 - Ekonomicky tydenik 05.55 - Tern, kterym nebylo
doprano06.05 - Evropa.dnes 06.30 - Jak se źije streetworkerum podle 06.45 - ĆT o vikendu 06.50 - Novi

ny STV 07.10 - Udalosti ve svete 07.20 - Vecerniky
07.55 - Panorama 08.30 - „21” 09.00 - Dobre rano 10.55
- Cestomanie 11.25 - ĆT o vikendu 11.30 - Ekonomicky tydenik 11.45 - Pokłady sveta 12.00 - Euronews

12.25 - Kulturni tydenik 12.40 - Vikend s... 12.50 - Fol

kova setkani 13.25 - AZ-kviz 13.50 - Zachysek zvany
Rumelka 14.55 - Ćas pro rodinu 15.20 - Za dvermi je
A.G. 15.50-Rise fantazie(l 2/13) 16.15-Snenio letani
17.10 - Festivalove vteriny 2000 (9/10) 17.20 - Rose
Marie 19.10 - Zpravy ve znakove feci 19.15 - Euro
news 19.55 - Prehled vecernich poradu 20.00 - Jak se

rodi rockovy koncert 20.50 - Tibet 21.00 - „21” 21.30 Jiste, pane ministre (7/22) 22.00 - Śiśou proti zdi 22.30

- Khamoro 2000 (2/2) 23.05 - Andrea Bocelli 23.55 -

Festivalove vteriny 2000 (10/10) 00.05 - Jak se dela
smich 00.50 - ĆT na pristi tyden 01.00 - Euronews 02.00
- „21” 02.30- Kinobox 02.50 - CT na pristi tyden 03.00
- WORLDNET 03.55 - Sibir na konci tisicileti

TV NOVA
6.14 Novashopping 6.30 Snidane s Novou 8.30 Ar-

noldovy patalie. (8) 9.00 Mlady Herkules (8) 9.30

Slavne kralovske rodiny (5) 9.54 Novashopping 9.55
Dnes neordinuji (ćb) 11.30 Cesta do nebe (21) 12.20

Milady (20) 13.05 Takjde ćas (1415) 13.50 Superman
(3)14.55 Hledanizazraku 16.42 Nevashopping 16.45

Kolotoć 17.10 Riskuj 17.40 Prave teef z regionu 17.45
Divoky andel (216) 18.30 Pocasi 18.35 Kassandra (123)
19.30 Televizni noviny 20.00 Daleko od domova 21.25

Natoćto! 22.00 Pericko 22.38

Prave dnes 22.41

Poćasićko 22.45 Stopar0.15 Rambo II 1.50 Nova
shopping 2.05 Konec vysilani

DODATEK

TELEWIZ YJNY

SOBOTA 15 LIPCA 2000

TVP 1
07.00 Wszystko o działce i ogrodzie
07.25 Agrolinia - program rolniczy
08.05 Kulisy wojska
08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 Wakacje z Ziarnem
09.105-10-15
09.35 Walt Disney przedstawia
10.50 „Doktor Quinn” („Dr Quinn.
Medicine Woman”) (23) - serial
obyczajowy, USA 1995, reż.
Chuck Bowmfn, wyk. Jane
Seymour, Joe Lando, Chad
Allen, Erika Flores (46 min)
11.40 Kwadrans na kawę
11.55 Zwierzęta świata: „Wydry z
Yellowstone” (2-ost.) - film
dokumentalny, W. Bryt. 1997
(stereo)

TVN
12.30 Miliard w rozumie
13.00 Wiadomości
13.10 „Zimna wojna” (10/24):
„Kuba. 1959-1962”-serial
14.00 „Jan Serce” (4/10):
„Pieszczoty” - serial obyczajowy
15.05 Z kamerą wśród zwierząt:
Wakacyjne spotkania - program
przyrodniczy
15.25 Miss Polonia 2000 - półfinał reportaż Mariusza Jelińskiego
16.05 Przyjaciele - magazyn
16.40 Gilbert Becaud w Polsce XXI Przegląd Piosenki
Aktorskiej „Artyści Piosenki”
17.00 Teleexpress
17.25 „Dom” (4/12): „A jeszcze
wczoraj było wesele” - serial
obyczajowy, Polska 1980, reż.

Jan Łomnicki, wyk. Jolanta
Żółkowska, (82 min)
19.00 Wieczorynka: „Mapeciątka” - serial animowany, W.
Bryt. 1984 (25 min) (dubbing)
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.55 Prognoza pogody
20.05 „Kiedy mężczyzna kocha
kobietę” („When a Man Loves
a Woman”) - film obyczajowy,
USA 1994, reż. Luis Mandoki,
wyk. Andy Garcia, Meg Ryan,
Ellen Burstyn, Tina Majorino
(124 min)
22.20 Koncert Gilberta Becaud -a
XXI Przegląd Piosenki
Aktorskiej „Artyści Piosenki”
(stereo)

23.05 Sportowa sobota
23.25 „Grób” („The Grave”) - film
przygodowy, USA 1996, reż. Jonas
Pate, wyk. Craig Sheffer,
Gabrielle Anwar, Josh Charles,
John Diehl (87 min)
00.55 „Po tamtej stronie” (13,14):
„Ziemia obiecana”, „Złączenie” serial SF, USA 1996, wyk. David
Hemblen, Bill Cobbs, C. Thomas
Howell, Ammand Tapping (86
min)
02.25 Dworskie majaki - program
rozrywkowy
02.40 Motown Live - koncert
(stereo)
03.20 Lista przebojów - magazyn

muzyczny
03.45 Zakończenie programu

13.00 Z Dwójką dookoła świata
13.30 Zgadula - teleturniej
14.00 Arka No«go - magazyn
14.30 Familiada - teleturniej
15.00 „Złotopolscy” (65): „Pozory”
- telenowela
15.30 Niebieskie lato z Marylą
16.30 „Na dobre i na złe” (8):
„Rozstanie” - serial obyczajowy
. 17.25 Wakacyjna jazda kulturalna magazyn kulturalny
18.00 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 „Jaś Fasola” (8): „Jaś Fasola
znowu w szkole” - serial
komediowy, W. Bryt.

19.20 Dwójkomania
19.30 „Sydney 2000”-film
dokumentalny
20.00 II Mazurska Biesiada
Kabaretowa, czyli gdzie jest
Wielki Mistrz (1) (stereo)
21.50 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.35 II Mazurska Biesiada
Kabaretowa, czyli gdzie jest
Wielki Mistrz (2) (stereo)
00.00 „Suita kalifornijska”
(„California Suite”) - komedia
obyczajowa, USA 1978, reż.
Herbert Ross, wyk. Jane

Fonda, Alan Alda, Maggie Smith,
Michael Caine (99 min)
01.45 „Jeden przeciwko mafii”
(„Man Against the Mob: The
Chinatown Murders”) - dramat
sensacyjny, USA 1989, reż.
Michael Pressman, wyk. George
Peppard, Ursula Andress, Charles
Haid, Richard Bradford (95 min)
03.20 „Na pełnym morzu”
(„Rederief’f’High Seas”) (66/85)
- serial obyczajowy, Szwecja 1994,
reż. Erik Kiviniemi, wyk. Gósta
Priizelius, Gaby Stenberg,
Suzanne Reuter, Mikael
Samuelsson (43 min)
04.00 Zakończenie programu

POLSAT
06.00 Disco Relax
07.00 Piramida - teleturniej
07.30 W drodze
08.00 „Spider-Man” (1) - serial
animowany
08.30 Kalambury
09.00 „Power Rangers” (183) serial fantastyczny
09.30 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
10.00 „Strażnik Teksasu” („Walker
Texas Ranger”) (144) - serial
sensacyjny
10.55 „Witamy w raju” („Welcome
to Paradise”/”Women of Spring
Break”) - komedia, USA 1995,
reż. Bill L. Norton, wyk. Shelley
Long, Mel Harris, łan Ziering,
Delane Matthews (90 min)
12.35 „Ninoczka” („Ninotchka”) -

08.30 Mama, tata i ja - teleturniej dla dzieci i rodziców

09.00 Twój problem nasza głowa
0930 „Mowgli - Nowe przygody” („Mowgli: The New
Adventures of the Jungle Book”) (20) - serial

10.00 Pepsi chart - program muzyczny
10.30 Automaniak - magazyn motoryzacyjny
11.00 „Gwiezdne wrota” (4) - serial SF, USA

12.00^,Daniela i przyjaciele” (39) - telenowela
12.50 Inwazja Mocy RMF FM - H-Blockx

13.15 „Aleksander Wielki” („Alexander the Great”) dramat historyczny, USA 1955, (135 min)
15.35 „Jack i Jill” („Jack & Jill”) (10) - serial
16.30 „Esmeralda” (15) - serial obyczajowy. Meksyk *

17.25 „Kariera od zera” („Working”) (3) - serial
komediowy, USA
17.50 To było grane - program rozrywkowy

TVP 2
07.00 Echa tygodnia
07.30 Tacy sami
08.00 Program lokalny
09.00 „M.A.S.H.” (183) -serial
komediowy
09.25 Niezwykła Siódemka
09.55 Auto
10.15 Wyprawa z National
Geographic: „Dziewiczy
Madagaskar” - film dokumental
ny, USA 1989
*
11.05 Trudny powrót - reportaż
11.35 Kino bez rodziców
12.30 „W poszukiwaniu Wyspy
Skarbów” („Search for Treasure
Island”) (5/12): „Panna młoda” serial przygodowy

06.45 Telesklep
07.45 „Bosco” (3) - serial animowany
08.10 „Guziczek” (21) - serial animowany

19.00 TVN Fakty

19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 „C.A.T. Squad” - film sensacyjny, USA 1986, reż.
William Friedkin, wyk. Joe Cortese, Jack

Youngblood, Steve James,

Patricia Charbonneau (115 min)
21.25 Program rozrywkowy
21.55 „Historia żołnierza” („A Soldier’s Story”) -

dramat wojenny, USA 1984, reż. Norman Jewison,

wyk. Howard Rollins, David Harris (96 min)
23.55 „Cienie przeszłości” (3) - serial sensacyjny, USA
00.45 „Przybywa jeździec” („Comes a Horseman”) western, USA 1978, reż. Alan J. Pakula, wyk. Jane
Fonda, James Caan, Jason Robards, George
Grizzard (118 min)
02.55 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
komedia, USA 1939, reż. Ernest
Lubitsch, wyk. Greta Garbo,
Melvyn Douglas, Bela Lugosi,
Ina Claire (111 min)
14.40 Gospodarz - teleturniej
15.10 Disco Polo Live
16.00 Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Macie co chcecie
16.50 „Spytajcie Harriet” („Ask
Harriet”) (10)-serial

komediowy
17.20 „South Beach” (2) - serial
sensacyjny
18.10 „Ostry dyżur” („E. R.”) (79)
- serial obyczajowy
19.05 „Tom Clancy: Centrum”
(„Tom Clancy’s Op Center”)
(3/4) - serial

20.00 „Świat według Kiepskich”
(7) - serial komediowy
20.30 „Graczykowie” (10) - serial
komediowy
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
21.05 „Niewiarygodne, ale
prawdziwe” (32) - serial
dokumentalny
21.35 Kurier sensacji
22.05 „24 powody do zemsty”
(„Kill Squad’T’Code of
Honor”) - film sensacyjny,
USA 1981, reż. Patrick D.
Donahue, wyk. Cameron
Mitchell, Jean Glaude, Jeff
Risk, Jerry Johnson (81 min)
23.35 Ogłoszenie wyników
LOTTO

23.40 „Opowieści z krypty” („Tales
from the Crypt”) (56) - serial,
USA 1994, reż. Tom Hanks/
Robert Zemeckis/Richard
Donner, (25 min)
00.10 Playboy: „Nocne eskapady”
(„Playboy’s Stripsearch”) (3) serial erotyczny, USA 1995, reż.
Ralph Haglund, wyk. Angela
Diamont, Cameo Jody, Chasey
Marry, Chris Patty (50 min)
01.10 „Mężczyzna do towarzystwa”
(„Life of a Gigolo”) - film
erotyczny, USA 1998, reż. B.
Richard Jeffrey, wyk. Mark Ritter,
Lauren Hays, Leslie Harter, Brad
Bartram (88 min)
02.45 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

07:00 BAJKOWE TROJACZKI.. 07:35 RANCZO 08:00
Fakty poranne 08:20 Letni budzik 08:50 Dolnośląskie lato
09:00 SEKRETY INSTRUMENTÓW MUZYCZ
NYCH 09:30 APETYT NA AZJĘ 10:00 CHŁOPI 10:50
PODWODNY ŚWIAT 11:05 OPOWIEŚCI ANTY

KWARYCZNE. 11:30 TAJEMNICZE ARCHIWUM
SHELBY WOO 12:00 SEKRETY KOBIET 12:30 Wa
kacyjne kino 14:00 W kręgu wiary 14:30 KOSZYKAR
SKIE ABC. 14:45 PUNKT, SET, MECZ 15:00 OGRO
DY ZOOLOGICZNE EUROPY 15:30 TELETUR
NIEJ - WIEŻA 15:50TO LUBIĘ... 16:10 LABIRYNTY
KULTURY 16:30 PIANO EXPRESS 17:00 Dolnoślą
skie lato 17:30 Jestem 18:00 Fakty-wydanie główne 18:20
Prognoza pogody 18:20 Twoja telewizja Wrocław 18:35
Dolnośląskie lato 19:00 MEDALIŚCI OLIMPIAD. 19:15
SPORT 19:30 CZERWONY KARZEŁ 20:05 SAL
SOLO 21:00 Dolnośląskie lato 21:30 Fakty 21:45 Studio
sport 22:00 ŻYCIE W UKRYCIU - dla dorosłych 23:35

PADEREWSKI IN MEMORIAM

TVC 1

05.00 - Game Page 05.30 - Star Trek: Vesmirna lod
Voyager V (4/26) 06.15 - Svet motoru 07.15 - N;
plovarne s Karlem Plihalem 07.40 - Lapidariun
07.55 - Sezame, otevri se (45/52) 08.25 - ALF 08.51
- ZpraVIcky ze sveta - ST - 09.00 - Deti Toma a Jerry

ho (28/56) 09.20-Zpivanky 0930 - Leve kridlo 103!
- Videoatlas chranenych a ohroźenych 11.05 - Na.
venkov 11.25 - Veselka s Moravenkou U Fleku 12.ol

-Zpravy 12.05 - Eńo-ńuńo 13.20- Nemecke narodn
parky (5/7) 14.05 - Vitezstvi 14.15 - Napady svetovi
módyll. 14.40-ĆT na pristi tyden 14.45-Jeden ho

a druhy ćehy 16.15 - Okouzleni (6/20) 17.05 - Pyra
mida 17.35 - Labuźnicky dejepis (13/13) 1750 - Ć1

na pristf tyden 1735 - Predpovecf poćasi 18.00
Zpravy 18.05 - Setkani s obrazovkou 18.25 - Veseli
vanoce, pane Beane 18.50 - ĆT na pristi tyden 185'
- Śfastnych 10 a Śance milion 19.00 - Vecermcel

19.15 - Udalosti 19.40 - Predpovecf poćasi 19.45
Branky, body, vteriny 20.00 - MFF Karlovy Vary 2001
20.50 - V prave poledne 22.20 - Zpravy 22.25 - Bran
ky, body, vteriny 22.30 - Tour de France 22.40 - Zpiv;
Karel Gott (2) 23.15 - Losovani Śfastnych 10 a San

ce milion 23.25 - Noci v Harlemu

TVC 2

05.00 - Manażerem vlastniho zdravi 05.10 - Notes ■
Muzzik 05.45 - Uprostred nekonećna 06.00 - Hud
ba noveho zivota 06.50 - Noviny STV 07.10 - Udalo
sti ve svete 07.20- Vecerniky 07.55 - Panorama 0831
- „21 ” 09.00 - Viaje al Espańol (10/65) 09.10 - Famil;
Album U.S.A. (13/26) 09.35 - Starting Business En
glish (22/40) 09.50 - Kontakt Deutsch (4/13) 10.20
Carte de Visite (4/9) 10.35 - Klić 11.05 - Game Pag<
11.35 - Jiste, pane ministre (7/22) 12.05 - Svet ani
movaneho filmu (28/52) 12.30 - Zpivani na farmi
13.10 - Branibori v Cechach 15.30 - CT na pristi tydei

15.35 - Prirodni skvosty Evropy (2/12) 16.25 - Jizd;
16.55 - ĆT vize 17.15 - Pan a pani Bridgeovi 19.15 -

Euronews 19.55 - Prehled vecernich poradu 20.00
Cizi slovo POEZIE 20.05 - Revizor 22.20- Zblizfc

23.20 - Z h rićek o kralovnach utrźek rusky (3/7) 00.11
- Divoky Bill (1/2) 01.00 - Beethovenuv Hradec 02.01
- Neni nutno, aby bylo veselo aneb Jedeme 04.20
Prijd a nechod’ sam 05.15 - Waldemar a Olga ope
v Lucerne 0635 - Usmivej se, lasko ma___________

TV NOVA

7.04 Novashopping 7.20 Vladci kouzel (18) 751
Batman II (17) 8.20 Herkules V (20) 9.10 Walt Di
sneyajehokouzelny svet 10.10 Eso 11.10 Esmeral
da (7) 12.00 Volejte rediteli 12.30 Cesta kolem svet;
za 80 dni (2/2) 13.45 Veroniciny svudnosti II (4
14.10 Pobieżni hlidka IX (2) 15.00 DoktorizL.A
(10) 15.51 Novashopping 15.55 Kobra 11II (3) 16.51
PfibehzLos Angeles 18.35 Poćasi 18.40 Labyrint
vasne (41)19.30 Televizni noviny 20.00 Silvestro
vskykoktejl(2)21.40 Prave dnes 21.45 Highlande
III 23.33 Poćasićko 23.35 Touha nevinnosti 1.0!
Vladce temnot 2.50 Novashopping 3.05 Konei
vysilani

NIEDZIELA 16 LIPCA

TVP 1
07.00 Samo życie - magazyn
07.15 Za czy przeciw - magazyn
08.00 „Brzydkie kaczątko” (14) serial animowany
08.25 Teleranek na t(r) opie
08.50 „Maszyna zmian” (4) - serial
przygodowy
09.25 MdM - program rozrywkowy
09.55 Gwiazdy, które nie gasną:
„Koziorożec 1” („Capricorn
One”) - film sensacyjny, USA
1978, (118 min)
12.00 Anioł Pański
12.15 Czasy
12.30 „Czy muszę się tłumaczyć” - o
ks. Józefie Tischnerze
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień - magazyn rolniczy
13.50 Rejs 2000 - magazyn żeglarski
14.15 „Słoneczny patrol”

TVC 1
(„Baywatch”) (43) - serial
przygodowy, USA 1999, wyk.
Pamela Lee, David Hasselhoff,
Jeremy Jackson, Alexandra Paul
(42 min)
15.00 Widok z okna (Expo 2000)
15.25 Mrożek. Życie, dzieło,

wielkość - reportaż
16.10 Od przedszkola do Opola:
Andrzej Rosiewicz - program

muzyczny
16.45 Anegdoty prezydenckie
Longina Pastusiaka (28):
William Taft
17.00 Teleexpress
17.20 Randka w ciemno - zabawa
quizowa
18.05 „Lokatorzy” (3): „Dzisiaj
twoja kolej” - serial komediowy,
Polska 1999, reż. Marcin^

Sławiński, wyk. Ewa Szykulska,
Marek Siudym, Michał Lesień,
Agnieszka Michalska (25 min)
(stereo) (powt.)
1835 Śmiechu warte - program
rozrywkowy
19.00 Wieczorynka: „Gumisie” serial animowany, USA (25
min) (dubbing)
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.55 Prognoza pogody
20.05 „Inna kobieta” („Another
Woman”) - film obyczajowy,
Kanada 1994, reż. Alan
Smythr, wyk. Justine Bateman,
Peter Outerbrige, James
Purcell, Kenneth Welsh (89
min)
21.40 Audiotele - rozwiązanie

konkursu
21.45 Twój Kosmos (1) - relacja z
kongresu COSPAR
21.55 Moc - magazyn motoryzacyjny
22.15 Sportowa niedziela
22.40 „Godziny rozpaczy”
(„Desperate Hours”) - thriller,
USA 1990, reż. Michael Cimino,
wyk. Mickey Rourke, Mimi
Rogers, Anthony Hopkins,
Lindsay Crouse (105 min)
00.30 Gwiazdy świecą nocą program popularnonaukowy
00.50 „Kto puka do moich drzwi?”
(„Who’s That Knocking at My
Door?”) - dramat obyczajowy,
USA 1967, reż. Martin Scorsese,
wyk. Harvey Keitel, Zina Bethune,
Lennard Kuras, (90 min)
02.20 Zakończenie programu

TVP 2
07.00 „Czarne chmury” (2/10):
„Krwawe swaty” - serial
07.55 Słowo na niedzielę
08.00 Program lokalny
09.00 „M.A.S.H.” (184)-serial
09.25 „Zagadki natury” (3/10):
„Niedźwiedzie bóstwo z
Kamczatki” - serial
09.55 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
10.20 Wakacje z Dwójką
10.45 Ulica Sezamkowa
11.15 Bezpieczne wakacje
11.25 Expo 2000
12.00 „Rzymska przygoda” („Romę
Adventure”/”Lovers Must

Learn”) - film obyczajowy, USA
1962, (114 min)
14.00 30 ton! Lista, lista - lista
przebbjów (stereo)
14.30 Familiada - teleturniej
15.00 „Złotopolscy” (66): „Miłość
jest głupia” - telenowela
15.30 Piknik Dwójki w Świdnicy (1)
16.35 „Na dobre i na złe” (9):
„Nowe życie” - serial obyczajowy
17.30 7 dni świat - program
publicystyczny
18.00 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 „Święta wojna”: „Kandydat

na prezydenta” - serial
komediowy
19.20 Dwójkomania
19.30 Gol - magazyn piłkarski
20.00 Piknik Dwójki w Świdnicy

(2) (stereo)
21.05 „Nowojorscy gliniarze”
(135) - serial sensacyjny, USA
1996, reż. Mark Tinker, wyk.
Rick Schroder, Dennis Franz,
James McDaniel, Sharon
Lawrence (42 min)
21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram

22.35 Nuty wolą tańczyć solo piosenki Włodzimierza
Wysockiego - Koszalin 2000 (1)
23.30 Miłość po polsku: „Ucieczka” dramat obyczajowy, Polska 1986,
reż. Tomasz Szadkowski, wyk.
Adrianna Biedrzyńska, Zbigniew
Zamachowski, Jerzy Stuhr,
Wiesław Drzewicz (72 min)
00.45 „Eleanor i Franklin - w Białym
Domu” („Eleanor and Franklin:
The White House Years”) (1/2) film biograficzny, USA 1976, reż.
Daniel Petrie, wyk. Jane
Alexander, (lOOmin)
02.00 Zakończenie programu

12.00 „Daniela i przyjaciele” (40) - telenowela
12.50 „Miasteczko” (1,2) - serial obyczajowy, Polska,
reż. Maciej Wojtyszko/Marek Brodzki/Tomasz
Hynek, wyk. Anna Samosiunek, Szymon Bobrowski,
Ewa Wiśniewska, Wojciech Duryasz (35 min)
14.05 Ibisekcja - talk show
14.35 „Wielki napad na pociąg” („The Great Train
Robbery”) - film sensacyjny, W. Bryt. 1979, reż.
Michael Crichton, wyk. Śean Connery, Donald
Sutherland, Lesley Ann Down, Alan Webb (106
min)
16.30 „Esmeralda” (16) - serial obyczajowy, Meksyk
17.25 Z archiwum „Nie do wiary” - opowieści
niesamowite
17.50 Zostań gwiazdą - program rozrywkowy
19.00 TVN Fakty
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 „Incydent „ („The Incident”) - dramat wojenny,
USA 1990, reż. Joseph Sargent, wyk. Walter
Matthau, Susan Blakely, Robert Carradine, Peter
Firth (95 min)
21.25 Fenomen Milionerów - program rozrywkowy
21.55 „Do zobaczenia rano” („See You in the
Morning”) - film obyczajowy, USA 1988, reż. Alan J.
Pakula, wyk. Jtff Bridges, Alice Krige, Farrah
Fawcett, Drew Barrymore (113 min)
00.10 „Sieć” („The Network”) - film obyczajowy, USA
1976, reż. Śidney Lumet, wylc. Peter Finch, William

Holden, Faye Dunaway, Robert Duvall (135 min)
02.20 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW

POLSAT
06.00 Disco Polo Live
07.00 Twój lekarz - magazyn
medyczny
07.15 Wystarczy chcieć
07.30 Jesteśmy - magazyn redakcji
programów religijnych
08.00 „Spider-Man” (2) - serial
animowany, USA (25 min)
(dubbing)
08.30 Talent za talent - teleturniej
dla młodzieży
09.00 „Power Rangers” (184) serial fantastyczny, USA 1994
09.30 Klub Stasia i Nel
10.00 Disco Relax
11.00 „Diabli nadali” („The King of
Queens”) (24) - serial
komediowy, USA 1998, wyk.
Kevin James, Leah Remini, Jerry
Stiller, Victor Willfems (25 min)
11.30 „Ja się zastrzelę! (Just Shoot
Me”) (50) - serial komediowy,

06.45 Telesklep
07.45 „Hutch Miodowe Serce” (57) - serial animowany
08.„Biblia dla najmłodszych” (4) - serial animowany
08.30 Mama, tata i ja - teleturniej
09.00 Twój problem nasza głowa
09.30 „Życie to nie bajka” („Pocketful of Miracles”) komedia obyczajowa, UŚA 1961, (130 min)

USA 1998, wyk. George Segal,
Laura San Giacomo, David
Spade, Wendie Mallick (25 min)
12.00 „Jej cały świat” („Jesse”) (20)
- serial komediowy, USA 199899, reż. James Burrows, wyk.
Christina Applegate, Bruno
Campos, George Dzundza,
David DeLuise (25 min)
12.25 „Chisum” - western, USA
1970, reż. Andrew V. McLaglen,
wyk. John Wayne, Forrest
Tucker, Geoffrey Deuel, Glenn
Corbett (107 min)
14.20 „Pan i pani Smith” („Mr. &
Mrs. Smith”) (4/13) - serial
komediowy, USA 1996, wyk.
Scott Bakula, Mjjria Bello, Roy
Dotrice, (47 min)
15.15 Co ty wiesz o gotowaniu (7) magazyn kulinarny
15.30 Dyżurny satyryk kraju

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

16.00 Informacje
•
16.10 Prognoza pogody
16.20 „Spytajcie Harriet” („Ask
Harriet”) (11)-serial
komediowy, USA 1997, wyk.
Anthony Tyler Quinn, Lisa
Waltz, Willie Garson, Patrie Y.
Malone (25 min)
16.50 Macie co chcecie - program
rozrywkowy
17.20 jezioro marzeń”

(„Dawson’s Creek”) (4) serial obyczajowy, USA 199798, wyk. James Van Der Beek,
Michelle Williams, Joshua
Jackson, (45 min)
18.10 „Ostry dyżur” („E. R.”)
(80) - serial obyczajowy, USA
1998, wyk. George Clooney,
Anthony Edwards, Noah
Wyle, Julianna Margulies
(45 min)

19.05 „Tequilla i Bonetii” (3) - serial
sensacyjny, USA 1991-1992, wyk.
Jack Scalia, Mariska Hargitay,
Charles Rocket (50 min)
20.00 „Strażnik Teksasu” („Walker
Texas Ranger”) (145) - serial
sensacyjny, USA 1996, wyk. Chuck
Norris, Clarence Gilyard, (45 min)
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „Doktor WJio” („Doctor
Who”) - film SF, W. Bryt./USA
1996, reż. Geoffrey Sax, wyk. Paul
McGann, Eric Roberts, Daphne
Ashbrook,
(85 min)
22.35 Ogłoszenie wyników LOTTO
22.40 Tok Szok - talk show
23.10 Na każdy temat
23.40 FIFA TV - magazyn sportowy
00.10 Magazyn sportowy
01.40 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

07:00 RODZINA LEŚNIEWSKICH 07:30 ŚWIAT
OGRODÓW.. 08:00 Bajka na dzień dobry 08:20 Kom

pas 08:30 Agro - Fakty 08:50 Zielone pogotowie 09:00
WIERZĘ, WĄTPIĘ, SZUKAM 09:30 WSZYSTKIE.
SMAKI KANADY 10:00 ZAPROSZENIE 10:20 PODWODNY ŚWIAT 10:35 STULECIE LOTNICTWA
11:30 MAGAZYN TURYSTYCZNY ■ TAM I TU 12:00
TELEWIZYJNY MAGAZYN PRZYRODNICZY
12:30 Weekend, weekend 14:15 Zakręcony program 14:30
WIELCY ODKRYWCY 15:20 TAJNIKI NIEMIEC
KIEGO TENISA 15:35 LEKI Z ZIELNEJ APTEKI
15:50 SMAKUJĄC ŻYCIE Z KRZYSZTOFEM KO

WALEWSKIM 16:05 PEŁNA KULTURA 16:45 SPO
TKANIE ZESPOŁÓW CYGAŃSKICH 17:05 MP W
SIATKÓWCE PLAŻOWEJ ł8:00 Fakty - wydanie głów
ne 18:20 Prognoza pogody 18:30 PP NOKIA.W ZJEŹDZIE 19:00 TURNIEJ TENISOWY KOBIET PRO
KOM OPEN 20:00 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
POLSKI NA ŻUŻLU 21:10 3,2,1 ...start 21:30 Fakty 21:45
Koszykarskie ABC 22:00 ŻYCIORYSY Z REFRENEM
22:30 ŁAGÓW - 2000 23:00 JAŃCIO WODNIK - za zgo-

dą rodziców

05.00 - Jak se źije sestrićkam podle Martina 05.15
Labuźnicky dejepis (13/13) 05.30 - Star Trek
Vesmirna lod\Voyager V (5/26) 06.15 - Svetozo
06.45 - Pokłady svteia 07.00 - Pyramida 07.30 - Żi-ra

fa 09.30 - Podivuhodnd prazdniny rodiny Smolikov

(2/13) 10.00- Objektiv 10.25 - Kalendarium 10.35
Manażerem vlastniho zdravi 10.45 - Velke sedlo (2
9) 11.35 - Hledani ztraceneho ćasu 12.00 - V pravi
poledne 13.00 - Zpravy 13.05 - Receptar dto dum;
zahradu 13.40 - Kdo probudi PindruśeN^.45
EXPO 1998 15.00 - Cesty viry 15.35 - Ryba na such)
ćb 17.20 - Svetozor 17.45 - Svatecni slovo Zdeńk
Susy - ST -17.55 - Predpoved* poćasi 18.00 - Zpray
18.05 - ĆT na pristi tyden 18.10 - Usmevy Antonii
Nedośinske 18.50- Śprfouchlata 18.57 - Sfastnycl
10 a Śance milion 19.00- Vecernicek 19.15 - Udało

sti 19.35 - Predpoved1 poćasi 19.40 - Branky, body
vteriny 1935 - Sportka, Sazka 5 ze 40 a Śance 20.00
O pokład Aneżky Ćeske 20.40 - Bloody Tamagoch

21.15- Stalo se... 21.30 - Zpoved* zpevaka vezenski
kapely v Dachau 21.45 - Zpravy 2150 - Branky, bod)
vteriny 21.55 - Tour de France 22.05 - Losovani Spor

tky, Sazky 5 ze 40 a 22.10 - Vetrelci (2/2) 23.40 - Lo
sovani Śfastnych 10 a Śance milion 23.45 - Planet

zivota (1/9) 00.35 - „60” 01.25 - Star Trek: Vesmirn;
lod1 Voyager V (5/26) 02.10 - ĆT vize 02.30 - Tele

shopping 02.40 - Revizor

TVC 2

07.40 - Noviny STV 07.55 - Panorama 08.30 - Zvuk
a doteky 08.50 - Ukryto v depozitari 09.00 - Nedeln

rano s Jaroslavou Panyrkovou 09.50 - Na dobr<

vyhlidce 10.15 - Kulturni tydenik 10.30 - Ejgset sto

leti architektury 10.45 - Jeden svet 11.10 - Reformato
a kacir 12.10 - Navrat do modrych hlubin (4/6) 13.01

- Divoky Bill (2/2) 13.45 - Prvni pomoc 14.00 - STU

DIO SPORT 14.05 - OH Barcelona 1992, 15.10

Ytong Bohemia Tour (reportaż z 15.45 - Portret M

Vernerove 16.30 - British Open 1999 1730 - Trav
je zelenejsi 19.10 - ĆT na pristi tyden 19.15 - Euro

news 19.55 - Prehled vecernich poradu 20.00 - Sve

jazzu (4/7) 21.00 - „21” 21.30 - Deset stoleti archi
tektury 21.45 - Salon 22.20 - Bez limitu 23.00 - Śumn

Nachod 23.20 - Vysnena Amerika 01.00 - Euronew
02.00 - „21 ” 02.30 - V prave poledne 03.25 - Khamo
ro 2000 (2/2) (S) 04.05 - Martial Solal Big Band
Francie

TV NOVA
7.04 Novashopping 7.20 Vladci kouzel (19) 73<
Batman II (18) 8.30 Walt Disney a jeho kouzeln
svet 9.25 Natoćto! 10.00 Esmeralda (8) 10.5:

Nedelni Prask 11.40 Profesionalove (2) 12.40 Pr<

par dolaru navic 15.00 Doktori z L.A. (11) 153.
Kobra 11 II (4) 16.48 Novashopping 1630 Dv

machri mezi nebem a peklem 18.35 Poćasi 18.44
Labyrinty vasne (42) 19.30 Televizni noviny 20.0<

Zloćin stoleti 22.05 Prave dnes 22.10 Vymenny ob
chod 23.51 Poćasićko 23.55 Homeboy 1.50 Nova
shopping 2.05 Konec vysilani
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HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
-

____

-

O Q |TT SIT

ORAZ DYSTRYBUTOR

Nysa, ul. Jeziorna 1

I PRZEDSTAWICIEL FIRM

(przy tamie na Jeziorze Nyskim)

POLECA:

Tel./fax (077) 433 65 19

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
PRODUCENTA STOLARKI BUDOWLANEJ

SYSTEMY
DOCIEPL|Ń
BUDYNKÓW

PLAST - TECHNIK
OKNA i DRZWI
PVC&ALU

MIKROWENTYLACJA
NA WYPOSAŻENIU

Okna typowe ( od ręki) -nastanie magazynowym

STANDARDOWYM

OKIEN

Ponadto w naszej ofercie
1. Panele podłogowe
- 30,oo zł brutto
2. Stolarka drzwiowa i okienna
- Stolbud
,ro papy, lepiki
- Uizędowskrw/o styropian
- Drewtur
-Polskone
- Porta

-PLĄS

DYSPONUJEMY TRANSPORTEM
RATY BEZ ŻYRANTÓW

’*□ Ocieplenie ■ system ATLAS D Okho PCV1465x1435J
lachvnSS?ent
,acny
o Płyty gipsowe 9,5 zw.
Rynny ocynk i plastik
12,5 zw.
D Suporex, cegły, bloczki
12,5 wodoodP°rne
oraz budowlanka ogólna
! ■..

CZYNNE W GODZ.

7 '

- 16

liFW M PPUH
• [r

Oferuje:
Kompleksowe naprawy
pogwarancyjne, oraz obsługę
samochodów marki FORD
Stosujemy do napraw części
oryginalne lub ich zamienniki.
Ponadto w sklepie sprzedaż części
oryginalnych i zamienników

^4/>fłASZlkVIC<\
|
CENTRUM OGRODNICZE
|
ul. Jagiellońska (koło targowiska)
I
I POLECA:
• Drzewa i krzewy
«
| - pelargonie

• Ogrodzenia drewniane i -siątki

| - róże gruntowe

• Słoje i zć
• Artykuły

■

w doniczkach - 4,50 zł

■ - byliny i skalniaki od 1,50 zł

I
I
I
L

UWAGA!!!
Tylko w lipcu dla posiadacza niniejszej reklamy
10% rabatu na materiał szkółkarski
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LEKARZ
STOMATOLOG

Anna Skoczeń
przyjmuje:

poniedz.. >»
wtorek «
16.00 -19.00

czwartek
piątek w godz. 10.00 -13.00
Nysa, ul. Drzymały 8/2

DR NAUK MEDYCZNYCH
SPECJALISTA CHOROB OCZU
BEATA
GOŁASZEWSKA - FUCHS

LEK. CZESŁAW KOBYŁECKI

SOCZEWKI KONTAKTOWE
DLA KAŻDEJ WADY WZROKU
- DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB OCZU
(LASER. USG, ANGIOGRAFIA)
- KOMPUTEROWE BADANIE WAD WZROKU
- KOMPUTEROWY BEZKONTAKTOWY
POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDOCZNEGO
NYSA, ul. WANDY PAWLIK 12 A
(boczna ul. Słowiańskiej),

Poradnia PKP - Nysa, Kolejowa 2

SPECJALISTA CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH
Poniedz. czwartki 17.00 -18.30

- badania USG, EKG, cukru
- wizyty domowe
Tel. 435 60 63, 0602 199 413
a

REJESTRACJA: TEL. 433 04 66.448 26 15

tel. 433 04 55

PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI
op-1358b

. GABINET CHIRURGII
URAZ - ORTOP
+ USG DZIECIĘCYCH
STAWÓW BIODROWYCH

GODZ. 15.00-18.00

Barbara Oleksyk
specjalista reumatolog

Nysa, ul. K E N 53/1

lek. Rafał BEREŹNICKI
ortopeda - traumatolog

środa w godz. 17.00 -18.00
Pozostałe dni

czwartek 18.00-19.30

po uzgodnieniu telefonicznym

NYSA, PRUDNICKA 3

•

WIZYTY DOMOWE

tel. 435 85 53
185b

Grzegorz Ruszecki

GABINET LARYNGOLOGICZNY
lek. ALINA WOŁYNIEC

Reumatologiczny

Tel. 0602 175 809.

Lekarz medycyny

KOMPUTEROWE POLE WIDZENIA

Gabinet

Op-1134/

specjalista chorób
ęĄBiNĘr^usS.
LEK. ELŻBIETA KRZYMOWSKA

spec, otolaryngolog
wtorki, czwartki

STOMATOLOG

wewnętrznych

17.00-19.00

specjalista radiolog

GABINET CHIRURGII URAZ. - ORTOP.

BADANIA DZIECI I DOROSŁYCH
jamy brzusznej, sutków, tarczycy,

wtorki, czwartki, piątki

lek. ANDRZEJ WOŁYNIEC

ślinianek, urologiczne,

od godz. 16.30

spec, ortopeda - traumatolog

ginekologiczne, badania RTG

ul. Pił sudskiego 12a, tel. 433 3019

USG DZIECIĘCYCH ST. BIODROWYCH

praktyka internistyczna,

środa 17.00-19.00

mammografia - opisy

tel. 431 05 35

wtorek i czwartek 16.00 -17.30

Nysa, ul. Grzegorza z Sanoka 8

sobota 9.00-11.00

16571

GABINET INTERNISTYCZNY

USG

GABINET STOMATOLIGICZNY
lek. storn.

w godz. 17.00-18.00

Telefony:
gabinet 433 39 27,
kom.
0606 393 387,
dom.
433 64 42

Tel. gab. 433 32 98
Tel. dom. 433 31 75

Gabinet
Stomatologiczny
lek. storn. IRENA KLAUZIŃSKA

lek. med. Małgorzata Browarska

SPECJALISTA CHORÓB OCZU
DIAGNOSTYKA - LECZENIE: ZEZ, JASKRA, OKULARY
BADANIA KWALIFIKACYJNE KIEROWCÓW

ADRES GABINETU:

wt. 10.00- 13.00; 16.00-18.00
czw. 10.00 - 13.00; 16.00 - 18.00;

(nad restauracją Lucia)
środa 8.30 -12.00

NYSA, UL. PIŁSUDSKIEGO 55, PORADNIA ZUP pokój 112,
tel. dom. 435 88 91, kom. 0602 466 029

pt. 16.00-18.00

GABINET CZYNNY:

263/B

czwartek 16.00 -18.00

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK 16.00-17.30

piątek 14.30 -18.00

GABINET
PEDIATRYCZNY

Tel. gab. 435 28 94

lek. med.
Aleksandra Złotoś

Tel. kom. 0603-124-370 dom. 431-03-01

pn. 11.00-13.00;

Tel. dom. 431 08 32

DERMATOLOG

poniedz., piątki 10.00 -13.00

PIŁSUDSKIEGO 2 Xlp.

SPECJALISTYCZNY GABINET OKULISTYCZNY

Nysa, ul. Wolności 9

Op-126b

NYSA, ul. Sudecka 11

Wizyty domowe

NYSA,

codziennie 16.00 -19.00

IWONA LIPNICKA

(obok nowej przychodni i elektrowni wodnej)

Nysa, ul. Celna 21/3
Przyjmuje: środa, piątek

- Protetyka - Chirurgia - Leczenie laserem

tel. 435 50 12 lub 0602 - 68 45 90

specjalista chorób wewnętrznych

ADAM BĄK

- Leczenie próchnicy najnowszą szwedzką metodą - bez borowania

PRZYJĘCIA:
op-1192b

Ny?a. Ml. Piłsudski W ?A -11 p.

Wiesław Sienkiewicz

ANNA ORZECHOWSKA

PRACOWNIA MEDYCYNY I PSYCHOLOGII S.C.
UL. KWIATOWA 4, tel. 4310 677, 0602 390 589

Nysa, ul. Piłsudskiego 12 A

SPECJALISTA

(nad apteką)

PSYCHIATRA

CZYNNY

poniedziałki, czwartki

psychozy. Alkoholizm-Esperal.

czwartek 18.00 -19.30
Pozostałe dni
po uzgodnieniu telefonicznym

17.00-18.30

Nysa: 433 31 19.

