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NAJSTARSZE PISMO W REGIONIE. UKAZUJE SIĘ OD 1947 ROKU.

Pomruk
powodzi
Mieszkańcy Nysy mogą spać spokojnie mówili w poniedziałek wieczorem dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kry
zysowego Przemysław Cyprys oraz szefObro
ny Cywilnej w NysieJacek Chwalenia.

T

str. 3

Głuchołazy

Ustawa o powszechnym uwłaszczeniu to praw

mina przegrała

dziwa szansa dla Polaków, by poczuć się gospo

Po dwuletnim procesie z gminą
uchołazy Roman i Łucja Kierzwscy, właściciele firmy Rawl,
ierżawcy miejskiego targowiska
ul. Moniuszki w Głuchołazach
grali proces w Sądzie Rejono
wi w Opolu w sprawie naruszenia
i własności przez gminę.

--------------------------- str. 13

tmuchów

brażąli więc
rzeproszą

darzami we własnym kraju

Deszcz uratował
radnych

MIESZKANIA
NA WŁASNOŚĆ

Grupa radnych z rządzącej
muchowem koalicji mu$i przeosić inicjatora referendum Zbiiewa Wawryka. Burmistrz nie
isi, bo nie czyta gazet.

W niedzielę mieszkańcy gminy Otmuchów decydo
wali o być albo nie być obecnej Rady Miasta i Gminy.
Frekwencja wyniosła ponad 25%, co okazało się niewy
starczające do uznania głosowania za ważne. Aby refe
rendum było wiążące musi w nim wziąć udział co nąjmniej 30% uprawnionych do głosowania.

-------------- ------------ str. 11

aczków

a europejskim

str. 3

oziomie
Paczków jest jedną z trzech w
Isce gmin objętych programem
formacyjnym dotyczącym inteicji z Unią Europejską.

Sesja prawdy
Po wejściu w życie ustawy, spółdzielnie mogą zostać zastąpione wspólnotami

--------------------------- str. 11

koroszyce

o nie nasze kwidujemy

W ubiegły piątek Sejm głosami posłów AWS, PSL i drobnych ugrupowań

prawicowych przyjął ustawę o powszechnym uwłaszczeniu. Przeciw ustawie

byli posłowie SLD i UW. Zgodnie z tą ustawą najemcy mieszkań komunal
nych, spółdzielczych i zakładowych mogą stać się ich właścicielami. Kredyty

W najbliższą sobotę, 22 lipca o godzinie 10.00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Nysie. iym
razem w porządku obrad znalazły się same konkrety: od
wołanie członka Komisji Rewizyjnej, powołanie członka
Komisji Rewizyjnej, odwołanie burmistrza (co jest rów
noznaczne z odwołaniem całego Zarządu), powołanie
burmistrza i członków Zarządu, odwołanie przewodni
czącego Rady i powołanie przewodniczącego Rady.

str. 2

mieszkaniowe jakimi obciążone są niektóre mieszkania spółdzielcze zostaną
umorzone. Dla pozostałych lokatorów rząd proponuje bony uwłaszczeniowe,
a dla byłych pracowników PGR-ów oprócz mieszkań także ziemię. I to wszyst

Po kilku miesiącach przepychak radnym w Skoroszycach udało
skompletować Zarząd Gminy.

ko na własność, a nie użytkowanie wieczyste. Gdyby ta ustawa weszła w życie,

po raz pierwszy od czasów wojny Polacy masowo staliby się prawdziwymi wła

Jarmark Jakubowy
str. 5

ścicielami w swoim kraju.
Czytaj na str. 5
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Sztandar dla policji

NYSA, ul. Armii Krajowej 26

tel. 435 51 97, tel./fax 433 17 99
NYSA, ul. Krzywoustego 28
tel. 433 47 98

Komenda Powiatowa Policji w Nysie, jako pierwsza

w województwie opolskim, otrzyma 23 lipca sztandar
ufundowany przez społeczeństwo powiatu nyskiego.

Uroczystości rozpoczną się o 9.30 mszą świętą od
prawioną w intencji policjantów. Wręczenie sztandaru
odbędzie się na nyskim rynku o godzinie 13.00.

Z tej- okazji do Nysy przyjadą m.in. minister spraw

wewnętrznych i administracji, komendant główny poli
cji, władze samorządowe i administracyjne wojewódz

Y N A ZAKUPY

SPRZĘTU RTV, AGD, ROWERÓW, ANTEN SAT
SPRZĘT

LG PRZY ZAKUPACH NA 10 FIAT

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

A.‘.y SYSTEM

HATALNY

ŻAGIEL

twa opolskiego oraz policjanci z Czech. Dowódcą uro
czystości będzie nadkomisarz Andrzej Kłakowicz, za

stępca komendanta komisariatu policji w Głuchołazach.
jp
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Lekarze bez winy

Prezydent na plakatach
Stefan Niesiołowski zamierza
rozklejać na ulicach Łodzi plakaty,
które Liga Republikańska wyprodu
kowała i rozwiesiła już w Warszawie.
Na plakatach są obok siebie dwa
zdjęcia: zwłoki oficerów w odkrytych
grobach z Katynia i Aleksandra
Kwaśniewskiego z kieliszkiem w
ręce. Do tego wszystkiego napis:
„Katyń 1940, Katyń 1999”.’
- Te plakaty przypominają, że
pan Kwaśniewski był pod wpływem.
alkoholu w miejscu, które jest dla
Polaków najświętsze. Sprofanował
je - argumentuje Niesiołowski.
Liga wyprodukowała 20 tys. pla

katów. Zdaniem jej przedstawicieli
incydent z ubiegłego roku odbiera
Kwaśniewskiemu prawo do ponow
nego ubiegania się o urząd prezy
denta.

Surowszy kodeks
Minister sprawiedliwości Lech
Kaczyński zapowiedział, że prawdo
podobnie na przełomie lipca i sierp
nia przedstawi projekt zmian ko
deksu karnego. Zmiany mają pro
wadzić do zaostrzenia kar, m.in. za
przestępstwa przeciwko życiu oraz
łapówkarstwo. - Mam nadzieję, że
tę sprawę Sejm załatwi poza kolej
nością, ponieważ jest taka potrzeba
społeczna i zdecydowane poparcie
ze strony większości społeczeństwa
- powiedział Kaczyński.

Polska „Enigma”
Polska upomina się o zapo
mnianych bohaterów II wojny świa
towej. Szef rządu uhonorował po
śmiertnie trzech polskich matema
tyków, którzy złamali kody niemiec
kiej maszyny szyfrującej „Enigma”:
Mariana Rejewskiego, Jerzego Ró
życkiego i Henryka Zygalskiego.
Premier Jerzy Buzek przypo
mniał, że przez lata dokonania pol
skich matematyków były w cieniu
historii. Brytyjscy historycy niechęt
nie wspominali o dokonaniu Pola
ków, choć przyczyniło się ono do
pokonania Hitlera. Całe zasługi
przypisali swojemu wywiadowi, któ
remu po wybuchu wojny Polska
przekazała kopię „Enigmy”.
- Nie ma takich orderów, nie ma
takich odznaczeń, które w pełni od
dałyby to, co dla Najjaśniejszej
Rzeczpospolitej uczynili nasi matejHatycy - mówił premier. Ordery
odebrały rodziny matematyków.

’ Zawodowa siatkówka
Powołanie Profesjonalnej Ligi
Piłki Siatkowej ma poprawić sytu
ację finansową polskich klubów.
Po dwuletnich przygotowa
niach, na początku lijjca tego roku
doszło do podpisania aktu notarial
nego Profesjonalnej Ligi Piłki Siat
kowej SA. Udziałowcami zostało
dziesięć klubów pierwszej ligi serii
A mężczyzn oraz Polski Związek
Piłki Siatkowej. Kapitał założyciel
ski spółki wynosi 1 min 100 tys. zł.
Każdy z udziałowców został zobo
wiązany do wpłacenia w czterech
ratach 100 tys. zł. Pierwsze dwie raty
wniosą kluby z własnych pieniędzy.
Dwie następne za kluby zapłaci
związek, z funduszy uzyskanych z
transmisji telewizyjnych przez
■ostatnie dwa lata.

Prokuratura Rejonowa w Nysie
umorzyła postępowanie wyjaśniają
ce w sprawie śmierci Anny B., trzy
dziestoletniej nauczycielki gimna
zjum w Kałkowie.
Podstawą decyzji prokuratury
stały się dwie opinie biegłych - z Pa
bianic i Akademii Medycznej we
Wrocławiu. W obu nie stwierdzono
zaniedbań i błędów w sztuce lekar
skiej. Zdaniem biegłych infekcja
miała „przebieg piorunujący”.
Przypomnijmy: we wrześniu
•ub.r. informacja o śmierci Anny B.
zaszokowała mieszkańców Wierzb
na i wszystkich, którzy znali ją oso
biście. Młoda nauczycielka wycho
wania fizycznego przez trzy dni od
czuwała straszliwe bóle. Chodziła
od przychodni do przychodni, dwa
razy wzywano pogotowie do domu,

Kobietajrezesem ZUP-u

ale badający ją lekarze twierdzili, że
to korzonki. Trzeciego dnia mąż od
wiózł Annę do nyskiego pogotowia.
Dyżurujący lekarz natychmiast skie
rował chorą do szpitala, gdzie
stwierdzono rozległy wstrząs septyczny. Na uratowanie życia Anny
byjo już za późno. Sekcja zwłok po
zwoliła ustalić przyczynę zgonu.
Było nią zakażenie bakteryjne krwi i
wstrząs septyczny.
Po śmierci Anny B., jej mąż za
rzucił lekarzom zaniedbania i złożył
doniesienie do prokuratury. Skargę
na działanie lekarzy wysłał także do
Starostwa Powiatowego w Nysie.
Teraz przysługuje mu prawo do
zażalenia na decyzję o umorzeniu
postępowania. Artur B. zapowie
dział, że to zrobi.

Rada Nadzorcza Zakładu Urządzdfi Przemysłowych w Nysie
wybrała na prezesa zarządu spółki Katarzynę Suszanowicz z Opo
la, która od 1 sierpnia zacznie pełnić też funkcję dyrektora naczelnego zakładu. Jest to pierwsza kobieta w historii ZUP-u pia
stująca tak wysokie stanowisko. Nic więcej o nowym prezesie na
* razie nie wiadomo bo przedstawienie szefa jednego z najwięk
szych zakładów w Nysie, było wyjątkowo skromne.
Poprzednik pani prezes Henryk Pfeifer z przyczyn osobistych zło
żył rezygnację dwa tygodnie temu.

•

MB

Remont studni

Art.

Piłeś, nie jedź
Zaostrzone zasady karania pija
nych kierowców wprowadziła nowe
lizacja kodeksu karnego, która we
szła w życie 15 lipca br. Pijanemu
kierowcy, który spowoduje śmiertel
ny wypadek, można od soboty ode
brać dożywotnio prawo jazdy.
To samo dotyczy kierowcy, któ
ry spowoduje, że osoba poszkodo
wana przez niego odniesie trwały
uszczerbek na zdrowiu. Sąd może
podać do publicznej wiadomości
orzeczenie o dożywotnim zabraniu
prawa jazdy pijanemu kierowcy.
Od 14 grudnia br. zmieni się
zapis w kodeksie drogowym mó

wiący o tym, że wypadek spowodo
wany pod wpływem alkoholu bę
dzie zaliczany do przestępstw a nie
do wykroczeń, tak jak było dotych
czas.
Zgodnie z nowymi zmianami
za spowodowanie lekkiego wypad
ku pod wpływem alkoholu można
trafić do więzienia na dwa miesią
ce (dotychczas okres ten wynosił
jeden miesiąc), a za spowodowanie
ciężkiego na dziewięć miesięcy
(dotychczas sześć).
Pomimo obowiązywania no
wych przepisów w miniony week
end nyska policja zatrzymała 6 nie
trzeźwych kierujących pojazdami.
an

Sesja prawdy
dokończenie ze str. 1

Od ostatniej sesji w układzie
politycznym Rady doszło do kolej
nej zmiany. Członkostwo w klubie
AWS zawiesiła radną Czesława
Zubrzycka. Reszta radnych AWS i
siedmiu członków SLD, przy po
parciu dwóch radnych PSL, chce
odwoła? burmistrza Janusza Sa

nockiego. Radni AWS chcą także
odwołać Janusza Smagonia z Ko
misji Rewizyjnej. Z kolei Liga Ny
ska, SKL, UW i Forum domagają
się odwołania przewodniczącego
Rady Ryszarda Rogowskiego z
AWS.
Komu kogo uda się odwołać,
zobacźymy w sobotę.

Dyrektorowi i Pracownikom Banku Spółdzielczego

w Otmuchowie, Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze naszej kochanej Mamy

ŚP. MARII BIELECKIEJ
*
serdeczne podziękowania

składa córka i synowie z rodzinami

Serdeczne podziękowania za troskliwą opiekę
dr. Michałowi Gierkowi, oraz Piotrowi, Magdzie
i pielęgniarkom Oddziału Chirurgii Ogólnej
ze szpitala w Nysie, pani dr Barbarze Januszewskiej i
pielęgniarkom z hospicjum w Nysie za pomoc w cięż
kich chwilach a także wszystkim, którzy wzięli udział w
uroczystościach pogrzebowych naszego ukochanego
Męża, Ojca i Dziadka

Art.

Zabytkowa Piękna Studnia na
ul. Wrocławskiej powróci do swo
jego stylowego, przedwojennego
wyglądu.
10 lipca rozpoczęto renowację
Pięknej Studni. Jacek Gryczewski,
który kieruje pracami poinformo
wał nas, że będzie to kompleksowa
restauracja zabytku polegająca na
renowacji kraty, marmuru, oświe-

Konkurs
fotograficzny

tlenia i koryta studni. Krata zosta
nie oczyszczona, ponieważ pokryta
jest kilkoma warstwami farby, na
stępnie pomalowana środkiem za
bezpieczającym. Również podsta
wa marmurowa będzie odnowiona.
Zrekonstruowane zostaną braku
jące części studni, m.in. wyrwane
przez wandali główki. Na szczycie
pojawi się złoty orzeł wykonany na
podstawie oryginalnego, który
znajduje się w muzeum.
Środki na renowację w wysoko
ści 40 tys. zł pochodzą z Urzędu
Miejskiego. Zakończenie- prac re
montowych zaplanowiąoTia 30
września.
an

Urząd Miejski w Nysie zapra
sza do wzięcia udziału w konkursie
pt. „Nysanin i Nysa w starej foto
grafii”.
Zdjęcia zostaną ocenione
przez komisję do 15 sierpnia br.
Autorzy najciekawszych fotografii
zostaną nagrodzeni, a ich prace zo
staną zaprezentowane na wystawie
w witrynach nyskich sklepów, w
trakcie „I Światowego Zjazdu Ny-

Urząd Miejski w Nysie zapra
sza nyskich kupców do udziału w
Wielkim Jarmarku, który odbędzie
się w dniach 26 - 27 sierpnia na ryn
ku w Nysie, w ramach organizowa
nego „I Światowego Zjazdu Ny-

san”, który odbędzie się w dniach
26 - 27 sierpnia br. Zdjęcia można
przysyłać na adres: Urząd Miejski
w Nysje, ul. Kolejowa 15, 48-300
Nysa, z dopiskiem „foto” lub skła
dać osobiście w Urzędzie Miejskim
w Nysie pok. 124. Termin nadsyła
nia zdjęć mija 30 lipca br.

san”. Jarmark czynny będzie go
dzinach od 9.00 do 18.00, a uczest
nictwo w nim będzie bezpłatne.
Zgłoszenia do udziału w Jar
marku należy składać w tewninie
do 31 lipca w Wydziale Rozwoju
Miasta i Gminy (pokój 024, tel.
4355030 wew. 248).

Inf. wł.

inf. wł.

Dla kupców

Wszystkim, którzy łączyli się z nami w czasie pogrzebu

ŚP. DR. MED. GRACJANA BURAKA

składa

w szczególności ks. biskupowi Kuszowi, rektorom i'
profesorom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego, władzom rządowym i samorządowym
Opolszczyzny, delegacji żołnierzy AK, profesorom
Różewickiemu i Lembrychowi oraz przedstawicielom
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, pracownikom
nyskiej służby zdrowia, przyjaciołom i znajomym,
serdeczne podziękowania składa

żona i cała rodzina

żona z rodziną

ŚP. STEFANA JĘDRZEJCZYKA
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Pomruk
powodzi

Sonda

„NOWIN”
Zadaliśmy

naszym Czytelni
aria
Na szczęście za bardzo nie mu: się obawiać, ponieważ mieszn na ^piętrze. Bałam się trochę
y lata temu, bo zalało mi piwnii miałam problemy z jej oczysz:niem.

kom pytanie:

Krzysiek
Boję się. Istnieje zagrożenie,
przy tych deszczach, które ostatnio
padają. Pada cały czas, w telewizji
były i są prognozy na następne dni
deszczu.

czy boją
się powodzi?

dokończenie ze str 1

nusz

Przemek

Bożena

Nie, dlaczego mam się bać,
:eżyłem ją trzy lata temu?Kiedy
koczyła nas w 1997 były chwile
>zy. Przeżyję i teraz. Poprzednia
wódź wynikła z błędu ludzi odwiedzialnych za jezioro.

Nie boję się, bo nie miałem z
powodzią do czynienia poprzed
nio, jestem spokojny, nie powinno
zalać Nysy. Mam nadzieję, że zdą
żę wcześniej wyjechać.

Trochę się obawiam, jednak
wszystko zależy od tego czy będzie
jeszcze więcej padać. Jeżeli popa
da przez następne kilka dni, możli
we jest zagrożenie powodzią.

Burmistrz fctysy Janusz Sanocki
17 lipca wprowadził stan podwyż
szonej gotowości przeciwpowo
dziowej. W stan gotowości posta
wiono jednostki ochotniczych stra
ży pożarnych oraz sołtysów wsi:
Przełęku, Hajduk Nyskich, Moro
wa i Lipowej.
Chwalenia zapewniał, że oba
zbiorniki retencyjne: otmuchowski
i nyski dysponują bardzo dużą re
zerwą i mogą przyjąć znaczne ilości
wody. W poniedziałek zrzuty wody
na jeziorach w Nysie i Otmuchowie

zwiększono z 10 m3/s na 50 m3/s.
17 lipca o godz. 16.00 w nyskim
zbiorniku było 25,73 min m3 wody
(bezpieczna ilość wynosi 85,90 min
m3. Maksymalnie jezioro może
przyjąć 113 min m3), a w otmuchowskim 28,60 min m3. W chwili
składania gazety dowiedzieliśmy
się, że ok. godz. 20.30 wylała się
woda ponad wał na Młynówce
Niwnickiej w Konradowej, i zalała
okoliczne pola.
Z informacji Regionalnego Za
rządu Gospodarki Wodnej wiado
mo, że w najbliższych dniach (wto
rek, środa) deszcze mają ustać.
an

Powrót euro-busu

Deszcz uratował radnych
dokończenie ze str. 1

Młodzież w Pradze

Do Nysy powrócili młodzi
testnicy programu unijnego
utobus Europejski”, którzy
«z dwa tygodnie od 5 do 17 lipwraz z rówieśnikami czeskimi,
mieckimi i francuskimi podrórali po ciekawych miastach Eu»yZwiedzili m.in. czeską stolicę
igę, Munster - największy ośror uniwersytecki Niemiec, podziili turniej średniowieczny w
dinghausen, bawili w Taverny i
$żu na obchodach święta narowego Francji, odwiedzili siedziParlamentu Europejskiego w
asburgu... Byli podejmowani i
izczeni przez władze starostwa
ilcany (Czechy), mera Liidinrnsen (Niemcy) i Taverny (Fran)■

Polska młodzież była szczegól
nie miło przyjęta przez ks. Groth’a,
honorowego obywatela Nysy, który
zainicjował współpracę między
Liidinghausen a Nysą.
Podróż „Autobusem Europej
skim”. zaowocowała, oprócz baga
żu wspaniałych wrażeń, także silny
mi międzynarodowymi więzami
przyjacielskimi.
Nie brakło w trakcie podróży
różnych komicznych sytuacji, wza
jemnego uczenia się piosenek i pu
łapek językowych. Nysanie w tym
przodowali i nawet udało im się
nauczyć Francuzów i Niemców wy
mawiać słowcf„dżdżownica”.
O tych i innych ciekawostkach
- w reportażu - w następnym wyda
niu „Nowin”.
•

dw

- Nie udało się odwołać rad
nych, ale 99% głosujących opowie
działo się za odwołaniem tej Rady,
to chyba o czymś świadczy - powie
dział inicjator referendum Zbi
gniew Wawryk.
Wpływ na wynik referendum
miała deszczowa pogoda. Swoje
zrobiła też akcja pogróżek i
oszczerstw ze strony radnych z rzą
dzącej Otmuchowem koalicji.
- Pozrywano niemal wszystkie
plakaty informujące mieszkańców
gdzie znajdują się lokale wyborcze.
Jedna z takich osób została złapa» na na gorącym uczynku i przekaza
na policji - mówi przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w
Otmuchowie Józef Zaleski. - Za.czepiano ludzi zmierzających na
głosowanie, jeden z radnych pra
wie przez cały dzień agitował prze
ciwko udziałowi w głosowaniu. Kil
ku pijanych przeszkadzało w za
mknięciu lokalu wyborczego w
Otmuchowie.
Do odwołania Rady zabrakło
blisko 500 głosów. Najwyższą fre
kwencję odnotowano w lokalach
wyborczych w Otmuchowie i Śliwi
cach.
Nie udało się też odwołać Rady
Gminy w Kamienniku. W referen• dum udział wzięło 23,06% upraw
nionych do głosowania mieszkań
ców. Tu także decydujący wpływ na
frekwencję miała fatalna pogoda.
-*f4a 2.896 osób uprawnionych

w Karłowicach gm. Kamiennik głosowały całe rodziny

do głosowania w referendum
udział wzięło 668 osób - powiedział
“Nowinom”
przewodniczący
Gminnej Komisji ds. Referendum
Roman Niewiadomski. Za odwoła
niem Rady głosowało 513 osób, 44
osoby były przeciw, 11 głosów było
nieważnych.
Jak było można przewidzieć,

najliczniej lokal wyborczy odwie
dzali mieszkańcy Karłowic Wlk. 324 osoby, Kamiennika - 187,
Szklar - 102, Goworowie - 30, naj
mniejsza zaś frekwencja była w
Lipnikach - 25 osób.
W gminie Kamiennik w żad
nym z lokali wyborczych nie zano
towano zakłóceń lub incydentów.
mb,jp
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Kraina bezprawia
Trwające ponad rok śledztwo w tzw. sprawie „dwójki” zakończyło
się umorzeniem. Ale w uzasadnieniu umorzenia prokurator Rado
sław Rejmoniak jednoznacznie stwierdził, że byli członkowie Za
rządu Gminy Nysa Mieczysław Warzocha, Eugeniusz Oszytko i Ry
szard Walawender nadużyli swoich uprawnień w zakresie zajmo
wania się sprawami majątkowymi gminy i złamali ustawę o zamó
wieniach publicznych. Dlaczego więc nikomu nie postawiono za
rzutów? To pytanie jest retoryczne.
Budowa do wzięcia
W lutym 1997 roku Wydział In
westycji UMiG Nysa zwrócił się do
Biura Zamówień Publicznych o
przeprowadzenie przetargu na wy
konanie inwestycji pod nazwą „Sala
gimnastyczna przy Szkole Podsta
wowej nr 2”. Kosztorys inwestorski
został sporządzony już w listopadzie
1996 roku i wynosił 1.611.835 zł. W
specyfikacji warunków zamówienia
znalazły się: budowa nowej sali gim
nastycznej, wykonanie obsługi geo
dezyjnej budowy i inwentaryzacji
geodezyjnej po zakończeniu budo
wy oraz doprowadzenie na własny
koszt wody i energii elektrycznej do
placu budowy.
Do przetargu stanęło sześciu
oferentów. Komisja przetargowa
wybrała ofertę PB „Mobud” z
Nysy, które zaproponowało wyko
nanie inwestycji za 1.326.700 zło
tych netto. Piątego maja 1997 roku
reprezentujący gminę były bur
mistrz Mieczysław Warzocha i jego
zastępca Ryszard Walawender
podpisali umowę z „Mobudem”.
Za wykonanie całej inwestycji
„Mobud” miał otrzymać wynagro
dzenie ryczałtowe w zaproponowa
nej w przetargu kwocie 1.326.700 zł
netto.
Jeszcze przed zawarciem umo
wy z „Mobudem” Zarząd Gminy
zwrócił się do Urzędu Kultury Fi
zycznej i Turystyki o dotację na in
westycję. We wniosku złożonym w
UKFiT koszt budowy określono na
nieco ponad 1,9 miliona złotych.
Pierwszego lipca 1997 roku, już po
podpisaniu umowy z „Mobudem”,
Mieczysław Warzocha i Rysza»d
Walawender zawarli umowę z re
prezentującym UKFiT warszaw
skim oddziałem Banku Inicjatyw
Gospodarczych SA na dofinanso
wanie inwestycji ze środków
UKFiT kwotą 550.000 zł.

Aneksy do umowy
ryczałtowej
Po zawarciu umowy z gminą,
PB „Mobud” przystąpiło do reali
zacji budowy. Już w marcu 1998
roku burmistrz Warzocha podpisał

z „Mobudem” pierwszy aneks poszerzający zakres zamówienia o
dodatkowe roboty i zwiększający
ryczałtową kwotę wykonania umo
wy o 113.208,66 złotych netto.
Aneks obejmował roboty nieujęte
wcześniej w kosztorysie inwestor
skim.
Dwa miesiące później, 25 maja
1998 roku podpisano drugi aneks.

we i słup betonowy za 3.039 złotych
netto.
Wszystkie trzy aneksy zostały
podpisane przez byłego burmistrza
i jego zastępcę już po wykonaniu
ujętych w nich robót. „Mobud”
ustalał sobie zakres dodatkowych
prac, wyceniał je, po czym wysyłał
do gminy kosztorysy powykonaw
cze z projektami aneksu. Po zawar

dowę nowej sali. Do Prokuratury
Rejonowej w Nysie trafił wniosek o
wszczęcie postępowania karnego
przeciwko byłemu burmistrzowi
Nysy Mieczysławowi Warzosze
(obecnie radny SLD) i jego zastęp
com. Nowe władze domagały się
ścigania karnego byłego burmi
strza i jego zastępców za przekro
czenie uprawnień w dysponowaniu
środkami finansowymi gminy
pj^ez zawarcie umowy z „Mobu
dem” na wykonanie remontu sali
gimnastycznej w SP nr 2. Bez wy
maganej ustawą zgody prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych i
kontrasygnaty skarbnika gminy.
We wniosku postawiono także za
rzut złamania ustawy o zamówie
niach publicznych przez podpisa
nie trzech aneksów z wykonawcą
prac na budowę sali gimnastycznej
w SP nr 2, pomimo że wynagrodze
nie dla wykonawcy ustalone zosta
ło ryczałtowo w drodze przetargu.

Umorzenie

Aby udowodnić przekręt, burmistrz Sanocki kazał nawet

wykopać dół pod salą...

„Mobud” uznał, że w miejsce wcze
śniej planowanej stolarki drzwio
wej z PCV użyje stolarki aluminio
wej. Taka zamiana nie była przewi
dziana w pierwotnym projekcie
umowy i miała kosztować gminę
dodatkowe czternaście tysięcy zło
tych. Aneks podpisał były bur
mistrz Mieczysław Warzocha, ale
nie zawiera on kontrasygnaty
skarbnika gminy, wymaganej przez
art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym.
27 sierpnia 1998 roku sporzą-.
dzono trzeci aneks do umowy
zwiększający wartość inwestycji o
kolejne 82.407 złotych netto. We
dług tego aneksu „Mobud” wyko
nał dodatkowo zabezpieczenia an-,
tykorozyjne za 79.368 złotych, wy
kopy i fundamenty, schody betono

SERDECZNJE ZAPRASZAMY
DO SALONOW W NYSIE
przy ul. Orzeszkowej 16 (za Transbudem).
Tel. 433 46 38

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

PŁYTKI CERAMICZNE
I ARMfflURA SANITARNA

ciu trzech aneksów, całkowita war
tość umowy wzrosła do 1.580.705
złotych netto.

Inwestycja, której miało
nie być
Na dziesięć dni przed wyborami
samorządowymi, pierwszego paź
dziernika 1998 roku Zarząd Miasta
i Gminy wyraził zgodę na udziele
nie zamówienia remontu starej sali
gimnastycznej przy SP nr 2 w trybie
negocjacji z zachowaniem konku
rencji. Do udziału w negocjacjach
zaproszono trzech oferentów. Tuż
po wyborach samorządowych,
czternastego października 1998
roku Mieczysław Warzocha i za
stępca burmistrza Eugeniusz Oszyt
ko podpisali z PB „Mobud” umowę
nr 17/98 na remont starej sali. Wy
nagrodzenie dla wykonawcy z tytułu
realizacji tej umowy określone zo
stało na kwotę 538 tys. netto. Umo
wa nie zawierała kontrasygnaty
skarbnika gminy. Na tę umowę w
budżecie gminy zabezpieczono
środki finansowe w łącznej kwocie
174.000 zł. Skąd miała pochodzić
reszta, nie wiadomo.

Wniosek do prokuratury
Po wyborach samorządowych,
nowy Zarząd Gminy wstrzymał
płatności wynikające z umowy nr
17/98 i aneksów do umowy na bu

W maju tego roku, po kilkuna
stu miesiącach śledztwa prokuratu
ra podjęła decyzję o jego umorze
niu. W uzasadnieniu umorzenia
brak jest jakichkolwiek wniosków
dowodowych opartych na opinii
biegłych z zakresu budownictwa.
Prokurator ograniczył się jedynie
do przesłuchania osób zaintereso
wanych i zgromadzenia dokumen
tacji budowy. Co stwierdził?
Zgodnie z art. 72 ust. 2 usta
wy umowa w sprawie zamówienia
publicznego jest nieważna, jeżeli
w postępowaniu o zamówienie
publiczne poprzedzającym jej za
warcie doszło do naruszenia
przepisów określonych w ustawie.
Oznacza to, że umowa w sprawie
zamówienia publicznego może
dotyczyć jedynie przedmiotu
określonego w specyfikacji istot
nych warunków zamówienia,
ewentualnie w dokumentacji
podstawowych czynności związa
nych z postępowaniem o udziele
nie zamówienia publicznego.
Każde rozszerzenie zakresu
przedmiotowego zamówienia
przedstawionego w specyfikacji
lub dokumentacji podstawowych
czynności stanowi udzielenie zu
pełnie nowego zamówienia.
Ustawa zakazuje zmian postano
wień zawartej umowy oraz wpro
wadzania nowych postanowień
niekorźystnych dla zamawiające
go, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty,
na podstawie której dokonano
wyboru oferenta.
Zdaniem prokuratury, zarów
no aneks nr 2 jak i aneks nr 3 do
umowy z dnia 5 maja 1997 roku
stanowią dwie odrębne umowy o
zamówienie publiczne, udzielone z
pominięciem przepisów ustawy o
zamówieniach publicznych.
Mieczysław Warzocha, Ryszard
Walawender i Eugeniusz Oszytko
nadużyli swoich uprawnień w za
kresie zajmowania się sprawami
majątkowymi gfhiny poprzez:
- zawarcie aneksów nr’2 i nr 3
do umowy z dnia 5 maja 1997 roku
w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na budowę sali gimna
stycznej z zapleczem socjalnym dla
SP nr 2 w Nysie

- udzielenie zamówienia pu
blicznego na wykonanie robót do
datkowych w starej sali gimnastycz
nej przy SP nr 2
Tym samym byli członkowie
Zarządu Gminy dopuścili się na
ruszenia dyscypliny budżetowej
Za nadużycie prokuratura uzna
ła także zawarcie aneksów już pc
wykonaniu ujętych w nich robol
budowlanych, bez wcześniejsze
go należytego zabezpieczenie
środków na ten cel w budżecie
gminy. A ponieważ ustawa wy
raźnie wskazuje, że umowa w
sprawie zamówienia publicznegc
jest nieważna w części wykracza
jącej poza przedmiot zamówie
nia określony w jego specyfika
cji, to aneksy nr 2 i nr 3 oraz
umowa 17/98 są nieważne z mocj
ustawy. Prokurator uznał, że
działania Mieczysława Warzochy, Ryszarda Walawendra i Eu
geniusza Oszytki mają jedynie
charakter bezprawia cywilnegc
oraz administracyjnego i nie daje
podstaw do ponoszenia przee
nich odpowiedzialności karnej
Według prokuratury, działanie
członków byłego Zarządu stano
wią ewidentne nadużycia upraw
nień, jednakże nie stanowię
przestępstwa karnego.
Na koniec przytoczę jeszcze
kuriozalny fragment prokurator
skiego uzasadnienia:
„...Wynagrodzenie dla wyko
nawcy wynikające z trzech anek
sów i umowy nr 17198 mogłoby
być uznane za wyrządzenie gminie
szkody wyłącznie wtedy, gdyby wy
kazano, że w wyniku przeprowa
dzenia odrębnych (i zgodnych e
ustawą o zamówieniach publicz
nych ) przetargów na zadania ujęte
w tychże - wyłoniono b'y.^if?rentc
proponującego niższą cenę oc
tych, które oferowało przedsię
biorstwo „Mobud”. Szkodą w tyrr
zakresie byłaby nie suma wynagro
dzeń wynikających z ww. aneksów
i umowy' 17198 a jedynie różnice
pomiędzy wysokością ceny (wyna
grodzenia) proponowanej prze'.
„Mobud" a wysokością ceny po
tencjalnego (nie dającego się usta
lić) „tańszego" oferenta. Nadte
różnica ta musiałaby mieć wartość
przekraczającą ww. kwotę znacz
nej szkody majątkowej, a \vięc
100.000 zł...
...Założenie o osiągnięciu u
ww. okolicznościach niższej cenj
jest tylko hipotetyczne i w praktyce
nie do zweryfikowania. W niniej
szej sprawie brak jest jakichkol
wiek dowodów pozwalających nc
stwierdzenie, iż w przypadku prze
prowadzenia zgodnych z przepisa
mi przetargów na roboty budowla
ne o’kreślone w ww. aneksach
umowie 17/98, istniał oferent, któ
ry zaoferowałby korzystniejsze
cenę”.

W wyżej wymienionych oko
licznościach, założenie o spra
wiedliwości w tym kraju jest tył
ko hipotetyczne i w praktyce nie
do zweryfikowania. Brak jest bo
wiem jakichkolwiek dowodów
pozwalających na takie stwier
dzenie.

Artur Kurowsk
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Już w niedzielę Jarmark Jakubowy

MIESZKANIA
Będzie ładna pogoda!
NA WŁASNOŚĆ
Zaraz po przyjęciu ustawy o powszech
nym uwłaszczeniu, członkowie SLD i UW
przystąpili do zmasowanego ataku na usta
wę. Ustawodawcom zarzucono populizm i
grę przedwyborczą.
W rzeczywistości ustawa uwłaszczeniowa
jest dobrem dla Polaków. Stwarza warunki,
w ktdłych każdy będzie faktycznym właści
cielem mieszkania, domu czy ziemi. Dotych
czas najemca mieszkania spółdzielczego
mógłje wykupić, ale w rzeczywistości nie
stawałsię jego wła
ścicielem.

Wiele spółdzielni popadło już w tarapaty
finansowe i ogłosiło upadłość. Po ogłoszeniu
upadłości własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego przekształca się we własność,
niemniej jednak w skład masy upadłości
wchodzą grunty i części składowe budynku.
Po ich sprzedaży przez syndyka nowy nabyw
ca majątku spółdzielni może podyktować
właścicielom tych mieszkań nie będącym
właścicielami klatek schodowych, piwnic,
gruntów nowe warunki opłat czynszo
wych. Przeciwnicy ustawy wyko
rzystując fatalną cechę Po
laków o bezinteresow
nej zawiści przeciw
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Potocznie mówiło się, że posiadamy własno
ściowe mieszkania spółdzielcze. Tymczasem
jest to w rzeczywistości ograniczone prawo
rzeczowe do własnościowego lokalu miesz
kalnego. Właścicielem budynku oraz gruntu
pozostawała spółdzielnia.

Zaproszenie
Zarząd Oddziału Wod
nego Ochotniczego Po
gotowia Ratunkowego

w

Nysie

zaprasza

wszystkich członków

na zebranie, które od' będzie się 21 lipca

(piątek) o godzinie

18.00 w stanicy WOPR

nad Jeziorem Nyskim.
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dotychczasowych
właścicieli lokali spół
dzielczych tym, którzy ich nie
wykupili. Nikt jednak nie zastana
wia się, co się stanie, jeśli spółdzielnia
upadnie. Wtedy stracą wszyscy.
Kapitał zagraniczny bardzo intensyw
nie zabiega o wykup mienia komunalnego,
a w szczególności udziałów w zakładach
energetyki cieplnej, wodociągach, wysypi
skach śmieci itp. Jest to tylko krok do tego,
by w odpowiednim czasie przejąć budynki
mieszkalne.
Gminy w zasadzie wysprzedały zdecydo
waną większość mieszkań komunalnych. Te,
które pozostały, w dużej części zamieszkałe są
przez lokatorów, których nie stać na wykup
nawet na preferencyjnych warunkach. Re
monty tych mieszkań stanowią obciążenie dla
gmin. Gmina Nysa sprzedawała lokale miesz
kalne z zastosowaniem 85% ulgi, zatem strata
gminy nie będzie nadmierna, tym bardziej, że
przewiduje się rekompensatę. Czas najwyż
szy, by mieszkańcy gmin zadbali o to, aby in
frastruktura komunalna pozostała w rękach
samych mieszkańców i nie została przejęta
przez obcy kapitał. Uchwalona obecnie usta
wa niewątpliwie zniechęci obcy kapitał do pe
netracji gmin i usiłowania wykupienia infra
struktury komunalnej. Ustawa uwłaszczenio
wa stwarza warunki do rozwoju wspólnot
mieszkaniowych na zdrowych zasadach, gdy
wszyscy będziemy właścicielami. Dla lokato
rów nie będących najemcami przewiduje się
specjalne bony uwłaszczeniowe.
Przeciwnicy ustawy, UW i SLD zgodnie
kiedyś uchwalili ustawę o narodowych fun
duszach inwestycyjnych. Jaki jest efekt tej
ustawy, nie trzeba przypominać. Obligacje,
które otrzymaliśmy, okazały się prawie bez
wartościowe, zakłady, które weszły w skład
NFI zostały wyprzedane za pośrednictwem
giełdy za bezcert, ludzie stracili pracę, a ma
jątku narodowego nam nie przybyło. Jeśli
Unia Wolności i SLD przemawiają tym sanjym głosem przeciw uwłaszczeniu, to należy
sobie zadać pytanie, jaki w tym mają interes?
Czyżby miało się ziścić stare porzekadło:
wasze ulice, nasze kamienice?
Artyr Kurowski

ści będą mieli okazję wyjścia na dzwonnicę. Ci,
którzy coś przeskrobali mogą spodziewać się,
że zostaną zakuci w dyby i jeszcze do tego sfo
tografowani. Gdyby tego było mało, to jeszcze
mogą odbyć pogawędkę z katem... Znawcy ży
wotów świętych nie będą mieli problemów z
identyfikacją krążącego po placu św. Jakuba
Jeden z organizatorów sądzi, że pogoda
st. apostoła. Fascynaci historii mogą sprawdzić
będzie sprzyjać jarmarkowi.
swój stan wiedzy podczas oglądania pokazu
- W zeszłym roku było podobnie, najpierw
rycerskiego i prezentacji technik walk i używa
deszcze, później upał. Nie widzę powodów by
nych w średniowieczu broni. Osoby, które lu
bią grać i wygrywać będą na jarmarku we wła
tym razem miało się coś zmienić. Jeśli jednak
nie będzie dobrej pogody atmosferycznej, to
ściwym czasie i we właściwym miejscu - a to za
sprawą loterii fantowej, w której każdy los wy
na pewno będzie wielka pogoda ducha wszyst
kich gości jarmarku - przekonuje jeden z orga
grywa, a oprócz tego pozostaje zawsze szansa
na wygranie nagrody głównej. Sympatycy do
nizatorów, chcący jednak pozostać anonimo
brej muzyki powinni spędzić na jarmarku cały
wym, by nie wezwano go później do odpowie
dzień. Dominować będzie muzyka do współśdzialności w razie ulewnego deszczu.
Katedra w tę niedzielę nabierze nowego
piewania, kiwania się i tańczenia. Tak jak to
charakteru. Otoczona zostanie dziesiątkami
kiedyś na odpustach bywało, będzie potań
kramów rzemieślników, artystów, lekarzy,
cówka, a najlepsi tancerze mogą spodziewać
młodzieży. Smażyć się będą dwa prosiaki, ich
się nagród. Organizatorzy spodziewają się, że
spożywanie ułatwiać mają karczmy piwne. Na „ premierowy występ grupy „Czarne chmury”,
podwieczorek pieką się śląskie kołacze, które
czyli księży wikarych nyskiej parafii katedral
wraz z kawą podawane będą w dwóch kawiar
nej, będzie przebojem jarmarku. Dzieci będą
niach jakubowych. U rzemieślników zobaczyć
mogły sobie pośpiewać razem ze Scholką
będzie można techniki rzeźbienia, wykonywa
Młodszą „Radość”, a dorośli przy przebojach
nia witraży, kunszt kowalski, malowanie na
śpiewanych przez zespoły „Device”, „b-moll”,
porcelanie. Artyści i ich uczniowie z nyskiego
„Plama”, „Travel Office” oraz duet Andreo i
ogniska plastycznego pokażą swoje prace, któ
Karina, który wystąpi ze złotymi hitami Al
re będzie można również nabyć wspierając
Bano i Rominy Power. Wieczorne modlitew
tym samym Fundację. U lekarzy będzie moż
ne zakończenie może wzruszyć niejednego go
na sobie zbadać poziom cukru i ciśnienia, a
ścia jarmarku.
także dowiedzieć się o nowościach (zmianach)
Fundacja Ratowania Zabytków Katedry
w nyskich przychodniach. Matki karmiące
Nyskiej jako organizator cieszy się z każdego
będą miały okazję zasięgnąć porad oraz wzbo
gościa, który przybędzie na jarmark, ale cieszy
gacić się w fachową literaturę. Szachiści
się również na myśl, że całkowity dochód po
sprawdzą swoje umiejętności w turnieju sza
może uratować kolejne bezcenne zabytki ka
chowym. Miłośnicy Nysy oglądanej z wysoko
tedry. Każda złotówka się liczy.
/
Nic nie zmieni już planów organizatorów
- Jarmark Jakubowy na pewno się odbędzie i
podobno zamówiona jest też ładna pogoda.
Kilkadziesiąt osób intensywnie pracuje od
kilku tygodni nad jarmarkiem. Większość
spraw jest już dopięta na ostatni guzik.

Fundacja Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej

zaprasza na:

ARMARK

rv?

23 lipca 2000 r. - niedziela
Od godz. 14.00 do 22.00
Gdzie? - Wokół nyskiej katedry
Za ile? - Wsten wolny
W Jakim celu? - By dalej ratować zabytki katedry
W programie;

- przybyde 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,
dyby, kramy
- turniej szachowy, konkursy
■ .

.
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Nascenim ♦

Muzyka do słuchania, śpiewania i tańczenia
14.00 Zespół DEVISE
16.00 Schoła Młodsza RADOŚĆ
16.30 Zespół B-MOLL
18.00 Grapa CZARNE CHMURY
- po raz pierwszy w Nysie
18.15 Pokaz rycerski
1845 Zespoły PLAMA 1 TRAVEL OFFICE
20.00 AnDreo A. Karina
-w złotych przebojach włoskiego duehi
AlBano 8. Romina Power
20.30 Losowanie nagrody głównej
21.00 Spotkanie modlitewne
22.00 Zakończenie
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Rozmowa z Wiesławem Dudą, przedsiębiorcą ze Stanów Zjednoczonych
*

Amerykański mit, czyli normalne życie(CŁ 2)
- „Nowiny Nyskie” - Za ile można
kupić podstawowy model Forda? Po
wiedzmy przeciętny samochód dla ro
dziny.
- Wiesław Duda - Najprostsza
wersja, bez podstawowych dodatków,
kosztuje w granicach 10 tys. dolarów.
Z tym, że niekoniecznie musi być to
ford, ale np. honda, która cieszy się
dużą popularnością wśród zamieszka
łych w Chicago Polaków. Model Hon
dy w wersji z dodatkami kosztuje w
granicach 20 tys. dolarów. Myślę, że
większość nowych przeciętnych samo
chodów jest w tej cenie.
- A ile kosztuje utrzymanie miesz
kania?
- Życie jest stosunkowo dość ta
nie. Pracownik, który zarabia, po
wiedzmy, 580 dolarów tygodniowo,
może za taką kwotę spłacać bardzo
ładne mieszkanie. Mówię oczywiście
o spłacie raty miesięcznej. W przypad
ku kupna domu spłaty miesięczne wy
noszą w granicach 1000 dolarów.
Oczywiście można mieć dom za kilka
milionów lub np. za 100 tys. dolarów.
Ja tu podaję przykład utrzymania i
spłaty przeciętnego domu, powiedz
my, za 100 -150 tys. dolarów. W chwi
li obecnej jest bardzo niekorzystny
czas na zakup domów, bo jest duży
popyt i ceny bardzo idą w górę.
- Czy dużo płacisz za usługi tele
komunikacyjne?
- Niedużo, bo akurat w Chicago
abonament kosztuje 17 -18 dolarów.
Ja płacę ok. 30 dolarów za telefon
miesięcznie.
- Dużo korzystasz z telefonu?
- To akurat nie ma znaczenia. Czy
będę z niego korzystał, czy nie - zapła
cę tyle samo. Z rachunków, jakie do
mnie przychodzą wynika, że w ciągu
miesiąca wydzwoniłem 6-7 dolarów.
Generalnie w Stanach usługi telefo
niczne w porównaniu do zarobków są
śmiesznie niskie. W Polsce, z tego co
zdążyłem się zorientować, opłaty za
rozmowy telefoniczne są bardzo wy
sokie w porównaniu do zarobków.
Zresztą podobnie jest z ceną benzyny.
Tam o takich rachunkach w ogóle nie
myślisz, bo są to tak niskie kwoty, że
uważasz to za normalne.
- He teraz w Stanach kosztuje litr
benzyny?
- W chwili obecnej jest dość dro
ga, bo galon benzyny (4 litry) jak wy
jeżdżałem kosztował 2,20 dolara. Ale
wiesz, tam nikt się nad tym nie zasta
nawia ile spala samochód. Po prostu
cena za litr paliwa jest w stosunku do
twoich zarobków na tyle niska, że nikt

takimi rzeczami nie zaprząta sobie
głowy. To jest jeden z uroków tego
kraju, że nie myślisz o tym ile zapła
cisz za prąd, paliwo, ogrzewanie, tele
fon itd. To nie stanowi poważnej pozyq’i w twoich wydatkach.
- Czy trudno jest uzyskać pozwo
lenie na broń i jak długo czeka się na
takie zezwolenie?
- Przeważnie w ciągu trzech dni
takie pozwolenie możesz uzyskać. Jak
masz czysty rejestr policyjny to bez
kłopotu otrzymasz zgodę na zakup

To taki typowo amerykański prze
pis, niby wszystko gra i nie ma probleale
*
mu
jakieś zabezpieczenie musi
być. Podobnie jest np. gdy chcesz so
bie zapolować na zwierzynę. Nic
prostszego - bierzesz strzelbę i polu
jesz. Rzecz w tym, że musisz znać do
kładnie przepisy i wiedzieć kiedy obo
wiązuje okres ochronny dla danego
zwierzęcia a kiedy można dokonywać
odstrzału...
- ...chwileczkę, to nie trzeba nale
żeć do żadnego związku myśliwych?

wiązuje taka zasada, że jeżeli ktoś nie
wygląda na 30 lat to musi być wylegi
tymowany. Bardzo tego przestrzegają
np. w sklepie ekspedientka musi mieć
20 lat żeby mogła sprzedać piwo. Je
żeli jest młodsza musi zawołać kogoś
pełnoletniego, kto będzie mógł
sprawdzić dokument tożsamości ku
pującego i ewentualnie sprzedać alko
hol. Młodzi ludzie, którzy nie skoń
czyli 20 lat nie wejdą do żadnego klu
bu, w którym sprzedawany jest alko
hol, nawet jeżeli do ukończenia 20.

broni. Wysyłasz zdjęcie, wniosek, pięć
dolarów i najpóźniej do tygodnia
masz pozwolenie.
- ...i wtedy idę i kupuję sobie
broń?
- Tak. Choć nie wszędzie tak to
wygląda. To jest procedura jaka obo
wiązuje w Chicago. Natomiast w in
nych częściach kraju rozwiązywane
jest to różnie. Na przykład w stanie
Georgia dokumentem uprawniają
cym do posiadania broni
jest
*
prawo
jazdy.
Żeby było ciekawiej to powiem ci,
że w samym Chicago w ogóle nie ku
pisz broni. Poza Chicago, jak kupisz
pistolet dzisiaj, to dopiero jutro mo
żesz go odebrać. To takie zabezpie
czenie na wypadek gdyby ta broń mia
ła posłużyć kupującemu do rozłado
wania nerwów, a tak dziś kupujesz i
przez te 24 godziny może ci przejść
złość na kogoś. Wtedy zawsze możesz
odzyskać pieniądze lub już na spokoj
nie odebrać pistolet.

- Nie. Trzeba tylko wnieść opłatę
za odstrzał i musisz znać przepisy. Je
żeli np. pójdziesz zastrzelić jelenia a
akurat obowiązywał okres ochronny
na jelenie, to musisz się liczyć z bar
dzo poważnymi konsekwencjami tego
czynu. Straż leśna, i w ogóle służby
stojące na straży tych przepisów, są
bardzo sprawne i skrupulatne, a kary
wymierzane przez sądy bardzo wyso
kie. Podobnie jest z łowieniem ryb, też
nie trzeba mieć żadnych uprawnień,
ale przepisy dotyczące okresów
ochronnych, wymiarów ryb itd. trzeba
znać. Podam ci przykład: najbardziej
cenioną rybą jest jesiotr i minimalny
wymiar takiej ryby, którą możesz za
brać, wynosi 4 stopy (ok. 120 cm) i to
tylko jedną na sezon. Wcześniej wy
kupujesz specjalny metalowy zacisk,
którym zaznaczasz złowioną rybę i
koniec - więcej nie możesz złowić, bo
akurat przypada okres gdzie dozwo
lony jest połów tylko jednej sztuki tej
ryby. Mój znajomy złowił kiedyś jesio
tra, który miał już taką zapinkę - pew
nie komuś uciekł - wziął ją razem z
drugą, którą złowił i sam zaznaczył.
Skontrolowała go straż wędkarska i
automatycznie skonfiskowali mu sa
mochód. To było chyba trzy lata temu
i do tej pory sprawa toczy się w sądzie.
Także nie jest to takie puszczone
wszystko na żywioł, że każdy może ro
bić co chce. Jeżeli ktoś nie ma zamia
ru naruszyć obowiązujących przepi
sów to wystarczy, że się tylko z nimi
zapozna i to wszystko. Po co ma ko
muś udowadniać, że zna przepisy?
Wystarczy że ich będzie przestrzegać.
- Czy młody niepełnoletni czło
wiek może kupić alkohol?
- Nie. Obowiązuje bezwzględny
zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim.
Ja, choć mam 31 lat, bez dokumentu
tożsamości nie kupię piwa. Chyba dla
tego, że młodo wyglądam, a tam obo

roku życia brakuje im tylko 1 miesiąc.
«Nie ma żadnych szans aby zostali tam
wpuszczeni - to ci gwarantuję. Przy
najmniej tak jest w Chicago.
- Może mogą wejść ale nie mogą
kupić alkoholu?
- Nie, nie zostaną wpuszczeni.
Słuchaj, w prawie każdym klubie foto
grafują prawo jazdy klientów, wobec
których mają wątpliwości czy rzeczy
wiście są pełnoletni. W ten sposób za
bezpieczają się na wypadek gdyby do
kument został podrobiony, a właści
ciel dokumentu próbował ich wrobić.
- Powiedziałeś, że prawo jazdy
spełnia też rolę dokumentu tożsamo
ści, a jeżeli ktoś nie ma prawa jazdy to
jakim dokumentem się legitymuje?
- Jest parę dokumentów, które
uważane są za dokumenty tożsamo
ści. Może to być np. paszport. Jeżeli z
różnych przyczyn nie posiadasz prawa
jazdy, paszportu lub innych tego typu
dokumentów, otrzymujesz specjalną
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. OSTbud
Nysa, ul. Piłsudskiego 62a, tel. (077) 433 11 24
Opole, ul. Luboszycka 4 (róg ui. si»nu«wicza), tel. (077) 454 97 09

• PŁYTKI CERAMICZNE JUŻ OD 5,00 zł
• ARMATURA SANITARNA
• PANELE ŚCIENNE JUŻ OD 13,30 zł
• PANELE PODŁOGOWE JUŻ OD 25,50 zł

SYSTEMY SPRZEDAŻY
RATALNEJ

• DRZWI INTERDOOR
DOWÓZ NA TERENIE MIASTA - GRATIS !!!
CZYNNE: PON. - PT. 8 ‘ - 17" SOBOTY 8" - 14

kartę, która podobna jest do prawa
jazdy i nią się możesz legitymować.
Tam jest zapisane nazwisko, data uro
dzin, ten sam numer identyfikacyjny
co w prawie jazdy i to wszystko.
-1 jeszcze adres.
- Po co? Skoro nie ma obowiązku
meldunkowego. Teoretycznie jest
przepis, który mówi, że na prawie jaz
dy powinien być zapisany aktualny
adres, ale tak naprawdę nikt tego nie
przestrzega.
- Czyli zmieniam mieszkanie i
powinienem wpisać nowy adres do
dokumentu tożsamości?
- Tak powinno się robić, ale jak już
powiedziałem nikt tego nie przestrze
ga. Najczęściej ludzie wpisują nowy
adres kiedy muszą uaktualnić prawo
jazdy. Jeżeli np. policja chce kogoś
znaleźć, to znajdzie. Każdy przecież
płaci jakieś rachunki: telefon, gaz,
prąd, ubezpieczenie, cokolwiek.
- W tym roku mija 13 lat od chwi
li, kiedy wyjechałeś z Polski. Czego
dorobiłeś się w Ameryce przez ten
czas?
- Mam własną, dobrze prosperu
jącą firmę. Budynek, w którym się
znajduje i działka, na której stoi, oraz
kilka samochodów, są moją własno
ścią. Ostatnio kupiłem działkę w Ko
lorado gdzie zamierzam w najbliższej
przyszłości zbudować dom. Mam też
bardzo dobrych klientów, którzy są
senionymi na tamtejszym rynku
przedsiębiorcami budowlanymi. Lu
dzie ci wynajmują podwykonawców i
są zadowoleni z usług mojej firmy.
Udało mi się ukończyć szkołę admini
stracji i biznesu, która odpowiednio
mnie ukierunkowała i rzuciła zupełnie
nowe światło na to, co mam w przy
szłości robić.
- Wobec tego powiedz co zamie
rzasz robić w przyszłości?-,
- Zamierzam w przyszłóści-zająć
się budowaniem domów. Jest to bar
dzo bliska mi profesja. Znam ludzi z
tej branży, poznałem tajniki tego biz
nesu i myślę, że mogę się tym zająć w
przyszłości.
- Czy myślałeś o założeniu firmy
w Polsce?
- Wiesż, musiałbym to przemy
śleć, ale na dzień dzisiejszy to niemoż
liwe. System kredytowy w Polsce jest
beznadziejny, albo w ogóle go nie ma,
i to hamuje wszystko.
Poza tym system podatkowy - jak
można w takich warunkach prowa
dzić własną firmę?
Maciej Byczek

ul. Mariacka 10
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Oszust i fałszerz?
Byłemu przewodniczącemu ny
skiej Rady Powiatu Romualdowi Kamudzie Prokuratura Rejonowa w Ny
sie postawiła zarzut oszustwa i fałszo
wania dokumentów.
Kamuda był jednym z bohaterów
naszego lutowego reportażu „Sojusz
Lewych Dochodów”. Zarzuciliśmy
mu wówczas wzięcie łapówki od by
łych członków zarządu Polleny. W
ubiegłym roku będąc przewodniczą
cym Rady Powiatu Kamuda podpisał z
Polleną umowę, w której zobowiązał
się do załatwienia zezwolenia na budo
wę i emisję zanieczyszczeń nowo wy

budowanej kotłowni. To zezwolenie
wydają wydziały Starostwa Powiato
wego. Wcześniej Kamuda jako dyrek
tor Linii Turystycznej zlecił jednej z
prywatnych spółek należących do by
łego prezesa Polleny (obecnie przeby
wa w areszcie) wydanie folderu pro
mocyjnego ziemi nyskiej.
Po naszej publikacji prokuratura
wszczęła trzy śledztwa, z których jedno
dotyczyło umowy Kamudy z Polleną.
Teraz Kamudzie postawiono zarzuty,
ale nie przyjęcia łapówki, tylko oszu
stwa i fałszowania dokumentów. Pro
wadzący śledztwo prokurator uznał, że

Kamuda nie miał zamiaru i możliwo
ści, by zrealizować umowę z Polleną, a
do tego jeszcze sfałszował datę na
umowie z drugiego grudnia na trzy
dziestego października. Za przestęp
stwa, o które podejrzany jest Kamuda,
grozi kara do ośmiu lat więzienia.
W ubiegłym miesiącu Kamuda
został odwołany z funkcji przewodni
czącego Euroregionu Pradziad i został
zmuszony do złożenia rezygnacji z
funkcji przewodniczącego Rady Po-,
wiatu. Nadal pozostaje dyrektorem
Unii Turystycznej i radnym powiatu
nyskiego.
Art

Sprzęt warty setki tysięcy złotych stoi bezużyteczny

Poduszkowiec bubel
Na otrzymanym trzy lata temu z
Komendy Głównej Straży Pożarnej
amerykańskim poduszkowcu nyscy
strażacy boją się latać Wszyscy zgod
nie mówią, że przebywanie na tej ma
szynie podczas lotu grozi kalectwem
lub utratą życia.
Poduszkowiec bardzo dobrze
sprawdza się na płytkiej wodzie, ba
gnach, terenach niedostępnych czy na
cienkim lodzie. Jego przydatność
podęzjfs.ąkcji ratowniczych nie budzi

żadnych wątpliwości, co mocno pod
kreślają strażacy, gdyby nie jego wy
soka awaryjność.

dokładnie ich namierzono, pozo
stanie tajemnicą służb telekomuni
kacji i policji.
- Sprawa jest rozwojowa i na
pewno będą zatrzymane dateze
osoby - powiedział oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Ny
sie komisarz Krzysztof Caputa.

Podczas trzyletniej eksploatacji
poduszkowiec okazał się sprzętem
bardzo zawodnym. Powstające często
awarie powodują, że obecnie nie jest
już używany. W początkowym okre
sie podczas lotu urywały się pasy na
pędowe. Teraz z niewiadomych przy
czyn w czasie pracy pękają i mywają
się łopatki turbin.
- Urywające się łopatki grożą po
ważnymi konsekwencjami dla znaj
dujących się na pokładzie podusz
kowca ludzi - mówią strażacy. Ostat
nio jeden z nas cudem uniknął śmierci, gdy pękająca łopatka wyleciała z
turbiny uderzając w naszego kolegę.
Całe szczęście, że uderzyła go „na
płask” a nie ostrym zakończeniem...
Na amerykański poduszkowiec
skończył się czas gwarancji i rękojmi.
Potrzebne części trzeba sprowadzać z
USA płacąc dolarami. Tych Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ny
sie nie posiada. Poduszkowiec stoi w
garażu jako eksponat, który z cieka
wością oglądają szkolne wycieczki.
Co pewien czas jest wyciągany przed
garaż, aby ściągnąć z niego kurz.
Sprzęt do ratowania ludzi warty
setki tysięcy złotych stoi bezużyteczny.
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Rozmowy za siedem tysięcy złotych

Wpadli na słupie
Nyska policja zatrzymała kil
kuosobową grupę tzw. pajęczarzy,
którzy nielegalnie podłączyli się do
sieci telefonicznej. Dzwonili wy
łącznie na numery zaczynające się
od 0-700... Młodzieńcom udowod
niono kradzież 25 tysięcy impul
sów telefonicznych na kwotę około
7 tysięcy złotych. Inicjatorem i mó
zgiem grupy był żołnierz zasadni
czej służby wojskowej z łączności.
Żołnierz wykorzystując swoją
wiedzę o łączach telefonicznych"
oraz dysponując specjalistycznym
sprzętem wiedział jak i gdzie moż
na podłączyć aparat telefoniczny.
Wspólnie z kilkoma kolegami - cy
wilami, mieszkańcami jednej z„
, miejscowości powiatu nyskiego
rozpoczęli nielegalną działalność
telekomunikacyjną. Z nieodpłat
nych usług telekomunikacjrkorzystali w terenie na trasie Nysa - Wójcice. Pajęczarze zostali ujęci na go
rącym uczynku w trakcie dzwonie
nia na party line. W jaki sposób tak

Wyciek żywicy z cysterny w rudawskiej
papierni był przyczyną zatrucia 13 lipca
Białej Głuchołaskiej

Ekologiczna
katastrofa
O śniętych rybach w Białej Głu
chołaskiej zaalarmował „Nowiny”
mieszkaniec Nowego Świętowa
Edward Słobodzian. Na miejscu by
liśmy około godziny 18.00. Na dnie
rzeki było aż biało od śniętych ryb.
Stojący na moście w Wilamowi
cach wzburzeni mieszkańcy oko
licznych miejscowości nie przebie
rali w słowach, patrząc na ten prze
rażający widok. - Nas gonią za zła
paną choćby jedną sztukę, a tu fa
bryka wytruła wszystko co pływa. I
co im zrobią? Przecież to nie
pierwszy przypadek!
Biała Głuchołaska jest jedyną
rzeką ną»Opolszczyźnie, w której
żyje lipień. Jest to rzadka ryba, któ
ra żyje tylko w górskich potokach.
W tym roku do rzeki wpuszczono
kilkadziesiąt tysięcy sztuk narybku,
za który opolski związek wędkarski
zapłacił około 70 tysięcy złotych.
Tu, nad Białkę przyjeżdżają miło
śnicy wędkarstwa muchowego z ca
łej Polski.
Jak doszło do zatrucia rzeki?
Feralnego trzynastego do papierni
w Rudawie przyjechała cysterna z
ładunkiem żywicy poliamidowo aminowej. Podczas przeładunku z
cysterny na plac wyciekło około
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Oddział Nysa,
ul. GRZYBOWA 3, tel./fax (077) 433 44 68
4090320
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15 maja br. zmiana adresu siedziby firmy.
Leasing

Nowy adres:

NYSA, UL, GRZYBOWA 3

RABAT do 15%
na wszystkie modele
samochodów marki .
OPEL
RABAT do 10%
na wszystkie modele
samochodów marki
RENAULT

RABAT do 11%
na wszystkie modele
samochodów marki
FIAT

reklama

Szkoła otwarta na świat.

300 litrów żywicy. Pracownicy pa
pierni spłukali wyciekłą substancję,
która spłynęła do kanału a następ
nie do rzeki. Już około godziny
trzynastej mieszkańcy Wilamowic
zauważyli kilka śniętych ryb. Szef
Powiatowego Centrum Zarządza
nia Kryzysowego w Nysie, wicestarosta Tadeusz Amrogowicz o za.truciu rzeki dowiedział się dopiero
o godzinie 22.00.
Przybyłe na miejsce służby
ochrony środowiska pytały się o
kompetentną osobę z Centrum Za
rządzania Kryzysowego. Niestety,
nikogo nie było. Wówczas inicjaty
wę przejęli strażacy z JRG Głucho
łazy. Tylko im można zawdzięczać,
że szybko ustalono kto i czym .za
truł rzekę.
Wyciek żywicy na szczęście nie
zagroził ujęciom wody pitnej oraz
rybom w Jeziorze Nyskim.
Postępowanie w sprawie zatru
cia Białej Głuchołaskiej prowadzi
pod nadzorem prudnickiej proku
ratury Komenda Powiatowa Policji
w Nysie. Niezależne postępowanie
prowadzą inspektorzy Wojewódz
kiego Instytutu Ochrony Środowi

Już od 15% procedura uproszczeona w PLN i w EURO.

Wymagane dokumenty: REGON, NIR wpis do ewidencji / RHB
t

Oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia w PZU S.A,
AC-2,75%, OC, NW, ZK- 480,oo PLN

WROCŁAWSKA SZKOŁA TURYSTYKI
jR OCZNA

SZKOŁA

POLICEALNA

50-123 Wrocław, ul. Oławska 16
Zadzwoń i zamów bezpłatny informator!
tel. (071) 343 00 65

ORIX
Leasing

Oferuje Państwu na bardzo dobrych
i preferencyjnych warunkach możliwość
leasingu maszyn i urządzeń, ciągników
siodłowych oraz wózków widłowych.
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Sztuka bez granic

Nyski jubiler dzięki szybkiej decyzji o pościgu - najpierw
biegiem, a potem autem - schwytał w Prudniku dwóch
złodziei, którzy skradli z jego sElepu wartościowy to
war. Do ujęcia sprawców przyczynili się również funk- *
cjonariusze z placówki Straży Ochrony Kolei z Nysy oraz
obsługa pociągu.

W muzeum w Nysie do końca
lipca można oglądać artystyczne
w
*
osiągnięcia
grafice, niemieckie
go artysty Heinricha J. Jarczyka.
Jest to pozycja w wydarzeniach
kulturalnych naszego miasta
szczególnie godna uwagi. Wszyst
kie prezentowane dzieła (83 ryci
ny) o wielkich, ponadczasowych
wartościach, zostały ofiarowane
przez autora nyskiemu muzeum,
powiększając znacznie istniejącą
kolekcję grafiki współczesnej.
O tym niecodziennym wyda
rzeniu pisały już „Nowiny Nyskie”
wcześniej, teraz kilka słów o twór
czości Jarczyka, uwidocznionej na
czarno-białych rycinach.
Artysta pracuje głównie w tech
nice akwaforty, także w klasycznym
mariażu z akwaintą, a więc w tech
nikach trudnych, choć zarazem
bardzo szlachetnych, pozwalają
cych na pokaz wirtuozerii wykona
nia i kultury plastycznej.
Główne tworzywo jego sztuki
stanowi kreska - pewna i precyzyj
na, czarno-białe płaszczyzny i
miękkie gradacje walorów.
. Przy pomocy tych skromnych
środków buduje Jarczyk kompozy
cje niewielkie, ale o niezwykłej re
alności i czytelności.
Tematyka prac to przede
wszystkim tzw. krótka perspektywa
najbliższego otoczenia, czyli ludzie
i architektura. Ludzie - to interesu
jące poważne twarze mężczyzn i
delikatne, rysowane subtelną linią,
ciała kobiet. Architektura - to peł
ne majestatu i historycznego pięk-

złodziejami
na w każdym szczególe znane ko
ścioły i pałace oraz wybrane moty
wy architektoniczne, będące im
presjami z licznych podróży, m.in.
do Korei, Francji i Stanów Zjedno
czonych. Można śmiało powie
dzieć, że świat, a raczej obraz świa
ta, w grafikach Jarczyka jest nam
bardzo bliski, ale nie to jest w nich
najważniejsze. Nad wszystkim gó
ruje perfekcja techniczna, pedan
tyczny wręcz warsztat graficzny,
połączony z dużą wrażliwością pla
styczną i znakomitym rysunkiem. I
to właśnie stanowi niewątpliwy wa
lor i istotę eksponowanych grafik.
Patrząc na ryciny Heinricha J.
Jarczyka odnosi się wrażenie, że
artysta przywołuje w nich wartości
już znane, osadzone w odległych
czasach sztuki. Wymaga to szcze
gólnego podkreślenia, że w gąszczu
różnych tendencji i modnych eks
perymentów, Jarczyk wybrał taką

W minionym tygodniu do jed
nego z nyskich sklepów weszło
dwóch rosłych mężczyzn, którzy
poprosili o pokazanie wartościo
wego towaru. Długo nie zabawili,
bo wyrwawszy go ekspedientce z
ręki uciekli ze sklepu.
Właściciel, na dźwięk alarmu,
puścił się w pogoń za nieuczciwymi
klientami, którzy skierowali się na
torowiska w pobliżu wylotu stacji
PKP. Prawie już ich miał, kiedy na
gle zniknęli mu z oczu. Kontynu

drogę i poszedł nią z niezachwianą
pewnością. A droga ta wiedzie do
wielkich i najlepszych źródeł - od
Albrechta Diirera, Albrechta Altdorfera i geniusza akwaforty Rembrandta van Rijn. Tak cenne
tradycje odbijające się echem w
dziełach Jarczyka nie świadczą jed
nak o swoistym epigonizmie. Są
świadomym wyborem realistyczne
go ujmowania tematu przy pomocy
maestrii technicznej. Są ponadto
piękną kontynuacją kilkuwiekowej
sztuki graficznej, która zawsze
wzbudza podziw i uznanie, nieza
leżnie od czasu i miejsca. Dlatego
też obecność grafik Jarczyka w mu
zeum jest dla naszego miasta wiel
kim wyróżnieniem (przypomnę, że
artysta urodził się w Nysie i tu spę
dził młodość), a nyskie muzeum
jest miejscem godnym dla jego
twórczości.

dyżurnego, że oni wiedzą już o kra
dzieży od nyskich SOK-istów.
- Mimo, że nie zdążyłem nawet
poprosić o interwencję, funkcjona
riusze SOK poinformowali obsługę
pociągu o tym, że wśród podróż
nych są złodzieje. Kierownik pocią
gu ustalił, w którym wagonie sie
dzą, dokąd wykupili bilet i powia
domił policję w Prudniku.
Po kilku minutach pojawił się
radiowóz z prudnickimi funkcjona
riuszami. Kiedy pociąg zatrzymał

- i jta
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Krystyna Wińska

Nauczycielom dołożą
i wyrównają
Nyskiej
gminie
brakuje
1.643.310 zł na podwyżki dla na
uczycieli szkół podstawowych i świe
tlic. Podwyżki zostały zagwaranto
wane znowelizowaną Kartą nauczy
ciela. Suma ta, według zapewnień
ministerialnych, została wypłacona
w subwencji.
16 lipca jednak minister eduka
cji Mirosław Handke przyznał się
do ich niedoszacowania na sumę
800 min w skali całego kraju. Za
swój błąd zapłacił podaniem się do
dymisji. W związku z brakiem
środków Nysa wystąpiła do Mini
sterstwa Finansów o zwiększenie
subwencji, a jednocześnie szuka
środków w swojej kasie. Dodatko
wo samorządowcy muszą odłożyć
w gminnym budżecie 289.871 zł na
podwyżki płac nauczycieli przed
szkoli i „zerówek”, gdyż jest to za-

•

danie własne gminy.
Podwyżki stałych części wyna
grodzeń nauczycieli (płacy zasadni
czej, dodatku wiejskiego i wysługi
lat) regulowane są obligatoryjnie
Kartą nauczyciela. Regulaminy po
zostałych dodatków zostały we
wnętrzni® opracowane przez komi
sję złożoną z pracowników Wydzia
łu Oświaty, Gminnego Zarządu
Oświaty na czele której stał wice
burmistrz Zbigniew Szlempo, zaak
ceptowane przez Zarząd Gminy i
teraz zostaną przedłożone do"konsultacji związkom zawodowym.
Wszystkie regulaminy muszą
zostać podjęte uchwałą Rady Miej
skiej do 6 października, a wyższe wy-.
nagrodzenia wypłacone w ciągu
miesiąca od tej daty. Oczywiście z
wyrównaniem od 1 stycznia 2000
roku.

Burmistrz Nysy Janusz Sanoc
ki skierował list do ministra obrony
narodowej Bronisława Komorow
skiego, w którym zwraca się w imie
niu władz samorządowych o ponow
ne, dogłębne rozpatrzenie stacjono
wania 22. Karpackiej Brygady Pie
choty Górskiej w Garnizonie Nysa.
Motywując konieczność utrzy
mania jednostki w Nysie burmistrz
Sanocki przywołał aspekty ekono
miczne oraz społeczne i kulturalne.
Podkreślił, iż przeniesienie jed
nostki do Kłodzka pociągnie za
sobą wydatki związane z wypłatą
odpraw dla zwalnianych pracowni
ków cywilnych, koszty dojazdów
kadry zawodowej, koszty odpraw
dla kadry, która odejdzie ze służby
wojskowej oraz koszty przetrans
portowania mienia i środków.
.

Mirosław Wąsowicz ■ nyski jubiler, który złapał złodziei

ował poszukiwania pomiędzy wago
nami, co spostrzegli dwaj funkcjo
nariusze SOK. Z zainteresowaniem
wysłuchali informacji o pościgu.
- Ach, to pewnie byli ci dwaj, co
zatrzymali pociąg jadący do Kę
dzierzyna - powiedzieli poszkodo
wanemu. Ten zaś długo się nie na
myślał, tylko taksówką podjechał
do domu, wsiadł do swojego auta i
ruszył w pościg na stację PKP do
Prudnika. Przyjechał... 10 minut
przed przyjazdem pociągu. Popro
sił pracujących w pobliżu kilku pra
cowników telekomunikacji o po
moc w zatrzymaniu złodziei, ci jed
nak odmówili. Telefonicznie po
wiadomił więc prudnicką policję.
Ze zdziwieniem dowiedział się od

int. wł.
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się na stacji, złodzieje nie spodzie
wając się niczego, spokojnie sie
dzieli w przedziale. Jakież było ich
zdziwienie, kiedy w drzwiach ujrzeli
umundurowanych policjantów z
kajdankami w ręku, które po chwili
wylądowały na ich przegubach. Z
jeszcze większym zdziwieniem uj
rzeli upartego nyskiego handlowca,
który dopiero co deptał im po pię
tach na nyskich ulicach, a po kilku
nastu minutach nagle wyrósł przed
nimi tuż przy drzwiach wagonu.
Towar trafił z powrotem do
sklepu, a zdziwieni policjąpci i
przyjaciele na pytanie, jak nysaninowi udało się w ciągu ok. 5 minut
biegiem przemierzyć całą szero
kość miasta (co najmniej 2 km) i
jeszcze ścigać złodziei autem do
Prudnika otrzymali taką odpo
wiedź:
- Palisz pan papierosy...? Więc
nie pal!
Zatrzymanymi okazali się być
dwaj mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, w wieku 20 i 25 lat, którzy wybra
li się do Nysy na „gościnne wystę
py”. Natomiast sojusznikami miej
scowego handlowca w ich ujęciu byli
funkcjonariusze Straży Ochrony
Kolei w Nysie: Andrzej Górecki,
Bogdan Śmiegielski i Zbigniew

Krasoń. W imieniu nysanina skła
damy im słowa uznania i podzięko
wania za szybką reakcję i pomoc.
dw
ft
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1 członkami grupy Dżem: gitarzystą Jerzym Styczyńskim i wo
kalistą Jacek Dewódzkim rozmawia Agnieszka Nawrocka

Piękne chwile
z Dżemem
Zespół Dżem zagrał w Głuchoazach 15 lipca, na stadionie, z
ikazji Dni Miast Przygranicza
Głuchołazy - Zlate Hory. Przyje:hał wykładzie: Jacek Dewódzki rokal, Jerzy Styczyński - bas,
tdam Otręba - gitara, Beno Otręta - bas, Paweł Berger - piano,
Sbyszck Szczerbiński - perkusja.
- „Nowiny Nyskie” - Skąd wzięa się nazwa Dżem?
- Jerzy Styczyński - Od Jam
iession.
- Czym różni się granie z Ryś
kiem od grania bez Ryśka?
- Gramy praktycznie tę samą
nuzykę, tylko z innym wokalistą i
/ trochę inny sposób.
- Czy nie nudzą się wam konerty? Czy koncertowanie w ogóle
noże się ^nudzić?
- Nie 'zastanawiałem się nad
ym. Chyba nie. Mnie jeszcze w
ażdym razie nie znudziło się, ko;gom też.
- Dużo koncertujecie?
- Dużo, rzeczywiści
*
dużo.
Vszystkie weekendy i całe wakacje
namy zajęte.
- Macie wolny czas?
- Tyle, żeby się przemieścić z
niejsca na miejsce.
- A co robicie w wolnym czasie?
- Każdy inaczej go spędza. Ja
hodzę do klubu i pogrywam sobie
i klubie, bo lubię grać.
- Lubicie grać dla jakiejś wyiranej publiczności, czy gracie dla
wszystkich?
- Generalnie gramy dla tych,
tórzy chcą nas słuchać. Praktycz
ne gramy dla wszystkich.
- Jak to się stało, że kobiety wytępują u was, że towarzyszą wam
hórki?
- Zagraliśmy z orkiestrą i to jest
ozostałość tego. Chórki, orkiestra
ęta też pokazuje się od czasu do
zasu.
- Myślisz, że kiedyś byłoby to
lożliwe, aby chórki śpiewały w
(żernie?
- Wszystko jest możliwe. Tylko
a wszystko jest odpowiedni czas.
- Czemu nie występujecie na
tawa Blues Festival?
- Organizatorzy jakoś nie chcą
ię zgodzić.
- Organizatorzy, czyli Irek Duek?
- To on jest organizatorem z
igo co pamiętam.
- Czy macie jakiś koncept na
ową płytę?
- Na razie nagraliśmy nową pły?. O następnej jeszcze nie myśli-

>y- Czy to prawda, że w przyzłym roku będziecie nagrywali
oncertówkę?
• - Nie wiadomo, co nam strzeli
o głowy. Zobaczymy.
- Czy kłócicie się?
- Nie, chociaż właściwie tak.
formalne, że ludzie kłócą się czasm.
- Przez Dżem przeszło dwoje
’spaniałych perkusistów. Marek

Kapłon i Jurek Piotrowski. Który
z nich był lepszy?
- Piotrowski. Chociaż dla Dże
mu to właściwie nie ma znaczenia.
Dżem zawsze był Dżemem.
- Założyliście własną firmę.
Czy to się opłaciło?
- Póki co żyjemy z tego. Jest
wszystko w porządku.
- Jaki jest wasz stosunek do
narkotyków?
- Ja nienawidzę. Koledzy też.

To, że wziąłem udział w audiotele w Polsacie,
to czysty przypadek - mówiJerzy Malesa z Nysy,
który na początku lipca odebrał z warszawskie
go salonu samochodowego nagrodę - nowiutką
srebrną lancię.

Wygrał lancię

- Jak to się stało, że trafiłeś do
Dżemu?
- Z konkursu.
- Czy to prawda, że wcześniej w
ogóle nie znałeś Dżemu?
- Pewnie, że nie. Tylko tyle, co
koledzy mnie nauczyli na gitarze
grać piosenki, które są „dżemowe”. Ja nawet nie miałem pojęcia,
jak wyglądają oryginały. Tak jakoś
samo poszło.
- Jak się czułeś śpiewając stare

. - To było na imieninach żony
Janiny - 24 czerwca br. Zrobiliśmy
skromne przyjęcie dla rodziny. W
trakcie, kiedy w telewizji pojawiła
się informacja o audiotele, ktoś za
proponował, żeby zadzwonić - opo
wiada szczęśliwy nysanin.
- To ja namówiłam męża, żeby
wziął udział w audiotele, bo on ma
szczęście do wygranych - śmieje się
małżonka, pani Janina Malesa. Kiedyś miał piątkę w Dużego Lot
ka. Nie było tego dużo, ale dla nas
emerytów i tak wiele. Odnowiliśmy
z tych pieniędzy kuchnię. Teraz
jeszcze ten samochód... Chyba mo
jemu Jurkowi los chce nagrodzić
ciężkie dzieciństwo. Miał 3-latka,
kiedy na wodnie zginął mu ojciec.
Sam musiał przedzierać się przez
życie, bardzo ciężko pracując. Po
tem przyszło małżeństwo, piątka
dzieci do wychowania. Szarpaliśmy
się oboje, bo ja też pracowałam za
wodowo. Ale jak pani widzi szczę
ście i do nas się uśmiecha - pani

Janina jest pełna optymizmu.
O wygranej pierwsza dowie
działa się małżonka pana Jerzego:
- 28 czerwca było losowanie.
Tylko ja i córka zostałyśmy przed
telewizorem, mąż już spał. Kiedy
odczytano nazwisko z wylosowane
go paska, myślałam że się przesły
szałam. Córka od razu zaczęła
krzyczeć: tatusiu, wygrałeś! Uwie
rzyłam wtedy, kiedy zobaczyłam
przpd kamerą nazwisko i adres. Po
dwóch dniach pracownik Polsatu
zadzwonił do nas z informacją o
warunkach odbioru. Trzeba było
wpłacić 10% wartości auta i... lan
cia jest nasza!
Samochodem jeżdżą oboje
małżonkowie, bo oboje byli zawo
dowymi kierowcami. Pani Janina
pracowała w łączności - rozwoziła
paczki i prasę, pan Jerzy był opera
torem dźwigu w ZWSE-sie.
Szczęśliwemu zwycięzcy i jego
rodzinie serdecznie gratulujemy i
życzymy szerokiej drogi!
dw

Śmierć niemowlęcia

- Czy kiedykolwiek braliście?
- Nigdy.
- Czy to pod wpływem śmierci
Ryśka?
- Zawsze nienawidziliśmy nar
kotyków. Rysiek sam śpiewał o
narkotykach, kiedy jeszcze żył.
- Czy macie jeszcze idoli mu
zycznych?
- Zawsze tych samych. Clapton,
Hendrix.
- A z polskich nazwisk? Czy
jest ktoś taki?
- Pewnie, że są kapele. Z kim
byśmy chcieli zagrać? To trudno
powiedzieć, bo może to zabrzmieć
jak zaproszenie. Takie rzeczy wolimy załatwiać po cichu. Dopiero
oznajmić, jeżeli rozmowy się poto
czą.
- Wasz stosunek do pieniędzy.
*
Pomagają w życiu?
- Jasne, że pomagają, tylko nie
należy przesadzać. Pieniędzy nigdy
nie za dużo.
- Parę lat temu nagraliście pio
senkę „List do M.”. Wywołała ona
dużo zamieszania, w tzw. świecie
chrześcijańskim...
- To wywołało u palantów obu
rzenie, którzy nie wiedzieli, co to
jest za tekst. Wyrwane zdanie z
kontekstu. A to jest jak najbardziej
religijny tekst.
- Pewnie standardowe pytanie.
Jak to było zmierzyć się z legendą Ryśkiem?

z
- Jacek Dewódzki: Nijak. Nor
malnie. Nie mierzyłem się z żadny
mi legendami. Śpiewam po prostu
i tyle.

teksty Riedla?
- Normalnie.
- Nie miałeś żadnej tremy?
- Większość piosenek Dże
mu ludzie i tak śpiewają na kon
certach, bo je znają. To są pro
ste piosenki, ładne teksty, mą
dre i ja wziąłem za przykład lu
dzi, którzy śpiewają na koncer
cie i od nich nauczyłem się więk
szości numerów. Słuchałem jak
oni śpiewają i w ten sposób po
znałem mniej więcej frazę tych
numerów. Stara zasada: Jeżeli
chce się śpiewać, to trzeba wie
dzieć co, rozumieć, o czym się
śpiewa. Ja np. jakbym teraz miał
zarecytować jakiś tekst piosenki
„dżemowej” to prawdopodob
nie bym sobie nie dał rady, ale
jak słyszę muzykę, to od razu
wiem o co chodzi.
- Lubisz koncertować, spotka
nia z ludźmi, z publicznością?
- W ogóle lubię grać. Przede
wszystkim lubię grać. I to na tym
polega. Natomiast spotkań z pu
blicznością, to niekoniecznie. Róż
nie się zachowują. Czasami przy-”
chodzą, chcą coś powiedzieć i z re
guły mówią coś głupiego.
- Z kim chciałbyś zagrać?
- Nie, konkretnie nie chodzi o
osobę, z kim chciałbym zagrać. Ja
bym sobie chciał pograć. W środę
pojadę pograć z kolegami w góry.
Będą miał w pewnym sensie swój
własny koncert. Nie będę grał swo
ich piosenek, tylko standardy blu
esowe. Po prostu pogram sobie na
gitarze.
x

an

Młoda matka w czasie snu przydusiła śpiącą przy niej 1-miesięczną córeczkę. Do tragedii doszło nad ranem 11 lipca w Nysie.
Po przebudzeniu kobieta z przerażeniem stwierdziła, że dziecko
nie oddycha. Zaniosła niemowlaka do szpitala, ale było ono już w
stanie agonalnym. Wykonana sekcja jako przyczynę zgonu wska
zała uduszenie.
W sprawie prowadzone jest dochodzenie prokuratorskie. Ko
biecie postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.
dw

bater

(ATER
Komfort, na który Clę stać

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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W mediach słyszymy często o zwycięzcach różnych konkursów, ale najczęściej są to mieszkańcy dużych miast. Tym większ
znaczenie ma sukces ucznia paczkowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Pawła Biirby, w ogólnopolskim konkursi
historyczno - literackim „Rodzina w wirach historii”.

I pamiętnika dziadka

Kilka słów o samym konkursie. Został on zorganizowany przez Ośrodek KARTA i Fundację im. Stefana
Batorego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Napłynęło 1027 prac z 458 szkół z całej Polski oraz kilka
prac spoza kraju. Łącznie udział brało 1447 uczniów. O ostatecznej nominacji 89 prac i podziale nagród zadecydo
wało jury, w składzie: Anna Radziwiłł, Włodzimierz Borodziej, Zbigniew Gluza, Andrzej Paczkowski i Wojciech
Roszkowski. Przyznano 8 nagród zespołowych i 26 indywidualnych trzech stopni, 20 wyróżnień zespołowych 135
indywidualnych dwóch stopni oraz 19 wyróżnień książkowych. W sumie nagrodzono 156 uczniów. Przyznano
również 10 nagród dla opiekunów -.nauczycieli, a także wyróżnienia dla wszystkich opiekunów prac nominowa
nych - wyróżnionych i nagrodzonych.
Paweł swoją nagrodę odebrał 5 czerwca w Wielkiej Sali Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie zorganizo
wano uroczysty bankiet dla laureatów. Jego I wyróżnienie zostało uhonorowane nagrodą pieniężną w wysokości
400 zł.
opr. Jacek Sitarczuk

Z Pawłem Burbą rozmawia
Jacek Sitarczuk
- Jacek Sitarczuk - Dlaczego
wziąłeś udział w tym konkursie?
- Pawłeł Burba - Po ogłoszeniu
konkursu “Rodzina w wirach histo
rii”, stwierdziłem, że jest to niepo
wtarzalna okazja do wykorzystania
rękopisu pamiętnika dziadka, spo
rządzonego po powrocie z łagru na
Syberii i równocześnie uznałem, że
może to być w pewnym sensie odda
nie czci zmarłemu dziadkowi.
- Skąd pomysł na taki a nie inny
tytuł pracy?
- W swojej pracy zawarłem opis
pomocy dwóch braci - Bogusława
(mojego dziadka) i Bolesława (mo
jego wujka). Pomimo tak dużej od
ległości pomiędzy nimi i tak trud
nych czasów, mogli sobie pomóc.
Dlatego moją pracę zatytułowałem
„Braterska pomoc”.
- Jak przebiegało pisanie pracy
i skąd czerpałeś materiały?
- Przyszedłszy do domu w dzień
ogłoszenia konkursu, zacząłem po
szukiwanie pamiętnika dziadka.
Gdy już go odnalazłem, musiałem
przeczytać dokładnie jego treść. Na
stępnie w czasie ferii zimowych, w
wolnym czasie, powoli wprowadza
łem pamiętnik do komputera, abym
później mógł, nie tracąc dużo cza
su, nanieść poprawki. Kolejnym
etapem mojej pracy było zaczerp
nięcie informacji o losach wujka
Bolesława, w czasie gdy mój dzia
dek był w obozie. W tym celu uda
łem się do żony wujka, od której'
otrzymałem informacje i dokumen
ty potrzebne do napisania mojej
pracy. Aby móc zabrać się do pisa
nia, miałem przed sobą tylko jedno
zadanie, a mianowicie wyszukanie
książek historycznych z okresu II
wojny światowej.
Gdy zakończyłem pisanie, do
starczyłem pracę opiekunom: pani
Kalisz i pani Tychocie. Po wskazów
kach polonistek naniosłem korektę
i pracę można było wysłać do War
szawy.
- Kto pomagał ci w pisaniu
pracy?
- Oprócz wspomnianych już
wcześniej osób, dużo pomogli mi
rodzice.
- Jak zostałeś poinformowany o
sukcesie pracy i jak zareagowałeś na
tę wiadomość?
- O sukcesie mojej pracy do
wiedziałem się telefonicznie, a na
stępnie listownie. W liście przyszła
informacja o tym, że praca zosta
ła nominowana do nagrody lub
wyróżnienia, i dwa zaproszenia na
uroczyste wręczenie nagród, któ

re odbyło się w Warszawie.
Jak zareagowałem? Myślę, że
nie muszę dokładnie opisywać
tego, jak zareagowałem. Ucieszy
łem się z tego powodu. Szczerze
mówiąc, nie liczyłem na aż takie
wyróżnienie ze strony jury, tłuma
cząc sobie, że był to konkurs ogól
nopolski i na pewno zostało nade
słanych bardzo dużo prac (jak się
później dowiedziałem, w tym roku
padła rekordowa liczba nadesła
nych prac). Po otrzymaniu tak
wspaniałej wiadomości nie mo
głem się już doczekać daty 5 czerw
ca.
- Czy jesteś z siebie zadowolo
ny?
- Oczywiście, że tak. Cieszę się,
że doceniono trud, jaki włożyłem w
tę pracę na tak poważnym konkur
sie. Odchodząc od oceny mojej pra
cy, jestem zadowolony również dla
tego, że mogłem wykorzystać i po
kazać innym, poprzez pamiętnik
mojego dziadka i opowieści cioci
Wacławy, jak wyglądało życie w okre
sie wojennym.
- Czy w przyszłości zamierzasz
brać udział w podobnych konkur
sach?
- Tak, zamierzam. To wyróżnie
nie jeszcze bardziej zachęciło mnie
do brania udziału w przyszłych kon
kursach. Korzystając » okazji, chciałbym podziękować wszystkim oso
bom, które przyczyniły się do moje
go sukcesu, a szczególnie pani Ty
chocie, dzięki której wieść o konkur
sie dotarła do naszej szkoły.
Rozmowa z opiekunem Pawła,
panią mgr Jolantą Kalisz
- Jacek Sitarczuk - Czy wcześniej
Pani uczniowie brali udział w ja
kichś konkursach?
- Jolanta Kalisz - Zachęcam
młodych, zdolnych ludzi do podej
mowania trudu uczestnictwa w wie
lu różnych konkursach. W roku
szkolnym 1999/2000 moi pod
opieczni brali udział w konkursach
poetyckich o tematyce ekologicznofilozoficzno-literackiej, dotyczących
strategii rozwoju Śląska Opolskie

go i historyczno-literackim. Mamy
ogromne sukcesy. Do największych
zaliczam wyróżnienie Pawła Burby
w ogólnopolskim konkursie “Ro
dzina w wirach historii”, wyróżnie
nie Ani Kapuścińskiej w konkursie
literackim „Śląsk Opolski - jak wy
obrażasz sobie nasz region za 20
lat?”, wyróżnienia za utwór poetyc
ki o Paczkowie dla Z. Kitka, G.
Karol, A. Kupis, wyróżnienie klasy
I b za przygotowanie działań profi
laktycznych w kampanii antyalko

holowej „Kochamy wolność”, pięć
wydań gazetki „Pszczoła”.
Jednak sukcesem jest także
ogromna ilość prac opracowanych
samodzielnie, które pozwoliły
uczniom zgłębić tajniki wypowiedzi
pisemnej (eseju, wywiadu, sonetu),
spróbować swoich sił.
Z pewnością w ogólnopolskim
konkursie historycznym organizowa
nym przez Fundację Batorego bierzemy udział po raz pierwszy, ale nie
ostatni.
- Skąd dowiedziała się pani o
konkursie “Rodzina w wirach histo
rii”?
- Do uczestnictwa w konkursie
zachęciła mnie pani profesor Anna
Tychota. Zdobyła regulamin konkusu, podjęła starania, by przybliżyć
jego założenia uczniom naszego li
ceum. Z naszej wspólnej inicjatywy
powstało ok. 28 prac, z których więk
szość będzie stanowić materiał archi
walny w instytucjach historycznych^
- Jakie były cele i założenia tego
konkursu?.
- Autorom konkursu przyświeca
ła idea stworzenia kolekcji materia
łów, które będą podstawą ogólnego
archiwum. Ponadto pragnęli zachę
cić młodzież do oceny mijającego
stulecia tak, by mogła zobaczyć czym
w zawirowaniach historii był los wy
branej, niekoniecznie własnej rodzi
ny, by wydobyła z przeszłości mo
menty, w których rodzina staje się
znaczącym uczestnikiem i świ
kiem historii.
Dla mnie, z punktu widzenia
polonisty, było to świetne ćwiczenie
warsztatowe. Ale dostrzegłam cel,
który osiągnął ten konkurs, choć
może nie był on założony - zaintere
sowanie młodzieży losem swojej ro
dziny, znajomych; dostarczył rzad
kich wzruszeń, wspomnienia wydo
bywały na przemian łzy i radość.
- Jak wyglądał pani wkład w pra
cę Pawła?
- Paweł otrzymał od dziadka
wspaniały dar - pamiętnik. Czytałam
jego fragmenty z podziwem stylu,
umiejętności i wiedzy autora. Moja
rola - to zachęcać do pracy, prowo
kować do poszukiwań, poprawiać
usterki. Tak naprawdę odnaleźliśmy
drogę do tego, by pamiętniki pana
Burby dopasować do konwencji kon
kursu.
- Czy cieszy panią sukces
ucznia?
- Cieszę się z moimi uczniami z
każdego - choćby małego - sukcesu,
nie musi być on tak znaczący i zwień
czony spotkaniem w Zamku Królew
skim w Warszawie. Odnajduję ra
dość w tym, że młodzi ludzie czyta

ją, świetnie piszą, mają ambicje, są
głodni wiedzy. Paweł jest uczniem
klasy pierwszej, stawia w LO w Pacz
kowie pierwsze kroki. To radość
mieć takiego ucznia.

spędzenia weekendu w Warszawi
książkę.

- Czy w przyszłości zamier

pani brać z uczniami udział w |

dobnych konkursach?

kąś nagrodę?

- Już czekam z niecierpliwośi
na hasło najbliższego konkursu. J

- Wespół z panią Tychotą otrzy
małyśmy podziękowanie, możliwość

niesie wieść z Warszawy, będzie <
tyczył PRL-u.

- A czy pani także otrzymała ja

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie zaprasza na cykl impre

kulturalno - sportowych, które odbędą się na terenie
Ośrodka Rekreacyjnego w Paczkowie, ul. Jagiellońska 8.
22 lipca - sobota
godz. 15.00 - TUrniej Piłki Siatkowej - drużyn 3-osobowych.
•

Termin zgłaszania drużyn upływa 20 lipca, wpisowe wynosi 5 zł od di

żyny.
23 lipca - niedziela
godz. 15.00 - Zawody pływackie w 4 kategoriach wiekowych od lat

do 18 chłopcy i dziewczęta - zapisy u ratownika (obowiązuje legitymai
szkolna).
Następnie odbędzie się:

FESTYN RODZINNY
godz. 16.00 - Występ zespołu Colorado
godz. 1730 - “Uśmiech od ucha do ucha” - program dla dzieci

godz. 1830 - Występ zespołu Klawesyny
godz. 2030 - Zabawa taneczna na wolnym powietrzu.

OTMUCHÓW

PACZKÓW

Paczków jest jedną z trzech w Polsce gmin objętych programem informa Grupa radnych z rządzącej Otmuchowem koali
cji musi przeprosić inicjatora referendum Zbi
cyjnym dotyczącym integracji z Unią. Europejską
gniewa Wawryka. Burmistrz nie musi, bo nie
czyta gazet.

Na europejskim poziomie

Urząd Komitetu Integracji Eu
ropejskiej we współpracy z Funda
cją Programów Pomocy dla Rolnic
twa oraz Urzędem Miejskim w Pacz
kowie zorganizował 15 lipca wykła
dy na temat Unii Europejskiej i in
tegracji europejskiej, dyskusję z
uczestnikami, informacje o progra
mie pvedakcesyjnym SAPARD oraz
piknik europejski z nagrodami. Go
spodarzem przedsięwzięcia był dy
rektor Miejskiego Ośrodka Kultu
ry part Henryk Romańczyk oraz pani
wiceburmistrz Paczkowa Teresa Ka
rol.
- Musi to być świadomy wybór i
nasz. W Unii Europejskiej polscy
politycy pozbawieni zostaną wpływu
decyzyjnego na rolnictwo' - mówił
pan Marian Brzóska, przedstawiciel
Departamentu Informacji i Szkole
nia Europejskiego z Urzędu Komi
tetu Integracji Europejskiej w War
szawie. Pan Brzóska poruszył kwe
stię integracji rolnictwa z Unią Eu
ropejską Wymienił zalety polpintetwa,
*
>kiegcr
jakimi są duże za
soby ziemi rolniczej (trzecie miejsce
v Europie po Francji i Hiszpanii),
niskie koszty pracy rolników, wyższa
ekologicznie jakość produktów rol
niczych, młody wiek polskich rolni
Marian Brzóska
ków. Niemało jest jednak wad rollictwa: przewaga małych gospo
poprowadzony przez przedstawiciel
dyrektor Wydziału Integracji przy
darstw o trudnej sytuacji finansowej,
kę Fundacji Programów Pomocy dla
Urzędzie Marszałkowskim, pani
mało wykształconych ludzi na wsi,
Rolnictwa FAPA, panią Annę AnDanuta Jazłowiecka.
stotnie ograniczony popyt na pro- - drychowicz. Zwracała ońa uwagę na
Każdy uczestnik zgrupowania
dukty, co hamuje produkcję i
tak zwane obszary celu pierwszego,
otrzymał ankietę na temat przystą
tmniejsza dochody rolnika. Prowa
te najmniej rozwinięte gospodarczo
pienia Polski do Unii Europejskiej,
dzący seminarium zauważył także
regiony, które w Polsce obejmują
odbywały się także dyskusje na te
zagrożenia mogące wyniknąć dla
cały obszar kraju, prócz wojewódz
maty dotyczące integracji poszcze
solskiego rolnictwa z włączenia w
twa mazowieckiego. W tych regio
gólnych sektorów gospodarki pol
struktury UE, jakimi są przede
nach należy skoncentrować unijne
skiej z UE. Można było zaopatrzyć
wszystkim procesy dostosowawcze,
uznaniowe środki finansowe SA się w broszury i informatory dotyczą
ch koszty, czas. Trudnością jest też
PARD, które w programie operacyj ce na przykład przedsiębiorców,
skomplikowane unormowanie praw
nym strategii rozwoju rolnictwa sza
młodzieży studenckiej czy systemów
ie restrukturyzacji, bolesne dla spocowane są na około 168 min dla Pol
podatkowych w UE. Seminaria, wy
eczeństwa polskiego, ale - podkre
ski.
kłady i dyskusje w auli i innych sa
ślił - to wielka szansa na postęp.
Paczków jest jedną z trzech w
lach Miejskiego Domu Kultury po
Informacje podane przez MaPolsce gmin objętych programem
łączone były z ekspozycją obrazów iana Brzóskę dopełnił wykład na teinformacyjnym dotyczącym integra
pejzaży Paczkowa i zakończone zo
nat funduszy strukturalnych i policji z Unią Europejską. Dlatego obec
stały piknikiem europejskim z roż
yki strukturalnej SAPARD, czyli
ni tu byli liczni przedstawiciele sa
nem i konkursami w ogródku przy
lolityki przemysłu, rynków pracy,
morządów sąsiednich gmin, a także
Ośrodku Kultury.
Elżbieta Nieścior

Zabytkowe miasto widziane oczami artysty

Paczków na płótnie
Zakończył się coroczny Ogólno»olski Plener Malarski Paczków
!000. Było to już XXXIII tego typu
potkanie malarzy, którzy utrwalaą na płótnie najpiękniejsze zabytki
*aczkowa i jego okolic.
Osiemnastu artystów malarzy z
ałego kraju wystawiało 28 czerwca
woje prace przed wejściem do pacz:owskiego Ratusza. Zaprezentowai.e obrazy to efekt ośmiu dni wytęonej pracy.
, Wystawa poplenerowa cieszyła
ię dużym zainteresowaniem wśród
nieszkańców Paczkowa. Chętni
nogli na miejscu zakupić wybrany
ibraz. Tradycyjnie już organizatoem pleneru był Ośrodek Kultury i
Rekreacji w Paczkowie.
MB

Obrażali więc
przeproszą
W ubiegły piątek Sąd Okręgowy
w Opolu nakazał czterem radnym:
Piotrowi Burskiemu, Tadeuszowi
Łukasiewiczowi, Edwardowi Żurko
wi i Janowi Stępkowskiemu z rzą
dzącej Otmuchowem koalicji w cią
gu 14 dni przeproszenie inicjatora
referendum w Otmuchowie Zbignie
wa Wawryka na łamach lokalnego
dziennika.
Za stwierdzenie, iż niektóre pod
pisy pod wnioskiem o przeprowa
dzenie referendum zostały wyłudzo
ne oraz za obraźliwe sformułowania
zawarte w odezwie, która miała
wprowadzić w błąd mieszkańców
gminy Otmuchów. Zbigniew Wawryk domagał się od burmistrza i 12
radnych przeprosin i wpłaty odpo
wiednich kwot na rzecz Caritas i ini
cjatora referendum. W trakcie roz
prawy odstąpił od swoich żądań w

stosunku do ośmiu radnych. Nato
miast podtrzymał je wobec czterech
radnych i burmistrza Krzysztofa
Konika. Burmistrz został uniewin
niony ponieważ, jak stwierdził, żad
nych swoich wypowiedzi dla prasy
nie autoryzował a gazet, w których
się one ukazały, nie czyta.
MB

W sobotnio - niedzielnej "NTO"
ukazała się informacja, w której wy
stępują nieścisłości i niedomówienia.
Prawda jest taka, że inicjator re
ferendum wpioskował o:
- Wpłacenie na miejscowy Cari
tas: burmistrz 10.000 zł, pozostali
pozwani po 5000 zł.
- zasądzenie na rzecz inicjatora
referendum: burmistrz 10.000 zł,
pozostali po 1000 zł.
Zbigniew Wawryk

Podziękowanie
Wszystkim, którzy włożyli bardzo wiele wysiłku w przeprowadzenie re
ferendum, służyli pomocą, radą i wsparciem tak duchowym jak i finanso
wym, pragnę bardzo serdecznie podziękować.
Dziękuję też za godną postawę przed, w trakcie i po odbytym referen
dum, wszystkim jego uczestnikom.
Inicjator referendum Zbigniew Wawryk

Wyjaśnienie
W ulotce "16 lipca 2000 referendum w gminie Otmuchów" w pkt. 5
wkradł się błąd: treść podana "skierowałem 13-krotnie pismo do burmi
strza" winna brzmieć: "skierowałem 13 kwietnia pismo do burmistrza".
Za pomyłkę przepraszam.

Zbigniew Wawryk

Konflikt między publiczną i prywatną służbą
zdrowia w Otmuchowie został zażegnany. Miesz
kańcy mają teraz do wyboru dwie poradnie.

W interesie
pacjentów
Grupa lekarzy z Otmuchowa po
sytuacją i nie reagują na nasze sugestie
stanowiła założyć własny Niepublicz
dotyczące różnorodnych nieprawidło
ny Zakład Opieki Zdrowotnej. W
wości, a także nie prowadzą rozmów,
związku z tym złożyli rezygnację z pra- * mających na celu znalezienie możliwo
cy w samorządowym Ośrodku Zdrowia
ści pozyskania środków na rzecz pla
w Otmuchowie i od 1 lipca zaczęli
cówki i wspólnych rozwiązań - skarżą
przyjmować pacjentów w nowej placów
się oburzeni lekarze Elżbieta Białkow
ce przy ulicy Nyskiej 13. Wcześniej na
ska, Urszula Parkitny, Henryka Mazur
mieście ukazały się plakaty informu
kiewicz i Zbigniew Mazurkiewicz. jące mieszkańców że istnieje możliwość
Wymusza się na nas ograniczenie kie
przepisania się do nowo powstałej przy
rowania na badania diagnostyczne i
chodni.
obwinia za złą sytuację finansową pla
- Do podjęcia tej trudnej decyzji
cówki. Uchylenie się od płacenia ra
zmusiła nas, lekarzy stale pogarszająca
chunków na rzecz ZOZ-u w Nysie
się sytuacja materialno - organizacyjna
przez naszego dyrektora doprowadzi
przychodni utrudniająca realizację wy
ło do ogromnego zadłużenia wobec
mogów kontraktu zawartego z Regio
tego ZOZ-u i spowodowało wystąpie
nalną Opolską Kasą Chorych. Nasz
nie dyrektora Norberta Krajczego do
organ założycielski, którym jest Zarząd
placówek diagnostycznych z zakazem
Miasta i Gminy w Otmuchowie oraz
wykonywania bezpłatnych badań pa
powołany przez niego dyrektor SP
cjentom ze skierowaniami od lekarzy
ZOZ w Otmuchowie, nie wykazują za
zatrudnionych w publicznej placówce.
interesowania obecną bardzo trudną
dokończenie na str 12
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SKOROSZYCE

Po kilku miesiącach przepychanek radnym w Skoroszycach udało się
skompletować Zarząd

Co nie nasze - likwidujemy
O godzinie ósmej rozpoczęto 11
lipca drugą część sesji Rady Gminy
w Skoroszycach. Początkowo na sali
było 13 radnych, dopiero później
dotarł jeszcze jeden radny. Może ta
„trzynastka” lub odzyskanie przez
niektórych radnych wiary w swoją
misję po udanym dla nich referen
dum sprawiły, że wtorkowe obrady
po spokojnych i rzeczowych po
przednich dwóch sesjach powróciły
do „normalności”.
Przewodniczący Komisji Oświa
ty i Kultury proponuje likwidację
instytucji kultury w gminie, przewod
niczący w imieniu Komisji Finansów
przedstawia wniosek popierający
uchwałę, a sam głosuje przeciw. Re
ferendum było, nie udało się odwo
łać Rady, teraz znów można grać na
nosie Zarządowi, niektórym rad
nym, mieszkańcom. „Klub radnych”
ma tyle spraw do przeforsowania, że
zgłasza wniosek aby Rada nie korzy
stała z wakacyjnej przerwy. Samo
życie.
Tylko w jednym punkcie wszyscy
radni byli zgodni i jednogłośnie przy
jęli statut gminy, regulamin Komisji
Rewizyjnej oraz statut sołectwa.
Gorąca dyskusja rozgorzała przy
podjęciu uchwały w sprawie zmian
w statucie Gminnego Ośrodka Kul
tury, Sportu i Rekreacji. Na wnio
sek przewodniczącego Komisji
Oświaty i Kultury, który powiedział
że „należy dokładnie się przyjrzeć
funkcjonowaniu Ośrodka Kultury
ponieważ jest on mocno rozbudowa
ny i tracimy nad nim kontrolę”, ten
punkt przełożono na inny termin.

Wielka kłótnia
Nie było tłumów mieszkańców
na sesji Rady Gminy w Kamienni
ku, która odbyła się na dwa dni
przed planowanym referendum.
Główny temat sesji „zapoznanie
z zarzutami opublikowanymi na pla
katach na terenie gminy przez gru
pę inicjatywną ds. referendum w
sprawie odwołania obecnej Rady
Gminy w Kamienniku” miejscami
wywoływał salwy śmiechu wśród pu
bliczności. Pełnomocnik ds. referen
dum pytany przez radnych o skład
siedmioosobowej grupy nie chciał
ujawnić nazwisk mówiąc, że ich nie

Głosami trzynastu radnych, przy
jednym przeciwnym radni podjęli
uchwałę o zamiarze likwidacji z
dniem 1 lutego 2001 roku Gminnej
Biblioteki Publiczno - Szkolnej w
Skoroszycach. Zadania, które speł
nia do tej pory gminna biblioteka
mają przejąć biblioteki szkolne.
Po kilku miesiącach utarczek,
radni w tajnym głosowaniu uzupeł
nili skład Zarządu. Na funkcję wicewójta wybrano osobę spoza Rady
- Henryka Sokołowskiego. Głosowa
ło za nim 7 radnych.
Radni nie wyrazili chęci przystą
pienia gminy Skoroszyce do stowa
rzyszenia miast i gmin leżących w
zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej. Jede
nastu radnych nie wyraziło zgody na
przekazanie środków na sztandar

dla Komendy Powiatowej Policji w
Nysie.
Z propozycją wydzierżawienia
lokalu w świetlicy w Sidzinie oraz uru
chomienia punktu gastronomicznego
w Ośrodku Kultury w Chróścinie
wystąpił przewodniczący Komisji
Oświaty i Kultury. W obu przypad
kach mają to być lokale bezalkoho
lowe. Franciszek Urbaniec zgłosił
wniosek aby sprzedać dwie świetlice
w Skoroszycach, a za uzyskane w ten
sposób pieniądze rozbudować po
mieszczenia na stadionie.
Wolą dziewięciu radnych, przy
dwóch przeciwnych i jednym wstrzy
mującym się gazeta „Nasze Skoro
szyce” przestanie się ukazywać.
Wniosek zgłosił radny Krzysztof.
Blaumann.
ip

OTMUCHÓW

W interesie...
dokończenie ze str. 11

Dyrektor nyskiego ZOZ-u Norbert
Krąjczy potwierdza informację że ta
kie zobowiązanie wobec jego zakładu
jest i wynosi 26 tys. Dodaje też, że w
ostatnich dniach cżęściowo zostąło
spłacone. - Na dzień dzisiejszy SP ZOŻ
w Otmuchowie uregulował z tych zale
głości 10 tys. zł. Resztę należności zo
bowiązał się spłacić w ratach. W związ
ku z tym nie ma już przeszkód, aby pa
cjentów z Otmuchowa przyjmować na
badania diagnostyczne bezpłatnie. mówi dyrektor Norbert Krajczy.
Ponadto lekarze skarżyli się że od
kilku miesięcy nie jest realizowana
opieka całodobowa nad pacjentem,
ambulatorium nie funkcjonuje tak jak
powinno - do godziny 18.00, nie ma dy
żurów pediatrycznych- i internistycz
nych w wolne soboty, drastycznie ogra
niczono wizyty domowe i dostęp do
badań laboratoryjnych oraz brak jest
zapewnienia zastępstw w Ośrodku w
Kałkowie. Wszystkie te usługi powin
ny być zabezpieczone bo wynika to z
kontraktu jaki zawarła przychodnia.
Niestety były pracodawca postano
wił utrudnić życie lekarzom, którzy ode
szli z samorządowej przychodni i roz
pętał konflikt, który doprowadził do
powstania patpwej sytuacji. Nowo po
wstała placówka nie mogła podpisać
kontraktu z kasą chorych, a samorzą
dowa przychodnia nie potrafiła na czas

14 lipca na seSji Rady Gminy w Kamienniku
podstawą do dyskusji z pełnomocnikiem ds. re
ferendum Józefem Tęczą były „Nowiny Nyskie
*

mocnika Józefa Tęczę imiennegc
podpisu wójta na ulotkach wydanycł
przez Urząd Gminy (z podpisenr
„wójt gminy”), natomiast wójt chcia
uzyskać autograf Józefa Tęczy n<
opublikowanym w nr. 28 "Nowin1
„apelu do mieszkańców gminy Ka
miennik”. Ponownie doszło do za
mieszania, któremu z mieszanym
uczuciami przyglądała się część rad
nych, sołtysów i publiczności.
- Pani sekretarz - powiedzia
Grzegorz Mendel - proszę zaproto
kułować, że pan Józef Tęcza ukrad
mi "Nowiny".