WIZYTY DOMOWE

Ruciński: Nerwice, depresje,

Nysa, ul. Warszawska 2

1769

BADANIA KIEROWCÓW I PRACOWNICZE
UBIEGAJĄCY SIĘ O PRAWO JAZDY LUB ŚWIADECTWO KLASYFIKACJI
OPERATORZY - PRACUJĄCY NA WYSOKOŚCI - PRACUJĄCY Z BRONIĄ PALNĄ
- INNE WG POTRZEB - OPIEKA NAD ZAKŁ. PRACY (UMOWY)

Przyjmują:
mgr E. Koczy - psycholog

Tel. 433 33 80; 0604 44 94 57

pon. i czw. 16.30 - 18.00

(boczna Drzymały)
Op-1176/B

tel. 0604 438 901
op-1193/B

GABINET
LARYNGOLOGICZNY

Paweł Koronczok
specjalista chorób
wewnętrznych
WTOREK
CZWARTEK
16.00-17.00 18.00-19.00
Wizyty domowe - zgłoszenia:
tel. 433 24 OO
Lek. med.

mgr Elżbieta Sanocka

NYSA, MICKIEWICZA 1 B
(IX piętro)
'
Środa 16.30 -18.00

telefoniczne:

Tel. 431 06 29
Tel. 0604 18 3712

w godz. 17.0Q - 20.00,

EKG, USG, badania poziomu
cukru i cholesterolu

tel. 433 32 73
op-316/B

Gabinet Pediatryczny
lek. Czesław Błaszczyszyn

Marian Pasieka

specjalista chorób

AKCJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE

ginekolog - położnik
przyjmuje:
poniedziałek, środę 16.30 -18.00

Pozostałe dni
po uzgodnieniu telefonicznym.

ul. Piłsudskiego 55 (Przych. ZUP)

Tel. dom. 433 18 41
Tel. kom. 0601 913 6Ś4

tel. 433 56 03; 0604 805 266

90/B

GABINETY STOMATOLOGICZNE

szczepionką INFLUVAC na rok 2000/2001.

wewnętrznych

Wszystkich chętnych pacjentów prosimy

-EKG-

o kontakt telefoniczny:
4480 499 od godz. 7.00 - 17.00.

Przychodnia PKP ul. Kolejowa 2

środy, piątki
w godz. 17.00 -18.30

lek. med.

SŁAWOMIR RESAKOWSKI

Wtorek 18.00-19.00

informuje,
że od miesiąca września ponawia

GABINET
GINEKOLOGICZNY
,

Nysa, ul. Piłsudskiego 12 A
(nad apteką)

Wizvtv domowe:

PRZYCHODNIA PKP przy STACJI
Lekarz medycyny

K

Inwalidów - ul. Lompy 3

ANNA KAŹMIERCZAK

zgłoszenia

codziennie 17.00 - 19.00

Przychodnia Spółdzielni

lek. med.

PSYCHOLOG

lek. med. M. Chudy

Przyjmuje:

Rejestracja: tel. 433 82 50

GABINET OKULISTYCZNY IV

Recepty refundowane przez kasę chorych
Op^nn

LEK. STOM. DANUTA NOWAK
SPECJALISTA CHIRURG

LEK. STO.M. MARTA LIGAS
Nysa, ul. Piłsudskiego 12A

Nysa, ul. Piłsudskiego 12A

Tel. 448 63 88

(budynek Apteki), tel. 448 63 88

(budynek Apteki)

pon., śr., pt., 16.00 - 20.00
Nysa, ul. Mickiewicza 1B//20

wt., czw., 16.00 - 20.00

wt., czw., 16.00 - 20.00
•Tel. 433 89 59, Tel. dom. 4310 949

-

sob. 10.00-12.00

Tel. dom. 433 17 08

CENTRUM OPTYCZNYM
ZABIEGOWY GABINET CHIRURGICZNY

STOMATOLOG

48-300 NYSA, Prudnicka 1

BOŻENA TRYNKLER

Nysa, ul. Parkowa 10
księgarni wojskowej), tel. 433 82 50

wtorek, czwartek,
piątek od 1600

czynne w godz. 12.00 -17.00

x

NYSA, ul. PRUDNICKA 3
(w podwórkg za Domem Chleba)
Tel. dom. 433 52 29
Tel. 0602 748 721
opll’JM

LEKARZE OKULIŚCI
E. SZEPTYCKA
poniedz. i środa
15.00-17.00

M. RĄCZY
wtorek i czwartek
15.30-17.00

lek. med. MICHAŁ GIEREK

.

specjalista chirurg

PRZYJMUJE: środy, czwartki w godz. 17.00 -19.00

* ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne, elektrokoagulacje

* USG jamy brzusznej

Tel. kom. 0605 517 227, tel. dom. 433 83 22

Prywatny gabinet
ginekologiczno - położniczy
Lekarz medycyny

BIURO HANDLOWE

PULZBUD

GODZ.-9.00-16.00

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - ZAOGZNE

SOBOTA-9.00 -13.00

NYSA, ul. NOWOWIEJSKA 23 A
(NA PRZECIW CENTRALI NASIENNEJ)

KRZYSZTOF KROCZAK
Nysa, ul. Mickiewicza 39

48-300 Nysa,
ul. Poznańska 1,

Tel./fax 433 07 37

5VEKA>

tel. 077/433 0310

USG, CYTOLOGIA

Przyjmuję:
pon, wt, czw, pt od godz. 17.00

OKNA,DRZWI

ręjęstrgęją tęlęfęmięzn?
Tel. 4310 147, 0602 630 743

transport

REFUNDACJA RECEPT

LETNIA

montaż
op-1345

GWARANCJA

serwis

Prywatny Gabinet Stomatologiczny

OKNA
CIEPŁOCHRONNE

lek. storn. MAREK CHLIPAŁA

OD 1 września W ROKU SZKOLNYM
2000/2001 DO:

RABATY NA
OKNA NIETYPOWE

Nysa, ul. B. Prusa 23/3

OGŁASZA NABÓR
NA SEMESTR I
I. Prywatnej Szkoły Policealnej (4-semestrv) w zawodach:
- technik ekonomista

poniedziałek 16.00 ■ 20.00

- technik obsługi turystycznej

wtorek 10.00- 12.00; 16.00 - 20.00

czwartek 10.00 - 12.00; 16.00- 20.00
piąte* 16.00 - 20.00

sobota 10.00-12.00

- technik rachunkowości

Firma „PULZBUD” POLECA AUSTRIACKIE ZALUZJE
WEWNĘTRZNE DO OKIEN PLASTKOWYCH
I DREWNIANYCH. DUŻY WYBÓR KOLORÓW.

z
§

NOWOŚĆ! ROLETA WEWNĘTRZNA „FANTAZJA” °
DO OKIEN PCW
<2

Tel. gab. 0604 363 601

V-140D

---------------------------------------------------------------------------------6627!

- technik administracji
- technik dietetyk

-Technik organizacji prac biurowych
II. Prywatnego Liceum Ekonomicznego
- technik ekonomista

Dokumenty do szkoły należy składać

GABINETY CHIRURGII OGÓLNEJ

BETONU
„POLTRANS”

w sekretariacie szkoły przy ul.Poznańskiej 1
w dniach: WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

dr n. med. KRZYSZTOF KAMIŃSKI

Atrakcyjna oferta

samochodami zachodnimi

w godz. 1300-16 00

tel. 44-82-720, 0-604-648-792, 0-606-448-437
SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH

specjalista chirurg

z napędem na dwie osie
o pojemności 6,5 kubika

wtorek

przyjmuje:

18°°. 1930
GARŚĆ INFORMACJI O SZKOLE:

NYSA, ul. Nowowiejska 60

* szkoła przyjmuje bez egzaminów według kolejności zgłoszeń

Rejestracja: tel. 435 51 86 w godz. 12°°. 1800 .

Tel. 433 73 83; 431 21 60;

- do wyczerpania miejsc,

0603 957 795.

MU
Lekarz medycyrfy

lek. med. ELIGIUSZ DUBIEL

* nauka odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące, no

chirurg

woczesne programy nauczania, dostosowane do szybko zmie

przyjmuje:

JAN LUBECKI

PRZYJMUJE:

da pracownie komputerowe,

18°°. 193°

piątek

SPECJ. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
DIABETOLOG

niającej się rzeczywistości, systemem zaocznym, szkoła posia

Po^^iałek

* w programie nauka języków obcych

(j.angielski, j.niemiecki, j.francuski,)

lek. med. KAZIMIERZ BŁOŃSKI

* wykładowcy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe

17°° - i8°°

NYSA, ul. Mariacka 6

chirurg

przyjmuje:

(Przychodnia)

i pedagogiczne oraz bogate doświadczenie w nauczaniu.

18°°. 193°

środa
sobotg

Kładziemy nacisk zarówno na wiedzę teoretyczną,

jak i praktyczną.

1O00-1130

Tel. 0601 913 630, 431 02 74
badanie poziomu cukru,
cholesterolu, EKG

Nysa, ul. Piłsudskiego 12A

Wszelkie informacje można uzyskać również

(przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego ■ Sudecka)

w godz. wieczornych pod numerami

TTSTb
op-chir

GABINET MEDYCYNY PRACY

GABINET INTERNISTYCZNY
Zofia Kałwelis ■ Zaleska
lek. chorób wewnętrznych

specj. medycyny pracy

badanie profilaktyczne

* badania kierowców

* badania do książeczek zdrowia

poniedziałki, czwartki 16.30 -18.00
Nysa, ul. Piłsudskiego 55
tel. 433 34 76

(Przychodnia ZUP),

tel. 4358-959, 4332-210, 4332-340
Op-1177B

KREDYT GOTÓWKOWY
UWAGA!!! SUPER KREDYT

NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI
dla:
- pracowników oraz emerytów resortów MON.MSWIA, MS
- pracowników urzędów państwowych, edukacji narodowej,
służby zdrowia i opieki społecznej
- pracowników PKR PKS, MZK, MPO,.TP SA, PZU SA, OPEC,
ASKO, Motor sp. z o.o., Poczty, Zakł. Energetyki i Gazyfikacji

Jeśli brakuje Ci gotówki na:
- wykupienie mieszkania,
- zakup samochodu,
- wymarzony urlop
Biuro Kredytowe „PRO-FIN” pomoże Ci zrealizować twoje cele.

oraz pracowników spółek z o.o. I S.A.
EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE:
Istnieje możliwość otrzymania kredytu:

„PRO-FIN”

- już od 1,19% miesięcznie
- bez poręczycieli

48-300 Nysa

49-300 Brzeg

ul. Piłsudskiego 40 p.401

ul. Trzech Kotwic 9 p. 206

tel. 433 30 28,448 70 79,433 30 58 w.305

tel. 444 49 74

Pośrednictwo Finansowe
ul. Bielawska, 48-300 Nysa, tel. 433 08 21
ZAPRASZAMY: pon. - pt. 10.0Q -17.00.
'
Szybko uzyskana gotówka, minimum formalności.

op-1226/B
262/B

4*

UWAGA PACJENCI!
ZMIANA!

CZĘŚCI DO AUT PRODUKCJI
zachodniej
rom
I JAPOŃSKIEJ

RADA SOŁECKA
Samorządu Mieszkańców wsi LIPOWA
ogłasza

Lekarz pediatra

EWA MACHOWSKA
przyjmuje pacjentów
ze zlikwidowanej Przychodni

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 85 m kw. znajdującego

się w budynku nr 46 w Lipowej z przeznaczeniem na prowadzenie

na ul. Bramy Grodkowskiej 1

działalności usługowo - handlowej. Stawka czynszu netto wynosi 4,60
zł za 1 m kw. miesięcznie plus 2Ź% VAT.

w PRZYCHODNI przy

Przetarg odbędzie się 25.07.2000 o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej -

ul. MARIACKIEJ 6/8
-1 piętro (dawna ul. 1-go Maja)

Przyjmuje także

nowe zapisy (opcje).

Lipowa 46. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w qodzi-

nach 17.00 - 19.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie przed przetar
giem wadium w wysokości 100 zł
Informacje udzielane są pod numerami telefonów:

Towar
zamówiony
do godz. 10.30
- odbiór w tym
samym dniu
Autoryzowany Dealer

BOSCH

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
warsztaty z Nysy i okolic.
Nysa, ul. Wyspiańskiego 3a
Tel./fax 433 91 69,
8'
tel. 0602 394 765
<
Sklep czynny:
°
rzeka Nysa
pn-pt 9-17, sob. 9-13
g

Wyspiańskiego

Kłodzka

435 45 78 - Przewodnicząca Rady Sołeckiej, 435 44 83 - Sołtys
4540

Wrocław - Opole

CENTRUM OBSŁUGI RYNKU

NIERUCHOMOŚCI
Nysa ul. Wradamka 5

Ubezpieczenia

Obrót

Wycena

sprzedaż, zamiana, wynajem ■

■ sprzedaży, sądowych i skarbowych
- kredytów, mienia zaburzańskiego

mieszkań, domów, działek, lokali

Zarządzanie

W

- wspólnotami mieszkaniowymi
- wynajętym mieszkaniem
- wydzierżawionym lokalem

O 608 327 669

448 46 W

w sprawach:

Geodezja
- regulacja stanów prawnych
i podziały nieruchomości
- sporządzanie map do różnych celów

- od ognia i innych żywiołów
- kradzieży z włamaniem i innych

O

Kredyty
■ do 80% wartości nieruchomości
■ również bez poręczycieli
- spłata do 20 lat w równych ratach

------------------------------- W NYSIE
KE SPRZEDANIA

/■

Mieszkanie 2-pokojowe w Nysie
na drugim piętrze z balkonem i z ogródkiem.
V

KE WYNAJĘCIA

X

Z.................

Biura w Nysie (gabinety)
o pow. 30 m2, 32 m2, 37 m2, 45 m2
V
r

NYSA

Z
X

Działka pod zabudowę o pow. 15 AR
na Górce Otmuchowskiej
Bez uzbrojenia

Sklepy w Nysie
o pow. 30 m2, 67 m2, 85 m2
\___

CENTRUM NYSY
Lokal usługowo-handlowy
na parterze, powierzchnia 30 m2
(stan komfortowy)
______________________________/

/

NYSA
Dom o pow. 110 m2 z garażem
i ogrodem, salon 35 m2, pełne
wyposażenie

<___ ________________

OKOLICE NYSY
SPRZEDANIA_

SPRZEDANIA
A

Z

Mieszkanie
w Otmuchowie
4-pokojowe z balkonem,
na osiedlu

Miejsce
na Twoją x
ofertę !

X_____________________________ ;__ /
Z

x

Dom wolnostojący
w Starym Paczkowie
o pow. 300 m2
na działce 30 AR
\.....................................................

OKOLICE NYSY

OKOLICE NYSY

J

Dom przedwojenny o pow. 160 m2
na działce 11 AR po częściowym
remoncie (posadzki,ściany, elektryka,
okna itp.).
\_______________________ r

Dom przedwojenny o pow. 160 m2
wraz z zabudowaniami na działce
34 AR
<

ZAMIESZCZENIE OFERTY
JEST BEZPŁATNE

X_____

______________________________ 7

J

INNE MIASTA

WROCŁAW KRZYKI

WROCŁAW FABRYCZNA

LEGNICA

MAZURY- ok. Węgorzewa

LUBSKO

Dom o pow. 280 m' + warsztat 400 m’
-do wykończenia. Uzbrojenie: prąd,
woda, gaz. Garaż na dwa samochody

Dom wolno stojący o pow. 190 m2,
trzy kondygnacje na działce 7 AR
- do niewielkiego wykończenia.

Dom przedwojenny w zabudowie
bliźniak., 170 m2, 4-pokojowe po
remoncie. Działka 7,5 AR.

Dom dwurodzinny (bliźniak) o pow.
400 m2, -stan surowy, otwarty, uzbro
jenie pełne. Działka 18 AR.
Nadaje się na pensjonat.

Dom wolno stojący o pow. 350 m2,
działka 700 m2 (komfort)
Z fitnes club.

V___________________ /

\

X_______________________________ /

\,________________________________ 7

Jesteś osobą dyspozycyjną ? Zostań naszym agentem nieruchomości 1

Ogłoszenia
drobne
PILNIE KUPIĘ kawalerkę w Nysie
tel. 4484610, 06 08 327669
SPRZEDAM dom do remontu
na wsi
tel. 448 46 10, 060 8 327669
KUPIĘ dom do remontuNysa i okolice
tel. 4 484 610, 0 608 327 669

KUPIĘ nowo wybudowany lub
kilkuletni dom w Nysie lub okolicach
tel. 448 46 10, 06 08 32 76 69

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe w Nysie
tel. 4484610, 06 08 327669
LOKAL na działalność do wyna
jęcia o pow. 30 m2, parter
tel. 4484610, 0 608 327 669
BIURO do wynajęcia w centrum
Nysy
tel. 44 84 610, 060 83 2 76 69

DOM na Jędrzychowie o pow.
200 m2 - stan surowy,
zamknięty
tel. 44 84 610, 0 608 327 669

SPRZEDAM lokal usługowo handlowy o pow. 83 m2 -parter
+ 100 m2 -piwnica
tel. 4484610, 0 608 327 669

SPRZEDAM czteropokojowe
mieszkanie w Nysie na nowym a
osiedlu.
tel. 44 84 610, 0 608 32 76 69

DO WYNAJĘCIA mieszkanie
2-pokojowe w Nysie za cenę
łączną 550 zł / miesiąc.
tel. 4484610, 0 608 327 669

PILNIE poszukuję mieszkania
do wynajęcia w Nysie
tel. 44 84 610, 060 83 2 76 69

DO WYNAJĘCIA komfortowy dom,
z pełnym wyposażeniem, garaż,
ogród. Cena do uzgodnienia.
tel. 4 484 610, 0608 32 76 69
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MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

ogłoszenia

drobne

1- pokojowe
20m2, IV-piętro, W. Pola,, / 27 tys.
23m2, parter, oś. Nysa Południe. / 30 tys.
37m2, lll-piętro, centrum Nysy, / do uzg.
38m2, III piętro, A. Krajowej, /do uzg,

POLIGRAFIA (skład, offset)

Drukarnia „ARPOL’
48-385 Otmuchów, ul. Krokusowa 2

wszelkie druki dla Twojej firmy.

tel./fax 431 55 44, tel. 431 44 77

Nysa, Piłsudskiego 62.

v-lb

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
- ciśnieniowo. Solidnie - Karcherem:

433 73 36; 435 89 60.
138/B

Tel. 433 4410.

NGN

NYSKA GIEŁDA
NIERUCHOMOŚCI |

opm

Sprzedam SKLEP w Niemodlinie,
pow. 144,20 m kw. w Mąkoszycach
k/Brzegu, pow. 182 m kw. - tel. 411

.

49 40.

SIATKI
OGRODZENIOWE

UL. MAKUSZYŃSKIEGO 8
(BOCZNA KOZIELSKIEJ)

PRODUCENT

DO WYNAJĘCIA
- 36 m2 w centrum, parter
DO SPRZEDANIA
- 43 m2 w centrum, I piętro

435 79 06

4*262

3759a

PRZYJĘCIA weselne. Cafe „MALIBU”-Nysa. Tel. 43 100 57.

TEL. 435 89 29

3761
op-ng1

- ciśnieniowo. Solidnie - Karcherem:
433 73 36; 435 89 60.
\_________________________________________ 138/B

KOMPUTEROPISANIE podania i
inne. Tel. 433 37 24
2974

Sprzedam VW Transp. 2,4 D (1996),
l-właściciel od dealera. Tel. 411 49 *

40.

WIDEOFILMOWANIE - tel. 433 49 32.

------ »---------------------- --------------------------CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki

3759

BIURO OBLOTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

DOMOWA naprawa lodówek i in

nych urządzeń chłodniczych oraz
klimatyzacyjnych - 433 45 11; 435

86 61.

Nysa, Tkacka 25,
tel. 433 95 44, 433 95 80

3935

tel. 0602 627 076 (obok salonu HB Styl)

SPRZEDAM Ford Sierra 1,6

USŁUGI remontowo-budowlane. Tel.
435 61 06; 0606 315 739:

sedan, benzyna, r. prod. 1989
przeb. 174 000 km

3158

brązowy metalik, el. szyby

NAPRAWA domowa lodówek, za

centr. zamek, szyberdach

mrażarek - 435 51 16.

Tel. 0602 430 047
3342

PRZEWOZY mikrobusami - 431 51

96; 0604 56 28 47.
_________________________________________________ 3526

PROWADZENIE ksiąg przychodów
i rozóhodów oraz rozliczanie podat

ku VAT - 431 42 82.
3611

Sprzedam
DRUKARKĘ laserbwą A3
HEWLETT PACKARD
Laser Jet 4 MV
Tel. 433 46 78
lub 0603 124 470.'

LOKUM

nieruchomości

Czynne codziennie w godz. 10 -17 soboty od 10 • 14

Tel./fax 433 94 70, RYNEK 1/2

tel. kom. 060210 39 41
MIESZKANIA 00 SPRZEDANIA:
NYSA:
35 m kw. - lip. - Centrum
43 m kw. - lllp, 2 pokoje - Centrum
47 m kw. - parter, 2 pokoje - Południe
48 m kw. - parter. 2 pokoje - Rodziewiczówny
48 m kw. - Ip, 2 ook. Nysa Południe
49 m kw. - lvp. 2 pokoje - Podzamcze
49 m kw. - lllp, 2 pokoje - os. Rodziewiczówny
57 m kw. - parter, 2 pokoje na dział. - Centrum
60 m kw. - lllp, 3 pokoje, komfort - Centrum
60 m kw. - III p. 3 pok. komfort. Podzamcze - oaraż
61 m kw. - III p. 3 pok. nowe osiedle
62 m kw. - II p. 3 pok. nowe osiedle
64 m kw. - II p. 2 pok. centrum
65 m kw. - -lip. 4 pokoje - Centrum
65 m kw - lip. 2 pok. centrum
63 m kw. - parter. 3 pok., komfort + oaraż - ok. Nysy
70 m kw. - fo. 2 pokoje - Centrum - 70.000 zł
72 m kw. - nip, 4 pokoje - Rodziewiczówny
73 m kw. - lip. 4 pokoje - Gałczyńskiego
72 m kw. - parter. 4 pokoje - Rodziewiczówny
73 m kw. - IX, 4 pokoje - Południe
80 m kw. - Ip, 4 pokoje - Rodziewiczówny
86 m kw. - Ip. 4 pok. centrum - działalność
90 m kw. - lllp, 3 pokęje - Centrum
98 m kw. - lip, 2 pokoje - Centrum
95 m kw. - parter na działalność ■ Centrum
29 m Iw - kawalerka + garaż
37 m kw. lip. 2 pok. - atrakcyjne miejsce
43 m kw. - Op, 1 pokój - Centrum
48 m kw. - llpx 2 pokoje
DOMY DO SPRZEDANIA
Nysa:
130 m kw. -1/2 willi przedwojennej
170 m kw. - 4 ar, zabudowa szeregowa, komfort
200 m kw. - wolnostojący. 10 ar do wykończenia
200 m kw. - 5 ar. zabudowa szereg, do wykończenia
210 m kw. - dom wolnostojący
Duży wolnostojący obiekt mieszkalno - biurowo - maga
zynowy. ok. 12 ar
Dom przedwojenny 90 m kw. powierzchnia użytkowa na
dużą diałkę - okolice Nysy

150 m lw’i warsztat 7 ar
240 m kw. wysoki sdandard. 8 ar do wykończenia
Dom na wsi na działce 47 ar - cena 45.000 zł
Paczków:
600 m kw. - wolnostojący, 1 ha
Niwnica - Bielice - Sidzina - Przełęk . itp.
Działki budowlane w Nysie i okolicach
5 hal magazynowo - składowych w Nysie i okolicach (82,
86. 90, 200, 1500 m kw.)
Mieszkania i obiekty handlowe do wynajęcia
Bezpłatnie pośredniczymy, w załatwianiu formalności
kredytowych na zakup mieszkań, domów, wykup lokali,
nziafek gruntowych Itp.

Pilnie sprzedam FORD Escort kom
MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY:
M-2 (1 pok) 24m IVp - 37 000 w Centrum
M-2 (1pok) 26m parter - 46 000 w Centrum
M-3 (2pok) 49m IVp - 56 000 os. Podzamcze
M-3 (2pok) 42m lllp - 44 000 w Centrum
M-3 (2pok) 75m IVp - 61 000 w Centrum
Centrum 26m ; 48m ; 50m (możl. przekszt. na dział.)
M-3 (2pok) 48m IVp - 60 000 os. Południe
M-3 (2pok) 48m part.- 55 000 os. Południe
M-3 (2pok) 51 m part. - 60 000 w Centrum
M-3 (2pok) 48m IVp - 45 000 Łambinowice
M-4 (2pok) 60m Ip - 60 000 Paczków
M-4 (2pok) 64m lip - 89 990 w Centrum
M-4 (3pok) 60m lip - 75 000 ul. Głuchołaska
M-4 (3pok) 61 m IVp - 82 000 ul. Słowiańska
*
M-4 (3pok) 61 m lip - 75 000 ul. Słowiańska
M-4 (3pok) 60m Ip- 70 000 os. Południe
M-4 (3 pok) 90m Ip- 90 000 w Centrum
M-4 (3pok)part.-85 000-95 000-120 000 Centrum
M-5(4pok) 72m Ip - 75 000 os. Podzamcze
M-5 (4pok) 100m - Xlp - 82 000 os. Południe
M-5 (4pok) 116m lip + garaż w Centrum
M-5(4pok) 65m II - 78 000 w Centrum
M-5(4pok) 73m Vp - 73 000 os. Podzamcze
M-5(4pok) 72m part. - 86 000 os. Rodziewiczówny
M-5 (4pok) 72m part - 92 000 + garaż Otmuchów
M-5 (4 pok) 76m lip - 75 000 + garaż Goświnowice
LOKALE - DZIAŁKI 00 SPRZEDAŻY
ul. Orkana 31 m 50 tys; 26m 45 tys; 9m 15 tys.
magazyn 663m. 31 arów - Karłowice - 260 000
os. Południe 83m+podpiwniczenie 49m; 87m- 150tys ;165tys
Piętro willowe w Głuchołazach 67m (4pok)
Lokal mieszkalny dwupoziomowy ul. Piłsudskiego 60m
Lokal mieszkalny w zab. szer. w Centrum 70m-90 000
Garaż ul. B. Śmiałego - 5 000
Garaż ul. Marcinkowskiego -10 OOOzł
DZIAŁKI BUDOWLANE - UZBROJONE
Dolna Wieś 7,20 arów 12 000
Kaczkowskiego- 28 arów 42 000 Bodzanów 7 arów 14 000
Jędrzychów 6,27 arów 16 000, Biała Nyska 76 arów 290 000
Goświnowice 9 arów 12 000
Hajduki Nyskie - 1h,15 arów, Głębinów 5 arów
Działka rzem. 30 arów Piłsudskiego ; Działka przemysł. 17
arów Przełęk
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
M-2 (1pok) 36m lip ul. Słowiańska
M-2 (1 pok) 25m lip os. Południe.
M-3 (1 pok) 60m parter w Centrum
M-3 (2pok) 48m Ip os. Południe
M-3 (2pok) 48m lip os. Południe
M-3 (2pok) 48m parter os. Podzamcze
M-3 (2pok) 48m parter os. Rodziewiczówny
Dom w szereg. (5pok) ul. Mickiewicza
Willa (5pok) Jędrzychów, wysoki standard
LOKALE DO WYNAJĘCIA
w Centrum : 25m 30m 60m 90m 160m
os. Południe 60m.
os. Rodzieiczówny 18m
ul. Wyspiańskiego 150m
ul. Głuchołaska 80m
Jędrzychów - budynek produkcyjny - 600m.
Hala ul. Piłsudskiego - 538m + pom. na biura
Warsztat ul. Głuchołaska 80m
w Głuchołazach - 211 m ; 35m.
w Głuchołazach parter 100m, Ip 50m + strych
**

bi '83. Cena do uzgodnienia - Jasie
nica Dolna 124.
4014

SANDACZ - Otmuchów. Organizacja

wesel - zabaw do 140 osób - hotel.
Tel. 431 55 81.
668/B

Wynajmę lub sprzedam PAWILON,
Orkana - 433 24 80; 0602 529 205.
________________________________________________ 4045

Sprzedam DZIAŁKĘ pod zabudowę
30 arów. Tel. 435 20 59.

43m2,1 piętro, Mariacka, / do uzg.
44m2, II piętro, Krzywoustego, / do uzg.
63m2, l-piętro, Słowiańska, / 49tys.
2- DOkoiowe
37m2, parter, Głuchołazy, / 40 tyś.
42m2, lll-piętro, centrum, / 41 tys.
49m2, ll-piętro, centrum Nysy, / do uzg.
48m2, parter, Prudnik,/62 tyś.
49m2, N-piętro, ul. Mariacka. Nysa, / 60 tys.
49m2, IV piętro, Łambinowice, / 45 tyś.
49m2, IV-piętro, os. Podzamcze, / 56 tys.
49m2, N-piętro, oś. Podzamcze, / 58 tys.
49m2, parter, oś. Podzamcze, /do uzg.
52m2, parter pod działalność ul. Celna, Nysa,
NYSA, ul. GRZYBOWA 3, tel.
55m,l-piętro pod działalność, centrum,
62m2, l-piętro, Otmuchów, / 65 tys.
Dom wolnostojący przedwoj. do rem..Nysa /100 tyś
64m2, ll-piętro. Nysa, do uzg.
68m2, parter, Biała Nyska, / 50 tys.
Dom w surowym stanie..Nysa./. 120 tys.
70m2, parter (z działką), centrum, / do uzg.
Dom w zabudowie szeregowej.Nysa/ 200tyś.
Dom wolnost (100m2). Nysa./160 tys.
76m2, ll-piętro, Nysa, 175 tys.
Połowa bliźniaka (120m2)..Jędrzychów/.160 tys.
95m2, l-piętro, oś. Słowiańska, do uzg.
Dom wolnost. (180m2), ..ul. Stokrotek, Nysa../350 tys.
3- ookoiowe
50m2, par ter (na sklep, biuro)ajl. Świętego Piotra, Nysa,
Dom wolnost (240m2).. Nysa/ 365 tys.
55 m2,1 piętro, ul. Towarowa, Nysa, / 55 tys.
Dom wolnost. (360m2) Nysa/ 600 tys.
58m2, parter pod działalność, ul. Wolności,/ do uzg.
Dom w stanie surowym (170m2)..Nysa./ do uzg.
60m2, lll-piętro, oś. Rodziewiczówny, / do uzg.
Dom w stanie surowym .Jędrzychów./180 tyś.
61m2, ll-piętro (komfort )..oś. Rodziewiczówny./ do uzg.
Dom wolnostojący. Jędrzychów../ 220 tyś.
61 m2,lll-piętro, Moniuszki, / 75 tys.
Dom wolnost. (200m2). Jędrzychów. / 510 tys.
62m2, parter, Paczków, / 68ty ś.
Dom wolnost 250m2 .trasa na Opole./ 500 tys.
62m2,1 piętro (komfort (Rynek, Nysa, / do uzg.
Dom wolnost (150m2).Biała Nyska../ 250tys.
62m2, l-piętro, Podzamcze, / 80 tys.
Bom wolnost (230m2 (.Głuchołazy7 250 tys.
90m2, parter, Otmuchów, / 95 tys.
Kompleks budynków (600m2)trasa na Głuchołazy? 80 tys.
90m2, lll-piętro (po remoncie JZjednoczenia, /90 tys.
Zespól pałacowo parkowy (765m2) trasa na 0pole/400 tys.
100m2, parter, centrum Nysy, / 82 tys.
•Dom przedw. do remontu..Lasowice./ 40 tys.
104m2, parter, centrum Nysy, /100 tys.
Dom wolnostojącyWierzbięcice../100 tys.
140m2, ll-piętro, centrum Nysy, /100 tys.
Domy na wsi./ceny do uzgod.
4- ookoowe
DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
65m2, ll-piętro, centrum, / 79 tys.
72m2, ll-piętro, os. Rodź, / 78 tys.
Działka budowlana (4,37 AR)..Nysa/ 20 tys.
72m2, parter, oś. Rodź,/80 tyś.
•
Działka budowlana (6,5 AR)Jędrzychów? 25 tys.
73m2, V piętro, oś. Podzamcze, / 75tyś.
Działka budowlana (1.0 AR (Goświnowice/1500 zł za ar.
Działka budowlana (32 AR jGoęwinowice/1500 zł za ar.
73m2, VII piętro, oś. Podzamcze, / 78 tyś.
73m2,1 piętro, ul. Kordeckiego,/do uzg.
Działka budowlana (4,37 AR). Sr. Wieś? do uzg.
Działka budowlana (6Ó-70 AR).. Pakosławice/700 zł za ar
75m2,l piętro, Lądek Zdrój, / do uzg.
76m2, parter (fzab. gospod) Goświnowice., / 75 tys.
Działka budowlana (61 AR )..Morów/ do uzg.
81 m2, II piętro, Biała Nyska, / 75 tyś.
84 m2, VI piętro, Nysa Południe, / 85 tyś.
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
90m2, II piętro, centrum, / 83tyś.
2 pokoje-centrum
120m2,1 piętro, ok.Nysy, / 60 tyś.
3 pokoje- oś. Rodziewiczówny,Wrocławska, Wolności
Dom do wynajęcia-Nysa
LOKALE NA SPRZEDAŻ
Sklepik (18,5m2).w Nysie 7.35 tys.
LOKALE DO WYNAJĘCIA
Lokal użytkowy (850m2) ul. Wyspiańskiego/ 400 tys.
Pom.biurowe w Nysie, była zajezdnia MPK- niskie ceny
Lokale do przekształcenia na sklepy lub biura w Nysie
Lokal do wynajęcia w Rynku (30m2) z witryną/ do uzgod.
Komfortowe pomieszczenia biurowe- ul. Grzybowa do uzg.
DOMY NA SPRZEDAŻ
Lokal użytkowy w Nysie(22m2) - Rynek 10OOzl. netto
Parter domu (87m2). 0tmuchów/65 tyś
Lokale użytkowe ul. Krzywoustego / do uzgod.
Parter domu (74m2) .Otmuchów / 85 tyś.
Lokale użytkowe ul. Celna (ASKO)? do uzgod.
Dom wolnost (150m2)..0tmuchów/.200 tys.
Lokale użytkowe ul. Bema../ do uzgod.

NIERUCHOMOŚCI

■BIURO OBROTU
433 85 45,40 90 310

• Zapewniamy pełną obsługę prawną
• Pośredniczymy w załatwieniu kredytu -(oprocentowanie od 18,8 % bez poręczycieli, spłata do 20 lat, raty równe, malejące).
• Oferujemy doradztwu uraz pomoc techniczną w sprawach formalnych związanych ze sprzedażą, wynajęciem lub zamianą
wszelkich nieruchomości oraz obiektów handlowo- usługowych na terenie całego kraju.

4055

Zespół MUZYCZNY - tel. 435 20 59,

kom. 0602 323 369.

DOM-POL

_______________________________________________ 4055a

Sprzedam MIESZKANIE 48 m kw. w

Nysie. Tel. 433 77 21.
4155

PILNIE sprzedam MIESZKANIE w

centrum Nysy - parter, 3 pomiesz

czenia na biuro lub gabinet. Tel. 433

39 97.
BP-26

„SANDACZ”-Otmuchów
Sobota godz. 20.00 - DANCING.

dachówkowe
trapezowe

_______________________________________________ 693/B

BALEX METAL

Miniaturowe JAMNIKI długowłose, ro
dowodowe - sprzedam. Tel. 4411663.
4284

Wykształcenie wyższe, prawo jazdy
kat. „B”, doświadczenie w handlu -

PODEJMIE pracę. Tel. 4310 448;
0602 697 343.
red-27

BIURO
RACHUNKOWE

Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną

- okna dachowe
blachy docinamy na wymiar
TRANSPORT GRATIS

llj

(licencja i uprawnienia)

Sprzedam VW
T3 CARAVELLE (1989),

inaąja o pm
- profesjonalną obsługą z najnowszym

2100 cm wtrysk + gaz,
sprzętem oraz wysoce wykwalifikowa

oszklony 9-osobowy.

Stan techniczny bardzo dobry.

OKNA DACHOWE

FAKRO”

Nysa, ul. Nowowiejska 3
tel./fax 435 53 65

z 9-cio letnim doświadczeniem

tk-27

□

ta li art ■
■ ANIU !
POLECAMY RÓŻNE WZORY

(również ratalna)
FPHKEDAR
Radosław Kożuch

kTłl
STROBICE 1O k/Nysy
kierunek Opole
tel. 4357080
tel. 433 65 40
tel. 0602 426 414

ną kadrą pracowniczą - PRZYJMIE

Tel. 433 46 78 lub 0603 124 470.

ZLECENIA NA PEŁNĄ OBSŁUGĘ FIRM

op-1166b

księgowo-kadrową (niskie ceny).

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Obsługujemy nie tylko województwo

licencjonowany pośrednik

opolskie - (odbiór dokumentów również

Nysa, ul. Drzymały 1,
tel./fax (077) 435 55 22, 0601 688 993

u Klienta).
szer. 2,05 m, wys. 1,50 m
3 płyty + słupek

Kontakt:
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
tel. 4361 840, kom. 0602 125 912

PEŁNA OFERTA W BIURZE
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 9.00- 16.OO, W SOBOTY 9.00-12.00
■

w godz. 8.00 - 14.00.
*

3521

oraz wysokości 1,00m; 1,25m; 1,35m; 1,50m;

2,50m
100 mb o wysokości 1,5 m w cenie
Zł
FIFtlWlA POSIADA BRYGADY MONTERSKIE^
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Aleksandra Wiercimok - PODRÓŻE MOJEGO ŻYCIA

Alaska - kraina zórz i lodowców czl
i

Wbrew potocznym opiniom nie jest zasypanym śniegiem zakąt
kiem z eskimoskimi igloo. To cudowne miejsce, gdzie natura
rządzi się nadal swoimi prawami, które człowiek respektuje i
szanuje. To kraina lodowców, ale i wspaniałychlasów, ukwie
conych łąk, kipiących rybami wód; kraina, w której latem słoń
ce świeci 21 godzin na dobę.
Alaska... Samolot niesie mnie
tam wraz z mnóstwem pytań, emocji
i domysłów. Oczarowana baęwami
Hawajów, zafascynowana egzotyką
Ameryki Południowej, zauroczona
krajami Afryki i Azji zastanawiam
się, czy Alaska może mnie jeszcze
czymś zaskoczyć...

główne miasto Alaski.
Niewiele jest na świecie miejsc tak
zróżnicowanych krajobrazowo: skła
dają się nań góry, zielone wyspy, fior
dy, czynne wulkany, wielkie pola lodo
we, tundra, lodowce i wyrzeźbione
przez nie wąwozy, a także bogata (i
często unikatowa) fauna, „zbratana z

tralne położenie czymś w rodzaju sto
licy dla szeregu miejscowości, położo
nych wśród okolicznych pustkowi.
Miasto to stanowi dobrą bazę wypado
wą dla wycieczek po okolicy: do gorą
cych źródeł, do kopalni złota, do rezy
dencji św. Mikołaja (!). Dowiadujemy
się, że w Fairbanks najdłuższy dzień

Malowniczy krajobraz Alaski

Piękne turkusowe szczeliny stanowią niebezpieczeństwo dla turystów

Skarby ziemi i turyści
Odkrył ją (jak chcą europocentrycy) w 1741 r. V. Bering. Po 43 latach
kolonizowana była przez Rosjan, a w
1867 r. sprzedano ją Stanom Zjedno
czonym za sumę 7 200 000 $. W 1959 r.
została 49. stanem USA. Odkrycie zło
ta w XIX w. spowodowało burzliwy
rozwój i szybki napływ ludności. Pod
wieloma względami przypominała
Dziki Zachód, gdzie każdy mógł za
władnąć kawałkiem ziemi i żyć zgod
nie z własnym upodobaniem. Kolejny
jej rozwój gospodarczy nastąpił po od
kryciu u wybrzeży Morza Arktycznego

siedliskami ludzkimi, co obrazują cho
ciażby łosie spotykane w centrum
miast Alaska jest w stanie zaspokoić
potrzeby najbardziej nawet zblazowa
nego turysty.

Miasto bajkowych domków
Samolot zatacza łuk i ląduje w An
chorage. Jest pogodny czerwcowy
dzień. Ku naszemu zdumieniu o godz.
23.30 tutejszego czasu słońce świeci
nam prosto w oczy. Przed nami poja
wia się zapierający dech w piersiach
widok skalno-lodowego masywu
McKinley’f, jak się dowiadujemy,

Oryginalny cmentarz prawosławnych Indian (Eklutna)

ropy naftowej, która wraz z gazem
ziemnym do dziś stanowi główne źró
dło dochodu tego największego stanu
USA. Innym takim źródłem stała się
obecnie turystyka. Miłośników przyro
dy wręcz wchłania ta kusząca niedo
stępnością i dzikością kraina, wciąż
słabo zaludniona: na obszarze prawie
pięciokrotnie większym od powierzch
ni Polski żyje zaledwie 570 tys. ludzi, z
czego 40% zamieszkuje Anchorage -

przez Indian Atapaska zwanego De
nali, czyli Wielki (najwyższy szczyt
Ameryki Płn. - 6194 m n.p.m.). Na lot
nisku wita nas Andrzej Kulka, zapalo
ny podróżnik, geolog z wykształcenia,
a przede wszystkim sprawdzony prze
wodnik, który od lat pilotuje grupy wy
cieczkowe po Alasce.
Niebawem wyruszamy mikrobu
sem w kierunku serca Alaski - Fair
banks, będącego z uwagi na swe cen-

Niedźwiedzie są tu bliskimi sąsiadami ludzkich osad

trwa 21 godzin, najkrótszy zaś trzy jest to jeden z fascynujących alaskańskich fenomenów. Zimą, kiedy zapada
kilkumiesięczna noc i jest bardzo
mroźno (do -60°C),
ludzie popadają w
głęboką depresję. Ta
długa, polarna noc
uszkadza psychikę,
toteż wielu ratuje się
wtedy ucieczką do
siostrzanego stanu
na Hawaje.
Eklutna - na
stępna miejscowość
na naszej trasie.
Znajduje się tu stara
cerkiew i bardzo
oryginalny cmentarz
prawosławnych In
dian: wszystkie gro
bowce przypomina
ją bajecznie koloro
we drewniane domki (znajdują się nad
ziemią z uwagi na
wieczną zmarzli
nę),wprawiając ra
czej w radość niż w
atmosferę ponurego
przecież obrządku.
Co najmniej równie oryginalnie
prezentują się fasady alaskańskich do
mostw: przyozdobione sprzętami, któ
re w Europie zwykło się chować przed
widzem, wyglądają jak przewrotna ilu
stracja sandauerowskiego określenia:
poezja rupieci.