Spór o “Nowiny" %.

pamięta. Wójtowi, któiy posiada li
stę inicjatorów nazwiska zabronił
ujawnić radca prawny, przytaczając
ustawę o ochronie danych osobo
wych. Z tego powodu powstało za
mieszanie, które trwało dłuższy czas.
- Którzy radni wg pana są dziś
dobrzy? - pytali radni Józefa Tęczę.
- Tego dziś nie powiem.
Radna Beata Stefanowicz - Ciecieląg oraz Czesław Czapkowski
mówili o niewybrednych atakach na
ich osoby. Anonimy, telefony z po
gróżkami. - Czy ktoś się przyzna do
tego? - pytali Stefanowicz - Ciecieląg i Czapkowski.
Następne zamieszanie powstało
przy próbie uzyskania przez pełno-

- Proszę, tu jest dwa złote - mów
Tęcza kładąc monetę przed wójtem
- Nie chcę pieniędzy.-Chcę swo
ją gazetę.
Po chwili Józef Tęcza kładzi
przed wójtem "Nowiny".
- To nie jest moja gazeta. N
mojej były porobione przeze mni
notatki...
Przewodnicząca Rady widząc, ż
dyskusja zmierza w niewłaściwyr
kierunku, ogłosiła przerwę kończą
najważniejszy tego dnia punkt obra
sesji.
Radni nie doczekali się przedsts
wienia konkretnych zarzutów z
strony pełnomocnika.

W nr. 28 „Nowin Nyskich” uka
zała się nieprawdziwa informacja o
zwolnieniu nauczycielki Jadwigi I.
Pani ta nigdy nie była nauczycielką,
ponieważ nie posiadała odpowied
nich kwalifikacji. Była za to od 4 lat
dyrektorem Gminnej Jednostki
Oświaty, zaś odszkodowanie na
rzecz tej pani, w wysokości 3-miesięcznych poborów, zasądzono nie
za niesłuszne zwolnienie z pracy, ale
przez niedopełnienie przez GJO
obowiązku zawiadomienia o zwol
nieniu związków zawodowych, do
których była pani dyrektor wstąpiła
na trzy miesiące przed zwolnie
niem.
Obowiązku tego nie dopełnił dy
rektor GJO. Proszę o zamieszczenie

tego sprostowania w niezmieniom
formie.

Nowa przychodnia przy ul. Nyskiej

zatrudnić nowych lekarzy. Zdezorien
towani i rozgoryczeni pacjenci posta
nowili interweniować w Opolskiej Ka
*
sie Chorych. Do Otmuchowa pofaty
gował się dyrektor ORKCh Stanisław
Łągiewka, któjy na miejscu zoriento
wał się w sytuacji.
- Po rozmowach z jedną i drugą
stroną zadecydowałem, że obie placów
ki mogą podpisać z nami kontrakty.
Wypowiedziałem część kontraktu pu
blicznej placówce zdrowia, bo za leka
rzami, którzy stamtąd odeszli, poszła
spora grupa pacjentów.
Niepubliczna przychodnia podpi
sze taki kontrakt z nami 15 sierpnia. Do
tego czasu przyjmujący tam lekarze
pracować będą bez wynagrodzenia. Jest
to wymóg prawny. Oprócz tego w
ośrodku tym trwały jeszcze prace re

montowe i nie wszystko było gotowe.
Na-razie wydaliśmy zgodę na refunda
cję leków dla pacjentów tam się zgła
szających - mówi dyrektor Opolskiej
Kasy Chorych Stanisław Łągiewka. Mieszkańcy mogą też skorzystać z usług
dotychczasowej placówki medycznej,
która zatrudniła emerytowanych leka
rzy. Mam nadzieję że nie wpłynie to na
jakość usług tej placówki.
Z naszych informacji wynika, że
większość prac adaptacyjnych w pry
watnej przychodni została już wykona
na. Nie zawiedli też pacjenci, którzy
przeszli za swoimi lekarzami. - Do tej
pory 5 tys. osób złożyło deklarację i chęć
korzystania z naszych usług - mówi le
karz niepublicznego ośrodka zdrowia,
Elżbieta Białkowska.
Maciej Byczek

Nazwisko oraz adres d
wiadomości redakc

Od redakcji:
Informację napisałem na po<
stawie dyskusji radnych podczs
ostatnich sesji w gminie Kamienni!
Jeżeli radni oficjalnie na sesji m<
wią o pani Jadwidze I. „nauczycie
ka” to mam prawo przypuszczać, i
wiedzą o kim mówią i mówią prav
dę. Niestety, okazuje się, że niektc
rzy radni podczas sesji świadomi
(lub nieświadomie) próbują poro:
nić swoje środowisko. Moim błędei
było niepotwierdzenie tej wiadome
ści, za co przepraszam nauczycieli
i

str. 13 »
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GŁUCHOŁAZY

Po dwuletnim procesie z gminą Głuchołazy Roman i Łucja Kierzkowscy, właściciele firmy Rawl, dzierżawcy miejskiego
targowiska na ul. Moniuszki w Głuchołazach, wygrali proces w 'Sądzie Rejonowym w Opolu w sprawie naruszenia ich
własności przez gminę

Gmina przegrała
16 marca 1998 r. Zarząd Miasta
Gminy w Głuchołazach pod przeodnictwem burmistrza Szawdylaa znacjonalizował mienie pp.
jerzkowskich przekazując targowiko podległemu sobie Miejskiemu
akładewi Budynków bez uchwały
.ady Miejskiej w tej sprawie. Przejlując targowisko gmina nie rozlityła się ze spółką Rawl z poniesioych pYzez nią nakładów finansoych. Właściciele spółki Rawl nie
trzymali żadnego oficjalnego pi
tna informującego o tym, że nie są
iż dzierżawcami targowiska.
Wg decyzji Sądu Rejonowego w
•polu gmina naruszyła prawo i ko>ysta z nie swojej własności.
Orzeczenie nie jest prawomoce. Gmina Głuchołazy odwołała się
d postanowienia sądu.

Sprawa Kierzkowscy kontra gmia jest dosyć długa i skomplikowaa. Zac^ęło^ję 6 lutego 1995 r., kiey Łucja i Roman Kierzkowscy podisali umowę dzierżawy gruntu od
liędzyzakładowej Spółdzielni
lieszkaniowej, ale za zgodą właściela tegoż gruntu, czyli Urzędu Mia:a i Gminy. Spółka Rawl uzyskała
szelkie możliwe pozwolenia na rozoczęcie inwestycji. W planach zaospodarowania przestrzennego
runt przeznaczony był pod zabudoę osiedla domków jednorodzinych lub na teren handlowy. W1995
firma Rawl na obszarze 1,5 ha nad
ieką Białką wybudowała targowito kosztem prawie 700 tys. zł. Dzięi temu stworzono ponad 200 miejsc
racy w gminie, w której istniało już
uże bezrobocie.
Spór między spółdzielnią a
półką
Powodem sporu między spółką
awl a spółdzielnią są dwie umowy,
ierwsza została zawarta 6 grudnia
?94 r. przewidując w pkt. 5 czas jej
^owiązywania do 31 grudnia 1997
z możliwością przedłużenia na
lisze jednoroczne okresy. Podpisa» ją dwóch członków Zarządu.
!mowa ta została zmieniona anek:m, w którym określono czas tj.
itę przystąpienia przez spółdzielę do wykonywania robót związa<ch z budownictwem mieszkanioym (zgodnie z planem zagospoda>wania przestrzennego. Aneks zoał podpisany przez dwóch człon5w Zarządu. Umowa druga o idencznej treści została podpisana
rzez jednego członka Zarządu 6
tego 1995 r.
- Myśmy wiedzieli, że na tym te
inie nigdy nie powstanie żadna inestycja, dlatego, że jest to teren
idrzeczny, zalewowy, najniżej pożony w mieście - mówi Roman
ierzkowski. - Znaliśmy właściwoi tego gruntu. Wykonywaliśmy inestycje, roboty ziemne, budowlane,
yiiśmy dokładnie zorientowani w
macie. Dlatego Kierzkowscy zaizpieczyli się tak formułując anfiks
> umowy.
Kłopoty finansowe po powodzi
trawiły, że firma Rawl zalegała
jtółdzielni Mieszkaniowej czynsz,
latego spółdzielnia, kiedy właści

ciele targowiska nie mieli pieniędzy
na zapłacenie czynszu, wypowiedzia
ła im umowę. (W tym czasie gmina
prowadziła spory ze spółdzielnią
odnośnie gruntu, na którym stało
targowisko i próbowała kilkakrotnie,
zresztą nieskutecznie, wypowiedzieć
Spółdzielni Mieszkaniowej umowę
dzierżawy gruntu). Działania spół
dzielni szły w kierunku narzucenia
pp. Kierzkowskim jak największego
czynszu, by nie byli w stanie zapła
cić, a wtedy Spółdzielnia Mieszka
niowa mogłaby przejąć targowisko
za długi...
Wreszcie 31 października 1997
r. prawo wieczystego użytkowania
działek przez Spółdzielnię Mieszka
niową wygasło. Od tego czasu spół
ka Rawl prowadziła rozmowy z gmi
ną Głuchołazy w sprawie dzierżawy
ww. działek. W tym też czasie pp.
Kierzkowscy użytkowali grunt bez
umownie - będąc jego posiadaczem.
Początkiem listopada SM chcąc
odzyskać pieniądze skierowała spra
wę na drogę egzekucji komorniczej.
Komornik wręczał kupcom tytuły
zajęcia czynszu. Zaczęła też zawie
rać z kupcami umowy, czyli wtedy,
kiedy nie mogła tego robić, ponie
waż nie miała już prawa użytkowa
nia wieczystego gruntu. - Ludzie bar
dzo chętnie poszli na taki układ dla
tego, że nagle spółdzielnia obniżyła
czynsz. Pojawiły się pogłoski, że my
nie mamy podpisanej umowy. I ci
ludzie polecieli, podpisali umowy
do dzisiaj nie wiemy ile - mimo, że
poszły pisma - opowiada Roman
Kierzkowski... - Więc napisaliśmy, że
skoro spółdzielnia nie przedstawiła
nam listy osób i kwot jakie pobrała
uważamy, że dług nie istnieje. Ponie
waż my byliśmy winni spółdzielni 43
tys- zł, więc rachunki naszym zda
niem wyrównały się. Napisaliśmy
także, że powinniśmy się spotkać i
rozliczyć. Nawet na rozprawie sędzia
kazał spółdzielni przedstawić listę
osób, z którymi SM zawarła umowy
i lak się okazało taka lista do dnia
dzisiejszego nie istnieje - mówią mał
żonkowie.
Burmistrz ich olał
Od początku listopada do koń
ca stycznia pp. Kierzkowscy usiłują
wyjaśnić sprawę własności gruntu u
burmistrza, ale są notorycznie lek

ceważeni. Wreszcie 29 stycznia 1998
o godz. 9 rano na targowisku poja
wia się burmistrz, który oficjalnie ko
munikuje kupcom, że targowisko
jest gminy, mimo, że Kierzkowscy
żadnego oficjalnego pisma z gminy
nigdy nie otrzymali, i kupcy nie po^winni płacić czynszu ani spółdzielni
ani Kierzkowskim.
Decyzją Zarządu Gminy z dn. 16
marca 1998 r. targowisko zostało
przekazane podległej sobie jednost
ce, czyli Miejskiemu Zarządowi Głu
chołazy. Zaledwie tydzień wcześniej
ten sam Zarząd Gminy na posiedze
niu postanowił przekazać teren tar
gowiska w dzierżawę firmie Rawl.
Zarząd bez uchwały Rady Miejskiej
„znacjonalizował” własność pp.
Kierzkowskich. MZB rozpoczął za
wieranie porozumień z kupcami.
Zaczął też pobierać opłaty za han
del na targowisku.
- Postanawia się nam zabrać na
szą własność. To jest nonsens, jest to
naruszenie prawa - mówią wzburze
ni właściciele firmy Rawl. - Myśmy
zabiegali o uregulowanie umów,
wyrzucono nas, bez orzeczenia są
dowego. Stosunek cywilnoprawny z
nami nie został uregulowany. Nie
podpisano z nami umów. Wyrzuco
no nas, pozbawiono nas środków do
życia i możliwości prowadzenia dzia
łalności gospodarczej. Oficjalnie nie
wypowiedziano nam posiadania, nie
zachowano litery prawa. Wyrzucono
nas z dnia na dzień. To był 1 kwiet
nia 1998.
Kiedy Kierzkowscy powiadomi
li gminę, że złożyli doniesienie do
sądu o ochronę naruszonego posia
dania (15 czerwca 1998 r.) wówczas
gmina zareagowała. W celu polu
bownego załatwienia sporu gmina
poprosiła o wycenę inwestycji przez
biegłego rzeczoznawcę i ewentual
ne rozliczenie się. Kierzkowscy wy
słali więc wycenę opiewającą na 700
tys. zł z żądaniem zapłaty. Wyzna
czyli termin miesięczny.
- W sierpniu poszliśmy z wyceną
i swoim prawnikiem do urzędu. Burmistrz Szawdylas totalnie nas
olał. Siedział z fajką w zębach. Na
wet nie podniósł na nas wzroku.
Zapytał: co wy chcecie? - Odpowie
dzieliśmy, że przyszliśmy w sprawie
rozliczenia, które pan do nas wysłał.
- Zapytał opryskliwie: Ja?! Ja żad

nych pism nie pisałem. Tutaj nic nie
dostaniecie. Idźcie do sądu! - opo
wiada p. Kierzkowska.
W międzyczasie gmina nie sta
wia się na rozprawy, ponieważ zmie
nili się radni, zmienił się Zarząd,
zmienił się radca prawny. - Byliśmy
nawet w stanie obniżyć odsetki, aby
się rozliczyć. Ale okazało się, że tak
się nie stało, bo gmina będzie cze
kała na orzeczenie sądu.
- To jest branie odpowiedzialno
ści finansowej, ponieważ gmina musi
wyłożyć w tej chwili nie 5 tys. ale kil
kanaście miliardów. My jesteśmy
pewni swojego, ponieważ skorzysta
liśmy z doradztwa wojewody, który
stwierdził, że sprawa jest ewidentna,
gmina się tu przyznaje, prosi o wy
cenę, chce si^ rozliczyć. Sprawa bro
ni się sama - mówi właściciel spółki
Rawl.
- Przejęli od nas targowisko i
szybciutko znalazły się tam ciepłe
posadki dla rodziny członków Zarzą
du i dyrekcji MZB - mówią pp.
Kierzkowscy. - Wcześniej zatrudnia
liśmy tylko dwie osoby. Jedną do biu

ra, drugą do pilnowania targowiska
i toalet, a gmina po przejęciu zatrud
niła od razu aż cztery kobiety.
- Zostaliśmy pozbawieni środ
ków do życia. Moja córka studiuje,
3-letnie dziecko jest niepełnospraw
ne, nie mam telefonu, nie mogę
dziecka leczyć. Z dużego inwestora
zostałem dziadem. Nie mam płaco
nego ZUS-u, mimo że nasza dzia
łalność gospodarcza nie jest zlikwi
dowana. Zrobiłem sobie lukę w ży
ciorysie. Moja działalność trwa, ale
nie przynosi zysków. Toczą się na
wet przeciwko mnie egzekucje ko*
mornicze. A przecież nikt nie będzie
się prosił o zapłatę za prąd, wodę,
gaz.
- Każdy widział, że targowisko
przynosi duże pieniądze. Zarówno
gmina jak i SM. Zamiast z właści
cieli ściągać pieniądze, nakładać
wyższy czynsz, wspomagać rozwój
podmiotów gospodarczych bur
mistrz Szawdylas działał wbrew in
teresom miasta i ludzi - mówią z
goryczą pp. Kierzkowscy.
Agnieszka Nawrocka

Wolne miejsca
W Zespole Szkół Zawodowych
w Głuchołazach są jeszcze wolne
miejsca dla absolwentów szkół pod
stawowych, którzy zdali egzaminy
wstępne do szkół średnich, ale z bra
ku miejsc nie zostali przyjęci. 5-letnie Technikum Zawodowe kształcą
ce w zawodzie technik technologii
drewna oferuje uczniom możliwość
kontynuowania nauki.
Dla absolwentów szkół podsta
wowych, którzynie przystępowali do

egzaminów wstępnych ZSZ propo
nuje naukę w szkole zasadniczej w
zawodach: krawiec, operator obra
biarek skrawających, stolarz. W tych
zawodach szkoła zapewnia realiza
cję zajęć praktycznych w dobrze wy
posażonych warsztatach szkolnych.
Szkoła dysponuje również miejsca
mi dla uczniów pragnących zdobyć
zawód sprzedawcy pod warunkiem,
że uczeń sam zapewni sobie zajęcia
praktyczne.
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NIEMODLIN

Wędkarze - juniorzy z Niemodlina najlepsi na
Opolszczyźnie

FLORIANOWE wieści
Uszczupliło się grono kawalerów
w niemodlińskiej Jednostce Ratow
niczo - Gaśniczej. 6 lipca w USC w
Korfantowie związek małżeński z
Beatą Rokosz zawarł Zbigniew Kot
kowski.
Na ceremonii ślubu obecna była
delegacja strażaków, która naocznie
chciała przekonać się, czy ich kole
ga w ostatniej chwili nie będzie chciał
się wycofać. Jak przystało na odważ
nego strażaka, trzymał się dzielnie i
dziarsko powiedział „tak”.
Od kolegów z JRG Niemodlin
państwo Kotkowscy otrzymali pięk
ny prezent a małżonka Beata dodat
kowo duży, drewniany wałek z de
dykacją...

. Mistrzowie
okręgu

JOTPE

NIEMODLIŃSKIE KRYM INALKI
Nieznani sprawcy, przecinając
kłódki włamali się do Centrali Na
siennej w Graczach. Ich łupem pa
dła kosiarka spalinowa o wartości
około tysiąca złotych. Nasion nie
ruszyli. Zdarzenie miało miejsce 7
lipca br.

dzonego malucha na miejscu wypad
ku. Następnego dnia jeden z miesz
kańców Niemodlina zgłosił kradzież
tego samochodu. Podczas prowa
dzonych wyjaśnień pojawiło się wie
le nieścisłości, które próbują rozwi
kłać niemodlińscy policjanci.

Na jednym z budynków na ulicy
Drzymały w Niemodlinie zakończył
jazdę fiat 126p. Kierujący nim mło
dzieniec uciekł pozostawiając uszko

W nocy z 13 na 14 lipca nieznani
sprawcy włamali się do Fabryki Por
celitu w Tułowicach, skąd z pomiesz
czeń dyrekcji zakładu skradli kom

puter. Złodzieje zdołali przechytrzy
jedną ze znanych firm ochroniai
skich, która całodobowo strzeże tu
łowicki Porcelit.

Z okazji zbliżającego się święt
policji wszystkim funkcjonariuszor
Komisariatu Policji w Niemodlini
składam najlepsze życzenia, dzięku
jąc równocześnie za poświęcanie ir
Waszego drogocennego czasu.

JOTPi

Kosmiczne ceny biletów ustalił dzierżawca basenu w Lipnie

Kąpiel dla majętnych

Marcin Babiński i Grzegorz Greń

W Mistrzostwach Okręgu Ju
niorów Marcin Babiński zajął
pierwsze miejsce, Grzegorz Greń
drugie. Obaj z Koła PZW Niemo
dlin.
Kanał Ulgi w Opolu gościł
uczestników zmagań 16 i 17 czerw
ca. Marcin Babiński w pierwszym
dniu złapał 8,190 kg ryb, w drugim
7,450 co dało mu w sumie najlepszy
wynik i tytuł mistrza juniorów

Opolszczyzny.
Wyniki Grzegorza Grenia:
pierwszy dzień - 6,900 kg, drugi
4,560 i tytuł wicemistrza Opolszczy
zny.
Nad juniorami opiekę sprawuje
wiceprezes ds. młodzieży Tadeusz
Babiński. Prezes koła Lucjan Syposz
może spokojnie patrzeć w przy
szłość. Juniorzy zaczynają deptać po
piętach utytułowanym zawodnikom
nieco starszego pokolenia.

bistro, w którym ceny potraw i na
pojów oscylują w granicach cen re
stauracji w pięciogwiazdkowym ho
telu. Płacąc pięć złotych odwiedza
jący basen mieszkańcy i turyści chcą
mieć zapewnione chociażby natryski,
których nie uświadczysz.
Samo pomalowanie pomostu,
ścian basenu, wykonanie drobnych
prac modernizacyjnych nie jest wy
starczającym powodem do drastycz
nego podniesienia cen biletów z 3 zł

(w ub.r.) do 5.
W umowie dzierżawy zawartej
Urzędetjt Miasta w Niemodlini
znajduje się punkt dotyczący ustak
nia cen biletów za wstęp na basen i
Lipnie.
Wychodzi na to, że Zarząd z«
pomniał o tym lub zgodził Się na ta
wysokie ceny. Zamiasfna base
dzieci i młodzież chodzą na niebes
pieczne żwiraki.

/i

LASOCICE

Zapomniana
buda

Od kilku lat na trawniku na po
czątku alei Wolności w Niemodlinie
stoi duża przyczepa kempingowa
mająca służyć za kiosk - budkę (?).
Ledwo czytelny napis „lody”, poma
zane ściany, ‘wokół śmieci i resztki
ziaren słonecznika. To wszystko tuż
przy głównej ulicy, którą przejeżdża

Granice zdrowego rozsądku
przekroczył dzierżawca basenu w
Lipnie ustalając ceny biletów za
*
chęć moczenia się w leśnej wodzie.
W tym sezonie aby wejść na basen
dorosła osoba musi zapłacić pięć,
dziecko trzy złote (dla porównania:
za wejście na basen w Nysie dorosła
osoba płaci trzy złote).
Za pięć złotych pan dzierżawca
oferuje leśną wodę w basenie, kawa
łek trawy na rozłożenie koca i bar

Spośród siedmiu teamów najlepsi w rywalizacji okazali się gospodarze - pił
karze Rolnika zdobywając trofeum - Puchar Wójta - po raz szósty z rzędu

Deszczowy puchar

wielu turystów. Ten barakowóz swo
im widokiem widać nie razi włoda
rzy miasta, dbających (jak ciągle de
klarują na wszystkich spotkaniach)
ó estetykę miasta jak i również ma
jących tuż obok swoją siedzibę funk
cjonariuszy Straży Miejskiej.
ip

W fatalnych warunkach atmos
ferycznych, starannie przygotowana
murawa boiska „B”-klasowego Rol
nika Lasocice była miejscem hero
icznej walki o miano najlepszej dru
żyny piłki nożnej gminy Łambino
wice.
W wielkim finale drużyna gospo
darzy mająca za sobą doping kibi
ców i atut własnego boiska po stoją
cej na dobrym poziomie grze wygra
ła z teamem z Mańkowic w stosun
ku 2:1. Bramki dla zwycięzców zdo
był Andrzej Łacny, a dla pokonanych
Sławomir Maciuszek.
W ten sposób piłkarze z Lasocie
zdobyli Puchar Wójta Gminy Łam
binowice po raz szósty z rzędu. Trze
cie miejsee zajęła sympatyczna dru
żyna LZS Piątkowice wygrywając z
Metalowcem w stosunku 2:1. Obie
zwycięskie bramki uzyskał Przemy
sław Krawczyk.

Turniej wzorowo poprowadzili
sędzięwie Paweł Kiszka i Stanisław
Gębuś z Opola oraz Dariusz Grzegocki i Marcin Biegun z Nysy.
Na zakończenie trwającego cały
dzień maratonu piłkarskiego pierw
sze trzy drużyny otrzymały okazałe
puchary, a pozostałe pamiątkowe
dyplomy, które w imieniu wójta wrę
czył członek Zarządu Gminy Mar
cin Krawczyk.
W przerwach między spotkania
mi piłkarskimi swoimi umiejętno
ściami wokalnymi popisywały się
Kamila Jabłońska, Weronika Matu
sik i Małgosia Leśniak ze Studia Pio
senki GOKSiR w Łambinowicach.
Zapytany q sportową ocenę tur
nieju arbiter Paweł Kiszka powie
dział: - Wszystkich uczestników dzi
siejszego turnieju cechowała niesa
mowita ambicja i wola walki. Nato
miast postawą jednego z zawodni

ków Mańkowic jestem zbulwersowt
ny. Piłkarz reprezentujący Odrę Rj
ana Opole dał na prowincji przykła
negatywnego zachowania. Chan
stwo na naszych boiskach zaczyn
niepokoić.
Prezes Rolnika Arkadiusz Kaj
piński był zadowolony z sukcesów
organizacyjnego i sportowego.
Dziękuję trenerowi Włodzimierze
wi Chmielowi i chłopcom z drużyn
za zaangażowanie w organizację tui
nieju. Dzięki nim i sponsorom mog
powiedzieć, że impreza udała się
powiedział z uśmiechem.
A oto końcowa klasyfikacja tui
nieju:
1. Rolnik Lasocice 2. Dreai
Team Mańkowice 3. LZS Piątków
ce 4. Metalowiec Łambinowice 5. J;
sienica Dolna - Drogoszów 6. LZ
Budzieszowice 7. LZS Malerzowici

Zbigniew Marcinkiewic

DODA TEK

TELEWI ZYJNY

OD 21 DO 27 LIPCA 2000

t t y
piątek 21.07

tygodnia
sobota 22.07

\N NISZCZYCIEL

MAŁŻEŃSKA RAPSODIA

0.10 Conan Niszczyciel (CoDestroyer) * film fantastycz. 1984, reż. Richard Fleischer,
mold Schwarzenegger, Gras, Wilt Chamberlain, TYacey
(97 min)

TVP1 20.05 Małżeńska rapsodia
(Miami Rhapsody) - komedia oby
*
cząjowa, USA 1995, reż. David Fran
kel, wyk Sarah Jessica Parker, An
tonio Banderas, Gil Bellows, Mia
Farrow (95 min)

ma królowa Taramis prosi
i, by wraz z jej siostrzenicą
d tajemniczy skarb mający
ną moc. Taramis omamia
i obietnicą wskrzeszenia jego
nej Walerii. Niepokonany wow towarzystwie księżniczki
wyrusza do odległego zamku.
Ize Canon przeżywa wiele facych i niebezpiecznych przywypraw9 uczestniczą jeszcze

W Miami na Florydzie mieszka szczę
śliwa z pozoru rodzina Marcusów. Jed
nak pewnego dnia rodzinne szczęście
pryska. Gwyn Marcus - specjalistka od
reklamy decyduje się opowiedzieć o ro
dzinie i miłosnych problemach swemu
psychoanalitykowi Opowieść swą zaxzyna od rodzinnego spotkania na ślu
bie jej młodszej siostry - Leslie. Wła
śnie wtedy ojciec Gwyn, zwierza się
córce, że podejrzewa swoją żonę o
zdradę. Nina otwarcieprzyznaje się do
romansu z Kubańczykiem Antonio pielęgniarzem opiekującym się chorą
babcią. Okazuje się, że miłosne grze
chy mają także na sumieniu: Vic, któ
ry umawia się na sekretne schadzki z
agentką podróży i brat Jordan, które
mu ciąża żony Terri, nie przeszkadza
romansować z piękną modelką Kaią.
Nawet świeżo upieczona mężatka Le
slie zostaje zaskoczona w sypialni ze
swoją dawntpszkolną sympatią...

i kapitan królewskiej straży
ata, który zaraz po wypełnie
ni, ma zabić Conana. Kiedy
dowiaduje się, że padł ofiatępnej królowej, staje do walmi mocami, aby ocalić świat...

ZABIJANIA
).3O Czas zabijania (A Time
- film obyczajowy, USA 1996,
1 Schumacher, wyk. Matthew
laughey, Sandra Bullock, SaJackson, Kevin Spacey (165

niedziela 23.07

i młodego, obiecującego ad-

, który podejmuje się obrony
•o więźnia - ojca brutalnie
mej i pobitej dziesięcioletniej
ynki, który zastrzelił oprawvojego dziecka. Adwokat
:ony przez żong, prześladowaz Ku KluzJClafl^taje do niewalki o życie, swego klienta
mocy ambitnej studentki pra
wnego nauczyciela, a obecnie
lika. Ma przeciwko sobie nie
monicznego prokuratora, ale
nastawioną nieprzychylnie
zysięgłych oraz mieszkańców
'zka w bodaj najbardziej rasim stanie USA - Missisipi..

kraju Ishtar. Tu poznają uroczą re
wolucjonistkę, której postanawiają
pomóc w walce o obalenie tyrana.
Wkrótce, wbrew swoim zamierze
niom, zostają wciągnięci w niebez
pieczną aferę polityczną i wplątani w
działalność rewolucyjną, przeżywając
przy tym wiele nieprawdopodobnych
przygód...

dzieckiem Willa i Anny Brangwehów,
zamożnych farmerów. Od dziecka ma
rzy o wyrwaniu się ze wsi, osiągnięciu w
życiu czegoś więcej, niż jej rodzice. Jest
zapaloną feministką, której przekonań
nie są w stanie zmienić żadne niepowo
dzenia. Marząca o karierze artystycznej
dziewczyna, podejmuje pracę w szkole.
Wkrótce przeżywa swą pierwszą miłość
do młodego żołnierza...

ZAKAZANA MIŁOŚĆ
TVP1 00.55 Zakazana miłość (Un
der theCherry Moon) - melodramat,
USA 1986, reż. Prince, wyk Prince,
Jerome Benton, Kristin Scott Tho
mas, Steven Berkoff (96 min)

Amerykański żigolak, Christopher
Tracy, wiedzie w Nicei beztroski ży
wot. Obdarzony przez naturę zniewa
lającym urokiem mężczyzna jest wy
rachowany i niezdolny.do wielkich
uczuć. Potrafi kochać jedynie pienią
dze. Żyje z zamożnych kobiet, a dla
przyjemności przygrywa na pianinie
w miejscowych ekskluzywnych ba
rach. Pewnego dnia Christopher ijego
wspólnik Tricky wybierają się na uro
czyste przyjęcie wydawane z okazji 21.
urodzin dziedziczki wielomilionowej
fortuny - Mary Sharon. Nieproszeni
goście szybko zostają wyrzuceni za
drzwi, jednak następnego dnia Mary
niespodziewanie zjawia się w barze,
gdzie gra Christopher. Początkowo
przyjaciele zainteresowani są wyłącz
nie jej majątkiem, jednak stopniowo
zaczynają naprawdę zabiegać o jej
względy...

TVN 14.35 Ishtar - komedia, USA
1987, reż. Elaine May, wyk Warren
Beatty, Dustin Hoffman, Isabelle Ad
jani, Charles Grodin (103 min)

wtorek 25.07

Dwaj kiepscy piosenkarze i zarazem
kompozytorzy - wysoki, flegmatyczny
i skłonny do melancholii Lyle Rogers,
oraz niski, energiczny i gadatliwy
Chuck Clark - mimo licznych niepo
wodzeń, nigdy nie przestoją marzyć o
sławie. Wreszcie los wydaje się być dla
nich łaskawy: obaj panowie otrzymu
ją propozycję wyjazdu na występ do
Maroka. Po drodze popadają jednak
w tarapaty i dostają się do mitycznego

TVP2 22.40 Wieczór filmowy - Ko
cham kino: Tęcza (The Rainbow) film obycząjowy, W. BryL 1988, reż.
Ken Russell, wyk. Sammi Davis,
Paul McGann, Amanda Donohoe,
Christopher Gable (100 min)
%

TĘCZA

Przełom XIX i XX wieku. Młodziut
ka Ursula Brangwen jest najstarszym

WSPANIAŁYQUINN
TVN 20.30 Wspaniały Quinn (The Mi
ghty Quinn) - thriller, USA 1989, reż.
Carl Schenkel, wyk Denzel Washing
ton, James Fox, Mimi Rogers, Emmett
Walsh (94 min)

Na jednej z karaibskich wysp odnale
zione zostaje ciało z odrąbaną głową.
Okazuje się, że ojiarą jest amerykański
biznesmen Donald Pater. Dochodzenie
w tej sprawie prowadzi były agent FBI,
obecnie szef lokalnej policji, Xavier
Quinn (D. Washington). Gubernator
wyspy nalega, by Quinn jak najszybciej
zamknął śledztwo, gdyż ta paskudna
sprawa zagraża istotnie przemysłowi tu
rystycznemu, z którego żyją Karaiby...

środa26.07

PRAWDA ABSOLUTNA
TVP120.10 Okruchy życia: Prawda ab
solutna (The Absolute Thith) - thril
ler, USA 1995, reż. James Keach, wyk
Jane Seymour, Bruce Greenwood, Lin
da Purl, William Devane (88 min)

Alison Reed - znana i ceniona producentka telewizyjnego magazynu infor
macyjnego Focus, wspólnie ze swoim
korespondentem, Jake’em, zostaje uho
norowana prestiżową nagrodą. Tymcza
sem cały kraj żyje przygotowaniami do
prezydenckiej kampanii wyborczej. Jed
nym z kandydatów jest senator Emmett
Hunter. Okazuje się jednak, że senator
jest zamieszany w pewien obyczajowy
skandal. Jego rzeczniczka prasowa Jean
Douglas zwierza się byłej koleżance z
CNN...

FANDANGO
Fandango - komedia obycząjowa, USA 1986, reż. Kevin Reynolds, wyk Kevin Costner, Judd Nelson, Sam Ro

bards, Chuck Bush (87 min)

Austin w stanie Teksas. Jest maj 1971 roku. Grupka świeżo upieczonych absolwentów uniwersytetu właśnie świętuje
otrzymanie dyplomów i postanawia w szczególny sposób pożegnać studenckie czasy. Młodzi ludzie z niepokojem
patrzą w przyszłość. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wkrótce ich drogi się rozejdą i że już nic nie będzie
wyglądało tak jak dawniej: jedni rozpoczną pracę, inni pójdą do wojska i najpewniej zostaną wysłani do Wietnamu.
Wspólna zabawa to ich ostatnie chwile beztroskiej młodości, dlatego pragną je spędzić w niepowtarzalny sposób,
aby jak najdłużej zachować w pamięci Jeden z nich - Gardner Bames - proponuje, aby razem wybrali się w podróż
przez teksańską pustynię do miejsca, gdzie cztery lata wcześniej ukryli swój skarb. Teraz zwariowani podróżnicy
wybierają się po niego imponującym krążownikiem Phila. Jest wśród nich także Kenneth Waggener, który właśnie
odwołał swój ślub, ponieważ otrzymał powołanie do wojska. Do trójki przyjaciół dołączają jeszcze Dorman - pra
gnący zostać duchownym oraz Lester - nie stroniący od alkoholu, przyszły księgowy...

TVP1 wtorek 25 lipca, godz. 23.10

PIĄTEK 21 LIPCA
TVN

VP 1
Zwierzyniec braci Kratt”
- serial przyrodniczy
-ato z Misiem i Margolcią
Powrót Arabeli” (19/26):
ijprzymierze znowu razem”
ial dla młodzieży
Yiadomości
hrognoza pogody
Flipper” (19/22) - serial
godowy
Vakacyjny telefon z
lysłami [tel. 0-800120120]
.Deszczowa piosenka”
ngin’ in the Rain”) ical, USA 1952, (99 min)
Club samotnych serc
Wiadomości
Agrobiznes
,Klan” (277,278,279)

13.40 Kino letnie: „Belmonte” film biograficzny, Hiszpania/
Francja 1995, reż. Juan
Sebastian Bollain, wyk. Achero
Manas, Jesus Bonilla, Lautaro
Murna, Luis Miguel Calvo
(101 min)
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1177) telenowela, USA 1992 (22 min)
16.00 Twarzą w twarz z Europą program publicystyczny
16.20 Kronika Filmowa
16.45 Do Sydney z Jedynką
17.00 Teleexpress
17.25 Lista przebojów
17.50 Gość Jedynki
18.05 „Tajemnicza kobieta” (20/
120) - telenowela, Wenezuela

1999-2000, reż. Jose Alcalde,
wyk. Carolina Tejera, Juan
Carlos Vivas, Mariano Alvarez,
Luis Fernandez (44 min)
19.00 Wieczorynka: „Bob the
Builder” - serial animowany (20
min) (dubbing)

19.20 Rodzinny puchar
19.30 Wiadomości
20.10 „Conan Niszczyciel”
(„Conan the Destroyer”) - film
fantastyczny, USA 1984, reż.
Richard Fleischer, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Grace Jones,
Wilt Chamberlain, (97 min)

2155 Od A do Z: H-ala zdjęciowa
22.15 Twój Kosmos: Słońce inaczej
- reportaż
22.30 Monitor wiadomości

22.55 Sportowy flesz
23.00 Nocne rozmowy - program
publicystyczny
23.45 Nie taki horror straszny:

„Egzorcysta” („The Exorcist”) horror, USA 1973, reż. William
Friedkin, wyk. Ellen Burstyn, Max
von Sydow, Lee J. Cobb, Linda
Blair (117 min)
01.45 Noc internautów
02.20 Nie taki horror straszny:
„Powrót żywych trupów 2”
(„Return of the Living Dead. Part
2”) - horror, USA 1987, reż. Ken
Wiederhorn, wyk. Michael
Kenworthy, Dana Ashbrook,
James Karen, Thom Mathews
(86 min)
03.45 Zakończenie programu_______

VP 2
telezakupy
Jziennik krajowy
Złotopolscy” (83):
port” - telenowela
itudio urody - magazyn
hogram lokalny
Złotopolscy” (84): „Thidny
rót” - telenowela
transmisja obrad Sejmu
II Gala Piosenki Biesiadnej
ssiada bez granic (2) ’ram rozrywkowy
Panorama
Złotopolscy” (85,86):
ieczka”, „Awans” nowela

N drodze do Unii:

Królewska droga - program
publicystyczny
17.30 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Jeden z dziesięciu teleturniej [audiotele: 070085850]
19.20 Dwójkomania
19.30 Jeden na jeden
20.00 „Na dobre i na złe” (10):
„Szantaż” - serial obyczajowy,
Polska 1999, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Małgorzata
Foremniak, Artur Żmijewski,
Krzysztof Pieczyński, Ewa
Skibińska (50 min)

21.00 Co nam w duszy gra: Lato
(1) - program rozrywkowy
21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.35 „Tajny agent” („The Secret
Agent”) - dramat sensacyjny,
USA/W Bryt. 1996, reż.
Christopher Hampton, wyk.
Bob Hoskins, Patricia Arquette,
Garard Depardieu, Robin
Williams (91 min)
00.15 „Niezwykłe akcje ratowania
zwierząt” (1/4) - serial
dokumentalny, USA
00.40 „Kupidyn - posłaniec

miłości” („Cupid”) (4) - serial
obyczajowy, USA 1998, reż.
Elodie Keene, wyk. Jeremy Piven,
Paula Marshall, Connie Britton,
George Newborn (46 min)
01.25 „Na pełnym morzu”
(„Rederiet’7’High Seas”) (70/85)
- serial obyczajowy, Szwecja 1994,
reż. Erik Kiviniemi, wyk. Gósta
Priizelius, Gaby Stenberg,
Suzanne Reuter, (42 min)
02.10 „Agent 86” („Get Smart”) (25)
- serial komediowy
02.30 Noc melomana: Ludwig van
Beethoven - VII Symfonia A-dur
op. 92 - koncert
03.10 Zakończenie programu

)LSAT
*iosenka na życzenie
.Voltron” (116) - serial
nowany
Karate Kot” (7) - serial
nowany
^lityczne graffiti
AHo, Allo” (78) - serial
lediowy
.Herkules” („Hercules 3”)
(- serial fantastyczny
.Świat według Kiepskich”

I - serial komediowy
Aodzina zastępcza” (9) -

li komediowy
.Luz Maria” (165) nowela
,Bil 1 Cosby i straszne
ciaki” („Kids Say the
udest Things”) (4) - serial
lediowy
,Oh, Baby” (14) - serial
nediowy

05.00 Zpiva Karel Gott (2) 05.35 Portret herećky Jaroslavy Adamove 05.59 Dobre rano s Ćeskou televizi

07.30 Telesklep
07.45 „Przygody kapitana Simiana” (21) - serial

08.25 Prehled poradu 08.30 Kouzelna śkolka 09.00-

08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (15) - serial
08.35 „Dennis rozrabiaka” (66) - serial animowany
09.00 „Łebski Harry” (41) - serial animowany
09.25 „Inspektor Gadget” (34) - serial animowany
09.45 Telesklep
10.00 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
10.30 „Babilon V” (15) - serial SF, USA
11.20 Telesklep
12.00 „Nigdy cię nie zapomnę” (80) - serial

12.50 „Angela” (43) - serial obyczajowy
13.45 „Przygody kapitana Simiana” (21) - serial
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (15) - serial
14.25 „Dennis rozrabiaka” (66) - serial animowany
14.50 „Łebski Harry” (41) - serial animowany
15.15 „Inspektor Gadget” (34) - serial animowany
15.40 Fenomen Milionerów - program rozrywkowy
16.10 „Bajer w Bel-Air” (24) - serial komediowy
16.40 „Esmeralda” (21) - serial obyczajowy, Meksyk
17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
18.05 „Nigdy cię nie zapomnę” (81) - serial
19.00 TVN Fakty

19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Angela” (44) - serial obyczajowy
20.30 „Czas zabijania” („A Time to Kill”) - film
obyczajowy, USA 1996, reż. Joel Schumacher,
wyk. Matthew McConaughey, Sandra Bullock,

Samuel LJackson, Kevin Spacey (165 min)
23.15 „Rycerze na motorach” („Knightriders”) - film
sensacyjny, USA 1981, reż. George A. Romero,
wyk. Ed Harris, Gary Lahti, Tom Savini, Amy
- Ingersoll (140 min)
01.30 „Pokochaj mnie” („Love Me Twice 2”) - film

erotyczny, USA 1996, reż. Erie Gibson, wyk.
12.30 „13 Posterunek” (38) - serial
Serfaty (45 min)
komediowy
18.35 Super Express TV
13.00 Macie co chcecie
18.55 Informacje
13.30 Sekrety rodzinne •
19.00 Prognoza pogody
14.00 Dyżurny satyryk kraju
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
14.30 Talent za talent
Angel”) (40) - telenowela,
15.00 „Sok z żuka” (16)
Argentyna 1999, reż. Hernan
15.30 Informacje
Abrahamsohn, wyk. Natalia
15.55 „Xena, wojownicza
Oreiro, Facundo Arana,
księżniczka” („Xena, the
Fernanda Mistral, Veronica
Warrior Princess”)^J4) - serial
Vieyra (50 min)
przygodowy
20.00 „13 Posterunek” (38) - serial
16.45 „Z głową w chmurach”
komediowy, Polska 1997, reż.
Maciej Ślesicki, wyk. Cezary
(„Walking the Clouds”) (56) serial obyczajowy, Brazylia 2000,
Pazura, Marek Perepeczko,
reż. DeflfS Carvalho/Jose Luiz
Agnieszka Włodarczyk, Marek
Villamarin, (45 min)
Z
Walczewski (25 min)
17.45 „Luz Maria” (166)20.35 „Graczykowie” (11) - serial
telenowela, Peru 1998, reż.
komediowy, Polska 1999, reż.
Eduardo Macias, wyk. Angie
Ryszard Zatorski, wyk. Joanna
Cepeda, Christian Meier,
Kurowska, Zbigniew
Mariela Alcala, Rosalinda
Buczkowski, Joanna Brodzik,

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

Paweł Wawrzecki (25 min) (powt.)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
21.05 „Wyspa Niedźwiedzia” („Bear
Island”) - film sensacyjny, W. Bryt.
1979, reż. Don Sharp, wyk.
Donald Sutherland, Vanessa
Redgrave, Christopher Lee,
Richard Widmark (103 min)
23.00 Ogłoszenie wyników LOTTO
23.05 Informacje i biznes informacje
23.20 Prognoza pogody
23.30 Polityczne graffiti
23.45 Różowa landrynka
00.15 Super Express TV
00.35 „Łowca głów” („Headhunter”)
- horror, RPA/USA1990, reż.
Francis Shaeffer, wyk. June
Chadwick, Kay Lenz, Wayne
Crawford, John Fatooh (88 min)
02.15 Muzyka na BIS
JJ5.00 Pożegnanie

TVC 1

06.40 ,Anna” (151) - telenowela

Zpravy 09.05 Kulturnitydenik 09.20 Bolkoviny 10.00
- Hlavicka 11.25 Muz s velkou klikou 11.45 Ćerne

ovce 12.00 Zpravy 12.10 Hry bez hranic 13.25 Trpaslik
Nils Karlsson (2/3) 13.50 - Klekanice 14.15 Velke sedlo (2/9) 15.10 Veselka s Moravenkou U Fleku 15.40

Deset stoleti architektury 16.00 Zpravy 16.05 Star
Trek: Nova generace VI (26/26) 16.55 ĆT o vikendu
17.00 Oćite svedeetvi III. (12/13) 17.30 AZ kviz 17.55

Predpovecf poćasi 18.00 - Vecerniky 18.10 - Kinobox
18.35 ĆTvize 18.57 Śfastnych 10 a Śance milion 19.00
-Vecermcek 19.15 Udalosti 19.45 Predpovecfpoćasi
19.50 Branky, body, vteriny 20.00 Tak nevahej a toć!

20.30 Vrazda v hotelu Excelsior 22.05 Udalosti plus
22.15 Predpovecf poćasi 22.20 Branky, body, vteriny
22.25 Tour de France 22.40 Komisaf Moulin 00.35
Losovani Śfastnych 10 a Śance milion 00.40 Udalosti

ve svete 00.50 Cafe Society 02.30 Star Trek: Nova
generace VI (26/26) 03.15 Weekend s Champions Tour

03.40 Hry bez hranic

TVC 2
05.00 S neutrony do doby bronzove 05.10 Velky vuz
05.35 Chcete me? 05.50 Ekonomicky tydenik 06.05

Evropa dnes 06.30 Jak se żije sokolnikum podle Jana
06.45 ĆT o vikendu 06.50 Noviny V 07.10 Udało i ve

svete 07.20 Vecerniky 07.55 Panorama 08.30 „21” 20
09.00 Dobre rano 10.55 Ce omanie 11.25 ĆTo viken

du 1130 Ekonomicky tydenik 11.45 Pokłady sveta 12.00

Euronews 12.20 Vikend s ... 12.25 Zpivani na farmę
13.05 AZ kviz 13.25 Kdo probudi Pindruśe? 14.30
Bledemodry svet 14.50 Jeśte jsem tady 15.20 Rise fan

tazje (13/13) 15.45 Arnold Palmer: Srdce a duśe, ktere
17.20 Nadeje a slava 19.10 Zpravy ve znakove feći 19.15

Monique Parent, Roberta Davis, Jeff Thomas
Johnson, Gabriella Hall (90 min)

Euronews 19.55 Prehled vecernich poradu 20.00 Drź

03.00 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

Monty Pythonuv Letajici cirkus 22.30 Seśli se... 23.25

TV WROCŁAW
07:00 Grupa specjalna EKO 07:30 Jabłko Newtona
08:00 Fakty poranne 08:30 Autostrada 09:00 Kassan
dra 10:00 Telezakupy 10:30 Broadway - wielka biała
droga 11:25 Królowe gór 11:40 Grajmy w szachy 11:50
Dom pełen zwierząt 12:00 Browary polskie 12:15 Spo
tkania z tradycją 12:35 Zjazd minigwiazd 13:05 Psy
chika w zagrożeniu 13:35 Nauka po roku 2000 14:00
U siebie 14:30 EASTENDERS 15:00 Paczka z Ulicu
Zdrowej 15:30 Clip-art. 16:00 Art. -tele -akcje 17:10
Filmy o filmach - O „Pożegnaniach” 17:30 Fakty flesz
17:35 Magazyn Aktualności Kulturalnych 18:00 Fakty
- wydanie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Roz
mowa dnia 18:30 Czas kibica 18:40 Więcej kultury 19:00
U siebie 19:30 Grupa specjalna EKO 20:00 To jest te
mat 20:30 KASSANDRA 21:30 Fakty 21:45 Akta W
22:00 EASTENDERS 22:30 Autostrada 23:00 Maga
zyn żeglarski 23:25 Muzyka 00:15 Dobranocka dla
dorosłych 00:25 Okrutna ziemia

se rytmu 21.00 „21” 21.30 Ji e, pane mini re (8/22) 22.00

Elton John: Unplugged Anglicka hvezda pop musie
00.10 Bolkoviny 0030 Teleshopping 01.00 Euronews
02.00 „21” 0230 Kinobox 02.50 ĆT na priśti tyden 03.00
WORLDNET 03.55 Hlaśeni o pohybu

TV NOVA
6.14 Novashopping 630 Snidane s Novou 8’30 Arnoldovy patalie (13) 9.05 Młady Herkules (13) 9.35 Slavne

kralovske rodiny (8) 9.57 Novashopping 10.00 S vyloućenim verejnosti (ćb) 11.30 Stefanie V (1/52) 12.25

Milady (25) 13.10Tak jde ćas (14) 14.00 Superman (8)

14.55 Pokoj nahore 16.41 Novashopping 16.45 Kolo-

toć 17.10 Riskuj 17.40 Prave tecf z regionu 17.45 Divoky andel (221) 18.28 Poćasi 1835 Kassandra (128)
19.30 Televizni noviny 20.00 Stin vlka 22.00 Natoćto!
22.35 Perićko 23.10 Prave dnes 23.12 Poćasićko 23.15

Preźili dva 0.50 Rambo III 2.30 Novashopping 2.45
Konec vysilani

I Z Y J NŁ Y
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0
TVN

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
10.55 „Doktór Quinn” („Dr Quinn.
Medicine<Voman”) (24) - serial
obyczajowy
11.40 Sekrety zdrowia
12.00 Zwierzęta świata: „Krokodyle
na antypodach” (1/2) - film
dokumentalny, W. Bryt. 1997
(stereo)
12.30 Miliard w rozumie
13.00 Wiadomości

13.10 „Zimna wojna” (11/24):
„Wietnam 1954-1968 ” - serial
dokumentalny, USA 1998
14.00 „Jan Serce” (5/10):
„Zgryzoty” - serial obyczajowy
15.00 Na wielkiej scenie: Andrzej
Urbańczyk kontra Piotr Żak -

program artystyczny
16.00 Studio sport: TUrniej
tenisowy Prokom Open
17.00 Teleexpress
17.20 „Dom” (5/12): „Ponad 200
czwartków” - serial obyczajowy,
Polska 1980, reż. Jan Łomnicki,
wyk. Jolanta Żółkowska,
Tadeusz Janczar, Wacław
Kowalski, Tomasz Borkowy (89
min)

19.05 Wieczorynka: „Mapeciątka” - serial animowany, W.
Bryt. 1984 (25 min) (dubbing)
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
1935 Prognoza pogody
20.05 „Małżeńska rapsodia”
(„Miami Rhapsody”) kome’dia obyczajowa, USA

1995, reż. David Frankel, wyk.
Sarah Jessica Parker, Antonio
Banderas, Gil Bellows, Mia
Farrow (95 min)
21.50 Opole na bis: Superjedynki
(1) - koncert
•
22.40 Twój Kosmos: Medycyna
kosmiczna - reportaż
22.50 Sportowa sobota oraz

Rajdowe Mistrzostwa Polski Olsztyn
23.20 „Niepohamowana siła 2”
(„Excessive Force 2: Force on
Force”) - film sensacyjny, USA
1995, reż. Jonathan Winfrey, wyk.
Stacie Randall, Dan Gauthier, Jay
Patterson, Michel Wiseman (84
min)
00.45 „Po tamtej stronie” (15,16):
„Koszmar”, „Potwór” - serial SF,
USA 1996, wyk. Steven Bauer,
Maurice Dean Vint, Harry
Hamlin, Aaron Pearl (86 min)
02.10 Motown Live (9) - program
dokumentalny (stereo)
02.50 Lista przebojów
03.10 Zakończenie programu

18.00 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Jaś Fasola” (9) - serial
komediowy, W. Bryt.
19.20 Dwójkomania
19.30 Sydney 2000
20.00 Graj piękny Cyganie Ciechocinek 2000(1)
21.50 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.35 „Miłosna rozgrywka”
(„Something to Talk About”) komedia obyczajowa, USA
1995, reż. Lasse Hallstrom,
wyk. Julia Roberts, Dennis

Quaid, Robert Duvall, Gena
Rowlands (100 min)
00.25 Graj piękny Cyganie Ciechocinek 2000 (2)
01.15 „Kunszt” („High Art”) - film
sensacyjny, USA 1991, reż. Walter
Salles Jr., wyk. Peter Coyote,
Tcheky Karyo, Amanda Pays, Raul
Cortez (104 min)
03.00 „Na pełnym morzu”
(„Rederiet”/”High Seas”) (71/85)
- serial obyczajowy, Szwecja 1994,
reż. Erik Kiviniemi, wyk. Gósta
Priizelius, Gaby Stenberg,
Suzanne Reuter, (41 min) •
03.40 „Agent 86” („Get Smart”) (26)
- serial komediowy
04.05 Zakończenie programu

Ryszard Zatorski, wyk. Joanna
Kurowska, Zbigniew
Buczkowski, Joanna Brodzik,
Paweł Wawrzecki (25 min)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
2f.05 „Niewiarygodne, ale

23.45 Ogłoszenie wyników LOTTO
23.50 „Opowieści z krypty” („Tales
from the Crypt”) (56) - serial,
USA 1994, reż. Tom Hanks/
Robert Zemeckis/Richard
Donner, wyk. Christopher Reeve,
Roger Daltrey, Whoopi Goldberg,
Joe Pesci (25 min)
00.20 Playboy: „Nocne eskapady”
(„Playboy’s Stripsearch”) (4) serial erotyczny, USA 1995, reż.
Ralph Haglund, wyk. Angela
Diamont, (50 min)
01.20 „Zbyt piękne, żeby...” („Too
Good to Be True”) - film
erotyczny, USA 1996, reż.
Geoffrey Edwards, (90 min)

TVP 2
07.00 Echa tygodnia
07.30 They sami
08.00 Program lokalny
09.00 „M.A.S.H.” (185) -serial
komediowy
09.25 Przygoda z wojskiem
09.55 Auto
10.15 Wyprawa z National
Geographic: „Asteroidy śmiertelne zderzenia” -.film
dokumentalny, USA 1997
11.05 EXPO 2000 Hanower
11.30 Kino bez rodziców
12.30 „W poszukiwaniu Wyspy
Skarbów” (6/12): „Starcy” - serial
przygodowy
12.55 Z Dwójką dookoła świata:
Pustynne róże - reportaż

13.10 XI Mistrzostwa Polski w
konnych rajdach
13.30 Zgadula - teleturniej
14.00 Arka Noego - magazyn
14.30 Familiada - teleturniej
15.00 „Złotopolscy” (87): „Bomba”
- telenowela
15.30 Wielka gra - teleturniej
16.10 Program rozrywkowy
16.30 „Na dobre i na złe” (11/25):
„Zmowa milczenia” - serial
obyczajowy, Polska 1999, reż.
Piotr Wereśniak, wyk.
Małgorzata Foremniak, Artur
Żmijewski, Krzysztof Pieczyński,

Ewa Skibińska (50 min)
17.25 Wakacyjna jazda kulturalna magazyn kulturalny

POLSAT
06.00 Disco Relax
07.00 Piramida - teleturniej
07.30 W drodze
08.00 „Spider-Man” (3) - serial
animowany
08.30 Kalambury
09.00 „Power Rangers” (185) serial fantastyczny
09.30 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
10.00 „Strażnik Teksasu” („Walker
Texas Ranger”) (145) - serial
sensacyjny
10.55 „Zabawna dziewczyna”
(„Funny Girl”) - musical, USA
1968,(141 min)
13.30 ARTES(l)-relacja z
Koncertu Galowego finału I
Konkursu Promocji Artystycz
nych

14.30 Gospodarz - teleturniej
15.00 Disco Polo Live
16.00 Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Macie co chcecie
16.50 „Spytajcie Harriet” („Ask
Harriet”) (12) - serial
komediowy
17.20 „South Beach” (3) - serial
sensacyjny
18.10 „Ostry dyżur” („E. R.”) (81)
- serial obyczajowy
19.05 „Tom Clancy: Centrum”
(„Tom Clancy’s Op Center”) (4ost.) - serial
20.00 „Świat według Kiepskich”
(12) - serial komediowy
20.30 „Graczykowie” (12) - serial
komediowy, Polska 1999, reż.

prawdziwe” (33) - serial
dokumentalny, USA 1999 (25

min)
21.35 Kurier sensacji
22.05 „Lot 174” („Falling from
the Sky: Flight 174”/”Freefall:
Flight 174") - film katastroficz
ny, USA 1995, reż. Jorge
Montesi, wyk. William
Devane, Scott Hylands, Shelly
Hack, Winston Rekert
(90 min)

03.00 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

06.45 Telesklep
07.45 „Bosco” (4) - serial animowany
08.10 „Guziczek” (22) - serial animowany
08.30 Mama, tata i ja - teleturniej dla dzieci i rodziców
09.00 Twój problem nasza głowa
09.30 „Mowgli - Nowe przygody” (21) - serial
10.00 Pepsi chart - program muzyczny
1030 Automaniak - magazyn motoryzacyjny
w
11.00 „Gwiezdne wrota” (5) - serial SF, USA
12.00 „Daniela i przyjaciele” (41) - telenowela
12.50 Inwazja Mocy RMF FM - Pet Shop Boys

13.15 Windsurfing Era GSM Cup - relacja za zawodów
13.40 „Niewiniątka” („The Children’s Hour”) - film
obyczajowy, USA 1962, reż. William Wyler, wyk.
Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, James Garner,
Miriam Hopkins (105 min)
15.35 „Jack i Jill” (Jack & Jill”) (11) - serial
obyczajowy, USA 1999, wyk. Ivan Sergei, Amanda
Peet, Jaime Pressly, Sarah Paulson (60 min)
16.30 „Esmeralda” (22) - serial obyczajowy, Meksyk
17.25 „Kariera od zera” („Working”) (4) - serial
komediowy, USA
17.50 To było grane - program rozrywkowy
19.00 TVN Fakty
19.20 Sport
19£5 Pogoda
19.30 „W sieci intryg” („Carly’s Web”) - film
sensacyjny, USA 1987, reż. Kevin Inch, wyk. Daphne
Ashbrook, Cyril O’Reilly, Vincent Bagetta, (99 min)
21.25 HBO na stojaka - program rozrywkowy
22.10 „Świat według Garpa” („The World According
to Garp”) - film obyczajowy, USA 1982, reż. Gorge
Roy Hill, wyk. Robin Williams, Mary Beth Hurt,
Glenn Close, John Lithgow (131 min)
00.40 „Cienie przeszłości” (4) - serial sensacyjny, USA
01.35 „Stuart ratuje rodzinę” („Stuart Saves His
Family”) - komedia obyczajowa, USA 1995, reż.
Harold Ramis, wyk. Al Franken, Laura San
Giacomo, Vincent D’Onofrio, (95 min)
03.20 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Bajkowe trojaczki 07:35 Ranczo 08:00 Fakty po
ranne 08:20 Letni budzik 08:50 Dolnośląskie lato 09:00
Sekrety instrumentów muzycznych 09:35 Apetyt na Azję
10:00 Chłopi 10:50 Podwodny świat 11:05 Opowieści an
tykwaryczne 11:30 Tajemnicze archiwum Shelby Woo
12:00 Sekrety kobiet 12:30 Od bieguna do bieguna 12:30
Wakacyjne kino -’’Magneto” 14:00 W kręgu wiary 14:30
Medaliści olimpiad 14:45 Reportaż sportowy 15:00 Ogro
dy zoologiczne Europy 15:30 Teleturniej - Wieża 15:50
Gala muzyki Country 16:10 Labirynty kultury 16:30 Pia
no Express 17:00 Dolnośląskie lato 17:30 Jestem 18:00
Fakty - wydanie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20
Twoja telewizja Wrocław 18:35 Dolnośląskie lato 19:00
Junior - magazyn sportu 19:30 Czerwony karzeł 20:05
Festyn Folk „TREBUNIĘ TUTKI” 21:00 Dolnośląskie
lato 21:30 Fakty 22:00 Blond seksbomba 23:40 Labora
torium 2000

TVC 1
05.00 Zav i nać 05.25 ĆT na pristi tyden 05.30 J
TTek: Vesmirna locf Voyager V (6/26) 06.15 $
molpru 07.15 Krasny ztraty 07.55 Sezame,otevi
(46/52) 08.25 - ALF 08.50 Zpravićky ze sveta 0!
Deti Toma a Jerryho (29/56) 09.20 Zprvanky 0?
Muz pres palubu 1055 Svetem formule 111.0^1
venkov 11.25 Kdyby ty muzikynebyly 12.00-Zpi
12.05 MFF Karlovy Vary 2000 1250 Film o fil
Musime si pomahat 13.05 Nemecke narodni pa
(6/7) 13.50 Napady svetove módy II 14.15 - Sm<
16.00 Okouzleni (7/20) 16.55-Pyramida 17.20
na pristi tyden 17.25 Encyklopedie piva (1/6) 1’
Predpovecf pocasi 18.00 Żpravy 18.05 Setkani s

razovkou 18.25 Pan Bean v pokop 4261850 Ć1
pristi tyden 18.57 Śfastnych 10 a Śance milion 1!
- Vecermcek 19.15 Udalosti 19.40 Predpovecf po

19.45 Branky, body, vteriny 20.00 Silvestr 99 2
Żhava sedla 2250 - Zpravy 2255 Branky, b<
vteriny 23.00 Tour de France 23.10 Zpiva Karel (
(3) 00.00 Losovani Śt’astnych 10 a Śance milion 01
Mrtvy muź prichazi 02.00 Star Trek: Vesmirna
Voyager V (6/26) 02.45 Drż se rytmu 03.40 -1
shopping 03.50 Śeśli se...