Fauna Denali
i magia pamiątek
Nic nie zapewni nam lepszego po
znania Alaski niż Park Narodowy De
nali (24 300 km2). Zagłębiając się weń,
poznajemy krainę niedźwiedzi grizzly,

lisów, wilków, owiec górskich, roso
maków, reniferów karibu, łosi, zajęcy,
wiewiórek ziemnych, świstaków i wie
lu innych zwierząt. W lasach dominują

muje się i staje na tylnych łapach. Kiwa
głową. Chyba wyczuł naszą obecność.
Trzaskają migawki aparatów fotogra
ficznych... Im dalej, tym więcej witają
cych nas na poboczu stworzeń. Wśród
świerków dostrzegamy poroże spore
go łosia; przy drodze siedzi lis; na stro
mym zboczu pasą się górskie kozice,
zaś dalej, w dolinie - wielkie stado ka
ribu. W pewnej chwili zjawia się przed
nami niedźwiedzica z niedźwiedziątkiem. Zatrzymujemy się, by je przepu
ścić. W końcu wyjeżdżamy na przełęcz
Sable Pass, gdzie pochłania nas wspa
niały widok majestatycznego łańcucha
gór z połyskującym na szczytach śnie
giem i doliny rzeki Toklat. Wysoko,
poci niebem szybują orły... Trudno w
wyczerpującej formie opisać to bez
przykładne uczucie, jakie towarzyszy
wejściu w świat tajgi i tundry, odcięciu
się od cywilizacji.
Do tej ostatniej jednak nieba
wem wracamy; tyle że nie do
współczesnej, lecz tej z okresu go
rączki złota, której alaskańską hi
storię świetnie obrazuje nam parkskansen Alaskaland. Podziwiajmy
tu zabytkowe domostwa tamtybk

Słynne lodowce ■ oblicze Alaski

czamę i srebrne świerki wespół z brzo
zami i osikami. Łąki mienią się latem
cudownie intensywnymi barwami
kwiatów.
...Samochodem dojeżdżamy do
Ravage River; stąd kursują już tylko
autobusy parkowe. Pogoda dopisuje.
W oddali widzimy lśniący masyw
McKinley’a, przez wielu uważany za
bardziej widowiskowy od Mount Everestu, wyrasta bowiem bezpośrednio z
kilkusetmetrowej niziny i jest świetlistobiały. Emocje rosną... Przy naszej
drodze pojawia się pierwszy nie
dźwiedź grizzly. Jest ogromny; zatrzy

czasów. Wieczorem zaś udajemy
się do słynnego Malemute Saloon.
Pod nogami szeleszczą trociny;
chwieją się stoły i krzesła; na ścia
nach widnieją pamiątki z czasów,
kiedy to blask słońca został przy
ćmiony blaskiem złota. Poroża, sta
re buty, lampy górnicze, garnki...
Przy kuflu piwa słuchamy tutej
szych artystów recytujących wier
sze, śpiewających pieśni, akompa
niujących sobie na dawnych instru
mentach - a wszystko historycznie i
organicznie związane z alaskańską
ziemią.
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CAR W PAKOSŁAWICACH

lalicji, zjechał ze swoją świtą Alekinder. Witali go tam uroczyście
rzedstawiciele arystokracji wszystich zaborów, widząc w nim przy
sięgo króla. Bliskim wydawał się
loment uderzenia na Prusy. Pod
dresem króla pruskiego Fryderyka

zaboru pruskiego. Wspomniany wy
żej kronikarz ujął to w następujących
słowach: „Między 23 a 27 listopada
tego samego roku szła kolumna ro
syjskiego wojska składająca się z 2
regimentów huzarów, 2 regimentów
dragonów, 4 regimentów piechoty i
3 regimentów kozaków oraz okaza
ły tabor artyleryjski. Kilka kompa
nii spośród huzarów i piechoty prze
nocowało u nas. Żołnierze ci utrzy
mali wzorową przyzwoitość męską.
Mimo gwałtownych deszczów i
uciążliwych marszów (dziennie po
konywali od 5 do 7 mil) prezento
wali się dobrze. Reprezentowali
przecież korpus wielkiej rosyjskiej
armii”.
Z uznaniem pisze kronikarz o
sposobie rozliczania się Rosjan za
pobrany prowiant i podkreśla, że
płacili najwyższe ceny, np. za korzec
owsa - 5 talarów, za kopę słomy -11
talarów, a za cetnar siana - 3 talary.
Epopeja wspomnianych Rosjan
kończy się pod Austerlitz (Sławków)
koło Brna na Morawach, gdzie 2
grudnia 1805 r. doszło do „bitwy
trzech cesarzy”, w której zmagały się
ze sobą olbrzymie masy żołnierskie.
Pod dowództwem Napoleona znala
zło się 73 tysiące ludzi, a armia ko
alicji liczyła blisko 90 tysięcy. Z po
trzasku, w jakim znaleźli się Rosja
nie, jedynie Kutuzowowi udało się
wyprowadzić część swojej armii. Car
płacząc uchodził z pobojowiska. Ce
sarz Austrii poprosił Napoleona o
rozejm, a następnie zawarł upoka
rzający pokój w Preszburgu (Braty
sława).
Odstąpienie cara od realiza
cji planów Czartoryskiego i nowe
zwycięstwa francuskie kazały Pola
kom ostatecznie przesiąść się na „ry
dwan Napoleona”.
Władysław Sochor

łł

Wilhelma III kierowano groźne ul
timatum, zawierające żądania wyra
żenia zgody na przemarsz wojsk ro
syjskich przez terytorium Prus na
wypadek wojny z Francją. Spodzie
wana odmowa ze strony króla pru
skiego miała być pretekstem do wsz
częcia z nim wojny. Misternie uło
żony przez ks. Adama plan niespo
dziewanie załamał się, kiedy Prusy
bez zastrzeżeń zgodziły się' na wa
runki zawarte w nocie.
U cara następuje nieoczekiwana
zmiana w jego nastawieniu do Prus,
czego wyrazem jest decyzja wyjazdu
z Puław do Berlina na rozmowy z
Fryderykiem Wilhelmem III. Pola
cy tracą nadzieję na wojnę z Prusa
mi. 3 listopada w Poczdamie Alek
sander i Fryderyk podpisują w wiel
kiej zgodzie konwencję prusko-rosyjską. Zawarte tajne przymierze po
twierdzają w następnym dniu, skła
dając przysięgę przy grobie Fryde
ryka II. Ogromny wpływ na cara
wywierała urokliwa królowa Luiza,
żona Fryderyka. To jej zawdzięczały
Prusy zbliżenie z Rosją. Zadowolo
ny i spokojny udaje się Aleksander
z Berlina do Weimaru na spotkanie
z kuzynką.
Niepokojące wieści dochodzące
z frontu austriacko-francuskiego toczącego się w dolinie Dunaju i za
grożenie Wiednia skłaniają cara do
pośpiesznego udania się na rozmo
wy z cesarzem Franciszkiem II. Ro
sja jako sojusznik Austrii chciała
skutecznie jej pomóc i liczyła na
walne zwycięstwo nad armią francu
ską.
Kapitulacja trzydziestotysięcznej
armii austriackiej generała Macka w
dolinie Dunaju pod Ulmem 13 paź
dziernika 1805 r. ostudziła zapędy
wojenne cesarza austriackiego. Do
strzegając powagę sytuacji, Aleksan
der skraca swój pobyt w Weimarze i
wyrusza na spotkanie z Franciszkiem
w celu omówienia zaistniałej sytuacji
i podjęcia konkretnych kroków prze
ciw Napoleonowi. W drodze docho
dzi go wiadomość, że Francuzi 13
listopada zajęli bez walki Wiedeń i
stopniowo zajmują Czechy i Mora
wy.
Dla przebywającego w Ołomuń
cu na Morawach cesarza Francisz
ka stało się jasne, że tylko Rosjanie
mogą ocalić jego kraj. Z wielką na
dzieją oczekiwał więc na rozmowy z
Aleksandrem. Car, zmieniwszy djy
bezpieczeństwa swoją marszrutę,
spieszył przez Śląsk do Ołomuńca.
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Zawarte przez Francję układy
okojowe z lat 1801 - 1802 zmniejzyły terytorialnie Austrię i pośredio osłabiły Prusy. Izolowana Anglia
raciła swoje wpływy w Europie. Za
t> pozycja Rosji systematycznie
'zrastała. Nowy car Aleksander I
macniał swoje wpływy w Europie
Todkowej, a w kraju dzięki przepro
wadzanym liberalnym reformom zykiwał popularność. Dojrzewały coaz wyraźniej jego plany ekspansji
a Bałkanach i powiększenia stanu
osiadania na ziemiach polskich.
Współkreatorem polityki cara
ył jego bliski przyjaciel, doradca, a
óźniej minister spraw zagraniczych Rosji - Polak książę Adam
Czartoryski. Jego wizją było skupieie wszystkich ziem polskich pod
erłem cara jako króla polskiego lub
:go brata - wielkiego księcia Kontantego. Aleksander I uległ sugetiom swego ministra i zyskiwał soie miano opiekuna polskości, ale
arażał się wielu wpływowym poliAom Rosji, którzy byli przeciwni jaimkJHwiek planom wskrzeszenia
’olski.
Część ziemiaństwa polskiego w
aborze rosyjskim stanęła przy Alekandrze I. Wyrazicielem ich posta
ły był poeta klasycyzmu’Jtoststanitawowskiego Kajetan Koźmiart,
tory napisał: „Pod pewnym wzglęem lepiej nam teraz jak za czasów
olskich; mamy w znacznej części to,
o nam ojczyzna dawała, a nie mamy iężarów i niebezpieczeństwa rzezi
umańskiej i chociaż bez Polski, jeteśmy w Polsce i jesteśmy Polakali”. Stanie przy Rosji wielu Polaom wydawało się jedyną możliwo:ią po odstąpieniu Napoleona od
opierania sprawy polskiej w deklaacji pokojowej w Lunevillc. Jego
olityka wobec Legionów Polskich
otwierdzała ten fakt i grzebała nazieje pokładane we Francji.
Tymczasem po koronacji Napo
jona na cesarza w 1804 r., Francja
ozpoczęła przygotowania do wojny
Anglią, a ta pośpiesznie zaczęła
□zglądać się za sojusznikami. Efekim jej zabiegów było stworzenie
iw. „trzeciej koalicji” z udziałem
lustrii, Rosji i Szwecji. Prusy, kieując się własnymi interesami w
liemczech, zachowywały neutralość. Stało się oczywiste, że wojna
:st nieunikniona.
Nieprzystąpienie Prus do „trzeiej koalicji” było na rękę Czartorykiemu, który zakładał, że Rosja i
aistria uderzą na „dwulicowe” Prut i pokonają je, a car odbierze im
iemie polskie i ogłosi się królem
Olski. Oczekiwano też, że Austria
dstąpi swój zabór królowi Polski za
naczne nabytki terytorialne w
liemczech. Realizacja tego planu
tiała nastąpić jeszcze przed wojną
Napoleonem.
We wrześniu 1805 r. armia ro/jska gotowa była do marszu na
iachód. Do Puław, rodowej posiałości Czartoryskich położonej w

(CZYLI TŁO PEWNEJ PODRÓŻY)

W/eża kościoła w Pakosławicach
(przed zburzeniem w czasie II wojny światowej)
pamiętająca czasy odwiedzin carskich w kościele

KOPERNIKI--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ten dzień w Publicznej Szkole Podstawowej w Kopernikach było gwar
no i ludno

W zdrowym ciele zdrowy duch

Zorganizowany przez szkołę fe
styn zgromadził całe rodziny z Ko
pernik i okolicznych wsi. Dzieci i
młodzież z tej placówki mogły popi
sać się swoimi umiejętnościami
sportowymi, wykazać się zręczno
Był pewny, że jego nietknięta armia
ścią, szybkością, refleksem, siłą - bo
wsparta przez Austriaków pokona
wiem festyn rozpoczął się szkolną
zdrożone i wyczerpane walkami siły
spartakiadą, która w tej szkole ma
francuskie. Aleksandrowi marzyła
wieloletnią tradycję.
się rola hegemona w Europie.
Całe rodziny kibicowały. Roz
- -16 listopada „Jego Majestat Ce
grywki piłki nożnej, kwadranta i pósarza Rosji Aleksandra I” (takiego
pisy lekkoatletyczne wzbudzały za
tytułu użył pakosławicki kronikarz)
interesowanie i emocje. Najważniej
wraz ze swoją świtą dotarł do leżą
szy był moment podsumowania ca
cej 7 km od Nysy wsi Pakosławice*
łorocznej pracy i osiągnięć sporto
(wówczas Bosdorf) i zatrzymał się na
wych. Nauczycielka wychowania fi
Tćrótki odpoczynek w karczmie, a
zycznego pani Aneta Hoszman ogło
później odwiedził miejscowy kościół.
siła wyniki. Najlepszym sportowcem
Wydarzenie to odnotował w kroni
szkoły w bieżącym roku szkolnym
ce ks. Josephus Giersdorf.
został uczeń kl. VIII Szymon Waw
WkrótcC po odjeździe cara prze
rzyniak - zebrał największą ilość
ciągnęła przez Pakosławice, kierując
punktów.
się najkrótszą drogą na Morawy, ta
Najbardziej usportowioną klasą
część wojsk rosyjskich, która idąc z
ol^zała się VI, która zgodnie z tra
Rosji przeszła przez ziemie polskie

dycją otrzymała z rąk dyrektora
szkoły Danuty Podgórni puchar
przechodni.
Imprezami towarzyszącymi były
liczne konkursy m.in. dla „prawdzi
wych mężczyzn” - cięcie drzewa, dla
pomysłowych - mamy wykonały kre
acje dla swoich pociech z byle cze

go, był pokaz mody od epoki kamie
nia łupanego po współczesność, było
biesiadne śpiewanie, degustacja sta
ropolskiej potrawy - chleb staropol
ski ze skwarkami i kwaśnicą, a
przede wszystkim było rodzinnie i
wesoło.
opr. ag
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Obchody Lata Kwiatów w Otmuchowie zakończone

Kilka tysięcy osób przy
było w ciągu trzech dni ob
chodów Lata Kwiatów do
Otmuchowa, by zaprezento
wać własną produkcję, ku
pić bądź podziwiać wielką
rozmaitość prezentowanych
tam okazów, nie tylko ro
ślinnych. Eksponowanie
przez wystawców roślin w
Otmuchowie mogłoby stać
się prestiżowe na skalę Pol
ski. Jest bowiem jedynym
takim pokazem, w którym
całe miasto tonie w kwia
tach.
W tym roku są to kwiaty
„z kroplą rosy”. Jak twier-

Odwiedzający kwiatowe wystawy mieli barwny wybór

samych członków jury.
Pierwszą wicemiss została
mieszkanka Frydrychowa, a
uczennica otmuchowskiego
liceum Karolina Orleńska,
drugą wicemiss wybrano wy
soką brunetkę Izabelę^Skołpę. Wszystkim trzem pięk
nościom dodano blasku, de
korując złotą biżuterią, wrę
czono im także kosmetyki,
karnety do solarium i piękne
kwiatowe upominki - korony
z róż i naręcza kwiatów.
Reszta uczestniczek,
których w sumie było dwa
naście, otrzymała również
upominki od sponsorów. So-

Kwiaty zdobią dziewczęta, czy dziewczęta zdobią kwiaty?
Najpiękniejsze dziewczęta Lata Kwiatów 2000, od lewej:
Iza Skopia (II wicemiss), Magda Tworkowska (miss)
i Karolina Orleńska (I wicemiss)

bliczności. Nie obeszło się
bez bisów.

Piękne, egzotyczne, kłujące. Te największe kaktusy
zachwycały najbardziej.

dzili wystawcy, deszczowa
sobota sprawiła, że zaintere
sowanie było niższe, co moc
no obniżyło sprzedaż sadzo
nek.
Ozdobą piątkowego wie
czoru Lata Kwiatów był wy
stęp zespołu Jana Kapturkiewicza. Obok lidera grupy,
w zespole występują także
dziewięcioletni Michał Możejko z Korfantowa i jego
rówieśnik, Paweł Turek z
Golaszowic. W repertuarze
zespołu znalazły się znane i
łubiane piosenki współcze
sne i patriotyczne.
Pierwszy utwór zadedy-

Iglaki świetnie komponują się z każdym otoczeniem

Nie ma róży, bez miłości

kowany był mieszkańcom
Otmuchowa, finał , koncertu
miał już charakter czysto pa

Sobotni wieczór roz
grzała atmosfera wyborów
Miss Lata Kwiatów, które
przeciągnęły się sporo poza
planowany czas. Prezentacje
dziewczyn składały się z
przedstawienia ich, poka
zów ich własnych progra
mów artystycznych - i tak na
przykład niektórzy zostali
poczęstowani przez „przy
szłą miss” babeczkami jej
wypieku (za kulisami można
było dostać na nie przepis),
inne dziewczęta prezento-

triotyczny. „Hej, Sokoły” i
„Góralu, czy ci nie żal”
wzruszyły znaczną część pu-

waly gorące tańce południo
we, własne projekty ubio
rów, piosenki bądź poezję.
Kolejnym pokazem były
„dziewczyny w wersji plażo
wej”, czyli w strojach kąpie
lowych, co, jak się można
spodziewa#, wywołało naj
większe emocje. Prezentację
wieńczyły występy kandyda
tek w pięknych sukniach
ślubnych. Jury, długo zasta
nawiając się nad rozstrzy
gnięciem konkursu, zdecy
dowało się wybrać smukłą,
wysoką i co najważniejsze
śliczną blondynkę, otmuchowiankę - Magdę Tworkow
ską. Miss Lata Kwiafów
2000 otrzymała liczne na
grody: wycieczkę do Włoch,
telewizor kolorowy z trudem
przyniesiony na scenę przez

Deszcz nie przeszkadzał, wręcz upiększał kwiaty

botni wieczór zakończyły, a
jednocześnie rozpoczęły nie
dzielny dzień, występy ze
społów disco polo: Sarkam i
Romantic.
W niedzielę, jako że
słońce chwilowo mocniej
przyświecało, przybyło wię
cej zwiedzających, czasem
tłum robił się taki, że otmuchowskimi uliczkami trudno
było przejść. Jednakże mło
dzież obsługująca parkingi
nie narzekała na brak wol
nych miejsc dla pojazdów.
Ludzie z pewnością mile za
skoczeni byli piękną pogodą,
nie brakło mimo to narzeka-

Cały zestaw piękności

Oby armata służyła kwiatom jak najdłużej

jących na mocno przygrze
wające momentami słońce.
Wpłacając trzy złote za
wstęp do zamku, można było
zakupić dowolną roślinę.

czy palmy. Ponadto na tere
nach wokół zamku wysta
wiano, jak co roku, sprzęt
ogrodniczy,
plenerowe
ozdoby (krasnale, fontanny,
fantazyjne stojaki, zegary
słoneczne). Zainteresowa
niem cieszyły się kompozy
cje z roślin suchych, nato
miast uroda siechnickich róż
mówiła sama za siebie. Uło
żone w piękne, kolorystycz
nie jednolite kule, doskona
le ozdabiały jedną z sal zam
kowych. W towarzystwie
eksponowanych tam sukien
ślubnych i płynącej muzyki
fort&pjanowej można było

Miniaturowe drzemka bon
sai, których ceny dochodziły
do 1200 złotych, cieszyły się
równie dużym powodzeniem
jak ogromne tuje, cyprysy

upajać«się zapachem tejże
arystokracji kwiatowej.
Pięknie przyozdobiony
ciętymi doniczkowymi kwia
tami został kościół w Otmu
chowie. Ołtarz oraz każdą
kaplicę boczną przystrajały
rozmaite gatunki kwiatów
we wszystkich kolorach.
Niedzielny wieczór uświetni
ły występy, na jakie najbar
dziej liczyła młodzież - kon
certy rockowe. Wystąpiły ka
pele: Contra, Cannabis, Kilersi i The Shout. Szkoda, że
takich występów nie było
również w sobotę, gdyż
mnóstwo młodych ludzi wy
jechało ze względu na pogo
dę czy też brak finansów. Ci,
którzy zostali, z pieniędzmi
czy bez, z pewnością bawili
się wyśmienicie.
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mogli dojść na miej
sce, mogą’wysłuchać
wszystkiego dzięki zainstalowanemu ra
diowęzłowi. W tym
samym budynku mie
ści się kilka pokoi,
każdy z łazienką, w
których mogą odpo
cząć, czy też przeno
cować odwiedzający
tutejszych pensjona
riuszy.
' - Gdyby jednak
znaleźli się chętni bę
dziemy także świad
czyli usługi hotelowe
dla ludzi z zewnątrz zapewnia siostra dy-

zy kasa chorych przejmie zakład?

Siostra potrafi

Siostra dyrektor
Jadwiga Stankiewicz

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
istr Franciszkanek Rodziny Maw Kopernikach zmienia swoje
liczę. Od przeszło pół roku trwa
neralny remont całego obiektu,
iszą przedsięwzięcia jest pełniąca
niedąwna funkcję dyrektora sioa Jadwigą Stankiewicz.

Siostra przez dziesięć lat pełniła
funkcję zastępcy dyrektora do spraw
gospodarczych największego zakła-'
du opiekuńczo-leczniczego w Polsce,
który mieści 420 osób - w Wieleniu
nad Notecią. Placówka pod jej kie
rownictwem stała się jedną z najno
wocześniejszych tego typu w Euro
pie.
Skoro tylko siostra Jadwiga ob
jęła dyrektorowanie w Kopernikach
i tu zaczął się ruch. Trudno uwierzyć,
że tyle można zmienić przez siedem
miesięcy mając do dyspozycji tak nie
wielkie środki. W zakładzie obecnie
przebywa 120 pensjonariuszy. Choć
zgłoszenia wciąż napływają powięk
szenie tego grona nie jest już możli
we. Trzy czwarte tej liczby to kobiety.
Jest też kilkanaście osób niepełno
sprawnych. Są osoby po wylewach,
zawałach, cierpiące na choroby wie
ku starczego. Najstarsza osoba w
październiku będzie obchodziła set
ne urodziny. Zdecydowana więk
szość ma rodziny, dzieci. Znaleźli się
tu, bo wymagają całodobowej opie
ki, a najbliżsi nie są w stanie im jej
zapewnić.

- Szczególnie kobiety przeżywają,
że mają dzieci, a muszą być tutaj mówi siostra dyrektor. - Staramy się
im jednak tłumaczyć, że dzieci są o nie
spokojniejsze, gdy wiedzą, że są tutaj,
mają zapewnioną opiekę lekarską,
miłą obsługę, dobre warunki miesz
kaniowe. Niektórzy jednak twierdzą,
że nawet w domu nie byłoby im
dobrze.Pensjonariusze zakwaterowa
ni są w jedno- i dwuosobowych poko
jach z łazienką. Każdy ich dzień roz
poczyna się około godz. 7.00. Chętni
mogą uczestniczyć w porannej mszy
świętej odprawianej w pięknej kapli
cy, która obecnie jest remontowana.
O 8.00 śniadanie, później czas wolny.
Ci pensjonariusze, którzy mają ocho
tę mogą nawet wyjść poza teren za
kładu, np. pojechać do Nysy. W ostat
nim półroczu zorganizowano wspól
ny wyjazd do sanktuarium w Często
chowie i Licheniu.
Nad ich zdrowiem czuwa trzech
lekarzy, rehabilitant, osoba od tera
pii zajęciowej. W Sumie pracuje tu
sześćdziesiąt osób, w tym dziesięć
sióstr Zgromadzenia Franciszkanek
Rodziny Maryi.

Odnowiona
elewacja

począwszy od części
magazynowych
do
mieszkalnych. Obecnie
trwa odnawianie ele
wacji zewnętrznej.
Koszty tych inwestycji
przekroczyły już 5 mi
liardów starych złotych.
Cały czas pracuje tu 40
osób ze wszystkich
branż budowlanych.

Przepraszamy!
Przepraszamy serdecz
nie nowożeńców p. Agniesz
kę Hapanowicz i p. Mariu
sza Derenia za błąd danych
Pani Młodej w kąciku „Na
nowej drodze życia” w ostat
nim wydaniu „Nowin Ny
skich”. Przypadkowo zmie
niliśmy imię pani Agnieszki
na imię męskie Andrzej.

p. Agnieszka Hapanowicz i
p. Mariusz Dereń zawarli
ślub 24 czerwca w kościele
św. Elżbiety w Nysie. Więfzymy, że nasza niezamie
rzona pomyłka już na starcie
ich małżeństwa będzie
szczęśliwą wróżbą na dalsze
udane życie. Tego życzymy
Państwu z całego serca.

P/eta w parku

Remont kaplicy trwa

Standard pobytu w Zakładzie
Opiekuńczo - Leczniczym w Koper
nikach wciąż rośnie. Od siedmiu
miesięcy, nie zważając nawet na wa
runki zimowe, przeprowadzane były
generalne remonty całego obiektu

W związku z różnymi niestety często bardzo
krzywdzącymi dla naszych
bohaterów - insynuacjami
informujemy wszystkich, że

tzw. hotel - budynek, który do tej
pory zaniedbany, został wyremonto
wany i zaledwie tydzień temu odda
ny do użytku. Tu znajduje się sala, w
której będą odbywały się imprezy dla
pensjonariuszy. Ci, którzy nie będą

W najbliższej przyszłości powsta
nie tu również sala rehabilitacyjna.
Siostra Jadwiga już przemierza Pol
skę wzdłuż i wszerz, by znaleźć od
powiedni sprzęt. Jak trzeba to i sama
wsiądzie w samochód. Jeździ, spraw
dza, gdzie najlepiej, gdzie najtaniej,
puka do drzwi i szuka pieniędzy.
Czynione są przymiarki do prze
kazania zakładu spod kurateli Mini
sterstwa Zdrowia pod kasy chorych,
a jak wiadomo te ostatnio pokrywają
jedynie koszty usług medycznych,
bez kosztów utrzymania w takich za
kładach. Jeśli dojdzie do takiej sytu
acji przetrwanie i utrzymanie zakła
du jedynie z 70% skromnych rent i
emerytur, które pensjonariusze
przekazują na utrzymanie, będzie
trudne.

ag

Przeprosiny kierujemy
także do wszystkich Waszych
bliskich, którym „życzliwi”
nie oszczędzili „miłych kom
plementów”.
Redakcja

Dziewczyną tygodnia - kupon nr 28

Imię dziewczyny tygodnia

Imię i nazwisko nadawcy

adres i telefon nadawcy

Dziewczyną miesiąca została Magda (foto w numerze 23). Nagrodę Czytelnika wylosował Zbigniew Szczepanik z Nysy.

Mój ojciec
was zwolni!
W czerwcu br. Sąd Okręgowy w
Opolu podtrzymał wyrok Sądu Rejo
nowego w Nysie w sprawie Krzyszto
fa Sz., syna posła AWS z Otmucho
wa. Przestępstwa, o które był oskar
żony, związane były z wydarzeniem
sprzed dwóch lat.

TAKICH ZAŁATWIAM
OD RAZU!
9 listopada 1998 roku ok. godz. 23
do Komisariatu Policji w Otmucho
wie nadeszła wiadomość o fakcie wła
mania do samochodu, stojącego w
pobliżu miejscowej kawiarni. Dwaj
funkcjonariusze sierż. Robert I. i st.
post. Sebastian P. na miejscu zdarze
nia zobaczyli taką oto scenę: gromad
ka ludzi, a na ziemi leży młody męż
czyzna przytrzymywany przez kilku
panów.
Do policjantów podszedł Miro
sław Sz., który oświadczył, iż ten leżą
cy włamał się do jego fiata 125. Na
dowód pokazał stłuczoną szybę w
drzwiach od strony kierowcy.
- Z żoną i znajomymi graliśmy na
automatach. Nagle ktoś poinformo
wał mnie, że jakiś młokos metalowym
koszem stłukł szybę w moim fiacie i
próbuje odjechać autem. Wybiegłem
i zobaczyłem nieznanego mi mężczy
znę, który siedział na miejscu kierow
cy i trzymał ręce na kierownicy, tak
jakby chciał odjechać.
Jeden z policjantów podszedł do
leżącego i poprosił, aby wstał i okazał
mu dokumenty.
- A co, jesteś kapitan Colombo? zapytał ten bełkotliwie, a następnie
arogancko odmówił. Wówczas funk
cjonariusz podniósł go. Reakcja mło
dego mężczyzny była nieoczekiwana.

Złapał za ubranie stojącego w pobli
żu właściciela fiata i chciał go bić.
Funkcjonariusze założyli agresywne
mu włamywaczowi kajdanki i polecili
wsiąść do radiowozu. Usłyszeli w od
powiedzi, że mogą się pocałować w...
(w wiadome miejsce), bo on wejdzie
wtedy, kiedy mu się zechce. Policjan
ci musieli siłą umieścić mężczyznę w
policyjnym wozie.
Nie znali go, ale od zgromadzo
nych usłyszeli, że młodzieniec dlate
go się tak stawia, bo jego ojciec jest
posłem. Sprawca został przewieziony
do otmuchowskiego komisariatu. Za
nim jednak dostał się do jego wnętrza
dwaj policjanci musieli wytężyć siły,
aby najpierw wyjąć go z radiowozu, a
potem wręcz wnieść do policyjnych
pomieszczeń. Mężczyzna zapierał się
nogami o ściany wozu, potem o scho
dy. Kładł się bezwładnie na ziemię.
Nie szczędził przy tym różnych wy
zwisk pod adresem policjantów. Tłu
maczył im (w sposób wulgarny), że i
tak nic mu nie zrobią, bo jego ojciec
jest posłem i ich wszystkich pozwal
nia. Do st. post. Sebastiana P. krzy
czał:
- Co ty (taki i owaki) tak patrzysz,
już i tak tu nie pracujesz!
Po wylegitymowaniu udało się
ustalić, że zatrzymanym jest Krzysz
tof Sz. z Otmuchowa. Zachowanie i
mowa wskazywały na to, iż jest pijany,
więc funkcjonariusze chcieli poddać
go badaniu alkotestem na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu.
KrzySztof Sz. stanowczo odmówił.
Nadal był agresywny. Policjanci nie
mogli spokojnie spisać zeznań po
szkodowanego Mirosława Sz., ani
sporządzić protokołu, bo Krzysztof

Sz. dwukrotnie - wykorzystując za
mieszanie - wstał i kopnął w nogę
sierż. Roberta I.
Został przewieziony - do wytrzeź
wienia - do aresztu nyskiej Komendy
Policji. Wcześniej, poddano go ruty
nowemu badaniu lekarskiemu. Po
dejrzany niestety w drodze do Nysy
nie ochłonął. Nadal sypały się groźby
pod adresem policjantów oraz różne
wyzwiska. Przy osadzaniu po raz ko
lejny kopnął w kolano sierżanta I.,
którego chyba upatrzył sobie na ofia

rę- Takie śmieci jak wy, załatwiam
od razu! - uprzedził lojalnie, przed
zamknięciem go w celi.

NA TRZEŹWO,
NIE TEN CZŁOWIEK!
Krzysztof Sz. - po spędzonej nocy
w nyskim areszcie - zmienił się nie do
poznania. Nazajutrz spokojnie pod
dał się badaniu alkotestem na zawar
tość alkoholu w wydychanym powie
trzu - wynik opiewał na 1,51 promila.
Policjanci przedstawili mu listę zarzu
tów:
I - włamanie do fiata 125 (będą
cego własnością Mirosława Sz.) i usi
łowanie kradzieży;
II - naruszenie nietykalności
sierż. Roberta I. poprzez kopanie go
w nogi;
III - utrudnianie policjantom wy
konywania czynności służbowych
oraz zmuszanie ich do odstąpienia
poprzez zapieranie się nogami, kła
dzenie się na schodach, wyrywanie i
grożenie zwolnieniem z pracy;
IV - znieważanie policjantów Roberta I., Sebastiana P. i w Nysie
Romana S.

Podejrzany o dokonanie ww. czy
nów z pokorą wyznał, iż możliwe, że
dopuścił się tych czynów. - Przy?nąję
się, ale tak naprawdę to nic nie pa
miętam - powiedział. - Żałuję, że do
puściłem się tych czynów. Piłem
piwo, byłem pijany, urwał mi się film.
Jedyne, co pamiętam, to dwóch poli
cjantów w mundurze, którzy wieźli
mnie radiowozem. Nie pamiętam, co
było powodem zatrzymania, ani czy
ich kopałem, czy wyzywałem. Przyznaję się, bo zarzuty oparte są na ze
znaniach świadków, a nie sądzę, aby
ktoś miał podstawy mi szkodzić.
Krzysztof Sz. dodał, że miał kie
dyś poważny wypadek i miewa utraty
świadomości. Nie wolno mu spoży
wać alkoholu. Jeszcze raz wyraził
ubolewanie, obiecał naprawić wszyst
kie szkody, pokryć straty i przeprosić
poszkodowanego oraz policjantów.
20 listopada właściciel auta Miro
sław Sz. oświadczył policji, że nie żąda
ścigania Krzysztofa Sz. za jego groźby
pod swoim adresem. Wyjaśnił, iż zaraz
po zajściu sprawca wyrównał straty.
Krzysztof Sz. złożył też na ręce
komendanta KRP w Nysie pisemne
przeprosiny dla wszystkich policjan
tów, których obraził swoim zachowa
niem.

złamań nóg, a badania nie stwierdzi
organicznych zmian układu nerwi
wego.
Sąd uznał więc, iż zaniki parnię
- na które powoływał się oskarżony
były zwykłą linią obrony. Krzyszt*
Sz. nie kwestionował zarzutów: nar
szenia cielesności policjanta (obraź
nia zaburzyły normalne funkcjon*
wanie organizmu na okres powyżej
dni), utrudniania wykonywania po
cyjnych obowiązków a także zniew
żania funkcjonariuszy. Sąd Rejonom
w Nysie również uznał, iż te zarzu
znalazły potwierdzenie w zeznania*
świadków i pokrzywdzonych, i uzn
winę Krzysztofa Sz. Skazał go za
trzy czyny na karę łączną 8 miesię
pozbawienia wolności, warunkov
zawieszoną na 2 lata.
Umorzył jednak postępowań
wobec pierwszego zarzutu, tj. usił
wania kradzieży auta, uznając tłum
czenie oskarżonego o pomyłce co <
aut za wiarygodne. Za tym też - zd
niem sądu - przemawiał fakt niep
siadania przez Krzysztofa Sz. żądny
narzędzi, stan dużego upojenia alk
holowego sprawcy (uniemożliwiają
kradzież) oraz brak uszkodzeń w i
stalacji elektrycznej fiata.

APELACJA... WYCOFANA

LUKI W PAMIĘCI?
Podejrzany, choć w czasie pierw
szego zeznania przyznał się do stawia
nych zarzutów, w kolejnych stanow
czo zaczął zaprzeczać usiłowaniu kra
dzieży auta. Tłumaczył, że dopuścił
się włamania pomyłkowo, gdyż myślał, iż to jego polonez, a chciał się w
nim przespać. Krzysztof Sz. ten czyn,
jak i wszystkie trzy pozostałe, złożył
na karb trapiących go częstych zani
ków świadomości, które pojawiły się
po wypadku samochodowym w 1993
roku. Dołączył do tego opinię lekarza
potwierdzającego ten fakt.
Sąd po otrzymaniu z Prokuratury
Rejonowej aktu oskarżenia wraz z ca
łym materiałem dowodowym, wnikli
wie przyjrzał się odniesionym w 1993
roku obrażeniom. Korzystał przy tym
z opinii biegłych lekarzy sądowych,
którzy oparli się - przy opracowywa
niu wniosków - na szerokiej specjali
stycznej diagnostyce neurologicznej.
Konkluzja ich badań była następują
ca: Krzysztof Sz. podczas wypadku
nie doznał urazu głowy, a poważnych

Od powyższego wyroku odwołał!
prokurator, który wskazywał ha błęd
interpretację przez Sąd Rejonowy 2
znąń świadków, potwierdzających usi!
wanie kradzieży auta. Wśród nich b
m.in. takie argumenty: oskarżony w m
mencie wyciągania go z wozu przez w
ściciela nic nie mówił o pomyłce, r
przepraszał; obok przedmiotowego f
ta nie byltunnego białego auta, a Krzy
tof Sz. nie posiadał przy sobie dokume
tów poloneza, ańi też kluczyków moj
cych sugerować, iż przyjechał tam sw
im autem; pozycja - ręce na kierownic
w jakiej zastał go właściciel fiafct^ugei
wała chęć uruchomienia wozu, a r
układania się do snu. Również i osk
żony złożył apelację od wyroku, ale v
cofał ją na kilka dni przed posiedzenie
Sądu Okręgowego w Opolu, które c
było się 27 czerwca br. Uczynił to na r<
prawie głównej również prokurator.
Wpbec takiego stanowiska o
stron sąd II instancji podtrzymał
całości wyrok Sądu Rejonowego
Nysie.
c
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48-303 NYSA, PODOLSKA 19
tel. 433-43-53

WSZYSTKIE MODELE, największy wybór.

Pistolety lakiernicze, filtry, narzędzia pneum.,
złączki, węże pneum., szlifierki, klucze pneum.

MIGOMATY
Niemieckie na 220 V i 380 V od 130 A

do 270 A do spawania stali i aluminium
SPAWARKI, BETONIARKI, POMPY

Na zimną i gorącą wodę (do 140oC)
oraz pistolety, węże, wytwornice piany,
lance rotacyjne, końcówki do hydropiaśkarek.

Nysa, ul. Mazowiecka 3
(boczna J. Bema za Wodociągami)
tel. (077) 435 26 80
v1214b

SPRZEDAŻ
4 A AA A -L
NA RATY UU IU UUU Zl

- bez pierwszej wpłaty
- również na 36 miesięcy

13 lipca 2000

zedam za 50% wartości
profesjonalny
sprzęt fotograficzny:
iarat NIKON F-90 (2.200 zł)

Jbiektywy ZOOM NIKKOR

-135 mm f/3.5-4.5 (800 zł)
•210 mm f/4.5-5.6 D (800 zł)

W komplecie taniej!!!

I. kom. 0-604-435-287

Kradzieże
włamania
ankował i odjechał
V niedzielę 9 lipca na nyską
ę paliw zajechał audi 80. Kiea zatankował do pełna, uzuił kanistry i... odjechał, nie
:zając należności. Właściciel
ósł straty w wysokości 300 zł.
czciwego klienta ustala poli>dyż zna numery rejestracyjne
sdu.

yz rybnego
V Głuchołazach złodziej nocą
damał^ię do sklepu rybnego i
ósł... locly.na kwotę 200 zł. Teapewne włamie się do cukier>... ryby.

»wywietrznik

\

‘rzez trójkątną szybkę w
iach tzw. wywietrznik włamali
:łodzieje do fiatów 126p: w
uchowie przy ul. Sienkiewicza
:a i nocą 8/9 lipca w Nysie przy
iosnkowskiego. Z obu skraro radioodtwarzacze.

ą koła
łocą 7/8 lipca skradziono koła
a 126p stojącego w Nysie przy
Zasylewskiego. Bez koła został
lież fiat siena, zaparkowany
ul. -W. Pawlik.

CREDO- ubezpieczenie na życie i dożycie z ustalonym okresem ubezpieczenia.

Moje CREDO, to życie bez ryzyka. Życie na wysokim poziomie, niezależnie od zmiennych okoliczności
i zdarzeń losowych. Chcąc sobie i catej swojej rodzinie zapewnić stabilną sytuację finansową,
nie działam w pojedynkę. Jestem ubezpieczony.

ówka w...?
Idzie trzymać pieniądze podopalania się na plaży? Mieszec Otmuchowa schował je w
niach, które położył nieopoNiestety, zginął cały portfel
lie z dokumentami. Co by nie
ić o złodzieju, to jednak był
y - spodnie pozostawił!

CREDO jest polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie z ustalonym okresem ubezpieczenia.
CREDO łączy dwie podstawowe funkcje: długoterminowe oszczędzanie i ubezpieczeń®
CREDO gwarantuje wypłatę zgromadzonej sumy po osiągnięciu przez ubezpieczonego
umówionego wieku lub dwie wypłaty w sytuacji śmierci ubezpieczonego
w czasie trwania umowy ubezpieczenia.
Wszystkim, którzy cenią bezpieczeństwo proponujemy
CREDO PZU Życie SA - życie bez ryzyka.

ażaj na oszustki
ganki!
)o jednego z nyskich mieszkań
ła 3 lipca kobieta podająca się
acownicę Caritas. Skradła 300
iatomiast w Jodłowie trzy Cy:i wykorzystały moment nie»i gospodarzy i zabrały dużą
mięsa z lodówki (na kwotę
zł). Zostały ujęte w pościgu
z otmuchowskich policjantów.

Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć w każdej placówce
PZU Życie SA, lub w Internecie: http7Awww.pzuzycie.pl

Adresy najbliższych placówek: ul. Reymonta 22, 45-066 Opole, tel. (0-77) 454-58-58
Ul. Królowej Jadwigi 4a, 48-300 Nysa, tel. (0-77) 433-75-37

dw

łysa 96,7 FM

radio dobrze nastawione

A

I

O .

NYSA, UL CELNA 22
•

■

I

’ 95

.

:>

96
Opole, ul. Koraszewsklego 7-9, tel.(077) 456 67 77, 456 67 99, fax 456 76 21
Nysa, tel. 433 41 83, 0602 430 047

NYSA, UL WASYLEWSKIEGO 30 —
NYSA, UL KOŚCIUSZKI I2
GŁUCHOŁAZY, UL CHOPINA 28

J

SKLEPY SPOŻYWCZO-MONOPOLOWE
v-1164b
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' KOMUNIKAT

drobne

Zarząd Miejski w Nysie informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzęj
dU zostało wywieszone ogłoszenie o ll-gim przetargu ustnym nie

Sprzedam SUKNIĘ ślubną, rozm.
38-40. Tel. 435 23 75.
4285

KAFELKOWANIE - 433 77 75.
4287

DEKARSTWO - Blacharstwo - malo
wanie dachów. Tel. 435 61 89; 435

61 88.
4291

KOMPUTEROPISANIE
- tel. 433 37 54.
4293

KAFELKOWANIE - 4392 363.
4295

Sprzedaż KURCZĄT 7-tygodniowych. Tek 433 17 85.'
4296

Apteka w Nysie ZATRUDNI magistra
farmacji na stanowisko kierownika.

oferuje___________________________ ___

Niwnica i 1 działka położona we wsi Lipowa z przeznaczeniem na
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

po urazach kończyn ( złamania, skręcenia, stłuczenia )

- zabiegi przy schorzeniach kręgosłupa
"bólach krzyża" neuralgiach
- gimnastykę korekcyjną i leczniczą
Kompleksową fizykoterapię
- jonoforeza
- stymulacja
- prądy interferencyjne
- 1ENS - stymulacja przeciwbólowa
- lampa souux
Masaż leczniczy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta i Gmi

ny Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 pok. 020, tel. 435 50

31 wew. 306 lub tel./fax 44 810 15.
4483-a

KOMUNIKAT
Zarząd Miejski w Nysie wyraził zgodę na wykazanie do sprzedaży
1) w drodze przetargu nieograniczonego n/w nieruchomości grun

URBO

4298

ny. Tel. 435 27 41.

w Nysie,
oraz na zbyciu w drodze rokowań 5 działek położonych we wsi

Pełny zakres świadczeń w zakresie rehabilitacji
- ortopedycznej

Tel. 0602 614 404; 4090 210.
INSTALACJE elektryczne - domofo

ograniczonym na dzierżawę gruntu przeznaczonego pod zabudo
wę boksem garażowym położonego przy ul. Bolesława Śmiałego

Masaż na materacu samomasującym

najęcia. Tel. 435 88 71 po 16-tej.
4311

ni użytkowej 80,62 m kw. położony we wsi Złotogłowice 55 wraz;
udziałem we wspólnych częściach budynku.
Ze sprzedażą związany jest udział w 1/2 części niewydzielonej grun
tu oraz części składowych: stodoła i budynki gospodarcze.