TVC 2
05.00 Belocvetov 05.15 Manaźerem via niho zd
05.25 Bez limitu 06.05 Hudba noveho zivota 0
Noviny V 07.10 Udało i ve svete 07.20 Vecen
0755 Panorama 08.30 „21” 09.00 Viaje al Espj
(11/65) 09.10Family Album U.SA (14/26) 200
arting Business English (23/40) 09.50 Koni
Deutsch (5/13) 10.20 Carte de Visite (5/9) 1035
levizni klub neslyśicich 11.05 Zavinac 11.35 Ji e, p
mini re (8/22) 12.05 Svet animovaneho filmu (29
12.30 Country Express Praha Nashville 13.05 Joj
na ćb 14.10 Prirodniskvoy 15.00 Joseph Conrad 1
Prvni pomoc 16.05 Jizda 16.30 ĆT vize 20 li

Windsorske pani 19.15 Euronews 19.55 Prel
Vecernich poradu 20.00 Cizi slovo POEZIE 2
Concertino Praga 2000 21.30 Basnici Evropy 2
Filmopolis 22.55 Jak se nataćela znelka 35.roci
MFF 23.10 Z hrićek o kralovnach utrżek 00.00
voky Bill (2/2) 00.45 Navrat z exilu 01.45 Jedemc
04.00 Kdyź vy j e takova jina 04.30 Halo, tady C
05.20 Drby Peterka a spol 05.55 Potlach v udoli
dechu 06.30 M. ieber: Blaha a Vrchlicka

TV NOVA
7.04 Novashopping 7.20 Vladci kouzel (20) 750
man II (19) 9.10 Walt Disney a jeho kouzelny
10.10 Eso 11.10 Esqjeralda (9) 12.00 Volejte red
12.30 Pan Billion 14.10 Pobreźni hlidka IX (3) 1
Doktori z L.A. (12) 15.50 Novashopping 1555
bra 11 (5) 16.50 Faleśna idyla 18.30 Pocasi 18.40
byrinty vasne (43) 19.30 Televizni noviny 20.00
stoleti 21.45 Prave dnes 2150 V zajeti ledu 2
Poćasićko 23.40 Iluze hrichu 1.10 Temny vitr
Novashopping 3.15 Konec vysilani
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TVC 1

TVP 1
07.00 Proszę o odpowiedź
07.15 Nasza gmina - magazyn
rolniczy
08.00 „Brzydkie kaczątko” (15) serial animowany, Hiszpania
1997 (25 min) (dubbing)
08.25 Teleranek na t (r) opie
0855 „Maszyna zmian” (5/7) serial przygodowy, Polska 1995,
. reż. Andrzej Maleszka, wyk. Ewa
Gawryluk, January Brunov,
Beata Żurek, Katarzyna
Łuczewska (28 min)
09.25 Do góry nogami - program
dla dzieci
10.00 Gwiazdy, które nie gasną:
„Jak zdobyć męża” („Ask Any
Girl”) - komedia obyczajowa,
USA 1959, reż. Charles Walters,

wyk. David Niven, Shirley
MacLaine, Gig Young, Rod
Taylor (94 min)
11.35 Róg Wojskiego - magazyn
łowiecki
12.00 Anioł Pański - transmisja z
Watykanu
12.15 Czasy - katolicki magazyn
informacyjny
12.30 Ludzki świat - magazyn
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień - magazyn rolniczy
13.50 Przed Sopotem: Toto
Cotugno
14.30 Studio sport: Motorowodne
MŚ
15.30 Studio sport: Turniej
tenisowy Prokom Open
17.00 Teleexpress
*

17.20 Randka w ciemno - zabawa
quizowa
18.05 „Lokatorzy” (4): „To tylko
pieniądze” - serial komediowy,
Polska 1999, reż. Marcin
Sławiński, wyk. Ewa Szykulska,
Marek Siudym, Michał Lesień,
Agnieszka Michalska (25 min)
(stereo) (powt.)
18.35 Śmiechu warte - program
rozrywkowy
19.00 Wieczorynka: „Gumisie” serial animowany, USA (25
min) (dubbing)
*6
19.3
Wiadomości
19.50 Sport
19.55 Prognoza pogody
20.05 „Zdradliwe piękno”
(„Treacherous Beauties”) -

TVP 2
07.05 Film dla niesłyszących:
„Czarne chmury” (3/10):
„Zawiść” - serial przygodowy
07.55 Słowo na niedzielę
08.00 Program lokalny
09.00 „M.A.S.H.” (186) -serial
komediowy
09.25 „Zagadki natury” (4/10):
„Legendarne piorunoptaki” -

serial dokumentalny
10.00 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza: Koszerny smak
10.30 Wakacje z Dwójką
10.55 Ulica Śezamkowa
11.25 Bezpieczne wakacje

11.35 Reportaż
11.55 „Historia Mary Rafferty”

(„The Valley of Decision”) - film
obyczajowy, USA 1945,
(119 min)
14.00 30 ton! Lista, lista
14.30 Familiada - teleturniej
15.00 „Złotopolscy” (88):
„Inspekcja” - telenowela
15.30 Bezludna wyspa
16.30 „Na dobre i na złe” (12):
„Próba miłości” - serial
obyczajowy
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
1835 „Święta wojna”: „Super
okazjtf” - serial komediowy

19.20 Dwójkomania
19.30 Gol - magazyn piłkarski
20.00 Co nam w duszy gra: Lato
(2)
21.05 „Nowojorscy gliniarze”
(136) - serial sensacyjny, USA
1996, reż. Bob Doherty, wyk.
Rick Schroder, Dennis Franz,
James McDaniel, Sharon
Lawrence (43 min)
21.50 Dwójkomania .
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.30 Audiotele - rozwiązanie
konkursu
22.40 Głaskanie psa, czyli 30 raty

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” (4) - serial
animowany, USA (25 min)
(dubbing)
08.30 Thlent za talent - teleturniej
dla młodzieży
09.00 „Power Rangers” (186) serial fantastyczny, USA 1994
(25 min) (dubbing)
09.30 Klub Stasia i Nel
10.00 Disco Relax
11.00 „Diabli nadali” („The King of
Queens”) (25) - serial
komediowy, USA 1998, wyk.
Kevin James, Leah Re mi ni, Jerry
Stiller, Victor Williams (25 min)
11.30 „Ja się zastrzelę! (Just Shoot

Me”) (51) - serial komediowy
12.00 Jej cały świat” (Jesse”) (21)
- serial komediowy
12.30 „Więźniowie trójkąta
»
bermudzkiego” („Bermuda
Triangle”)-film SF, USA 1996,
reż. łan Toynton, wyk. Sam
Behrens, Susanna Thompson,
Lisa Jakub, David Gallagher
(85 min)
14.10 „Pan i pani Smith” („Mr. &
Mrs. Smith”) (5/13) - serial
komediowy, USA 1996, wyk.
Scott Bakula, Maria Bello, Roy
Dotrice, Timothy Olyphant
(47 min)
15.15 Co ty wiesz o gotowaniu (8) magazyn kulinarny
15.30 Dyżurny satyryk kraju program satyryczny Tadeusza
Drozdy
16.00 Informacje

16.10 Prognoza pogody
16.20 Północ - Południe. Ciąg
dalszy” („Heaven and Hell.
North and South”) (1) - serial

Za ewentualne zmianv w Droaramie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

obyczajowy, USA 1993, reż.
Richrad T. Heffron wyk.
Lesley-Anne Down, Patrick
Swayze, James Read, Phillip
Casnoff
(45 min)
17.20 Jezioro marzeń”
(„Dawson’s Creek”) (5) serial obyczajowy, USA 199798, wyk. James Van Der Beek,
Michelle Williams, Joshua
Jackson, Katie Holmes
(45 min)
18.10 „Ostry dyżur” („E. R.”)
(82) - serial obyczajowy, USA
1998, wyk. George Clooney,
Anthony Edwards, Noah
Wyle, Julianna Margulies

^06.45 Telesklep
film sensacyjny, USA/Kanada
1995, reż. Charles Jarrot, wyk.
07.45 „Hutch Miodowe Serce” (58) - serial animowany
08.10 „Biblia dla najmłodszych” (5) - serial animowany
Bruce Greenwood, Tippi
Herdren, Catherine Oxenberg,
08.30 Mama, tata rja - teleturniej
09.00 Twój problem nasza głowa - program na żywo dla
Emma Samms (88 min)
21.40 Twój Kosmos: Daleki kosmos młodzieży
09.30 „Cyberkids” (4,5) - serial przygodowy
reportaż
10.25 „Ulica Sezamkowa - za tym ptakiem” („Sesame
21.50 Moc - magazyn motoryzacyjny
Street Presents - Follow That Bird”) - film
22.10 Sportowa niedziela
obyczajowy, USA/W. Bryt. 1985, reż. Ken Kwapis,
22.35 „Misery” - thriller, USA 1990,
wyk. Caroll Spinney, Jim Henson, Frank Oz, John
reż. Rob Reiner, wyk. James
Caan, Kathy Bates, Lauren Bacall,
Candy, Chevy Chase (88 min)
12.00 „Daniela i przyjaciele” (42) - telenowela,
Frances Sternhagen (104 min)
Meksyk, wyk. Leticia Calderon, Marcelo Buquet,
00.20 R’n’G w poznańskiej Arenie
00.55 „Zakazana miłość” („Under
Daniela Lujan, Anahi (50 min)
the Cherry Moon”) - melodramat,
12.50 „Miasteczko” (3,4) - serial obyczajowy, Polska,
USA 1986, reż. Prince, wyk.
reż. Maciej Wojtyszko/Marek BrodzkifTomasz
Hynek, wyk. Anna Samosiunek, Szymon Bobrowski,
Prince, Jerome Benton, (96 min)
02.30 Zakończenie programu
Ewa Wiśniewska, Wojciech Duryasz (35 min)
14.05 Ibisekcja - talk show
14.35 „Ishtar” - komedia, USA 1987, reż. Elaine May,
Fama - koncert jubileuszowy (1)
wyk. Warren Beatty, Dustin Hoffman, Isabelle
23.30 Miłość po polsku: „Miłość z
Adjani, Charles Grodin (103 min)
listy przebojów” - film obyczajowy,
16.30 „Esmeralda” (23) - serial obyczajowy, Meksyk
Polska 1985, reż. Marek Nowicki,
17.25 Z archiwum „Nie do wiary” - opowieści
wyk. Adrianna Biedrzyńska,
niesamowite
Tomasz Dedek, John Porter,
17.50 Zostań gwiazdą - program rozrywkowy
Marian Kociniak (94 min)
19.00 TVN Fakty
01.05 Głaskanie psa, czyli 30 razy
19.20 Sport
Fama - koncert jubileuszowy (2)
19.25 Pogoda
01.55 „Eleanpr i Franklin - w Białym
19.30 „Taśmy Rutangi” („The Rutanga Thpes”) - film
Domu” („Eleanor and Franklin:
sensacyjny, USA 1990, reż. David Lister, wyk. David
The White House Years”) (2-ost.)
Dukes, Susan Anspach, Henry Cele, (95 min)
- film biograficzny, USA 1976, reż.
21.15 Fenomen Milionerów - program rozrywkowy
Daniel Petrie, (100 min)
21.45 „Wrodzony talent” („The Natural”) - dramat
03.20 Studio sport: Motocyklowe MŚ
obyczajowy, USA 1984, reż. Barry Levinson, wyk.
- Grand Prix Niemiec
Robert Redford, Robert Duvall, Glenn Close, Kim
03.50 Zakończenie programu
Basinger (132 min)
00.20 „Zmowa starców” („A Gathering of Old Men”/
”Ein Aufstand alter Manner”) - film obyczajowy,
(45 min)
USA/Niemcy 1987, reż. Volker Schlóndorff, wyk.
19.05 „Tequilla i Bonetii” (4) - serial
Louis Gossett Jr., Richard Widmark, Holly Hunter,
sensacyjny, USA 1991-1992, wyk.
Jpe Seneca (91 min)
Jack Scalia, Mariska Hargitay,
02.05 Granie na zawołanie - program rozrywkowy
Charles Rocket (50 min)
20.00 „Strażnik Teksasu” („Walker
TV WROCŁAW
Texas Ranger”) (146) - serial
07:00
Rodzina Leśniewskich 07:30 Świat ogrodów 08:00
sensacyjny

20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „W labiryncie kłamstw”
(„Schemes”) - thriller, USA 1995,
reż. Derek Westervelt, wyk. James
McCaffrey, Leslie Hope, John
Glover, Polity Draper (92 min)
2Ż.45 Ogłoszenie wyników LOTTO
22.50 Tok Szok - talk show
23.20 Na każdy temat - talk show
Mariusza Szczygła
23.50
00.20
0130
0$.00

FIFA TV - magazyn sportowy
Magazyn sportowy
Muzyka na BIS
Pożegnanie

Bajka na dzień dobry 08:20 Kompas 08:30 Agro - Fakty
08:50 Zielone pogotowie 09:00 Wierzę, wątpię, szukam
09:35 Wszytkie smaki Kanady 10:00 Zaproszenie 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 odkryw
cy 15:20 Tajniki niemieckiego tenisa 15.35 Leki z zielnej
apteki 15:50 Smakując życie z Krzysztofem Kowalewskim
16:05 Kabaret 16:40 Międzynarodowe spotkania muzy
kującej młodzieży 17:05 MP w siatkówce plażowej 18:00
Fakty - wydanie główne 18:20 Prognoza pogody 18:30
Turniej PROKOM OPEN 19:30Sport 20:00Trapez 21:10
3,2,1...start 21:30 Fakty 21:45 Koszykarskie ABC 22:00
Życiorysy z refrenem 22:30 Nad Niemnem

05.00 Otazkyz Asie (1/5) 05.30 Star Trek: Vesm
locf Voyager V (7/26) 06.15 - Svetozor 06.45 P(
dy sveta 07.00 - Pyramida 07.30 Żi ra fa 0930 F

vuhodne prazdniny rodiny Smolikovy (3/13) 10
Objektiv 1030 - Kalendarium 10.40 Manaźc

vlastniho zdravi 10.50

Velke sedlo (3/9) 1

Hledani ztraceneho ćasu 42.00 • V prave poll
13.00-Zpravy 13.05 Domact^estiH.40 M.M

urek: Jednićky ma papouśek 14.4$)'•Historie ui

14.55 Kresfansky magazin 15.30 Boźimlynyćbl
Osudy hvezd 17.20 - Svetozor 17.45 Svatecni s

Pavla Klineckeho 17.55 Predpovecf pocasi 18.
Zpravy 18.05 ĆT na pristi tyden 18.10 Usi
Zdeńka Smetany 18.45 - Śprt’ouchlata 1
Śfastnych 10 a Śance milion 19.00 - Vecernicek 1

- Udalosti 19.35 Predpovecf pocasi 19.40 Bn
body, vteriny 1955 Sportka, Sazka 5 ze 40 a Ś

20.00 Setkani vcervenci 21.30 Stalo se... 2

Zpoved zeny, ktera pracovala pro pet americ
prezidentu 22.00 - Zpravy 22.05

Branky, t

vteriny 22.10 Tour de France 22.20 Losovani S
tky, Sazky 5 ze 40 a Śance 22.25 Mona Lisa (

Losovani Śfastnych 10 a Śance milion 00.10 PI
ta zivota (2/9) 01.00 - Paskvil 02.00 Star 1
Vesmirna locf Voyager V (7/26) 02.45 ĆT vize I
Heda Gablerova

\

TVC 2
07.40 Noviny V 7.55 Panorama 08.30 Ce a ze!
ticha 08.50 Musica 09.00 Nedelni raqp s Ruck

Krestanem 09.55 Na dobre vyhlidce 10.20 Kul
tydenik 10.35 Deset oleti architektury1050 Ć
pristi tyden 1055 Smrt bizon 11.40 Ego 12.00 N
do modrych hlubin (5/6) 12.50 Kouzelny pan M

(1/2) 14.00 UDIO SPORT 14.05 Svetovy poh
vodnim 15.50 Finale antukove ligy 17.00 ĆTna
tyden 17.05 Śtangl rallye oldtimeru 17.30 Ol

zivota a smrti 19.15 Euronews 19.55 Pre
vecernich poradu 20.00 Svet jazzu (5/7) 21.00

2130 Deset oleti architektury 21.45 Salon 2221

tes 23.25 Caravaggio 01.00 Euronews 02.00
02.30 V prave poledne 03.25 Sesli se... 04.25 I
Melford Trio

TV NOVA
7.04 Novashopping 7.20 Vladci kouzel (21) 75(
man II (20) 8.15 Novy Pepek na mornik 8.40
Disney a jeho kouzelny svet 9.40 Natoćto!
Esmeralda (10) 11.05 Nedelni Prask 11.45 F
sionalove 12.45 El Condor 14.30 Veroniciny svi

sti II (5) 15.00 Doktori z L.A. (13) 15.55 Kob
(6) 16.45 Novashopping 16.50 Krive obvineni

Pocasi 18.40 Labyrinty vasne (44) 19.30 Tek

noviny 20.00 Sedm statećnych 22.15 Prave dnes
Zdeseni 0.23 Poćasićko 0.25 Johnny Handsome

Novashopping 2.10 Konec vysilani

str. 17

20 lipca 2000

s.c.

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ORAZ DYSTRYBUTOR
I PRZEDSTAWICIEL FIRM
POLECA:

R
___
Nysa, ul. Jeziorna 1
S Q
QI (PW tomie na Jeziorze Nyskim)
Tel./fax (077) 433 65 19

x AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY.
\

SYSTEMY
DOCIEPLEN J
BUDYNKÓW^
/ŚuW SuWE

PRODUCENTA STOLARKI BUDOWLANEJ

i

r

PLAST ■ TECHNIK

OKNA i DRZWI
PVC & ALU
Okna typowe ( od ręki) -nastanie magazynowym

MIKROWENTYLACJA
NA WYPOSAŻENIU
STANDARDOWYM
OKIEN

Ponadto w naszej ofercie
■ “5-

Stolbud
•

- Urzędowsl
- Drewtur

dreWTUR

□ Ocieplenie • system ATLAS D ORho PCV1465x1435J-------- 56izl ’
m k
o Cement
_ _ _ ^220zł/t
BlSChy
płyty gipsowe 9,5 zw. ---------- 15,50 zł

*

n

- Polskone

-Porta &

5 Rynny ocynk i plastik
D Suporex, cegły, bloczki

-PLASTTE(
I

12,5 zw.
12,5 wodoodPorne

v^-16.oo zł
21 ,oo zł

praz budowlanka ogólna

DYSPONUJEMY TRANSPORTEM
RATY BEZ ŻYRANTÓW

CZYNNE W GODZ. 7 ° - 16

Kompleksowe naprawy

pogwarancyjne, oraz obsługę

samochodów marki FORD

Stosujemy do napraw części
oryginalne lub ich zamienniki.

Ponadto w sklepie sprzedaż części
oryginalnych i zamienników

ZAPRAS Z

Nysa, ul. Prudnicka 12
pawilon PSS, I piętro
tel. 448 39 70

|F

CENTRUM OGRODNICZE

|

ul. Jagiellońska (koło targowiska)

I
I POLECA:

Drzewa i krzewy

| - pelargonie

Ogrodzenia drewniane i siatki

| - róże gruntowe

Słoje i zakrętki
|
Artykuły pszczelarskie^ h/

■
w doniczkach - 4,50 zł
| - byliny i skalniaki od 1,50 zł

I

UWAGA!!!

|
|

TylJ<o w lipcu dla posiadacza niniejszej reklamy
10% rabatu na materiał szkółkarski

,

328/B
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LEKARZ
STOMATOLOG

DR NAUK MEDYCZNYCH'

Anna Skoczeń

GOŁASZEWSKA - FUCHS

WEWNĘTRZNYCH
Poradnia PKP - Nysa, Kolejowa 2

SOCZEWKI KONTAKTOWE
DLA KAŻDEJ WADY WZROKU

>»
31 16.00 -19.00

czwartek

piątek w godz. 10.00 -13.00
Nysa, ul. Drzymały 8/2
tel. 433 04 55

Poniedz. czwartki 17.00 -18.30

- DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB OCZU
(LASER, USG, ANGIOGRAFIA)
'
- KOMPUTEROWE BADANIE WAD WZROKU
- KOMPUTEROWY BEZKONTAKTOWY
POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDOCZNEGO

- badania USG, EKG, cukru
- wizyty domowe

NYSA, ul. WANDY PAWLIK 12 A
(boczna ul. Słowiańskiej),
REJESTRACJA: TEL. 433 04 66.448 26 15

Tel. 435 60 63, 0602199 413

GODZ. 15.00-18.00
KOMPUTEROWE POLE WIDZENIA

GABINET LARYNGOLOGICZNY
lek. ALINA WOŁYNIEC
spec, otolaryngolog

GABINET USG

wtorki, czwartki

LEK. ELŻBIETA KRZYMOWSKA

17.00-19.00

specjalista radiolog

GABINET CHIRURGII URAZ. - ORTOR
USG DZIECIĘCYCH ST. BIODROWYCH

lek. ANDRZEJ WOŁYNIEC
spec, ortopeda - traumatolog

od godz. 16.30

ginekologiczne, badania RTG

ul. Pił sudskiego 12a, tel. 433 3019

GABINET STOMATOLIGICZNY

Nvsa, ul, Piłsudskiego 6A - 11o.

Op-126b

lek. storn. IRENA KLAUZIŃSKA

w godz. 17.00-18.00
Wizyty domowe

NYSA, ul. Sudecka 11

Telefony:

(nad restauracją Lucia)

gabinet
kom.

433 39 27,
0606 393 387,

dom.

433 64 42

poniedziałki, czwartki

17.00-18.30

Nysa, ul. Wolności 9
(obok nowej przychodni i elektrowni wodnej)

piątek 14.30 -18.00

Prywatny gabinet
ginekologiczne) - położniczy
Lekarz medycyny

KRZYSZTOF KROCZAK
Nysa, ul. Mickiewicza 39

SPECJALISTA

USG, CYTOLOGIA

PSYCHIATRA

Przyjmuje:

Rucińskl: Nerwice, depresje,

pon, wt, czw, pt od godz. 17.00

psychozy. Alkoholizm-Esperal.

rejestracja telefoniczna

Nysa: 433 31 19.

Tel. 4310 147, 0602 630 743

op-1345

GABINET
LARYNGOLOGICZNY

Przychodnia Spółdzielni

lek. med.
ANNA KAŻMIERCZAK

Lek. med. Paweł Koronczok

mgr Elżbieta Sanocka

NYSA, MICKIEWICZA 1 B

Inwalidów - ul. Lompy 3

specjalista chorób
wewnętrznych
WTOREK

(IX piętro)

CZWARTEK

16.00-17.00 18.00-19.00
Wizyty domowe - zgłoszenia:

Środa 16.30 -18.00
Tel. 431 06 29

tel. 433 24 OO

Tel. 060418 3712

EKG, USG, badania poziomu
cukru i cholesterolu

tel. 433 32 73
op-316/B

GABINETY STOMATOLOGICZNE
Lekarz medycyny

Marian Pasieka

specjalista chorób

wewnętrznych

-EKG-

GABINET CZYNNY:
PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK 16.00-17.30

REFUNDACJA RECEPT

w godz. 17.00 - 20.00,

ADRES GABINETU:
NYSA, UL. PIŁSUDSKIEGO 55, PORADNIA ZUP pokój 112,

263/B

czwartek 16.00 -18.00

tel. 0604 438 901

telefoniczne:

lek. med. Małgorzata Browarska
SPECJALISTA CHORÓB OCZU

tel. dom. 435 88 91, kom. 0602 466 029

pt. 16.00-18.00

1769

zgłoszenia

SPECJALISTYCZNY GABINET OKULISTYCZNY

DIAGNOSTYKA - LECZENIE: ZEZ, JASKRA, OKULARY
’ BADANIA KWALIFIKACYJNE KIEROWCÓW

czw. 10.00- 13.00; 16.00 - 18.00;

(boczna Drzymały)

PSYCHOLOG

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

środa 8.30 -12.00

Nysa, ul. Warszawska 2

op ri93/B

poniedz., piątki 10.00 -13.00

NYSA,
PIŁSUDSKIEGO 2 Xlp.

pn. 11.00 - 13.00;

Tel. gab.435 28 94

lek. med.
Aleksandra Złotoś

codziennie 16.00 -19.00

wt. 10.00- 13.00; 16.00-18.00

Tel. dom. 431 08 32

DERMATOLOG

- Protetyka - Chirurgia - Leczenie laserem

IWONA LIPNICKA

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

Gabinet
Stomatologiczny

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

Wiesław Sienkiewicz

tel. 435 50 12 lub 0602 - 68 45 90

specjalista chorób wewnętrznych

ADAM BĄK

lek. storn.

op-1134/B

Leczenie próchnicy najnowszą szwedzką metodą - bez borowania

PRZYJĘCIA:
op-1192b

sobota 9.00-11.00

GABINET INTERNISTYCZNY

USG

wtorki, czwartki, piątki

mammografia - opisy

WIZYTY DOMOWE.
tel. 435 85 53

STOMATOLOG

wewnętrznych

ślinianek, urologiczne,

wtorek i czwartek 16.00 -17.30

po uzgodnieniu telefonicznym.

185b

BADANIA DZIECI I DOROSŁYCH
jamy brzusznej, sutków, tarczycy,

tel. 431 05 35
Nysa, ul. Grzegorza z Sanoka 8

Pozostałe dni

czwartek 18.00-19.30

Grzegorz Ruszecki

praktyka internistyczna,

Barbara Oleksyk
lekarz horób wewnętrznych,
specjalista reumatolog.

środa w godz. 17.00 -18.00

Tel. 0602 175 809.

Lekarz medycyny

Gabinet
Reumatologiczn

Nysa, ul. K E N 53/1

lek. Rafał BEREŹNICKI
‘ ortopeda - traumatolog

specjalista chorób

środa 17.00-19.00

1B37t

.GABINET CHIRURGII
URAZ - ORTOP*
+ USG DZIECIĘCYCH
STAWÓW BIODROWYCH

NYSA, PRUDNICKA 3

PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI
Op-1358b

~

SPECJALISTA CHORÓB

BEATA

przyjmuje:

poniedz.
wtorek

LEK. CZESŁAW KOBYŁECKI

SPECJALISTA CHOROB OCZU

LEK. STOM. DANUTA NOWAK
SPECJALISTA CHIRURG
Nysa, ul. Piłsudskiego 12A
(budynek Apteki), tel. 448 63 88
pon., śr., pt., 16.00 - 20.00
Nysa, ul. Mickiewicza 1B//2O
wt., czw., 16.00 - 20.00
■ Tel. 433 89 59, Tel. dom. 4310 949

LEK. STOM. MARTA LIGAS
Nysa, ul. Piłsudskiego 12A
Tel. 448 63 88
(budynek Apteki)
wt., czw., 16.00 - 20.00
sob. 10.00-12.00
• Tel. dom. 433 17 08

op-1224b

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

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
pon. i czw. 16.30 -18.00
lek. med. M. Chudy
codziennie 17.00 -19.00

v

op-1155b

KOMUNIKAT
Zarząd Miejski w Nysie informuje, że na tablicy ogło
szeń tut. Urzędu zostało wywieszone ogłoszenie o
przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 6
nieruchomości gruntowych o powierzchni od 12 14 arów, położonych we wsi Konradowa.
Przeznaczenie: usługowo - rzemieślnicze.
'

Dodatkowych informacji udziela Wydział Rozwo
ju Miasta i Gminy Urzędu Miejskiego w Nysie, *

ul. Kolejowa 15, pok. 020. Tel. 435 50 31 wew.
306 lub tel./fax 44 81015.
4730

op-izifeb

Przychodnia PKP ul. Kolejowa 2

Przyjmuje: środy, piątki

w godz. 17.00-18.30

CENTRUM REHABILITACJI

Recepty refundowane przez kasę chorych

Nysa, dl. Bohaterów Warszawy, 21 tel. 433 95 85

GABINET MEDYCYNY PRACY

W aabinateach nrzvimuie: 3 ortopedów, 2 neurologów, 2 magistrów rehabilitacji, masażyści.

GABINET INTERNISTYCZNY

op-nn

STOMATOLOG
BOŻENA TRYNKLER

Najnowszy sprzęt: laser, magnetronik, ultradźwięki, łóżko japońskie, sollux, diadynamik.
WYKONUJEMY:
Masaże, gimnastykę korekcyjną i leczniczą * Usprawnianie po urazach, niedowładach

Kompleksową fizykoterapię * Wizyty domowe

wtorek, czwartek,
piątek od 1600
NYSA, ul. PRUDNICKA 3
(w podwórku zą Domem Chleba)

Tel. dom. 433 52 29
Tel. 0602 748 721
—— --------- ------- SFffl?

Zofia Kałwelis ■ Zaleska
lek. chorób wewnętrznych

„POLTRANS”

specj. medycyny pracy

Atrakcyjna oferta
samochodami zachodnimi

badanie profilaktyczne

SPRZEDAJEMY:
kule, laski, wkładki, poduszki ortopedyczne, wyroby przeciwżylakowe i odleżynowe, skó
rzane materace gorczycowe, aparaty do masażu, podkłady rozgrzewające, opaski na

stawy, pasy przepuklinowe.
PODUSZKA SZWEDZKA - dla dorosłych.
Akustyczny korektor zgarbionych pleców PAJĄCZEK - dla dzieci.
NOWOŚĆ: lekkie gipsy - kilkakrotnie lżejsze od tradycyjnego gipsu.

UWAGA: Prowadzimy również sprzedaż na raty. ZAPRASZAMY: od 10.00 do 18.00.
V-1220/B

PRZEWÓZ
BETONU

* badania do książeczek zdrowia

z napędem na dwie osie
o pojemności 6,5 kubika

poniedziałki, czwartki 16.30 -18.00

NYSA, ul. Nowowiejska 60

Nysa, ul. Piłsudskiego 55

Tel. 433 73 83; 431 21 60;

tel. 433 34 76
(Przychodnia ZUP),

0603 957 795.

* badania kierowców

Op-1226/B

str. 19

20 lipca 2000

ogłoszenia

BIURO HANDLOWE

PULZBUD

NYSA, ul. NOWOWIEJSKA 23 A

GODZ.-9.00-16.00
SOBOTA

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - ZAOCZNE

(NA PRZECIW CENTRALI NASIĘ

drobne

48-300 Nysa,
ul. Poznańska 1,
tel. 077/433 0310

Tel./fax 433 07 37

NAPRAWA lodówek, zamrażarek,
klimatyzacji sam. - tel. 435 28 07.

Sprzedam tanio duży DOM do re

OKNA, DRZWI

montu - Jędrzychów, 34 ar. Tel. 431

PCW, ALUMINIUM
PULZBUD

47 42; 433 50 79.
4469

Tanio - KOSA spalinowa STIHL FS-

[o
dL

OKNA
CIEPŁOCHRONNE

Tel. 4484 387.
4463

OD 1 września W ROKU SZKOLNYM
2000/2001 DO:

RABATY NA
OKNA NIETYPOWE

] mnnir

SPRZEDAM

GWARANCJA

jk Nowowiejska

200 - kompletne oprzyrządowanie.

*

transport
montaż
serwis

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

- technik obsługi turystycznej

Fiat 126p (1989)

cena do uzgodnienia.
Tel. 4319 198
op-c

Firma „PULZBUD” POLECA AUSTRIACKIE ŻALUZJE
WEWNĘTRZNE DO OKIEN PLASTROWYCH
I DREWNIANYCH. DUŻY WYBÓR KOLORÓW.
NOWOŚĆ! ROLETA WEWNĘTRZNA „FANTAZJA”
DO OKIEN PCW

- technik rachunkowości

z
§
°
Q-

- technik administracji

v-140b

- technik ekonomista

- technik dietetyk

- technik organizacji prac biurowych
II. Prywatnego Liceum Ekonomicznego

Poszukuję pracy
jako kierowca kat. B, C -

dyspozycyjny.

Dokumenty do szkoły należy składać

GABINETY CHIRURGII OGÓLNEJ

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

Tel. 4311 369
op-ca

dr n. med. KRZYSZTOF KAMIŃSKI

w gbdz. 1300-16 00

tel. 44-82-720, 0-604-648-792, 0-606-448-437

specjalista chirurg

SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH

UWĄGA PACJENCI!

‘

ZMIANA!

przyjmuje:

wtorek

1800 - 1930
GARŚĆ INFORMACJI O SZKOŁĘ;

czwartek

* szkoła przyjmuje bez egzaminów według kolejności zgłoszeń

Rejestracja: tel. 435 51 86 w godz. 1200 - 1800

- do wyczerpania miejsc,

Lekarz pediatra
EWA MACHOWSKA
przyjmuje pacjentów

lek. med. ELIGIUSZ DUBIEL

* nauka odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące, no

chirurg

woczesne programy nauczania, dostosowane do szybko zmie

przyjmuje:

poniedziałek
piątek

ze zlikwidowanej Przychodni

niającej się rzeczywistości, systemem zaocznym, szkoła posia

18°o. 1930

da pracownie komputerowe,
* w programie nauka języków obcych

na ul. Bramy Grodkowskiej 1

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

Przyjmuje także
nowe zapisy (opcje).

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

lek. med. KAZIMIERZ BŁOŃSKI

* wykładowcy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe

chirurg

przyjmuje:

środa

i pedagogiczne oraz bogate doświadczenie w nauczaniu.

18°°-1930
10°°-1130

Kładziemy nacisk zarówno na wiedzę teoretyczną,
jak i praktyczną.
4

Nysa, ul. Piłsudskiego 12A

Wszelkie informacje można uzyskać również

(przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego ■ Sudecka)

w godz. wieczornych pod numerami

op-chir

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

UWAGA!!! SUPER KREDYT
Jeśli brakuje Ci gotówki na:
- wykupienie mieszkania,
- zakup samochodu,

- wymarzony urlop
Biuro Kredytowe „PRO-FIN” pomoże Ci zrealizować twoje cele.

„PRO-FIN”
Pośrednictwo Finansowe

ul. Bielawska, 48-300 Nysa, tel. 433 08 21
*
ZAPRASZAMY: pon. - pt. W.00 -17.00.

Szybko uzyskana gotówka, minimum formalności.
262/B

CENTRUM OBSŁUG! RYNKU

NIERUCHOMOŚCI
info - BANK

^0608327669

Nysa ul. Wrocławska 5
I

Obrót

kA

|

sprzedaż, zamiana, wynajem mieszkań, domów, działek, lokali

|

Ubezpieczenia

I

WyCCna w sprawach:
- sprzedaży, sądowych i skarbowych
- kredytów, mienia zaburzańskiego

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

Kredyty

Geodezja

Zarządzanie

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

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

- wspólnotami mieszkaniowymi
- wynajętym mieszkaniem
- wydzierżawionym lokalem

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1-pokoJowe, 45 m’, l-piętro, w starym budownictwie z centr. ogrz....Cena 49 tys.

1-pokojowe, 46 m’, l-piętro, nowe, możliwość aranżacji wnętrza....Cena do uzg.

WYNAJĘCIA

WYNAJĘCIA

SPRZEDANIA

2-pokojowe, 39 m', centrum Nysy, z ogrzewaniem miejskim............ Cena 55 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 45 m‘, l-piętro, stare budownictwo, centr. ogrz............. Cena 53 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 48 m’, ll-piętro, w bloku z balkonem, centr. ogrz..........Cena 63 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 58 m’, ll-piętro, nowe, możliwość aranżacji wnętrza..Cena do uzg.
3- pokojowe, 90 m’, IIl-piętro, stare budownictwo, własne ogrz........ Cena 63 tys.
(do uzgodnienia)
4- pokoJowe, 72 m‘, parter, w nowym bloku, centr. ogrz........ ............ Cena 80 tys.
(do uzgodnienia)
4-pokoJowe, 72 rrf, w Otmuchowie,....................................................... Cena do uzg.
\
,________ .____________________________ 7

BUDYNEK MIESZKALNO-HANDLOWY
1. Lokal pow. 40 m2-parter + 40 m2-piwnica
2. Mieszkanie 1-pokojowe na I piętrze
40 m2+ 40 m2- poddasze
3. Mieszkanie 2-pokojowe na I piętrze
80m2 + 80 m2 ■ poddasze

KAMIENICE HANDLOWO-USŁUGOWE
1. Lokal o pow. 45 m2-I piętro (komfort)
2. Lokale gabinetowo-usługowe
pow. 32 m2-I (II piętro (komfort)
3. Sklep o pow. 80 m2 - parter

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY
1. Lokal o pow. 200 m2 - parter
2. Mieszkanie 1-pokojowe pow. 45 m2
I piętro - "pod klucz" (z aneksem kuch.)
3. Mieszkanie 2-pokojowe pow. 58 m2
I piętro - "pod klucz" (z aneksem kuch.)

DOMY NA SPRZEDAŻ
-------- —

Wolnostojący w Nysie, przedwojenny, pow. 110 m’, po częściowym remoncie
z nowym centralnym ogrzewaniem........ Cena 100 tys.
(do uzgodnienia)
Wolnostojący w Nysie, kilkuletni, pow. 300 m’, stan surowy zamknięty,
działka 6 Ar, Jędrzychów.........................Cena 200 tys.
(do uzgodnienia)
Wolnostojący w Nysie, nowy, pow. 290 m’, komfortowy, w centrum miasta
działka 7 Ar...............................................Cena 310 tys.
(do uzgodnienia)
Wolnostojący w ok. Nysy, przedwojenny, pow. 160m!, wZwanowicach
działka 1,88 ha, przygraniczny................ Cena 85 tys.
(do uzgodnienia)

LOKALE NA WYNAJEM I NA SPRZEDAŻ
-

Z"~

Lokal biurowy w centrum, pow. 32 rrr, l-piętro...................

Cena 30 zł/m'

Lokal biurowy w centrum, pow. 32 m, ll-piętro..................

Cena 25 zł/m’

Lokal na gabinet lekarski w centrum, pow. 37 m‘............

Cena 30 zł/m’

Lokal biurowy w Nysie, pow. od 16 n7 do 90 rr?................

Cena 12 zł/m’

SPRZEDANIA

NYSA - JĘDRZYCHÓW
Dom wolno stojący
- stan surowy, zamknięty, pow. 300 m2,
wszystkie media

SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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

SPRZEDANIA

NYSA
Dom przedwojenny o pow. 140 m2,
zabudowania gospodarczew trakcie remontu

SPRZEDANIA

Lokal usługowo-handlowy na Celnej, parter, pow. 50 m’...........Cena do uzg.
Lokal warsztatowo-garażowy w centrum, pow. 200 m‘.
(na sprzedaż)
Lokal usługowo-handlowy na parterze, pow. 83 m’.
(na sprzedaż)

Cena do uzg.

Miejsce

Cena do uzg.

na Twoją

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

18 KM OD NYSY
Dom wolno stojący o pow. 160 m2,
na działce 1,3 ha + budynek gosp.
Otwarta przestrzeń bez sąsiedztwa
z widokiem na góry. Woda, prąd. tel.

ZAMIESZCZENIE OFERTY
JEST BEZPŁATNE

l___________________________

Jesteś osobą dyspozycyjną ? Zostań naszym agentem nieruchomości I

Ogłoszenia
drobne
PILNIE KUPIĘ kawalerkę w Nysie
tel. 4484610, 06 Q8 327669
SPRZEDAM mieszkanie l-pokojowe
w Nysie, 45 m2
tel' 448 46 10, 060 8 327669'
KUPfĘ dom do remontu-

Nysa i okolice
(el. 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-poko
jowe w Nysie
tel. 4484610, 06 08 327669
DO WYNAJĘCIA lokal na ul. Celnej
usługowo-handlowy
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
osiedlu.
tel. 44 84 610, 0 608 32 76 69

DO WYNAJĘCIA gabinet przystoso
wany na działalność medyczną
w cęntrum Nysy
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

20 lipca 2000
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

drobne

ogłoszenia

1- pokojowe

37m2. Ill-piętro, centrum Nysy. / 50 tys.
38m2, III piętro, ul. A. Krajowej, / 49 tys.
43m2,1 piętro, ul. Mariacka, / 50 tys.
44m2, II piętro, ul. Krzywoustego, / 45 tys.
63m2, l-piętro, ul. Słowiańska, / 49 tys.

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.

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki

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

Tel. 433 44 10.

NCN

opm

PRZYJĘCIA weselne. Cafe „MALI

BU” - Nysa. Tel. 43 100 57.

NYSKA GIEŁDA
u jleR U CHOMOŚCI

3761

DOMOWA naprawa lodówek i in

SIATKI
OGRODZENIOWE

UL. MAKUSZYŃSKIEGO 8
(BOCZNA KOZIELSKIEJ)

klimatyzacyjnych - 433 45 11; 435

PRODUCENT

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

86 61.

435 79 06

nych urządzeń chłodniczych oraz

, 3335

v-262

sedan, benzyna, r. prod. 1989

TEL. 435 89 29

przeb. 174 000 km
op-ngl

inne. Tel. 433 37 24
2974

WYPOŻYCZALNIA samochodów.

Osobowe - mikrobusy - dostawcze.
18-300 Nysa, ul. Wrocławska 12/3u
[za Orbisem). Tel. 448 06 86. Cało

Nysa, Tkacka 25,
tel. 433 95 44,433 95 80
tel. 0602 627 076 (obok salonu HB Styl)

PROWIZJA 0%

brązowy metalik, el. szyby

centr. zamek, szyberdach

Tel. 0602 430 047

SANDACZ - Otmuchów. Organizacja

wesel - zabaw do 140 osób - hotel.

Tel. 431 55 81.

dobowo - tel. 0606102 892.
______________________________________________ 746/B/a

668®

BIURO Rachunkowe - prowadzenie

Wynajmę lub sprzedam PAWILON,

książki podatkowej, rozliczeń VAT i

Orkana - 433 24 80; 0602 529 205.

ZUS. Tel. 433 67 77,0604 83 42 81

4045

750/B

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

PRZEWOZY mikrobusami - 431 51

J6; 0604 56 28 47.

4065
MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY:

________________________________________________ 3526

’ROWADZENIE ksiąg przychodów
rozchodow oraz rozliczanie podat<uVAT-431 42 82.
3611

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

Zespół MUZYCZNY - tel. 435 20 59,

M-2 (1pok) 24m IVp - 37 000 w Centrum
M-2 (1 pok) 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 lYp - 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 (3pok) 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 (4pok) 76m lip - 75 000 + garaż Goświnowice

kom. 0602 323 369.
40553

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.

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

DO

SPRZEDANIA:

28 m kw. - Ip. - nowe osiedle
34 m kw. - Ip. - 2 pokoje, widna kuchnia - Centrum
35 m kw. - lip. - Centrum
43 m kw. - llip, 2 pokoje - Centrum
47 m kw. - parter. 2 pokoje - Południe
48 m kw. - parter. 2 pokoje - Rodziewiczówny
48 m kw. - ipT2 óok. Nysa Południe
49 m kw. - lllp. 2 pokoje - Rodziewiczówny
49 m kw. - IVp, 2 pokoje - Podzamcze
49 m kw. - llip, 2 pokoje - os. Rodziewiczówny
57 m kw. - parter, 2 pokoje na dział. - Centrum
60 m kw. - lllp, 3 pokoje, komfort - Centrum
60 m kw. - Ul p. 3 pok. komfort. Podzamcze - garaż
60 m kw. - parter. 3 pok. - nowe osiedle
61 m kw. - ni 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. 2 pok. centrum
63 m kw. - parter, 3 pok., komfort + aaraż - ok. Nysy
70 m kw. - ip. 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
86 m kw. - Ip. 4 pok. centrum - działalność
90 m kw. - inp, 3 pokoje - Centrum
kw. - lip, 2 pokoje - Centrum
kw_- parter na działalność - Centrum

230 m kw. - nowy dom na działce 28 ar
100 m kw. - przedwojenny bliźniak po remoncie
1/2 domu przedwojennego - okolice Głuchołaz
200 m kw,. - wolnostojący. 10 ar do wykończenia
200 m kw. - 5 ar, zabudowa szereg, do wykończenia
210 m kw. - dom wolnostojący
Dom przedwojenny 90 m kw. powierzchnia użytkowa na
dużą diałkę - okolice Nysy
150 m kw'i warsztat 7 ar
240 m kw. wysoki sdandard, 8 ar do wykończenia
Dom na wsi na działce 47 ar - cena 45.000 zł
Pączków:
buo m kw. - wolnostojący, 1 ha
Niwnica - Bielice - Sidzina - Przełęk...itp.
Działki budowlane w Nysie i okolicach
5Ji^ma^ynowo ^składowych w Nysie i okolicach (82,
Mieszkania i obiekty handlowe do wynajęcia
Bezpłatnie pośredniczymy w załatwianiu formalności
krędytowycn na zakup mieszkań, domów, wykup lokali,
działek gruntowych itp.

Dom wolnost (100m2).Nysa./160 tys.
Dom wolnost.(130m2).Nysa/ 140 tys.
Dom wolnost.(130m2).Nysa /190 tyś.
Dom wolnost.(180m2)ul. Stokrotek/ 350 tys.
Dom wolnost (240m2).Nysa./ 365 tys.,
Dom wolnost.(370m2) Nysa./ 600 tys.
Połowa bliżniaka(120m2)..Jędrzychów../. 160 tys.
Dom w stanie surowym Jędrzychów../180 tyś.
Dom wolnost.(160m2 )Jędrzychów J 220 tyś.
Dom wolnost.(200m2).Jędrzychów. / 510 tys.
Dom wolnostojący ( 250m2 )..Jędrzychów./ 180 tys.
Parter domu (87m2). Otmuchów/ 65 tyś
Parter domu (74m2) .Otmuchów ./ 85 tyś.
Dom wolnost (150m2).0tmuchów./ 200 tys.
Dom wolnost (150m2).Biała Nyska./ 300 tys.
Dom wolnost (250m2)trasa na Opole../ 500 tys.
Zespół pałacowo parkowy (765m2) trasa na Opole./ 400 tys.
t
Dom wolnost (230m2)Głuchołazy./ 250 tys.
Kompleks budynków (600m2)trasa na Głuchołazy./ 80 tys.
Dom przedw. do remontu..Lasowice/ 40 tys.
Dotn wolnostojącyWierzbięcice/100 tys.
Domy na wsi./ ceny do uzgod.

50m2, parter, ul. Świętego Piotra, / do uzg.
55 m2,1 piętro, ul. Towarowa, / 55 tys.
58m2, parter, ul. Wolności, / do uzg.
60m2, Vll-piętro. ul. B. Prusa, / 75 tys.
• 60m2, Ill-piętro, oś. Rodziewiczówny, / do uzg.
61 m2, ll-piętro, oś. Rodziewiczówny, / do uzg.
61 m2,Ill-piętro, Moniuszki, / 75 tys.
62m2, parter, Paczków, / 68tyś.
62m2, l-piętro, ul. Rynek, / do uzg.
62m2, l-piętro, oś. Podzamcze, / 80 tys.
90m2, parter, Otmuchów, / 95 tys.
90m2, Ill-piętro, ul. Zjednoczenia, / 90 tys.
100m2, parter, centrum Nysy, / 82 tys.
104m2, parter, centrum Nysy, /100 tys.
140m2, ll-piętro, centrum Nysy, /100 tys.
4- Dokoiowe

65m2, ll-piętro, centrum, / do uzg.
72m2, parter, oś. Rodź, / 80 tyś.
72m2, ll-piętro, os. Rodź, / 78 tys.
73m2,1 piętro, ul.Kordeckiego, / do uzg.
73m2, V piętro, oś. Podzamcze, / 75tyś.
73m2, VII piętro , oś. Podzamcze, / 78 tyś.
75m2,l piętro , Lądek Zdrój, / do uzg.
76m2, parter, Goświnowice., / 75 tys.
81 m2, II piętro, Biała Nyska, / 75 tyś.
85m2, X piętro „ul. Sudecka... / 85 tyś.
84 m2, VI piętro, Nysa Południe, / 85 tyś.
90m2, II piętro, centfbm, / 83tyś.
110m2,1 piętro, ok.Nysy, / 60 tyś.