4302

MIESZKANIE 3 - pokojowe do wy

towe:
- uchwałą z dnia 28 czerwca 2000 r. lokal mieszkalny o powierzch

IZi
Gimnastyka odchudzająca
i Callanetics nowość
Zapewniamy fachową obsługę!

FIAT 126p (1991), czerwony, szyby

2) uchwałą z dnia 28 czerwca 2000 r. w drodze bezprzetargowej:
- 7 działek położonych we wsi Niwnica i 1 we wsi Iława przezna
czonych na poprawę warunków zagospodarowania działek posia

uchylne, szerokie zderzaki, stan
dobry. Tel. 433 76 55.

Zapraszamy odponiedziałku do piątku
od 9.00 do 20.00, w soboty 9.00 -14.00

4330

USŁUGI remontowo - budowlane w
szerokim zakresie. Solidnie! Tel.

- uchwałą z dnia 28 czerwca 2000 r. 1 działka rolna położona w«
wsi Niwnica - z przeznaczeniem tereny rolne.

danych.

4483-I

UWAGA! Gabinet przeniesiony

4392 712.
BP-27

WYNAJMĘ studentce pokój we Wro

na ul. Prudnicką 3 (za piekarnią Dom Chleba)

cławiu. Tel. 435 62 02.

Tel. 435 22 52

4360

Nysa, ul. Kukułcza li
tel.1fax 077 433 50 28,
tel. 0604 279 564

Docieplenia. Remonty od A do Z.

TANIO - solidnie! Faktury VAT. Tel.

Zakład Usługowo - Handlowy
--------------------------------------------------- T'

0602 597 541.
4361

(W?

Pedro Demosem - filipiński UZDRO

WICIEL - najskuteczniejszy w cho
robach układu krążenia, pokarmo

wego, odpornościowego, kostnego,
oczu, kręgosłupa, stawów - przy
guzach, mięśniakach, przepuklinie,

tarczycy

i

innych.

Przyjmuje

16.07.2000r. - Studio VIP Nysa, ul.

Bohaterów W-wy 5. Tel. 456 58 43.
4364

Młoda 20 lat, absolwentka Techni

kum Rolniczego - szuka PRACY,
najchętniej w ogrodnictwie - 435 43
67.
red-27b

Młody, dyspozycyjny, 25 lat -■podej-

mie PRACĘ. Tel. 435 27 20 lub 435
43 67. Przyjmę również reklamę na

W STANDARDZIE
drewno klejone - sosna
szkło o wsp. K=l,l
termookapnik
mikrowentylacja
dodatkowy okapnik na skrzydle
kolory - biały, palisander, mahoń, orzech

POMIARY
TRANSPORT
MONTAŻ

BIURO HANDLOWE:

P.H.U. SKORPION * Nysa, ul. Jagiellońska 2 (obok hurt. TERAŁ)

tel. 433 06 80 wew. 2, tel. kom. 0601 688 995

samochód.

T

GWARANCJA

PODGRZEWACZE ZAKUPIONE U NA
MONTUJEMY GRATIS I—------------ --------

red-27c

CO

Konfiguracje
na życzenie

v
tel./fax. 448-10-25, tel. 433-43-07Pełna
K1YRA
NYSA,

ul Prudnicka
Prnrinićka 7a,
7a.
ul.

obsługa
serwisowa

ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku w godz. 9-18
w
s o b o t y
od
9-14.

ŻALUZJE
fpionowe i poziome

MOSKITIERY

‘

.

Y

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH

-H
43
G

- możliwość firmowe:go mo

zewnętrzne i wewnętrzne

- bogaty wy!ió r mateiriałów.
- czas realiz;acji -d c J dni

ROLETY

■■
S3

**._-•
.
na CD-ROM

________ Janusz Piskorski_________
Nysa, róg ul. Skłodowskiej i Szopena

CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
Tel. 435 60 20; 433 79 03; 0602 137 113
(również w niedziele i święta)

Gwarantujemy:
RUM

e-mail: maxcom@kki.net.pl i
V-1128b

* kompleksową obsługę
* możliwość płatności po uzyskaniu
* transport w kraju i za granicą świadczenia pogrzebowego (ZUS, itp
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Spisz numery
Okres wakacyjny to zazwyczaj
is wzmożonej pracy złodziei. Na
:zęście w Nysie od dłuższego czanie notuje się większej liczby
imań do mieszkań i domów jedrodzinnych. Ale mimo to przed
lopem warto pomyśleć o ubezpie:niu domu. Mieszkanie możemy
ezpieczyć od: ognia, wody - nie
ko powodzi, ale także wydostania
wody z urządzeń wodno-kanali:yjnych, huraganu, uderzeń piona, gradu, eksplozji, obsunięcia
ziemi.
Jednym z najważniejszych ternów stosowanych w umowach
ezpieczenia mieszkań od kraieży jest termin „należyte zabeziczenfe”. Zdarza się, że w przydku zaistnienia szkody przy branależytego zabezpieczenia towaI'stwo ubezpieczeniowe może
iniejszyć lub w ogóle odmówić
płaty odszkodowania. Aby miesznie uznać za zabezpieczone mu[ być spełnione warunki: wszyst: drzwi zewnętrzne prowadzące
mieszkania powinny być zamięte na co najmniej 2 wielozawkowe zamki, dostęp do rucho>ści domowych jest utrudniony
i obcych tak, że wejście w posia
nie fzęczy właściciela wymagać
dzie użycia siły fizycznej lub spełnych urządzeń, w ścianach i stra
ch nie ma otworów umożliwiają:h wydostanie przedmiotów bez
imania, klucze do zamków i kłó-

Sonda „NOWIN”
Wjaki sposób zabezpieczamy

dek są w wyłącznym posiadaniu
ubezpieczającego lub osób upoważ
nionych.
Ubezpieczenie mieszkania do
tyczy ruchomości domowych oraz
stałych elementów, czyli: meblościanki, mebli wbudowanych, antre-.
soli, drzwi, stałego wyposażenia
kuchni i łazienek, wykładziny ścian,
podłóg i sufitów, instalacji klimaty
zacyjnej, telefonicznej. Stałe ele
menty mieszkania ubezpieczyć
można od ognia i innych zdarzeń
losowych, kradzieży z włamaniem i
rabunkiem (+ zniszczeń powsta
łych w związku z kradzieżą i włama
niem oraz dewastacją).
Niestety firmy ubezpieczenio
we nie biorą odpowiedzialności za
wszystkie przedmioty znajdujące się
w domu, dlatego przy spisywaniu
umowy, należy o tym pamiętać. Np.
dokumenty i rękopisy, nieoprawione metale szlachetne, zbiory kolek
cjonerskie musimy dodatkowo
ubezpieczyć.
- Na nasze szczęście okres wa
kacyjny nie jest bogaty we włamania
- mówi zastępca naczelnika wydzia
łu kryminalnego Waldemar Barnaś.
- Niewiele osób ma nawyk spisywa
nia numerów seryjnych cennych
rzeczy, co ułatwia pracę złodziejom
i paserom. Jednak w dalszym ciągu
najlepszym zabezpieczeniem jest...
czujny sąsiad. Dlatego przed wyjaz
dem na dłuższy urlop poinformuj
my o tym zaufanego sąsiada.

mieszkania przed włamaniem?

Franciszka:

Janusz:

- Jeżeli ja wyjeżdżam to mąż
zostaje w domu. Tak się składa,
że mąż zawsze wykorzystuje
urlop w zimie. Specjalnych za
bezpieczeń nie stosujemy. Wła
mań się nie boję, bo mieszkam
w spokojnej dzielnicy i takich
też mam sąsiadów.

- Na szczęście nie miałem
włamania do mieszkania. Może
dlatego, że zawsze ktoś jest w
domu, nigdy nie zostawiamy go
pustego. Są takie przypadki, że
piwnice, klatki są okradane po
mimo, że lokatorzy są
do
mach.

Władysław':
- Mam małego psa, który
zawsze szczeka i odstrasza ob
cych. Poza tym jestem w ta
kim szczęśliwym położeniu,
że zawsze ktoś jest obecny w
domu. Tak planujemy wyjaz
dy, urlopy, by nie zostawiać
domu pustego.

Irena:
-*Kiedy wyjeżdżam na urlop
moje mieszkanie powierzam
opiece syna. Przychodzi, doglą
da, podlewa kwiaty... Miałam
kiedyś włamanie do mieszkania.
Zawsze mieszkałam na pierw
szym piętrze. Złodzieje weszli
przez balkon. Zabrali radio,
trochę gotówki, alkoholu. Przez
dwa tygodnie od tego zajścia ży
łam w ogromnym strachu, za
mykałam drzwi na trzy zamki.
Od tego czasu zawsze wycho
dząc pilnuję, by drzwi balkono
we były zamknięte.
an, ag

an

OPOLE, ul.Niemodlińska 23

NYSA, ul.Rodziewiczówny 34

PAWILON “AS” (obok SDH “ZA ODRĄ”)

budynek Mikro Marketu

Ip. box 37 tel. 47 47 819

tel. 433 51 22

KOMPU

KOMPUTERY - KOMPUTERY - KO

UWAGA!!!
POSIADAJĄ KART

GRAFICZNYCH I MUZYCZNYCH
ZINTEGROWANYCH NA STAŁE
PŁYTĄ GŁÓWNĄ, CO UMOŻLIWIA
ALSZĄ ROZBUDOWĘ ZESTAWU!!!

WIW ZESTAWY SĄ TYLKO PRZYKŁADAMI.
OFERUJEMY RÓWNIEŻ KAŻDĄ INNĄ
JNFIGURACJĘ WEDŁUG ŻYCZENIA KLIENTA

GWARANCJA NA ZESTAWY

WSZYSTKIE CENY
OCZYWIŚCIE Z VAT!

PROMOCJA
PENTIUM III

PROMOCJA

NASZE ZESTAWY NIE

ARCOS SPEED

ARCOS DVD

ARCOS CAME

INTEL CELERON 500
PAMIĘĆ 64 MB DIMM
PŁYTA GŁÓWNA 150 MHz
UDMA 66 ATX
(obsługuje Pentium ll/lll)
HDD 8,6 GB

PŁYTA GŁÓWNA 150 MHz
UDMA 66 ATX
(obsługuje Pentium ll/lll)
HDD 8,6 GB

CD-ROM LG x48

oyo

OBUD. MIDI TOWER ATX

OBUD. MIDI TOWER ATX
K.GRAF. RM TNT2 16 MB
KARTA MUZ. 16 BIT STEREO
MONITOR 15“ PHILIPS kolor OSD
(wyświetlanie funkcji na ekranie)

K.GRAF.

RIVA TNT2 16 MB

KARTA MUZ. 16 BIT STEREO

AMONITOR 15“ PHILIPS kolor OSD
(wyświetlanie funkcji na ekranie)
FDD 1,44 MB, MYSZ

KLAWIATURA WIN 98

^INTEL PENTIUM III 667
PAMIĘĆ 64 MB DIMM
PŁYTA GŁÓWNA 150 M Hz
UDMA 66 ATX
(obsługuje Pentium ll/lll)

Só l
INTEL CELERON 500
3?PAMIĘĆ 64 MB DIMM

18 GB
CD-ROM LG x48
HDD

OBUD. MIDI TOWER ATX

K.GRAF. RIVA TNT2 32MB
KARTA MUZ. 16 BIT STEREO

&

OAilA

cena z VAT: OU4XO zł, raty - 131 z£

pierwsza wpłata -

(wyświetlanie funkcji na ekranie)

FDD 1,44 MB, MYSZ"

KLAWIATURA WIN 98

4)0 AA

cena z VAT. vQwwi1
pierwsza wpłata - O zł, raty - 167 zł

>RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY I PORĘCZYCIELI
^LEASING OPERACYJNY!!!

>SIECI KOMPUTEROWE,SERWIS!

Po co kupować “zwykły” monitor, skoro możesz mieć PHILIPSa!

PHILIPS 105S11 15”

PHILIPS
do każdego zestawu ARCOS!

ogłoszenia
drobne

Sprzedam

Nysa, Paczków, Otmuchów,

DRUKARKĘ

Skoroszyce, Kamiennik,

laserową A3

HURTOWNIA Odzieży Używanej Nysa, Gródkowska 13A. Zaprasza
my - atrakcyjny towar z Niemiec. Tel.
433 07 95 po18-tej.
4368

Sprzedam POLONEZ CARO 1,5
(1995). Tel. 439 81 92.
4455

HEWLETT

Głuchołazy, Korfantów,

PACKARD

Łambinowice, Niemodlin

Laser Jet 4 MV

Kurier Brzeski 'SX"?

Tel. 433 46 78

lub 0603 124 470.

SZEREGOWIEC stan surowy sprzedam - 433 77 91.

Kędzierzyn - Koźle, Racibórz,

4456

Sprzedam WIEŻĘ stereo.

Kuźnia Raciborska, Prudnik, Głogówek,

Sprzedam VW

Tel. 435 87 30.
4458

Sprzedam MIESZKANIE 3 pokoje
(60m), Ip - Nysa, centrum + OGRÓ
DEK działkowy. Całość 70.000 zł.
Tel. 433 95 44; 433 95 80.
4459

Sprzedam 3 DZIAŁKI budowlane po
10-15 arów, Nysa - Jędrzychów. Tel.

433 69 09.
4460

Sprzedam GARAŻ, Wałowa

Głubczyce, Kietfz, Baborów,

T3 CARAVELLE

ECHO
Gmin
Www.echogmin.kk.pl

W każdy wtorek
we wszystkich
punktach sprzedażdy

Kędzierzyńsko - Kozielski Tygodnik Regionalny

(1989),

Gazeta dla ciebie

2100 cm wtrysk + gaz,
oszklony
9-osobowy.
Stan techniczny
bardzo dobry.

Tel. 433 46 78

- tel. 433 30 94.
4461

lub 0603 124 470.

Do WYNAJĘCIA mieszkanie 2 poko

Skuteczna reklama w wielu miejscach

jowe w centrum. Tel. 4358 141.
4462

tel. 433 46 78; 433 04 14 w. 59

Tanio - KOSA spalinowa STIHL FS200 - kompletne oprzyrządowanie.

Tel. 4484 387.
4463

NAPRAWA lodówek, zamrażarek,

klimatyzacji sam. - tel. 435 28 07.
4464

Sprzedam DOM do remontu z dużą
działką w Domaszkowicach lub za
mienię na mieszkanie w Nysie. Tel.
435 6618.
4465

Sprzedam tanio duży DOM do re
montu - Jędrzychów, 34 ar. Tel. 431

47 42; 433 50 79.
4469

PROFESJONALNE wykonanie gła

dzie - malowanie - panele podłogo

SPRZEDAM
Ford Sierra 1,6
(XI 1989), brązo
wy metalik,
central, zamek,
elekr. szyby, szyberdach.
Dodatkowo opony
zimowe
Cena do uzgod
nienia.
Tel. 0602 430 047

lub 0602 430 047

bi
format A2
420x594

700x1000

a*dsr<-VEKTOR studio - tel. 433 44 IO

we. Niskie ceny. Tel. 433 10 83.
4471

ANTYKI - kupię: stare meble, zega

ry, porcelanę, figury, obrazy, lustra,

szable itp. - 43 105 29. Targ • kiosk
118.
4473

Sprzedam DZIAŁKI budowlane - Je-

drzychów. Tel. 433 90 82.
4475

Firma "BET PŁOT1 Grażyna Szczęszek
Pakosławice 47 (przy trasie Nysa ■ Opole),
tel. 435 79 25,0605 575 930

/Mm.

ggsfrW —

Tm do 2,5m.

Sprzedam MIESZKANIE - 45m, I pię
tro, centrum. Tel. 433 18 26 po 15.00

lub 0604 648 998.
4477

WCZASY z odchudzaniem! - 0601

513 582 od 10.00-16.00.
4468-C

Sprzedam FIAT 126p (1987), niebie

•^sny

tel. (074) 810 51 6I
HENRYKÓW, ul. Brodatego 1

transport

ski przegląd XII/2000, cena 1900. Tel.
433 31 47.

PAPIER KSERO - TANIEJ!!!

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
CAŁĄ DOBĘ
TEL. 433 39 00
PGK „EKOM” Sp. z o.o.
w Nysie.

9,90 zł. za ryzę
ZADECYDUJ O CENIE !!!
PRZY ZAKUPIE
POWYŻEJ
20 RYZ ■ RABAT 2%

40 RYZ - RABAT 4%
60 RYZ - RABAT 6%
208B

ZAPRASZAMY
HURTOWNIA
PAPIERNICZA „ADMAR’

NIWNICA 60 k/Nysy

tel. 435 64 58.

str. 31
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UMOWNI CZYTELNICY! ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA KUPONU NA NAJKAWSZY ARTYKUŁ NUMERU. WŚRÓD TYCH KTÓRZY DOSTARCZĄ KU
NY DO REDAKCJI DO 20.07.2000 (czwartek) ROZLOSUJEMY NAGRODĘ.

HURTOWE SKŁADY BUDOWLANE

Henryk

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
Noga

Najciekawszy artykuł
w tym numerze "Nowin"

JEŻELI NIE WIESZ JAK ZAPROJEKTOWAĆ

SWOJĄ ŁAZIENKĘ

MY ZR0B|MY TO za ciebie

Synowie

® DRZWI POLSCONE - ceny producenta
s DRZWTWŁOSZCZOWA (dąb, teak, mahoń, palisander)

Imię i nazwisko autora

• GRZEJNIKI COSMO - COMPAKT, RADSON
• OKNA Stolbud-Sokółka

Imię i nazwisko

MATERIAŁY BUDOWLANE pełny asortyment

• PŁYTA GIPSOWA (12,5 mm - tylko 14,90 zł /brutto)
PŁYTA GIPSOWA (wodo.- tylko 19,90 zł /brutto)

Z NAMI ZBUDUJESZ DOM OD A - Z

Za najlepszy artykuł numeru 26. uznali Państwo
x

0 JEDEN MOST ZA DALEKO - ARTURA KUROWSKIEGO

>ośród wszystkich nadesłanych głosów został wylosowany
kupon Stanisława Warchała z Nysy

48-303 Nysa* ul. Piłsudskiego 62a (była baza ZWSE)
tel./fax (077) 431 OS 82, 431 09 1 4
v-1159b

Po odbiór nagrody (zestaw kosmetyczny) zapraszamy do redakcji.

VICTORY

flfskORPIOI

NORDICA

Anr COńDT
nRI

'^Ł3*rok założenia 1970

poleca w sezonie wiosna - lato
artykuły renomowanych firm

PRZEDSTAWICIEL

prowadzi sprzedaż:

* ŁOŻYSKA TOCZNE *

£ZAN

* PASY KLINOWE *

Wfdl

w tym do kombajnów

prod, zachodniej.

REGIONALNY

SPALDING

PONADTO W SZEROKIM ASORTYMENCIE
■ odzież, obuwie, sprzęt fitnes,
DUNLOP
■ wyposażenie sal gimnastycznych i klubów fitness

ceny fabryczne

3

A
SELECT

659b

ZAPRASZAMY DO NASZEGO
SALONU SPRZEDAŻY
HURTOWEJ I DETALICZNEJ
’ przy ul. Boh. Warszawy 12

1

F
'

SPRZEDAM Ford Sierra 1,6

UW/4G4.'
t
y
)uże upust

(naprzeciw Szkoły nr 1).

( cenowe

dlć1
odbiorców 1
L
k

sedan, benzyna, r. prod. 1989
przeb. 174 000 km

brązowy metalik, el. szyby

hurtowych

centr. zamek, szyberdach
Tel. 0602 430 047

WILSON

oraz przy ul. Celnej

j

di

22

Tel. 433 26 00, 448 40 90

BOGATA OFERTA ROWERÓW, ŁYŻWOROLEK,
NAMIOTÓW, SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
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NYSA, ul. Nowowiejska 16 - pasaż EKO
tel. 433 01 17 w. 11
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MONTAŻ - RATY - GWARANCJA

WAKACYJNE
PROMOCJE !
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__ ___________________
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podłogi z drewna naturalnego
- deska BARLINIECKA
panele podłogowe
panele ścienne
parkiety
okna PCV- 10 lat gwarancji
materiały wykończeniowe
•jiJRT
a|
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Nysa, ul. Wolności 2 (wejście od ul. Kolejowej)

tel. 433 10 00; 0603 868 415

/li’

Sil

Fachowe doradztwo
Przy zamówieniu usług zapewniamy gwarancję oraz rabaty
Wystawiamy faktury VAT - RATY
121 !b

v-139b

KURSY
SZKOŁY ZAOCZNE

Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH

romoc
ja
„

Licea .i Technika-Zawodowe
. nt
^o i
r?
ci.
,
Nysa ul. Słowiańska 1/
Policealne Studium Zawodowe Tel. 433-11-44 tel/fax 435-55-05
<

Ekonomiczne, Handlowe, Turystyczne,
Samochodowe, Elektryczne, Bddowlane,
BHP, Gastronomiczne i inne
Zapisy na rok szkolny 2000/2001

E-Mail: Promocja_auo@go2.pl

• MISTRZ W ZAWODACH;

Sprzedawca, Kucharz, Kelner, Piekarz

Kursy księgowości, księgi, podatki, ZUS
Kursy komputerowe; podst. i specjalistyczne
Kurs kosmetyczny (zawodowy i amatorski)
Energetyczne “E” i “D”
(Kotły. Gaz, Sprężarki, elektr.fSEPl.Chłodnicze itd.)

Żurawie i Dźwigi, Wózki widłowe,
Pilarz-Drwal, Pedagogiczne
BHP - szkolenia okresowe i podstawowe
' Spawanie elektryczne i gazowe
INNE WG. ZAPOTRZEBOWANIA
v-1202b
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ogłoszenia

Zarząd Miejski w Nysie

drobne

działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Telefony GSM - ERA - PLUS - IDEA

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr
13, poz. 74 z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko

nowe i używane - bez abonamentu.
Największy wybór akcesorii, serwis.

dyrektora zakładu budżetowego pod nazwą Dzienny Dom
Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy

Mieszkania i garaże na sprzedaż!!!

O AB s.c.

Idealne położenie, cisza, spokój, teren rekreacyjny.

Konsole - Playstation - Dremeast •

W pobliżu basen kąpielowy, szkoła, przedszkole,
wyjazd na autostradę do Wrocławia i Opola 30 min.

Ogrzewanie etażowe gazowe, garaż pod’budynkiem.
Cena tylko 1650 zł'in2 mieszkania wykończonego

Sknrzyslai z ulgi mieszkaniowi • ostatnia szansa "!
49-305 Brzett ul, Starobrzeska 27, tel/fax, 077-411 57 05,0604 227 424

28.

Nintendo - akcesoria, gry, wymiana.

7501

Komis - Lombard. Play - Games

I. Kandydatami na stanowisko dyrektora Dziennego Domu Pomo

Nysa, ul. Wrocławska 12/3u/za Or

cy Społecznej w Nysie mogą być osoby posiadające:

bisem/. Tel. 448 06 86, tel. kom. 0606
102 892.
746/B

- wyższe wykształcenie w zakresie opieki społecznej,
- co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej.
II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

WYPOŻYCZALNIA samochodów.

- uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz własną koncepcję

Osobowe - mikrobusy - dostawcze.

organizowania i prowadzenia różnych form pomocy społecznej przy

48-300 Nysa, ul. Wrocławska 12/3u

Dziennym Domu Pomocy Społecznej,

(za Orbisem). Tel. 448 06 86. Cało

- kwestionariusz osobowy,

dobowo - tel. 0606 102 892.

- życiorys wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
746/B/a

BIURO Rachunkowe - prowadzenie
książki podatkowej, rozliczeń VAT i

ZUS. Tel. 433 67 77,0604 728 742.
750/B

PRACUJ z domu! - 0601 513 582.

- odpis dyplomu, inne dokumenty dotyczące kwalifikacji oraz

kopie świadectw pracy,
- opinię z ostatniego miejsca pracy,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania pracy na stanowisku dyrektora.
III. Kandydaci na stanowisko dyrektora powinni wykazać się znajo

mością podstawowych przepisów prawnych regulujących funkcjo

Sprzedam MIESZKANIE - os. Sło
wiańska, 60 m kw., IVp, 65 tys. Tel.

0602 728 742.

nowanie zakładu.
IV. Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w
zamkniętych kopertach z napisem “Konkurs na stanowisko dyrek

750/B-a

Sprzedam cegłę rozbiórkową.

tora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Nysie” w sekretaria
cie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 113 w termi

Tel. 0602 728 742.

nie do 25 lipca 2000 r. do godz. 16.00.
750/B-b

OPŁACI się schudnąć! - 0502 351
789.
4468

V. O przyjęciu oferty i terminie konkursu kandydaci zostaną powia
domieni indywidualnie.
VI. BIiższych informacji o zasadach i warunkach konkursu udziela
Wydział Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego, ul.

Sprzedam KAWALERKĘ w Nysie -

Kolejowa 15, tel. 4355030 do 32 wew. 310.

36 m kw., 2 pokoje, IVp, os. Rodzie

VII. Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkur

wiczówny. tel. 433 77 12 po 19-tej.

su bez podania przyczyn.

4370

Hajda sp. z o.o.

Zapraszamy do Serwisu” Seat”
wszystkich właścicieli samochodów osobowych
na bezpłatny przegląd w godzinach:

pon.- pt. 8.00 -18.00 soboty 8.00 -14.00
WROCŁAW ul.Karkonoska 54 tel./fax 07133978 67 ,339 91 01
NYSA ul.Ponlatowskiego 3 telefax 077 433 22 21,433 27 25
ASSISTANCE tel. 0 602 685 543

-SPRAWDZISZ:
-UKŁAD HAMULCOWY
-STAN TECHNICZNY AMORTYZATORÓW
-TEST WSTĘPNEJ ZBIEŻNOŚCI
-ŚWIATŁA
Twój samochód zostanie sprawdzony na komputerowej linii diagnostycznej.
Zgłaszając się z niniejszym kuponem

ZAOSZCZĘDZISZ 100 zł.

Pinczerki RATLERKI - 4311 471 po
16-tej.
4376

RENAULT Clio

KUPON PROMOCYJNY
Nazwisko I Imię....................................................................................................
Adres......................................................................................................................
Marka samochodu.................................................................. Nr rej..................
Przebieg..................................................................IX™.,.....................................

E<Oli|

spółka z o.o. ■___

Jedyną firmą świadczącą
kompleksową obsługę pogrzebów jest

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

„EKOM” Sp. z o.o. w Nysie
Cmentarz Komunalny przy ul. Mieczysława I
i ul. Złotogłowickiej.

Ponadto świadczymy usługi:
- całodobowe pogotowie pogrzebowe
pod nr tel. 433 39 00
- przewozy zmarłych na terenie kraju
- sprzedaż trumien i akcesorii pogrzebowych
- wieńce i wiązanki pogrzebowe
z dostawą do kaplicy
- pielęgnacja i konserwacja grobów
- ekshumacja zwłok
- przechowywanie zwłok (chłodnia).

Radio SONY,'komplet głośników, autoalarm, AC, 0C, NW, AS na 6 miesięcy
w prezencie od firmy.
Zarząd Rejonowy LIGI OBRONY KRAJU w Nysie
informuje,
że w dniu 22 lipca 2000 r. od godz. 10.00 do 13.00
na strzelnicy przy ul. Grodkowskiej odbędzie się

www,renaultcom.pl
Renault Credit Polska

PHU FOMAR
Nysa, ul, Piłsudskiego, tel./fax 433 37 35.433 48 59
Samochody osobowe i dostawcze, części zamienne i akcesoria, płyny i oleje ELF,
blokady, autoalarmy. Naprawy blacharsko-lakiernicze

STRZELANIE z KBKS
o Puchar Prezesa L.O.K.
Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy (wiek od 15 lat).
Za Zarząd
Ko/. M. Godlewski

DODATEK

TELEWIZYJNY
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irzyniec braci Kratt” (16)
rzyrodniczy
z Wiercipiętkiem
rót Arabeli” (15/26):
z poddanych” - serial
□mości
ioza pogody
per” (15/22) - serial
)wy
cyjny telefon z pomysłami
:ty” („The Saint”) (13) isacyjny
wieści siostry Wendy o
rie” (4/10): „Po dwóch
Alp” - serial
e wszechświat”:
wo komet” - serial
i aus Berlin (8)
□mości

12.10 Agrobiznes
12.25 „Klan” (269,270)telenowela
13.15 „Uwaga dziecko!” („Baby
Boom”) (11) - serial komediowy
13.40 Kino letnie: Jeśli się
odnajdziemy” - dramat
obyczajowy, Polska 1983,
(87 min)
15.05 Taki jest świat - magazyn
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1173)
16.00 Magazyn olimpijski
16.20 Euroexpress
16.35 Auto-mix
16.50 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?

17.50 Gość Jedynki
18.05 „Tajemnicza kobieta” (16/
120) - telenowela
19.00 Wieczorynka: „Madeline”
(28) - serial animowany,
Francja 1993 (23 min)
(dubbingi
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 Czas na dokument: „Życie

ptaków” (4/10): „Mięsożercy” serial dokumentalny, W. Bryt.
1998 (stereo)
21.05 Teatr Telewizji - Rodzinne
sekrety: „Obcy bliscy” - sztuka
Gudmundur Steinsson, Polska
1991, reż. Michał Kwieciński*
wyk. Joanna Żółkowska, Jerzy
Schejbal, Zofia Rysiówna,

Henryk Machalica (75 min)
22.25 Twój kosmos
22.40 Monitor Wiadomości
23.05 Sportowy flesz
23.15 Miłość niejedno ma imię:
„Szaleństwo” („Carried Away’7 *
’’Acts of Love”) - dramat
obyczajowy, USA 1995, reż.
Bruno Barreto, wyk. Dennis
Hopper, Amy Irving, Amy
Locane, Julie Harris (104 min)
00.55 „Uprawa - Tarcza” - film
dokumentalny Mirosława
Jasińskiego (powt.)
01.45 Podróżnik: Majorka i Ibiza magazyn podróżniczy (powt.)
02.10 Tajemnice armii
02.40 Telezakupy
02.55 Zakończenie programu

• 2
łkupy
inik krajowy
opolscy” (67): „Piękne
telenowela
o urody - magazyn
am lokalny
opolscv^(68):

zenia” - telenowela
<ka większa niż życie”
„Hasło” - serial wojenny
iiada - teleturniej
na domdwa” (7/15):
□ga” - serial obyczajowy
im” (6/10): „Chamlet” mediowy
Noego - magazyn (powt.)

11.45 Kino familijne: „Niedźwiedź
na wszelki wypadek” („Ein Bar
fur alle Falle”) - film
- przygodowy, Niemcy 1996,
(94 min)
13.25 „Miłość i namiętność”
(„Mirada de mujer”) (10) telenowela
14.10 „McGregowie” (6/65) - serial
przygodowy
15.00 Piknik Dwójki w Świdnicy

(1) - program rozrywkowy
16.00 Panorama
16.10 „Złotopolscy” (69,70):
„Zaproszenie do kina”,
„Decyzja Weroniki” -

telenowela
17.05 Małe ojczyzny: Leśna
rodzina
17.30 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Tele Milenium
19.20 Dwójkomania
19.30 Dlaczego to my
20.00 „Ojciec królowej” - film
historyczny, Polska 1980,
(106 min)
21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram

serial komediowy
12.00„-Oh, Baby”(12)-serial
komediowy
12.30 Disco Relax
13.30 Sekrety rodzinne
14.00 Piramida - teleturniej
14.30 Twój lekarz
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 „Sok z żuka” („Beetlejuice”)
(14) - serial animowany, USA
1989-92 (25 min) (dubbing)
15.30 Informacje
15.55 „Herkules” („Hercules 3”)
(46) - seria, fantastyczny
16.45 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds.”) (52) serial obyczajowy
17.45 „Luz Maria” (162) telenowela
18.35 iuper Express TV

18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł”
(„Wild Angel”) (36) telenowela
20.00 „Rodzina zastępcza” (6) serial komediowy, Polska 1998,
reż. Wojciech Adamczyk/
Michał Kwieciński, wyk.
Gabriela Kownacka, Piotr
Fronczewski, (25 min)
20.30 „Omen 2” („Damien Omen 2”) - horror, USA 1978,
reż. Don Taylor, wyk. William
Holden, Lee Grant, Lew
Ayres, Sylvia Sidney (102 min)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka (w
przerwie filmu)
22.25 „Świat według Kiepskich”

22.35 Wieczór z filmem wojennym:
„Agent nr 1” - dramat wojenny,
Polska 1971, reż. Zbigniew
Kuźmiński, wyk. Karol
Strasburger, (97 min)
00.20 Warsaw Summer Jazz Days
01.10 Robert i Katherine na
wojnie” („Vacation from
Marriage”) - dramat obyczajowy,
W. Bryt. 1945, reż. Alexander
Korda, (89 min)
02.351 „Agent 86” („Get Smart”)
(22) - serial komediowy, USA
1965, wyk. Don Addams,
Barbara Feldon, (24 min)
03.00 Zakończenie programu

-SAT
nka na życzenie
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z żuka” („Beetlejuice”)
ial animowany
'czne graffiti - program
yczny
, Allo (/4)-serial
iwy
a, wojownicza
Jca” („Xena, the Warrior
’)(32\-serial

iwy
X
it według Kiepskich” (7) mediowy
ały świat” (Jesse”) (20) mediowy
Maria” (161) - telenowela
Mina w mieście”
ne in the City”) (75) -

(8) - serial komediowy, Polska,
reż. Okik Khamidov, wyk.
Andrzej Grabowowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski, Basia
Mularczyk (25 min)
22.55 Wyniki losowania LOTTO
23.00 Informacje i biznes
informacje
23.15 Prognoza pogody
23.25 Polityczne graffiti
23.40 Bumerang - program
publicystyczny
00.10 Super Express TV
00.30 „Prawnik z Manhattanu”
(„Michael Hayes”) (9,10/22) serial obyczajowy, USA 1997,
wyk. David Caruso, Jimmy
Galeota, (90 min)
01.55 Muzyka na BIS
•05.00 Pożegnanie

06.40 „Anna” (147) - telenowela
07.30 Telesklep
07.45 „Przygody kapitana Simiana” (17) - serial
08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (11) - serial
08.35 „Dennis rozrabiaka” (62) - serial animowany
09.00 „Łebski Harry” (37) - serial animowany
09.25 „Inspektor Gadget” (30) - serial animowany
09.45 Telesklep
10.00 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
10.30 „Babilon V” (11) - serial SF, USA
11.20 Telesklep
12.00 „Nigdy cię nie zapomnę” (76) - serial
12.50 „Angela” (39) - serial obyczajowy
13.45 „Przygody kapitana Simiana” (17) - serial
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (11) - serial
14.25 „Dennis rozrabiaka” (60) - serial animowany
14.50 „Łebski Harry” (37) - serial animowani
15.15 „Inspektor Gadget” (30) - serial animowany
15.40 „Szkoła złamanych serc” (361) - serial
16.10 „Bajer w Bel-Air” (20) - serial komediowy
16.40 „Esmeralda” (17) - serial obyczajowy, Meksyk
17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
18.05Nigdy cię nie zapomnę” (77) - serial
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Angela” (40) - serial obyczajowy
20.30 „Człowiek Meteor” („The Meteor Man”) komedia senśacyjna, USA 1993, (110 min)
22.25 TVN Fakty
22.30 Pogoda
22.35 „Melrose Place” (163) - serial obyczajowy
23.25 „Prawo i miłość” (10) - serial sensacyjny, USA
00.15 „W upalną noc” (10) - serial sensacyjny, USA
01.05 Granie na zawołaflie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 WIELKA KSIĘGA NATURY 07:35 NIEBEZ
PIECZNA ZATOKA 08:00 Fakty poranne 08:30 W
KRAINIE GWARKÓW 09:00 KASSANDRA 09:30

KASSANDRA 10:00 TELEZAKUPY 10:30 NIE
ZNANY ŻOŁNIERZ - za zgodą rodziców 11:20TE-»
LEWIZYJNA ENCYKLOPEDIA MULTIME
DIALNA 11:35 RAJD PEKIN - PARYŻ 12:00 ZNA

NE NIEZNANE 12:30 XX MIĘDZYNARODOWY
DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI 13:00 TELE
WIZYJNY MAGAZYN PRZYRODNICZY 13:30
TO JESTTEMAT 14:00 PANORAMA POWIATÓW

14:30 EASTENDERS 15:00 MAGICZNY SKLEP
ZOOLOGICZNY 15:30 Seriale dla dzieci 16:00 Wiek
XX - stulecie odkryć 16:45 Seriale fabularne 17:30 Fak
ty flesz 17:35 Wakacyjny niezbędnik - program porad
nikowy 18:00 Fakty - wydanie główne 18:20 Prognoza
pogody 18:20 Rozmowa dnia 18:30 Tele sport 19:00
PANORAMA POWIATÓW 19:30 WIELKA KSIĘ
GA NATURY 20:00 TO JEST TEMAT 20:30 KAS
SANDRA 21:00 KASSANDRA 21:30 Fakty 21:45 Pro
testuję 22:00 EASTENDERS 22:30 W KRAINIE
GWARKÓW 23:00 Stan zagrożenia 23:25 Recital for

tepianowy

TVC 1
05.00 Nedelni rano s Jaroslavou Panyrkovou 05.59
Dobre rano 08.25 Prehled pofadu 08.30 Sezame, otevri
se (46/52) 09.00 - Zpravy 09.05 Podivuhodne prazdniny rodiny Smolikovy (2/13) 09.30 Jak se źije streetworkerum podle 09.45 - Teleshopping 09.55 Partie
krasneho dragouna 11.25 Hledani ztraceneho ćasu
11.45 Ćeskoslovenskyfilmovytydenik (268/2379) 12.00
- Zpravy 12.10 Hry bez hranic 13.25 - Teleshopping
•13.35 Receptar pro dum a zahradu 14.10 Setkani s obrazovkou 14.30 - Pyramida 15.00 Nevyjasnena umrti
VPS: 1 17 0715 0016.00 Zpravy 16.05 Kouzelna śkolka 16.35 - Zpivanky 16.40 Cesta ze sveta ticha 17.00 Bludiśte 17.30 AZ kviz 17.55 Predpoved*. poćasi 18.00
1 -Vecerniky 18.10 Doktorka Quinnova 18.57 Śfastnych
10 a Śance milion 19.00 - Vecermcek 19.15 Udalosti

19.45 Predpoved* poćasi 19.50 Branky, body, vteriny
20.00 Hitlerovi muźi (2/12 21.00 Pet u stołu (3/4) 21.30
- Fakta 22.05 Udalosti plus 22.^0 Predpoved’ poćasi
22.22 Branky, body, vteriny 22.30 Galasuperśou aneb
Śou za vsechny 23.45 Stalo se... 00.00 LosovAnI
Śfastnych 10 a Śance milion 00.05 Udalosti ve svete
00.15 Jsem do tebe błazen II (2/25) 00.35 ŚIśou proti

zdi 01.05 Na plovarne s Karlem Plihalem 01.30 Ekonomickytydenik01.45 SportovnI ozveny 02.40 Zpivani
na 03.20 Nas venkov 03.35 Hry bez hranic

TVC 2
05.05 Jizda 05.30 Ćerne ovce 05.45 Objektiv 06.15 Ka

lendarium 06.25 Ce y viry 07.00 Svatecnl slovo Zdeńka
Susy 07.10 Nas venkov 07.30 Noviny V 07.55 Panora
ma 08.30 „21” 09.00 Dobre 10.55 - Ce omanie 11.25.
Zpravicky ze sveta 11.35 Svet animovaneho filmu (28/
52) 12.00 Euronews 12.20 Sneni o letani 13.15 AZ kviz
13.35 Leve kfidlo 15.00 - Klekanice 15.25 Navrat do
modrych hlubin (4/6) 16.15 Pokłady sveta 16.30 Prvnl
Evropan 17.00 Evropa dnes 17.25 Bole i duśe 17.55
Ekonomicky tydenlk 18.10 SportovnI ozveny 19.10
Zpravy ve znakove feci 19.15 Euronews 19.55 Prehled
vecernich poradu 20.00 M. ieber: Blaha a Vrchlicka
21.00 „21” 21.30 - Georgia 23.25 Bigbit (16/42) 00.30
„21” 01.00 Euronews 02.00 Ćlovek v tisni 02.20 Viaje
al Espańol (10/65) 02.35 Family Album U.S.A. (13/26)
03.00 arting Business English (22/40) 03.10 Kontakt
Deutsch (4/13) 03.40 Carte de Visite (4/9) 04.00 WORLDNET 04.25 Okna vesmiru dokoran

TV NOVA
6.14 Novashopping 6.30 Snidane s Novou 8.30 Arnoldovy patalie (9) 9.10 Mlady Herkules (9) 9.38 Nova
shopping 9.40 Pań a pan! Bridgeovi 11.45 Cesta do nebe
(22) 12.35 Milady (21) 14.10 Superman (4) 15.05 Po
śledni vitezstvl 16.42 Novashopping 16.45 Kolotoć 17.10
Riskuj 17.40 Prave tecT z regionu 17.45 Divoky andel
(217) 18.28 Poćasi 18.35 Kassandra (124) 19.30 Televizni noviny 20.00 Nezni zmatkari 21.40 DO-RE-MI
22.35 Prave dnes 22.39 Pocasicko 22.40 Vestirna 23.25
Stfechy 1.00 Bulvar Pacifik Drive (1/2601.25 Novashop
ping 1.40 Konec vysilani

WTOREK 18 LIPCA
TVN
jrzyniec braci Kratt” (17)
rzyrodniczy
st ko gra
zyki Kulfona i Moniki
rót Arabeli” (16/26):
^mierze rozpoczyna bój” i młodzieży
□mości
łoza pogody
per” (16/22) - serial
)wy
imania
mterowa magia kina
:ty” („The Saint”) (14) isacyjny
rzęta świata: „Wydry z
one” (2-ost.) - film
italny, W. Bryt. 1997
(powt.)
t wszechświat”: „Ziemia z

orbity” - serial dokumentalny
11.40 Hallo aus Berlin (9)
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 „Klan” (271,272)telenowela
13.15 „Uwaga dziecko!” („Baby
Boom”) (12) - serial komediowy
13.40 Kino letnie: „O mój Boże!
Ty diable!” („Oh, God! You
Devil”) - komedia
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1174) telenowela
16.00 Rynek
16.20 Raj - magazyn dla młodzieży
16.45 Do Sydney z Jedynką
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 Gość Jedynki

ikupy
inik krajowy
opolscy” (71):
owania” - telenowela
D urody - magazyn
am lokalny
opolscy” (72): „Ślub” -

Australia 1985, (94 min)
13.30 „Miłość i namiętność”
(„Mirada de mujer”) (11) telenowela
14.15 „McGregowie” (7/65) - serial
przygodowy
15.05 Piknik Dwójki w Świdnicy