DZIAŁKI NA SPBZEDAŻ

Działka budowlana
Działka budowlana
Działka budowlana
Działka budowlana
Działka budowlana
Działka budowlana
Działka budowlana
Działka budowlana

»

(4,37 AR )Nysa, ul. Gombrowicza/ 20 tys.
(6,5 AR)Jedrzychów./ 25 tys.
(10 AR )Goświnowice/15 tyś. zł
( 32 AR jGoświnowice/ 1500 zł za ar.
( 70 AR )..Pakosławice/700 zł za ar
( 20 AR j.Siestrzechowice./ 1200 zł za ar.
( 40 AR )..Samowice./ 30 tys.
( 30 AR )..Zawiszy Czarnego/ 30 tys.

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

LOKALE na sprzedaż

Lokal użytkowy (18,5m2).w Nysie ../.35 tys.
Pawilon handlowo- usługowy w Nysie, ul. Orkana ( 20m2+
poddasze 35m2 )./39 tyś.
Pawilon handlowy na ul. Orkana (9m2)./16 tyś.
Lokal użytkowy (850m2) ul. Wyspiańskiego/ 400 tys.
Lokale do przekształcenia na sklepy lub biura w Nysie
DOMY NA SPRZEDAŻ
Góra domu (95m2 j.Nysa/ 78 tys.
Góra domu (77m2 j.Nysa/ 85 tys.
Dom w surowym stanie (150m2)..Nysa/ 95 tys.
Dom w surowym stanie (104m2) ul.Traugutta J120 tys.
Dom w surowym stanie (240m2). NysaZ120 tys.
Dom w stanie surowym (170m2) .Nysa? 238 tys.

2 pokoje - centrum, Kossaka
3 pokoje- oś. Rodziewiczówny, Wrocławska, Wolności
4 pokoje-oś. Rodziewiczówny
Dom do wynajęcia- Nysa
LOKALE DQ WYNAJŁG1A

Pom.biurowe w Nysie, była zajezdnia MPK- niskie ceny
Lokal do wynajęcia w Rynku ( 30m2 ) z witryną/ do uzgod.
Komfortowe pomieszczenia biurowe- ul. Grzybowa do uzg.
Lokal użytkowy( 32m2) ul. Prudnicka / 1500zł.
Lokal użytkowy w Nysie(22m2) - Rynek 10OOzł.
Lokale użytkowe ul. Krzywoustego / do uzgod.
Lokale użytkowe ul. Celna (ASKO)/ do uzgod.
Lokale użytkowe ul. Bema./ do uzgod.
Hala magazynowa(100m2). boczna Piłsudskiego/10OOzł.
Parking nad jeziorem ./ SOOzł.
Lokal usług, handlowy (50m2). ul. Piłsudskiego 12 / 1500zł.
Plac wraz z pomieszczeniem pod hurtownię Kozielska / 2000zl.

Zapewniamy pełną obsługę prawną
Pośredniczymy w załatwieniu kredytu -(oprocentowanie od 18,8 % bez poręczycieli, spłata do 20 lat, raty równe, malejące).

wszelkich nieruchomości oraz obiektów handlowo- usługowych na terenie całego kraju.

Sobota godz. 20.00 - DANCING.

CZĘŚCI DO AUT PRODUKCJI

_______________________________________________ 693®

Miniaturowe JAMNIKI długowłose, ro

ZACHODNIEJ
I JAPOŃSKIEJ

dowodowe - sprzedam. Tel. 4411 663.

ul. Orkana 31m 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 Ó00. 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

4284

PRACUJ z domu! • 0601 513 582.
4466-a

Sprzedam MIESZKANIE - os. Sło

wiańska, 60 m kw., IVp, 65 tys.
Tel. 0602 728 742.
______________________________________________ 7S0Ba

Sprzedam cegłę rozbiórkową.

Tel. 0602 728 742.
75O/B-b

M-2 (1 pok) 36m lip ul. Słowiańska
M-2 (1pok) 25m lip os. Południe.
M-3 (1pok) 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

__________________________________ _____________ 4466

LOKALE DO WYNAJĘCIA

________________________________________________ 4376

OPŁACI się schudnąć!

Audi

Towar L—aW
zamówiony V
do godz. 10.30
- odbiór-w tym
samym dniu .
v
Autoryzowany Dealer BOSCH
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

'

warsztaty z Nysy i okolic.

- 0502 351 789.
Pinczerki RATLERKI - 4311 471 po

16-tej.

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

Nysa;

FINANS

„SANDACZ” - Otmuchów

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

aaraż
43 m kw. -■ Op, 1 pokój - centrum
48 m kw. - sra&SSR
DOMY DO J

IV-piętro.oś. Rodziewiczówny./ 44 tyś.
parter, Głuchołazy, / 40 tyś.
IV-piętro, N. Południe, / 46 tys.
IV-piętro, N. Południe, / 50 tys.
IV-piętro, ul. Wrocławska, / 55 tys.
ll-piętro, centrum Nysy, / do uzg.
parter, Prudnik, / 62 tyś.
X-piętro..Podzamcze, / 65 tys.
IV-piętro, ul. Mariacka, / 60 tys.
IV piętro , Łambinowice, / 45 tyś.
IV-piętro, os. Podzamcze, / 56 tys.
IV-piętro, oś. Podzamcze, / 48 tys.
parter, oś. Podzamcze, /do uzg.
l-piętro. centrum Nysy, / 60 tys.
parter, ul. Celna, / do uzg.
l-piętro, Otmuchów. / 65 tys.
ll-piętro, Nysa, do uzg.
parter, Biała Nyska, / 50 tys.
parter, centrum, / do uzg.
ll-piętro, Nysa, / 75 tys.
l-piętro, ul. Słowiańska, do uzg.

Oferujemy doradztwo oraz pomoc techniczną w sprawach formalnych związanych ze sprzedażą, wynajęciem lub zamianą

BP-26

LOKALE - DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY

LOKUM

36m2,
37m2,
36m2,
38m2,
40m2,
49m2,
48m2,
49m2,
49m2,
49m2,
49m2,
49m2,
49m2,
55m2,
52m2,
62m2,
64m2,
* 68m2,
70m2,
76m2,
95m2,

3- nokoiowe

SPRZEDAM Ford Sierra 1,6

WIDEOFILMOWANIE - tel. 433 49 32.
KOMPUTEROPISANIE podania i

2- pokoiowe

SZUKAM pracy - agent celny - licen

Nysa, ul. Wyspiańskiego 3a
Tel./fax 433 91 69,
8
tel. 0602 394 765
f
o
Sklep czynny:
rzeka Nysa Kłodzka
pn-pt 9-17, sob. 9-13

Wyspiańskiego

cja - 435 76 97.
red-28

*

Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną
tk-27

BIURO
RACHUNKOWE
z 9-cio letnim doświadczeniem

(licencja i uprawnienia)

Sprzedam VW
T3 CARAVELLE (1989),

- profesjonalną obsługą z najnowszym

2100 cm wtrysk + gaz,

oszklony 9-osobowy.
Stan techniczny bardzo dobry.

sprzętem oraz wysoce wykwalifikowa-

TANIO !

POLECAMY RÓŻNE WZORY

(również ratalna)
FPH KEDAR
Radosław Kożuch

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.

op-1166b

ZLECENIA NA PEŁNĄ OBSŁUGĘ FIRM
księgowo-kadrową (niskie ceny).

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Obsługujemy nie tylko województwo

licencjonowany pośrednik

opolskie - (odbiór dokumentów również

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

u Klienta).

Kontakt:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
tel. 4361 840, kom. 0602125 912

PEŁNA OFERTA W BIURZE
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 9.00 -16.00, W SOBOTY 9.00 -12.00

oraz wysokości 1,00m; 1,25m; 1,35m;
100 mb o wysokości 1,5 m w cenie

w godz. 8.00 - 14.00.
3521

^FIFtlVlZX POSIADA BWVGADV MONTERSKIE
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Aleksandra Wiercimok - PODRÓŻE MOJEGO ŻYCIA

ALASKA - KRAINA ZÓRZ I LODOWCÓW =z.u
Urok Alaski w dużej mierze opiera się na efektownych, niespotykanych gdzie indziej kontra
stach: chłodnej niebieskości lodu i soczystej zieleni lasów, wszechwładzy słońca w okresie
letnim i bezdennych mroków długiej zimowej nocy, urokliwej prostoty tubylczego życia i potę
gi nieziemskiego zjawiska zorzy polarnej...

imperium
Królowej Śniegu

W

Nazajutrz - znów korzystamy z
dobrodziejstw nowoczesności: ma
łym sportowym samolotem lecimy
pod sam szczyt Denali. Ten fascynu
jący przelot - ponad lodowcem Ruth
- mogę porównać chyba tylko z prze
lotem nad arizońskim Grand Canyonem. Szybujemy nad tąjemniczo
spokojnymi jeziorami, lazurem lo
dowców, wśród postrzępionych gra
ni; wreszcie lądujemy w scenerii jak
z jakiejś bliżej nieokreślonej śnież
nej baśni, gdzie Królowa Śniegu podaje rękę św. Mikołajowi... Jednak
ta z pozoru wyniosła i niedostępna
kraina okazała się bliższa, niż mo
głoby się wydawać.
Lodowce. Jedyne w swoim ro
dzaju twory natury, zajmujące tutaj
5% powierzchni stanu. Jest ich po
nad 100 tys., z czego tylko 300 ma
swoje nazwy. Te dzieci gór i wody,
wymagając szczególnych warunków
dla swego powstania, przybierają
różne formy i rozmiary; fascynują
nas także zdolnością ruchu o zróż
nicowanych prędkościach (rekordo
wo 100 metrów na dobę). Zawiera
ją 75% słodkiej wody Alaski. Naj
większym i najdłuższym jest tutaj
Bering Glacier - 5828 km2. By je
podziwiać, nie trzeba zresztą wspi
nać się wysoko w góry: niektóre z
nich znajdują się bowiem blisko dro-

Lodowe oblicze Alaski

Łosoś królewski

prawdziwymi pionierami świata fau
ny, zdolnymi do życia wewnątrz lodu.

Wędkarski raj
na ziemi
Przewodnik nasz okazuje się za
palonym wędkarzem - o ogromnej
wiedzy i doświadczeniu w tej dzie
dzinie. Dowiadujemy się, że stru
mień Ship Creek pełen jest ryb, a se
zon królewskiego łososia w pełni;
godziny przypływów i odpływów po
dają miejscowe gazety. Toteż z wiel

ką chęcią wybieramy się na wspólne
wędkowanie.
Łowiących jest sporo. Stoją od
daleni o około pięć metrów od sie
bie. Oczekiwanie... I oto ku naszej
radości żyłka przewodnika już po
kilku rzutach zatrzymuje się w wo
dzie. Zaczęło się branie; żyłka sunie
pod prąd. Pan Andrzej rusza w górę
rzeki, a my za nim, ślizgając się po
stromym, błotnistym brzegu. Ryba
nie daje się opanować: zatrzymuje
się, rusza do przodu, w tył! Wędkarz
nie jest w stanie jej utrzymać... Kor
ba kołowrotka uderza go po dło*
niach; dostrzegamy na jego palcach
krew. Dochodzi niemal do walki.
Ukazuje się nam olbrzymi ogon... i
po chwili ryba zrywa się. Jak się do
wiadujemy: łosoś ów mógł mieć ja
kieś 30 kg; mniejsze zazwyczaj po
ruszają się lekko po zacięciu.
Drugie branie już się udaje: wy
dobyty bez podbieraka (co rzadko
się zdarza) królewski łosoś waży
10,52 kg. Chwilę później - zmęcze
ni, ubrudzeni i szczęśliwi - kosztuje
my zdobycz, upieczoną na kempin
gowym grillu. Jest pyszna!

Fiordy Kenai
Dobiega końca alaskańska przy
goda. Przed nami jej zwieńczenie wizyta w Parku Narodowym Fior
dów Kenai.
Z tego lodowego pola (zwanego
Hartvig Icefield) spływa 30 lodow
ców, a kilka dociera do oceanu; to,

gi. Dużą atrakcję stanowi Exit, któ
ry dostarczył nam wielu wrażeń.
...Pokonujemy trudny, lodowy
szlak. Uważać trzeba na wielkie, tur
kusowe, dosyć niebezpieczne szcze
liny. Jednak wspaniałe widoki sowi
cie wynagradzają nam nasze trudy:,
pojedyncze wierzchołki gór wyrasta
ją prosto z białej i niemal płaskiej
powierzchni pola lodowego; ciemne
chmury potęgują nastrój tajemniczo
ści; zaś barwa lędu staje się niewia
rygodnie intensywnie niebieska...
Kolejna lodowa rzeka - Portage.
Wytapia się w jeziorze o tej samej
nazwie, ozdobionym pływającymi
lodowymi rzeźbami; obok natomiast
znajduje się... muzeum, gdzie oglą
damy lodowcowe żyjątka: iceworms,
centymetrowe robaczki będące

co było niegdyś wielkimi dolinami
wyrzeźbionymi przez lód, przemie
niło się w morskie fiordy. Udajemy
się w rejs statkiem wzdłuż górzyste
go wybrzeża.
Słońce oświetla czoło wielkiego
lodowca Aialik; w wodzie - mnóstwo
wydr morskich zabawnie pływają
cych na plecach. W górze - orły bie
liki i maskonury. Wolno zbliżamy się
do jęzorów lodowcowych, które ka
wałami, z armatnim hukiem spada

Nansen ("Wyprawa do Bieguna Pól
nocnego"): ...Żadne słowa nie są \
stanie oddać wspaniałości tego, a
ujrzały moje oczy. Promienie błyska
ły najczystszymi, krystalicznymi bar
wami tęczy. Była to niekończąca si
fantasmagoria iskrzących się kolo
rów przewyższająca wszystko, ci
można wyjaśnić. Czasem spektał
osiągał takie nasilenie, że zapierał
dech w piersiach, czuło się, że na
stąpi coś niezwykłego - a w końc

Alaska ■ panaceum na zabiegane europejskie życie

ją do Pacyfiku; z zapartym tchem
obserwujemy to nieco przerażające
widowisko - natura ostentacyjnie
ukazuje nam swoją potęgę. Przelot
kormoranów. Foki wylegujące się na
krach lodowych. Lwy morskie... I
wielce emocjonujące spotkanie z
pewnym wspaniałym morskim stwo
rem, zaskakującym nas zwinnością,
sprytem i delikatnością: należało
wykazać się nie lada refleksem,
chcąc sfotografować efektowny wy
skok wieloryba ponad taflę wody.
Bynajmniej nie czujemy się tu
taj panami natury. Czujemy się jej
gośćmi - którym łaskawie pozwolo
no zwiedzić jej domostwo...

Cuda niebieskie
Nieziemskim sceneriom towaczyszą zwykle nieziemskie efekty
świetlne; Alaska zapewnia je sezo
nowo (IX - IV) w formie najdosko
nalszej z możliwych: chodzi oczywi
ście o zorze polarne. Przez 100 zi
mowych nocy można obserwować
pojawiające się 90 -130 km nad zie
mią falujące łuki, wstęgi i pasy barw
w gamach od jednolitych do bardzo
zróżnicowanych - przy czym naj
wspanialsze efekty mają miejsce w
sezonie grudzień - marzec, gdy noce
są najdłuższe, a niebo najciemniej
sze. Cudownie opisał je w 1889 r.

niebo musi runąć...
Przebogata fauna i flora, wspi
niałe widoki i towarzyszące im o<
czucia - ale do pełni wspomnień br
kuje przecież jeszcze relacji z koi
taktów z jakże pouczającą codzie,
nością mieszkańców Alaski, szczi
gółów życia turysty w tym kraju, a
mosfery słuchanych wieczorami ni
zwykłych opowieści...
Alaska to nie tylko źródło wie
kich emocji, ale i doskonałe pan
ceum na zabiegane europejskie ż
cie; to także miejsce, gdzie jnożen
odnaleźć siebie takimi, jakimi jest
śmy naprawdę pod nie tak jeszcze
jak się okazuje - grubą skorupą c
wilizacji i kultury. Pozostają fotogr
fie, a także dużo od nich trwals:
tęsknota za tą odległą, dziewic:
krainą.

oPOlSWE CENTRUM NURko^

eXstream
SZKOŁA NURKOWANIA:
- międzynarodowa licencja,
- najlepsi instruktorzy,
- egzotyczne wyjazdy.
Aleksandra Wiercimok,
Niemodlin,
ul. Rynek 39-40,
tel.(077)460 71
605 230 137
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Czas wakacji to okres, w którym dzieci i młodzież narażone są na niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z poczuciem
wolności i beztroski. Spędzając czas poza domem, są również poza kontrolą swoich rodziców. Nawiązują nowe kontakty z
osobami, które mogą wykorzystać ich brak doświadczenia, młodzieńczy idealizm i naiwność.

Plagi wakacyjne
Wakacje to sezon łowczy dla wy
słanników różnych sekt, próbują
cych werbować młodzież na wielu
imprezach. Nie próżnują także de
alerzy narkotyków, stosując wszel
kiego rodzaju „promocje” na propo
nowane używki. Wzrasta także ilość
wypranego alkoholu, co powoduje
większą ilość zgłoszeń do poradni
odwykowych. Kroniki policyjne no
tują wzrost drobnych kradzieży, których'sprawcami są nieletni. Oni też
stanowią największą grupę, z której
wywodzą się wakacyjni uciekinierzy.

Gdzio zwrócić się po
informacje lub pomoc:
- Całodobowy telefon dla lu
dzi z problemem alkoholo
wym
nr 0-800-200-02
- Towarzystwo Rodzin i Przy
jaciół Dzieci Uzależnionych
„Powrót z U”. Oddział Woje
wódzki w Opolu, ul. Armii
Krajowej 9,
tel. 45-38-381

Wielka ucieczka
Przypomnijmy - policja ma obo
wiązek wszczęciaposzukiwań każdej
osoby, której zaginięcie zgłoszono.
Jak wykazują statystyki, szanse od
nalezienia takich osób, zwłaszcza
małych dzieci, są największe w cią
gu pierwszych 24 godzin od zaginię
cia. Na szczęście zaginięcia bezpowrotne-riie'śą.tak częste jak kilkudnio
we wakacyjhe ucieczki z domu.
Wpływ romantycznego otoczenia np.
zachody słońca nad morzem, a tak
że nierzadko alkohol, potęgują do
znania emocjonalne - słynne są mi
łości wakacyjne nastolatków. Często
kończy się to w najlepszym wypad
ku depresją spowodowaną zawodem
miłosnym. Często niestety nieplano
waną ciążą.
Nieznajome osoby proponują
wysoki zarobek za granicą, co dla
młodych dziewcząt jest nęcące. Na
miejscu okazuje się, że lądują one
bez paszportu w domach publicz
nych. Dla kobiet potrzebujących
pomocy w takiej sytuacji istnieje fun
dacja „La Strada”.
Jeżeli, niestety, któryś z tych
przypadków dotknie nas lub naszych
przyjaciół nie bójmy się skontakto
wać z ludźmi, którzy potrafią pomóc.

Alkohol i narkotyki
W Nysie problemami związany
mi z alkoholem, zajmują się specja
liści z Poradni Odwykowej przy uli
cy Mariackiej 8. Działa tam także sa
mopomoc AA. Mogą zwrócić się
tam również osoby nadużywające
środków odurzających. Wiadomo, że
trudne jest przyznanie się przed sa
mym sobą, że ma się problem, że jest
się alkoholikiem lub narkotyki są
jedyną rozrywką. Jak wskazują ba
dania, człowiek będący pod wpły
wem amfetaminy ma poczucie
ogromnej energii i siły, dla zachowa
nia efektu, dawki narkotyku trzeba
zwiększać. Dawką śmiertelną dla
człowieka zdrowego jest 1 g, a obja
wami przedawkowania są drgawki,
zapaść, gorączka. Nagłe zaprzesta
nie przyjmowania, powoduje psy
chiczną depresję, zaburzenia funk
cji somatycznych, stany lękowe.
Innym popularnym wśród młotizieży narkotykiem jest marihuana,
która poraża funkcje intelektualne,
prowadzi do uzależnienia. Jej-łiagłe
odstawienie powoduje stany psycho
tyczne.
Kiedy szkoda staje się widoczna
u osoby nadużywającej narkotyków
- samoocena tej osoby staje się już

- Fundacja „Itaka” pomaga
jąca rodzinom osób zaginio
nych,
tel. w Warszawie
(0-22) 65-47-070,
e-mail: itaka@elektron.pl

- Poradnia Odwykowa, Koło
AA przy ulicy Mariackiej 8,
tel. 43-34-081
- Nyski telefon zaufania dla
ludzi z problemem alkoho
lowym
nr 44-22-600

Przed opiekunami wycieczek duża odpowiedzialność

zniekształcona. Nysa nie jest wyjąt
kiem - mnóstwo osób ma styczność i
odurza się marihuaną, amfetaminą,
heroiną lub choćby klejem. Przed
wakacjami przeprowadzona została
w nyskim Zespole Szkół Mechanicz
nych akcja uświadamiająca zagroże
nia płynące z nadużywania alkoho
lu. W akcji tej czynnym udziałem
wykazali się tamtejsi uczniowie. Ale
jak stwierdził prowadzący to przed
sięwzięcie pracownik poradni, takich
akcji jest stanowczo za mało - wszyst
ko rozbija się o pieniądze, a raczej
ich brak. Jednak pod koniec waka
cji zgłaszających się po pomoc osób,
zwłaszcza młodych, przybywa. Dzia
łalność prowadzi także Towarzystwo
Pomocy Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych „Powrót z U”. Nie
stety, w naszym mieście nie ma pla
cówki tego towarzystwa, najbliższa
znajduje się w Opolu. Towarzystwo
zajmuje się pomocą i koordynacją
działań rodziców, których dzieci
nadużywają środków odurzających.

Przestępstwa
Istnieje także oddział terenowy
Fundacji „Pro Lege” w Nysie przy
ulicy Armii Krajowej 28. Fundacja
’ ta zajmuje się pomocą ofiarom prze
stępstw i szeroko pojętą prewencją
dotyczącą przestępstw.
W jej akcjach biorą udział szko
ły i przedstawiciele policji i proku
ratury. Informują rodziców o zagro
żeniach płynących z pozostawienia
dzieci bez opieki m.in. podczas wa
kacji.

Niebezpieczne sekty
Przy Ministerstwie Spraw We
wnętrznych i Administracji powstał
wydział, który ma na celu obserwa
cję istniejących i nowo powstających
sekt. Ma tworzyć programy przeciw
działania wpływom sekt i pomagać
w konkretnych indywidualnych przy
padkach. Tak jak podczas poprzed
nich wakacji, po raz trzeci Ogólno
polski Komitet Obrony Przed Sek
tami z siedzibą w Warszawie, rozpo
czął akcję „Lato bez sekt”. Przewod
niczący komitetu Ryszard Nowak
przedstawił przerażające fakty.
W Polsce działa ok. 100 sekt de
strukcyjnych (wywierających nisz
czący wpływ na osobowość). Zwłasz
cza w okresie letnim ich aktywność
nasila się. Werbują przede wszystkim
ludzi młodych w przedziale wieko
wym od 15 do 25 lat. Członkami sekt
zostają ludzie zdolni, dobrze wy
kształceni, ale rozchwiani, zagubie
ni, poszukujący siły i spokoju - mo
tywacji, aby odmienić swoje życie.
Nie są oni w stanie rozpoznać czy
grupa lub guru, którym ufają, oszu
kują i wykorzystują ich.
Sekty najczęściej mają w perfek
cyjnym stopniu opanowane techniki
psychologicznej manipulacji i wpły
wu (pranie mózgu). Ryszard Nowak
stwierdził również; że łatwiej jest
ostrzec przed sektami 10 tys. osób,
niż wyciągnąć 1 osobę. Do komitetu
zgłaszają się rodziny, których bliscy
są już pod wpływem sekt - jest wte<fy jednak za późno. Jeśli po powro

cie z wakacji, „nie poznajemy” na
szego dziecka tzn. jest kłótliwe,
zmieniło swoje zachowanie i nadgor
liwie mówi aBogu, z jego deklaracji
wynika, że jest w stanie porzucić ro
dzinę - powinno być to sygnałem
alarmowym, że dostało się pod
wpływ sekty. Rodzice powinni mieć
chociaż minimum informacji na ten
temat.
Członkowie komitetu twierdzą,
że osoba nieumiejąca wyzwolić się
spod wpływu sekty, musi żyć w gru
pie a odłączona od niej cierpi na sta
ny lękowe, paranoidalne, jest psy
chicznym kaleką i wymaga długo
trwałej psychoterapii.
Zjawisko powstawania sekt na
sila się. Kraje takie jak USA i pań
stwa Unii Europejskiej, posiadają
ostrzejsze niż w Polsce przepisy do
tyczące zakładania sekt, i mimo tego
nie radzą sobie z tą plagą.

- Fundacja „Pro Lege” od
dział w Nysie, ul. Armii Kra
jowej 28,
tel. 43-38-061
lub 43-32-401 wewn. 232
- Fundacja „La Strada”
tel. (0-22) 926-99-99
- Fundacja Pomocy Ofiarom
Przestępstw, 02-520 War
szawa, ul. Wiśniowa 50,
tel. (0-22) 848-28-90
- Katolickie Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie przy Die
cezji Opolskiej,
tel. 45-42-063

- Warszawska poradnia dla
nieletnich matek
tel. (0-22) 63-28-882

Kościół pomoże
Osobom będącym członkami
sekt, pragnącym wyzwolić się spod
ich wpływu, pomocy i informacji nie
odmówią osoby duchowne i organi
zacje przykościelne. Nie istnieje na
terenie Nysy żadna organizacja, zaj
mująca się sektami. Jednakże, jak
stwierdził ks. proboszcz Mikołaj
Mróz, nie posiada on informacji na
temat zagrożenia wpływem sekt na
tym terenie, aczkolwiek jest on w
stanie pomóc każdej osobie, która
zwróci się o pomoc w tej materii.
Poza tym w czasie roku szkolnego,
pomagać młodzieży powinni kate-

- Ogólnopolski Komitet
Obrony Przed Sektami,
tel. interwencyjny 0-601-5922-54 cały tydzień
w godz. 8-20.
*
chęci. Pamiętajmy także o tym, aby
przed samodzielnym wyjazdem
dziecka uświadomić i uczulić je na
czyhające ewentualne niebezpie
czeństwa. Zaszczepić mu poczucie
odpowiedzialności i rozsądku, poka
zać, że mamy do niego zaufanie.
Elżbieta Nieścior, MR
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Żadne niespodzianki pogodowe nie przeszkodziły mieszkańcom Głuchołaz w obchodach Dni Miast Przygranicznych
Głuchołazy - Zlate Hory 2000

Wernisaż głuchołaskich arty
stów w Ognisku Plastycznym i Cen
trum Upowszechniania Kultury za
inaugurował 14 lipca Dni Głucho
łaz. Odbyły się one pod patronatem
Unii Europejskiej, dlatego też im
prezy miały charakter bardzo róż
norodny i bogaty.
W Ognisku Plastycznym prace
swoje wystawili Bogusław Wład i
Mirosław Żurawski, natomiast w
głuchołaskim Centrum Upowszech
niania Kultury program artystyczny
obejmował szantowo - irlandzki re
pertuar ballad Leonarda Cohena w

Artystyczne ekspozycje uwień
czył Piknik Towarzystw przy placu
Basztowym. Było to miejsce, gdzie
w piątkowy wieczór rozłożono małą
scenę i gdzie Dni Głuchołaz zostały
uroczyście rozpoczęte przez burmi
strza miasta. Wspaniale bawiła się
.publiczność przy muzyce polskiej i
słowackiej górali opawskich. Zmia
na nastroju muzycznego na kowboj
sko - country to zasługa zespołu
Happy New Band, natomiast do póź
nych godzin nocnych można było
pobawić się przy muzyce disco.

Tańczący w kałużach

Kapela górali opawskich rozpoczęła imprezę

Sobotni dzień upłynął pod zna
kiem licznych imprez na głuchoła
skim stadionie.
Tu odbyła się wystawa psów nie
rasowych, choć rasowe były też mile
widziane. Konkurs psich piękności

piątkową na placu Basztowym

interpretacji gitarowej Adama To
maszewskiego. Dużym powodze
niem cieszyły się też ballady Piotra
Kohuta. Muzyce towarzyszyła eks
pozycja rzeźby, płaskorzeźby, malar
stwa. Obecni byli artyści - autorzy
swych dzieł, z którymi można było
wymieniać spostrzeżenia, dzielić się
wrażliwością artystyczną. Na uwagę
zasługują szachy w wykonaniu Ada
ma Gabrysia z pięknie rzeźbionymi
figurami.
Piękne i precyzyjne były minia
tury akwarelowe Renaty Kukli, na
przykład „Taniec jesieni”. Na wyróż
nienie zasługują także prace młodej
malarki Agnieszki Kulpy-Orzeł; zna
nych w Europie artystów - Krystyny
Wadlewskiej i Edmunda Szłapki
oraz oleje, akwarele i płaskorzeźby
znanego w Europie, USA i Australii Piotra Nowickiego.

i

Happy New Band - muzyka kowbojska w wersji polskiej

Deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie

wygrała wielorasowa suczka. Można
było spróbować alpinistyki, wspina
jąc się po sztucznej pionowej ścian
ce. Na stadionie na amatorów moc
nych wrażeń czekała karuzela i moż
liwość pozderzania się elektryczny
mi samochodzikami.
Muzyczną część dnia rozpoczęli
energetycznie młodzi muzycy z ka
peli Woytek. Ich repertuar złożony
był z własnych utworów i sprytnych
przeróbek innych zespołów.
Gwiazdą wieczoru dla amatorów
rocka był Dżem, który pomimo desz
czu był w stanie stworzyć wspaniały
nastrój wśród licznej publiczności.
Zagrali takie szlagiery jak „Whisky”,
„Victoria” oraz kilka utworów z no
wej płyty i filmu. Nie obyło się bez
bisów, które wymogli wierni fani.
Amatorzy disco-polo nie zawiedli się
występem Shazzy, która zaśpiewała
na koniec sobotniego wieczoru.

Recital ballad w wykonaniu Piotra Kohuta

"Piękne chwile" z Dżemem

—
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Biesiada pod parasolem
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W bezdeszczowy piątek Głuchołazy odwiedziło także

wielu Czechów ze Zlatych Hor

Zmotoryzowani amatorzy dobrej zabawy

Niedziela upłynęła w strugach
deszczu. Nie przeszkodziło to oldbojom rozegrać międzynarodowego
meczu piłki nożnej, ku uciesze pu
bliczności. Najwytrwalsi poszukiwa
cze złota również nie przestraszyli się
Ti lewy. W nadziei na złoto przesie
wali rzeczny piasek.
John Porter ze swoją grupą pró
bowali rozgrzać nieliczną publicz
ność, jednak udało się to dopiero
zespołowi Golden Life. Bawiąca się
pod parasolami młodzież w błocie po
kolana przypominała obrazek żyw
cem wyjęty z festiwalu Woodstock.
Pomimo późnej pory i ulewnego
deszczu młodzi głuchołazianie bawili
się przy piosenkach M.A.F.I.I., któ
re zakończyły tegoroczne obchody
Dni Głuchołaz.
an, en, mr

Dziewczyna tygodnia

Ela

John Porter - dobre rockowe granie

Dziewczyna tygodnia - kupon nr 29

Imię dziewczyny tygodnia

Imię i nazwisko nadawcy

s
adres i telefon nadawcy

L
/

Karuzela ■ atrakcja dla najmłodszych
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Zniszczona
fabryka heroiny
3 lipca br. w Sądzie Rejonowym
w Nysie zapadł wyrok skazujący w
sprawie'Wandy A., 27-letniej
mieszkanki pobliskiego miastecz
ka, oskarżonej o wytwarzanie
środków odurzających - tzw. pol
skiej heroiny, jej sprzedaż i wpro
wadzenie do obrotu słomy mako
wej oraz w sprawie Krystiana J.
(brata Wandy A.), któremu posta
wiono zarzut przechowywania sło
my makowej.

MAKOWINY NA STRYCHU!
W lipcu ub.r. do małomiastecz
kowego komisariatu policji za
dzwonił anonimowy informator:
- Wanda A. przywiozła dziś sło
mę makową. Dała ją na przecho
wanie swojemu bratu mieszkające
mu w pobliskiej wsi.
Policjantom z rodzinnej miej
scowości Wandy A. jej nazwisko
było doskonale znane. Wiedzieli,
że jest czynną narkomanką, oraz że
na bazie słomy makowej produku
je tzw. polską heroinę. Funkcjona
riusze mieli akurat na tapecie do
chodzenie w sprawie posiadania
przez nią narkotyków oraz dostar
czania środków odurzających swo
jemu mężowi przebywającemu w
zakładzie karnym. Wiedzieli, że
Wanda A. - odkąd wpadła w oko
organom ścigania - zrobiła się nie
zwykle ostrożna: nie trzymała w
domu produktów i aparatury do
produkcji heroiny oraz wytworzo
nych środków odurzających. Dali
więc wiarę donosowi i zrobili nalot
na mieszkanie Wandy A. oraz na
zabudowania gospodarcze jej bra
ta Krystiana J.
W pierwszym obiekcie nic nie
znaleźli. Natomiast w sąsiędniej
wsi, zgodnie ze wskazówkami in
formatora, policjanci od razu skie
rowali się na strych nad garażem,
skąd wyciągnęli dużą turystyczną
torbę pełną słomy makowej.
- Byłem dzisiaj u siostry. Prosi
ła, abym przechował tę słomę. Nie
wiedziałem, że to karalne. Wiem,
że Wanda się narkotyzuje, ale
czym? - tego nie wiem. Nigdy sio
strze w ten sposób nie pomagałem,
to pierwszy raz - zarzekał się Kry
stian. Mężczyzna miał czyste kon
to, jeśli chodzi o karalność. W śro
dowisku posiadał dobrą opinię, był

przykładnym mężem i ojcem oraz
sąsiadem.
Nieco inaczej było z jego sio
strą Wandą A., która od 10 lat
czynnie brała narkotyki. Przed 5
laty otrzymała wyrok w zawiesze
niu za sprzedaż narkotyków, a kil
ka kolejnych spraw było w toku. Jej
mąż odbywał karę więzienia, w tym
również za przestępstwa związane
lub spowodowane przez narkotycz
ny nałóg, w którym tkwił od ok. 20
lat. Zarówno pani Wanda jak i jej
małżonek nie pracowali, utrzymy
wali się z zasiłków opieki społecz
nej. Ich jedyne dziecko wychowy
wała babcia.

NARKOTYK W ORZECHACH
Wanda A. postawiony jej zarzut
wprowadzenia do obrotu słomy
makowej skwitowała:
- Przyznaję się, ale odmawiam
zeznań.
Próbkę słomy zbadano w labo
ratorium kryminalistycznym i po
twierdzono zawartość morfiny.
Komisariat policji w miastecz
ku N. był zawalony sprawami zwią
zanymi z rodziną A. i zawnioskował o ich połączenie, na co proku
rator przystał kierując się ekono
miką procesową. Do wspólnych akt
obok ww. sprawy słomy makowej
włączono materiały dotyczące
obojga małżonków A. Byli podej
rzani o to, że w czasie odwiedzin w
więzieniu w czerwcu 1999 r. Wan
da przekazała mężowi ampułkę z
dwiema tabletkami, będącymi wg
policyjnych podejrzeń amfetaminą.
Było to kolejne tego typu po
dejrzenie, bo miejscowi policjanci
kilka miesięcy wcześniej ukończyli
dochodzenie w sprawie przesyłania
przez Wandę A. do więzienia waci
ków nasączonych środkami odu
rzającymi. Ukryła je w skorupkach
orzeszków, które schowała w pacz
ce żywnościowej wysłanej pocztą.
Wykryli je strażnicy.
23 września ub.r. wyrokiem
sądu za ten czyn otrzymała 6 mie
sięcy pozbawienia wolności, z za
wieszeniem na 2 lata. Drugi taki
sam czyn mógłby bardzo skompli
kować sytuację prawną podejrza
nej (groziło jej więzienie) oraz jej
męża (przedłużenie pobytu za
kratkami).’

SKUTECZNY NALOT

«»

Pan A. ze względu na to, że był
uzależniony od narkotyków, z czym
się nie krył, był poddany szczegól
nej obserwacji. Kontrolowano rów
nież jego rozmowy telefoniczne.
Na początku czerwca strażnicy
usłyszeli, że żona uległa żądaniom
męża i dostarczy mu „to” - czyli
środek odurzający.
W czasie dokładnej rewizji
więźnia bezpośrednio po odwiedzi
nach znaleziono w kieszeni ampuł
kę z dwiema białymi tabletkami.
Okazano je nyskiemu policjantowi,
znawcy narkotyków. Podejrzewał
on, iż to amfetamina, ale radził
upewnić się badaniem laboratoryj
nym.
Małżonkowie A. natomiast
twierdzili, że zarzuty są bezpod
stawne.
- Nie dałam mężowi narkoty
ków - mówiła Wanda.
- To są tabletki na nerki, które
otrzymałem od więziennego leka
rza - upierał się jej mąż.
Strażnicy zakładu karnego
podchodzili do tych tłumaczeń nie
ufnie, będąc wręcz pewnymi, iż to
amfetamina. Upewniła ich w tym
rozmowa telefoniczna skazanego z
żoną bezpośrednio po rewizji, w
czasie której poinformował ją, że
„to” mu zabrano i ona musi „to”
przywieźć natychmiast!
Badania laboratoryjne jednak
wykazały, że małżonkowie A. tym
razem nie kłamali: znaleziony spe
cyfik nie był narkotykiem. 2 grud
nia ub.r. umorzono dochodzenie w
części dotyczącej zarzutów: posia
dania 12 czerwca narkotyku przez
Wandę A.; przekazania go mężowi,
a w stosunku do pana A. - posiada
nia tego dnia narkotyku.

W miejsce tych zarzutów wpro
wadzono jednak inne. 22 września
1999 r. odbył się bowiem kolejny
„nalot” na mieszkanie Wandy A.
Tym razem czujność lokatorki była
uśpiona, bo policjanci zastali ją w
trakcie produkcji. Zgarnięto całą
„fabryczkę”: waciki nasączone pół
produktem, z którego odzyskiwała
heroinę, 30 ml gotowego produk
tu, różne środki chemiczne po
trzebne do jego wytworzenia, strzy
kawki, miseczki itp.
Przed wejściem funkcjonariu
sze spotkali również stałego klien
ta pani A. - Henryka M. z Nysy.
Przyznał on, iż od kilku lat zaopa
truje się u Wandy - biorąc zwykle
po „piątce”, zawsze płacąc.
- Mama przysyła mi pieniądze z
USA - pochwalił się.
Ostatnio jednak się zdarzyło,
że nie miał pieniędzy i zastawił
paszport. Pechowego dla siebie
dnia przyszedł uiścić dług i kupić
kolejną działkę.
Akt oskarżenia przeciw Wan
dzie A. został uzupełniony o kolej
ne zarzuty. Ich lista przedstawiała
się następująco:
I - od marca do września 1999
r. sprzedawała środki odurzające
Henrykowi M., II - w dniu 22 wrze
śnia 1999 r. wytwarzała środki odu
rzające- tzw. polską heroinę, III'16 lipca 1999 r. wprowadziła do
obrotu słomę makową (8 kg).
Utrzymany został też zarzut
przeciwko Krystianowi J. (jej bra
tu) o przechowywanie słomy mako
wej.

LECZENIE, CZY UCIECZKA
PRZED WIĘZIENIEM?
12 kwietnia br. miała miejsce
pierwsza rozprawa sądowa. Wanda
A. zaskoczyła sąd swoją postawą.
Zeznała, że od marca br. stara się
zerwać z narkotykami i podjęła le
czenie w monarowskim ośrodku.
To była druga jej próbą w życiu:
pierwszą (nieudaną) podjęła 10 lat
wcześniej, kiedy była w ciąży. Prze
słuchiwany w roli świadka specjali
sta w dziedzinie uzależnień, który
towarzyszył oskarżonej (z ośrodka

można było wyjechać tylko w to’
rzystwie kadry) potwierdził, iż
bieta poważnie podeszła do p
blemu nałogu i jej postawa bu
nadzieje, że tym razem jej się u
Na pytanie sądu, czy w tej sytu;
wskazane byłoby zastosowanie i
bec oskarżonej kary więzienia,
wiedział, iż byłby to niewłaśc
krok, a jeśli już sąd musiałby ’
znaczyć taką karę, to dopiero
odbyciu leczenia Wandy.
Wanda A. dzielnie odpier
zarzuty oskarżenia. Twierdziła,
dawała działki „hery” Heńkowi ’
łącznie z litości, kiedy był na j
dzie. Henryk M. jednak nie pozi
lił tak plamić swojego honor
upierał się, że był wypłacaln
klientem.
Sprawa słomy makowej też
była już tak jednoznaczna, jak ■
nikało to z zeznań podejrzany
składanych na policji. Wanda
wyjaśniła sądowi, że ona zaraz
zakupie miała zamiar zerwać z
logiem i dała słomę bratu, aby
spalił ją na polu. Brat Krystian
trzymał się tej linii obrony:
- Powiedziałem policji, że pi
trzymywałem słomę makową,
miałem na myśli fakt przetrzyi
nia do czasu, aż siostra przyjęć
do mnie i spali makowiny.
3 lipca br. zapadł wyrok. !
nie dał wiary nowej wersji wj
śnień rodzeństwa. Uznał ich win
mi zarzucanych czynów. Wanda
otrzymała karę 2 lat pozbawię
wolności w zawieszeniu na 4 lat;
Krystian J. - 3 miesiące pozbav
nia wolności, zawieszone na 2 h
Pani Wanda A. w lipcu wc
przebywała w ośrodku. Być m<
tym razem jej się uda pokonać
łóg (a nie będzie tó^tyTko for
ucieczki przed więzieniem). Ti
mamy kciuki! Wypada się też <
szyć, że dzięki anonimowemu
formatorowi (brawo za wra:
wość!!!) rozkręcono machinę p
cyjnego dochodzenia i jedna
bryczka polskiej heroiny przęśl
działać. Niby to niewiele, ale j
nak dużo!

Dane bohaterów zmieni
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Posiadamy pomieszczenie
do wynajęcia pod działalność
handlową, biurową i inną.
SPRZEDAŻ
4 A A AA .1
NA RATY UU lUUUUZf

Tel. 433 73 75
w godz. 9.00 • 16.00.
784/B

-bez pierwszej wpłaty
-również na 36 miesięcy
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l_ Nikonf
Sprzedam za 50% wartości
profesjonalny
sprzęt fotograficzny:

Czy masz

Aparat NIKON F-90 (2.200 zł)
Obiektywy ZOOM NIKKOR

35-135 mm f/3.5-4.5 (800 zł)
70-210 mm f/4.5-5.6 D (800 zł)

swoje życiowe

W komplecie taniej!!!

Tel. kom. 0-604-435-287

Kradzieże
i włamania
(radną auta
Fiat palio weekend o barwie
liebieski metalik, na wrocławskich
ejestracjach, został skradziony 15
ipca w godz. 11.30 - 13.00 z parkin;u przy ul. Kraszewskiego w Nysie.
Właściciel stracił ok. 40 tys. zł.
Tego samego dnia między godz.
.8.00 a 18.10 doszło również do kralzieży auta (fiata 126p) przy al.
Wojska Polskiego. Samochód jedlak odzyskano, gdyż właścicielowi
idało się w pościgu zatrzymać złolziei. Byl^nimi dwaj 18-latkowie z
śysy. x *V

(ombajny bez świateł
W Markowicach pięć kombajlów należących do SKR wyjedzie
lo żniw bez świateł błyskowych. Potarał się o to złodziej, który nocą
.4/15 lipca ogołocił pojazdy z komiletów świateł oraz zewnętrznych
usterek. Szkody oszacowano na 2
ys. zł.

lary, sklepy, mieszkania...
Wieża stereo i pieniądze padły
upem złodzieja, który 14/15 lipca
kłamał się do baru Baccara w
Otmuchowie. Alkohol i papierosy
ta kwotę 1,3 tys. zł skradziono 13
ipca w Paczkowie ze sklepu Market
VB. Następnego dnia policjanci już
nieli sprawcę, którym okazał się 24etni paczkowianin. Tej samej nocy
niało miejsce włamanie do baru w
lobliskich Dziewiętlicach, skąd
kradziono alkohol. Włamanie do
tokoju w jednym z głuchołaskich
>ensjonatów zubożyło dwie turystki
: Piotrkowa o dokumenty, karty
lankomatowe i aparat fotograficz-

REDO- 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 całej swojej rodzinie zapewnić stabilną sytuację finansową,
nie działam w pojedynkę. Jestem ubezpieczony.
CREDO jest polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie z ustalonym okresem ubezpieczenia,
CREDO łączy dwie podstawowe funkcje: długoterminowe oszczędzanie i ubezpieczenie na życie.
CREDO gwarantuje wypłatę zgromadzonej sumy po osiągnięciu przez ubezpieczonego
umówionego wieku lub dwie wypłaty w sytuacji śmierci ubezpieczonego
w czasie trwania umowy ubezpieczenia.

•y-

Włam do szpitala

Wszystkim, którzy cenią bezpieczeństwo proponujemy
CREDO PZU Życie SA - życie bez ryzyka.

Nocą 13/14 lipca nyski szpital
ostał odwiedzony przez... złodzieja,
:tóry próbował dostać się do 11 ponieszczeń gospodarczych. Zniszczył
lamki w drzwiach, zostawił bałagan
uciekł spłoszony przez portierkę.
4ie darował sobie jednak kolejnego
tobliskiego obiektu służby zdrowia
włamał się do Poradni Ortopedyczlej przy ul. Curie-Skłodowskiej.
ikradł... 20 zł.

Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć w każdej placówce
PZU Życie SA, lub w Internecie: http://www.pzuzycie.pl
4A

Adresy najbliższych placówek: ul. Reymonta 22, 45-066 Opole, tal. (0-77) 454-56-58
ul. Królowej Jadwigi 4a, 48-300 Nysa, tel. (0-77) *433-

radio dobrze nastawione

Nysa 96,7 FM
93
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1 iiosailit -10 zł
Przy tfła/szEj
współpracy RABATY
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Opola, ul. Koraszewskiego 7-9, tel.(O77) 456 67 77, 456 67 99, fax 456 76 21

Nysa, tel. 433 41 83, 0602 430 047

SKLEPY SPOŻYWCZO-MONOPOLOWE
v-1164b
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W dniach 29 i 30 lipca Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji
Dziecfz Porażeniem Mózgowym w Opolu

ogłoszenia

organizuje wstępne szkolenie dla rodziców osób niepełnosprawnych na temat:
Jak rehabilitować dziecko z uszkodzeniem mózgu wg metody filenna Domana.
Szkolenie prowadzić będą Philis Libby i Bożena Sławow z Filadelfii.
»

drobne
POSIADAJMY pomieszczenie do wy
najęcia pod działalność handlową,

oferuje

biurową i inną.

Pełny zakres świadczeń w zakresie rehabilitacji
- ortopedycznej

Tel. 433 73 75 w godz. 9.00 - 16.00.
784/B-a

Sprzedam KIOSK spożywczy, prze

nośny. Nysa, tel. 433 83 52 po 18tej.
4664

ZAMIENIĘ kawalerkę + balkon - .
Prudnik, Rynek na kawalerkę w Ny
sie.
Tel. 0502 382 036.

ZAMIENIĘ mieszkanie spółdzielcze
57 m kw, lip na mniejsze 2 pokojo

we. Tel. 43316 35.
AN-29

W dniu 5 sierpnia odbędzie się szkolenie dla rodziców
prowadzących już rehabilitację tą metodą.
W dniach od 1 do 4 opracowywane będą indywidalne prgramy dla rodziców,
którzy podejmą się trudu prowadzenia rehabilitacji dziecka elementami metody G. Domana

po urazach kończyn (złamania, skręcenia, stłuczenia )

KOMUNIKAT

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

Zarząd Miejski w Nysie informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zo
stały wywieszone ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych

na sprzedaż 46 nieruchomości gruntowych o powierzchni od 4 - 6 arów,
położonych w Nysie przy ul. Mickiewicza róg Powstańców Śląskich prze
*

znaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Urzę
du Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 - pok. 020, tel. 435 50 31 wew.
306, tel./fax 448 10 15.

46!

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa „OŚWIATA” w Nysie

Sprzedam 8 DZIAŁEK budowlanych
po 5 arów, Nysa - Jedrzychów.
Tel. 433 69 09.
4460

Masaż na materacu samomasującym

Sprzedam PAWILON handlowy Nr 7
ul. Orkana Nysa, cena do uzgodnie
nia. Tel. 0601 634 399.
4567

KAFELKOWANIE ■ 433 77 75.

przy ul. W. Stwosza 10 A informuje, że posiada jeszcze wol

uimnastyKa oacnuazająca i uaiianetics ■ nowość
Zapewniamy fachową obsługę!

4287

......... . .......... -

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

..................................

■

4291

nej w nowobudowanym budynku mieszkalnym przy ul. Ks.

Kądziołki - Wałowej w Nysie.
.

<

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

61 88.

ne mieszkania typu własnościowego i lokatorskiego prawa

do lokalu, oraz miejsca parkingowe w części podpiwniczo

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni

- ul. W. Stwosza 10 A lub telefonicznie pod nr 433 20 91.

KOMPUTEROPISANIE

UWAGA! Gabinet przeniesiony

- tel. 433 37 54.
4293

Apteka w Nysie ZATRUDNI magistra

na ul. Prudnicką 3 (za piekarnią Dom Chleba)

farmacji na stanowisko kierownika.

Tel. 0602 614 404; 4090 210.

Tel. 435 22 52
»

♦

4298

USŁUGI remontowo - budowlane w

szerokim zakresie. Solidnie!
Tel. 4392 712.
BP-27

Docieplenia. Remonty od A do Z.

TANIO - solidnie! Faktury VAT.

0

Tel. 0602 597 541.
4361

Młoda 20 lat, absolwentka Techni
kum Rolniczego - szuka PRACY,
najchętniej w ogrodnictwie

- 435 43 67.

w.

W

7

Młody, dyspozycyjny, 25 lat - podejmie PRACĘ. Tel. 435 27 20 lub 435
43 67. Przyjmę również reklamę na

W

7

W

samochód.

7/4

red-27c

W/

Telefony GSM - ERA - PLUS - IDEA
nowe i używane - bez abonamentu.
Największy wybór akcesorii, serwis.

Konsole - Playstation - Dremeast -

PODGRZEWACZE ZAKUPIONE U NAS
MONTUJEMY GRATIS I

Nintendo - akcesoria, gry, wymiana.

Komis - Lombard. Play - Games

Nysa, ul. Wrocławska 12/3u/za Or
bisem/. tel. 448 06 86, tel. kom. 0606
102 892.
746/B

MAXCOM

Udostępniamy stanowiska
komputerowe.

NYSA, ul. Prudnicka 7a,
tel./fax. 44Ś-10-25, tel. 433-43-07

Internet i gry w sieci

ZAPRASZAMY
*
od. poniedziałku do piątku w godz. 9-18
w
soboty
od
9-14.

Pełna obsługa
serwisowa

Archiwizacja
danych na CD

_________ Tanusz Piskorski------------

....... ............ ............ -...

Nysa, róg ul. Skłodowskiej i Szopena

ROLETY

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

zewnętrzne i wewnętrzne

ŻALUZJ E
pionowe i poziome

MOSKITIERY

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH

KOMPUTERY
Konfiguracje na życzenie

........................................................ "................................................................................. V-1i28b
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dna z nyskich placówek handlowych pod płaszczykiem 50% promocji
osuje 50% podwyżkę cen. Sprawą zainteresowano Federację Konsumenw w Warszawie oraz powiatowego rzecznika konsumentów w Nysie.

Promocja kpiną
z klienta!

Mimo ulewnego deszczu wędkarze województwa opolskiego
na Nysie Kł. walczyli o prestiżowy Puchar im. Kazimierza Matei

Puchar odjechał
do Niemodlina

Chcąc wyjaśnić legalność powyż

„Nowiny” otrzymały od mieszkanki Nysy list z prośbą o poinformonie naszych Czytelników o nieuczciwych działaniach jednej z miejscoch placówek handlowych. Polegają one na tym, że pod huczną reklamą
50-procentowej promocji kryje się... podwyższenie ceny towaru o 50%.
< to możliwe? Wyjaśni to treść listu:

szych praktyk zwróciliśmy się o pomoc

do biura prawnego Krajowej Rady Fe
deracji Konsumentów w Warszawie,
skąd otrzymaliśmy od radcy prawnego

«

p. Justyny Borkowskiej następującą

Droga Redakcjo! Piszę do Was w związku z dziwnym zjawiskiem, jakie
uło miejsce w jednej z placówek handlowych branży jubilerskiej w NyMóygiąc krótko dałam się skusić reklamie ustawionej przed sklepem,
której widniało, że aktualnie obowiązuje promocja i na wyroby ze złota
ziela się rabatu do 50% wartości przedmiotu. Po wejściu do sklepu i
?jrżeniu wyrobów dokonałam zakupu pierścionka złotego, na który
zymałam ów 50-procentowy rabat. Jakież było moje zdziwienie, gdy po
iściu do konkurencyjnego sklepu tej samej branży ujrzałam identyczny
rścionek w cenie niższej od tej, za którą nabyłam mój wyrób i otrzymai fikcyjny 50% rabat. Piszę fikcyjny, ponieważ cena mojego wyrobu zo
la celowo zawyżona o 100% tylko po to, aby dać nieświadomemu klien
ci złudzenie, iż sprzedaje się dany wyrób w cenie o połowę niższej.

odpowiedź:

- „W odpowiedzi na Pani pismo
uprzejmie informujemy, iż opisana
praktyka sklepu jubilerskiego Pana J. D.

narusza ustawy z 1993 roku o zwalcza

Bogdanowi Dembickiemu trofeum wręcza Krystyna Mateja

niu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr
47, poz. 211, z późn. zm.), ponieważ
narusza interesy innych przedsiębior

ców poprzez nieuczciwą reklamę”.

Z powyższych wyjaśnień wynika,
że „pseudopromocja” uderza zarówno

w klienta, jak i w innych miejscowych,

uczciwych jubilerów, którzy nie przy

Moim zdaniem jest to celowe wprowadzanie klienta w błąd, żeby nie
zwać tego inaczej. W ten nieuczciwy sposób można dawać 50% upusty

ciągają do siebie konsumentów fikcyj

iowe na wszystkie towary np. chleb, podnosząc sztucznie jego cenę o
1%. Bardzó.bym chciała, aby w Waszej gazecie ukazała się chociaż krót-

gestią radcy prawnego z Warszawy

wzmianka na ten temat, może to powstrzyma nieuczciwych handlowv przed kolejnymi promocjami - pułapkami.
Sklep o którym piszę znajduje się w Nysie przy ul. Prudnickiej 12 w tzw.
vilonie „Stodoła

la Zimocha - powiatowego rzecznika

nymi obniżkami cen. W związku z su
sprawą zainteresowaliśmy pana Danie

konsumentów w Nysie.

0 finale sprawy poinformujemy na
naszych łamach.

dw

•

Moje dane do wiadomości redakcji.