:la
fka większa niż życie”
„Zdrada” - serial wojenny
Siada - teleturniej (powt.)
na domowa” (8/15):
starszej pani” - serial
i! Lista, lista
familijne: „Ogień w
i” („The Fire in the
- film przygodowy,

(2) - program rozrywkowy
16.00 Panorama
16.10 „Złotopolscy” (73,74):
„Podchody”, „Podstęp” telenowela
17.05 Katecheza dla rodaków
17.30 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Va banque - teleturniej

18.05 „Tajemnicza*kobieta” (17/
120) - telenowela
19.00 Wieczorynka: „Witaj,
Franklin” - film animowany,
Kanada 1997 (22 min)
(dubbing)
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 Dziennik telewizyjny
20.20 „J.A.G. - Wojskowe Biuro
Śledcze” („J.A.G.”) (5) - serial
sensacyjny
21.10 Z Jedynką bezpieczniej
21.35 Twój Kosmos
21.50 Forum - program
publicystyczny [audiotele: 070025011 - opcja 1; 0-70025012
- opcja 2]
22.40 Monitor Wiadomości
23.05 Sportowy flesz

19.20 Dwójkomania
19.30 Brytyjskie nagrody w
muzyce klasycznej (2) -

program muzyczny
20.00 Wieczór z Jagielskim:
Bohdan Łazuka, Andrezj
Turski
21.00 „Biała wizytówka” (4/6) serial obyczajowy
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.30 Kłopoty z pamięcią
23.00 Wieczór filmowy - Kocham
kino: „Crash” - dramat
obyczajowy, Kanada/W. Bryt.
1996, reż. David Cronenberg,

23.10 „Czym ja sobie na to
zasłużyłam?” („Que he hecho yo
' para merecer esto?”) - dramat
obyczajowy, Hiszpania. 1984, reż.
Pedro Almodovar, wyk. Carmen
Maura, Luis Hostalot, Chus
Lampraeve, (94 min)
00.45 „Powitanie z Afryką” (1/5):
„Tunisija habiti” - serial
dokumentalny
01.00 „Tryptyk Korsykański” (1):
„Pace saluto” - film dokumental
ny Magdaleny Lewandowskiej
(powt.)
01.20 Miniatury włoskie: Miasto
nad Arnem - felieton (powt.)
01.35 „Bohatyrowicze” - film
dokumentalny
02.00 Telezakupy
02.15 Zakończenie programu

wyk. James Spader, Holly
Hunter, Deborah Unger,
Rosanna Arquette (98 min)
00.45 Mieszane uczucia - program
publicystyczny
01.40 Polskie kino wspomnień:
„Dzieje grzechu” - dramat
obyczajowy, Polska 1974, reż.
Walerian Borowczyk, wyk.
Grażyna Długołęcka, Karolina
Łubieńska, (124 min)
03.45 „Na pełnym morzu”
(„Rederiet”/”High Seas”)
(67/85) - serial obyczajowy,
Szwecja 1994, reż. Kjell Sundvall,
wyk. Gósta Priizelius, (42 min)
04.25 Zakończenie programu

SAT
nka na życzenie
ron” (113)-serial

my
z żuka” („Beetlejuice”)
ial animowany
czne graffiti
tAllo” (75)-serial
wy
kules” („Hercules 3”) (46)

uitastyczny
t według Kiepskich” (8) mediowy
3|na zastępcza” (6) mediowy
Maria” (162) - telenowela
Cosby i straszne
i” („Kids Say the
t Things”) (1) - serial
wy
„Wspólna chata” („Guys
’) (11) - serial komediowy

12.30 Disco Polo Live
13.30 Sekrety rodzinne
14.00 Dyżurny satyryk kraju
14.30 Gospodarz - teletjynięj
15.00 „Karate Kot” (6) - serial
animowany
15.30 Informacje
15.55 „Xena, wojownicza
księżniczka” („Xena, the
Warrior Princess”) (33) - serial
przygodowy
16.45 „Z głową w chmufflch”
(„Walking the Clouds”) (53) serial obyczajowy
17.45 „Luz Maria” (163) telenowelą
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (37) - telenowela

20.00 „Rodzina zastępcza” (7) serial komediowy, Polska 1998,
(25 min)
20.30 FILM TYGODNIA:
„Zwycięstwo” („Escape to
Victory”/”Victory!”) - dramat
wojenny, USA 1981, reż. John
Huston, wyk. Sylvester
Stallone, Michael Caine, Max
von Sydow, Kazimierz Deyna
(111 min)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka (w
przerwie filmu)
22.20 „Świat według Kiepskich”

itualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

(9) - serial komediowy, Polska,
reż. Okik Khamidov, wyk.
Andrzej Grabowowski,
Marzena Sztuka, Bartek
Żukowski, Basia Mularczyk
(25 min)

23.05 Wyniki losowania LOTTO
23.10 Informacje i biznes
informacje
23.35 Prognoza pogody
23.45 Polityczne graffiti
00.00 Różowa landrynka - magazyn
erotyczny
00.30 Super Express TV
00.50 „Lekarze z Los Angeles”
(„L.A. Doctors”) (18) - serial
obyczajowy, USA 1998, wyk.
Sheryl Lee, Ken Olin, Matt
Craven, Rick Roberts (45 min)
01.40 „Podwójne podejrzenie”
(„Double Suspiction”) - film
sensacyjny, USA 1993, reż. Paul
Ziller, wyk. Gary Busey, Kim
Cattrail, Darlanne Fluegel, Jeff
Griggs (87 min)
03.20 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

06.40 „Anna” (148) - telenowela
07.30 Telesklep
07.45 „Przygody kapitana Simiana” (18) - serial
08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (12) - serial
08.35 „Dennis rozrabiaka” (63) - serial animowany
09.00 „Łebski Harry” (38) - serial animowany
09.25 „Inspektor Gadget” (31) - serial animowany
09.45 Telesklep
10.00 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
10.30 „Babilon V” (12) - serial SF, USA
11.20 Telesklep
12.00 „Nigdy cię nie zapomnę” (77) - serial
12.50 „Angela” (40) - serial obyczajowy
13.45 „Przygody kapitana Simiana”^18) - serial
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (12) - serial
14.25 „Dennis rozrabiaka” (63) - serial animowany
14.50 „Łebski Harry” (38) - serial animowany
15.15 „Inspektor Gadget” (31) - serial animowany
15.40 „Szkoła złamanych serc” (362) - serial
16.10 „Bajer w Bel-Air” (21)- serial komediowy
16.40 „Esmeralda” (18) - serial obyczajowy, Meksyk
17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
18.05 „Nigdy cię nie zapomnę” (78) - serial
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Angela” (41) - serial obyczajowy
20.30 „W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości”
(„One Her Majesty’s Secret Service”) - film
sensacyjny, W. Bryt. 1969, reż. Peter Hunt, wyk.
George Lazanby, Telly Savalas, Use Steppat,
Diana Rigg (136 min)
23.05 TVN Fakty
23.10 Pogoda
23.15 „Melrose Place” (168) - serial obyczajowy,
USA
00.05 „Prawo i miłość” (10) - serial sensacyjny, USA
OO.55_„W upalną noc” (10) - serial sensacyjny, USA
01.45 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 PRZYGODY OGGY’EGO 07:35 ZOBACZ TO
! 08:00 Fakty poranne 08:30 SPORT NA LUZIE 09:00
KASSANDRA 09:30 KASSANDRA 10:00 TELEZA
KUPY 1T):3O ARKA NOEGO. - za zgodą rodziców
11:20 KNUT HAMSUN 12:10 ZWIAD AZYMUT.
WAKACJE 2000 12:35 SKARBY SUŁTANA 13:05
PIANO EXPRESS 13:35 TO JEST TEMAT 14:00
SEKRETY KOBIET 14:30 EASTENDERS 15:00
ZACZAROWANY ŚWIAT... 15:30 Gwiezdny pirat

16:00 Wiek XX - stulecie odkryć 16:45 Seriale fabular
ne 17:30 Fakty flesz 17:35 Goniec regionalny 18:00
Fakty - wydanie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20
Rozmowa dnia 18:30 Profesor Miodek odpowiada
19:00 ODKRYJ NOWY ŚWIAT 19:30 PRZYGODY
OGGY’EGO 20:00 SANKTUARIA WE FRANCJI
20:30 KASSANDRA 21:00 KASSANDRA 21:30 Fak
ty 21:45 Studio Millenijne 22:00 EASTENDERS 22:30
SPOTKANIA Z TAAAKĄ RYBĄ 23:00 ZAPROSZE
NIE 23:20 POGRANICZE W OGNIU - za zgodą ro
dziców

TVC 1
05.00 Veselka s Moravenkou U Fleku 05.35 Nas ven
kov 05.59 Dobre rano 08.25 Prehled poradu 08.30
Kouzelna śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 - Objektiv 09.30
Zpoved* zpevaka vezefiske kapely 09.45 Prvni pomoc

10.00 Okouzleni (6/20) 10.50 Svet, kde se neżebra aneb
Galerie 11.05 Usmevy Antonie Nedośinske 11.45 Sta

lo se... 12.00 Zpravy 12.10 Hry bez hranic 13.30 Naś
venkov 1350 Manazerem vlastniho zdravi 14.00 O
pokład Aneżky Ćeske 14.35 Bloody Tamagochi 15.10

Doktorka Quinnova 16.00 16.05 - Kostićky 16.15 Zpivanky 16.20 Dobrodruzstvi Huckleberryho Finna
(2/2)17.30 AZ kviz 17.55 Predpoved* poćasi 18.00 -

Vecerniky 18.10 Simpsonovi IX. 18.35 Jsem do tebe
błazen II (3/25) 18.57 Sfastnych 10 a Śance milion 19.00

-Vecermcek 19.15-Udalosti 19.45 Predpoved*poćasi
19.50 Branky, body, vteriny 20.00 Ptaci v trni (2/4)

21.40 Svet, kde se neżebra aneb Galerie 22.00 Udalo
sti plus 22.10 Predpoved* poćasi 22.15 Branky, body,
vteriny 22.20 Tour de France 22.30 Na stope 22.55
Losovani Śfastnych 10 a Śance milion 23.00 Udalosti
ve svete 23.10 V roli kaskadera 01.20 Pozitivita Doku

ment o jedne generaci slovenskych 02.05 Nevyjasnena
umrti 03.05 Pet u stolu (3/4) 03.35 Hry bez hranic

TVC 2
05.00 Za dvermi je A.G. 05.30 Na vsechno bud* pripraven 06.10 Rozhledni se, clovece (1/15) 06.30 Kulturni

tydenik 06.50 Noviny V 07J0 Udało i ve svete 07.20 Vecerniky 07.55 Panorama 08.3Ó „21” 09.00 Dobre rand
10.55 - Ce omanie 11.25 Po fehy odjinud 11.30 Bole i

duse 12.00 Euronews 12.50 SportovnI ozveny 13.50 AZ

kviz 14.10- Bludiśte 14.40 Oćite svedectvi III. (11/13)
15.10 British Open 1999 16.00-Jizda 16.30 Hitlerovi
muźi (2/12) 17.25 Svet motoru 18.25 - Zavinac 18.50

Nedej se!*19.10 Zpravy ve znakove feci 19.15 Euro

news 19.55 Prehled vecernich poradu 20.00 Planeta
zivota (2/9) 20.50 o fotografii oleti 21.00 „21” 21.30
Śumny Zlin 21.50 Laskavy divak promine (3/5) 22.55

Phil CoHins Big Band 23.30 Evropa dnes 23.55 Upro
fed nekonećna 00.10 „21” 00.40 Ćasu je malo a voda

upa... 02.15 Hudba noveho zivota 03.00 - WORLDNET 04.00 Na dobre vyhlidce 04.20 Objektiv

TV NOVA
6.14 Novashopping 6.30 Snidane s Novou 8.30 Arnoldovy patalie (10) 9.10 Mlady Herkules (10) 9.40 Sfavne

kralovske rodiny (6) 10.03 Novashopping 10.05*Maly

hrdina 11.45 Cesta do nebe (23) 1235 Milady (22) 13.25
Tak jde ćas (1417) 14.10 Superman (5) 15.05 Pan Mu-

zika 16.42 Novashopping 16.45 Kolotoć 17.10 Riskuj
17.40 Prave ted* z regionu 17.45 Divoky andel (218)

18.28 Poćasi 18.35 Kassandra (125) 19.30 Televizni no
viny 20.00 Skutecni pfatele 21.45 Ćtveraci 22.25 Na

vlastni oci 23.05 Prave dnes 23.09 Pocasicko 23.10 Mil
lennium II (9) 23.55 Deep Star Six 1.30 Bulvar Pacifik

Drive (2) 1.55 Novashopping 2.10 Konec vysilani

DODATEK

TELEWIZYJNY

ŚRODA 19 LIPCA 2000

TVN

TVP 1
07.05 „Zwierzyniec braci Kratt”
(18) - serial przyrodniczy
07.35 Lato z Hałabałą
08.00 „Powrót Arabeli” (17/26):
„Rumburak numer dwa” serial dla młodzieży
08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 „Flipper” (17/22) - serial
przj%odowy
09.30 Wakacyjny telefon z
pomysłami [tel. 0-800120120]
10.00 „Święty” („The Saint”) (15)
- serial sensacyjny
11.00 „Skandynawska fiesta
Floyda” (3/7) - serial
11.30 „Nasz wszechświat”:
„Wyścig w kosmosie” - serial
dokumentalny, W Bryt. 1998

11.40 Hallo aus Berlin (10)
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 „Klan” (273,274) - telenowela
13.15 Kino letnie: „Siedem dni w
maju” („Seven Days in May”) film sensacyjny, USA 1964,
(118 min)
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1175) telenowela, USA 1992 (22 min)
15.55 Klub poszukiwaczy przygód program dla irfłodzieży
16.15 My Cyganie - reportaż Janiny
Klimowskiej
16.45 Do Sydney z Jedynką
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 Gość Jedynki

18.05 „Tajemnicza kobieta”
(18/120) - telenowela,
Wenezuela 1999-2000, reż. Jose
Alcalde, wyk. Carolina Tejera,
Juan Carlos Vivas, (44 min)
19.00 Wieczorynka: „Baśniowa
kraina braci Grim: Simsala” film animowany, Niemcy (20
min) (dubbing)
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 Okruchy życia: „Byle do
przodu” („Go Now”) - dramat
obyczajowy, W. Bryt. 1995, reż.
Michael Winterbottom, wyk.
Robert Carlyle, Juliet Aubrey,
James Nesbitt, Sophie Okonedo
(83 min)
21.35 Twój Kosmos: Kosmiczna

Europa - reportaż Wiktora
Niedzickiego
21.55 Kronika kryminalna
22.25 Monitor Wiadomości
22.50 Sportowy flesz
23.00 Gorąco polecam: „Zagadka
Kaspara Hausera” („Jeder fur
sich und Gott gegen alle”) dramat obyczajowy, Niemcy 1974,
reż. Werner Herzog, wyk. Bruno
S., Walter Ladengast, Brigitte
Mira, Hans Musaus (105 min)
00.45 Jerzy Jarocki -195 podróż do
Wrocławia - reportaż
. 01.30 Powidoki Marka Nowakow
skiego: Hades - program
dokumentalny
01.45 Telezakupy
02.00 Zakończenie programu

18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Jeden z dziesięciu teleturniej [audiotele: 070085860]
19.20 Mini wykłady o maksi
sprawach: O posiadaniu samego
siebie
19.40 Złota dwunastka polskiego
dokumentu: „Dzień za dniem” film dokumentalny
20.00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21.00 „Tilly Trotter” (4-ost.) - serial
kostiumowy, W. Bryt. 1998, reż.
Alan Grint, wyk. Carli Norris,
Simon Shepherd, Gavin Abbott,

Beth Goddard (51 min) 21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.35 „Podwójne życie Weroniki”
(„La double vie de Veronique”)
- dramat psychologiczny, Polska/
Francja 1991, reż. Krzysztof
Kieślowski, wyk. Irene Jacob,
Władysław Kowalski, Halina
Gryglaszewska, (120 min)
00.15 „Pomocnicy Hitlera” (5/6):
„Mengele - lekarz śmierci” serial dokumentalny, Niemcy
1998
01.05 „Trzy jedną zapałką” („Three

on a Match”) - dramat
obyczajowy, USA 1932, reż.
Mervyn LeRoy, wyk. Virginia
Davis, Joan Blondell, Dawn
O’Day, Ann Dvorak (68 min)
02.10 „Agent 86” („Get Smart”)
(23,24) - serial komediowy, USA
1965, wyk. Don Addams, Barbara
Feldon, Ed Platt (24 min)
03.00 „Na pełnym morzu”
(„Rederiet”/”High Seas”) (68/85)
- serial obyczajowy, Szwecja 1994,
reż. Kjell Sundvall, wyk. Gósta
Priizelius, Gaby Stenberg,
Suzanne Reuter, Mikael
Samuelsson (44 min)
03.40 Zakończenie programu_______

- serial sensacyjny
16.45 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (54) serial obyczajowy
17.45 „Luz Maria” (164) telenowela
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (38) - telenowela
20.00 „Rodzina zastępcza” (8) .serial komediowy
20.30 „W krzywym zwierciadle:
Tata na urlopie” („Natinal
Lampoon’s: Dad’s Week Off”) komedia, USA 1997, (100 min)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka

22.35 „Świat według Kiepskich” (10)

TVP 2
06.30 Telezakupy
07.00 Dziennik krajowy
07.20 „Złotopolscy” (75): „Wstyd”
- telenowela
07.50 Studio urody - magazyn
08.00 Program lokalny
08.30 „Złotopolscy” (76):
„Grzeszna miłość” - telenowela
09.00 Transmisja obrad Sejmu
15.00 Niezapomniane przeboje
16.00 Panorama
16.10 „Złotopolscy” (77,78):
„Marita”, „Pożegnania” telenowela
17.00 Pan Bóg śpi na Mazurach -

reportaż
17.30 Program lokalny

animowany
07.25 „Karate Kot” (6) - serial
animowany
07.50 Polityczne graffiti
08.00 „Allo, Allo” (76) - serial
komediowy
08.35 „Xena, wojownicza
księżniczka” („Xena, the
Warrior Princess”) (33) - serial
09.30 „Świat według Kiepskich”
(9) - serial komediowy
10.00 „Rodzina zastępcza” (7) serial komediowy
10.30 „Luz Maria” (163)telenowela
11.30 „Bill Cosby i straszne
dzieciaki” („Kids Say the

Darndest Things”) (2) - serial
komediowy
12.00„Oh, Baby” (13)-serial
komediowy
12.30 „Graczykowie” (9) - serial
komediowy
13.00 Tok Szok - talk show
13.30 Sekrety rodzinne - program
rozrywkowy
14.00 Dyżurny satyryk kraju program satyryczny Tadeusza
Drozdy
14.30 Klub Stasia i Nel
15.00 „Sok z żuka” („Beetlejuice”)
(15) - serial animowany, USA
1989-92 (25 min) (dubbing)
15.30 Informacje
15.55 „Legendy kung-fu” (,-,Kung
Fu. The Legend Continues”) (5)

05.00 Z hrićek o kralovnach utrźek rusky (;
Postrehy odjinud 05.59 - Dobre 08.25 Pfehk
08.30 - Ramcek 08.35 - Zpivanky 08.40 08.50 - Śprfouchlata 09.00 - Zpravy 09.05

doma? 09.30 Na stope 09.55 Ryba na su
Chranene houby 11.40 Osudy hvezd 12.01
12.10 Hry bez hranic 1335 Napady svetdU
14.00 Tak nevahej a toć! 14.50 Simpsonovi
Ally McBealova II (3/24) 16.00 - Zpravy 1
uzelna śkolka 16.35 Lassie (12/26) 17.00
holka II. (16/22) 17.30 AZ kviz 1755 Pi
pocasi'18.00 Vecerniky 18.10 Ćerneovce
holky z Mestećka (4/9) 18.57 Śfastnych 1
milion 19.00-Vecemicek 19.15 Udalosti 15
povecT pocasi 19.45 Branky, body, 1955 I
Śance 20.00 Dobrodruzstvi kriminalistiky (4
- Klekanice 21.25 Ally McBealova II (4j
Udalosti plus 22.20 PfedpovecT pocasi 22.
ky, body, vteriny 22.30 Tour de France 201
sovani Śportky a Śance 22.45 Buddy Faro (6
Losovani St’astnych 10 a Śance milion 23

Hill a spoi. II. (3/23) 23.55 Udalosti ve s,
Dobyvatele (1/4) 00.55 MFF Karlovy Vai
01.40 Velke sedlo (2/9) 02.30 Na stope (
ceptar pro dum a zahradu 0330 Hry bez 1

TVC 2

22.50 TVN Fakty
22.55 Pogoda
23.00 „Melrose Place” (169) - serial obyczajowy, USA
23.50 „Prawo i miłość” (11) - serial sensacyjny, USA
00.40 „W upalną noc” (11) - serial sensacyjny, USA
01.30 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

07:00 PRZYGODY NIEUSTRASZONYCH 07:30
SZARC1O I TEODORSZ 08:00 Fakty poranne 08:30
BYWAJ ZDRÓW 08:45 ZAPROSZENIE W LEGNIC

POLSAT
06.00 Piosenka na życzenie
07.00 „Voltron” (114) - serial

TVC 1

06.40 „Anna” (149) - telenowela
07.30 Telesklep
07.45 „Przygody kapitana Simiana” (19) - serial
08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (13) - serial
08.35 „Dennis rozrabiaka” (64) - serial animowany
09.00 „Łebski Harry” (39) - serial animowany
09.25 „Inspektor Gadget” (32) - serial animowany
09.45 Telesklep
•
10.00 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
10.30 „Babilon V” (13) - serial SF, USA
11.20 Telesklep
12.00 „Nigdy cię nie zapomnę” (78) - serial obyczajowy
12.50 „Angela” (41) - serial obyczajowy
13.45 „Przygody kapitana Simiana” (19) -serial
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (13) - serial _
14.25 „Dennis rozrabiaka” (64) - serial animowany
14.50 „Łebski Harry” (39) - serial animowany
15.15 „Inspektor Gadget” (32) - serial animowany
15.40 „Szkoła złamanych serc” (363) - serial
16.10 „Bajer w Bel-Air” (22) - serial komediowy
16.40 „Esmeralda” (19) - serial obyczajowy, Meksyk
17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
18.05 „Nigdy cię nie zapomnę” (79) - serial obyczajowy
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Angela” (42) - serial obyczajowy
20.30 „Mistrz” („The Champ”) - melodramat, USA
1979, reż. Franco Zeffirelli, wyk. Jon Voight, Faye
Dunaway, Jack Warden, Arthur Hill (120 min)

- serial komediowy
22,55 Wyniki losowania LOTTO
23.00 Informacje i biznes informacje
23.15 Prognoza pogody
23.25 Polityczne graffiti
23.40 Różowa landrynka - magazyn

KIE 09:00 KASSANDRA 09:30 KASSANDRA 10:00
TELEZAKUPY 10:30 ODKRYJ NOWY ŚWIAT 11:00
LABIRYNTY KULTURY 11:20 PODWODNY ŚWIAT
11:35 SANKTUARIA WE FRANCJI 12:00 KRAJO
BRAZ Z CISEM 12:10 JĘZYK FILMU 12:30 SZALO
NA SZKOŁA 13:00 SPOTKANIA Z TAAAKĄ RYBĄ
13:30 KWARTETY - MAGAZYN REGIONÓW
CZWÓRKI 14:00 WIERZĘ, WĄTPIĘ, SZUKAM 14:30

erotyczny
00.10 Super Express TV
00.30 „Morderstwo w Beverly Hills”
(„Menendez: A Killing in Beverly
Hills”) (2-ost.) - dramat
obyczajowy, USA 1994, reż. Larry
Elikann, wyk. Damian Chapa,
Travis Fine, Julio Oscar
Mechoso, Dwight Schultz (87
min)’
02.05 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

05.00 - Fakta 05.30 Prvni Evropan 06.00
dicina - Mikrosy emy 06.10 - Salon 06.50
07.10 Udało i ve svete 07.20 - Vecerniky
norama 08.30 „21” 09.00 Dobre rano
omanie 11.25 Ce y viry 12.00 Bigbit (16
Jeden svet 13.25 Velkyvuz 13.50 AZ kviz h
te me? 14.30 Svet motoru 15.25 Nemeck
parky (5/7) 16.10 Velke vy avy 1635 Dot
vedy a techniky 17.00 Silnice a my 17.20
klub neslyśicich 17.50 Bledemodry svet 1
letani (9/26) 19.10 Zpravy ve znakove re
19 07 19 10 19.15 - Euronews 19.55
vecermch poradu 20.00 Navrat z exilu 2
21.30 Jeśtejsem tady 21.55 Zivotv luxusri
22.50 - Zblizka 23.50 - Salon 00.30 „21
Euronews 02.00 Hitlerovi muźi (2/12
WORLDNET 04.00 Dobrodruź vi vedy;

ekete

EASTENDERS 15:00 KLUB FILIPA 15:30 Awantura o
Basię 16:00 Wiek XX - stulecie odkryć 16:45 Seriale 17:30
Fakty flesz 17:30 Prowokator 18:00 Fakty - wydanie głów
ne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Rozmowa dnia 18:30
Wkręt 19:00 KORZENIE I ŹRÓDŁA 19:30 PRZYGO

DY NIEUSTRASZONYCH 20:00 TO JEST TEMAT
20:30 KASSANDRA 21:00 KASSANDRA 21:30 Fakty
21:451000 lat 22:00 EASTENDERS 22:30 ZAPROSZE
NIE W LEGNICKIE 22:45 BYWAJ ZDRÓW 23:00
PEŁNA KULTURA 23:40 TRAGEDIE

6.14 Novashopping 6.30 Snidane s Novqi
noldovy patalie (11) 9.15 Mlady Herkule
Novashopping 9.45 Straśidla ze Spessi
Cesta do nebe (24) 12. Milady (23) 13.(
ćas (1418) 13.55 Superman (6) 14.55 Ziv
16.42 Novashopping 16.45 Kolotoć 17.
17.40 Prave ted1 z regionu 17.45 Divoky a
18.28 Pocasi 18.35 Kassandra (126) 19.34
noviny 20.00 Miloval jsem starsi zenu 21
22.20 Obćanske judo 22.45 Prave di
Poćasićko 2250 Unos prezidenta 0.50 Po
(11) 1.40 Jump Street 21 (63) 230 Buh
Drive (3) 2.55 Novashopping 3.10 Konec

CZWARTEK 20 LIPCA
TVP 1
07.00 „Zwierzyniec braci Kratt”
(19) - serial przyrodniczy
07.30 Żabie lato
07.50 Zielnik - program dla dzieci
08.00 „Powrót Arabeli” (18/26):
„Fałszywy pan Papp” - serial
08.30 Wiadomości
08,40 Prognoza pogody
08.45 „Flipper” (18/22) - serial
09.30 XXI Międzynarodowy
Dziecięcy Festiwal Piosenki i
Tańca
10.00 „Święty” („The Saint”) (16)
- serial sensacyjny, USA 1987
(dubbing) (powt.)
10.55 „Życie prawdziwe, życie

sztuczne” (1/2)-film
dokumentalny, Francja 1998
11.25 „Nasz wszechświat”: „Życie

■

na orbicie” - serial
11.40 Unterwegs mit Susanne (1)
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 „Klan” (275,276) - telenowela
13.15 „Uwaga dziecko!” („Baby
Boom”) (13-ost.) - serial
komediowy
13.40 Kino letnie: „Mongolska
opowieść” („Hei ma”/”A
Mongolian Tale”) - film
obyczajowy, Chiny/Mongolia
1995, (102 min)
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1176)
16.00 Cafe Fin de Siecle
16.20 Credo 2000: Paryż
16.45 Do Sydney z Jedynką
17.00 Teleexpress<

17.25 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny (stereo)
17.50 Gość Jedynki
18.05 „Tajemnicza kobieta”
(19/120) - telenowela
19.00 Wieczorynka: „Bolek i Lolek
na wakacjach” - serial
animowany, Polska (15 min)
(dubbing)
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 „Viper” (15) - serial
kryminalny, USA 1997, wyk. Jeff
’ Kaake, Heather Medway, Joe
Nipote, (43 min)
21.00 Sprawa dla reportera magazyn reporterów
21.30 Twój Kosmos: Do innych

planet - reportaż Wiktora
Niedzickiego
21.40 Tygodnik polityczny Jedynki
22.30 Monitor Wiadomości
23.00 Sportowy flesz
23.05 Złote Lwy: „Kobieta w
kapeluszu” - dramat obyczajowy,
Polska 1985, reż. Stanisław
Różewicz, wyk. Hanna Mikuć,
Maria Czubasiewicz, Barbara
Dziekan, Krzysztof Gosztyła
(101 min)
00.45 Piąta pora roku: Ród bielików
z Barnówka (powt.)
01.05 Kolejki (powt.)
01.20 Uroki żeglugi poprzecznej (4):
Z biegiem Wisły (powt.)
01.40 Telezakupy
01.55 Zakończenie programu

15.00 III Gala Piosenki Biesiadnej Biesiada bez granic (1) program rozrywkowy

70085860]
19.20 „Kraków - miasto moje” film dokumentalny Bolesława
Pawica
20.20 „Wichry namiętności”
(„Tramontane”) (3/5) - serial
obyczajowy, Francja 1999, reż.
Henri Helman, wyk. Alexandra
Vandernoot, Alexandra Kazan,
Georges Corraface, (92 min)

sensacyjny, USA 1996, reż.
Tucker Gates, wyk. David
Duchovny, Gillian Anderson
(43 min)
01.05 „Kruk” (11/22)-serial
sensacyjny, USA 1998, reż. James
Head, wyk. Mark Dacascos, Marc
Gomes, Sabine Karsenti, Katie
Stuart (45 min)
01.50 .Wymarzona Ameryka” (4/5):
„Brzęk monet” - serial
dokumentalny, W. Bryt. 1998
02.40 „Na pełnym morzu”
(„Rederief 7”High Seas”) (69/85)
- serial obyczajowy, Szwecja 1994,
reż. Kjell Sundvall, wyk. Gósta
Priizelius, (43 min)
03.20 Europejski przegląd piłkarski
03.45 Zakończenie programu_______

TVP 2
06.30 Telezakupy
07.00 Dziennik krajowy
07.20 „Złotopolscy” (79):
„Interwencje” - telenowela,
Polska 1998, reż. Janusz
Dymek, wyk. Ewa Ziętek,
Henryk Machalica, Agnieszka
Sitek, Paweł Wawrzecki
(25 min) (powt.)
07.50 Studio urody - magazyn
08.00 Program lokalny
08.30 „Złotopolscy” (80):
„Poszukiwania” - telenowela,
Polska 1998, r.eż. Janusz
Dymek, wyk. Ewa Ziętek,
Henryk Machalica, Agnieszka
Sitek, Paweł Wawrzecki
(24 min) (powt.)
09.00 Transmisja obrad Sejmu

16.00 Panorama
16.10 „Złotopolscy” (81,82):
„Wstrząs”, „Tarapaty” telenowela, Polska 1998, reż.
Janusz Dymek, wyk. Ewa Ziętek,
Henryk Machalica, Agnieszka
Sitek, Paweł Wawrzecki (49 min)
(powt.)
17.05 Korab wygnańców: „Jan
Łaski w Anglii” - film
dokumentalny
17.30 Program lokalny

18.20 Panorama
18.4-5 Prognoza pogody
18.55 Jeden z dziesięciu teleturniej [audiotele: 0-________

22.05 Panorama
22.25 Prognoza pogody
22.30 Sport telegram
22.35 Wieża narodów zintegrowa
nych - debata o kulturze
narodowej i europejskiej program publicystyczny
23.35 997 - magazyn kryminalny
00.15 ,^L archiwum X” (11) - serial

07.00 „Voltron* (115)- serial
animowany
07.25 „Sok z żuka” („Beetlejuice”)
(15) - serial animowany
07.50 Polityczne graffiti
08.00 „Allo, Allo” (77) - serial
komediowy
08.35 „Legendy kung-fu” („Kung
Fu. The Legend Continues”)
(5) - serial sensacyjny
09.30 „Świat według Kiepskich”
(10) - serial komediowy
10.00 „Rodzina zastępcza” (8) serial komediowy
10.30 „Luz Maria” (164)telenowela
11.30 „Bill Cosby i straszne
dzieciaki” („Kids Say the
Darndest Things”) (3) - serial

■

17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
18.05 „Nigdy cię nie zapomnę” (80) - serial obyczajowy
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Angela” (43) - serial obyczajowy
20.30 „Zakazane wspomnienia” („Forbidden
Memories”) - film obyczajowy, USA 1995, reż. Bob
Clark, wyk. Nathan Watt, Mary Tyler Moore, Linda
Lavin, Shirley Knight (110 min)

22.20 TVN Fakty
22.25 Pogoda
22.30 „Melrose Place” (170) - serial obyczajowy, USA
23.20 „Prawo i miłość” (12) - serial sensacyjny, USA
00.10 „W upalną noc” (12) - serial sensacyjny, USA
01.00 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 KLARYSA WYJAŚNI WSZYSTKO 07:35 KICIA

I BĄBEL 07:45 KICIA I BĄBEL
08:30TEN SAM ŚWIAT 08:45 W BESKIDZIE NISKIM

POLSAT
06.00 Piosenka na żyćzenie

TVN
06.40 „Anna” (150) - telenowela
07.30 Telesklep
07.45 „Przygody kapitana Simiana” (20) - serial
08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (14) - serial
08.35 „Dennis rozrabiaka” (65) - serial animowany
09.00 „Łebski Harry” (40) - serial animowany
09.25 „Inspektor Gadget” (33) - serial animowany
09.45 Telesklep
10.00 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
10.30 „Babilon V” (14) - serial SF, USA
11.20 Telesklep
12.00 „Nigdy cię nie zapomnę” (79) - serial obyczajowy
1250 „Angela” (42) - serial obyczajowy
13.45 „Przygody kapitana Simiana” (20) - serial
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (14) - serial
14.25 „Dennis rozrabiaka” (65) - serial animowany
14.50 „Łebski Harry” (40) - serial animowany
15.15 „Inspektor Gadget” (33) - serial animowany
15.40 „Szkoła złamanych serc” (364) - serial
16.10 „Bajer w Bel-Air” (23) - serial komediowy
16.40 „Esmeralda” (20) - serial obyczajowy, Meksyk

komediowy
12.00 „Wspólna chata” („Guys
LikeUs”)(12)-serial 9

komediowy
12.30 „Graczykowie” (10) - serial
komediowy
13.00 Na każdy temat
13.30 Sekrety rodzinne
14.00 Dyżurny satyryk kraju
14.30 Kalambury dla dzieci
15.00 „Karate Kot” (7) - serial

animowany
15.30 Informacje
15.55 „Herkules” („Hercules 3”)
(47) -.serial fantastyczny
16.45 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (55) serial obyczajowy
17.45 „Luz Maria” (165) telenowela

18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (39) - telenowela
20.00 „Rodzina zastępcza” (9) serial komediowy
20.30 „Misja w czasie” („7 Days”)
(16) - serial SF, USA 1998, reż.
John McPherson, wyk. Jonathan
LaPaglia, Don Franklin,
Norman Lloyd, Justina Vail,
Nick Searcy, (45 min)
.
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka (w
przerwie filmu)
21.25 „Nikita” („La femme
Nikita”) (63) - serial sensacyjny,
USA 1997, wyk. Peta Wilson,
Roy Dupuis, Alberta Watson,

Don Francks (45 min)
22.20 „Świat według Kiepskich” (11)

- serial komediowy, Polska, reż.
Okik Khamidov, wyk. Andrzej
Grabowowski, Marzena Sztuka,
Bartek Żukowski, Basia
Mularczyk (25 min)
22.45 Wyniki losowania LOTTO
22.50 Informacje i biznes informacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti
23.30 Różowa landrynka - magazyn
erotyczny
00.00 Super Express TV
00.20 (KS) „Prawnik z Manhattanu”
(„Michael Hayes”) (11,12/22) serial obyczajowy, USA 1997,
wyk. David Caruso, (90 min)
02.00 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

09:05 KASSANDRA 09:30 KASSANDRA 10:00 TELE
ZAKUPY 10:30 KORZENIE I ŹRÓDŁA 10:55 EKO ■
ŚWIAT 11:25 WBREW WSZYSTKIM 11:50 DZIECI

TAKIE JAK NASZE 12:15 WIELKA HISTORIA MA
ŁYCH MIAST 12:40 XXVI HARCERSKI FESTIWAL
KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 13:10 TO LU
BIĘ... 13:30 TO JEST TEMAT 14:00 MEDALIŚCI

OLIMPIAD. 14:15 REPORTAŻ SPORTOWY 14:30
EASTENDERS 15:00 PODRÓŻE OBIEŻYSTOPKI
15:25 BLIŻEJ PRAWA 15:30 Janosik 16:00 Wiek XX -

stulecie odkryć 16:45 Seriale fabularne 17:30 Fakty flesz
17:30 Dolnośląski Magazyn Reporterów 18:00 Fakty wydanie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Rozmowa
dnia 18:30 Nieparzyści - serial dok. 19:00 MIEDZĄ DO
EUROPY 19:30 KLARYSA WYJAŚNI WSZYSTKO
20:00 NAUKA PO ROKU 2000 20:30 KASSANDRA
21:00 KASSANDRA 21:30 Fakty 21:45 Garaż-magazyn
motoryzacyjny 22:00 EASTENDERS 22:30 W BESKI
DZIE NISKIM 22:50 TEN SAM ŚWIAT 23:05 AKWA

RIUM - dla dorosłych 00:55 ZWIERZĘTA Z BLISKA

TVC 1

05.00 Revue za śest korun 05.59 Dobre
Pfdiled poradu 08.30 Kouzelna śkoll
Zpnivy 09.05 Labuźnicky dejepis (13/1
Teleshopping 09.30-Svetozor 10.00 Dot
krim inalistiky (4/26) 10.50 ĆTovikendi
dobre vyhlidce 11.25 Pet u stolu (3/<
Śprtouchlata 12.00-Zpravy 12.10 Hry

13.30 Dobrodruzstvi Huddeberryho F
14.40 Lassie(12/26) 15.05 M>kplkyzM
9) 15.35 Praśtena holka II. (16/22) 16.0
16.05 Kouzelna śkolka 16.35 Trpaslik j
son (2/3) 17.00 Rozhledni se, clovece (.'
Vikend s... 17.30 AZ kviz 17.55 Predpo
18.00 - Vecerniky 18.10 Chcete me? 1
fantazie (13/13) 18.57 Śfastnych 10 a Śa
19.00-Vecermcek 19.15 Udalosti 19.45 1
pocasi 19.50 Branky, body, vteriny 20.0*
ny 20.45 Nevyjasnena umrti 21.45 Jak
kolnikum podle 22.00 Udalosti plus Z
paved’pocasi 22.17 Branky, body, vteriny
de France 22.35 Krasny ztraty 23.10 B
svet 23.35 - Kinobox 00.00 Losovani St
a Śance milion 00.05 Udalosti ve svćte 0

ta 00.50 Laskavy divak promine (.
Rozhledni se, clovece (2/15) 02.10 Viker
Televizni klub neslyśicich 02.50 Śumny

Napady svetove módy II 03.40 Hry bez

TVC 2
05.00 Nedej se! 05.20 Kalendarium 053
se neźebra aneb Galerie 05.45 - Zbliż!
rehy odjinud 06.50 Noviny V 07.10 Udał
07.20 - Vecerniky 07.55 Panor^na 08.3C
Dobre rano 1055-Ceomanie 11.25Nec
Zpovecf zpevaka vezenske kapely v Da
Euronews 13.25 oleti letani (9/26) 14.1
14.40 Bez limitu 15.15 - Musica 15.30 S\
7) 16.30 Prirodni skvo y Evropy (2/12)
vuz 17.45 Tatik Hill a spoi. II. (3/23) It
19.10 Zpravy ve znakove red 19.15 Eure
Prfihled vecernich poradu 20.00 Doby
20.50 Vikend s... 21.00 „21" 21.30 Ćed
filmovy tydenik (269/2379) 21.45 Po av i
rom 23.15 Navrat z exilu 00.15 - Lapid;
„21 ” 01.00 Euronews 02.00 Main reet Ji
- WORLDNET 04.00 Nedelni rano s
Panyrkovou

KKGEE
6.14 Novashopping 6.30 Snidane s Nov
noldovy patalie (12) 9.10 Mlady Herkul
Slavne kralovske rodiny (7) 10.02 No
10.05 Komediantska princezna (ćb) 11.
nebe (25) 12.30 Milady (24) 13.15 Tak jd
14.00 Superman (7) 15.00 Rodinna f
Novashopping 16.45 Kolotoć 17.1017.4
z regionu 17.45 Divoky andel (2) 18.28 J
Kassandra (127) 19.30 Televizni novin
uhvezdi NOVY 22.20 Prave dnes 22.2
22.25 Nebezpećna vasen 0.50 Jump St
1.40 Bulvar Pacifik Drive (4) 2.05 Novas!
Konec vysilani

Po sezonie piłkarskim 1999/2000

Podokręg Piłki Nożnej w Nysie

I sezonie po sezonie (1)
>zmowa z przewodniczącym Wydziału Gier
Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Nye - Piotrem Janczarem
»winy" - Prosimy o podsumowarozgrywek piłkarskich w klasach
i "C" seniorów prowadzonych
ez wasz podokręg.
tr Janczar - W I grupie klasy "B"
icydowanie najlepszą drużyną był
pół zJCamienicy Nyskiej, który
.ktycznie awans zapewnił sobie
w V kolejce rundy wiosennej. Jest
:espół bardzo poukładany, dobrze
ganizewany i praktycznie nie miał
Inego siebie rywala w walce o kla’A". Dużą niespodzianką są dla
ie odległe miejsca takich drużyn
LZS Meszno oraz LZS Macie
jce, które jeszcze w ubiegłym selie walczyły o czołowe lokaty w
sie ”B". Niestety dał tu o sobie
ć brak pracy z młodzieżą. Dodnie to widać na przykładzie
ciejowic, gdzie zlikwidowano
żynę juniorów. Nie ma więc zacza dla seniorów. Trampkarze to
t duża przepaść do seniorów.
W drugiej grupie ton rozgrywn nadawały trzy drużyny - Unia
iska Wifeś/Prączków, Agfa Prusivice i Rolnik Lasocice. Mam w
i przypadku osobistą satysfakcję,
viem udało się nam tak ustawić
ninarz rozgrywek, że te<rzy druy w ostatnich kolejkach spbtkały
ze sobą. Tak więc awans rozegrał
w sportowej walce na boisku. Nie
ło się jednak bez dużej niespoinki. Będąca już jedną nogą w
sie "A" drużyna z Prusinowic (po
■cięstwie w Reńskiej Wsi) zaprzeciła swoją historyczną szansę na
awans, ulegając na własnym bo1 w przedostatniej kolejce Regu)m. Mimo dość szczęśliwego
insu, uważam, że zespół Unii był
lepiej zorganizowany w rundzie
sennej i zasłużenie awansował,
icydowanie najsłabszym zespoi tej grupy była drużyna z Rżyin, która w całych rozgrywkach
była zaledwie 5 punktów. I w tym
spadku daje znać brak pracy z
•dzieżą, a co za tym idzie brak
•owiedniego zaplecza dla senio-

)la drużyn, które znalazły się na
icowych lokatach w klasie "B"
LS Meszno, LZS Maciejowice,
5 Mroczkowa), stworzyła się jeszszansa uratowania szlifów B-klaych. O tym czy tak się stanie do

wiemy się jednak dopiero po roze
graniu baraży z trzecimi zespołami
klas "C".
W grupie I klasy "C" ton rozgryw
kom nadawały trzy zespoły - Sparta
II Paczków, Agro Ujeździec i Czar
ni II Otmuchów. Walka trwała do
samego końca. Zwycięsko z niej wy
szły Sparta II Paczków i Agro Ujeź
dziec. Rezerwowa drużyna Czarnych
sama przegrała swoją szansę remi
sując mecze z drużynami końca ta
beli. Tak więc awans bezpośredni do
klasy "B" uzyskały zespoły, które fak
tycznie były najlepsze. Na szczegól
ną uwagę zasługuje młoda drużyna
ze Śliwic, która reaktywowała się po
10 latach i sądzę, że w przyszłym se
zonie powinna wywalczyć awans.
W grupie II takich dużych emocji
już nie było. Zdecydowanie domino
wały w tych rozgrywkach drużyny
Podzamcza Hefajstos Nysa oraz
Górala Sidzina. Oba zespoły to dru
żyny z bogatym doświadczeniem roz
grywkowym ze szczebla okręgu. I
jedynym pytaniem w tej lidze było
kto zwycięży. Z tego pojedynku zwy
cięsko wyszli futboliści nyskiego
Podzamcza.
W III grupie na uwagę zasługuje
awans w dużym stylu drużyny z Haj
duk Nyskich. Następne dwa zespoły
- LZS Włodary i LZS Węża do koń
ca walczyły o miejsce premiowane
awansem. Zwycięsko z tego pojedyn
ku wyszła drużyna z Włodhr. Węża
nie straciła jednak szans na końco
wy sukces, bowiem dostanie jeszcze
jedną szansę w pojedynku Garażo
wym z jednym z B-klasowców.
Reasumując rozgrywki sezonu
1999/2000 ostatnie w tym stuleciu,
muszę z zadowoleniem stwierdzić,
że w większości przebiegały one w
sportowej i życzliwej atmosferze.
Niestety zdarzały się też przypadki
nagannego zachowania zawodników
i działaczy klubowych. W efekcie
musieliśmy zamknąć jedno boisko
piłkarskie i odsunąć od gry jedną z
drużyn, aby wreszcie ktoś zrozumiał,
że piłka nożna to nie kopanie kamie
ni, czy pole do rzucania wyzwisk.
Myślę, że działacze tego klubu to
zrozumieli, a dla pozostałych drużyn
jest to przestroga na przyszłość.
Piotra Janczara wysłuchał
Krzysztof Centner

Ogłoszenia do nowego sezonu
Podokręg Piłki Nożnej w Nysie zwraca się z prośbą o pil5 dostarczenie do Wydziału Gier i Dyscypliny zgłoszeń
rużyn do rozgiywek piłkarskich sezonu 1999/2000.
Szczególnie ważne są zgłoszenia drużyn młodzieżowych
uniorzy, trampkarze).-

Bal mistrzów na
kasetach wideo
Iprzejmie informujemy, że w seariacie redakcji "Nowin Nyskich"
zie można zamówić trzygodzin®sety wideo z VI Balu Mistrzów
rtu, który się odbył 21 czerwca
jścinnych murach Klubu Garnij
owego "Dąbrowszczak",
fyślimy, iż będzie to bardzo ład•amiątka zwłaszcza dla laureatów
żego plebiscytu. Na kasecie

oprócz momentu nagradzania lau
reatów znajdują się również tanecz
ne pląsy, a także efektowne występy
miss fitness - Diany Konopko oraz
mistrza świata w kulturystyce - Paw
ła Brzózki.
Ilość kaset ograniczona. Nie wszy
scy chętni będą więc mieli możliwość
zakupu.
Redakcja

Podsumowanie rozgrywek sezonu
1999/2000 w Podokręgu Piłki Noż
nej w Nysie rozpoczynamy oczywi
ście od potocznie nazywanych bundesligą rozgrywek klasy "B".