W niedzielę rano do Nysy zje
chali najlepsi wędkarze Opolszczy
zny. Do walki o Puchar im. Kazi
mierza Matei przystąpiło 78 za
wodników.
Kazimierz Mateja był bardzo
znaną postacią W wędkarskim środo
wisku. Pełnił przez wiele lat funkcję
wiceprezesa Zarządu Okręgu ds.
Sportowych. Był jednym z najlep
szych zawodników okręgu opolskie
go. Zmarł nagle osiem lat temu pod
czas wędkowania nad rzeką Nysą
Kłodzką.
Mimo ulewnego deszczu nikt
nie rezygnował z walki. Wszyscy
dotrwali do końcowej syreny.

I miejsce drużynowo zdobyli
wędkarze z Koła PZW Niemodlin
w składzie: Lucjan Syposz, Tade
usz i Marcin Babińscy. Drugie
miejsce - Koło PZW nr 1 - Jan
Ostrowski, Bogdan Dembicki,
Przemysław Unicki, trzecie zaś
Koło PZW Krapkowice - Otmęt
Błażej Sielski, Mariusz Borto,
Piotr Michałkiewicz.
W kategorii indywidualnej naj
lepszym okazał się Marcin Babiń
ski z Niemodlina. Największą rybę
- leszcza o wadze 2,12 kg złowił
Bogdan Dembicki z Koła PZW nr
1 w Nysie.
JP

reklama

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

KOMPUTEl

KOMPUTERY-KOMPUTERY-KOMPUT
PROMOCJA

POSIADAJĄ KART
GRAFICZNYCH I MUZYCZNYCH
ZINTEGROWANYCH NA STAŁE
PŁYTĄ GŁÓWNĄ, CO UMOŻLIWIA
MSZĄ ROZBUDOWĘ ZESTAWU !!!

NIW ZESTAWY SĄ TYLKO PRZYKŁADAMI.
OFERUJEMY RÓWNIEŻ KAŻDĄ INNĄ

NFIGURACJĘ WEDŁUG ŻYCZENIA KLIENTA.

GWARANCJA NA ZESTAWY

EW

INTEL CELERON 500
PAMIĘĆ 64 MB DIMM
PŁYTA GŁÓWNA 150 MHz
UDMA 66 ATX
(obsługuje Pentium ll/lll)
HDD 10,2 GB

LG

x48

OBUD. MIDI TOWER ATX

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

OA A A
cenazMATl JU49>”

KLAWIATURA WIN 98

pierwsza wpłata - O zł, rafy- 131 zj.

HP
HP
HP
HP
HP
HP

61OC
840
930
970
1120 (A3)
LJ1100

Z11
Z31
Z51

415,637,899,1510,1899,2099,-

PROMOCJA
Pentium

H *** r

X

^-INTEL PENTIUM III 600
PAMIĘĆ 64 MB DIMM
xSX
PŁYTA GŁÓWNA 150 M Hz

■ INTEL CELERON 500
PAMIĘĆ 64 MB DIMM
PŁYTA GŁÓWNA 150 MHz
r
UDMA 66 ATX
(obsługuje Pentium ll/lll)
HDD 10,2 GB

UDMA 66 ATX
(obsługuje Pentium ll/lll)

HDD17,2GB

oyo

CD-ROM

LG

K.GRAF.

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

RIVA TNT2 32MB

KARTA MUZ. 16 BIT STEREO

MONITOR 15“ PHILIPS kolor OSD
(wyświetlanie funkcji na ekranie)

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

FDD 1,44 MB, MYSZ

OEEE
..Kcena z VAT: OwOOj1
KLAWIATURA WIN 98

. rafy - 153 zł

x48

OBUD. MIDI TOWER ATX

OBUD. MIDI TOWER ATX

1

iii

ARCOS SPEED

ARCOS DVD

ARCOS GAME

CD-ROM

ZSS

yjnPy

*

KLAWIATURA WIN 98

cena z VAT:

*)OAA
*wOUUa

pierwsza wpłata - O zł, raty - 167 zł

*

W

f.

1

►RATY BEZ pil

►LEASING OPERACYJNY!!!

271,509,799,-

BJC1OOO
BJC2000
BJC44OO
BJC4650 (A3)

WSZYSTKIE CENY
OCZYWIŚCIE Z VAT!

ttg)

Wc

do każdego zestawu ARCOS!

mb

OBWIESZCZENIE
Zarządu Miejskiego w Nysie

ogłoszenia
drobne

OBWIESZCZENIE
Zarządu Miejskiego w Nysie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodaro

waniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr

111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nysie

Sprzedam MIESZKANIE spółdziel
cze własnościowe - 43m, Rynek,

nr XXVI/266/2000 z dnia 30 maja 2000 r. zawiadamiam o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-,

strzennego gminy Nysa, terenu użytków rolnych w Domaszkowicach na teren

O piętro - 433 36 61.

usług sportu.

Przedmiotem opracowywanego planu jest przeznaczenie terenu oraz linie roz-

Sprzedam tanio Fiat „TIPO”, 2,0

graniczjące tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodaro

(1990), bogate wyposażenie - 433

wania z uwzględnieniem linii rozgraniczających dróg, terenów przeznaczonych

38 03.

dla realizacji celów publicznych, zasad i standardów kształtowania zabudowy
red-alb

oraz warunków zagospodarowania z uwzględnieniem ochrony środowiska

Do wynajęcia GARAŻ, ul. Wy

kulturowego, granic i zasad obiektów podlegających ochronie obszarów re

spiańskiego - 433 38 03.

habilitacji istniejącej zabudowy, zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech
red-all

Granice w/w obszaru zaznaczone na załączniku graficznym, stanowiącym in

dukach Nyskich 10 -15 ar. Tel. 0604

tegralną część uchwały są do wglądu w Wydziale Architektury, Gospodarki < ’

Gruntami i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój nr
Wnioski do planu mogą być zgłaszane w terminie do 11.08.2000 r. w Urzędzie

europalecie na olej opałowy, kwasy
i inne. 220 zł. Tel. 4394 005; 0604 508

111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz uchwały Rady Miejskiej w ft

nr XXVII/274/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. zawiadamiam o przystąpienii

sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania p
strzennego gminy Nysa, terenu użytków rolnych w Głębinowie na teren zs

dowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Przedmiotem opracowywanego planu jest przeznaczenie terenu oraz linie

graniczjące tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospod.

wania z uwzględnieniem linii rozgraniczających dróg, terenów przeznar

nych dla realizacji celów publicznych, zasad i standardów kształtowania

budowy, podziału na działki budowlane oraz warunków zagospodarowar
uwzględnieniem ochrony środowiska kulturowego, granic i zasad obiek

podlegających ochronie obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy, za

Granice w/w obszaru zaznaczone na załączniku graficznym, stanowiącyn

tegralną część uchwały są do wglądu w Wydziale Architektury, Gospoc

Gruntami i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, poke
211.

211.

ZBIORNIKI plastikowe 1000 I na

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospod;

waniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

nicznej.

Kupię DZIAŁKĘ budowlaną w Haj
786 516.

20 lipca 2000

Wnioski do planu mogą być zgłaszane w terminie do 11.08.2000 r. w Urzę

Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15.

Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

778.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedi

4665

Sprzedam LADĘ chłodniczą - nową,
mało używaną; mikrofalówki; rega

ły sklepowe.
Tel. 433 66 27 po 20-tej.
4649

MIESZKANIE 3 pokoje, 62 m kw., lip
- os. Rodziewiczówny - sprzedam.
Tel. 453 76 36.

Sprzedam VW

T3 CARAVELLE
(1989),
2100 cm wtrysk + gaz,

Poszukuję PRACY - wykształcenie
średnie, doświadczenie w pracy -

hurtownia, magazyn, umiejętność
obsługi komputera. Nysa, tel. 435 52

37.
red-29

KUPIĘ działkę OGRODOWĄ przy ul.

oszklony
9-osobowy.
Stan techniczny

bardzo dobry.
Tel. 433 46 78
lub 0603 124 470.

Mickiewicza. Tel. 433 60 50.
_____________ HK-29

Budowa KOMINKÓW tradycyjnych

OŚRQDEK TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNY
w SCIBORZU (przy trasie Nysa - Paczków)
POLECA:

.-

noclegi w ośrodku i na polu namiotowym,
całodzienne wyżywienie,
dyskoteki w restauracji „Letnia” (od czwartku do niedzieli)
sprzęt pływający (rowerki wodne, kajaki)
słoneczna plaża oraz wiele innych atrakcji
Informacja i rezerwacja ____________________________ _
SERDECZNIE

ŚCIBÓRZ, tel. 431 57 57

ZAPRASZAMY

lub Hotel „PIAST’ - Nysa, tel. 433 40 85;

- panele - regipsy - gładź - malowa

nie - kafelkowanie - Inne remonty
bieżące. Tanio! Tel. 433 91 26; 435

28 71; 0606 670 471;
4655

Podejmę PRACĘ gł. księgowej.
Praktyka, znajomość komputera.
Tel. 4310 139 po17-tej.
red-29c

MĘŻCZYZNA poszukuje pracy fi

zycznej. Tel. 4310 139.
red-29d

Sprzedam MIESZKANIE w centrum
Nysy - idealne pod działalność, 70

m kw. Tel. 44 80 670, kom. 0606 429
258.

Biuro Matrymonialne „REFLEX”. Tel.

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

4411 663.
4659

MIESZKANIE 48 m kw. - sprzedam.

Tel. 433 77 21.
4660

TANIE nieumeblowane mieszkanie

do wynajęcia. Tel. 4335 519.
4663

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

208B

RAPIER KSERO - TANIEJ!!!
9,90 zł za ryzę

ZADECYDUJ 0 CENIE !!!
PRZY ZAKUPIE
POWYŻEJ
. 20 RYZ - RABAT 2%

ZAPRASZAMY
HURTOWNIA

PAPIERNICZA „ADMAR

40 RYZ - RABAT 4%

NIWNICA 60 k/Nysy

60 RYZ - RABAT 6%

tel. 435 64 58.

str. 31
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MOWNI CZYTELNICY! ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA KUPONU NA NAJLAWSZY ARTYKUŁ NUMERU. WŚRÓD TYCH KTÓRZY DOSTARCZĄ KUY DO REDAKCJI DO 27.07.2000 (czwartek) ROZLOSUJEMY NAGRODĘ.
------------------------------------------------------------- - —-------------------------- !

HURTOWE SKŁADY BUDOWLANE

Henryk

wyposażenie łazienek
«« ■■ ««

Najciekawszy artykuł
w tym numerze "Nowin"

Noga

JEŻELI NIE WIESZ JAK ZAPROJEKTOWAĆ

& Synowie

SWOJĄ ŁAZIENKĘ
- MY ZROBIMY TO ZA CIEBIE

•
•
•
•

Imię i nazwisko autora

Imię i nazwisko

I

DRZWI POLSCONE - ceny producenta
DRZWI WŁOSZCZOWA (dąb, teak, mahoń, palisander)
GRZEJNIKI C0SM0 - COMPACT, RADSON
OKNA Stolbud - Sokółka

MATERIAŁY BUDOWLANE pełny asortyment
• PŁYTA GIPSOWA (12,5 mm - tylko 14,90 Zł /brutto)
PŁYTA GIPSOWA (wodo.- tylko 19,90 zł /brutto)

adres

Z NAMI ZBUDUJESZ DOM OD A - Z

Za najlepszy artykuł numeru 27. uznali Państwo
UPADEK PEWNEGO ETOSU - ARTURA KUROWSKIEGO

48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 62a (była baza ZWSE)
tel./fax (077) 431 05 82, 431 09 14

)śróci wszystkich nadesłanych głosów został wylosowany

kupon Danuty Kulczyckiej z Nysy

v-1159b

Po odbiór nagrody (zestaw kosmetyczny) zapraszamy do redakcji.

PONSOREM W NASZEJ ZABAWIE JEST

rok
*
'^£3

Nysa, ul. Prudnicka I5/4

NORDICA

VICTORY

atskoRPioi

CD/IDT
nKI vrvl\l
ą

założenia 1970

poleca w sezonie wiosna - lato
. artykuły renomowanych firm

PRZEDSTAWICIEL

prowadzi sprzedaż:

* ŁOŻYSKA TOCZNE *

WILSON

ELAN

REGIONALNY
SPALDING.

* PASY KLINOWE *

ftłAltko-

I

I

w tym do kombajnów

prod, zachodniej.

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

ceny fabryczne

ZAPRASZAMY DO NASZEGO
SALONU SPRZEDAŻY

659b

SPRZEDAM Ford Sierra 1,6

sedan, benzyna, r. prod. 1989

l

DREWHO
ALUMINIUM
PCV

SPRZEDAŻ

MONTAŻ
SERWU

rF
o

c

brązowy metalik, el. szyby

centr. zamek, szyberdach
Tel. 0602 430 047

CC

1

iluże upust
Icenowe dlć1
odbiorców

L
k

przeb. 174 000 km

UWAGA!

hurtowych

A

HURTOWEJ I DETALICZNEJ

przy ul. Boh. Warszawy 12
(naprzeciw Szkoły nr 1).

oraz przy ul. Celnej 22
Tel. 433 26 00, 448 40 90

fe._ _ _
BOGATA OFERTA ROWERÓW, ŁYŻWOROLEK,
NAMIOTÓW, SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
V-l U1D

v176b
v!76b

ZEL-POL

OKNA PCV ALU ~O2J
DRZWI
ROLETY aiupjastf
■ DADADETV
p U rł ** r r I I

I
I

Kunststoff-Fenstersysteme

MONTAŻ - RATY - GWARANCJA

podłogi z drewna naturalnego
- deska BARLINIECKA
panele podłogowe
panele ścienne
parkiety
okna PCV- 10 lat gwarancji
materiały wykończeniowe
ijijRT
JJzL-AL

WAKACYJNE PROMOCJE !
Nysa, ul. Wolności 2 (wejście od ul. Kolejowej)

Di- *

tel. 433 10 00; 0603 868 415

NYSA, ul. Nowowiejska 16 - pasaż EKO
tel. 433 01 17 w. 11

wielka
promocja

Fachowe doradztwo
Przy zamów«eniu usług zapewniamy gwarancję oraz rabaty
Wystawiamy faktury VAT - RATY
v-1211b

v-139b

SZKOŁY

KURSY

IZKOŁY ZAOCZNE

; UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH

romocja

Licea i Technika Zawodowe
V7
.
,
• Mysa ul. Słowiańska 17
olicealne Studium Zawodowe Tel. 433-11-44 tel/fax 435-55-05
Ekonomiczne, Handlowe, Turystyczne,
Samochodowe, Elektryczne, Budowlane,
BHP, Gastronomiczne i inne
lapisy na rok szkolny 2000/2001

E-Mail: Promocja_auo@go2.pl

MISTRZ W ZAWODACH:
^Sprzedawca, Kucharz, Kelner, Piekarz

SZKOLENIA
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

str. 32.
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ogłoszenia
drobne

„RUCH” S.A. w Warszawie
Oddział Dolnośląski - Zespół w Opolu

Mieszkania i garaże na sprzedaż!!!

OAB s.c.

•»
Idealne położenie, cisza, spokój, teren rekreacyjny.

WYDZIERŻAWI od m-ca września 2000 r.

W pobliżu basen kąpielowy, szkoła, przedszkole,

MŁODA, dyspozycyjna osoba po-

POMIESZCZENIA BIUROWE w naszej nieruchomości
w Nysie przy ul. Słowiańskiej 17.

wyjazd na autostradę do Wrocławia i Opola 30 min.

Ogrzewanie etażowe gazowe, garażpod budynkiem.
Cena tylko 1650 zlin2 mieszkania wykończonego

szukuje^pracy. Tel. 433 53 94 lub

Ruch-29^

Skonvstai t ulei mieszhiniwei - ostatnia szansa

0604 250 735.

49-305 Brzctt ul, Starobrzcska 27, tel'fax. 077-411 57 05,0604 227 424

red-28a

ZARÓB 2.000 zł w 10 dni - 0502 351
789 od 10.00-16.00.

DYREKCJA TECHNIKUM ZAWODOWEGO
w Biecłiowie

4468-b

Sprzedam DZIAŁKĘ budowlaną 18
arów w Hajdukach Nyskich.

Ogłasza DODATKOWY NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ 5-letniego
TECHNIKUM ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

na podbudowie szkoły podstawowej.

Tel. 433 08 67.
4447 9

TANIO sprzedam M-3 w Łambinowi

Dodatkowy egzamin wstępny odbędzie się w dniach 23 i 24 sierpnia
o godz. 9.00 w siedzibie szkoły.

cach. Tel. 4311 573.
4448

WILLA do wynajęcia - 0602 301 615.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
do dnia 21 sierpnia 2000 r.

Nasz adres:
Biechów 17,48-384 Nowaki

4449

Sprzedam MIESZKANIE 36 m kw. +

Tel. 435 76 73,435 60 76.

garaż - Otmuchów. Tel. 431 58 32.

Zapraszamy do Serwisu” Seat”

4451

REMONTY, stany surowe domów,

wszystkich właścicieli samochodów osobowych
na bezpłatny przegląd w godzinach:

tel. 433 90 91.

Bar "TIFFANY"
uprasza do korzystania ze swoich usług
W związku z rozbudową dysponujemy
dodatkowo SALĄ BANKIETOWĄ

pon.- pt. 8.00 -18.00 soboty 8.00 -14.00

Zarząd Miejski w Nysie informuje, że posiada do zby
cia w drodze rokowań nieruchomość gruntową zabu
dowaną obiektem byłej szkoły podstawowej nr 6, po
atrakcyjnej cenie, położoną w Nysie przy ul. Piotra Skar
gi o pow. 2785 m kw., przeznaczenie mieszkalne.

WROCŁAW ul.Karkonoska 54 telefax 07133978 67 ,339 91 01
NYSA ul.Ponlatowsklego 3 tel./fax 077 433 22 21,433 27 25
ASSISTANCE tel. 0 602 685 543

-SPRAWDZISZ:
-UKŁAD HAMULCOWY
-STAN TECHNICZNY AMORTYZATORÓW
-TEST WSTĘPNEJ ZBIEŻNOŚCI
-ŚWIATŁA

z możliwością organizowania:

•przyjęć weselnych,
•imprez okolicznościowych,
•bankietów.
lAHmUMI PEŁKĄ OBSŁUGĘ
oraz posiłki m wspaniało] DOMOWEJ KUCHNI

po ATRAKCYJNYCH CENACH.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Rozwoju
Miasta i Gminy Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kole
jowa 15 - pok. 020, tel. 435 50 31 wew. 306, tel./fax
448 10 15.

Twój samochód zostanie sprawdzony na komputerowej linii diagnostycznej.
Zgłaszając się z niniejszym kuponem

ZAOSZCZĘDZISZ 100 zł.
PROMOCJA :w miesiącach Lip lec -Sierpień wymiana oleju -GRATIS .
oraz 10% upustu na usługę

4658a

RENAULT CUo

*

KUPON PROMOCYJNY
Nazwisko i imię....................................................................................................................
Adres......................................................................................................................................... Marka samochodu............................................................................Nr rej.....................
Przebieg.................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na wykorzystania moich danych dta potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy oOchronle Danych Osobowych .

33 990 zł

ECOIi|

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.renault.com.pl
Renault Credit Polska
............ ■.... ——

STRZELANIE z KBKS
PHUFOMAR

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

ó Puchar Prezesa L.O.K.
Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy (wiek od 15 lat).
Za Zarząd
Kol. M. Godlewski

W I Z Y J N V
rvp 1
I „Zwierzyniec braci Kratt” (21)
erial przyrodniczy
I Lato z Wiercipiętkiem
I „Powrót Arabeli” (20/26):
larzenka pod szubienicą” •
rial dla młodzieży
I Wiadomości
I Prognoza pogody
i „Flipper” (20/22) - serial
zygodowy
I Wakacyjny telefon z pomysłami
11.0-800120120]
I „Święty” („The Saint”) (17) rial sensacyjny
I „Opowieści siostry Wendy o
łlarstwie” (5/10): „Namiętność i
liesienie” - serial dokumentalny
I „Nasz wszechświat”:
kosmiczne roboty” - serial

ptaków” (5/10): „Niezwykli
rybacy” - serial dokumentalny
21.05 Teatr Telewizji - Rodzinne
sekrety: „Komedia sytuacyjna”
- sztuka Johnnie Mortimera i
Briana Cooke’a, Polska 1996,
reż. Anna Minkiewicz,jwyk.
Wiktor Zborowski, Paweł
Wawrzecki, Małgorzata
Pieńkowska, Agnieszka

albatrosa” („Flight of the
Albatros”/” Der Flug des
Albatros”) - film przygodowy,
Niemcy/ Nowa Zelandia 1995,
(88 min)
13.05 Górskie Mistrzostwa Polski
w kolarstwie - Solina 2000
13.25 „Miłość i namiętność”
(„Mirada de mujer”) (12) telenowela
14.10 „McGregorowie” (8/65) serial przygodowy
15.00 Kaszubska zabawa Dwójki w
Helu (powt.)
16.00 Panorama
16.10 „Złotopolscy” (91,92):

„Matka”, „Wywiad” telenowela
17.05 Małe ojczyzny: „Wilkanów”
- film dokumentalny
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 „Dzieci i ryby” - komedia,
Polska 1996, (97 min)
21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram

17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 Gość Jedynki
18.05 „Tajemnicza kobieta” (21/
120) - telenowela
19.00iVieczorynka: „Madeline”
(29) - serial animowany
19.30 Wiadomości
20.10 Czas na dokument: „Życie

Pilaszewska (59 min)
22.05 Stąd nawet krzyku nie słychać
- reportaż Ewy Szprynger
22.30 Monitor Wiadomości
23.00 Sportowy flesz
•
23.05 Miłość niejedno ma imię:
„Sekrety żonatego mężczyzny”
(„Secrets of Married Man”) film obyczajowy, USA/Włochy
1984, reż. Witbam A. Graham,
(92 min)
00.35 „Polski szpagat” - film
dokumentalny (powt.)
01.05 Podróżnik: Mauritius - klucz i
perła Oceanu Indyjskiego magazyn podróżniczy (pewt.)
01.25 Tajemnice armo
01.45 Telezakupy
02.00 Zakończenie programu

05.00 Nedelni rano s Rudolfem K^esfaneut ©559
06.40 „Anna” (152) - telenowela
Dobre rano 08.27 Pfehled pofadu 08.30£ezair,«tevfi
07.30 Tfelesklep
$ ;• •
■Se (47/52) 09.00 - Zpravy 09.05 Podivuhodnł0»tafci07.45 „Przygody kapitana Simiana” (22) - tofrit
> ny rodiny Smolfkovy (3/13) 09.30 - TeleshoQM^fftf.40
08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (16^ wil \
Jak se źije sokolnikum podle Jana 09.55 Vra&fc
*
be
08.35 „Dennis rozrabiaka” (67) - serią!
telu Excelsior 11.25 Hledani ztraceneho
Ćeskoslovensky filmovy tydenik (269/231
09.00 „Łebski Harry” (42) - serial animowMjr

22.35 Wieczór z hltriawcynnym'

>16.10 „Bajer w Bel-Air” (27) - serial
16.40 „Esmeralda” (24) - serial obyczajowy,!
17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
18.05 „Nigdy cię nie zapomnę” (82) - serią} 4■

„Wolne miasto” - dfcBmat
wojenny, Polska W58, (97 min)
00.15 Nuty wolą tMętyćaoto
Wysockiego:
2000 (1)
01.15 „Anna Karenma” - dramat
obyczajowy, W. Bryt. 1948, reż.
Julien Duvivier, dyk. Vivien
Leigh, Ralph Richardson,
Kieron Moore, Sally Ann Howes
(134 min)
03.25 .Agent 86” („Get Smart”)
(27) - serial komediowy, USA
1965, wyk. Don Addams,
Barbara Feldon, (24 min)
03.50 Zakończenie programu

erial komediowy
I Jej cały świat” („Jesse”) (21) rial komediowy
• „Luz Maria” (166) - telenowela
• „Bill Cosby i straszne
ieciaki” („Kids Say the
irndest Things”) (5) - serial
mediowy

12.00„Oh, Baby”(15)-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”)
(17) - serial animowany
15.30 Informacje
15.55 „Herkules” („Hercules 3”)
(48) - serial fantastyczny
16.45 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (57) serial obyczajowy 17.45 „Luz
Maria” (167) - telenowela,
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild

Angel”) (41) - telenowela
20.00 „Rodzina zastępcza” (10) serial komediowy, Polska 1998,
reż. Wojciech Adamczyk/
Michał Kwieciński, wyk.
Gabriela Kownacka, Piotr
Fronczewski, Jarosław
Boberek, Maryla Rodowicz (25
min)
20.30 „M.A.S.H.” - komedia,
USA 1970, reż. Robert Altman,
wyk. Donald Sutherland,
Elliott Gould, Tom Skerritt,
Sally Kellerman (116 min)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka (w
przenvie filmu)
2f .45 „Świat według Kiepskich”
(13) - 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
23.25 Prognoza pogody
23.35 Polityczne graffiti
23.50 Bumerang - program
publicystyczny
00.20 Super Express TV
00.40 „Prawnik z Manhattanu”
(„Michael Hayes”) (13,14/22) serial obyczajowy, USA 1997,
wyk. David Caruso, Jimmy
Galeota, Ruben SantiagoHudson, Maty Ward (90 min)
02.20 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

rial sensacyjny
Zwierzęta świata: „Krokodyle
antypodach” (1/2) - film
kumentalny, W. Bryt.
1 „Nasz wszechświat”: „Dokąd w
lyszłość” - serial dokumentalny,

17.50 Gość Jedynki
18-05 „Tajemnicza kobieta” (22/
120) - telenowela
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 Dziennik telewizyjny
20.20 J.A.G. - Wojskowe Biuro
Śledcze” („J.A.G.”) (6) - serial
sensacyjny, USA 1999, reż.
Alan J. Levi, wyk. David James
Elliot, Catherine Bell, Patrick
Labyorteaux, (45 min)
21.10 Z Jedynką bezpieczniej -

magazyn
21.35 „Wyprawy przez piekło”
(1/6): „Żatonięcie «Batavii»” -

serial dokumentalny
22.30 Monitor Wiadomości
22.55 Sportowy flesz

23.10 „Fandango” - komedia
obyczajowa, USA 19B6, też.
Kevin Reynolds wyk. Kevin
Costner, Judd Nrton, Sam
Robards, Chuck Be
*
(87 min)
00.30 „Powitanie 2 Afiryką” (2/5):
„Afrykańska bramg” - serial
dokumentalny Attny T
Pietraszek (powt.)
00.45 „Tryptyk Korsykański” (2):
„Królestwo Coreilia” - film
dokumentalny Magdaleny
Lewandowskiej (powt.)
01.05 Miniatury włocbe: Dzieci w
Sienie - felieton (powt)
01.20 „Hotel «Panoptykon»” - film
dokumentalny Piotra
Jaworskiego (powt)
01.55Telezakupy
02.10 Zakończenie programu

Notre Dame”) - film
przygodowy, USA 1996,
(93 min)
13.35 „Miłość i namiętność”
(„Mirada de mujer”) (13) telenowela, (44 min)
14.20 „McGregorowie” (9/65) serial przygodowy
15.10 Kaszubska zabawa Dwójki w
Helu
16.00 Panorama
16.10 „Złotopolscy” (95,96):
„Decyzja”, „Listy” - telenowela
17.05 W okolice Stwórcy
17.30 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody

18.55 Va banque - teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 Bogusław Kaczyński
zaprasza
20.00 Wieczór z Jagielskim:
Helena Vondraczkowa,
Sławomir Piestrzeniewicz
21.00 „Biała wizytówka” (5/6):
„Ślub przed pałacem” - serial
obyczajowy
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.30 Bogusław Kaczyński
zaprasza
22.40 Wieczór filmowy - Kocham
kino: „Tęcza” („The

Rainbow”) - film obyczajowy, W.
Bryt. 1988, (100 min)
00.35 Mieszane uczucia
01.25 Polskie kino wspomnień:
„Granica” - dramat obyczajowy,
Polska 1977, (91 min)
03.05 „Na pełnym morzu”
(„Rederiet”/”High Seas”)
(72/85) - serial obyczajowy,
Szwecja 1994, reż. Erik
Kiviniemi, wyk. Gósta Priizelius,
(44 min)
03.45, Agent 86” („Get Smart”)
(28) - serial komediowy, USA
1965, wyk. Don Addams,
Barbara Feldon, (24 min)
04.05 Zakończenie programu

’OLSAT
Piosenka na życzenie
„Voltron” (118)- serial
imowany
„Sok z żuka” („Beetlejuice”)
I) - serial animowany
Polityczne graffiti
„Allo, Allo” (80) - serial
mediowy
„Herkules” („Hercules 3”) (48)
irial fantastyczny
„Świat według Kiepskich” (13)
trial komediowy
•.Rodzina zastępcza” (10) rial komediowy
• „Luz Maria” (167) - telenowela
• „Bill Cosby i straszne
ieciaki” („Kids Say the
irndest Things”) (6) - serial
mediowy
! „Wspólna chata” („Guys Like
i”) (13) - serial komediowy

13.45 „Przygody kapitana Simiana”
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (16 ) **
»

Zpravy ST 12.10 Hry bez hranic 13.35 D
Setkani sobrazovkou 14.30 - Pyr
•_Nevyjasnena umrti 16.00 Zpravy 16.05 Kouzek
ka 16.35 Nejsou deti 17.00 - Bludiśte 17.30 <
.4. 17.55 Predpovecf poćasi 18.00- Vecerniky
•torka Quinnova 18.57 Śtastnych 10 a Śance mjtaa!#
}
*
Vecermcek 19.15 Udalosti 19.45 PfedpcMdFwtiW
j4 19.50
Branky, body, vtefiny,20.00
Hitlerovi
mu&jUft?)
-------..............
itlerovinMMJH^
;
' ■
21.00Petustolu(4/4)21.35-Fakta22.10Udaloąbjrint

W.
■

14.25 „Dennis rozrabiaka” (67) - serial anteMilf

14.50 „Łebski Harry” (42) - serial animptąn|t;

"■

15.15 „Inspektor Gadget” (35) - serial
15.40 „Sfkoła złamanych serc” (363)
*

19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda

* ' «■

19.35 „Angela” (45) - serial
20.30 „Najlepszy kumpel” („Buddy, Buddy”)
komedia, USA 1981, reż. Billy Wilder, wyk. Writer
Matthau, Jack Lemmon, Paula Prentiss, Kkntfi
Kinski (96 min)
22.20 TVN Fakty
22.25 Pogoda
22.30 „Melrose Place” (171) - serial obyczajowy,
USA

00.10 „W upalną noc” (13) - serial sensacyjny, USA
01.00 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

07:00 Wielka księga natury 07:35 Niebezpieczna zato
ka 08:00 Fakty poranne 08:30 U źródeł Wisły 09^)5
KASSANDRA 10:00 Teleaakupy 10:30 Nieznany żołnież 11:20 Telewizyjna encyklopedia multimedialna
11:40 Rajd Pekin - Paryż 12:05 Fałszywy kard 12:30
Statek wyobraźnia 13:00 Telewizyjny magazyn przyrod
niczy 13:30 To jest temat 14:00 Panorama powiatów
114:30 EASTENDERS 15:00 Magiczny sklep zoolo
giczny 15:30 Wakacje z duchami 16:00 Wiek XX - stu
lecie odkryć 16:45 Królowa Bona 17:30 Fakty flesz
17:35 Wakacyjny niezbędnik - program poradnikowy
18:00 Fakty - wydanie główne 18:20 Prognoza pogody
18:20 Rozmowa dnia 18:30 Tele sport 19:00 Panorama
powiatów 19:30 Wielka księga natury 20:00 To jest te
mat 20:30 KASSANDRA 21:30 Fakty 21:45 Protestuję
22:00 EASTENDERS 22:30 U źródeł Wisły 23:00 Stan
zagrożenia 23:25 Recital fortepianowy

TVN
W. Bryt. 1998
11.40 Unterwegs mit Susanne (3) kurs języka niemieckiego
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 „Klan” (283,284,285)telenowela
13.40 Kino letnie: „O, Boże! Ty
diable!” („Oh, God! You
Devil”) - komedia, USA 1984
(90 min)
15.10 Taki jest świat - magazyn
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1179) telenowela, USA 1992 (22 min)
16.00 Rynek
16.20 Raj - magazyn dla młodzieży
16.45 Do Sydney z Jedynką
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?

rvp 2
Telezakupy
Dziennik krajowy
i „Złotopolscy” (93): „Cywil” enowela
Studio urody - magazyn
Program lokalny
„Złotopolscy” (94): „Decyzje
■ca” - telenowela
„Stawka większa niż życie” (14/
): „Edyta” - serial wojenny
Familiada - teleturniej (powt.)
„Wojna domowa” (10/15):
Zagraniczny gość” - serial
yczajowy
30 ton! Lista, lista
Kino familijne: „Futboliści z
»tre Dame” („The Halfback of

10.00 Zwariowana forsa - program roii/MAriwy
10.30 „Babilon V” (16) - serial SF, U£A
11.20 Telesklep
12.00 „Nigdy cię nie zapomnę” (81) - seną
12.50 „Angela” (44) - serial obyczajowy

.

22.20 Pfedpovecf poćasi 22.25 Branky, body, Meitoy
. 2230 Galasuperśou aneb Sou na vlastni triko (3/fy®U®
*. Stało se... 23.35 Losovani Śtastnych 10 a Śanoe lrimi
23.40 Udalosti ve svete 23.50 Jsem do tebe .trifÓRjl ~
(3/25) 00.10 Monty Pythonuv Letajici ch
biwwMB
*
A
* Kraśny ztraty 01.20 Ekonomicky tydenik 01.35

tovni ozveny 02.30 Country Express Praha - Nnrihflte

03.10 Naś venkov 03.25 Hry bez hranic_______

TVC 2
05.05 Jizda 05.30 Ćerne ovce 05.45 Objektiv'Oh.iSltalendarium 06.25 Kfestansky magazin 07.00 S^toĆwi
slovo Pavla Klineckeho 07.10 Naś venkov 07.30 Nminy STV 07.55 Panorama 08.30 „21” 09.00 Dobre rino
1055- Cestomanie 11.25 Zpravicky ze sveta 11.35 Svet
animovaneho filmu (29/52) 12.00 Arnold Palmer.Stri
ce a duśe, ktere 13.35 AZ-kviz 14.00 Muz prespaiutai
15.20 Navrat do modrych hlubin (5/6) 16.15 Pokłady
sveta 16.30 Mala republika 16.55-Evropa dnes 17.20
Ćeske ekotarmy 10 let pote cekani 17.55 Ekonomicky

tydenik 18.10 Sportovni ozveny 19.10 Zpravy ve znakove feci 19.15 Euronews 19.55 Pfehled vecernich
pofadu 20.00 Zalety końskeho handlife 20.50 Kytarova
toulani 21.00 „21” 21.30 Pfed usvitem 23.10 Bigbft (17/
42) 00.10 Bolesti duśe 00.40 „21” 01.10 Euronews 0155
Clovek v tisni 02.20 Viaje al Espańol (11/65) 02.30 Fa
mily Album U.S.A. (14/26) 02.55 Starting Business
English (23/40) 03.10 Kontakt Deutsch (5/13) 03.40
Carte de Visite (5/9) 04.00 - WORLDNET 04.25 Okna
vesmiru dokoran

TV NOVA
6.14 Novashopping 6.30 Snidane s Novou 8.30 Arnoldovy patalie (14) 9.10 Mlady Herkules (14) 9.37 Nova
shopping 9.40 Hraci skfinka 11.45 Stefanie (2) 12.35
Milady (26) 13.20 Takjde ćas (1421) 14.10 Superman
(9) 15.05 Hey Babe! 16.42 Novashopping 16.45 Kolotoc 17.10 Riskuj 17.40 Prave tecf z regionu 17.45 Divoky andel (222) 18.30 Pocasi 18.35 Kassandra (129)
19.30 Televizni noviny 20.00 Neżni zmatkafi II 21.40
DO-RE-MI 22.40 Prave dnes 22.43 Poćasićko 22.45
Vestirna 23.30 Rude horko 1.35 Novashopping 1.55
Konec vysilani

WTOREK 25 LIPCA
rvp 1
• „Zwierzyniec braci Kratt” (22)
• Wszystko gra: Dzwony i
angel - program dla dzieci
Teatrzyki Kulfona i Moniki
• „Powrót Arabeli” (21/26):
Eumburak władcą Pultaneli” rial dla młodzieży
• Wiadomości
1 Prognoza pogody
„Flipper” (21/22) - serial
tygodowy
Cybermania
i Komputerowa magia kina
i „Święty” („The Saint”) (18) -

09.25 „Inspektor Gadget” (35) - serial anńnfwąaj
*
09.45 Telesklep
__
A,

23.20 „Prawo i miłość” (13) - serial sensacyjny, USA

’OLSAT
I Piosenka na życzenie
I „Voltron” (117) - serial
i „Sok z żuka” („Beetlejuice”)
5) - serial animowany
I Polityczne graffiti
I „Allo, Allo” (79) - serial
mediowy
' „Xena, wojownicza
iężniczka” („Xena, the Warrior
incess”) (34) - serial
zygodowy
1 „Świat \^ług^iepskich” (12)

TVC 1

TVN
dokumentalny, W. Bryt. 1998
11.40 Unterwegs mit Susanne (2)
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 „Klan” (280,281,282)- •
telenowela
13.40 Kino letnie: „Journey” - film
obyczajowy, USA 1995, reż.
Tom McLoughlin, wyk. Jason
Robards, Brenda Fricker, Max
Pomeranc, Eliza Dushku (95
min)
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1178)
16.00 Gry olimpijskie - teleturniej
16.20 Euroexpress
16.35 Auto-mix
16.50 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie

rvp 2
• Telezakupy
I Dziennik krajowy
I „Złotopolscy” (89): „Nowe
jpoty” - telenowela
I Studio urody - magazyn
I Program lokalny
I „Złotopolscy” (90): „Zagadka”
elenowela
I „Stawka większa niż życie” (13/
): „Bez instrukcji” - serial
>jenny %
I Familiada - teleturniej
l „Wojna domowa” (9/15):
>zień Matki” - serial obyczajowy
I Arka Noego - magazyn (powt.)
i Kino familijne: „Powrót

3

222

12.30 Disco Polo Live
13.30 Sekrety rodzinne
14.00 Dyżurny satyryk kraju
14.30 Gospodarz^elcturniej
15.00 „Karate Kot” (8) - serial
animowany
15.30 Informacje
15.55 „Xena, wojownicza
księżniczka” („Xena, the
Warrior Princess”) (35) - serial
przygodowy w
16.45 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (58) serial obyczajowy
17.45 „Luz Maria” (168) teleiffiwela, Peru 1998, reż.

Eduardo Macias, wyk. Angie
Cepeda, Christian Meier,
Mariela Alcala, Rosalinda
Serfaty (45 min)
18.35 Super Express TV

18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł”
(„Wild Angel”) (42)telenowela
20.00 „Rodzina zastępcza” (11) serial komediowy
20.30 FILM TYGODNIA:
„Ośmiorniczka” („Octopussy”)
- film sensacyjny, W. Bryt. 1983,
reż. John Glen, wyk. Roger
Moore, Maud Adams, Louis
Jourdan, Kristina Wayborn
(125 min)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka (w
przenvie filmu)
22.50 „Świat według Kiepskich”

i ewentualne 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)
23.25 Wyniki losowania LOTTO
23.30 Informacje i biznes
informacje
23.45 Prognoza pogody
2355 Polityczne graffiti
00.10 Różowa landrynka - magazyn
erotyczny
00.40 Super Express TV
01.00 „Lekarze z Los Angeles”
(„LA. Doctors”) (19) - serial
obyczajowy, USA 1998, wyk.
Sheryl Lee, Ken Olin, Matt
Craven, Rick Roberts (45 min)
01.55 „Grona gniewu” („The
Grapes of Wrath”) - dramat
społeczny, USA 1940, (142 min)
04.25 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

TVC 1
05.00 Kdyby ty muziky nebyly 05.35 Naś venkov 05.59

06.40 „Anna” (153) - telenowela
-’ ‘
07.30 Telesklep
07.45 „Przygody kapitana Simiana” (23) - seriMt
*
08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (17) - serial •
08.35 „Dennis rozrabiaka” (68) - serial aniutotnrity
09.00 „Łebski Harry” (43) - serial animowany
09.25 „Inspektor Gadget” (36) - serial annadwą^y
09.45 Telesklep
10.00 Zwariowana forsa - program rozrywkctoy ,
10.30 „Babilon V” (17) - serial SF, USA
‘
11.20 Telesklep
■
12.00 „Nigdy cię nie zapomnęi’ (82) - serial , •
12.50 „Angela” (45) - serial obyczajowy
13.45 „Przygody kapitana Simiana” (23) - serial ■
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (17) - sertol •
14.25 „Dennis rozrabiaka” (68) - serial animcwHty
14.50 „Łebski Harry” (43) - serial animowaey
15.15 „Inspektor Gadget” (36) - serial animowaagr
15.40 „Szkoła złamanych serc” (364) - seria! db
16.10 „Bajer w Bel-Air” (28) - serial komediowy,
USA (30 min)
16.40 „Esmeralda” (25) - serial obyczajowy, Meksyk
17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
18.05 „Nigdy cię nie zapomnę” (83) - serial
obyczajowy, Meksyk
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Angela” (46) - serial obyczajowy, Meksyk

1998, reż. Roberto Gomez Fernandez/Salvador
Sanchez, wyk. Angelica Rivera, Juan Soler,

Ignacio Lopez Tarso, Jaqueline Andere (50 min)
20.30 „Wspaniały Quinn” („The Mighty Quinn”) thriller, USA 1989, reż. Carl Schenkel, wyk.
Denzel Washington, James Fox, Mimi Rogers,
Emmett Walsh (94 min)
22.20 TVN Fakty
22;25 Pogoda
22.30 „Melrose Place” (172) - serial obyczajowy,
USA
23.20 „Prawo i miłość” (14) - serial sensacyjny, USA
00.10 „W upalną noc” (14) - serial sensacyjny, USA
01^0 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Przygody Oggy’ego 07:30 Zwiariowana podróż
08:00 Fakty poranne 08:30 Magazyn żeglarski 09:00
KASSANDRA 10:00 Telezakupy 10:30 Z wiatrem i pod
wiatr 11:15 Naguib Mahfouz 12:10 Wakacje 200012:35
Kolorowy świat 13:00 Piano Express 13:30 To jest te
mat 14:00 Sekrety kobiet 14:30 EASTENDERS 15:00
Zaczarowany świat... 15:30 Gwiezdny pirat 16:00 Wiek
XX - stulecie odkryć 16:45 Królowa Bona 17:30 Fakty
flesz 17:35 Goniec regionalny 18:00 Fakty - wydanie
główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Rozmowa dnia
18:30 Akademik 19:00 Odkryj nowy świat 19:30 Przy
gody Oggy’ego 20:j)0 Sanktuaria we Francji 20:30
KASSANDRA 21:30 Fakty 21:45 Studio Millenijne
0
*
220
EASTENDERS 22:30 Spotkania z taaaką rybą
23:00 Zaproszenie 23:20 Pogranivze w ogniu

Dobre rano 08.25 Prehled poradu 08.30 Kouzelna
śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 - Objektiv 09.35 - Tele

shopping 09.45 Prvnf pomoc 10.00 Okouzleni (7/20)
10.50 Svet, kde se neźebra aneb Galerie 11.05 Usmevy

Zdeńka Smetany 11.45 Stalo se... 12.00 Zpravy ST
12.10 Hry bez hranic 13.30 Manaźerem vlastniho

zdravi 13.40 Postrehy odjinud 13.45 Setkani v cervenci
15.10 Doktorka Quinnova 16.00 Zpravy 16.05 - Ko-

stićky 16.15 Princachu(fas(l/2) 17.30 AZ-kviz 17.55
Pfedpovecf pocasi 18.00 - Vecerniky 18.10 Simpsonovi IX. 18.35 Jsem do tebe błazen II (4/25) 18.57
Stastnych 10 a Śance milion 19.00- Vecermcek 19.15

Udalosti 19.45 Pfedpovecf pocasi 19.50 Branky, body,

vteriny 20.00 Ptaci v trni (3/4) 21.40 Svet, kde se
neźebra aneb Galerie 22.00 Udalosti plus 22.10 Pred-

povecf pocasi 22.15 Branky, body, vteriny 22.20 Na
stope 22.45 Losovani Śfastnych 10 a Śance milion
22.50 Jeptiśky na uteku 00.20 Udalosti ve svete 00.30
Żivot v luxusnim hotelu 01.25 Nevyjasnena umrti 02.20
Pet u stołu (4/4) 02.50 Karneval v operete 03.30 Hry

bez hranic

TVC 2
05.00 Jeśte jsem tady 05.30 Zmizeni doktora Korejse

06.10 Postfehy odjinud 06.15 Rozhledni se, clovece
(2/15) 06.35 Kulturni tydenik 06.50 Noviny STV 07.10
Udalosti ve svete 07?20 - Vecerniky 07.55 Panorama

08.30 „21” 09.00 Dobre rano 10.55 - Cestomanie 11.25
Postfehy odjinud 11.30 Ćeske ekofarmy 10 let pote

ćekani 12.00- Euronews 12.40 Sportovni ozveny 13.40
AZ-kviz 14.00- Bludiśte 14.30 Oćite svedectvi III. (12/
13) 15.00 Śtangl rallye oldtimeru 15.25 Svetem for
mule 115.35 - Jizda 16.05 - Klekanice 1^.30 Hitlero

vi muźi (3/12) 17.25 Svet motoru 18.20-Vednik 18.50
- Pavucina 19.10 Zpravy ve znakove feći 19.15 Euro

news 19.55 Pfehled vecernich pofadu 20.00 Planeta
zivota (3/9) 20.50 Sto fotografii stoieti 21.00 „21 ” 21.30
Śumne Pardubice 21.55 Laskavy divak promine (4/5)
23.05 Verve: 50. vyroci 00.00 Evropa dnes 00.30 „21”

01.00 Euronews 01.25 Hudba noveho zivota 02.10
„60” 03.00 WORLDNET03.55 Na dobre vyhlidce

04.20 - Objektiv

TV NOVA
6.14 Novashopping 6.30 Snidane s Novou 8.30 Arnol-

dovy patalie (15) 9.10 Mlady Herkules (15)9.40 Slavne

kralovske rodiny (9) 10.04 Novashopping 10.05 Pfibeh
z prerie 11.40 Stefanie (3) 12.30 Milady (27) 13.20 Tak

jde ćas (1422) 14.10 Superman (10) 15.05 Objev roku

16.48 Novashopping 16.50 Kolotoć 17.15 Riskuj 17.45

Prave ted
*
z regionu 17.50 Divoky andel (223) 18.35

Pocasi 18.40 Kassandra (130) 19.30 Televizni noviny
20.00 Polibek vraha 21.45 Ctveraci 22.25 Na vlastni

oci23.08 Prave dnes 23.10 Poćasićko 23.15 Millennium
II (10) 24.00 Shocker 1.50 Bulvar Pacifik Drive (6)
2.15 Novashopping 2.30 Konec vysiiani

DODATEK

TELEWIZYJN Y

ŚRODA 26 LIPCA 2000
TVN

TVP 1
07.00 „Zwierzyniec braci Kratt”
(23) - serial przyrodniczy
07.30 Lato z Hałabałą
08.00 „Powrót Arabeli” (22/26):
„Rumburak - właścicielem
walizeczki” - serial dla
młodzieży
08.30 Wiadomości
08.40 Progno^ pogody
08.45 „Flipper” (22-ost.) - serial
przygodowy
09.30 Wakacyjny telefon z
pomysłami [tel. 0-800120120]
10.00 „Święty” („The Saint”) (19)
- serial sensacyjny
1055 „Skandynawska fiesta
Floyda” (3/7) - serial
dokumentalny, Norwegia 1998
11.25 Ekran z kwiatkiem

11.30 „Nasz wszechświat”:
„Historia astronomii” - serial
dokumentalny, W. Bryt. 1998
11.40 Unterwegs mit Susanne (4) kurs języka niemieckiego
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
*
12.20 „Klan” (286,287,288) telenowela
13.40 Kino letnie: „Pasteur” („The
Story of Louis Pasteur”) - film .
biograficzny, USA 1936,
(83 min)
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1180)
15.55 Studio sport: Wyścig kolarski
dookoła Mazowsza
16.30 Grunt to rodzinka
16.45 Do Sydney z Jedynką

17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 Gość Jedynki
18.05 „Tajemnicza kobieta”
(23/120) - telenowela
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: „Prawda
absolutna” („The Absolute
Truth”) - thriller, USA 1995jeż.
James Keach, wyk. Jane
Seymour, Bruce Greenwood,
Linda Purl, William Devane
(88 min)
21.40 Policjanci - reportaż

22.05 Kronika kryminalna
22.25 Monitor Wiadomości
22.50 Sportowy flesz
23.05 Gorąco polecam: „Carmen” dramat psychologiczny,
Hiszpania 1983, reż. Carlos
Saura, wyk. Antonio Gades,
Laura del Sol, (97 min)
00.40 „Podróż bez biletu: Literatura
na świecie” - film dokumentalny
Aleksandry Czarneckiej i
Marcina Barana
01.05 Powidoki Marka Nowakow
skiego: Warszawscy Aborygeni -

16.10 „Złotopolscy” (99,100):
„Uśmiech Ilony”, „Ślub Julii i

22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.35 Kabaretowy Wyścig 2000
23.30 Polskie kino wspomnień:
„Wielka wsypa” - film sensacyjny,
Polska 1992, (99 min)
01.10 „Przerwa w podróży” („The
Journey”) - film sensacyjny, USA
1959, (121 min)
03.10 „Na pełnym morzu”
(„Rederiet”/”High Seas”) (73/85)
- serial obyczajowy
0350 .Agent 86” („Get Smart”)
(29) - serial komediowy, USA
1965, wyk. Don Addams, Barbara
Feldon, Ed Platt (24 min)
04.15 Zakończenie programu_______

reportaż
01.25 „Benedyktyni” - film
dokumentalny Jana Sosińskiego
02.05 Telezakupy
02.20 Zakończenie programu

TVP 2
06.30 Telezakupy
07.00 Dziennik krajowy
07.20 „Złotopolscy” (97):
„Zniknięcie Agaty” telenowela, (26 min) (powt.)
07.50 Studio urody - magazyn
08.00 Program lokalny
08.30 „Złotopolscy” (98):
„Randka dla nieśmiałych” telenowela
09.00 „Stawka większa niż życie”
(15/18): „Oblężenie” - serial
wojenny
10.00 Z archiwum Dwójki: „Punkt
widzenia” (1/7) - serial
obyczajowy
11.00 Wyprawa z National ______

Geographic: „Nim zapadnie
cisza” - film dokumentalny, USA
1997
11.25 Kino familijne: „Kayla” - film
przygodowy, Kanada 1997, reż.
Nicholas Kendall, wyk. Tod
Fennell, (97 min)
13.05 „Sławni i bogaci”: Jane
Seymour” - serial dokumentalny
13.30 „Miłość i namiętność”
(„Mirada de mujer”) (14) telenowela
14.15 „McGregorowie” (10/65) serial przygodowy
15.05 Kaszubska zabawa Dwójki w
Helu
16.00 Panorama

Dionizego” - telenowela
17.00 Polaków portret własny
17.30 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Jeden z dziesięciu
19.20 Mini wykłady o maksi
sprawach
1935 Złota dwunastka polskiego
dokumentu
20.00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21.00 Kabaretowy Wyścig 2000
2150 Dwójkomania
22.00 Panorama

Darndest Things”) (7) - serial
komediowy
12.00 „Oh, Baby” (16) - serial
komediowy
12.30 „Graczykowie” (11) - serial
komediowy
13.00 Tok Szok - talk show
13.30 Sekrety rodzinne
14.00 Dyżurny satyryk kraju
14.30 Klub Stasia i Nel
15.00 „Sok z żuka” („Beetlejuice”)
(18) - serial animowany
15.30 Informacje
15.55 „Legendy kung-fu” („Kung
Fu. The Legend Continues”) (6)
- serial sensacyjny
16.45 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (59) serial obyczajowy
17.45 „Luz Maria” (169) -

telenowela
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Ąpgel”) (43) - telenowela
20.00 „Rodzina zastępcza” (12) serial komediowy, Polska 1998,
reż. Wojciech Adamczyk/Michał
Kwieciński, wyk. Gabriela
Kownacka, Piotr Fronczewski,
Jarosław Boberek, Maryla
Rodowicz (25 min)
20.30 „Łatwy szmal” („Quick
Change”) - komedia kryminalna,
USA 1990, reż. Howard
Franklin/Bill Murray, wyk. Bill
Murray, Geena Davis, Randy
Quaid, Jason Robards (85 min)
20.50 Losowanie LOTTO i

POLSAT
06.00 Piosenka na życzenie
07.00 „Voltron” (119) - serial
animowany
07.25 „Karate Kot” (8) - serial
animowany
07.50 Polityczne graffiti
08.00 „Allo, Allo” (81)-serial
komediowy
08.35 „Xena, wojownicza
księżniczka” („Xena, the
Warrior Princess”) (35) - serial
przygodowy
09.30 „Świat według Kiepskich”
(14) - serial komediowy
10.00 „Rodzina zastępcza” (11) serial komediowy
10.30 ,;Luz Maria” (168) telenowela
11.30 „Bill Cosby i straszne
dzieciaki” („Kids Say the

Szczęśliwego Numerka (w
przerwie filmu)
22.35 „Świat według Kiepskich” (15)
- serial komediowy, Polska, reż.
Okik Khamidov, wyk. Andrzej
Grabowowski, Marzena Sztuka,
Bartek Żukowski, Basia

Mularczyk (25 min)
22.40 Wyniki losowania LOTTO
22.45 Informacje i biznes informacje
23.00 Prognoza pogody
23.10 Polityczne graffiti
23.25 Różowa landrynka
23.55 Super Express TV
00.15 Idea braci Lumiere:
„Kochankowie” („Les amants”) dramat obyczajowy, Francja 1958,
(87 min)
01.50 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

06.48 „Anna” (154) - telenowela
z
07.30 Telesklep
07.45 „Przygody kapitana Simiana” (24) - serial
08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (18) - serial
08.35 „Dennis rozrabiaka” (69) - serial animowany
09.00 „Łebski Harry” (44) - serial animowany
09.25 „Inspektor Gadget” (37) - serial animowany •
09.45 Telesklep
10.00 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
1030 „Babilon V” (18) - serial SF, USA
11.20 Telesklep
12.00 „Nigdy cię nie zapomnę” (83) - serial obyczajowy
12.50 „Angela” (46) - serial obyczajowy
13.45 „Przygody kapitana Simiana” (24) - serial
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (18) - serial
14.25 „Dennis rozrabiaka” (69) - serial animowany
14.50 „Łebski Harry” (44) - serial animowany
15.15 „Inspektor Gadget” (37) - serial animowany
15.40 „Szkoła złamanych serc” (365) - serial
16.10 „Bajer w Bel-Air” (29) - serial komediowy
16.40 „Esmeralda” (26) - serial obyczajowy, Meksyk
17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
18.05 „Nigdy cię nie zapomnę” (84) - serial obyczajowy
19.00 TVN Fakty
19.»Sport
19.30 Pogoda
1935,Angela” (47) - serial obyczajowy, Meksyk 1998, reż.
Roberto Gomez Fernandez/Salvador Sanchez, wyk. An
gelica Rivera, Juan Soler, (50 min)
20.30 „Dziewczyny w bikini” („Swimsuit”) - film obycza
jowy, USA 1989, reż. Chris Thomson, wyk. Catherine
Oxenberg, Nia Peeples, Cheryl A. Pollak, Ally Walker
(94 min)
22.25 TVN Fakty
22.30 Pogoda
22.35 „MelroSe Place” (173) - serial obyczajowy, USA
23.25 „Prawo i miłość” (15) - serial sensacyjny, USA
00.15 „W upalną noc” (15) - serial sensacyjny, USA
01.05 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Przygody nieustraszonych 07:30 Szarcio i Teodorsz
08:00 Fakty poranne 08:30 Bywaj zdrów 08:45 W krainie
stawów milickich 09:00 KASSANDRA 10:00 Telezakupy
10:30 Odkryj nowy świat 11:00 Labirynty kultury 11:20
Telewizyjna encyklopedia multimedialna 11:35 Sanktuaria
we Francji 12:05 Krajobraz z cisem 12:15 Język filmu 12:30
Muzykalny kucharz 13:00 Spotkania z taaaką rybą 13:30
Kowalski i Szmidt 14:00 Wierzę, wątpię, szukam 14:30
EASTENDERS 15:00 Klub Filipa 15:30 Awantura o Ba
się 16:00 Wiek XX - stulecie odkryć 16:45 Królowa Bona
17:30 Fakty flesz 17:30 Prowokator 18:00 Fakty - wydanie
główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Rozmowa dnia 18:30
Wkręt 19:00 Korzenie i źródła 19:30 Przygody nieustra
szonych 20:00 Lato z radiem 20:30 KASSANDRA 21:30
Fakty 21:45 1000 lat 22:00 EASTENDERS 22:30 W kra
inie stawów milickich 22:45 Bywaj zdrów 23:00 Kabaret
*
23:40 Tragedie

TVC 1

05.00 Z hfićek o kralovnach utrźek 0559 Dobre rai
08.25 Pfehled pofadu 08.30 - Ranićek 08.35
ZpfWnky 08.40 Navsteva v ZOO 08.45 - Kostić
08.55 - ŚprTouch lata 09.00 - Zpravy 09.05 Co je
doma? 09.25 - Teleshopping 0935 Na stope 10.
Bozi młyny ćb 11.25 Osudy hvezd 11.45 Zpoved źli
ktera pracovala pro pet 12.00 Zpravy 12.10 Hry b
hranic 13.25 Napady svetovć módy II. 13501
nevahej a toć! ST 14.10 Ignis Brunensis Brno 20
14.25 - ALF 1450 Simpsonovi IX. 15.15 Ally McE
alova II (4/24) 16.00 Zpravy 16.05 Kouzelna śkol
16.35 Lassie (13/26) 17.00 Praśtena holka II. (17/2
17.30 AZ-kviz 17.55 Pfedpovecf poćasi 18.0C
Vecerniky 18.10 Ćemeovce 1857Śfastnych lOaŚa

ce milion 19.00 - Vedermcek 19.15 Udalosti 19.
Pfedpovecf poćasi 19.45 Branky, body, vtefiny 19.
Sportka a Śance 20.00 Dobrodruzstvi kriminalisti
(5/26) 2055 ĆT o vikendu 21.00 - Klekanice 21.
Ally McBealova II (5/24) 22.15 Udalosti plus 22.
Predpovecf poćasi 2230 Branky, body, vteriny 22.
Losovani Sportky a Śance 22.40 Buddy Faro (7/1
23.25 Losovani Sfaśtnych 10 a Śance milion 23.