Klasa "B"
W dwóch grupach 24 zespoły ry
walizowały o dwa miejsca premiowa
ne awansem (mistrzowie grup za
pewniali sobie awans).

Grupa I
W pierwszej grupie zdecydowane
zwycięstwo odniosła drużyna z Ka
mienicy Nyskiej, a niekwestionowa
nym ojcem awansu był Wiktor Sypek, który po wielu latach tułaczki
piłkarskiej powrócił ęlo macierzyste
go klubu. Zespołowi z Kamienicy
Nyskiej w rundzie jesiennej próbo
wali dotrzymać kroku piłkarze z
Wójcie (mimo, że wszystkie swoje
mecze rozgrywali na boiskach rywa
li), ale na wiosnę wyraźnie spuścili z
tonu, zajmując ostatecznie piątą lo
katę. Dużo lepiej na wiosnę radzili
sobie futboliści z Łąki, skutecznym
finiszem zapewniając sobie drugie
miejsce w rozgrywkach.
Pozytywnie też trzeba ocenić start
takich zespołów jak LZS Morów/
Koperniki i LZS Buków, chociaż na
pewno nie był to szczyt marzeń dzia
łaczy tych klubów. Trzeba jednak
uczciwie powiedzieć, że zespół z
Kamienicy Nyskiej był poza zasię
giem w tym sezonie.
Martwi spadek do klasy "C" tak
uznanej firmy jak LZS Maciejowi
ce. Niestety po tłustych latach, przy
chodzą lata chude i oby trwały one
jak najkrócej dla tego zespołu.

Grupa II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9r
10.
11.
12.

Klasa "B" grupa I
Tabela zweryfikowana sezonu
LZS Kamienica Nyska
LZS Łąka
LZS Morów/Koperniki
LZS Buków
LZS Wójcice
LZS Jasienice Górna
Strażak Lipniki
LZS Dziewiętlice
GLKS Kamiennik
LZS TYzeboszowice
LZS Meszno
LZS Maciejowice

1999/2000
22
55
22
37
22
32
22
31
22
31
22
30
22 . 30
22
29
22
28
22
28
22
25
22
19

89:31
34:31
47:47
38:39
43:47
44:45
41:44
42:50
49:44
41:50
39:47
35:67

Mistrz grupy I klasy "B"
Ludowy Zespół Sportowy Kamienica Nyska
Kadra zespołu
Bramkarze
Marian Duraj, Tomasz Worek
Obrońcy
*
Radosław Napieracz, Tomasz Żyrek, Wiesław Gąsiorek, Michał Betlejewski, Marek Banaś, Tomasz Mydlarz, Piotr Tetłak, Krzysztof Pawełek, To
masz Madejczyk
Pomocnicy i napastnicy
Bartłomiej Kubas, Paweł Caputa, Bogdan Mydlarz, Bogdan Suszycki, An
drzej Tetłak, Wiktor Szczotka, Wiktor Sypek, Robert Sleziak, Jacek Stańco, Rafał Pikuj, Piotr Korociński
IFenerzy
Wiktor Sypek i Radosław Napieracz.
Prezes LZS Kamienica Nyska - Tadeusz Blacha
- Był to bardzo udany dla nas sezon. Mógł byćjeszcze bardziej udany, gdyby nie
poważne kontuzje naszych czterech podstawowych zawodników, które wyeli
minowały ich z gry w rundzie wiosennej. Nie ma jednak co narzekać. Cel zo
stał zrealizowany i już niebawem przyjdzie nam grać w klasie "A”, Przystąpimy
do tych rozgrywek pełni optymizmu. Uważam, że stać nasz zespół na miejsce w
górnej połówce tabeli. Powiem więcej - w przypadku, gdy wszyscy kontuzjowa
ni powrócą do zespołu, to nie jesteśmy bez szans powalczyć o okręgówkę. Nasz
zespół to mieszanina doświadczenia z młodością, a siłą tego zespołu jest kolek
tyw.

W grupie drugiej walka była zde
Klasa "B" grupa II
cydowanie bardziej zacięta. Ton roz
grywkom nadawały trzy drużyny Tabela zweryfikowana sezonu 1999/2000
Unia Reńska Wieś/Frączków, Agfa
1.
Unia Reńska Wieś/Frączków
22
53
70:15
Prusinowice i Rolnik Lasocice. Prak
2.
59:20
Agfa
Prusinowice
22
51
tycznie do ostatniego spotkania
3.
Rolnik Lasocice
22
48
80:36
trwała walka o awans. Pierwszy spasował zespół z Lasocie, który chyba
4.
22
LZS Niwnica
36
59:43
nie był przygotowany finansowo na
5.
LZS Regulice
67:50
22
35
awans. Dwie pozostałe drużyny nie
6.
LZS
Wierzbięcice
22
31
43:54
zamierzały spasować. Gdy na trzy
kolejki przed zakończeniem rozgry
7.
Metalowiec Łambinowice
22
27
39:28
wek Agfa pokonała na boisku w
8.
Plon Skoroszyce
22
52:59
27
Reńskiej Wsi miejscową Unię, wy
9.
Polonia Głuchołazy
22
26
24:51
chodząc na prowadzenie w tabeli,
10.
LZS Sękowice
22
18
35:64
wydawało się, że nic już nie odbierze awansu drużynie z Prusinowic.
11.
LZS Mroczkowa
22
17
34:78
Piłka nożna jest jednak taka, że ni
12.
LZS Rzymiany
22
5
17:88
gdy nic nie jest wiadome. Tak też
było i tym razem. Grający przed wła
sną widownią piłkarze z Prusinowic
Mistrz grupy II klasy "B"
natrafili na niesamowicie umotywo
Ludowy Zespół Sportowy Unia Reńska Wieś/Frączków
wany zespół z Regulic i nieoczeki
Kadra zespołu
wanie ulegli rywalowi 3:6. W ten oto
sposób Unia powróciła na fotel li Bramkarze
dera i nie opuściła go do zakończe Andrzej Piela, Jerzy Majchrzak
Obrońcy
nia rozgrywek.
Jarosław Szachniewicz, Paweł Pawluś, Przemysław Hasiak, Tomasz Byrski,
Wydaje się, że zespół prowadzo*ny przez Jarosława Szachniewicza Tomasz Szpiech, Jakub Chruściel
Pomocnicy i napastnicy
ma ogromne szanse, żeby na dłużej
Andrzej Wadowski, Marcin Bieganowski, Arkadiusz Pierzga, Benedykt Śli
zadomowić się w klasie "A".
Pozostałe drużyny grały w krat wa, Marek Podoluk, Dariusz Aniśko, Gabriel Grech, Marcin Szydłowski,
kę. Oprócz bardzo dobrych wystę Mariusz Pyrdek, Mariusz Hałoń, Ireneusz Słowik
pów, zdarzały im się także mecze TYener
niegodne klasy "B". Mały zawód spo Jarosław Szachniewicz
tkał nas ze strony drużyn z Sękowic
i Mroczkowej, bowiem stać te dru Prezes Unia Reńska Wieś/Frączków - Edward Chruściel
żyny na dużo więcej. Tym bardziej, *■ - Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony. Przed sezonem zakładaliśmy grę
że mają w swoim składzie kilku nie o awans. Nie przyszedł on jednak nam łatwo. Rywale byli bardzo mocni. Szcze
zwykle zdolnych piłkarzy młodszego gólnie groźne były zespoły z Prusinowic, Lasocie, Wierzbięcic i Niwnicy. Po
rundziejesiennej zajmowaliśmy dopiero trzecie miejsce, z czteropunktową stratą
pokolenia.
do lidera. Wiosna była zdecydowanie lepsza i po ciężkim boju udało nam się
Do klasy "C" spadł w pełni zasłu
żenie najsłabszy zespół tych rozgry swój cel zrealizować. Stało się to dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszyst
wek - LZS Rzymiany. Chwała jed kich zawodników. Chłopcy wiedzieli o co grają i nie trzeba było nikogo dodat
kowo mobilizować. Poprzeczka została podniesiona i czekają nas teraz wystę
nak działaczom tego klubu, że mimo
py w klasie "A". Zrobimy wszystko, żeby nasza przygoda z klasą "A" trwała jak
braków kadrowych (generalnej prze
budowy zespołu) nie wycofali dru- najdłużej. Na koniec chęiałbym w imieniu całej drużyny serdecznie podzięko
wać wszystkim naszym sponsorom, za to, że byli przy nas i wierzyli w nasz
-żyny z rozgrywek, tylko ambitnie
ukończyli sezon. To powinno procen sukces do końca. Chciałbym także podziękować wszystkim tym osobom, które
tować już niedługo, a wtedy powrót swoim zaangażowaniem w prace na rzecz klubu przyczyniają się do coraz lep
szego wizerunku Unii Reńska Wieś/Frączków.
do klasy "B", będzie kwestią czasu.
tr
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Nowiny
sportowe
Po sózonie 1999/2000

Plebiscyt na najpopularniejszego nauczyciela K-F 1999 roku

Zbigniew' Motyka
nauczycielem 1999 roki

Tenis stołowy

ła Renata Mycak (SP Trzebo
szowice) zajmując wysokie
trzecie miejsce, ale tej szko
le w pełni się to należy. _
Na dalszych miejscach
sporo nowych twarzy, co
sprawiło nam największą ra
dość. Mariusz Żabiński to
twórca potęgi lekkoatletyki w
Korfantowie. Darek Sieroń
(Szkoła Podstawowa nr 10 w
Nysie) to znakomity facho
wiec, obdarzony ogromnym
szacunkiem uczniów. Kolej
nym nauczycielem z ogrom
nym autorytetem jest Adam
Maślanka (Szkoła Podstawo
wa nr 5 w Nysie). Wszyscy
wyżej wymienieni po raz
pierwszy (mamy nadzieję, że
nie po raz ostatni) byli na
naszym balu i myślimy, że się
świetnie bawili.

W środku stawki
Tegoroczny sezon tenisa stołowego nie przyniósł co prawda jakichś re
welacyjnych wyników naszym reprezentantom, ale potwierdził opinię, że
grać w ping-ponga potrafią. Nasz region reprezentowały w tym roku dwa
zespoły - LZS Mańkowice (III liga) i LZS Jasienica Dolna (liga okręgowa).

III liga
W III lidze reprezentował nasz region zespół LZS Mańkowice. Podopiecz
ni Pawła Przeździeckiego w I rundzie mieli ogromne problemy, żeby odda
lić od siebie widmo spadku. Dopiero po pozyskaniu dwóch znakomitych
zawodników - Janusza Franeczka i Marka Skiby drużyna z Mańkowic za
pewniła sobie byt w III lidze.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III liga
Tabela zweryfikowana sezonu
Polonia I Karłowice
Motor Kolbut Praszka
Stal Zawadzkie
kolonia Wołczyn

LZS Kujakowice
OKS Olesno
LZS Mańkowice

1999/2000
14
27
14
24
14
20
14
14
14
10
14
8
14
8

115:25
106:34
92:48
68:72
55:85
49:91
50:90

Wyniki:
1. Zbigniew Motyka SP nr 1 Nysa

Zbigniew Motyka
Szkoła Podstawowa nr 1 Nysa

8.

MOS Opole

1

14

25:115

O miejscu 6 zadecydował bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi stro
nami

2 : 2 (11: 9)

OKS Olesno - LZS Mańkowice

Nasz reprezentant
Ludowy Zespół Sportowy Mańkowice
Kadra zespołu

Imię i nazwisko
Marek Skiba
Janusz Franeczek
Krzysztof Albrycht
Paweł Przeździecki
Jacek Werner
Jan Tobiasz
Mieczysław Klecza
Jarosław Gawlik

I runda II runda Ogółem
0 pkt. 13 pkt.
13 pkt.
0 pkt. 12 pkt.
12 pkt.
5 pkt.
3,5 pkt. 8,5 pkt.
3 pkt.
3,5 pkt. 6,5 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
Opkt.
2 pkt.
lpkt.
3 pkt.
1 pkt.
lpkt.
2 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
2 pkt.

Liga okręgowa
W rozgrywkach ligi okręgowej zadebiutował reaktywowany po latach
zespół - LZS Jasienica Dolna. Wbrew obawom beniaminek z Jasienicy
Dolnej bardzo dzielnie sobie radził, a jego ósmą lokatę trzeba uznać za
miłą niespodziankę.
„

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.

Liga okręgowa
Tabela zweryfikowana sezonu
LZS WKS Odra II Brzeg
Motor Venus II Praszka
MMKS Kędzierzyn-Koźle
Siódemka Brzeg
LKS Krośnica
Polonia II Karł.
■Orzeł Branice
LZS Jasienica D.
Start Dobrodzień
LZS TYzebiszyn
LZS Głuszyna
Sokół Ptakowice

1999/2000
22
41
22
39
22
35
22
28
22
25
22
23
22
19
22
18
22
17
22
10
21
7
22
2

160:60
159:61
448:72
129:91
119:101
119:101
109:111
102:118
85:135
69:151
71:139
48:172

Nasz reprezentant »
Ludowy Zespół Sportowy Mańkowice

Kadra zespołu

Imię i nazwisko
Dariusz Kumała
Andrzej Paliwoda
Robert Pętał
Edward Błachut
Stanisław Wierzbanowski
Janusz Przybyła
Ryszard Sztangier
Jerzy Pytel

I runda II runda Ogółem
16,5 pkt. 17,5 pkt. 34 pkt.
6 pkt. 15,5 pkt.21,5 pkt.
6 pkt.
8 pkt.
14 pkt.
8 pkt.
5 pkt.
13 pkt.
7 pkt.
4,5 pkt.11,5 pkt.
4 pkt.
2,5 pkt. 6,5 pkt.
1 pkt.
0 pkt.
1 pkt.
0,5 pkt. 0 pkt. 0,5 pkt.

Najpopularniejszym nauczycie
lem K-F 1999 roku został nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie Zbigniew Motyka. Pan Zbigniew
zwyciężył wyraźnie, chociaż przez
długi czas był mocno naciskany przez
Romana Palacza, nauczyciela ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie.
Ogromną niespodziankę sprawi-

8 948

2. Roman Palacz SP nr 3 Nysa

7112

3. Renata Mycak SP Trzeboszowice

6 744

4. Mariusz Żabiński SP Korfantów

6 364

13. Arkadiusz Hoc SP nr 10 Nysa

37

14. Roman Niewiadomski SP nr 1 Nysa
32

15. Teresa Piątek SP Bodzanów

28

16. Małgorzata Gaweł SP nr 1 Paczków
28

17. Aneta Hoszman SPKoperniki

22

18. Edward Misiarz SP nr 12 Nysa

21

19. Krzysztof Sieńczak SP nr 12 Nysa 19
20. Jan Rewekant SP Lasocice

1 9

21. Janusz Bryś SP nr 8 Nysa

18

22. Romuald Kłodnicki SP Goświnowice
18

23. Iwona Korbus SP nr 5 Nysa

18

24. Jan Tokarz SP nr 3 Nysa

14

25. Małgorzata Caputa SP nrl Głuchot;
12

26. Jan Macjon SP nr 1 Głuchołazy

1 1

27. Janusz Kobak SP nr 1 Otmuchów 1 1
28. Tadeusz Walczuk SP Bielice

1 (

29. Jan Janik SP nr 1 Niemodlin

9

30. Wiesław Bukartyk SP Meszno

8

31. Mirosław Tulik SP Sidzina

7

32. Wojciech Maruszczak SP Pakosławic
7

33. Radosław Napieracz SP Kamienica

1

ska

34. Zbigniew Zychowicz SP nr 1 Otmucl
5. Dariusz Sieroń SP nr 10 Nysa

6 327

6. Jarosław Klecza SP nr 8 Nysa

6 241

7. Krystyna Putyło SP nr 7 Nysa

5 917

8. Renata Łaptas SP nr 3 Paczków

5 880

9. Mariusz Marfiany SP Skoroszyce

5 784

10. Adam Maślanka SP nr 5 Nysa

5 654

1
35. Zbigniew Weber SP nr 1 Niemodlin

i

36. Władysław Leszczyński SP nr 3 Paczl

i
37. Piotr Zychowicz SP nr 1 Otmuchów

11. Andrzej Roziewicz SP nr 7 Nysa 5 540

12. Jerzy Ghwalczuk SP nr 2 Nysa

5 328-

Krzysztof Centi

Rozpoznanie rywali

kariery najlepszym nyskim zawoć
kom (Skiba, Franeczek, Paliwo
Kumała). Teraz staramy się wsp
nie z Pawłem Przeździeckim odl
dowac^iotęgę tej dyscypliny spo
na naszyrri terenie. Przypomnę
ko, że od czasów kiedy Dooróv
zdobywała tytuł mistrzyni Polski
Otmuchowa minęło wiele lat.
międzyczasie nasi zawodificy wfc
krotnie pokazywali się na are
ogólnopolskiej. Zrobimy w
wszystko, żeby ta dyscyplina nie 3
nęła z mapy sportowej naszego i
wiatu.
- Słyszeliśmy, że w nowym sezo
powstaną nowe drużyny ligowe?
- Też słyszałem o tym. Najpraw
podoBniej będą to dwa zespoły,
den z Brzegu, drugi z Opola.
- W naszym regionie posucha?
- Nie jest z tym tak źle. Dochod
słuchy, że w Niemodlinie coś się
szy. Są chętni do gry, ale brakuje j
niędzy. Nie ma co ukrywać, że
taki sezon ligowy potrzeba okoł
tysięcy złotych, a z tym jest, jak v
my, najwięcej problemów.
- Dziękuję za rozmowę i«yczę
wodzenia w nowym sezonie.
- Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć
swoją drogą zapraszam sympatyl
tej dyscypliny sportu na mecze li
we do Jasienicy Dolnej.

Podsumowując sezon 1999/2000w
tenisie stołowym postanowiliśmy
porozmawiać z prezesem beniaminka ligi okręgowej LZS Jasienica Dol
na - Stanisławem Wierzbanowskim.
"Nowiny" - Jak Pan oceni występ
swojego zespołu w minionym sezo
nie?
S. Wierzbanowski - Uważam, że był
to dla nas bardzo udany sezon, zwa
żywszy fakt, że debiutowaliśmy w li
dze okręgowej. Potraktowaliśmy ten
sezon jako takie rozpoznanie sił ry
wali, a także własnych. Była co praw
da szansa na zajęcie szóstego miej
sca, ale nie ma co narzekać. Niektó
rzy z nas powrócili do stołów po kil
kunastoletniej przerwie i trzeba było
czasu, żeby zespół zaskoczył. Trzeba
też zaznaczyć, że mieliśmy też
ogromnego pecha, bowiem jeden z
naszych liderów Ryszard Sztangier
już na początku sezonu doznał po
ważnej kontuzji, wypadając nam z
kadry. To było Dardzo duże osłabie
nie zespołu. Drugim takim osłabie
niem było powołanie do odbycia za
sadniczej służby wojskowej młode
go i obiecującego zawodnika - Ro
berta Pętała. W następnym sezonie
na pewno wytyczymy sobie wyższe
cele.
- Jakie konkretnie?
- Mając odpowiednie rozeznanie co
do wartości swojej drużyny oraz ry
wali planujemy awans do czołowej
czwórki ligi okręgowej.
- Jak wygląda wasza współpraca z
III-ligowym klubem LZS Mańkowi
ce?
- Tutaj muszę się pochwalić, że
wszystko układa się znakomicie.
Tworzypiy tak jakby jedną rodzinę,
a to procentuje coraz lepszymi wy
nikami obu zespołów.
- Odnosicie także sukcesy w rywali
zacji młodzieżowej...
-1 to nasz największy sukces. Nasze
młodziczki Agnieszka Wolska i Ka

rolina Wierzbanowska sięgnęły po
Drużynowe Mistrzostwo Wojewódz
twa Młodziczek. Ponadto Łukasz
Wierzbanowski wraz z Adrianem
Zawiasą (LZS Mańkowice) zostali
powołani do kadry wojewódzkiej
młodzików.
- Czyli przyszłość rysuje się w różo
wych barwach?
- Tak mi się wydaje. Tym bardziej,
że zamierzamy otworzyć w Jasieni
cy Dolnej duży młodzieżowy ośro
dek tej dyscypliny sportu i ściągnąć
najzdolniejszą młodzież z całego
powiatu nyskiego.
- Czy zdani jesteście tylko na siebie?
- W obecnych czasach w pojedynkę
nic się nie zrobi. Dlatego korzysta
my z pomocy wielu życzliwych nam
ludzi. Na pewno jedną z takich osób
jest wielki przyjaciel sportu młodzie
żowego Tadeusz Walczuk. Ten czło
wiek nie raz już wspomógł nas w
bardzo trudnych chwilach. Na nie
go zawsze można liczyć.
- Jakie są perspektywy dalszego roz
woju tej dyscypliny sportu?
- Zanim o perspektywach to chciałbym zaznaczyć, że to dzięki naszym
dwóm klubom ta dyscyplina nie zgi
nęła śmiercią naturalną. To my, wi
dząc brak zainteresowania tą dyscy
pliną sportu w Nysie, postanowiliśmy
.umożliwić dalsze kontynuowanie

Ze Stanisławem Wierzbanowsl
rozmav

Krzysztof Cent

Zapraszamy do Lasoch

Ludowy Klub Sportowy Rolnik Lasocice serdecznie zapra:

wszystkich kibiców piłki nożnej i nie tylko na

Mistrzostwa gminy Łambinowice w.piłce nożnej

które odbędą się 16 lipca 2000 o godzinie 10.00 na boisku w Last
each.

Bufet obficie zaopatrzony. Po zakończeniu turnieju rozpocznie

Zabawa taneczna pod chmurką

k
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9 kulturze boiskowej
i nie tylko
ozmowa z przewodniczącym Wydziału Sę
kowskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nyie - Józefem Jaszewskim
owiny" - Proszę o krótkie podsu
wanie rozgrywek piłkarskich mi>nego^ezonu w klasach "B" i "C"
dokręgu Piłki Nożnej w Nysie,
laszewski - Postaram się o ocenę
ojego odcinka. Wydaje mi się, że
iziowie spisali się bez zarzutu i
fkszych pretensji do nich nie było,
dobnie zresztą jak do kibiców,
iększych kłopotów z dyscypliną na
isku oraz poza nim nie było, co nay uznać za sukces tego sezonu
tgrywkowego.
¥ grupie I najlepszy porządek był
Kamienicy Nyskiej. Widać więc,
wyniki idą tam w parze z kulturą
iskową. Nigdy nie było problemów
icyplinarnych w Jasienicy Górnej
tk też było w minionym sezonie,
traźnie się sytuacja poprawiła, jechodzi o kulturę na boiskach w
kowie i Łące.
W grupce IL nadal takimi gorącyterenarńk są boiska w Mroczkoj i Rzymianach. Gdy nie ma tam
meczach kwalifikatora, to naiwdę ciężko tam się gwiżdże.
Wyraźnie natomiast poprawiła się
uacja na boisku w Skoroszycach,
wsze przyjemnie się jedzie gwiz: do Lasocie, Wierzbięcic i Prusiwic. Nie inaczej też było w tym
;onie. W Reńskiej Wsi bywało róż;. Były bowiem mecze, na których
nosfera była bardzo przyjazna, ale
trzały się też mecze, gdzie było
■dzo gorąco.
W grupie I klasy "C" było bardzo
ikojnie, ale też grały w tych ligach
; uznane kluby jak Czarni Otmu>w, czy Sparta Paczków. Kulturali niezwykle sympatycznie było też

na boisku w Ujeźdźcu.
W grupie II klasy "C" trzeba po
chwalić zwłaszcza zespół nyskiego
Podzamcza, z którym, jak grał na
boisku w Złotogłowicach, było spo
ro problemów. Grając w Nysie jest
to zupełnie inna drużyna, kultural
na, ułożona i oby tak zostało do koń
ca.
W grupie III najsympatyczniejsze
boisko to w chwili obecnej obiekt w
Hajdukach Nyskich. Jeszcze nie tak
dawno sędziowie nie bardzo chcieli
do Hajduk jeździć. Dziś jest odwrot
nie i arbitrzy bardzo chwalą sobie to
boisko. Bardzo dużo dobrej roboty
w tym temacie zrobił prezes tego klu
bu - Edward Rudnicki. Gdy to tego
dodamy ogromne wsparcie Stanisła
wa Bułki to możemy się domyślić
skąd taka metamorfoza w Hajdu
kach Nyskich.
Trzeba też pozytywnie wypowie
dzieć się o nowo powstałej drużynie
z Nowego Swiętowa, która mimo, iż
swoje mecze rozgrywa na boisku w
Markowicach nie ma żadnych pro
blemów z utrzymaniem porządku na
boisku oraz poza nim.
Kończąc chciałbym w imieniu na
szego wydziału oraz wszystkich sę
dziów pogratulować Wydziałowi
Gier i Dyscypliny tak odważnej de
cyzji dotyczącej drużyny z Mroczkowej (boisko zawieszone na 13 mie
sięcy). To tylko może pomóc piłce
nożnej. Chciałbym także w imieniu
wszystkich sędziów podziękować
wszystkim działaczom piłkarskim za
współpracę w sezonie 1999/2000.
Józefa Jaszewskiego wysłuchał
Krzysztof Centner

’rezes podsumowuje
jzmowa z prezesem Podokręgu Piłki Nożsj w Nysie - Henrykiem Ziółkowskim
>winy" - Jaki był dla Pana sezon
>9/2000.
Ziółkowski - Myślę, że udany. Z
■omną satysfakcją jako prezes
iokręgu mogę powiedzieć, że
szcie doczekałem się odpowiedh ludzi na właściwych miejscach,
ślę tutaj o szefach poszczegól:h wydziałów działających w podęgu. Nietrudno bowiem kiero: organizacją sportową, kiedy ma
tak oddanych i zaangażowanych
howców na poszczególnych od
kach.
Jceniając zaś same rozgrywki, to
poziom oceniam wysoko, aczkolk mam pewne zastrzeżenia co do
łomu rozgrywek w klasie "B" oraz
iżyn awansujących. Nie był on
wyższy. Osobiście jestem zadoony z bardzo dużej ilości drużyn
>dzieżowych (juniorzy, trampka). Tak duża liczba zespołów to
ństy rekord w podokręgu. Cieszy
poziom prezentowany przez te
jyny. Ńie można mieć też zależeń co do dyscypliny w tych kaariach wiekowych. Poszczególne
py oceniali szefowie wydziałów
będę ich więc powielał. Tym bar:j, że się w pełni z nimi zgadzam,
miając pracę Wydziału Sędziowego z przyjemnością muszę

stwierdzić, że jakościowo jest lepsza,
niż w ubiegłym sezonie. Jedynym
zastrzeżeniem, które mam, jest brak
obsady sędziowskiej na niektórych
spotkaniach. Myślę jednak, że w na
stępnym sezonie do takich sytuacji
nie dojdzie. Bardzo wysoko oceniam
pracę szkoleniową z sędziami, dla
tego też jednym z zadań, które so
bie postawiłem na następny sezon
jest stworzenie lepszych warunków
sędziom do ich pracy szkoleniowej.
Z dniem dzisiejszym nastąpiła też
zmiana lokalizacji siedziby podokrę
gu. Spotykać się będziemy w pawi
lonie klubu sportowego Polonia w
Nysie.
Na koniec chciałbym bardzo po
dziękować dyrektorowi klubu Stal
Nysa - Jackowi Jaczeni, redakcji
sportowej "Nowin Nyskich", dyrek
torowi Zakładu Samochodowego
Nysa Motor oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do rozwoju piłki na
naszym terenie. Jednocześnie chciał
bym, aby w nowym sezonie ż władz
piłkarskich naszego podokręgu nie
ubyli działacze, którzy poświęcają
swój wolny czćjs w rozwój małej pił
ki na ziemi nyskiej.
Henryka Ziółkowskiego
wysłuchał Krzysztof Centner

Po sezonie piłkarskim 1999/2000

Podokręg Piłki Nożnej w Nysie
Klasa "C"
Rozgrywki klasy "C" toczyły się w
trzech grupach. Niestety nie wszyst
kie drużyny, które zgłosiły się do roz
grywek, stanęły na starcie. Ta sytu
acja dotyczy zespołu z Biechowa,
który mimo sollennych zapewnień,
iż wystartuje, wycofał się tuż przed
pierwszym gwizdkiem sędziego.

Grupa I
W grupie I walka o awans trwała
do samego końca. Trzy drużyn/ Sparta II Paczków, Agro Ujeździec
oraz Czarni II Otmuchów prezento
wały wysoki jak na tę klasę rozgryw
kową poziom. Niestety tylko dwie
pierwsze uzyskały bezpośredni
awans do klasy "B". Trzecia drużyna
- Czarni II Otmuchów - będzie ry
walizować w barażach i po tym co ci
piłkarze pokazali w lidze nie są bez
szans w walce z drużyną Maciejowic.
Nie zawiodły drużyny z Jarnołtowa i
Śliwic, prezentując dobry, solidny
futbol. Dostarczycielami punktów w
tej grupie były drużyny z Sarnowie,
Kalkowa i Frydrychowa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grupa III
W grupie III klasy "C" zespołem,
który rozdzielał karty, była drużyna
z Hajduk Nyskich, a rywale wcale nie
byli tacy słabi. Szczególnie drużyny
z Węży i Włodar mogły się podobać.
Po rundzie jesiennej wszystko
wskazywało na to, że awans wywal
czą drużyny z Hajduk Nyskich i
Węży. Na wiosnę udany atak na po
zycję liderów przypuścił zespół z
Włodar i nieoczekiwanie drużyna z
Węży nie zdobyła bezpośredniego
* awansu.
Zespół z Hajduk Nyskich to mie
szanina młodości z rutyną. Takim li
derem i dobrym duchem zespołu jest
wiecznie młody Stanisław Bułka.
Jego zasługi dla tego klubu są
ogromne. Podobnie zresztą jak dru
giego zawodnika starszego pokole
nia Romana Siweckiego. Jednak to
nie oni są ojcami tego sukcesu. Dla
wielu znawców futbolu takim ojcem
odrodzenia się klubu jest nowy pre
zes - Edward Rudnicki. Ten bardzo
pogodny człowiek potrafił zmienić
cały wizerunek klubu.
Hajduki Nyskie to drużyna z przy
szłością i głęboko wierzymy w to, że
zespół ten nie będzie miał proble
mów w klasie "B".
• Wiele ciepłych słów należy się dru
żynie z Włodar, która do końca wal
czyła o awans i dzięki temu na fini
szu wyprzedziła drużynę z Węży.

LZS Sarnowice
LZS Kałków II
LZS Frydrychów

1999/2000
14
32
14
30
14
29
14
24
24
14
14 •
9
14
8
14
6

65:23
63:22
56:25
42:21
48:41
23:70
24:73
22:68

Klub Sportowy Sparta II Paczków

Kadra zespołu
Bramkarze

Artur Bas, Piotr Gut
Obrońcy

Rafał Kosiba, Tomasz Kowalczyk, Andrzej Podgórski, Andrzej Reszko, Andrzej
Wąsiak, Andrzej Suski, Daniel Sadowski, Piotr Kapałka

Pomocnicy i napastnicy

Rafał Dómski, Dariusz Wąsiak, Przemysław Szatanik, Bogdan Wyczałkowski, Artur
Wyczałkowski, Jacek Mazur, Rafał Wielgus, Łukasz Harędziński, Maciej Ligocki,

Klaudiusz Kubas

Wiceprezes Sparty Paczków - Ryszard Wandzel
" - Awans rezerwowej drużyny bardzo nas ucieszył. Wprawdzie koszty utrzyma
nia drugiej drużyny niepomiernie wzrosną, ale musimy sobie z tym jakże przy
jemnym problemem poradzić.*'

Grupa II
Rozgrywki grupy II klasy "C" zo
stały zdominowane przez dwa zespo
ły - Podzamcza Hefajstos Nysa i Gó
rala Sidzina. Drużyny te bez więk
szego trudu wywalczyły awans do
klasy "B".
Podzamcze Hefajstos Nysa po
pozyskaniu nowego sponsora zyska
ło wiele na wartości. Ciężka praca
na treningach zaczęła przynosić
efekty, a świadczą o tym chociażby
bramki strzelone przez zespół z
Nysy. Średnio na mecz piłkarze tego
zespołu strzelali cztery bramki. To
bardzo dobry wynik.
Góral Sidzina nie był aż tak sku
teczny. Górale w całym sezonie
strzelili o 6 bramek mniej od Pod
zamcza. Mimo to bez większych pro
blemów awansowali do klasy "B".
W rundzie jesiennej próbowały się
jeszcze włączyć do walki o awans
drużyny LZS Lasowice i LZS Czar
nolas, ale na wiosnę straciły nieco na
wartości.
Wręcz odwrotnie spisywała się
drużyna z Ligoty Wielkiej, która po
nie najlepszej rundzie jesiennej na
wiosnę spisywała się bardzo dobrze.

Klasa "C" grupa I
Tabela zweryfikowana sezonu
Sparta II Paczków
Agro Ujeździec
Czarni II Otmuchów
RZS Jarnołtów
LZS Śliwice*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasa "C" grupa II
Tabela zweryfikowana sezonu
Podzamcze Hefajstos Nysa
Góral Sidzina
LZS Ligota Wielka
LZS Czarnolas
LZS Lasowice
Atom II Grądy
LZS Karłowice Wielkie
Agfa II Prusinowice

1999/2000
14
37
14
25
14
24
14
23
14
19
14
13
14
11
14
10

56:18
48:24
28:29
40:32
22:34
31:42
27:45
23:51

Ludowy Zespół Sportowy Podzamcze Hefajstos Nysa

Kadra zespołu
Bramkarze
Krzysztof Tkaczyk, Marek Zaidenfeld
Obrońcy
Zbigniew Klimowicz, Robert Grodzki, Tomasz Pałys, Piotr Świerk, Piotr Zymon
Pomocnicy i napastnicy

Maciej Janusz, Dariusz Dyluś, Robert Jakubiec, Marcin Ziółkowski, Daniel Jary,
Jarosław Jóźwicki, Daniel Szacmajer, Wojciech Płatek, Grzegorz Mielnik

Wiceprezes Podzamcze Hefajstos Nysa - Maciej Janusz
" - Największym dla nas sukcesem, jest to, że po spadku drużyny do klasy "C,
udało nam się w efektowny sposób powrócić w szeregi zespołów "B"-klasowych. Nasza drużyna to mieszanka rutyny z młodością. Oprócz kilku doświad
czonych zawodników mamy w swoim składzie także bardzo obiecujących pił

karzy młodszego pokolenia. Mamy nadzieję, że swoją postawą udowodnili
śmy, że warto wybudować na Podzamczu boisko piłkarskie. W tej dzielnicy jest
mnóstwo młodzieży, która gamie się do piłki. Nie można tego potencjału zmar
nować. 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasa "C" grupa III
Tabela zweryfikowana sezonu 1999/2000
LZS Hajduki Nyskie
14
34
LZS Włodary
14
27
LZS Węża
14
27
H
LZS Domaszkowice II
20
LZS Polski Świętów
14
18
LZS Kępnica
14
16
14
LZS Stary Las
8
LZS Gryzów
14
1

47:16
41:25
35:26
35:40
30:27
36:34
14:49
9:39

Ludowy Zespół Sportowy Hajduki Nyskie

Kadra zespołu
Bramkarz
Zbigniew Lisowiec
Obrońcy

Marek Sumara, Marcin Gromada, Grzegorz Bułka, Łukasz Szydłowski, Krzysztof
Sękowski
Pomocnicy i napastnicy

Łukasz Hajduga, Mariusz Lisowiec, Marcin Hałat, Robert Bułka, Marciił Moraw-

czyński, Dariusz Jadzyn, Stanisław Bułka, Roman Siwecki, Sebastian Rachwał, Bar
tłomiej Kasica, Rafał Sudoł.

Prezes LZS Hajduki Nyskie - Edward Rudnicki
- Jestem bardzo zadowolony z postawy całego zespołu. Cel, który sobie wspól
nie nakreśliliśmy, został osiągnięty. Nie pozostaje mi więc nic innego jak dedy
kować ten sukces ludziom bez których nic byśmy nie zdziałali. Dziękujemy
więc za wsparcie panom Zbigniewowi Sałędze, Janowi Trepce, Romanowi
Morawczyńskiemu, Józefowi Musze, Ryszardowi Kikowi oraz Zbigniewowi
Lisowcowi.
Materiał przygotował Krzysztof Centner
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Nyska Liga Kibica
----------------------------------------------------■>-------------------------------------------------

-«
Przf pięknej, jak na zamówienie, pogodzie odbyły się nad Jeziorem Ny
skim rozgrywki Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej, będące
zarazem eliminacją do mistrzostw Polski w tej dyscyplinie sportu

Na plaży w Nysie
1 lipca w Nysie odbył się III już
turniej piłki siatkowej z cyklu Grand
Prix Opolszczyzny. Organizatorem
zawodów była Organizacja Środowi
skowa AZŚ w Opolu.
Wielka szkoda, że nie dopisała
publiczność, a także frekwencja za
wodnicza. Sześć dwójek męskich i to
w dodatku z Nysy, to nie jest powód
do dumy. Na usprawiedliwienie

niężne oraz koszulki firmowe.
Faworytami turnieju byli drugoligowi siatkarze AZS-u Opole - Piotr
Gacek i Piotr Śniatowski. I jak się
później okazało nie dali sobie ode
brać zwycięstwa. Na wyróżnienie
zasłużyli także Marcin Kaczmarczyk
i Wojtek Kondracki, którzy (nieofi
cjalnie) zajęli pierwsze miejsce pod
względem największej ilości rozegra-

W dzisiejszym numerze podsu
mowujemy rundę nr 20, poświęco
ną oczywiście Mistrzostwom Eurc^
py w piłce nożnej. Zakończyła się
ona zwycięstwem Władysława Artwika z Nysy -153 punkty. Zwycięz
cę zapraszamy do naszej redakcji po
odbiór pamiątkowego kubka. Tylko
dwa punkty mniej uzyskał Mikołaj
Jacek Gmernicki z Nysy. Nie powio
dło się natomiast Krzysztofowi Maleńczakowi z Burgrabic, który zdo
był zaledwie 65 punktów. W sumie
otrzymaliśmy 65 kuponów.
Lista rankingowa:
831 pkt. (20) - Łukasz Artwik (Nysa)

777 pkt. (18) - Marianna Artwik (Nysa)
768 pkt. (20) - Szymon Artwik (Nysa)

760 pkt. (19) - Krzysztof Zawadzki (Hajduki N.)
759 pkt. (19) - Zbigniew Motyka (Nysa)

438 pkt. (16) - Michał Nalborski (Nysa)

204 pkt. (18) - Grażyna Tarnawska (Burgi

430 pkt. (21) - Tomasz Drzewiecki (Tułowice)

186 pkt. (14) - Joachim Gallus (PaczkS

389 pkt. (9) - Krzysztof Thorn (Nysa) ■*

161 pkt. (19) - Krzysztof Jarmoliński (

375 pkt. (17) - Zbigniew Drzewiecki (Tułowice)

szowice)

368 pkt. (13) - Mateusz Mirowski (Niemodlin)

141 pkt. (16) - Paweł Kowalik (Nysa)

358 pkt. (18) - Piotr Smoter (Nysa)

129 pkt. (12) - Bartłomiej Galik (Grąd;

347 pkt. (20) - Bartłomiej Bocheński (Nysa)

128 pkt. (16) - Andrzej Janocha (Nysą

346 pkt. (7) - Sylwester Pawlus (Biskupów)

126 pkt. (12) - Daniel Tomaś (Jasienici

340 pkt. (19) - Grzegorz Dereń (Jasienica G.)