Tatik Hill a spoi. II. (4/23) 23.55 Udalosti ve svi
00.05 Dobyvatele (2/4) 00.55 Silvestr 99 aneb Para
z Kavćich hor 02.05 Velke sedlo (3/9) 0255 Na sto
03.15 Pisnićky z obrazovky 0335 Hry bez hranic

TVC 2
05.00 - Fakta 05.35 Mala republika 06.00 Blesk 4
skra zivota? 06.10 Salon 06.50 Noviny STV 07
Udalosti ve svetć 07.20 - Vecerniky 0755 Panorai
08.30 JI ” 09.00 Dobre rano 1055 - Cestomanie 11
Kfestansky magazin 12.00 Bigbit (17/42) 13.00 Ve
vuz 13.25 AZ-kviz 13.45 Chcete me? 14.00 Svet n
toru 15.00 Nemecke narodni parky (6/7) 15.45 Vel
vystavy 16.15 Dobrodruzstvi vedy a techniky 16
Silnice a my 16.45 Prvni pomoc 17.00- Klic 17.30'
je to doma? 17.55 Liga mistru 20.00 Operni ir
Vaclav Kaślik 21.00 „21 ” 2130 Z oći do oći 21551
kfidlech odvahy aneb Historie 22.50 - Filmopc
23.45 Jak se nataćela znelka 35. roćniku MFF 00.0
Salon 00.40 „21” 01.10 - Euronews 02.00 Hitler
muźi (3/12) 03.00 - WORLDNET 04.00 Dobi
drufstvi vedy a techniky 04.25 Evropa dnes

TV NOVA
6.14 Novashopping 6.30 Snidane s Novou 830 i
noldovy pa talie (16) 9.00 Mlady Herkules (16) 9
Slavne kralovske rodiny (10) 9.54 Novashopping 9
Zlate ćasy ve Spessartu 11.40 Stefanie (4) 1235 1
lady (28) 13.20 Tak jde ćas (1423) 14.05 Superre
(11) 15.00 Nepokojni duchove 1638 Novashopp
16.40 Kolotoć 17.05 Riskuj 1735 Prave tecf z regie
17.45 Divoky andel (224) 1832 Poćasi 1835 Kass
dra (131) 1930 Televizni noviny 20.00 Pfeji si laj
2135 Prask! 22.10 Obćanske judo 22.35 Prave di
2238 Poćasićko 22.40 Terminator 2 1.00 Akta X
(4) 1.45 Jump Street 21 (65) 235 Bulvar Pacifik E
ve (7) 3.00 Novashopping s3.15 Konec vysilani

CZWARTEK 27 LIPCA 2000
TVN

TVP 1
07.00 „Zwierzyniec braci Kratt”
(24) - serial przyrodniczy
07.30 Żabie lato
07.50 Zielnik: Ogród
08.00 „Powrót Arabeli” (23/26):
„Walka o Pultanellę” - serial
08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 „Przygody Sindbada” („The
Adventures of Sindbad”) (1) serial przygodowy
09.30 Początek czy koniec marzeń
10.00 „Święty” („The Saint”) (20)
- serial sensacyjny
10.55 U siebie: Ruska Bursa
11.10 „Życie prawdziwe, życie

sztuczne” (2-ost.) - film

dokumentalny, Francja 1998
11.25 „Nasz wszechświat”: „Życie
na orbicie” - serial dokumental
ny, W. Bryt. 1998
11.40 Unterwegs mit Susanne (5)
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 „Klan” (289,290,291)telenowela
13.35 Kino letnie: „Historia pewnej
przyjaźni” („Comrades, Almost
a Love Story”) - film
obyczajowy, Hongkong 1997,
(111 min)
15.25 Wiadomości
15.35 „Moda na sukces” (1181) -

telenowela

16.00 Studio sport
16.25 Credo 2000
16.45 Do Sydney z Jedynką
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 Gość Jedynki
18.05 „Tajemnicza kobieta”
(24/120) - telenowela
19.00 Wieczorynka
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
20.10 „Viper” (16) - serial
kryminalny
21.00 Sprawa dla reportera
21.30 Lato z dokumentem:
„Skrzydlate safari” (1/2) - film
dokumentalny, USA 1989

22.25 Monitor Wiadomości
22.50 Sportowy flesz
23.00 Złote Lwy: „Paciorki jednego
różańca” - dramat obyczajowy,
Polska 1979, reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Marta Straszna, Augustyn
Halotta, Jan Bógdoł, Ewa
Wiśniewska
(103 min)
00.50 Piąta pora roku: Jaskiniowcy reportaż (powt.)
01.05 Kolejld: Pyrlandia - felieton
(powt.)
01.20 „Kenia, moja miłość” - film
dokumentalny
01.45 Telezakupy
02.00 Zakończenie programu

18.55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 Chopin jakiego nie znamy:
Podróże Fryderyka - program
publicystyczny
20.00 „Wichry namiętności”
(„Tramontane”) (4/5) - serial
obyczajowy
21.45 Żyj bezpiecznie - program

sensacyjny, USA 1998, reż. Tibor
Takacs, wyk. Mark Dacascos,
Marc Gomes, Sabine Karsenti,
Katie Stuart
(45 min)
00.45 „Wymarzona Ameryka” (5ost.): „Nie dawać za wygraną” serial dokumentalny, W. Bryt.
1998
01.35 „Na pełnym morzu”
(„Rederiet”/”High Seas”) (74/85)
- serial obyczajowy, Szwecja 1994,
reż. Erik Kiviniemi, wyk. Gósta
Priizelius, Gaby Stenberg,
Suzanne Reuter, Mikael
Samuelsson (43 min)
02.00 Noc melomana: Ludwig van
Beethoven - VIII symfonia F-dur
op. 93 - koncert
03.15 Europejski przegląd piłkarski
03.40 Zakończenie programu

TVP 2
06.30 Telezakupy
07.00 Dziennik krajowy
07.20 „Złotopolscy” (101):
„Poszukiwania bliźniaków” telenowela
07.50 Studio urody - magazyn
08.00 Program lokalny
08.30 „Złotopolscy” (102):
„Prywatny nieprzyjaciel” telenowela
09.00 „Stawka większa niż życie”
(16/18):,Akcja «Liść dębu»” serial wojenny
10.00 Z archiwum Dwójki: „Punkt
widzenia” (2/7) - serial
obyczajowy
10.50 „Świat dzikich zwierząt” (7/

26): „Niepokonany Dingo” serial dokumentalny
11.15 Kino familijne: „Skarb z

Przylądka Piratów” („The
Legend of Pirates Point”) - film
przygodowy, USA 1998, (82 min)
12.35 „Królowa Kamilla?” - film
dokumentalny, W. Bryt. 1999
13.30 „Miłość i namiętność”
(„Mirada de mujer”) (15) telenowela
14.15 „McGregorowie” (11/65) serial przygodowy
15.00 III Gala Piosenki Biesiadnej Biesiada bez granic (3) program rozrywkowy

16.00 Panorama
16.10 „Złotopolscy” (103,104):
„Propozycja”, „Zazdrość” telenowela
17.05 Pracowite lato
17.30 Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody

publicystyczny
21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.35 997 - magazyn kryminalny
23.10 „Z archiwum X” (12) - serial
sensacyjny, USA 1993, wyk.
David Duchovny, Gillian
*

Anderson (43 min) •
00.00 „Kruk” (13/22) - serial

POLSAT
06.00 Piosenka na życzenie
07.00 „Voltron” (120) - serial
animowany
07.25 „Sok z żuka” („Beetlejuice”)
(18) - serial animowany
07.50 Polityczne graffiti
08.00 „Allo, Allo” (82)-serial
komediowy
08.35 „Legendy kung-fu” („Kung
Fu. The Legend Continues”)

(6) - serial sensacyjny
09.30 „Świat według Kiepskich”
(15) - serial komediowy
10.00 „Rodzina zastępcza” (12) serial komediowy
10.30 „Luz Maria” (169)-

telenowela
11.30 „Bill Cosby i straszne
dzieciaki” („Kids Say the
Darndest Things”) (8) - serial

komediowy
12.00 „Oni, ona i pizzeria” („Two
*
Guys, a Girl and a Pizza Place”)
(1) - serial komediowy
12.30 „Graczykowie” (12) - 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” (9) - serial

animowany
15.30 Informacje
15.55 „Herkules” („Hercules 3”)
(49) - serial fantastyczny
16.45 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (60) serial obyczajowy
17.45 „Luz Maria” (170) telenowela

18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (44) - telenowela
20.00 „Rodzina zastępcza” (13) serial komediowy
20.30 „Misja w czasie” („7 Days”)
(17) - 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”) (64) - serial sensacyjny,
USA 1997, wyk. Peta Wilson,
Roy Dupuis, Alberta Watson,

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

Don Francks (45 min)
22.20 „Świat według Kiepskich” (16)
- serial komediowy, Polska, reż.
Okik Khamidov, wyk. Andrzej
Grabowowskij Marzena Sztuka,
(25 min)
22.50 Wyniki losowania LOTTO
22.55 Informacje i biznes informacje
23.10 Prognoza pogody
23.20 Polityczne graffiti
2335 Różowa landrynka
00.05 Super Express TV
00.^5 „Prawnik z Manhattanu”
(„Michael Hayes”) (15,16/22) serial obyczajowy, USA 1997,
wyk. David Caruso, Jimmy
Galeota, Ruben SantiagoHudson, Maty Ward (90 min)

02.05 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

4)6.40 „Anna” (155) - telenowela
07.30 Telesklep
07.45 „Przygody kapitana Simiana” (25) - serial
08.10 „She-Ra Księżniczka mocy” (19) - serial
08.35 „Dennis rozrabiaka” (70) - serial animowany
09.00 „Łebski Harry” (45) - serial animowany
09.25 „Inspektor Gadget” (38) - serial animowany
09.45 Telesklep
10.00 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
1030 „Babilon V” (19) - serial SF, USA
11.20 Telesklep
12.00 „Nigdy cię nie zapomnę” (84) - serial obyczajowy
12.50 „Angela” (47) - serial obyczajowy
13.45 „Przygody kapitana Simiana” (25) - serial
14.05 „She-Ra Księżniczka mocy” (19) - serial
14.25 „Dennis rozrabiaka” (70) - serial animowany
14.50 „Łebski Harry” (45) - serial animowany
15.15 „Inspektor Gadget” (38) - serial animowany
15.40 „Szkoła złamanych serc” (366) - serial dla
młodzieży, Australia 1994, reż. Michael Jenkins, wyk.
Alex Dimitriades, Abi Tucker, (30 min)
16.10 „Bajer w Bel-Air” (23) - serial komediowy, USA
(30 min)
16.40 „Esmeralda” (30) - serial obyczajowy, Meksyk
17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów - program
rozrywkowy
18.05 „Nigdy cię nie zapomnę” (85) - serial obyczajowy
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Angeja” (48) - serial obyczajowy, Meksyk 1998,
reż. Roberto Gomez Fernandez/Salvador Sanchez,
wyk. Angelica Rivera, Juan Soler, Ignacio Lopez
Thrso, Jaqueline Andere (50 mm)
20.30 „Dar” („Tribute”) - film obyczajowy, Kanada
1980, reż. Bob Clark, wyk. Jack Lemmon, Lee
Remick, Robby Benson, Coleen Dewhurst (121 min)
22.50 TVN Fakty
22.55 Pogoda
23.00 „Melrose Place” (174) - serial obyczajowy, USA
23.50 „Prawo i miłość” (16) - serial sensacyjny, USA
00.40 „W upalną noc” (16) - serial sensacyjny, USA
Granie
*
01.30
na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Klarysa wyjaśni wszystko 08:00 Fakty poranne 08:30
Integracja 08:45 W cieniu Łysej Góry 09:00 KASSANDRA
10:00 Telezakupy 10:30 Korzenie i źródła 11:00 Kowalski i
Szmidt 11:30 Wbrew wszystkim 12:00 Wielka historia ma
łych miast 12:30 Gospodarze - gościom 13:00 Gala muzyki
COUNTRY 13:30 Lato z radiem 14:00 Koszykarskie ABC
14:15 Punkt, set, mecz 14:30 EASTENDERS 15:00 Podró
że obieżystopki 15:25 Bliżaj prawa 15:30 Janosik 16:00 Wiek
XX - stulecie odkryć 16:45 Królowa Bona 17:30 Fakty flesz
17:30 Dolnośląski Magazyn Reporterów 18:00 Fakty - wy
danie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Rozmowa dnia
18:30 Nieparzyści - serial dok. 19:00 Europa w zagrodzie
19:30 Klarysa wyjaśni wszystko 20:00 Nauka po roku 2000
20:30 KASSANDRA 21:30 Fakty 21:45 Garaż-magazyn
motoryzacyjny 22:00 EASTENDERS 22:30 W cieniu Ły
sej Góiy22:45 Integracja 23:00 Akwarium - dla dorosłych
00:55 Zwierzęta z bliska

TVC 1
05.00 Galasuperśou aneb Śou na vlastni triko (3
05.45 Kontraband M. Svobody Vetrny mlyn 05
Dobre rano 08.25 Prehled pofadu 08.30 Kouze
śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 Encyklopedie piva
6) 09.30 - Svetozor 10.00 Dobrodruzstvi krimin
stiky (5/26) 10.55 Postfehy odjinud 11.00 Na dol
vyhlidce 11.25 Pet u stolu (4/4) 1135 ĆT o vikei
12.00 - Zpravy 12.10 Hry bei'jjranie4,3.25 Prin
chucfas (1/2) 14.35 Lassie (13/2B»05 My he
z Mestećka 15.35 Praśtena holka if. (17/22) 16.C

Zpravy 16.05 Kouzelna śkolka 16.35 Trpaslik I
Karlsson (3/3) 17.00 Rozhledni se, clovece (3/
17.20 Vikend s... 17.30 AZ-kviz 1755 Pfedpo'
poćasi 18.00 - Vecerniky 18.10 Chcete me? 18
Tvorove X (1/6) 18.57 Śtastnych 10 a Śance mil

19.00- Većernićek 19.15 Udalosti 19.45 Pfedpo>
poćasi 19.50 Branky, body, vteriny 20.00 - Ve
20.45 Nevyjasnena umrti 21.40 Jak se źije tetovan
podle Jaqa 22.00 Udalosti plus 22.10 PfedpoA
poćasi22.15 Branky, body, vteriny 22.20 Na plova
5 Williamem Styronem 22.45 Co je to doma? 23
- Kinobox 23.35 Losovani Śfastnych 10 a Śa1
milion 23.40 Udalosti ve svete 23.50 - Fakta 0(
Laskavy divak promine (4/5) 01.35 Rozhledni
clovece (3/15) 01.55 Vikend s... 02.05 - Klic (K
Śumne Pardubice 02.55 Napady svetove módy

03.20 - Teleshopping 03.30 Hry bez hrąnic

TVC 2
05.00 Pavucina 05.20 Kalendarium 0530 Svet, I
se neźebra aneb Galerie 05.45 - Fiimopolis Of
Postfehy odjinud 06.50 Noviny STV 07.10 Udali
ve svete 07.20 - Vecerniky 0755 Panorama 08
„21” 09.00 Dobre rano 1055 - Cestomanie 11J
Pavucina 11.45. Zpoved żeny, ktera pracovala
pet 12.00 Euronews 13.10Basnici Evropy 1335 S
bizona 14.25 AZ-kviz 1450- Notes 15.30 Svet
zu (5/7) 16.25 Pfirodni skvosty Evropy (3/12) 11
Velky vuz 17.45 Tatik Hill aspol. II. (4/23) 18.10,,
19.10 Zpravy ve znakove feci 19.15 Euronews IS
Pfehled vecernich pofadu 20.00 Dobyvatele ('
20.50 Sto fotografii stoleti 21.00 „21” 21.30 Ćes

slovensky filmovy tydenik (270/2379) 21.4
ZpovćcT 23.20 Operni mag Vaclav Kaślik 00.2
Teleshopping 00.30 „21” 01.00 Euronews 02.00 V
Street Jazz 90 03.00 - WORLDNET 03.55 Ć
vikendu 04.00 Nedelni rano s Rudolfem Kfesfai

TV NOVA
6.14 Novashopping 6.30 Snidane s Novou 8.30
noldovy patalie (17) 9.00 Mlady Herkules (17)!
Charlie Chaplin 9.48 Novashopping 950 Rukavi
(ćb) 11.40 Stefanie (5) 12.30 Milady (29) 13.15
jde ćas (1424) 14.00 Superman (12) 1455 Salsa 11
Novashopping 16.45 Kolotoć 17.10 Riskuj I'
Prave tetf z regionu 17.45 Divoky andel (225) 11
Poćasi 18.35 Kassandra (132) 19.30 Televizni m
ny 20.00 Cesta kovboju 21.50 Souhvezdi NO
22.33 Prave dnes 22.35 Poćasićko 22.35 Total Re
0.35 Akta X VI (5) 1.20 Jump Street 21 (66)
Bulvar Pacifik Drive (8) 2.35 Novashopping
Konec vysilani

20 lipcaŻOOO

Nowiny
sportowe
► sezonie po sezonie (2)
zmowa z przewodniczącym Wydziału Gier
dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Ny-.
e - Piotrem Janczarem.
owiny" - Prosimy o podsumowarozgrywek młodzieżowych, prolzonych przez Podokręg Piłki
mej w Nysie.
otr Janczar - W drugiej lidze jurów po rundzie jesiennej prowaI zespftł Czarnych Otmuchów,
stety w zimie byliśmy świadkami
tamorfozy tego zespołu. Piłkarze
dmuchowa za bardzo uwierzyli
właśni możliwości i zostali zdesowani przez drużynę prudnickiej
;oni, z którą notabene w końcówiezonu wygrali. Rozgrywki przegały w sportowej atmosferze,
no że niektórym młodym chłopi puszczały nerwy. Drużyny, któpadły do niższej klasy prezentoy się zupełnie przyzwoicie i myże w przyszłym sezonie powrócą
II ligi. Drużynie Pogoni Meble
dnik życzę powodzenia w Opol:j Lidze Juniorów.
W klasie „A” juniorów ton rozwkom jią/dawały trzy drużyny irta Paezkcty, Podzamcze Nysa i
irni Korfantów. Do ostatniego
czu trwała między tymi zespoławalka o awans. Zwycięsko z niej
>zły drużyny Sparty Paczków i
izamcza Nysa.

W klasie „B” juniorów poziom był
zróżnicowany i stąd kilka bardzo
wysokich wyników. Drużyny awan
sujące - Paluch Gościce, LZS Lubiatów, LZS Kubice/Wyszków oraz
LZS Niwnica prezentowały bardzo
dobry poziom i myślę, że pokażą w
rozgrywkach klasy „A” juniorów, że
ich awans nie był przypadkowy.
Rozgrywki trampkarzy podzielo
ne zostały na dwa etapy - eliminacje
i finały. W finałach zagrały faktycz
nie najlepsze drużyny tych rozgry
wek - EL-KON Goświnowice, Pa
luch Gościce, Polonia Głuchołazy,
LZS Rusocin, Polonia Nysa, Meta
lowiec Łambinowice, Sparta Pacz
ków i LZS Maciejowice. W wielkim
finale, podobnie jak rok temu, spo
tkały się drużyny EL-KON-u Goświ
nowice i Polonii Nysa. Obie prezen
towały zbliżony poziom. Ostatecznie
górą był EL-KON i to ten zespół
będzie reprezentował nasz podokręg
w rozgrywkach na szczeblu okręgu.
Moim marzeniem jest uporządko
wanie rozgrywek trampkarzy, bo
wiem nie wszyscy działacze klubowi
podchodzą do nich po sportowemu.
Piotra Janczara wysłuchał
Krzysztof Centner

Bu - Ba w finale,
acz bez sukcesów

Po sezonie piłkarskim 1999/2000

Podokręg Piłki Nożnej w Nysie
II liga juniorów

II liga juniorów

Rozgrywki II ligi juniorów toczy
ły się pod dyktando pięciu zespołów
(Pogoń Meble Prudnik, Atom Grą
dy, Czarni Otmuchów, Polonia Bia
ła Prudnicka, LZS Trzeboszowice),
które z powodzeniem mogłyby wy
stępować w I lidze juniorów.
Niestety awansować mogła tylko
jedna drużyna. Tym zespołem w peł
ni zasłużenie była prudnicka Pogoń,
która w następnym sezonie powin
na włączyć się do walki o czołowe
miejsca w Opolskiej Lidze Juniorów.
Świetnie w rundzie jesiennej radzi
li sobie piłkarze Czarnych Otmu
chów, ale na wiosnę spisywali się
dużo gorzej niż na jesień.
Bardzo nam się podobała posta
wa dwóch zespołów z mniejszych
miejscowości - Atomu Grądy i LZS
Trzeboszowice. Nie bez kozery mówi
się, że w tych ośrodkach pracują lu
dzie z charakterem. Oby takich
ośrodków w naszym regionie było
jak najwięcej.
Pozostałe drużyny niczym spe
cjalnym nie imponowały. Grały w
kratkę, prezentując typowy Il-ligowy futbol.

Tabela zweryfikowana sezonu 1999/2000
Pogoń Meble Prudnik

25

67

71:25

3.

Atom Grądy
Czarni Otmuchów

25
25

55
54

89:36
74:44

4.

Polonia Biała Prudnicka

25

49

90:49

5.

LZS Trzeboszowice

25

44

83:50

6.

Unia Hiłowice
Unia Głuchołazy

25

30

25

. 30

67:75
61:76

LZS Kałków
Sudety Spyrka Burgrabice

25

29

47:45

25

28

46:57

10.

LZS Bodzanów

25

28

56:103

11.

Góral Sidzina
LZS Ścinawa Nyska

25

26

62:81

25
25
13

24

17

49:87
43:70

7

17:57

7.
8.
9.-

12.
13.
14.

LZS Dytmarów
Flora Prudnik

Mistrz II ligi juniorów

Pogoń Meble Prudnik
Kadra zespołu
Przemysław Sobczak, Łukasz Budzyński, Marcin Bochenek, Rafał Grzywa, Tomasz Stącel,
Grzegorz Pietruszka, Tomasz Żak, Przemysław Matuszak, Łukasz Paralusz, Łukasz Kłosow
ski, Marcin Goliński, Krzysztof Stącel, Grzegorz Jaśkowiec.

Klasa "A" juniorów
Tabela zweryfikowana sezonu 1999/2000

Klasa "A" juniorów

1.

Spartą Paczków

20

45

Podsumowując rozgrywki w kla
sie "A" juniorów, trzeba uczciwie
przyznać, że poziom był więcej niż
zróżnicowany. Wielka szkoda, że do
II ligi awans uzyskały dwie drużyny,
bowiem trzeci w tabeli zespół - LZS
Korfantów wcale nie odbiegał umie
jętnościami od najlepszych.
Niestety regulamin jest regulami
nem i po raz kolejny awans do II ligi
sympatycznemu zespołowi z Korfan
towa uciekł sprzed nosa.
Cieszy nas, że słowa, które napi
saliśmy przed rokiem w naszym ty
godniku się sprawdziły i mający bo
gate tradycje młodzieżowe klub z
Paczkowa powrócił do II ligi junio
rów. Drugim zespołem awansującym
wyżej jest nyskie Podzamcze. Zespół
mający spory potencjał zawodniczy.
Szkoda jednak, że zdarzały się tej
drużynie podejrzenia o wstawianie
nieuprawnionych do gry zawodni
ków. Mamy nadzieję, że niesłuszne,
bowiem jest to zespół z dużą przy
szłością.

2.
3.
4.

Podzamcze Nysa
Czarni Korfantów

20
20

44
43

74:41

Unia Reńska Wieś/Frączków

20

29

5.

LZS Domaszkowice

20

28

55:47
57:43

6.

LZS Kamienica Nyska

20

27

40:57

7.

LZS Rusocin

20

23

29:42

8.
9.

Plon Skoroszyce
LZS Morów/Koperniki

20

21

43:81

20

19

43:58

10.

LZS Dziewiętlice

20

19

34:72

11.

Ogrodnik Chróścina Nyska

20

18

53:86

Nasi najlepsi zawodnicy w siat15:6 zapewniając sobie kwalifikację
vce plażowej Janusz Bułkowski i
do turnieju głównego.
rtosz Bachorski w dalszym ciągu
W stawce 32 najlepszych par na
bitnie walczą o olimpijski awans,
świecie nasz duet nie odniósł jednak
ym razem areną zmagań najlepsukcesu i po dwóch porażkach zo
ch par na świecie było norweskie
stał sklasyfikowany na 25-30 miejscu.
isto Stavanger.
Polacy powiększyli swój dorobek w
/1 rundzie turnieju kwalifikacyjolimpijskim rankingu o 34 punkty i
;o nasi reprezentanci mieli wolzarobili półtora tysiąca dolarów. To
los, w drugiej po zaciętym meczu jednak wciąż zbyt mało by myśleć o
Klasa "B" juniorów
ronali duet z Austrii Dobeiner grze na igrzyskach olimpijskich w
W grupie I klasy "B" juniorów
derboeck 15:11. W trzeciej runSydney.
doszło do olbrzymich emocji. Jesz
e po raz kolejny nie dali rady czeW pierwszej rundzie Polacy prze
cze trzy kolejki przed zakończeniem
;j parze Palinek - Lebl, z którymi
grali po dramatycznym pojedynku z rozgrywek wydawało się, że do kla
37 minutach przegrali 8:15. W
medalistami poprzedniej olimpiady
sy "A" awansuje drużyna z Białej
łątkowych kwalifikacjach pokoKanadyjczykami Child i Heese
Nyskiej. Tymczasem zespół ten w
i hiszpańską parę Luna - Yoji
11:15. W repasażach stoczyli równie
ostatecznym rozrachunku zajął do
driguez 15:12, a następnie wyso- . zacięty pojedynek z Portugalczyka
piero czwartą lokatę. O awans wal
wygrali z Australijczykami Seąrmi Pedrosa i Teixeira, niestety znów
czyły do ostatniej kolejki trzy zespo
• Lukovic 15:6, po 44 minutach
przegrany w samej końcówce 12:15.
ły, które zgromadziły po 27 punktów
Ta porażka wyeliminowała naszych
- Paluch Gościce, LZS Lubiatów i
V decydującym o awansie do tursiatkarzy z dalszej gry w turnieju.
LZS Buków. Pech chciał, że w naj
ju głównego meczu spotkali się z
W Stavanger dominowali Brazygorszej sytuacji był zespół z Bukowa
stralijczykami Schachtem i Anfilijczycy. Aż trzy duety z tego kraju: »i niestety pozostał w klasie "B".
:em, którzy przed tygodniem zaZe Marco - Ricardo, Emanuel - LoW grupie II klasy "B" także cztery
idzili im drogę do turnieju w Chiiola i Marcio Araujo - Benjamin
zespoły (LZS Kubice/Wyszków, LZS
;o. Tym razem nasz duet zagrał z
awansowały do półfinału. Czwartym
Niwnica, LZS Mroczkowa, Delta
ii znakomicie i po 34 minutach
półfinalistą zostali Argentyńczycy
Bielice) zdominowały rozgrywki.
soko pokonał Australijczyków
Martinez i Conde.
Zwycięsko z tej walki wyszły druży
(NAP)
ny z Kubic/Wyszkowa i Niwnicy,
awansując do klasy "A". LZS Mrocz
kowa oraz Delta Bielice swojej szan
sy będą szukać za rok i jeżeli nie za- *
pomną jak się gra w piłkę to właśnie
między tymi zespołami powinna się
.rozegrać walka o prymat w grupie.
Jprzejmie informujemy, że w seoprócz momentu nagradzania lau
Spory zawód spotkał nas ze stro
tariacie redakcji "Nowin Nyskich"
reatów znajdują się również tanecz
ny drużyny z Kamiennika. Tylko trzy
i^ie można zamówić trzygodzinne pląsy, a także efektowne występy
punkty drużyny z klubu, gdzie syste
kasety wideo z VI Balu Mistrzów
miss fitness - Diany Konopko'oraz
matycznie pracuje się z młodzieżą to
irtu, który się odbył 21 czerwca
mistrza świata w kulturystyce - Paw zbyt mało, żeby być usatysfakcjono
;ościnnych murach Klubu Garnrła Brzózki.
wanym tym wynikiem. Nie można za
towego "Dąbrowszczak".
Ilość kaset ograniczona. Nie wszy . to mieć pretensji do drużyny z Pa
yfyślimy, iż będzie to bardzo ładscy chętni będą więc mieli możliwość
kosławic, która w swoim debiucie
pamiątka zwłaszcza dla laureatów
zakupu.
uzyskała 12 punktów.
szego plebiscytu. Na kasecie
Redakcja
Krzysztof Centner

Bal mistrzów na
kasetach wideo

1.
2.

79:33
89:42

Mistrz klasy "A" juniorów
Sparta Paczków
Kadra zespołu
Paweł Przewrocki, Mateusz Kocierz, Maciej Ligocki, Marcin Osiadacz, Bogdan Oleszko,

Mateusz Gaweł, Mateusz Dudek, Krzysztof Hetnar, Mateusz Fugas, Piotr Przewrocki, Kry

stian Stefanów, Artur Bas, Adrian Jurkowski, Kamil Furgała.

Klasa "B" juniorów grupa I

Tabela zweryfikowana sezonu 1999/2000
1.

LZS Paluch Gościce

12

27

45:13

2.

LZS Lubiatów

12

27

64:13

3.

LZS Buków

12

27

50:17

4.

LZS Biała Nyska
LZS Jasienica Górna

12

21

12

18

55:23
48:29

LZS Wierzbno

12

6

13:78

LZS Łąka

12

0

7:109

5.
6.

7.

Mistrz klasy "B" juniorów
LZS Paluch Gościce
Kadra zespołu
Marcin Biernat (11 bramek), Tomasz Ciupała (7), Michał Marek (5), Łukasz Fawełczyk (5),

Rafał Majchrzak (2), Łukasz Bielawski (2), Szymon Marszałek (1), Marek Kalfas, Adam
Pawelczyk, Piotr Płoskonka, Michał Płoskonka, Marcin Walasik, Dariusz Zając, Krzysztof

Kowalski, Tomasz Śpiewak, Dawid Walasik, Marcin Świder, Tadeusz Maślanka, Adam Bez-

noski, trener Mateusz Gołuszko.

Klasa "B" juniorów grupa II
Tabela zweryfikowana sezonu 1999/2000
1.

LZS Kubice/Wyszków

10

21

2.

LZS Niwnica

10

18

41:14

3.

LZS Mroczkowa

10

17

34:18

4.

Delta Bielice
LZS Pakosławice

10

17

40:39

5.

10

12

24:42

6.

GLKS Kamiennik

10

3

18:64

33:13

Mistrz klasy "B" juniorów
LZS Kubice/Wyszków
Kadra zespołu
Marcin Ozga, Sławomir Gruszka, Łukasz Ligęza, Wojciech Wójciga, Krzysztof Guzowski,

Łukasz Gryzło, Kamil Hasij, Łukasz Dereń, Piotr Szkaradek, Przemysław Kozioł, Tomasz
Sztaba, Piotr Popiel, Sebastian Brodziuch, Paweł Sosulski, Łukasz Eliasz, Robert Wysocki,
Piotr Kwarćiński, Adrian Pacyna, Tadeusz Kwarciński, Wojciech Urbaniak, trener Sławomir

Kozioł.
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Pierwszy sparing Polonii

Plebiscyt na najpopularniejszego trenera 1999 roku

Tadeusz Wójcik trenerem .1999 roku
Po raz pierwszy w naszym plebi
scycie tytuł trenera roku zdobył tre
ner karate. Tadeusz Wójcik, bo o nim
mowa, od kilku lat pracuje w klubie
AGE KAN Nysa. Jego podopieczni
nie raz i nie dwa wracali z medalami
z mistrzostw Polski. I chyba te suk

pularności w naszym mieście. Trze
cie miejsce zajął kolejny przedstawi
ciel karate. Tym razem pracujący W
*
Paczkowie Mirosław Szpyt.
■Wyniki:
11 431 pkt.

zejściu z boiska Malary i Lisowicza,
nie było już wątpliwości kto jest lep
szy. Polonia miała ogromne proble
my ze skonstruowaniem składnej
akcji ofensywnej, a i w grze obron
nej naszego zespołu można było się
doszukać mankamentów.
Nie ma co jednak rozdzierać szat.
Były to pierwsze śliwki robaczywki.
O formie drużyny Polonii tak na
dobre będzie można powiedzieć po
pierwszym meczu ligowym z MKSem Gogolin.
Nie ulega jednak wątpliwości, że
trenera Pieprzycę czeka wiele pra
cy, żeby ten zespół przygotować na
leżycie do sezonu 2000/2001. Nie
pozostaje nam nic innego jak wie
rzyć, że w meczu o mistrzowskie
punkty zobaczymy zupełnie inną,
punktującą Polonię.
Krzysztof Centner

Wiele się mówiło o fuzji pomiędzy drużynami EL-KON-u Goświnowice i
Polonii Nysa. Wydawało się, że wreszcie doczekamy się dużej piłki w Nysie. Z
dumą obserwowaliśmy na treningu w Nysie blisko czterdziestu piłkarzy wal
czących o miejsce w IV-ligowym zespole. I nagle czar prysł. Piłkarze EL-KONu przestali trenować w Nysie, a z fuzji pozostały tylko wspomnienia. Dlacze
go tak się stało? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do zainteresowanych stron.

Przegrana szansa
Z prezesem EL-KON-u Goświ
nowice Edwardem Koniorem spo
tkaliśmy się w firmie Motosprzęt
Romana Wróblewskiego, także
mocno zaangażowanego w proces
połączenia się obu klubów. Był tak
że poproszony na tę spotkanie pre
zes LZS Domaszkowice - Mirosław
Matejki.
- "Nowiny" - Skąd wyszła inicjatywa
połączenia obu klubów?
- E. Konior - Od działaczy nyskiej
Polonii Henryka Ziółkowskiego i
Kazimierza Zalewskiego.
- Jak Pan.przyjął tę propozycję?
- E. Koniór - Pozytywnie, wyrażając
zgodę na połączenie klubów.
- Rozmawialiście, na jakich zasa
dach?
- E. Konior - O tym na pierwszym
spotkaniu nie było mowy. Na dru
gim zaś spotkaniu, w którym uczest
niczyli ze strony Polonii Henryk
Ziółkowski, Kazimierz Zalewski i
trener Jan Pieprzyca, ustaliliśmy tyl
ko, że moi zawodnicy rozpoczną tre
ningi z Polonią, ą dalsze sprawy bę
dziemy dogrywać.
- Dlaczego więc nie dograliście tych
spraw do końca?
- E. Konior - Także nie wiem dla
czego. Zaraz po pierwszym naszym
spotkaniu, poprosiłem o rozmowę
Romana Wróblewskiego, z którym
od wielu lat utrzymuję drużynę z Goświnowic oraz Mirosława Małejkiego, który swoje pieniądze lokuje w
futbol w Domaszkowicach. Wspól
nie ustaliliśmy, że odbudujemy fut
bol w Nysie.

- To dlaczego do tego nie doszło?
- E. Konior - Na to pytanie powinni
sobie odpowiedzieć działacze Polonii.
- Być może za dużo żądaliście?
- E. Konior - Stanowisko prezesa klu
bu.
- Rozumiemy przez to, że to Pan
miał być prezesem klubu?
- E. Konior - Nie. Miałem swojego
kandydata, któremu bezgranicznie
ufam i jego kandydaturę przedsta
wiłem na spotkaniu, które się odby
ło po finałowym meczu trampkarzy.
- Kto był tym kandydatem?
- E. Konior - Siedzący obok mnie
Mirosław Małejki.
-1 ta kandydatura była przeszkodą
w połączeniu się klubów?
- E. Konior - W pierwszej fazie tak,
ale później tak jakby wszystko zaczę
ło się układać.
- To w czym problem?
- M. Małejki - Problem zaczął się w
momencie, kiedy zapowiedziałem, iż
po objęciu fotela prezesa sam wybiorę skład zarządu.
- To oznacza, że chciał Pan usunąć
wszystkich działaczy Polonii z zarządu?
- M. Małejki - Skądże znowu, chciałem tylko współpracować z ludźmi co
do których mam zaufanie.
- Miał więc Pan swoją koncepcję
przyszłego zarządu?
- M. Małejki - Oczywiście. Telefo
nicznie podałem przypuszczalny
skład przyszłego zarządu pertraktu
jącemu z nami Kazimierzowi Zalew
skiemu.
- Czy może podać nam Pan jak on
miał wyglądać?

1 151 pkt. i

24. Edward Szarkowski (Polonia Nysa)

1120 pkt.
25. Artur Zamirski (NTG Nysa)

1 089 pkt.

26. Tadeusz Kaliciński (LKJ Moszna)

8 128 pkt."
3. Mirosław Szpyt (KK Funakoshi Paczków)

7 329 pkt.

1 056 pkt.
27. Dariusz Dobryń (NTG Nysa) 1 016 pkt.
28. Maria Ratyńska-Bury (NTG Nysa)

4. Dorota Witos (Leszczyński Krut-

pol Nysa)

4 997 pkt.

5. Adam Łabutin (NTG Nysa)

884 pkt.

29. Jan Janik (Sokół Niemodlin)

4 035 pkt.

820 pkt.

31. Jan Ryś (Stal Nysa)

670 pkt.

33. Bolesław Moraczewski (LZS TZ Biechów)

3 805 pkt.
8. Mariusz Wroński (NTG Nysa)

631 pkt.
34. Grzegorz Sewruk (Sudety Burgrabice)

3 773 pkt.

9. Andrzej Roziewicz (Lodgar

Dako Nysa)

686 pkt.

32. Wiesław Duraj (Unia Tułowice)

7. Henryk Bejczuk (Bustan Mecha-

nik Nysa)

841 pkt.

30. Barbara Maroszek (Ekonomik Nysa)

4 134 pkt.

6. Bogusław Budzeń (NTG Nysa)

601 pkt.
35. Janusz Kobak (Spartakus Otmuchów)

3 227 pkt.

10. Mirosław Lizner (MLKS Go
świnowice Nysa)

Pierwszy sprawdzian przed zbliża
jącym się sezonem 2000/2001 nie wy
pad! dla piłkarzy nyskiej Polonii zbyt
okazale.
Podopieczni Jana Pieprzycy na
własnym boisku podejmowali IV-ligowca z Kłodzka - Nysę Zetkamę. I
niestety niczym specjalnym nie za
imponowali. Zespołem lepszym byli
goście. Na usprawiedliwienie Polo
nii trzeba napisać, że grała w mocno
osłabionym składzie. Ilasz grał tyl
ko w drugiej połowie. Brakowało
Matusza, Bogalińskiego (po ciężkiej
kontuzji wznawia treningi), Balickie
go oraz Pawła Bachledy (ten ostatni
zamierza opuścić nyski zespół). To
wszystko spowodowało, że inicjaty
wę posiadali rywale.
W pierwszej połowie odmłodzo
na Polonia próbowała jeszcze toczyć
w miarę wyrównaną walkę, ale po

1 160 pkt
*
23. Stanisław Kasprzak (Skalnik Gracze)

1. Tadeusz Wójcik (AGE KAN Nysa)

2. Andrzej Kaczmarek (Stal Nysa)

Polonia Nysa - Nysa Zetkama Kłodzko 2:4 (2:2)
0:1 Grzegorz Łątka 14. min (głową)
1:1 Tomasz Lisowicz 28. min
1:2 Tomasz Bąk 32. min
2:2 Łukasz Ogórek 38. min
2:3 Sebastian Rak 66. min
2:4 Tomasz Bąk 76. min (karny)
POLONIA: Marcin Kozłowicz, Łukasz Zieliński, Piotr Gosztyła, Robert
Malara, Adam Lenicki, Grzegorz Mozol, Marek Pachut, Grzegorz Kuglarz,
Marcin Wandas, Łukasz Ogórek, Tomasz Lisowicz oraz Lucjan Kowalski,
Piotr Zając, Kamil Burek, Łukasz Hulbój, Dariusz Ilasz, trener Jan Pie
przyca.
NYSA ZETKAMA: Tomasz Smołucha, Paweł Jasiński, Marcin Majdak,
Grzegorz Mucha, Dariusz Hołka, Tomasz Bąk, Sebastian Rak, Grzegorz
Futoma, Adam Łopata, Mirosław Laburda, Grzegorz Łątka oraz Tomasz
Madej, Mariusz Jastrzębski, Sylwester Kochanek, Sławomir Czerkies,
Dariusz Szczepański, trener Eugeniusz Peterek.
Spotkanie sędziowali: Jarosław Klecza i Ryszard Wawro (WS Nysa).

22. Jan Macjon (Ekonomik Nysa)

503 pkt.

36. Piotr Zychowicz (MKS Otmuchów)

3 062 pkt.

11. Zygmunt Wójcik (UKS SWW
Nysa)

2 820 pkt.

12. Marian Woźniak (Leszczyński
Krutpol Nysa)

476 pkt.

37. Jerzy Uderski (EL-KON Goświnowice)

2 814 pkt.

13. Marzena Sosińska (NTG

Nysa)

468 pkt.

38. Ryszard Kruk (Stal Nysa)

440 pkt.

39. Zbigniew Zychowicz (MKS Otmuchów)

412 pkt.

Krzysztof Centnei
2 741 pkt.

14. Roman Palacz (Stal Nysa)
2 487 pkt.

15. Andrzej Zając (Chio Nysa)
2 036 pkt.

16. Anna Święs (Plejada Nysa)
1 887 pkt.

Andrzej Kaczmarek zajął w naszym

17. Ewelina Kowalska (NTG
Nysa)

plebiscycie drugie miejsce

1 851 pkt.

18. Maciej Moroń (Sparta Pacz

cesy zadecydowały o popularności
tego trenera. Na drugim miejscu
znalazł się nasz największy trener Andrzej Kaczmarek, który mimo
tego, że prowadzi obecnie drużynę
gorzowskiego Stilonu, nie stracił po

- M. Małejki - Moim zastępcą miał
być Edward Konior. Wiceprezesem
ds. sportowych Henryk Ziółkowski,
wiceprezesem ds. finansowych Ro
man Wróblewski, a członkami zarzą
du Kazimierz Zalewski, Zdzisław Ko
nik, Jan Dzikowicz i Zbigniew Kwa
pisz.
- Co na to odpowiedział Kazimierz
Zalewski?
- M. Małejki - Ten skład nie przej
dzie.
- Dlaczego?
- E. Konior - Sam nie wiem, ale wydaje mi się, że żądza władzy wzięła
tutaj górę nad rozsądkiem.
- Trzeba więc było oddać władzę, dla
dobra piłki, działaczom Polonii?
- E. Konior - W grę wchodziły nie
małe pieniądze, które wspólnie z
Romkiem Wróblewskim i Mirkiem
Małejkim, chcieliśmy włożyć w klub.
Nie mogliśmy więc sobie pozwolić na
brak kontroli, jak zostaną spożytko
wane.
- Nie żal straconej szansy?
- Roman Wróblewski - Na pewno
żal. Po raz trzeci, czy nawet czwarty
próbowaliśmy się połączyć i ponow
nie bez skutku. Jest to porażka dla
całego sportu nyskiego. Myślę, że
łącząc się sprawilibyśmy nyskim sym
patykom tej dyscypliny ogromną
frajdę, a efektem tego byłyby coraz
lepsze wyniki naszych drużyn. Nysa
od dawna oczekuje ną wielką piłkę,
uważam więc, że sytuacja dojrzała do
tego, żeby do takiej fuzji doszło.
- Czy są jeszcze jakieś szanse na fuzję?
- E. Konior - Jestem poważnym czło
wiekiem i jeżeli mam rozmawiać, to
tylko z poważnymi ludźmi.
- Co dalej?
- E. Konior - Łączymy się z drużyną
z Domaszkowic i postaramy się po
kazać, że stać nas na zrobienie nie
złej piłki. Szkoda, że nie w Nysie.
Co na to druga strona? Rozmo
wa z prezesem Polonii Nysa - Zbi
gniewem Kwapiszem w następnym
numerze naszego tygodnika.

1 830 pkt.

ków)

19. Zygmunt Zalewski (Ekonomik Nysa)
1 735 pkt.
20. Grzegorz Trela (NTG Nysa)

1 514 pkt.

21. Agata Świerczek (NTG Nysa)

1 300 pkt.

Puchar Lata
w Kubicach

Zarząd Ludowego Klubu Sporto
wego Kubice/Wyszków informuje,
że 13 sierpnia organizuje II Turniej
Juniorów w Piłce Nożnej o Puchai
__ Lata.
Już dzisiaj można zgłaszać się dc
tego turnieju. Zapisy przyjmuje Sła
womir Kozioł (nr telefonu 435 44
92). Ilość miejsc ograniczona. Nie
przegap więc okazji.

Raz Krachulec,
raz Dytko v

Nasz najlepszy obecnie kierowca
Szydłowska na samochodzie cinquwyścigowy i rajdowy - Paweł Dytko
ecento. Jedyna kobieta biorące
udział w wyścigu, z podejrzeniem
pewnie zmierza po kolejny tytuł mi
strza Polski w Górskich Wyścigach
urazu kręgosłupa, odwieziona zosta
Samochodowych.
ła do szpitala. Po oględzinach lekar
Na Wybrzeżu odbyły się piąta i
skich udała się jednak do domu.
szósta runda górskich mistrzostw
W końcowym odcinku pierwsze
Polski w wyścigach samochodowych.
go przejazdu szóstej rundy, groźnie
Zwycięzcą piątej rundy został Mi wyglądający wypadek miał też Ma
rosław Krachulec (Automobilklub
ciej Ptak (Automobilklub Rzemieśl
Częstochowski) jadący samochodem
nik) jadący alfą romeo 156. Samoformuły PRC Argo/alfa romeo. Ry "chód, poobijany o drzewa, zosta
walizacja odbyła się na ulicach So
kompletnie zniszczony. Kierowej
potu i Gdyni.
nie doznał poważniejszych obrażeń
Krachulec po pierwszym przejeźWyniki:
Piąta runda
dzie zajmował drugie miejsce za na
1. Mirosław Krachulec PRC Argo/a|£t rome<
szym Pawłem Dytką, jadącym samo
3.07,662
chodem mitsubishi lancer EVO.
2. Paweł Dytko mitsubishi lancer EVO
Różnice między tymi zawodnikami
3.07,662
na mecie były minimalne. Po zsumo
waniu czasów obu przejazdów oka 3. Wiesław Stec mitsubishi lancer E III
3.10,587
zało się, że Krachulec pokonał na
Szósta runda
szego zawodnika zaledwie o 0,279 s.
1. Paweł Dytko mitsubishi lancer EVO
Obaj zamienili się miejscami w na
3.03,331
stępnej rundzie, z tym, że przewaga
2. Mirosław Krachulec PRC Argo/alfa romet
Pawła była zdecydowanie większa.
3.06,794
Do wypadku doszło po pierwszym
3. Wiesław Stec mitsubishi lancer E III
przejeździe treningowym przed szó
3.07,943
stą rundą. Zjeżdżając w dół w kolum
nie samochodów koziołkowała Anna
(NAP.

Zapraszamy do biegania

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Goświnowice Nysa zaprasz;
wszystkich miłośników biegów długich: dzieci, młodzież oraz dorosłych dc
uczestnictwa w rekreacyjnych biegach organizowanych w każdą niedzielą
lipca. Początek 16 lipca /godz. 10.00 plac Paderewskiego/.
- bieg ciągły nad Jezioro Nyskie
- marszobieg nad Jezioro Nyskie
Dla wszystkich uczestników przygotowano napoje oraz słodki poczęstunek.-

20 lipca 2000

Po sezonie piłkarskim 1999/2000

Nowiny
sportowe

Podokręg Piłki Nożnej w Nysie
Nyska Liga Trampkarzy

>wie pary w finale
W dniach 30.06 -1.07.2000 w Gulie odbył się półfinałowy turniej
istrzostw Polski Juniorek i Junioft w Siatkówce Plażowej.
Bardzo dobrze w tym turnieju zaezentowały się duety z naszego
asta. NTSK Lodgar Nysa repreitowany był przez Martę Jaszczym i Barbarę Herman, a Stal Nysa
zez Bartosza Dyktę i Łukasza
ejniczaka.
Na bardzo dobrze przygotowach boiskach plażowych w Gubinie
sze pary dzielnie walczyły nie ty1z przeciwnikiem, ale także z sa
rn sobą (np. w meczu o wejście
finału mocne skurcze mięśni nóg
padły Łukasza Olejniczaka).
4ie mniej dzielnie walczyły nasze
iewczęta, skutecznie rywalizując
! tylko z mocnymi parami z Suleawa, ale także z broniącą tytułu
strzowskiego parą z Rybnika.
Ta wspaniała postawa zaowocoła awansem obu par do finałoweturnieju mistrzostw Polski. Jest to
wątpliwie ogromny sukces tak zadniczek i zawodników jak i praiących wjttrwalc z młodzieżą trerów - Andrzeja Roziewicza i Ro
ma Palacza.

W rozgrywkach Nyskiej Ligi
Trampkarzy wzięło udział 26 zespo
łów.

Finał pocieszenia

Grupa "B"
1.

Polonia Nysa

2. Metalowiec Ł.

6 14

24:4

6 11

27:7

3.

Sparta Paczków

6

9 16:16

4.

LZS Maciejowice

6

0

Grupa "C"

3:43

Polonia Nysa - EL-KON
Goświnowice
*
'

1. EL-KON Goświnowice 12 33 106:7

(Anita Feć, Monika Czypiróg)

2. LZS Maciejowice

12 24 37:23

2. Lechia Mysłowice

3. GLKS Kamiennik

12 20 38:47

(Kinga Bednarczyk, Agnieszka Bogusławska)

4. Unia Reńska Wieś

12 17 40:35
12 13 11:52

5. Atom Grądy

(Barbara Herman, Marta Jaszczyszyn)

6. Strażak Lipniki
7. Podzamcze Nysa

12 10 21:44
12

6 17:62

4. Zawisza Sulechów

6 10 10:10

3.

Czarni Otmuchów

6

9 11:13

6

0

3:26

LZS Trzeboszowice

6 12

11:6

2.

LZS Kątków.

6 11

23:8

3.

LZS Jasienica Górna

6

5 10:12

3.

LZS Meszno

6

3

6:24

Kadra zespołu

1.

Unia Głuchołazy

6 18

51:8

Łukasz Dubyk, Rafał Urbański, Piotr Blok,

2.

Podzamcze Nysa

6

3.

Sudety Burgrabice

6

3.

LZS Biała Nyska

6

.3

1:3

MISTRZ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W NYSIE
EL-KON GOŚWINOWICE

Grupa "E"

Grzegorz Malczewski, Michał Romanowicz,

Chłopcy

Strażak Lipniki

1.

Grupa I

1. Energetyk Rybnik

3. Lodgar Dako Nysa

2.

Grupa "D”

Wyniki:
Dziewczęta

GLKS Kamiennik

4. Atom Grądy

Finał

Eliminacje

6 16 35:10

1.

Grupa II

9 20:19
6 12:21

9:44

Paweł Mihułka, Mateusz Czajka, Mateusz

1. RMKS Rybnik

1. Metalowiec Ł.

12 34 87:10

Peklicz, Kamil Majchrzak, Paweł Laszczak,

2. Grom Rybnik

2. LZS Rusocin

12 24 35:18

Michał Majchrzak, Piotr Augustynek, Mar

3. Delta Bielice

12 23 53:16

1.

Czarni Korfantów

6

3. Stal Nysa

15 13:17

cin Dąbrowski, Wojciech Pindel.

12

15 17:46

2.

Delta Bielice

6

9 11:11

(Łukasz Olejniczak, Bartosz Dykta)

4. Czarni Korfantów

12

10 18:40

3. Agfa Prusinowice

6

9 22:12

4. Junior Opole

5. Agfa Prusinowice

Tkener - Jerzy Uderski

12

9 16:43

Kierownik drużyny - Bogusław Kręgiel

4.

LZS Złotogłowice

6

3

(Kamil Baniak, Patryk Fogel)

6. LZS Złotogłowice
7. Rolnik Lasocice

12

4

9:62

1. Paluch Gościce

10 28

56:3

2.