119 pkt. (19) - Sławomir Janik (Kamieni

340 pkt. (12) - Wojciech Budzicz (Nysa)

113 pkt. (9) - Jarosław Dutka (Nysa)

335 pkt. (14) - Roman Nastał (Nysa)

110 pkt. (1) - Katarzyna Babieć (Bisku

332 pkt. (22) - Marcin Bocheński (Nysa)

108 pkt. (12) - Marcin Nowak (Nysa)

310 pkt. (22) - Marek Bortniczuk (Głuchołazy)

103 pkt. (17) - Zdzisław Sługocki (Nys:

307 pkt. (19) - Dawid Cymbalista (Nysa)

88 pkt. (12) - Piotr Basara (Nysa)

305 pkt. (22) - Józef Sadłowski (Kępnica)

82 pkt. (5) - Dariusz Grzegocki (Nysa)

285 pkt. (21) - Marcin Jastrzębski (Nysa)

78 pkt. (11) - Jolanta Janocha (Nysa)

282 pkt. (17) - Michał Kubicz (Frączków)

51 pkt. (12) - Piotr Ilasz (Jasienica Gól

266 pkt. (17) - Mirosław Merta (Nysa)

32 pkt. (2) - Sabina Kuźniar (Rusocin)

250 pkt. (15) - Piotr Kubicz (Frączków)

31 pkt. (9) - Damian Wicher (Prudnik]

248 pkt. (28) - Dariusz Jadzyn (Hajduki N.)

29 pkt. (8) - Wojciech Woźniak (Nysa)

247 pkt. (0) - Krzysztof Maleńczak (Burgrabice)

24 pkt. (6) - Jan Rusinek (Jasienica D<

225 pkt. (19) - Franciszek Opięła (Opole)

22 pkt. (5) - Piotr Kopa (Nysa)

206 pkt. (21) - Dariusz Dziasek (Kamienica N.)

- 35 pkt. (4) - Mateusz Zyzak (Nysa)

Krzysztof Cer

Kupon nr 26
Mecze z 10 - 24 sierpnia 2000
Żeljezniczar Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) • Wista Kraków (Polska)

Wisła Kraków (Polska) - Żeljezniczar Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)

Szerif Tiraspol (Mołdawia) - Olimpija Lubiana (Słowenia)

747 pkt. (19) - Władysław Artwik (Nysa)

Olimpija Lubiana (Słowenia) - Szerif Tiraspol (Mołdawia)

746 pkt. (25) - Mateusz Malec (Nysa)

Kjapaz Ciandża (Azerbejdżan) - ASK Antalyaspor Antalya (Turcja)

746 pkt. (17) - Jan Domski (Paczków)
740 pkt. (26) - Witold Kuźniar (Nysa)

ASK Antalyaspor Antalya (Turcja) • Kjapaz Giandża (Azerbejdżan)

720 pkt. (24) - Krzysztof Mizerski (Nysa)

Żalgiris Wilno (Litwa) - Ruch Chorzów (Polska)

719 pkt. (16) - Robert Domski (Paczków)

Bohaterowie turnieju. Od lewej: Wojciech Kondracki, Piotr Gacek,
Marcin Kaczmarczyk oraz Piotr Śniatowski z przyjaciółką.

nych w tym turnieju meczów. Stało
się tak dlatego, iż tak rozpisane były
rozgrywki, że jedna z dwójek - wła
śnie Marcin i Wojtek - musiała cięż
ko zapracować na drugą lokatę. Z
tej rozpiski wynikło także, że trzecie
i czwarte miejsce ex aequo zajęli
Kuba Zagaja i Tomek Rakoczy oraz
bracia Chudy.
Następne rozgrywki eliminacyjne
odbędą się w Bąkowie oraz Osow
cu. Śerdecznie zapraszamy na pia
skowe boiska - pogoda z pewnością
będzie piękna.
Elżbieta Nieścior

Zapraszamy do Czarnolasu
16 lipca w Czarnolesie (gmina Skoroszyce) o godzinie 11.00 od

Ruch Chorzów (Polska) - Żalgiris Wilno (Litwa)

714 pkt. (26) - Stanisław Wierzbanowski (Ja
sienica Dolna)

712 pkt. (21) - Adam Żywakowski (Nysa)

można napisać, że mało kto się spo
dziewał tak wspaniałej pogody po
tygodniu dokuczliwego zimna.
Ci najlepsi jednak nie zawiedli, a
to dlatego, że stawką całego cyklu
Grand Prix jest awans najlepszych
par tak w kategorii mężczyzn, jak i
kobiet (nie zgłosiła się żadna para)
do finału mistrzostw Polski w tej ka
tegorii wiekowej.
Było o co grać, tym bardziej, iż
sponsor całego cyklu Grand Prix Telekomunikacja Polska SA ufundo
wał dla zwycięskich par czeki pie-

Aberdeen (Szkocja) - Bohemians Dublin (Irlandia)

Bohemians Dublin (Irlandia) - Aberdeen (Szkocja)

699 pkt. (20) - Łukasz Erazmus (Otmuchów)
692 pkt. (25) - Dawid Goliński (Nysa)

Gl Goetu (Wyspy Owcze) ■ IFK Norrkoeping (Szwecja)

677 pkt. (22) - Krzysztof Goździela (Nysa)

lFK Norrkoeping (Szwecja) - Gl Goetu (Wyspy Owcze)

663 pkt. (27) - Anna Biernacka (Lasocie*)
653 pkt. (24) - Marcin Cymbalista (Nysa)

Metalurgs Liepaja (Łotwa) - Brann Bergen (Norwegia)

646 pkt. (27) - Grażyna Bortniczuk (Głuchołazy)

Brann Bergen (Norwegia) • Metąlurgs Liepaja (Łotwa)

645 pkt. (25) - Jan Goliński (Nysa)

Slawia Mozyrz (Białoruś) - Maccabi Hajfa (Izrael)

639 pkt. (24) - Jacek Gmernicki (Nysa)
624 pkt. (30) - Łukasz Małejki (Nysa)

Maccabi Hajfa (Izrael) - Slawia Mozyrz (Białoruś)

622 pkt. (22) - Arkadiusz Trzaska (Nysa)

Slovan Bratysława (Słowacja) - lokomotiw Tbilisi (Gruzja)

621 pkt. (24) - Mikołaj Mirowski (Niemodlin)

616 pkt. (20) - Sebastian Warnacki (Paczków)

Lokomotiw Tbilisi (Gruzja) ■ Slovan Bratysława (Słowacja)

614 pkt. (24) - Marek Pudło (Nysa)

Sliema Wanderers (Malta) - Partizan Belgrad (Jugosławia)

614 pkt. (19) - Rafał Domski (Paczków)

Partizan Belgrad (Jugosławia) - Sliema Wanderers (Malta)

600 pkt. (23) - Anna Wandzel (Paczków)
600 pkt. (22) - Stanisław Szpala (Niemodlin)

Constructorul Kiszyniów (Mołdawia) - CSKA Sofia (Bułgaria)

596 pkt. (21) - Tomasz Konstanty (Nysa)

CSKA Sofia (Bułgaria) • Constructorul Kiszyniów (Mołdawia)

594 pkt. (22) - Tomasz Kowalczyk (Paczków)

będzie się

589 pkt. (22) - Bożena Wierzbanowska (Ja

Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Skoroszyce
W turnieju udział weźmie osiem drużyn z terenu gminy. Po tur
nieju rozpocznie się festyn, na który organizatorzy serdecznie za

sienica Dolna)

585 pkt. (19) - Wiesław Mizerski (Nysa)

W siedzibie Podokręgu Piłki Nożnej w Nysie rozlosowano pary spotkań
barażowych o klasę "B". O trzy miejsca premiowane grą w tej klasie zagra
ją

15.07.2000 godz. 17.00
LZS Węża - LZS Mroczkowa

16.07.2000 godz. 17.00
LZS Ligota Wielka - LZS Meszno
Czarni II Otmuchów - LZS Maciejowice
Rewanże odbędą się tydzień później

CS Grevenmacher (Luksemburg) - HJK Helsinki (Finlandia)

Glentoran Belfast (Irlandia Pin.) • Lillestroem SK (Norwegia)

568 pkt. (15) - Łukasz Czyż (Bodzanów)

549 pkt. (23) - Paweł Płończak (Nysa)

547 pkt. (19) - Kazimierz Zawiasa (Mańkowice)

• 542 pkt. (17) - Paweł Szpala (Niemodlin)

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Kubice/Wyszków informuje, że 13
sierpnia organizuje II Turniej Juniorów w Piłce Nożnej o Puchar Lata.
Już dzisiaj można zgłaszać się do tego turnieju. Zapisy przyjmuje Sławo
mir Kozioł (nr telefonu 435 44 92). Ilość miejsc ograniczona. Nie przegap
więc okazji.

Lillestroem SK (Norwegia) - Glentoran Belfast (Irlandia Pin.) *
Ekranas Kowno (Litwa) - Lierse SK (Belgia)

Lierse SK (Belgia) - Ekranas Kowno (Litwa)
Boavista Porto (Portugalia) • Barry Town (Walia)

Barry Town (Walia) - Boavista Porto (Portugalia)

537 pkt. (15) - Roman Kijas (Nysa)
536 pkt. (17) - Szymon Pałys (Nysa)
536 pkt. (13) - Zbigniew Bychawski (Grądy)

535 pkt. (22) - Mieczysław Pierzchała (Wierzbno)’
530 pkt. (17) - Janusz Czerniak (Biała Nyska)

Constelacio Esportiva (Andorra) - Rayo Vallecano (Hiszpania)
Rayo Vallecano (Hiszpania) - Constelacio Esportiva (Andorra)
Lausanne Sports (Szwajcaria) - Cork City (Irlandia)

526 pkt. (25) - Justyna Gaweł (Nysa)

Cork City (Irlandia) - Lausanne Sports (Szwajcaria)

521 pkt. (19) - Piotr Goździela (Nysa)

FC La Valletta (Malta) - NK Rijeka (Chorwacja)

512 pkt. (23) - Zbigniew Szczepaniak (Nysa)
509 pkt. (18) - Alan Szpala (Niemodlin)

NK Rijeka (Chorwacja) ■ FC La Valletta (Malta)

508 pkt. (18) - Joanna Chromik (Paczków)

Arnica Wronki (Polska) - FC Vaduz (Liechtenstein)

508 pkt. (14) - Mariusz Kwiecień (Paczków)

Puchar Lata w Kubicach

HJK Helsinki (Finlandia) - CS Grevenmacher (Luksemburg)

576 pkt. (14) - Zbigniew Krupa (Wierzbno)

557 pkt. (19) - Tomasz Żyrek (Kamienica N.)

Baraże rozlosowane

FC Homel (Białoruś) - AIK Sztokholm (Szwecja)

577 pkt. (20) - Józef Zawiasa (Mańkowice)

562 pkt. (16) - Ryszard Wandzel (Paczków)

Piłka nożna

AIK Sztokholm (Szwecja) - FC Homel (Białoruś)

579 pkt. (22) - Tadeusz Sobczak (Tułowice)

564 pkt. (13) - Dariusz Gąsior (Nysa)

praszają.

•

<

501 pkl. (21) - Waldemar Bąkowski (Nysa)
493 pkt. (20) - Jerzy Czerniak (Nysa)
492 pkt. (17) - Szymon Makuch (Skoroszyce)

FC Vaduz (Lifthtenstein) - Arnica Wronki (Polska)

Termin przysyłania kuponów: 1.08.2000
Nadawca:

478 pkt. (25) - Arkadiusz Zając (Nysa)

461 pkt. (19) - Elżbieta Michoń-Zając (Nysa)

456 pkt. (16) - Piotr Radimersky (Tułowice)
454 pkt. (12) - Piotr Romanik (Hajduki N.)

Mecze Pucharu UEFA (piłka nożna)

1

X

U

13 lipca 2000

str.

Nowiny
sportowo
ZUP się bawił
adycyjnie już na ośrodku camawym "Marina" w Otmuchowie
ł się festyn rekreacyjno-sportola pracowników ZUP Nysa SA.
/ konkurencjach sprawnościo, na które skłasię rzutkalo

3. Zbigniew Jankowski DE

4. Mirosław Lach PR 2

5. Wojciech Klarzak PR 8
6. Henryk Mrukowicz TK
7. Ryszard Pastuszka DHT

Na trasie slalomu

Turniej piłki nożnej Policja Dzieciom 2000

cowy sukces. Bramki Lepaka i Fila nie popra

Policja dzieciom

2

3

3:3

4.

Sparta

2

3

3:21

5.

Huragan

Kategoria (rocz. ur. 1989 i młodsi)

Parówkozaury - Czarne Diabły

Real Hajduki - Czarne Diabły

dynek. Po bramkach Maliszewskiego i Nako-

niecznego zwycięstwo przypadło w udziale Re

Kabanosy - Niwnica City

1:2

błów strzelił Dargiewicz.

Parówkozaury po wysokim zwycięstwie nad

nę Realu z Hajduk Nyskich. Bramki dla Pa

rówkozaurów strzelili: Kręcichwost, Karpiń
ski i Czerpak.

bramkach strzelonych przez Kręcichwosta - 2

wala - zespół Czarnych Diabłów 3:1. Bram

kazać swojej wyższości nad bardzo ambitnym

kę dla drużyny z podziemia strzelił Maćków.

zespołem Kabanosów. Bramki dla Niwnicy

Tabela grupy II

strzelili: Turoń i Dłużeń, a dla Kabanosów -

1.

Parówkozaury

3

2.

Real Hajduki

2

9
3

16:1

Zajdel.

3.

Czarne Diabły

2

0

2:5

4.

Pigmeje

1

0

0:10

Bramkarz Mariusz Tkaczyk przeszedł do ata

Skorzystał z tego bardzo skuteczny tego dnia

35,0 pkt.

34,0 pkt.
Z

31,0 pkt.
30,5 pkt.
30,5 pkt.

29,0 pkt.
19,0 pkt.

rr

wycięski zespół występował w
zie: Janina Kuc, Małgorzata
kowska, Zdzisław Tulin, Józef
tanty, Adam Halaburda, Stefan
yński, Jan Korniluk, Józef Łackonkurencji dla kierowników,
lej do punktacji ogólnej drużyyciężył Kazimierz Machowski
A oto kolejność w tej konkumierz Machowski TE

m Durzyński PR 3

Grzegorowski i Zabójcze Strzały zwyciężyły

2:0.

Kiepscy - Kapcie

dziła swoich młodszych kolegów do zwycię
8. Janina Durzyńska PT

stwa. Sama strzeliła dwie bramki, a trzecią

9. Tadeusz Ciesielski NJ

strzeloną przez Głuszka wypracowała. Hono

10. Zbigniew Kolarski PR 7

rowi trafienie dla Kotów uzyskał Górski.

W konkurencji dla gospodarzy
festynu triumfowała Janina Durzyń
ska (PT), wyprzedzając Jerzego
Mączkę (PT) i dyrektora naczelne
go- zakładu - Henryka Pfeifera.
Czwarte miejsce zajął szef produk
cji - Lesław Wierdak, a piąte kierow
niczka działu kadr i organizacji Ewa Pawlik. Na ostatnim miejscu
skończyli rywalizację szefowie związ
ków Metalowcy - Tadeusz Błacha i
Solidarność - Antoni Ćwirzeń.
Po zakończeniu sportowych zma
gań dyrektor naczelny wraz z szefa
mi związków zawodowych wręczyli
zwycięskiej drużynie PR 3 okazały
puchar, pamiątkowy dyplom oraz
nagrody rzeczowe.
Nie zapomniano również o pozo
stałych ekipach, wręczając im pa
miątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Po części sportowej rozpoczęła się
szampańska zabawa. Przy akompa
niamencie zespołu muzycznego ba
wiono się do białego rana.
Nie zapomniano też o poczęstun
ku. Była grochówka, kiełbasa z roż
na, nie zabrakło również tradycyjne
go kufla zimnego piwa.

Leszczyński - Krutpol

Krzysztof Centner

0:1

iędzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Goświnowice Nysa zaprasza
tkich miłośników biegów długich: dzieci, młodzież oraz dorosłych do
tnictwa w rekreacyjnych biegach organizowanych w każdą niedzielę
Początek 16 lipca /godz. 10.00 plac Paderewskiego/
ciągły nad Jezioro Nyskie
_
szobieg nad Jezioro Nyskie
szystkich uczestników przygotowano napoje oraz słodki poczęstunek.

lpwy Klub Sportowy Leszczyński Krutpol Nysa podobnie jak rok ttmu
izuje w okresie wakacyjnym zajęcia dla dzieci spragnionych sportoemocji. Zajęcia hokejowe zaczynać się będą w każdy wtorek o godzi.00. Gry i zabawy z laską hokejową prowadzić będzie trener tej dyscysportu Dorota Witos. Wszystkie dzieci serdeczni# zapraszamy.

ny. Nieco lepszym zespołem był Broklyn, zwy

ciężając 2:1. Bramki w tym spotkaniu strze
lili: Pindel i Miecznikowski dla Broklynu oraz
Ziaja dla-Chrabąszczy.

Sewen Up-y - Boca Juniors

czony sprawiedliwym podziałem punktów.

Drużyna Boca Juniors może się jednak czuć

Free Stylers - Sewen Up-y

Był to koncert strzelecki'Steca, który zdo

pokonując wysoko 3 : 0 drużynę Rangers.

był w tym spotkaniu 7 bramek. Pozostałe dwie

Bramki dla zwycięzców strzelili: Rutkiewicz -

bramki zdobyli Parcidis oraz Szulc i drużyna

2 i Smerecki.

Free Stylers zeszła z boiska rozgromiona.

Tabela grupy II

0:3

I tym razem bohaterscy Kiepscy nie zdoby

1.

Sewen Up-y

3

7

li pierwszych punktów w tym turnieju. Tym ra

2.

Broklyn

1

3

2:1

3.

Niebieskie Diabły

2

3

3:11

4.

Boca Juniors

1

1

2:2

5. Chrabąszcze

1

0

2

0

zem 0 : 3 ulegli Rangersom, po bramkach

strzelonych przez Sikorę - 2 i Frycza.

Tabela grupy III
1.

Flamengo

1

3

3:0

4.

Kapcie

1

0

3:6

usposobionego Tkaczyka. To, co nie udało się

Grupa IV

Leszczyńskiemu, udało się Krutpolowi i po

Kosmos - All Stars

6.

strzelili po jednej bramce i obie drużyny po

Grupa III

Mimo bramki strzelonej przez Łaza nie

kołajczyka i jedna Cholewińskiego zapewniły

zespołowi Arizony trzy punkty.

Crazy Boys - River Plate

bramki rywalowi zgłosiła swój akces do czoło

Tabela grupy IV

1

1

1:1

wych miejsc w tym turnieju. Łupem bramko

1. All Stars

1

1

1:1

wym w tym spotkaniu podzielili się: Chat,

Kamiennik

Szewczyk, Kałwa, Sypień.

Albatrosi

Argentyńczycy przegrali już drugi swój

Niwnica City

2

6

2.

Zabójcze Strzały

2

6

3:0

3.

Koty

2

3

2:3

4.

Krutpol

2

3

1:2

4.

Kabanosy

1

3

1:2

W kategorii najstarszej (roczn. ur.
1985/1986) do rywalizacji przystąpi
ły 24 drużyny podzielone na cztery
grupy eliminacyjne.

6.

Kwiatuszki

1

0

0:1

Kategoria (rocz. ur. 1985/1986)

7.

Leszczyński

2

0

0:2

Wyniki:

-

-

__

5:2

UKS

...

Kategoria (rocz. ur. 1987/1988)

•

Walkowicz, Jakubiec i Cisowski.

gli 0:5 drużynie Arizony. Bramki dla kowbo

Grupa I

jów strzelili: Mikołajczyk - 2, Cholewiński,
0:3 w-o.

Serwatka i Bułka.

Mecz 16 : 0 wygrała co prawda drużyna

Tabela grupy III

Champions, ale jak się później okazało zagrał

1. Arizona

w tej drużynie niezgłoszony do tego zespołu

2. Crazy Boys

Wiktor Kwapisz i organizatorzy zmuszeni byli

3.

przyznać walkower drużynie Sparty.

4. Aleja

0:1

O zwycięstwie drużyny Red Star zadecydował

Qrupa I
3:1

Biała Nyska

Bardzo ciekawy i emocjonujący pojedynek,
w którym z powodzeniem mógł wygrać tak
jeden jak i drugi zespół. W piłce nożnej liczą "
się jednak bramki, a tych więcej strzelił zespół

z plemienia Apaczów. Bramki dla czerwonoskórych strzelili: Cieleń - 2 oraz Adamczyk.

Dla pokonanych honorowego gola strzelił

żeby wykazać swą wyższość nad Turem, zwy
ciężając wysoko 3:0. Bramki dla Champions

3:0

Inter - Apacze

Czerwonoskórzy po wygraniu pierwszego

Inter był bezlitosny i po bramkach Borna - 2 i

żadnej nie udało się tego dokonać. Po bram
kach strzelonych przez Lisowca (Huragan) i

1

3

3:0

2. Apacze

2

3

3:4

sierdzony Tur rozgromił Spartę 21:0, a bram

1:3

ki dla zwycięzców strzelili: Gucwa - 7, Łaciak

1

0

Manchester Utd.
Grupa II

0:10

szych problemów z ograniem Spisersów, a łu

pem bramkowym podzielili się Śliż - 4, Gru
szecki - 2 i Bąkowski. Dla rywali honorową
bramkę strzelił Marcinkowski.

1:0

Celny strzał Rasały zapewnił trzy^punkty
drużynie Unforgiven, chociaż rywal wcale nie

był gorszy.

Tabela grupy IV

ten turniej zabawowo drużyną Sparty. Roz

1. Inter

3. Tomart

7:1

Zespół Petit Dannone nie miał najmniej

21:0

wanżu. Okazją do tego był mecz z traktującą

Tabela grupy I

ski oraz Wideł.

Unforgiven - Unia

Ozgi (Red Star) padł remis 1:1.

Po porażce z Champions Tur był żądny re

Urzędowskiego, zwyciężył 3:0.

dla*zwycięzców strzelili: Westler - 2, Gawłow

1:1

Kolejny bardzo zacięty i wyrównany poje

Tir - Sparta

do czołowych lokat w tym turnieju. Bramki

Petit Danonne - Spisersi

strzelili: Witkowski - 2 oraz Sobczyk.

dynek. Obie drużyny grały o zwycięstwo, ale

Szewczyk.

Tempo ogrywając 4 :0 Unię, zgłosiło akces

0:3

Champions nie mieli większych problemów,

Huragan - Red Star

Grupa IV
Tempo - Unia

celny strzał Luźnego.

Tir - Champions

Sąsiedzi

5. River Plate ‘

Bardzo zacięty i emocjonujący pojedynek.

Eliminacje

5:0

Arizona - River Plate

stał rywalowi. Tym razem Argentyńczycy ule

Asko - Red Star

Wyniki:

mecz i chyba stracili już szansę na zwycięstwo
w tym turnieju. Bramki dla Sąsiadów zdobyli:

Po raz kolejny zespół River Plate nie spro

Eliminacje

Champions - Sparta

W kategorii średniej (roczn. ur.
1987/1988) do rywalizacji przystąpi
ło 16 drużyn podzielonych na cztery
grupy eliminacyjne.

3 :0

Sąsiedzi - River Plate

1.

..

4:0

Drużyna Crazy Boys strzelając cztery

1. Kosmos
-.

__

1:3

Aleja - Arizona

dzieliły się punktami.

Dziewczęta prowadzone przez Stanisława

Free Stylers

22:2

udało się pokonać Arizony. Dwie bramki Mi
1:1

Fajfer dla Kosmosu i Stanosz dla All Stars

jednym z nielicznych kontrataków Ferenc

Stokrotki

0:9

Flamengo udanie rozpoczęło rozgrywki,

czyńskiego, ale nie potrafili pokonać dobrze

..

2:2

lili: Wiński i Kubica.
0:3

Rangers - Flamengtf

6:6

Pigmeje - Parówkozaury

Dla najlepszych i nie tylko słodkie upominki.

żyny zaprezentowały się z bardzo dobrej stro

strzale Steca. Bramki dla Boca Juniors strze

3:3

Laski

2:1

Takie mecze mogą się podobać. Obie dru

wiecki.

3

Tabela rozgrywek

Broklyn - Chrabąszcze

czą. Drugą bramkę Sewen Up-y uzyskały po

3

pokonane.

li: Stec - 4, Simoniuk - 3, Pawlik - 2, Parcidis,
Szulc.

Miros - 2, a dla rywali Sokołowski - 2 i Grabo-

2

bramce strzelonej przez Kura zeszły z boiska

Sewen Up-y. Wynik 0:11 mówi sam za sie

ki dla Kiepskich strzelili: Klauziński - 4 oraz

2

Bułkę nie sprostały Zabójczym Strzałom i po

ciwstawić się bardzo dobrze grającej drużynie

niepocieszona bowiem strzeliła w tym spotka

Rangers

0:1

0:11

Niebieskie Diabły nie były w stanie prze

niu aż trzy bramki. Niestety jedną samobój

Kiepscy

Kwiatuszki - Zabójcze Strzały

Niebieskie Diabły - Sewen Up-y

szans drużynie Kapci, wygrywając 6:3. Ęf am-

3.

strzelił zwycięską bramkę. .

towało ten zespół porażkę walkowerem.

hatera popularnego serialu nie dali żadnych

2.

meczu, w drugim doznali goryczy porażki.

Wtorki hokejowe

6:3

Przewagę w polu posiadali piłkarze Lesz

Apacze - Tomart

spraszamy do biegania

2:4

Kiepscy zafascynowani sportową pasją bo

3:1

Po raz kolejny Anna Grabowska poprowa

0:3 w-o.

Ponownie Wiktor Kwapiszwystąpił na bo

Bardzo zacięty i emocjonujący mecz zakoń

Kiepscy - Rangers

Niwnica City - Koty

Free Stylers - Niebieskie Diabły

Grupa III

ku, co wyraźnie wzmocniło siłę ataku Krutpolu, ale też osłabiło defensywę tego zespołu.

1:1

2:11

bie. Bramki dla zwycięskiego zespołu strzeli

3:1

1 Czerpaka zwyciężyły kolejnego swojego ry

Krutpol postawił wszystko na jedną kartę.

1

0

Grupa II

Pigmejami odprawiły z kwitkiem także druży

letnią Anię Grabowską długo nie mogła wy

0:2

1

2

isku. Tym razem w innej drużynie, a to kosz
3:0

Parówkozaury - Real Hajduki

Niwnica posiadająca w swym składzie 18-

1: 0

6. Asko

alowi. Bramkę honorową dla Czarnych Dia

Parówkozaury nie zwalniają tempa i po

Wbrew wynikowi wyrównany pojedynek. Po

36,5pkt.

2:1

Kolejny bardzo ciekawy i wyrównany poje

Wyniki:

bramce strzelonej przez Grzegorowskiego

39,0pkt.

2:1

Champions

Krutpol ■ Zabójcze Strzały

2

31:5

4

3.

czaka koty mogły się radować ze zwycięstwa.

8

6

5, Karpiński - 3, Kręcichwost -1, Olejarz -1.

czyńskiego spowodował, że po bramce Klim

51,5pkt.

3

2

2. Red Star

den jedyny błąd defensywy i bramkarza Lesz

3

Tabela grupy I
1. Tir

Łupem bramkowym podzielili się: Czerpak -

Bardzo wyrównany i zacięty pojedynek. Je

wa klasyfikacja

wiły humorów drużynie "garbarzy”.

We wtorek 4 lipca zainaugurowa
ne zostały rozgrywki piłkarskiego
turnieju dla dzieci i młodzieży pod
nazwą Policja Dzieciom 2000.
Do turnieju zgłosiło się 50 zespo
łów (rekord tych rozgrywek), po
dzielonych na trzy kategorie wieko
we.
W najmłodszej (rocznik urodze
nia 1989 i młodsi) do rywalizacji
przystąpiło 10 zespołów (Leszczyń
ski, Krutpol, Laski, Kabanosy, Za
bójcze Strzały, Kwiatuszki, Stokrot- '
ki, UKS, Koty, Niwnica City).

Koty • Leszczyński

ime- _
my mix.
kosza, '
piłką do
i, slalomy
ssełkami oraz rzuty piłką lekardział wzięło 10 drużyn zgłoszoprzez działy, wydziały i piony,
składach drużyn obowiązkowo
:powały dwie kobiety i sześciu
zyzn. Po zaciętych bojach, przy
lej, upalnej pogodzie w konku-,
ach sprawnościowych zwycięodniosła drużyna PR 3.

skiego pozbawiły drużynę Asko szans na koń

1.

Petit Dannone

1

3

7:1

2.

Tempo

1

3

4:0

3.

Unforgiven

1

3

1:0

- 6, Kozłowski - 4, Wandzel - 2, Szczotka - 2.

4. Unia

2

0

0:5

Tir - Asko

5. Spisersi

1

0

1:7

10:2

Ibr jest moony, Tur jest głodny bramek. I

Jednostronny pojedynek. Zdecydowanie

dało się to zauważyć w meczu z Asko. Pięć

więcej atutów po stronie Parówkozaurów.

bramek Łaciaka, trzy Gucwy i dwie Kozłow-

KEN

Krzysztof Centner

str. 40
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ogłoszeni,

(0

drobne
Budka na targu do WYNAJĘCI?

E

Tel. 433 95 69.

Do WYNAJĘCIA 48 m kw., lip,

Południe - 0502 820 222.

(U

Centrum Języków Obcych EXP

zatrudni nauczycieli języka an

skiego i francuskiego.
Tel. 0602 124 749.

FOTO: śluby - wesela - chrzty •

x

grzeby • inne zlecenia: 4338

0608112 963.
Mężczyzna poszukuje PRACY

0)

- 3 dni w tygodniu. Tel. 431 538

NYSA Piłsudskiego 40 (^435 29 39

WYDZIERŻAWIĘ w Głuchota;

lokal handlowy 50 m kw., lokal

dlowy 115 m kw.. Tel. 0604 856

UWAGA! OKNA NIETYPOWE - BEZ DOPŁATY! J

L

PANELE

Szkoła otwarta na świat,

NAJWIĘKSZY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

fi

Do wynajęcia M-3, os. Rodzi
czówny. Tel. 4336 526.
Transport OSOBOWO-TOWARI

Przewóz samochodów na lawi
Tel. 433 07 31; 0604 525 913.

F-126p (1991), cena 2.400
-0601 723183.

KOREK
WROCŁAWSKA SZKOŁA TURYSTYKI

SZUKAM pracy - agent celny - li
Cja - 435 76 97.

ŻALUZJE ROLETY

IROCZNA SZKOŁA POLICEALNA,

50-123 Wrocław, ul. Oławska 16
Zadzwoń i zamów bezpłatny informator!
tel. (071)343 00 65

MŁODA, dyspozycyjna osoba

szukuje pracy. Tel. 433 53 94
0604 250 735.

NISKIE CENY - DUŻY WYBÓR - MONTAŻ
• Nysa, ul. Armii Krajowej I (wjazd od strony młyna), tel. 433 37 64
• Głuchołazy, ul. Kościuszki 56, tel. 439 59 59

Dla 45 z nadwagą 300 - 2.50(
448 45 02.

V
DODATKOWO 400 - 2.500 zł

- 4483 885.

Producent
stolarni
I

Oferta dla absolwentów szkół średnich!
POLICEALNA SZKOŁA EKONOMICZNA
przy Zespole Szkół Rolniczych w Grodkowie
ul. Krakowska 20, tel. 4155 294*

_____
___ okien - drzwi - fasad
oraz innych konstrukcil z PCU l ALU

OFE „Polsat” - II, III Filar. Ube:
czenie na życie. Bezpłatny dek

Tel. 433 44 98.
ZARÓB 2.000 zł w 10 dni - 0502

789 od 10.00-16.00.

CYKLINOWANIE - układanie p

- okres nauczania -1,5 roku [3 semestry).

- gładzie itp. Tel. 43313 28; 060;
774^

P.RH. "ALUMINEX"

- status - szkoła publiczna (bez czesnego)
- system nauczania - zaoczny

BIURO HANDLOWE:

* zawód - technik ekonomista

NYSA - HOTEL 'LIDER’, ul. Piłsudskiego 40, VI p. - pok. 6

- specjalizacja - finanse i rachunkowość

tel./fax (077) 433 30 28 w. 332, kom. 0602 483 903

w

- języki obce - angielski, niemiecki

Sprzedam DZIAŁKĘ budowlar
arów w Hajdukach Nyskich.

Tel. 433 08 67.

Rekrutacja do 31 sierpnia
TANIO sprzedam M-3 wŁambii

728/B

'Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Otmuchów”
z siedzibą w Otmuchowie,
ul. Jagiełły 54

WILLA do wynajęcia - 0602 301
Sprzedam DZIAŁKĘ budowli

<sa
IMPORT

Głuchołazy, ul. Konstytucja 3 Maja 17a, tel.(fax 077 439 46 74
Nysa, ul. Wincentego Pola 2 (boczna Piastowskiej), tel./fax 448 43 53

OKNA / DR2WI
—
—~
7
fr W W

• SPRZEDAŻ
• DORADZTWO
• MONTAŻ
PARAPETY

each. Tel. 4311 573.

*

TROCAL
OFERUJEMY
trzy systemy PCV: PANORAMA

ROLETY

COMFORT

^KÓMMERLING

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na dzierżawę następujących lokali użytkowych:

0606 850 381.

1. lokal 148 m kw.

Sprzedam MIESZKANIE 36 m I

2. lokal 35,60 m kw.

garaż - Otmuchów. Tel. 431 58

3. lokal 32,40 m kw.
4. lokal 19,60 m kw.
Plus opłata za media: co i cw.
Oferty należy składać do dnia 25.07.2000r. w biurze Sp-ni do

REMONTY, stany surowe doi
tel. 433 90 91.

godz. 14-tej.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 26.07.2000 r. o godz. 13-tej.

STUDENTKA IV-go roku pod(

Lokale można oglądać w dni robocze od godz. 7.00 -14.00.

PRACĘ od zaraz w m-cu lipc

Do'datkowe informacje: Spółdzielnia Mieszkaniowa - tel. 431

terenie Nysy. Kurs techniki biur

53 04.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnie

prawo jazdy kat. „B”. Tel. 433 5

nia przetargu bez podania przyczyny.
4457

TRANSPORT osobowy - bus.

zagranica - 4310 785; 0602 747

str. 41
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WULKANIZACJA

Europejski
Fundusz
Leasingowy

z

IIERUCHOMOSCI
• BIURO OBROTU
A, gL GRZYBOWA 3, tel. 433 85 45,40 90 310

OGUMIENIE
ASD-DĘBICA
Nysa, ul. GDAŃSKA 12, tel. 433 37 32

(na trasie EKO - ASKO)

NYSA, PIASTOWSKA 28
tel. 4 330 660, 4 336 477

wynajęcia pokój dla studentów w NyTel: 433 85 45, kom O 601 192 132

POLECAMY OPONY
NOWE. UŻYWANE,
I BIEŻNIKOWANE
Promocja „LIPIEC 2000”

http://www.center.net.pl

iprzedania komfortowe mieszkanie 3ijowe ( 61 m2, ll-piętro ) na ul. Rowiczówny w Nysie ( budynek z ceTel.4090310, kom 0 605 420 262

Komputerowe

wyważanie.
Montaż
Procesor Pentium III 550
pamięć 64MB
dysk twardy 8.6GB

ledamy kawalerkę (43m2, l-piętro)
I. Mariackiej.
40 90 311, kom 0 605 420 262

CD-ROM 48x
karta SVGA 16MB AGP
monitor LIKOM 17“

iprzedania mieszkanie (50m2, parter
nożliwością przekształcenia na dziaiść gospodarczą na ul. Św. Piotra

W leasingu 0%
również
SPRZĘT MEDYCZNY

433 85 45, kom 0 601 192 132

mysz, klawiatura
MS-Windows 98 PL

:edamy mieszkanie (52m2, parter) z
liwością przekształcenia na działal: usługowo-handlową na ul. Celnej w

e.
10 90 310, kom. 0 605 420 262

Pierwszy raz w życiu przyznał, że warto wydać pieniądze.

op-1173®

przedania komfortowe mieszkanie 2ijowe (49m2, IV-piętro)
1. Mariackiej.
133 85 45, kom 0 605 420 262

KASY FISKALNE

GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W NYSIE
ogłasza przetargi nieograniczone na:

OPTIMUS iC - Tango, Rumba

*
>przed3rna 2-pokojowe mieszkanie
n2, parter, 'sektor c) na oś. Podzamrel: 433 85 45, kom 0 605 420 262

POSNET Personal

I. Remont posadzek Szkoły Podstawowej w Białej Nyskiej.

POSNET i ECR

II. Remont pokrycia dachu i roboty malarskie w Przedszkolu w Bia

SAN CASH,

łej Nyskiej.

TANGO MINI

iprzedania parter domu ( 3-pokoje
12) z 3-arową [K1 ] działką na uh War
tkiej w Otmuchowie. Cena 85 tys.
133 85 45, kom 0 601 192 132
i! Do sprzedania ładne mieszkanie 2ijowe po remoncie (49m2, IV-piętro,
m) na oś. Podzamcze, sektor B. Cena
zgodnienia.
133 85 45, kom 0 605 420 262

edamy kawalerkę ( 23m2, parter)
>. Nysa Południe. Tel: 40 90 310,
0 601 192132

Autoryzowany Serwis

Termin przetargu: 25 lipca 2000 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać

r^ADAX

<

Ut

PERSONAL COMPUTER

CENY PRODUCENTA

w Gminnym Zarządzie Oświaty - Nysa, ul. Kolejowa 15, p. 225.

pro-bajt
Computer

4484

PC CYBER 466 CU-2600 zł

Karen

RADA SOŁECKA Samorządu Mieszkańców wsi LIPOWA
'WYBÓR

ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

W Polsce
'-------- -----

NOTEBOOKÓW

NOTEBOOK

na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 85 m kw. znajdującego
się w budynku nr 46 w Lipowej z przeznaczeniem na prowadzenie

działalności usługowo - handlowej. Stawka czynszu netto wynosi 4,60

ACER, CALIFORNIA ACESS, COMPAQ, FIJITSU,

}! Kupię dom w Nysie i okolicach
Tel: 4090311

zł za 1 m kw. miesięcznie plus 22% VAT.

IBM, NEC, PANASONIC, SONY, TOSHIBA

Przetarg odbędzie się 25.07.2000 o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej -

Biuro handlowe;
"PRO-BAJT" Computer
NYSA, ul. Tetmajera 5 (boczna
Kozielskiej), tel./fax 435 87 37,
/
tel. kom. 0603448 613

irzedania komfortowe mieszkanie (3
je, 62m2, l-piętro) w Rynku w Ny8ł: 433 85 45, kom 0 605 420 262
ny mieszkanie 2-pokojowe w Nysie.
090311

TOSHIBA
AMD K6-2, RAM 32 MB; HDD 4,1 GB

Lipowa 46. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzi

nach 17.00 - 19.00;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie przed przetar

giem wadium w wysokości 100 zł

czynne 9.00-19.00, sob. 9.00-14.00
Punkt informacyjny:
Nysa, ul. E. Gierczak (bazar kaset. 38)
tel. 0603 241 648 (w godz. 9-17)

iprzedania pół bliźniaka (10-let0m2) na Jędrzychowie.

Informacje udzielane są pod numerami telefonów:
435 45 78 - Przewodnicząca Rady Sołeckiej, 435 44 83 - Sołtys
4540

v-759b

KOMIS
'CENTHUM"
Nysa, ul. Damrota 1, tel, 435 51 08, tel. 0602 120 142

I33 85 45, kom. 0 605 420 262

"GAX" CENTRUM OGRODNICZE
ul. Słowiańska 41, tel. 433 73 55

SZEROKI WYBÓR KOSIAREK
ZALANIE OLEJEM - GRATIS !

wynajęcia KIOSK KAP 12 na okres
;h miesięcy (lipiec, sierpień ) nad

kosiarki elektryczne i spalinowe
- kosy elektryczne i spalinowe (już od 499 zł)
__ -akcesoria do oczek wodnych
X - pompy, fontanny

em.
33 85 45, kom. 0 602 615 976

K

przedania mieszkanie 4-pokojowe
i2, l-piętro) na oś. Podzamcze.
0 90 310, kom 0 605 420 262

\
«

\

I

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
POD ZASTAW SPRZĘTU RTV I SAMOCHODÓW
KOMłtS — KTlf
UKTY BEZ ŻYRANTÓW
SKUP I SPRZEDAŻ SPRZĘTU RTV

| AUTO - KOMIS
SAMOCHODY NA RATY BEZ ŻYRANTÓW
| ZAPRASZAMY W GODZ. 9.00 ■ 18.00 oraz w niedziele

BMM

ogrodowe oraz artykuły ogrodnicze
- nawozy, ziemia do kwiatów
- narzędzia firmy WOLF
\
•—I i—f,

Księgarnia

(L^nnał-

NYSA, Rynek (koło Capri), tel. 433 36 18
' codziennie

ynajęcia lokal pod działalność haną w Rynku (ok. 30m2, parter).
>90320, kom 0 604 213 107

£O/I4g/1RP__________ •

autoryzowany
dealer

przedania mieszkanie 4-pokojowe (
2, parter) z 7-arową działką w GoDwicach
■33 85 45, kom. 0 601 192 132

idamy 30- letni dom w Wierzbięci. Zadbana 17- arowa działka.
3 90 310, kom. 0 605 420 262

Zapraszamy w godz. 8.00 -17.00;
w soboty 9.00 -14.00

9-

13 00

sobota

FlATv

jjjL_

r

UWAGA! Duża promocja
na kosiarki AL-KO
(czas promocji ograniczony)

ynajęcia komfortowe pomieszczeiurowe przy ul. Grzybowej oraz w

NIEZAWODNA TECHNIKA MOCOWAŃ dystrybucja firmy

J. Tel. 4090310, kom 0 605 420 262

|c-3QAv/|g

mocowania ościeży, kołki, nity, okucia budowlane,
wkręty, chemia budowl., elektronarzędzia MAKITA

PODRĘCZNIKI
RABAT-5%

str. 42
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4TF N K
rł I E11R

STUDIO KOSMETYKI
leczniczo i Pia^GnziCYjne .

Zaprasza na specjalistyczne zabiegi:

ffilctiudzaiai’e i antycellulit
anarateffltypu proslim
- promocja 30 zł
oraz najno $zym aparatem typu mentor - GOzł

puznoktie akrylowe!

^^Vfttakijaz permanentny
___________________

_____

___

GuSKIEJ firmy
§ks®ksj(§
scientifique de beaute.Paris
uhonorowanej w Polsce prestiżowymi nagrodami
* HIT SALONU’98
* HIT SALONU’99
Zapraszamy: NYSA, ul. Biskupa Jarosława.3. Tel. 433 79 71
Czynne: od poniedziałku do piątku 9.00 -19.00, w soboty 9.00 -14.00

RATY - TRANSPORT, MONTAŻ, GWARANCJA, SERWIS*

OKNA
rł
>—DAKO
DRZWI
ROLETY
FABRYKA

OKIEN

SALON SPRZEDAŻY
NYSA, UL. GRZYBOWA 3
TEL. 433 09 70

ZAPRASZA

7^

DO KAŻDEJ UMOWY * BEZ DODATKOWYCH OPŁAT:

PREZENT

SZYBA CIEPŁOCHRONNA k=1,1
MIKROWENTYLACJA, ZACZEP ANTYWŁAMANIOWY

SALON FIRMOWY OPTIMUS

Nvsa ul. Parkowa 7 tel/fax 433-70-69

BIT

F

COMPUTER

MARKOWE FkEZENTY!!!
r promocja:

PROMOCJA 2000^

NA WSZYSTKIE
POKRYCIA DACHOWE
ORAZ SYSTEMY RYNNOWE
PROMOCYJNA CENA BLACHODACHÓWKI
24,50 zł/m kw. brutto

BIAŁA NYSKA ul. NYSKA 2‘

GRA-H

P-III 500 ,64 Mb RAM

\

TEL. FAX. 077/ 4 35 78 7
4 35 68 2I
tel. kom.
0 606 24 27 2

4,3 Gb UDMA 66
Monitor 15” SAMPO

Autoryzowany Przedstawiciel Firm;

CD 50x ,Win98 PL

Dźwięk i grafika 3D

SENATOR SYSTEM
wykonuje na dowolny wymiar:
- szafy, garderoby
- zabudowy wn^sk. z cfrzwiam
przesuwanymi.
Celeron 466 ,64 Mb RAM
Hdd 4,3 Gb UDMA 66
Monitor 15” SAMPO
CD 50x ,Win98 PL

Dźwięk i grafika 3D

Prawo do rocznego odpisu podatkowego.
Pomiar > doradztwo gratis.
Tel. kom. 0602 294 251

zapraszamy na eKspozycię
ul. caina zo cu> oouz. a.oo - 17.00)
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NETscpf

DOM HANDLOWY

Sieciowe Centrum Pośrednictwa Finansowego

w PRUDNIKU,
ul. ZAMKOWA 2 (Centrum)
OFERUJE DO WYNAJĘCIA

- do 2000 bez poręczycieli
- do 3000 dla małżeństw bez poręczycieli
- do 5000 jeden poręczyciel
- minimum formalności
- okres kredytowania
od 3 miesięcy do 2 lat
«

7VKSL4 ul. Piłsudskiego 40
“Hotel ZUP”pokój 311

POWIERZCHNIE HANDLOWE
O WYSOKIM STANDARDZIE
I PRZYSTĘPNYCH CENACH.

Tel. Firma 436 26 57
Tel. kom. 0604 130 767

678/B

d/ljł 11} QQ

Wl* WO l\J

77

SPRZEDAM

altanę drewnianą
3,5m x 4,5 m

KOMUNIKAT

Tel. 433 14 22

Urząd Miejski w Nysie informuje, że na tablicy

po godz. 20.00

ogłoszeń Urzędu zostało wywieszone ogłosze
dw

nie o przetargu nieograniczonym na remont dro

‘MARCO - POLO

gi dojazdowej do świetlicy wraz z parkingiem, we
wsi Podkamień gm. Nysa.

www due . nysa

Biuro Podróży oferuje:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wy

PRZEJAZDY DO

dziale Rozwoju Miasta i Gminy - Zamówienia

NIEMIEC i HOLANDII

Publiczne, Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kole

pod wskazany adres.

jowa 15 - pok. 020, tel. 448 10 15.

com. pl

Tel, 433 07 31,
4535

nowoczesne systemy grzewcze i klimatyzacyjne

komputerowy

Nysa, ul. Prudnicka 12 (biuro), tel. (077) 448 38 90, ul. Nowowiejska 16, tel. (077) 435 54 46

Zaufaj najlepszym

Buderus rannHełZ ArwcZZ FUHTSU
/

TECHNIKA GRZEWCZA

Hvpworth

Najlepszy nie znaczy najdroższy

WYŻSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA I FINANSÓW
WE WROCŁAWIU

• Kotłownia olejowa
Buderus 8.700,oozł

• Klimatyzator
r*i IHTCI I 1.900,00 Zł

FUJITSU

brutto

TECHNIKA GRZEWCZA

ZAPRASZA NA

5-LETNIE STUDIA LICENCJACKIE

ZARZĄDZANIE
[ MARKETING

FINANSE
[ BANKOWOŚĆ
l-LETNIE STUDIA INŻYNIERSKIE

INFORMATYKA
I EKONOMETRIA
>RAZ

WE WROCŁAWIU
*

STUDIA LICENCJACKIE
(dzienna, wieczorowe, zaoczne)

ZARZĄDZANIE
I MARKETING
•
•
•
•
•
•
•

'

fcr
W

handel zagraniczny
europeistyka
marketing
public relations
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie finansami
turystyka i hotelarstwo

$TUDIA PODYPLOMOWE
W RAMACH

WIELU SPECJALIZACJI

DZIAŁ REKRUTAC JI
>3-339 Wrocław, ul. Pabianicka 2, tel. (071) 78 33 451

rClldTr

• P’

Biura rekrutacji: Wrocław, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5/9 (Ołtaszyn),
tel. (071) 33 700 46, 33 700 41, ul. Powstańców Śląskich 112, tel. (071) 37 322 34

www.wshwroc.edu.pl

Organizatorzy najsławniejszego polskiego turnieju szachowego - w Po
lanicy Zdroju - wykazują mistrzostwo, a raczej arcymistrzostwo w pod
noszeniu prestiżu, i tak już wyśrubowanego, swego festiwalu

Polanickie
święto szachów
Co roku oglądać tam można wy
czyny najlepszych szachistów globu,
tych, na których wszyscy się wzoru
ją, jakich podziwiamy w telewizji,
gdy wygrywają największe światowe
zawody z mistrzostwami świata
włącznie.
Niedawno oglądaliśmy tam eksmistrza świata A. Karpowa, i jego
pierwszą, sensacyjną porażkę z Po
lakiem (było to zarazem pierwsze
zwycięstwo naszego zawodnika nad
mistrzem świata od niepamiętnych
czasów). Pasjonująca była heroicz
na, wygrana walka naszego młode
go B. Maciei o tytuł arcymistrza.
Największe jednak wrażenie ro
biła atmosfera wielkiego szachowe
go święta, która małą Polanicę zamieniała na te kilka dni w światową
stolicę szachów.
Tym razem także kibicować bę
dzie można (a może i zagrać w symultanie) całej plejadzie gwiazd z A.
Szirowem, B. Gelfandem, W. Iwanczukiem, E. Bariejewem, wspomnia
nym pogromcą Karpowa M. Krasenkowem i uważanym za najsilniejsze
go po Kasparowie W. Kramnikiem.

Między 14 a 26 sierpnia turnieje
błyskawiczne, aktywne i długie cze
kać będą na śmiałków, którzy nie
boją się sław. Do wyboru będą tak
że turnieje kloca, szachów Fischera,
parkowych, symultany i różne inne
zabawy, tak, że każdy z pewnością
znajdzie coś dla siebie. O ile oczy
wiście przyjedzie do Polanicy.
Kto był - ten wie. Kto nie był niech jedzie. Zarażenie szachowym
wirusem gwarantowane!
* * *
W decydującą fazę wkraczają
szachowe rozgrywki czołowych sza
chistów naszego miasta.
Toczą się one w formule błyska
wicznej, a więc na partię każdy z gra
czy ma 5 minut. Ostateczne wyniki
znane będą dopiero po 6., ostatnim
turnieju, ale już teraz wyłonić moż
na grupę zawodników, którzy liczyć
się będą w walce o końcowe nagro
dy.
Oto najświeższa punktacja - już
po 4 turniejach:
1. K. Szczęśniak 39 punktów
2. M. Z.abilski 32
3. M. Rudnicki 21

NIETYPOWY PREZENT

4. H. Wojciuch 19
5. H. Labusga 18
6. Z. Błaszczuk 17
7. P. Warmuz 14
8. Z. Boruc 12
9. R. Kaczorowski 11
10. K. Szczepanik 9
11. M. Olszyński 8
12. J. Serafin 7
13. -14. T. Knap 5
13.-14. P. Satora 5
15. R. Zięba 2
16. Ł. Rudnicki 1

DLA

LUCKY

Tym razem do p. A. Fedan z
Wyszkowa uśmiechnęło się szczęście
przy losowaniu zaułkowej nagrody.
Zwycięstwo przychodziło po 1.
Sf6+ Gf6 2. Sh6+ Kh8 3. Hf6!
A teraz następne 30-złotowe
wyzwanie:

ORGANIZATOR WOLNEGO CZASI
tel. 0605 480 179, tel. 0603 51 76 79
fax. 077/40 90 261
e-mail: Lucky@Lucky.pl
internet: www.Lucky.pl

TYCH PREZENTÓW
NIE CHOWA SIĘ DO SZAFY
---<

‘ -• -

NA NOWEJ DRODZE ŻKCI

- Powiedz mi, jak mnie kochasz,
-Powiem.
- Więc?
- Kocham cię w słońcu. I przy blasku świec.
Kocham cię w kapeluszu iw berecie.

I. Gałczyńskiego dedykujemy - z
wiązanką gorących ślubnych powinszowań - wszyśtldm
Nowożeńcom. Adresatami są m.in.:
\?
Ewa Konik i Piotr Sikorski
Anna Stecko i Dariusz Kotara
Ewa Pisarek i Filip Ozga
Małgorzata Pabiś i Marcin Domagała
Renata Gancarz i Igor Ganczuk
Justyna Bąk i Marek Tomaszewski
Edyta Tatarach i Paweł Guth
Joanna Gryczewska i Tomasz Podolski
Sylwia Szustopol i Dariusz Jawor

„Rozmowę liryczną" K.

ruch czarnych
Odpowiedzi w numerze 30.
Konrad Szczęśniak

Od ubiegłego roku na każdych zawodach wędkarskich pojawia się dru
żyna pod nazwą „Afryka ZOO”

Wędkarze z Afryki
Edward Peckh i Franciszek
Podpora z koła PZW nr 2 w Nysie
są w niej od początku, rozpoczyna
jąc współpracę od kwietnia 1999
roku z właścicielem sklepu „Afryka
ZOO” Stanisławem Tomasiakiem.
Obecnie dołączył do nich Ireneusz
Klimczak z koła PZW nr 5.
Zmiany trzeciego zawodnika w
drużynie odbiły się na wynikach, nie
mniej jednak mogą poszczycić się
zdobyciem pucharu, w ubiegłym
roku w prestiżowym Memoriale im.
K. Matei. W tegorocznych zawo
dach o Puchar Burmistrza Nysy dru
żyna „Afryka ZOO” zajęła czwarte
miejsce. Czołowym zawodnikiem
drużyny jest Edward Peckh, jeden z
najlepszych wędkarzy w kole PZW
nr 2.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z
naszego sponsora - powiedział Fran
ciszek Podpora. - Na wszystkie za
wody otrzymujemy od Stanisława
Tomasiaka zanęty i przynęty. Liczy
my, że nasza bardzo dobra współ
praca z właścicielem sklepu „Afry

13 lipca, czwartek: Ernesta, Małgorzaty
14 lipca, piątek: Marcelina, Bonawentury
15 lipca, sobota: Henryka, Włodzimierza
16 lipca, niedziela: Marii, Benedykta
17 lipca, poniedziałek: Aleksego, Bogdana
18 lipca, wtorek: Kamila, Szymona
19 lipca, środa:' Wincentego, Wodzisława

MBMM

Kupon zadania szachowego z nru 28.
- Nysa, ul. Piastowska 10, tel. (0-77)335-777,godz. 8.00-18.00
- Nysa, ul. Parkowa 7, tel. (0-77)335-778, godz. 9.00-17.00
- Nysa, ul .Celna 22, tel. (0-77)331 -772, godz. 9.30-17.30

Imiennik

KĄCIK NOWO NARODZONKI

Dróżką, dróżką idą Śmieszki.
Noski krągłe jak orzeszki.
Jak orzeszki krągłe oczki.
Idą, toczą się na boczki.

Od lewej: Franciszek Podpora i Edward Peckh
z pucharem im. K. Matei

ka ZOO” będzie trwała w dalszym
ciągu. - Jednakowy firmowy ubiór to
również zasługa sponsora - dodaje
Edward Peckh.

Obecnie zawodnicy mocno tre
nują przed zbliżającą się czwartą
edycją Memoriału im. K. Matei.
Chcą go wygrać po raz drugi.
ip

e

Bajkę „Psotki Śmieszki" J. Porazińskiej składamy w urodzi
nowym prezencie wszystkim nowo narodzonym Matusz
kom. W tym tygodniu wśród nich są m.in.:
Tomasz Patryk Siwy
Dominik Roman Wejdler
Julia Milena Rychlik
Dominik Mateusz Kasica
Wojciech Łukasz Dżendżera
Krzysztof Sebastian Jodłowiec
Nikola Michaela Żeliszewska
Sylwester Witek
.
Klaudia Paulina Kubanek
Natalia Maria Malinowska
Jacek Antoni Żeligowski
Konrad Michał Usiarczyk
Radosnego dzieciństwa, Kochani! Rodzicom serdecznie
gratulujemy.

sir. 45 M.

13 lipca 2000
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Premiery kinowe

BC początkującego
wędkarza
eży wiedzieć o zanętach i nęryb - cd.

zależności od gatunku ryby,
;teru wody, pogody, pory roku
żne mogą być techniki zanęJeżeli planujemy łowić przede
kim ryby zbierające pokarm z
•zchniowych warstw wody albo
wodnej, zanętę przygotowuak, by jak najdłużej utrzymy-

CIEMNA STRONA MIASTA

bezpośrednio przy dnie odpowiednia
będzie mieszanka z 70% bułki tar
tej, 20% mąki kukurydzianej i 10%
ziemi.
Technika zanęcania jest prosta i
na ogół powinno wystarczyć rzuca
nie zanęty ręką. Powinniśmy się przy
tym starać zwabić ryby na zasięg rzu
tu ręką, co znacznie wpływa na sku
teczność zacięcia i efektywność węd
kowania. Sposób zanęcania zależy od

(Bringing Out the Dead). USA, 1999. Rei. Martin Scorsese. Wyk.: Nicolas Cage, Patricia Arquette, John Goodman.
Psychologiczny. Ekranizacja powieści Joe Connelly'ego, który 10 lat pracował jako kierowca i ratownik w nowojor
skim pogotowiu. Bohater cierpi na bezsenność i ma halucynacje. Wszędzie widzi twarz młodej dziewczyny, której nie
udało mu się uratować. Zatraca rozeznanie co jest jawą, a co chorobliwym majakiem. A wszystko przez pracę, która

stresuje także jego kolegów z zespołu ratowniczego.

Ą

BOSKI ŻIBOLO
(Deuce Bigalow): Male Gigolo. USA, 1999.JReż. Mike Mitchell, wyk.: Rob Schneider, Wiliam Forsythe, Eddie Gruffin.
Komedia. Bigalow - prostoduszny młodzieniec czyści basen w luksusowym apartamencie w Malibu. Jego właścicie

lem jest „światowej klasy” - jak mówi o sobie - żigolo. Gdy zawodowe obowiązki wzywają szefa, pozostawia Bigalowa w
swym apartamencie. Wskutek dramatycznych okoliczności Bigalow będzie zmuszony podszyć się pod swego pracodaw
cę.

P0WIEWN0CT
(Le Vent la nuit). Francja 1999. Reż i scen.: Phillipe Garrel. Wyk. Catherine Deneuve, Daniel Duval.
Psychologiczny. Paryż, koniec lat 90. 40-letnia Helene jest zmęczona spokojną egzystencją u boku bogatego męża
intelektualisty. Życiową pustkę próbuje wypełnić romansem ze studentem. Tymczasem chłopak znudził się już kochan
ką i stara się ją od siebie odsunąć. Korzysta więc z pierwszej nadarzającej się okazji i opuszcza Paryż w towarzystwie

dopiero co poznanego architekta.

TRZECI CUD

i

(The Third Miracle), USA 1999. Reż. Agnieszka Holland. Scen. JohnHlomano, Richard Vetere. Wyk. Ed Harris,
Anne Heche, Barbara Sukova.

Psychologiczny. Frank jest księdzem w Chicago. Nazywają go „zabójca cudów”. Z ramienia kościoła sprawdza
doniesienia o rzekomych objawieniach. Trapią go wątpliwości, które sprawiają, że gubi się coraz częściej i coraz częściej

sięga po alkohol. Życie Franka zmienia się, gdy otrzymuje polecenie zajęcia się tajemniczym zjawiskiem w małej parafii
Sędziowie podczas zawodów wędkarskich

ię na odpowiednim poziomie
To znaiizy, ze komponujemy
dadników pływających, ewen: dodajemy takie składniki do

> zanęcania ryb żerująę^ch
owierzchni poleca się mie; w proporcjach 50% mąki
^dzianej, 30% tartej bułki,
lielOnych ziaren konopi i 10%
Kukurydzę, tartą bułkę i nakonopi możemy wymieszać
użyciem zanęty. Ziemia musi
ituralnie bardzo dokładnie
ma.
1 ryb, które szukają pokarmu
ych warstwach wody, np. pło>suje się bułkę tartą, kaszkę
tdzianą i nasiona konopi w
:h proporcjach po 30% z dzieirocentowym dodatkiem zie-

na przedmieściu.

wielu okoliczności. Niekiedy jeste
śmy zmuszeni rzucać zanętę na duże
odległości. Z całego szeregu pomo
cy technicznych za najbardziej spraw
dzoną możemy uznać procę, która po
krótkiej praktyce umożliwia umiesz
czenie odpowiedniej ilości zanęty
nawet w dużej odległości przy stosun
kowo małym rozrzucie.
Jednym ze szlagierów zanęcania
są tzw. telewizorki, które w szerokim
zakresie ogarnęły świat wędkarski.
Jednak każdy kij ma dwa końce.
Oprócz bezspornych zalet mają nie
co wad. Zapewne jest to rzecz gustu,
ale wielu jest wyznawców poglądu, że
masowe ich używanie to dla wędkar
stwa krok w tył. Chodzi tu zwłaszcza
o to, że za ich pomocą odciągamy
ryby od brzegów a ten, kto nie chce
poddać się „telewizorkowi” z góry
jest przegrany na wielu łowiskach.

1 zanęcania ryb zbierających
Trktama

IT
MPUTER

Złoto pustyni
„ Three Kings” USA 1999
Reż. David O. Russell

Obsada: George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze, Nora Dunn.
Akcja filmu dzieje się w marcu 1991 roku. Trwa wojna w Zatoce Perskiej. Głównymi bohaterami są oficer sił
specjalnych Archie Gates, sierżant armii USA Troy Barlow, zawodowy sierżant Chief Elgin, oraz szeregowiec Conrad

Vig. W ich ręce dostaje się mapa, na której zaznaczone są miejsca z ukrytymi skarbami, które Saddam Husajn zrabował
w Kuwejcie. Amerykańscy żołnierze postanawiają odnaleźć skarby i wyruszają na poszukiwania. Podróż okazuje się

pełną niespodzianek, żołnierze ocierają się o własną moralność, co zmienia ich życie.

AMERICAN BEAUTY
07.07 - 1 3.07
godz. 18.00
Reżyseria:
Obsada:

SALON FIRMOWY

(ASY FISKALNE

Gatunek:

SAM MENDES
KEVIN SPACEY
ANNETTE BENING
THORA BIRCH
KOMEDIA

OSIEM I PÓŁ KOBIETY
07.07 - 13.07, godz. 20.30
14.07 -20.07, godz. 21.00
Reżyseria:
Obsada:

Gatunek:

PETER GREENAWAY
JOHN SATNDING
MATTHEW DELAMERE
KOMEDIA

ZŁOTO PUSTYNI
14.07 - 20.07
godz. 17.00, 19.00
PEWNI AM Y AUTORYZOWANY SERWIS
podłttku V/VT

łysa
ul.Parkowa
7
o ■
0 7 7-4-33-70-00
F*ls»<x Farny s
11390/b

Reżyseria:
Obsada:

Gatunek:

DAVID O. RUSSELL
GEORGE CLOONEY
MARK WAHLBERG
ICE CUBE
SENSACJA/WOJENNY

SR

use-

..............................................
Nagrodę za podanie prawidłowej
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Z kart nyskipgo astrologa

odpowiedzi z Bajko-kącika

nru 26. wylosowała

Horoskop

Ewa Nowak z Piotrkowic Nyskich
Gratulujemy! 1

BAHAM 21 Dl ■ 20IV

Krecik I przyjaciele
Krecik Funiojest strasznie
samotny. W swojej okolicy
jeszcze nigdy nie spotkał żad
nego innego kreta. - Nie
wiesz, gdzie one się podzia
ły? - pyta zająca. Ale co zają
ca obchodzą jakieś tam krety!
Chrupie sobie koniczynkę i
odpowiada z pełnym pyszcz
kiem: - Może przeprowadzi
ły się do lasu?
Funio postanawia wyru
szyć na poszukiwania. Przez
chwilę błądzi pomiędzy drze
wami, aż dostrzega jastrzę
bia. - Ej, ty tam, na górze! Nie
wiesz, czy mieszkają tu kre
ty? - woła Funio. - Dawno
już żadnego kreta nie zja
dłem... eee... tego... nie wi
działem - odpowiada jastrząb. podobnie jak jastrzębie!
Funio wędruje dalej: tra
Przestraszony Funio szybko
fia
teraz na marchewkowe
się wycofuje. Ale trafił! Ucie
ka stamtąd ile sił w łapkach! pole. Marchewka obok mar
Zdyszany zatrzymuje się chewki, jak okiem sięgnąć.
w ogródku warzywnym. - Funio człapie i człapie, ale
Ojej - wzdycha zachwycony końca pola nie widać. Tym
- jakie wspaniałe miejsce dla czasem pokazuje się księżyc,
kretów! Na pewno jakiegoś tu a senny krecik przytula się do
spotkam. - Tymczasem spo marchewkowej natki i zasy
między główek kapusty wy pia. Jeszcze tylko zdążył so
łania się łeb kota, który aku bie pomyśleć, że chyba jest
rat wyruszył na łowy. Funio ostatnim kretem na ziemi...
ucieka stamtąd jeszcze szyb Tak go to zasmuciło, że na
ciej niż z lasu. Koty na pew wet się troszkę popłakał przez
no nie są przyjaciółmi kretów, sen. Ale rankiem znowu ru
Z kim rozmawiał krecik?

Ha odpowiedź czekamy przez dwa tygodnie.
W RAZIE POTRZEBY ■ DZWOŃ
999 - pogotowie ratunkowe

szył w drogę. Tym razem
udało mu się dojść do skraju
pola.
Zobaczył przed sobą łąkę,
a na niej -co to? -jeden kreci
kopczyk obok drugiego! - Ja
chyba jeszcze śnię! - woła Fu
nio. - Trafiłem do kreciego
raju! - Ale na łące już zaroiło
się od kretów, a wszystkie ser
decznie go witają. Funio pyta
nieśmiało: - Mogę z wami zo
stać?
- Jasne, że możesz! Ser
decznie witamy! - wołają kre
ty i szybko przygotowują
ucztę powitalną. Funio nie
wierzy we własne szczęście.
Nareszcie znalazł przyjaciół.

co? gdzie? kiedy?

998 - straż pożarna
997 - policja
991 ■ pogotowie energetyczne

UŻYTECZNE TELEFONY

992 - pogotowie gazowe
981 I 4358-888 - pogotowie drogowe
994 1 433-05-38 - pogotowie wodociągowe
433-24-51 - szpital miejski
433-34-65 - rejonowy lekarz weteryn.

433-80-61 - całodobowy policyjny telefon

zaufania______________________________ .

913 - informacja I budzenie

9224 ■ biuro napraw telefonów

15.00, w soboty I w niedziele od godz. 10.00

9226 - zegarynka

do 15.00. W poniedziałki nieczynne. W so

909 - reklamacja I odwoływ. rozmów

boty ■ wstęp bezpłatny.

431-01-48 - sanepid

BIBLIOTEKI

MUZEUM
Czynne: we wtorki od godz. 9.00 do 17.00;
środy, czwartki i piątki od godz. 9.00 do

905 - telef. nadawanie telegramów

435-50-30 do 32 Urząd Gminy

433-41-71 - informacja turystyczna •

CENTRUM PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ

Mleisko-Gminna Biblioteka Publiczna w

433-24-39 - PKP

- Nysa, ul. Kolejowa 15
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnio

Nysie (ul. Sukiennicza 2):

433-32-75 I 433-41-50 - PKS

nych I Współuzależnlonych: poniedziałek

- wypożyczalnia dla dorosłych I czytelnia

96-37 - pomocy drogowej

czasopism - czynna od poniedziałku do
piątku w godz. od 8 do 19, czytelnia na

448 08 45 -ipostój Taxi Rynek

I piątek, godz. 16-20. Tel. 433 - 81 - 91;
- Punkt dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Nie-”

ukowa od poniedziałku do piątku od 10 do
19 - oddział dziecięcy ■ czynny od ponie

433 30 80 ■ postój Taxi ul. Racławicka

bleska Linia”:
wtorek godz. 16-20

448 08 44 ■ postój Taxi Dworzec

tel. 0 - 800 -163099.

działku do piątku w godz. od 8 do 17, w
soboty biblioteka czynna od 8 do 14.
Biblioteka Pedagogiczna w Nysie (ul. Mo

433 41 35 - postój Taxi Rynek

433 30 88 - Telewizja Kablowa w Nysie

KONTAKT Z REDAKCJĄ

APTEKI

TELEFONY:

działku do piątku w godz. 8 -18, w soboty

Do 14 lipca, do godz. 20.00 - apteka przy uli

8 -14; czytelnia - od poniedziałku do piąt

cy Szopena 16, tel. 435 20 40
Od 14 do 21 lipca - apteka przy ulicy Królo

tel./fax 433 46 78,
tel. 433 04 14
e-mail: nowinys@op.onet.pl

niuszki): wypożyczalnia czynna od ponie

ku od 8 do 18. w sobotv ■ nieczynna.

wej Jadwigi 11, tel. 433 34 41

WACA23FX-23X

Życie z tobą nie n;
Masz tendencję do komi C
* x plikowania sobie ży-.
Ą ,( y \ do najłatwiejsz
!
Wszystkie odri
cia, kochasz flirty i
dwuznaczne sytuacje
buntu najbliżs
uczuciowe. W ciągu najbliż
tłumisz w zarodku, o czym
szych dni nie będziesz narzekać na
mogli przekonać się osobiście jt
niedosyt adoracji. Jeśli masz rodzi początku tygodnia. W waszej n
nę, nadarza się okazja spędzenia
nie dojdzie do sytuacji wymaga
wspaniałego urlopu z bliskimi. W fi
natychmiastowego działania ws
nansach wskazana dyplomacja.
kich członków. Jak to minie,;
staniesz się romantycznym, ucz
wym i idącym na kompromis
wiekiem.
ST-Z

BYK 21IV-21V

SKORPION 24 X - 22XI

Podchodź z chłodną
głową do konfliktu w
miejscu pracy. Warto
przyjrzeć się wszystkim
argumentom za i prze
ciw, i odłożyć na póź
niej decyzję czy zmienić miejsce
pracy. W finansach bez problemów,
bo potrafisz skrupulatnie liczyć i
przewidywać ryzyko.

Odradza się twoja witalni
z nią rozwaga i intuicja. V
łych związkach czeka cię
nia szczęścia, jeśl
^nosisz obrączki -1
ia staną się dojrz
po my- ślisz o trwałych wię:
Dobra energia przyczyni się t<
sukcesów w pracy. Na duże pi
dze jednak nie licz.

BLIŹNIĘTA 22 V- 21W

STRZELEC 23 XI - 21XII

Atmosfera w domu
W jest napięta. Najle-

,
Impulsywna natura sk
.(c'^ d° nieoczekiwa

piej weź urlop
jak najszybciej.
Jeżeli jednak wyjazd okaże się nie
możliwy, postaraj się unikać dysku
sji na ten temat. Masz doskonałą
okazję wzmocnienia budżetu, i to
bez jakiegokolwiek ryzyka z twojej
strony. Pracę utrudnią ci rodzinne
kłopoty.

kroków. Mim
ciągle walczysz
głębi duszy mars
/
.
spokoju i sielance
cznij od zorganizov
kilku dni odpoczynku. Naprav
dy, jeśli trzeba przeproś. Kor
swojego zachowania rozszei
sprawy zawodowe, a także fin
Brawura na razie nie jest wska

BAK 22 W -22 VII

KOZIOROŻEC 22 XII - 201

A MJ ^7

^p-Dla ciebie miłość jesl
- noznaczna z przyja
Masz problem, b<
osób próbuje ofiar
ci swoje serge ^Możesz

Odpowiedni czas na reali
zację spraw dużego
kalibru, ale pod wa
runkiem, że rozwa
żysz wszystkie szczegóły
przedsięwzięcia. Zastanów się też,
czy zbytnio nie narzucasz swojej woli
innym. Jeśli zechcesz zdobyć sojusz
ników, musisz pójść na duże ustęp
stwa wobec bliskich.

jać się uczuciem i triumfować, a
igraj z ogniem. Bacz, abyś kog<
skrzywdził. Sprawy zawodowe
finansów w tym tygodniu zadi
twoje oczekiwania.

LEW 23 VII -22 VIII

WODNIK 211-20II

• , W tym tygodniu możi

Ostatnio w sprawach
zawodowych kiej\^*rujesz się zasadą:
„chciałbym...”.
Najbliższe dni przy
niosą sprzyjające okoliczności, aby
zmienić hasło na: „udało mi się zro
bić...”. Masz okazję wpaść w wir
awantur miłosnych. Możesz się w nie
zaangażować jedynie wtedy, jeżeli
przez życie idziesz solo. Zaobrącz
kowani mogą mieć nie lada kłopoty.

—'wo, pod koniec tygbdnia
ną na ciebie sprawy urzędowe <
łatwienia. Trochę zakłócą twó
kój, gdyż wymagać będą czasu i
szego zaangażowania. W sobol
kuje ci się wspaniały wypad.

PANNA 23 VIII - 22 Dl

RYBY 21II-20 III

Przedkładasz ład nad burze emocjo
nalne, a jednak w tym ty
godniu w twoim życiu
będzie wiele zawi
rowań. Mimo że
wyjdziesz z nich bez
w'j
uszczerbku, koszto
wać cię będą trochę zdrowia. Opar
cia szukaj w najbliższych. Końców
ka tygodnia na szczęście przyniesie
ci pełny relaks. Wybierz się na tań-

/tfźy CZYĆ na hojność los

PracY • podwyżka, a
uznanie. W domu ■
s]-, monia i szczęście.
f? nie było aż tak siei;

------ _
~f^x

W sprawach fin;
. wych możesz pot

sobie na szaleństi
’■s? względu na nieoi
~~----- wany zastrzyk pic
ny. Pilnuj zdrowia. Jeśli twoje i
poczucie jest nie najlepsze, na
odłóż wyjazd. Jeśli jesteś w s
związku, możesz liczyć na cii
opiekę partnera. W innym prz
ku - otrzymasz taką zapłatę, n;
zasłużyłeś poprzez swoją skło
do częstych flirtów.

y
J
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Dowcipy
0 Jasiu, Małgosi i innych dzieciach

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać
100 razy: „Nie będę mówił TY do
nauczyciela”.
Na drugi dzień Jasio przyniósł
zeszyt, w którym to zdanie było na
pisane 200 razy.
- Dlaczego napisałeś 200 razy?
Kazałem tylko 100...
,
- Żeby ci zrobić przyjemność, bo

cię lubię stary!
*

bry?
-

Poziomo:
1. presja wywierana groźbą 4.
wast 7. narażony na wylewy i uda8. przeklinany przez konia 9.
ieszkarj^eS- iampy 10. pospólstwo
. okrągły-lub biesiadny 12. stwosna do biczowania 14. błyskotliwa
pśl filozoficzna 16. broń chirurga
l zniekształcenie stopy 20. awanra 21. powierzchnia gruntu-22. ciaz kwadrami 23. bezcenna na pumi i dziurawym statku 24. sprawu:k 25. kotwicy pilnuje, psa poitrzymuje 26. gimnastyka meloma>w
Pionowo:
1. panaceum na wysokie ceny
jdek 2. zorganizowana przeciw
imuś kampania 3. przezroczysta
z pomarszczona tkanina ze skręmej przędzy 4. przejmujący chłód
dobry na żywopłot 6. fanatyk 13.
śród sandałów 15. ubiór najbar:iej narażony na promieniowanie
i. głos sumienia 17. gnuśny próżak 18. cząstek materialnych w niej
k na lekarstwo 19. koń „podejrzae” kłusujący

SIL

i

. - Jasiu, kim jest twój ojciec?
- On jest chory.
- Ale co on robi?
- Kaszle.

Ojciec do syna:

KANTOR WYMIANY WALUT

»
♦
»
»

Nysa, ul. Celna 8
tel. 433 66 67
ul. Krzywoustego 3
448 40 79
tel. kom. O 602 611 670
Najwyższe ceny skupu
Najniższe ceny sprzedaży
Karty stałego klienta
Profesjonalna i bezpieczna

Nagrodę z krzyżówki nru 26. wyloso
wała p. Wiesława Mizerska z Nysy.
Gratulujemy!

KUPON
KRZYŻÓWKI
Z NRU 28.

EXPRESS

KRSY
FISKALNE
------------------------------------------------

wszystko jest
dziecinnie
proste

Nie wiem.
No, przecież tak jak ty!
Nowak?!

* »

Nela nosi na łańcuszku miniatu
rowy samolocik. Krzysio przygląda
się uważnie.
- Podoba ci się mój samolocik?
- Owszem, ale raczej podziwiam
lotnisko.
*

szy i skupieniu obiadek. Nie rozma
wiają ze sobą ze względu na to, żeby
nie robić przykrości synkowi, który
od urodzenia nie mówi.
W pewnej chwili synek zatrzy
muje rękę z widelcem w pół drogi
do ust i mówi:.
- A gdzie kompocik?
W tym momencie rodzina znie
ruchomiała z zaskoczenia.
Po dłuższej chwili mamusia
mówi przez łzy szczęścia:
- Synku! Odezwałeś się, przecież
ty nic nie mówiłeś!
A synek:
- Bo zawsze był kompocik.
*

Sponsorem naszej krzyżówki jest:

reklama

/

Bolku, jak nazywał się Chro

- Wspaniale! Znakomicie! - cie
szą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie
pięć komputerów dodać dwadzieścia
jeden komputerów?

- Kaziu, czy są jakieś zwierzęta,
które nie słyszą?
- Owszem, panie profesorze, są
i głuche...
*

Mała Zosia przedstawia się go
ściom:
- Jestem panna Zosia.
Po przyjęciu mama zwraca jej
uwagę, że sześcioletnia dziewczyn
ka przedstawiając się mówi tylko:
„Jestem Zosia”. Zosia zapamiętała
to sobie i następnym razem przed
stawia się:
- Jestem Zosia, ale już nie pan
na...
*
W szkole pani pyta się dzieci:
- Jasiu, co wiesz o powstaniu
styczniowym?
- Jedni mówią że było, inni że
dopiero będzie...
- A ty Małgosiu?
- Ja tam nie wiem, ale tata się
szykuje.
♦
- Aniu, czy temu chłopcu, z któ
rym dziś byłaś na randce, cały czas
mówiłaś: „nie”, tak jak ci kazałam?
- Tak, mamusiu!
- A co on ci proponował?
- Na przykład pytał:
„Czy nie przeszkadza ci, że cię
tu dotknę?”.
*

- Od dziś będziemy liczyli na
komputerach! - oznajmiła nauczy
cielka.

Jasiu miał napisać zdanie złożo
ne, które zawierać będzie dwa wy
razy „pięknie”.
Napisał:
- Wieczorem Małgosia wróciła
do domu i powiedziała, że jest w cią
ży, a ojciec na to: pięknie, cholera,
pięknie!
*

- Pamiętaj synu, byś zawsze miał
pieniądze, bo pieniądze oznaczają:
seks, taksi, wino, piękne kobiety.
- A brak pieniędzy, tato?
- Ha, to już ponura proza życia.
I to znaczy wówczas: tramwaj, ada
pter, kufelek piwa na kredyt... No i
nasza mama...

Była w szkole pogadanka o ko
nieczności mycia ząbków przed spa
niem. Na drugi dzień pani chce
sprawdzić, czy dzieci zapamiętały.
Wzięła do tablicy Jasia i pyta:
- Jasiu, co trzeba zrobić przed
spaniem.
Jaś nic.
- No, drogie dziecko, podpo
wiem ci, a co takiego robią przed
spaniem twoi rodzice?
Jasiu:
- Pani wie. Ja wiem. Ale czy to
jest temat dla pierwszej klasy?
*

- Mamusiu, czy diabeł jest męż
czyzną?
- Nie, jest o wiele gorszy od męż
czyzny.
- A więc jest kobietą...
*

Jasiu - pyta się pani - biorąc pod
uwagę twoje lenistwo, jakim zwie
rzęciem chciałbyś być?
- Wężem.
- A dlaczego?
- Bo leżę i idę...
♦
Powiedz nam Jasiu - pytają ma
łego chłopca - czy twoja matka jest
chora, że leży w łóżku?
’ A Jaś na to:
Nie, tylko się boi, żeby ojciec łóż
ka za wódkę nie sprzedał.
*

Przy stole rodzinka zjada w ci

♦

- Co trzeba zrobić, żeby iść do
nieba? - pyta ksiądz na lekcji religii.
Dzieci kolejno odpowiadają:
- Trzeba pomagać rodzicom!
- ...być dobrym!
- ...chodzić do kościoła!
A Kazio woła:
- Trzeba umrzeć!
♦
- Mamo, dziś na lekcji pan od
matematyki pochwalił mnie!
- To bardzo ładnie, a co powie
dział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami,
a ja - największym!
*

Ojciec do dorastającej córki:
- Z kim całowałaś się*dzisiaj w

parku?
- W którym parku, tatusiu?
♦
U dentysty mama prosi synka:
- A teraz bądź grzeczny i po-{
wiedz ładnie „aaa”, żeby pan dok-l
tor mógł wyjąć palce z twojej buzi. ’
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TEL. 433 46 78,

TEL. KOM. 0602 430047

przy zakupach powyżej 2000 zł
Poziomo:

Pionowo:

*

1. przesadnie dba o swój wygląd
2. anegdota godna miana knota 3.
praca czyniąca wolnym 4. pozbawia
miana „sokole oko” 5. na ten posi
łek nie starczy zasiłek 6. topiony a
później jedzony 8. król podnieb
nych przestworzy 10. pyszność peł
na bakalii 14. bilardowe potrakto
wanie kuli kulą i dwoma bandami
16. pląsacz 18. młynarek, z którego
więcej złego niż dobrego 20. na eta
cie w horrorach 21. tłuste w krzy
żówce 22. bokserski szafot 23. dział
szpitala 26. duma radzieckiej tech
niki grzewczej 28. zakładanie Rzy
mu wyszło mu bokiem 29. nyski stop
sportowy 3O.na 102 31. przedłużacz
koncertowy 33. mikropotwierdzenie

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 26. brzmi:

Wszystkie kobiety są młode,
ale niektóre są młodsze
Nagrodę za poprawne rozwiązanie
(bon towarowy N-ART wart. 50 zł) wylosował:

Arkadiusz Trzaska z Nysy

KUPON KRZYŻÓWKI
"N-ART" Z NRU 28.

ZDARMA DO KAŻDE DOMACNOSTI

Hasło:
12-A, 13-0,1-P, 15-K, 1-B, 5-R,
17-D, 14-G, 3-H, 7-O, 9-A, 1-E, 14G, 12-J, 17-G, 1-K, 3-D, 2-R, 7-D, 7M, 11-R, L7-0,3-G, 13-M, 14-H, 13L, 8-R, 6-G, 15-C, 17-B, 3-B, 1-A,
12-K, 10-C, 5-0,17-1,1-L, 15-P, 14F, 5-N, 7-A, ll-O, 6-K, 12-H, 5-L,
10-E, 3-0,4-K, 12-C, 8-R

BAR - MOTEL
Nysa, ul. Grodkowska, tel. 433 45 74, tel./fax 433 12 74

OFERUJE PAŃSTWU

WSZYSTKIE RODZAJE PALIW
O NAJWYŻSZYCH PARAMETRACH
I NAJNIŻSZYCH CENACH.
PALIWA Z PETROCHEMII PŁOCK

NA ŻYCZENIE KLIENTA

DOWOZIMY
OLEJ NAPADOWY
I OPAŁOWY
ŻYCZYMY SZEROKIEJ DROGI

KRZYŻÓWKA nr 28

1. poniżej ze
społu 4. piecze,
smaży, gotuje, jeź
dzi i dania serwuje
7. czworonożna
gwiazda filmowa 9.
pokrywa, co szczel
nie pokrywa 11. 1/
40.000.000 połu
dnika ziemskiego
12. symbol starości
13. człowiek my
ślący chaotycznie
15. buzia 16. rega
towy autsajder 17.
fiksum... 19. nagłe
ratowanie
się
ucieczką 22. ogni
sko władzy 24. bo
ska lub Julka 25.
poprawiacz (ko
biecej) urody 27.
maltretowany
przez niemowlaka
29. robotniczochłopski 31. do
ubioru, nie odbio
ru dodano mu an
tenę 32. elektrow
nia jądrowa 34.
groźbą zadenuncjowania wymusza
okup na Żydach
35. gra, gdy wszyst
ko w porządku

CAŁODOBOWA
STACJA PALIW

Mieczysław Buszyński, tel. 433 46 78;
433 0414 wew. 59 lub 0602 43 00 47
UWAGA! Interesujące rabaty!