10 25 63:11

Po turnieju trener nyskiego Lodgaru Andrzej Roziewicz powiedział:
- Jestem bardzo zadowolony, bowiem
jest to największy sukces moich wy
chowanek w tym roku. Czy stać je na
walkę o medale? Nie byłbym trenerem
gdybym w to nie wierzył, ale wiem, że
to niezwykle trudne zadanie. Marta i
Basia to bardzo pracowite zawodnicz
ki i chociaż miały pewne wątpliwości,
zaufały swojemu trenerowi. Teraz
możemy się wspólnie radować, przy
gotowując się do turnieju finałowego.
Krzysztof Centner

Sezon Spartakusa
ipartakus Otmuchów sezon 1999/2000 będzie wspominał niezwykle mile,
użyny tego klubu wywalczyły dwa medale mistrzostw województwa.
W kategorii młodziczek piłkarki ręczne z Otmuchowa wywalczyły wicestrzostwo województwa przegrywając złoto gorszą różnicą bramek z drutą MOS I Opole.

Sparta Paczków

3. LZS Kątków
4. LZS TYzeboszowice

5.

LZS Meszno

6. Czarni Otmuchów

10 16 35:24
10 10 17:22

10

9 16:45

10

0

3:85

Grupa IV
1.

Polonia Nysa

2. Polonia Głuchołazy

10 27 106:7

10 25 44:12

3.

Sudety Burgrabice

10 17 30:17

4.

Unia Głuchołazy

10 10 18:23

5.

LZS Biała Nyska

10 10 13:56

6. LZS Wierzbięcice

10

| j

10

18

340:139

Spartakus Otmuchów

10

18

270:113

TOR Dobrzeń Wielki

10

12

174:181

MOS II Opole

10

8

146:219

ZSS Krapkowice

10

4

134:213

Małapanew Ozimek
10
0
85:284
ARTAKUS OTMUCHÓW: Iwona Grzesiak, Kamila Bryś (56 bramek),
>tyna Biłobran (69), Barbara Suchan (59), Izabela Beniowska (36), Anna
łacińska (20), Kamila Oleksy (11), Patrycja Kluczyńska (6), Anna Krajk (3), Marta Kulesz, Daria Derkacz, Kamila Gapińska, Malwina Kęi, trener Janusz Kobak.

V kategorii juniorek młodszych szczypiornistki Spartakusa straciły tylko
en punkt i pewnie sięgnęły po mistrzowski tytuł.

Liga wojewódzka juniorek młodszych
Tabela końcowa rozgrywek sezonu 1999/2000

Spartakus Otmuchów

6

11

MOS Opole

6

6

110:85

MOS Krapkowice

6

5

114:121

201:81

Ruch Zdzieszowice
6
2
62:200
ARTAKUS OTMUCHÓW: Joanna Bryś, Marta Kobak (21), Justyna
obran (44), Małgorzata Mędrala (51), Agnieszka Bazan (28), Barbara
:han (37), Kamila Bryś (14), Magdalena Dyndor (1), Kamila Oleksy
, Anna Bałacińska (1), Izabela Beniowska (1), Gabriela Kozłowska,
ma Grzesiak, trener Janusz Kobak.

jŁ.

łF

0 4:100

■ 1 I
f

1 L

Półfinały
o miejsca 1-8
*

Grupa "A"
1. EL-KON Goświnowice 6 18
2. Paluch Gościce
3.

Polonia Głuchołazy

4. LZS Rusocin

31:4

6 10

18:9

6

4

8:29

Mistrzowie Podokręgu Piłki Nożnej w Nysie

6

3

7:22

EL-KON Goświnowice

Pierwsze starcie dla Węży

Tabela końcowa rozgrywek sezonu 1999/2000
MOS I Opole

8:14

Grupa HI

Baraże o klasę "B"

Liga wojewódzka młodziczek

Grupa "F"

LZS Węża - LZS Mroczkowa 6:3 (3:2)
0:1 Wojciech Karpa 5. min
1:1 Paweł Skórzak 10. min
1:2 Paweł Łukaszyński 23. min
2:2 Krzysztof Milczek 35. min
3:2 Henryk Wajdzik 43. min
4:2 Marcin Niewiedział 57. min
5:2 Jacek Milczek 60. min
6:2 Krzysztof Milczek 67. min
6:3 Sebastian Duda 87. min
WĘŻA: Piotr Dyl, Robert Kuc, Krzysztof Milczek, Jacek Milczek, Andrzej
Suszczyński, Paweł Skórzak, Krzysztof Suszczyński, Henryk Wajdzik (od
79. min Robert Kus), Marcin Niewiedział, Józef Frankowicz, Sławomir Sta
siak (od 50. min Jan Pindel).
MROCZKOWA: Rafał Białożyt, Rajmund Sączek, Mariusz Winnik, Da
niel Białożyt, Wojciech Łukaszyński, Radosław Winnik, Wojciech Karpa,
Marek Pabisiak (od 46. min Sebastian Duda), Krzysztof Łukaszyński, Zbi
gniew Łukaszyński, Paweł Łukaszyński.
Żółte kartki otrzymali: Wajdzik (W) - 44. min, Pabisiak (M) - 50. min, M.
Winnik (M) - 65. min.
Spotkanie sędziowali: Mariusz Nowak (główny) oraz Adam Pawlików (asy.» stent 1.) i August Bożentko (asystent 2.), wszyscy WS Nysa.

Baraże o klasę "B"

Wszystko jeszcze możliwe

Czarni II Otmuchów - LZS Maciejowice 1:1 (0:1)
0:1 Dariusz Pazdur 39. min
lie były to jedyne sukcesy drużyny Spartakusa w tym sezonie. Podopieczne
1:1 Marcin Gralewski 70. min
»
msza Kobaka wywalczyły także III miejsce w Mistrzostwach MakroreCZARNI: Krzysztof Gałgański, Tomasz Karpiak, Krzysztof Wandzel, To
nu Śląskiego juniorek młodszych. Udanie wystartowały w Międzynaromasz Klar (od 46. min Tomasz Ziemianek), Paweł Ciszewski.(od 75. min
vym Turnieju Piłki Ręcznej w Gubinie zajmując czwarte miejsce. Trzeba
Przemysław Czubaszek), Dawid Worek, Mirosław Tb rek (od 46. min Krzysz
że odnotować dwa medale w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkoltof Pruszcz), Przemysław Dyndor, Janusz Werner (od 46. min Marcin Gra
- złoty w kategorii klas V - VI i brązowy w kategorii klas VIII. Nie
lewski), Krzysztof Maciejak, Andrzej Werner.
żna też zapominać, że dwie zawodniczki tego klubu są w kadrze narodoMACIEJOWICE: Paweł Psiórski, Andrzej Sprot, Tomasz Janik, Dariusz
.«Justyna Biłobran w kadrze juniorek młodszych, a Ania Biłobran w kaPadykuła, Tomasz Pająk, Marcin Hamaniuk, Zenon Klimas, Tomasz Fale młodzieżowej.
tyn, Paweł Popiel, Michał Malinowski, Dariusz Pazdur.
le wszystkie sukcesy dziewczęta zOtmuchowa dedykują swoim sponsoŻółte kartki otrzymali: Popiel (M) - 55. min, Sprot (M) - 58. min, Padykuła
[i - Urzędowi Miasta i Gminy Otmuchów, Bankowi Spółdzielczemu w
. (M) - 60. min.
nuchowie, Lucynie i Arkadiuszowi Beniowskim, Tadeuszowi Szewczuń, Romanowi Walewaczowi, a także swoim rodzicom, którzy pomagają Czerwoną kartkę otrzymał Janik (M) - 80. min.'
Spotkanie sędziowali: Józef Jaszewski (główny) oraz Toma'sz Dąbrowski
w kontynuowaniu swojej kariery sportowej.
(asystent 1.) i Jan Erazmus (asystent 2.), wszyscy WS Nysa.
Krzysztof Centner

Pierwszy mecz pomiędzy LZS
Węża, a LŻS Mroczkowa przyniósł
nieoczekiwane rozstrzygnięcie. Gra
jący w ubiegłym sezonie w klasie "C"
piłkarze z Węży rozgromili byłego
"B"-klasowca 6:3. Początek spotka
nia należał do zespołu z Mroczkowej, który wykorzystał swoje więk
sze doświadczenie obejmując prowa
dzenie 1:0, a następnie 2:1. W mia
rę jednak upływu czasu do głosu za
częli dochodzić ambitnie grający go
spodarze. Ich nieskomplikowany
futbol zaczął triumfować. W 67. mi
nucie było już 6:2 dla drużyny z
Węży. I wtedy to gospodarze zamiast
pójść za ciosem, oddali inicjatywę ry
walom. Efektem tego była trzecia
bramka dla drużyny z Mroczkowej
strzelona przez Dudę. W 82. minu
cie mogło być już tylko 4:6, ale Duda
nie zdołał pokonać z 11 metrów Pio
tra Dyla. Wynik 6:3 nie krzywdzi żad
nej z drużyn, bowiem gospodarze
także nie wykorzystali kilku znako
mitych sytuacji strzeleckich.
W deszczowej pogodzie przyszło
piłkarzom rezerwowej drużyny Czar
nych Otmuchów walczyć z LŻS Ma
ciejowice w pierwszym meczu barażowym o prawo gry w klasie "B".
Gospodarze przystąpili do tego
spotkania wzmocnieni Pawłem Ci
szewskim, który jeszcze nie tak daw
no występował w nyskiej Polonii. Nic
to jednak nie dało. W przekroju ca
łego spotkania zespołem nieco lep
szym była drużyna z Maciejowic i
zasłużenie wywiozła z gorą'cego te
renu cenny remis. Nie oznacza to
bynajmniej, że rewanż będzie for
malnością. Wydaje się, że obie dru
żyny zachowały jeszcze szanse na
końcowy sukces. A kto będzie górą
- przekonamy się już za tydzień. Pod
sumowując, był to zupełnie niezły
mecz, godny drużyn mających am
bicje "B"-klasowe.
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Nyska Liga Kibica

Nowiny
sportowe

------------------------------------------------------------------------- ■---------------------------------186 pkt. (14) - Joachim Gallus (Paczków’

438 pkt. (16) - Michał Nalborski (Nysa)

Turniej piłki nożnej Policja Dzieciom 2000

Policja dzieciom

430 pkt. (21) - Tomasz Drzewiecki (Tułowice)

161 pkt. (19) - Krzysztof Jarmoliński

389 pkt. (9) - Krzysztof Thorn (Nysa)

szowice)

•

(Si

383 pkt. (7) - Sylwester Pawlus (Biskupów)

141 pkt. (16) - Paweł Kowalik (Nysa)

375 pkt. (17) - Zbigniew Drzewiecki (Tułowice)

129 pkt. (12) - Bartłomiej Galik (Grądy)

368 pkt. (13) - Mateusz Mirowski (Niemodlin)

128 pkt. (16) - Andrzej Janocha (Nysa)

360 pkt. (14) - Roman Nastał (Nysa)

126 pkt. (12) - Daniel Tomas (Jasienica (

358 pkt. (18) - Piotr Smoter (Nysa)

119 pkt. (19) - Sławomir Janik (Kamienica

347 pkt. (20) - Bartłomiej Bocheński (Nysa)

113 pkt. (9) - Jarosław Dutka (Nysa)

Rozgrywki w tytułowym turnieju
piłkarskim powoli wchodzą w decy
dującą fazę. Mają już swoich cichych
faworytów.

pokonać bardzo dobrego bramkarza Krutpo

344 pkt. (22) - Józef Sadłowski (Kępnica)

110 pkt. (1) - Katarzyna Babieć (Biskupć

lu - Mariusza Tkaczyka.

340 pkt. (19) - Grzegorz Dereń (Jasienica G.)

108 pkt. (12) - Marcin Nowak (Nysa)

Kategoria (rocz. ur. 1989 i młodsi)

składzie, a mimo to zwyciężyły ambitnie wal

Wyniki:

czące Kwiatuszki 3:0. Bramki dla zwycięskie

Kabanosy - Koty

1: 4

Koty nie miały większych problemów z po

Laski ■ Kwiatuszki

3:0

Laski wystąpiły w zaledwie 5-osobowym

go zespołu strzeliły: Suliga - 2 i Sosnowska.
Stokrotki - Zabójcze Strzały

0:3

konaniem drużyny Kabanosów. Po bramkach

Stokrotki nie sprostały kolejnemu rywalo

Górskiego - 2, Kuźmy i Klimczaka podopiecz

wi. Po bramkach strzelonych przez Wdowi-

ni Stanisława Bułki zwyciężyli 4:1. Honoro

kowskiego, Grzegorowskiego i Martyniaka

wą bramkę dla Kabanosów strzelił Zajdel.

3 :0 zwyciężyła drużyna Zabójczych Strzał.

Kwiatuszki ■ Niwnica City

0:8

Tabela rozgrywek

Kłopoty kadrowe spowodowały, że do me

17:2

czu z Niwnicą City dziewczęta o wdzięcznej

1.

Niwnica City

5 15

nazwie Kwiatuszki przystąpiły w zaledwie 6-

2.

Zabójcze Strzały

5 10

3.

Stokrotki

7

8

10:9

4.

Leszczyński

5

7

6:2

5.

Koty

5

7

7:8
6:1

osobowym składzie. Zmusiło to prześliczne
Kwiatuszki do zmasowanej defensywy. Niw
nica tylko na to czekała i po bramkach Gra

7:3

6.

Laski

2

6

bowskiej - 4, Turonia - 2, Dłużenia i jednej

7.

Krutpol

'4

4

1:5

samobójczej wygrała wyraźnie 8 :0.

8.

Kabanosy

4

3

6:9

9.

Kwiatuszki

5

0

0:21

..

UKS

Kwiatuszki - Leszczyński

0:5

Kwiatuszki i tym razem nie sprostały rywa

—

lowi, który przy lepiej nastawionym celowni

340 pkt. (12) - Wojciech Budzicz (Nysa)

103 pkt. (17) - Zdzisław Sługocki (Nysa)

332 pkt. (22) - Marcin Bocheński (Nysa)

88 pkt. (12) - Piotr Basara (Nysa)

314 pkt. (0) - Krzysztof Maleńczak (Burgrabice)

82 pkt. (5) - Dariusz Grzegocki (Nysa)

78 pkt. (11) - Jolanta Janocha (Nysa)
W dzisiejszym numerze podsu 310 pkt. (22) - Marek Bortniczuk (Głuchołazy)
51 pkt. (12) - Piotr Ilasz (Jasienica Górn
mowujemy rundę nr 21 poświęconą 307 pkt. (19) - Dawid Cymbalista (Nysa)
51 pkt. (1) - Leszek Janos (Nysa)
Grand Prix na żużlu (Wrocław). Za- * 285 pkt. (21) - Marcin Jastrzębski (Nysa)
282
pkt.
(17)
Michał
Kubicz
(Frączków)
32 pkt. (2) - Sabina Kuźniar (Rusocin)
kończyła się ona zwycięstwem Da
266 pkt. (17) - Mirosław Merta (Nysa)
31 pkt. (9) - Damian Wicher (Prudnik)
riusza Gąsiora z Nysy - 72 punkty.
250 pkt. (19) - Franciszek Opięła (Opole)
29 pkt. (8) - Wojciech Woźniak (Nysa)
Zwycięzcę zapraszamy do naszej re
24 pkt. (6) - Jan Rusinek (Jasienica Dok
dakcji po odbiór pamiątkowego kub 250 pkt. (15) - Piotr Kubicz (Frączków)
22 pkt. (5) - Piotr Kopa (Nysa)
ka. Ten sam rezultat co Dariusz Gą 248 pkt. (28) - Dariusz Jadzyn (Hajduki N.)
- 35 pkt. (4) - Mateusz Zyzak (Nysa)
sior uzyskał także Marcin Cymbali 206 pkt. (21) - Dariusz Dziasek (Kamienica N.)
Krzysztof Cent
sta z Nysy, ale zgodnie z naszym re 204 pkt. (18) - Grażyna Tarnawska (Burgrabice)
gulaminem to nie jemu przypadła
premia tygodnia. Nie powiodło się
w tej rundzie Katarzynie Babieć z Biskupowa, Leszkowi Janosowi z Nysy
i, co jest ogromną niespodzianką, li
1
X
Mecze z 9 sierpnia 2000
derowi - Łukaszowi Artwikowi z
MEC Sławięcice - Śląsk Wroclaw
Nysy, którzy skończyli tę rundę z
zerowym kontem punktowym. W
Aluminium Konin - KS Myszków
sumie otrzymaliśmy 61 kuponów.
Lista rankingowa:
Lignomat Jankowy - GKS Katowice

Kupon nr 27

ku mógł wygrać dużo wyżej. Świetnie spisy

Kategoria (rocz. ur. 1987/1988)

wała się w tym meczu bramkarka Kwiatusz

Wyniki:

831 pkt. (20) - Łukasz Artwik (Nysa)

ków, ale nie była w stanie obronić strzałów

Eliminacje

817 pkt. (19) - Krzysztof Zawadzki (Hajduki N.)

Narew Ostrołęka - Hetman Zamość

Malca - 2, Bułkowskiego, Adamskiego i Ma

Grupa I

802 pkt. (18) - Marianna Artwik (Nysa)

Czuwaj Przemyśl - Górnik łęczna

sternaka.

Inter - Manchester United

6:1

800 pkt. (19) - Zbigniew Motyka (Nysa)

Okocimski Brzesko - Siarka Tarnobrzeg

Mecz bez historii. Przewaga Interu była

797 pkt. (26) - Witold Kuźniar (Nysa)

Wyrównany i zacięty pojedynek, w którym

wyraźną, a jej efektem było wysokie zwycię

784 pkt. (20) - Szymon Artwik (Nysa)

jedna indywidualna akcja najlepszej na boisku

stwo 6:1. Bramki dla zwycięskiego zespołu

783 pkt. (25) - Mateusz Malec (Nysa)

Anny Grabowskiej rozstrzygnęła o wyniku.

strzelili: Born - 4 i Urzędowski - 2. Honorową

781 pkt. (17) - Jan Domski (Paczków)

Radomiak Radom - GKS Bełchatów

Laski ■ Zabójcze Strzały

bramkę dla Manchesteru strzelił Ziółkowski.

767 pkt. (19) - Władysław Artwik (Nysa)

Inkopax Wrocław - Grunwald Ruda Śląska

Inter - Tomart

764 pkt. (16) - Robert Domski (Paczków)

Stokrotki - Niwnica City

0:1

3 :1

W swoim pierwszym meczu Laski trafiły na

11: 0

Sandecja Nowy Sącz - Hutnik Kraków

bardzo mocny zespół Zabójczych Strzał i po

Inter wygrywając 11 : 0 z Tomartem po

757 pkt. (24) - Krzysztof Mizerski (Nysa)

Polonia Lidzbark Warmiński - Lechia Gdańsk

twierdziły, że będą jednym z głównych fawo

twierdził, iż jest zdecydowanym faworytem tej

751 pkt. (26) - Stanisław Wierzbanowski (Ja

grupy. Tomartowi zaś przyjdzie rywalizować

Wigry Suwałki - Jeziorak Iława

rytów do końcowego zwycięstwa, wygrywając

sienica Dolna)

3:1. Dla zwycięskiego zespołu dwie bramki

o III miejsce w grupie z drużyną Mancheste

744 pkt. (25) - Dawid Goliński (Nysa)

(w tym jedną godną kamery filmowej) strzeli

ru United. Bogatym łupem bramkowym w tym

737 pkt. (21) - Adam Żywakowski (Nysa)
*

ła Piechocka, jedną Żakowicz. Dla rywali ho

spotkaniu podzielili się: Urzędowski - 5, Born

734 pkt. (22) - Krzysztof Goździela (Nysa)

norową bramkę strzelił Kur.

- 3, Kamiński - 2 oraz Juszczyk.

725 pkt. (24) - Marcin Cymbalista (Nysa)

Stokrotki - Kabanosy

2:4

0 :4

Manchester United - Apacze

724 pkt. (20) - Łukasz Erazmus (Otmuchów)

Bogmar Ceramed Bielsko-Biała - Włókniarz Kietrz

Kotwica Kołobrzeg ■ Odra Szczecin
Szczakowianka Jaworzno - RKS Fameg Radomsko

Spartakus Daleszyce - Raków Częstochowa

Duża sensacja, bowiem wskazywany za jed

Wydaje się, że zwyciężając drużynę Man

nego z faworytów, żeński zespół z Kamienni

chesteru United 4:0, Apacze zapewnili sobie

700 pkt. (27) - Anna Biernacka (Lasocice)

Granica Lubycza Królewska ■ Korona Kielce

ka uległ 2:4 Kabanosom, którzy pierwsze swo

co najmniej drugie miejsce w grupie. Bramki

697 pkt. (25) - Jan Goliński (Nysa)

je dwa mecze przegrali. Bramki dla Kabano

dla zwycięzców strzelili: Jakimczyk - 2 oraz

Zawisza Bydgoszcz - KP Konin

696 pkt. (24) - Jacek Gmernicki (Nysa)

sów strzelili: Drzymalski - 2, Jarek oraz Zaj

bracia Cieloniowie.

669 pkt. (19) - Rafał Domski (Paczków)

Jagiellonka Nieszawa - Włókniarz Konstancin

del, a dla rywali Harężlak i Wisła.

Manchester United - Tomart

659 pkt. (22) - Bożena Wierzbanowska (Ja

Błękitni Stargard Szczeciński - Czarni Żagań

Stokrotki - Koty

4 :1

5 :1

Był to mecz o trzecie miejsce w grupie, nie

702 pkt. (27) - Grażyna Bortniczuk (Głuchołazy)

sienica Dolna)

Dopiero w trzecim meczu sympatyczne Sto

stety nie premiowane awansem. Zdecydowa

657 pkt. (23) - Anna Wandzel (Paczków)

krotki pokazały na co je stać. Po trzech bram

ne zwycięstwo odniosła drużyna z Old Traf

653 pkt. (20) - Sebastian Warnacki (Paczków)

kach Wisły i jednej Lukasiewicz zwyciężyły

ford wygrywając 5:1. Bramki dla Czerwonych

651 pkt. (22) - Tomasz Kowalczyk (Paczków)

waleczne Koty 4:1. Honorowe trafienie dla

DiabłOw strzelili: Ziółkowski - 3 i Soból - 2, a

647 pkt. (22) - Arkadiusz Tłzaska (Nysa)

Kotów zanotował na swoim koncie Kitajczuk.

dla pokonanych Nalborski.

639 pkt. (24) - Marek Pudło (Nysa)

Kabanosy - Leszczyński

636 pkt. (13) - Dariusz Gąsior (Nysa)

0:1
Tabela grupy I

Mecz wyrównany, z lekką przewagą druży
ny Leszczyńskiego. Rywale także nie pozosta

wali dłużni. Złotą bramkę na wagę trzech

Niwnica City - Krutpol

3

9

20:1

2. Apacze

3

6

7:4

3.

3

6:11

3

0

2:19

3.

punktów strzelił Paweł Adamski.

634 pkt. (20) - Józef Zawiasa (Mańkowice)

1. Inter

Manchester Utd.

4. Tomart

Zespół Krutpolu swojej szansy na zwycię

633 pkt. (21) - Tomasz Konstanty (Nysa)
632 pkt. (14) - Zbigniew Krupa (Wierzbno)
625 pkt. (22) - Stanisław Szpala (Niemodlin)
625 pkt. (19) - Wiesław Mizerski (Nysa)

3:0

624 pkt. (30) - Łukasz Małejki (Nysa)

Grupa II

621 pkt. (24) - Mikołaj Mirowski (Niemodlin)

stwo upatrywał w mocnej defensywie. Nieste

ty prosty błąd defensorów Krutpolu pozwolił

609 pkt. (15) - Łukasz Czyż (Bodzanów)

rywalowi objąć prowadzenie. Po stracie bram

1. Parówkozaury

3

9

16:1

ki Krutpol się odkrył i zespół z Niwnicy nie

2. Real Hajduki

2

3

2:4

587 pkt. (17) - Janusz Czerniak (Biała Nyska)

miał większych problemów z udokumentowa

3. Czarne Diabły

2

0

2:5

587 pkt. (16) - Ryszard Wandzel (Paczków)

niem swojej wyższości. Bramki dla zwycięskie

4. Pigmeje

1

0

0:10

go zespołu strzelili: Turoń, Dłużeń i Grabow
ska.

Koty - Zabójcze Strzały

0:0

nie potrafiły jednak strzelić tej jednej, jedy

Grupa III

.

Kiepscy - Flamengo

0:2

Kwiatuszki - Stokrotki

Dwa celne strzały Witkowicza zapewniły

drużynie Flamengo trzy kolejne punkty, a tym

0:4

do momentu, gdy z rzutu karnego straciły

bramkę. Później inicjatywę przejęły Stokrotki

i w pełni zasłużenie zwyciężyły 4 : 0. Wszyst
kie bramki w tym meczu strzeliła Wisła.

0:0

Mecz toczył się pod dyktando drużyny Lesz

4:0

Drużynę Kapci tylko zwycięstwo satysfak

cjonowało, bowiem każdy inny wynik pozba
wiał ich szans na wyjście z grupy. Nic więc

dziwnego, że wyszli do tego spotkania maksy
malnie skoncentrowani. Efektem tego są trzy

bramki Grabowieckiego, jedna Sokołowskie
go i efektowne zwycięstwo 4:0.

zespoły podzieliły się punktami.
Stokrotki - Krutpol

0:0

Kolejny remis dziewcząt z Kamiennika, któ

re tym razem przeważały, ale nie potrafiły

566 pkt. (25) - Justyna Gaweł (Nysa)
566 pkt. (18) - Alan Szpala (Niemodlin)

Olimpia Kamienna Góra ■ Ryan Odra Opole

Granica Dorohusk - Pogoń Staszów
Gryf Wejherowo - MKS Mława
Heco Czermno - Polar Wrocław
Stal Rzeszów - Stal Sanok

Pogoń Siedlce - Lublinianka Lublin
Wawel Kraków - Stal Stalowa Wola

Sparta Szepietowo - Dolcan Ząbki

•

Polonia Leszno - Polonia Bytom

Jagiellonia Białystok - Świt Nowy Dwór Mazowiecki
LKS Kwiatkowice - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

Termin przysyłania kuponów: 1.08.2000
Nadawca:

557 pkt. (19) - Tomasz Żyrek (Kamienica N.) ,

551 pkt. (23) - Zbigniew Szczepaniak (Nysa)

546 pkt. (19) - Piotr Goździela (Nysa)

538 pkt. (20) - Jerzy Czerniak (Nysa)
537 pkt. (15) - Roman Kijas (Nysa)
536 pkt. (17) - Szymon Pałys (Nysa)
536 pkt. (13) - Zbigniew Bychawski (Grądy)

533 pkt. (18) - Joanna Chromik (Paczków)
Tabela grupy III

521 pkt. (21) - Waldemar Bąkowski (Nysa)

1.

Flamengo

2

6

5:0

2.

Kapcie

2

3

7:6

Mecze Pucharu Polski (piłka nożna)

547 pkt. (22) - Mieczysław Pierzchała (Wierzbno)

535 pkt.«(25) - Arkadiusz Zając (Nysa)

czyńskiego, chociaż to Stokrotki trafiły piłką
w poprzeczkę. Bramki jednak nie padły i oba

Kasztelan Sierpc - Ceramika Opoczno

553 pkt. (14) - Mariusz Kwiecień (Paczków)

Kapcie - Rangers

Kwiatuszki bardzo dzielnie się broniły, aż

Stokrotki - Leszczyński

567 pkt. (17) - Paweł Szpala (Niemodlin)

samym awanwio następnej rundy.

nej zwycięskiej bramki.

574 pkt. (23) - Paweł Płończak (Nysa)

572 pkt. (19) - Kazimierz Zawiasa (Mańkowice)

Mecz dwóch wyrównanych drużyn, które

Drwęca Nowe Miasto Lubuskie ■ Arnica II Wronki

616 pkt. (22) - Tadeusz Sobczak (Tułowice)

Tabela grupy II

X,
%
£

Wtorki hokejowi
Ludowy.Klub Sportowy Leszczyński Krutpol Nysa, podobnie jak

temu, organizuje w okresie wakacyjnym zajęcia dla dzieci spragnioi

sportowych emocji. Zajęcia hokejowe Zaczynać się będą w każdy wtór

518 pkt. (19) - Elżbieta Michoń-Zając (Nysa)

godzinie 17.00. Gry i zabawy z laską hokejową prowadzić będzie trene

517 pkt. (17) - Szymon Makuch (Skoroszyce)

dyscypliny sportu Dorota Witos. Wszystkie dzieci serdecznie zaprasz

3.

Kiepscy

3

3

6:8

4.

Rangers

3

3

3:7

511 pkt. (12) - Piotr Romanik (Hajduki N.)

Dokończenie na str. 39

456 pkt. (16) - Piotr Radimersky (Tułowice)

Dla najlepszych i nie tylko - słodkie upom

—

20 lipca 2000

Turniej piłki nożnej Policja Dzieciom 2000

Nowiny
sportowe

Policja dzieciom
Dokończenie ze str. 38
Grupa IV

0:1

Kosmos - Albatros

iistoryczne zwycięstwo
Prawie 1000 zawodników z kilkustu krajów wzięło udział w impres lekkoatletycznej pod nazwą
jrth Sea Beach Marathon w duńiej miejscowości Hvide Sande.
W gronie tym nie zabrakło rówsż reprezentantów Polski. Spisali
: oni lepiej niż dobrze, zajmując
ołowe lokaty. Trasa na całym dytnsie (42 km 195 m) prowadziła po
aży.
Najmiększą niespodziankę spra
ła tegoroczna triumfatorka Maranu Warszawskiego - Ewa Fliegert
4LKS Goświnowice Nysa, zajmu: zdecydowanie pierwsze miejsce,
isza zawodniczka na bardzo trudj i ciężkiej trasie wyprzedziła na?pną zawodniczkę o ponad 20 mi
lt. Czas, który uzyskała - 3 godzi25 minut i 58 sekund to rekord
tsy, któiy będzie obowiązywał do
istępnej edycji tej imprezy.
W gronie mężczyzn prym wiedli
prezentanci Kenii, Danii i Nieiec, którym szyki starali się pokrzywać polscy zawodnicy, reprezenjący wojskowy klub Wawel Kraków
fanusz Sarnicki i Marek Szatan,
stateczni^zwyciężył Isaack Barno,
óry wyprzedził nieznacznie Janua Sarnickiegó oraz Kima Michasena z Danii.
North Sea Beach Marathon przej;ie do historii lekkiej atletyki jako
erwszy w Europie plażowy bieg
aratoński.
yniki:
ibiety
Ewa Fliegert MLKS Goświnowice Nysa

3,25:58

Grethe Nielsen Arhus 1900

3,47:20

lonnaKobaek Atletica

3,47:28

Bardzo zacięty pojedynek. Obie drużyny

6. Inga Christensen Skive A.M

Mężczyźni/'

4,26:05.

w mini piłce nożnej nie ma piątek ustawił pił

4,31:19

kę przed swoją bramką, a będący koło piłki

)

Siamro umieściłjąw jego bramce. Mimo pro

1. Isaack K. Barno Ejby Kenia

2,53:14

testów opiekuna Kosmosu, bramka została

2. Janusz Sarnicki Wawel Kraków

2,54:54

uznana.
Kamiennik - All Stars

3. Kim Michaelsen Vejen Hi og Motion

iewicz - 3, Kubica - 2 oraz Raś.

Lepakowie. Dla pokonanych dwie bramki

Sewen Up-y - Broklyn

3,08:06

cze z powodzeniem występować w kategorii

3,09:46

najmłodszej. Niestety dwóch zawodników z

6. Marek Szatan Wawel Kraków

3,10:37

tego składu jest nieco star

Pozostałe wyniki znajdziemy na stronie inter

szych i dlatego dru

netowej pod http:Avww.beachmarathon.dk

żyna ta występu

0:0

a rażę o klasę "B"

Sewen Up-y od upragnionego awansu do dal

szych gier. Teraz już Sewen UP-y muszą ostatni

ny mecz. Remis lub zwycięstwo dawały pew

mecz wygrać, żeby myśleć o awansie. Bramki

ny awans do rozgrywek finałowych. Nic więc

dla Broklynu strzelili: Heyn - 2, Sowa - 2,

dziwnego, że ostatni gwizdek sędziego piłka

Miecznikowski i Sobek. Siódma bramka dla

rze Champions przyjęli z ogromną radością.

Broklynu padła po strzale samobójczym.

Nie mieli też powodów do narzekań futboli-

na wyjście z grupy.

Tabela grupy II
5 15

43:2

2. Chrabąszcze

4

9

38:4

3. Sewen Up-y

4

7

22:9

strzelecki w meczu z najsłabszą drużyną tej

4. Boca Juniors

4

4 23:15

grupy - Spartą. Łupem bramkowym w tym me

5. Niebieskie Diabły

5

.3

3:69

6. Free Stylers

4

0

2:32

T. Broklyn

Sparta - Red Star

0:9

Piłkarze Red Star urządzili sobie trening

czu podzielili się: Baltaziak - 3,
Ł. Łużny - 2, T. Luź

ny, Ozga,
Fułat

je w grupie

Po biegu powiedzieli:
Ewa Fliegert
- Na start w tych zawodach zdecydo
wałam się w ostatniej chwili, ponie
waż miałam zaliczone już wcześniej
trzy maratony, a to jak na zawodnicz
kę jest bardzo duże obciążenie. Bieg
był bardzo ciężki, ale na mecie byłam
tak szczęśliwa, że nie czułam zmęcze
nia. Wszyscy gratulowali mi nie tylko
zwycięstwa, ale przede wszystkim za
istnienia w historii lekkiej atletyki.
Długo musiałam również tłumaczyć
gdzie leży Nysa. Otrzymałam także za
proszenie na kolejną edycję imprezy
w roku 2001.
Prezes klubu - Romuald Kłodnicki
- Wszyscy w klubie bardzo się cieszy
my ze zwycięstwa Ewy, która jest nie
samowicie ambitną i odporną psy
chicznie zawodniczką, co pokazała
wcześniej w Warszawie i teraz w Da
nii. Cieszymy się, że jako klub zaist
nieliśmy poza granicami kraju, jak
również w historii lekkiej atletyki. Suk•ces Ewy to doskonała promocja na
szej gminy i miasta.

Grupa III

ZS Ligota Wielka - LZS Meszno 1:1 (0:1)
1 Grzegorz Pajor 29. min
1 Radosław Mielnicki 48. min (głową)
GOTA WIELKA: Jerzy Stalowski, Wojciech Bartoszek, Grzegorz Sowa,
imasz Sztyler, Radosław Mielnicki, Krystian Kawa (od 65. min Grzegorz
anielski), Mariusz Bączkowski, Dawid Gawlas, Bogusław Kołodyński (od
i. min Grzegorz Białkowski), Przemysław Suszek, Paweł Płaczek.
ESZNO: Mariusz Trzaska, Andrzej Lech, Grzegorz Pajor (od 85. min
■zemysław Lewandowski), Mariusz Pajor, Andrzej Bartczyszyn, Rafał
lag, Wiesław Nowak, Roman Pokracki, Grzegorz Jakubów (od 73. min
"zemysław Siółkowski), Jerzy Lityński, Łukasz Tomoń.
5łte kartki otrzymali: Sztyler (L) - 57. min, Tomoń (M) - 80. min.
totkanie sędziowali: August Bożentko (główny) oraz Adam Pawlików (asyint 1.) i Mariusz Nowak (asystent 2.), wszyscy WS Nysa.

Obie drużyny rozegrały zupełnie dobry

-1

starszej.

mecz. Szkoda tylko, że brakowało w tym me

Oczywi-

czu Ijramek, które są zawsze ozdobą całego
spotkania.

Aleja - Crazy Boys

NAP

Zgłoszenia do nowego sezonu
’ Podokręg Piłki Nożnej w Nysie zwraca się z prośbą o pilie dostarczenie do Wydziału Gier i Dyscypliny zgłoszeń
irużyn do rozgrywek piłkarskich sezonu J999/2000.
i Szczególnie ważne są zgłoszenia drużyn młodzieżowych
[juniorzy, trampkarze).

2 :1

Aleja wygrywając 2:1 mecz z Crazy Boys

przedłużyła swoje szanse na wyjście z grupy.
Każdy inny wynik byłby dla Alei końcem ma
rzeń o awansie. Dwie bramki strzelił Łaz, a

dla pokonanych gola strzelił Szewczyk.
Sąsiedzi - Arizona

1: 0

Mecz, który najprawdopodobniej decydo

wał o pierwszym miejscu w grupie. Lekką
przewagę w tym meczu posiadała Arizona, ale
jak się nie strzela karnego, to trudno marzyć

o zwycięstwie. Sąsiedzi byli skuteczniejsi i po
bramce Cisowskiego zapisali na swym koncie

trzy punkty.

Aleja - River Plate

Spięć podbramkowych
w tym turnieju nie brakuje

ście bez szans na jakiś wielki sukces. Potwier

bramkach Jamrozowicza - 3, Andrzejewskie

2:6

Kamiennik także w swoim drugim meczu

stracił sześć bramek. Tym razem jednak am

zapewniły Alei trzy niezwykle cenne punkty.
Argentyńczycy zaś po przegraniu czwartego

oraz Dłużeń.

spotkania stracili definitywnie szanse na

go - 2 i Stanosza, zwyciężył Kamiennik 6:0.
Kamiennik - Kosmos

4:0

Trzy bramki Petermana i jedna Srockiego

dził to pierwszy mecz, w którym All Stars po

awans.

Tabela grupy I

1:0

Arizona - Crazy Boys

1. Champions

5

10

9:3

2. Tir

5

9

44:7

Kowboje z Arizony wygrywając mecz z Cra

3. Red Star

5

7 11:16

zy Boys zachowali szanse na wyjście z grupy.

bitnym futbolistom z Kamiennika udało się

4. Huragan

3

5

3:1

Zwycięską bramkę dla Arizony strzelił Mi-

strzelić dwie bramki po strzałach Cuprysa i

5. Asko

4

3

7:17

Wandzia. Bramki dla Kosmosu strzelili: Pfe

6. Sparta

4

.3

5:35

kołąjczyk.

Tabela grupy ni

Kamiennik - Albatros

0:6

Także i w swoim ostatnim występie w tym

Grupa II
Free Stylers - Broklyn

"1:10

1. Arizona

4

9

9:2

2. Sąsiedzi

3

7

4:0

3. Aleja

3

6

7:4

turnieju Kamiennik zainkasował sześć bra

Drużynie Free Stylers każda strzelona

mek, nie zdobywając żadnej. Jego porażka

bramka sprawia olbrzymią radość. Tak też było

4. Crazy Boys

3

3

5:3

po celnym uderzeniu Jankowskiego. Nieważ

5. Biała Nyska

1

1

0:0

ne, że rywale strzelili tych bramek dziesięć

6. River Plate

4

0

0:16

mogła być jeszcze wyższa, gdyby nie indolen
cja strzałowa drużyny Albatrosa. Bramki dla

zwycięzców strzelili: Malesa - 2, Mroczek - 2,
Siamro i Kucharski.

Tabela grupy IV
1. Albatros

2

6

7:0

2. All Stars

2

4

7:1

3. Kosmos

3

4

7:4

3

0

2:18

4.

Kamiennik

(Heyn - 3, Szczepański - 2, Miecznikowski - 2,

Sowa, Sobek, Szela), Free Stylersi zgłosili się

Grupa IV

do tego turnieju, żeby się dobrze zabawić i

Petit Dannone - Tempo

0:1

chyba im to wychodzi. Drużyna Broklynu mie

Mecz na szczycie. Spotkały się bowiem ze

rzy bardzo wysoko i po tym co pokazała w tym

społy, które są zaliczane do grona faworytów

spotkaniu, są to całkiem realne zamierzenia.

tej grupy. I faktycznie był to dobry mecz. Zło

Niebieskie Diabły - Chrabąszcze

tą bramkę zdobył w pierwszej części spotka

0:21

Chrabąszcze zdeklasowały wprost drużynę

nia Gawłowski i dzięki temu Tempo zwycię

Niebieskich Diabłów, wygrywając 21 : 0.

żyło 1:0.

Kategoria (rocz. ur. 1985/1986)

Gwiazdą tego spotkania był Fortalski, strze

Unforgiven - Spisersi

Wyniki:

lając 9 bramek. Pozostałe bramki dla Chra-

Piłkarze Unforgiven nie mieli większych

bąszczów strzelili: Dereń - 5, Kobiela - 5 i Dec

problemów z udokumentowaniem swojej wy

-2.

ższości nad drużyną Spisersqw. Bramki dla

Eliminacje
Grupa I

Champions - Asko

spodarzom, którzy nie zamierzali na
tym poprzestać. Coraz groźniej było
pod bramką Mariusza Trzaski. Gdy<
w 80. minucie arbiter podyktował
rzut karny dla gospodarzy, wydawa
ło się, że goście wyjadą z Ligoty
Wielkiej bez punktów. Tym bardziej,
że piłka po strzale Sowy ugrzęzła w
bramce Meszna. Niestety dla gospo
darzy sędzia tej bramki nie uznał,
gdyż egzekutor jedenastki nieco się
pośpieszył. Powtórka nie była już tak
skuteczna i wynik nie uległ zmianie.

0:0

Sąsiedzi - Biała Nyska

ifer - 3, Kierpacz - 2 i Chryczyk.

Dwie różne połowy

0:7

Porażka z Broklynem wyraźnie oddaliła

Dla drużyny Champions był to bardzo waż

nie ukrywał, że jego młody zespół mógłby jesz

5. Carsten Thyssen Hojbjerg

Krzysztof Centner

Mecz pomiędzy LZS Ligota Wieli, a LZS Meszno miał niecodzien' przebieg. W pierwszej połowie
lecydowaną przewagę posiadali
iście, a efektem była bramka strzena przez Grzegorza Pajora. W dni
ej połowie sytuacja diametralnie
? zmieniła. Grający bardzo ambite zespół gospodarzy zamknął ryili na ich połowie. Już trzy minuty
> wznowieniu gry po rzucie rożnym
adek Mielnicki wykorzystał bałain w szeregach zespołu z Meszna i
rżałem głową uzyskał wyrównanie,
ramka na 1:1 dodała skrzydeł go

zwycięskiej drużyny strzelili: Wydra - 4, Dys-

spotkaniu strzelili: Chyliński - 2 oraz bracia

śćl Huraganu, którzy także nie stracili szans
0 :*
6

Opiekun drużyny z Kamiennika Jan Skiba

3,02:53
4. Thomas Hansen Hamburg Niemcy

niors strzelił Wiński. Pozostałe bramki dla

ogromny szacunek. Bramki dla Asko w tym

Champions - Huragan

Bramkarz Kosmosu nie w pełni świadom, że

stać, deklasując bardzo młody zespół Niebie

skich Diabłów. Dziesięć bramek dla Boca Ju

bramka meczu strzelona przez Siamro padła

5. Charlotte Andersen Tonder Atletik Club

0:20

Argentyńczycy wreszcie pokazali na co ich

nak ambitnie do końca i to zasługuje na

strzelił Wiśniewski.

w dość niecodziennych okolicznościach.

Niebieskie Diabły - Boca Juniors

na wyjście z grupy już nie mają. Walczą jed

prezentowały zbliżone umiejętności. Jedyna

3^51:35

4. Anita Lauridsen Arhus C

lili: Fortalski - 6, Dereń - 2, Jakubowski i Ko

biela, a dla pokonanych Jankowski.

4:0

Champions nie miał większych problemów

z udowodnieniem wyższości nad drużyną gar

Niebieskie Diabły - Broklyn

0:17

Kolejna wysoka porażka Niebieskich Dia

błów, którzy jak nie zmienią barwy na natu

4: 0

zwycięskiego zespołu strzelili bracia Lubczyń

scy oraz Rasała.
0:1

Unforgiven - KEN

barzy. Bramki dla zwycięzców strzelili: Boroń

ralną, to chyba nie odniosą w tym turnieju

Uforgiven stracił pierwsze punkty w tych

- 2 oraz Witkowski - 2.

zwycięstwa (nie wliczając walkowerów). Bram

rozgrywkach, ulegając po wyrównanym i za

Tir - Red Star

13:0

Tiry z Kamiennika udzieliły srogiej lekcji

ki dla zwycięskiego Broklynu strzelili: Heyn -

ciętym pojedynku drużynie KEN 0:1. Bar-

6, Sowa - 4, Sobek - 3, Szczepański - 2, Szela

• dzo ładną bramkę strzałem głową zdobył Hen-

drużynie Red Star, wygrywając 13:0. Pięć bra

oraz Misa.

mek w tym spotkaniu strzelił Czajka, cztery

Chrabąszcze - Boca Juniors

Gucwa, trzy Łaciak, a jedną Kozłowski.

Tir - Huragan

0:2

tosz.

6:1

Spisersi - Unia

2:2

Boca Juniors nie sprostały bardzo dobrej

Mimo, że obie drużyny straciły już szanse

drużynie Chrabąszczów, ulegając rywalom wy

na awans do dalszych gier, zagrały z ogrom

soko 1 : 6. Bramki dla Chrabąszczy strzelili:

nym zębem, a efektem był bardzo dobry mecz,

Fortalski - 2, Jakubowski - 2, Sieniawa i De

zakończony sprawiedliwym remisem 2 : 2.

Huraganu z Hajduk Nyskich musiał mecz z

reń, a dla pokonanych Wiński.

Bramki dla Spisersów strzelili Marcinkowski

bardzo mocnym Tirem wygrać, żeby zacho

Broklyn - Boca Juniors

Po sensacyjnym remisie 1:1 w pierwszym

meczu obrońca tytułu mistrzowskiego zespól

7:0

i Ciupka, a dla Unii Kobiela - 2.

wać szansę na wyjście z grupy. I faktycznie po

Broklyn potwierdził bardżo wysoką formę

bramkach strzelonych przez Góździa i Maca,

w meczu z Boca Juniors, zwyciężając przeciw

trzy punkty na swoim koncie zapisali pod

nika 7 :0. Bramki dla Broklynu strzelili: So

1. Tempo

2-

6

5:0

opieczni Edwarda Rudnickiego.

bek - 2, Mierzwiński - 2, Sowa, Szczepański,

2. Unforgiven

3

6

5:1

Misa.

3. Petit Dannone

2

3

7:2

4. KEN

1

3

1:0

5. Unia

3

1

2:7

6. Spisersi

3

1

3:13

Champions - Red Star

2:0

Champions wygrywając 2:0 z Red Starem

Free Stylers - Chrabąszcze

1:10

zbliżył się wyraźnie do celu jakim jest wyjście

Chrabąszcze uparcie walczą o drugą pozy

z grupy eliminacyjnej. Obie bramki dla Cham

cję w grupie, gwarantującą awans do dalszych

pions strzelił Witkowski.

rozgrywek. Tym razem spotkały się z outside

Sparta - Asko

2:5

rem tej grypy zespołem Free Stylers. Po jed

Garbarze odnieśli swoje pierwsze zwycię

nostronnym pojedynku 10:1 zwyciężył zespół

stwo w tym turnieju. Niestety większych szans

Chrabąszczów. Bramki dla zwycięzców strze

Tabela grupy IV *

Krzysztof Centner

■■■i str. 40

20 lipca2000 —

ogłoszeni,
drobne
MIESZKANIE - 49m kw. sprzed:

tel.431-58-12
MIESZKANIE 68m kw. sprzeda
tel.431-36-07
44

VECTRA 1,6 16V, metalic srebr
(1996), przebieg 120.000; ce
32.000; tel. 431 64 36

Wydzierżawię LOKAL w Paczkov
150 m kw. na każdą działalność f

siadający wszelkie media,
tel. 431 64 36
Pilnie SPRZEDAM mieszkanie

Nysie, stare budownictwo, 31 m k
I piętro. Tel. 431 44 97.

NYSA Piłsudskiego 40 £ 435 29 39
J

UWAGA! OKNA NIETYPOWE - BEZ DOPŁATY!

L

FIAT 125p (1987) tel. 431-84-23
M4 wynajmę za czynsz lub ods

pię za odstępne, tel. 433 67 04

nmm PANELE
FIRMA HANDLOWA

Szkoła otwarta na świat.

NAJWIĘKSZY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

2

KOREK
ŻALUZJE ROLETY

WROCŁAWSKA SZKOŁA TURYSTYKI
ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA]

NISKIE CENY - DUŻY WYBÓR - MONTAŻ

50-123 Wrocław, ul. Oławska 16
Zadzwoń i zamów bezpłatny informator!
tel.(071)343 0065

• Nysa, ul. Armii Krajowej I (wjazd od strony młyna), tel. 433 37 64
• Głuchołazy, ul. Kościuszki 56, tel. 439 59 59

SPRZEDAM suknię ślubną roz. 5
40; cena 200 zł. Tel. 435-28-95
Do WYNAJĘCIA mieszkanie (48

os. Rodziewiczówny, tel. 435-88-

po 18.00.

MIESZKANIE 3-pokojowe do wyr
jęcia. Tel. 435 88 71 (po 16-tej.)

Sprzedam ALTANKĘ drewnia

3,5x4,Om - tel. 43314 22 po 20-te
DW

Kupię DOM do remontu w okolica
Głuchołaz lub Prudnika. Tel. 433

58 po godz. 15-tej.

DW
Biuro Podróży „MARCO - POL
oferuje przewozy do Niemiec i ł

landii pod wskazany adres.
Tel. 433 07 31.

Producent stolarni

Oferta dla absolwentów szkół średnich!

I

okien - drzwi - fasad
oraz innych konstrukcji z roll l ALU

POLICEALNA SZKOŁA EKONOMICZNA
przy Zespole Szkół Rolniczych w Grodkowie
ul. Krakowska 20, tel. 4155 294. •

Transport OSOBOWO-TOWAROV
Przewóz samochodów ną lawec
Tel. 433 07 31; 0604 525^11.
4

KOMPUTEROPISANIE, podani

inne. Tel. 433 37 24.

SKODA 105 L1988/89

- okres nauczania -1,5 roku (3 semestry)
- status - szkoła publiczna (bez czesnego)
- system nauczania - zaoczny
- zawód - technik ekonomista
- specjalizacja - finanse i rachunkowość
- języki obce - angielski, niemiecki
Rekrutacja do 31 sierpnia

- 0601 723 183.

RP.H. "ALUMINEX"
BIURO HANDLOWE:

■

i

,

/
'

NYSA-HOTEL’UDEFT, ul. Piłsudskiego 40, VI p. - pok. 611r f
tel./fax (077) 433 30 28 w. 332, kom. 0602 483 903
‘

Zakład Usługowo - Handlowy J

ZEN-BUD” przyjmie zlecenia na
boty dekarskie, ciesielskie i ogoli

.

OBWIESZCZENIE

728/B

budowlane. Tel. 43316 08.; 0606 {
746.

O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Ny

sie mający kancelarię w Nysie przy ulicy Towarowa 1 na pod
stawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w

7.

*
10

A

7,
7.

•
7.

7,

EXPORT

IMPORT

Głuchołazy, uł. Konstytucja 3 Maja 17a, tel./fax 077 439 46 74

Nysa, uł. Wincentego Poła 2 (boczna Piastowskiej), tel./fax 448 43 53

dniu 21.07.00 roku o godz. 10.00 w kancelarii komornika
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Do wynajęcia KAWALERKA 30 n

centrum. Tanio! Tel. 433 38 72

godz. 18.00-19.00.

Kupię SIANO prasowane - 4310 7

JAZDY KONNE. Tel. 4310 785; 0(
426 543.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji moż

OFERUJEMY
TROCAL COMFORT
trzy systemy PCV: PANORAMA 0KÓMMERLING

na oglądać w dniu poprzedzającym licytację w Nysie ul. Asny

*

*

2. Samochód osob. cięż. FSO TRUCK o nr rej. ODI 5739
rok prod. 1996; wartość szacunkowa 6.900 zł.

ROLETY

PARAPETY

—

ny. Tanio! 4352 403.

0602 426 543.

OKNA / onzwi
W 7
_

JODŁA koreańska i ŚWIERK sre

1. Samochód osob. cięż. FSO TRUCK o nr rej. ODI5734
rok prod. 1996; wartość szacunkowa 8.000 zł.

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znaj

• SPRZEDAŻ
• DORADZTWO
• MONTAŻ■ W

POLONEZ Caro (1992)

- 0601 723 183.

duje się do wglądu w kancelarii komornika.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji
jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Transport OSOBOWY - Bus. Kr;
zagranica. Tel. 4310 785; 0602 1

034.
RENAULT R-19,1,4 (1992), śliw

wy, szyberdach. Tel. 433 67 49.

ka 1 parking strzeżony.

Sprzedam DZIAŁKI budowlane
drzychów. Tel. 433 90 82.

4671

str. 41

WULKANIZACJA

OGUMIENIE
ASD-DĘBICA

KOMPUTERY

'ERICHOMOSCl

Nysa, ul. GDAŃSKA 12, tel. 433 37 32
(na trasie EKO - AS KO)

.MURO OBROTU
< GRZYBOWI J, tel. 433 85 45,40 90 310

POLECAMY OPONY
NOWE. UŻYWANE,
I BIEŻNIKOWANE

damy kawalerkę (44m2, l-piętro)
Krzywoustego.
3 90 311, kom O 601 192132

Promocja „LIPIEC 2000”

damy mieszkania (50 m2) z możcią przekształcenia na działalność
sdarczą. Bardzo dobry punkt. Tel:
310, kom O 605 420 262

Komputerowe
wyważanie.

Montaż

i demontaż

trzedania lub wynajęcia 2-pokojoieszkame (49m2, parter, sektor c)
. Podzamcze. Tel: 433 85 45, kom 0
20 262

:! Do^sprzedania ładne mieszkapokojowe po remoncie (49m2, IVi, balkon) na oś. Podzamcze, sekCena do uzg. Tel. 40 90 311, kom 0
20 262
:! Do sprzedania ładne mieszkanie
:ojowe (38m2) na ul. Wrocławskiej
33 85 45, kom. 0 604 167 342

kół.
Naprawa

ogumienia.
Przegląd opon.
TANIO SZYBKO
I SOLIDNIE

... w Twoje oczekiwania

Zapraszamy w godz. 8.00 -17.00;
w soboty 9.00 -14.00

internet = center.net.pt

CEnter - Nysa, ul.Piastowska 28 , tel. 4 330 660, 4 330 661

op-1173/B

tkanie 2-pokojowe( 36m2, IV piętro)
Kusocińskiego.
13 85 45, kom 0 605 420 262

E! Do sprzedania komfortowe
tkanie 3-pokojowe (61 m2, ll-piętro)
Rodziewiczówny w Nysie. Tel.433
, kom 06^5.^20 262
ny mieszkanie 2-pokojowe w Nysie.
090311

irzedania dom w Nysie (stan suroabudowa szeregowa, garaż, dział-

Uchwała Nr XXVII/270/2000

KASY FISKALNE

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 2000 r.

OPTIMUS iC - Tango, Rumba

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/325/96 z dnia 19 grudnia 1996
r. w sprawie zasad gopodarowania lokalami użytkowymi

POSNET Personal
POSNET i ECR

SAN CASH,

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz.
622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734;
Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/325/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie
zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, zmienionej uchwalą Nr XL/411/97 z
dnia 7 sierpnia 1997 r., uchwałą Nr VII/60/99 z dnia 27 luty 1999 r. oraz uchwałą Nr
XIV/112/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W &2 dódaje się ustęp 2 w brzmieniu:
,2. Zasady najmu zawarte w uchwale określają również zasady najmu garaży ko
munalnych, z wyłączeniem unormowań związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez najemcę.”
2. Załącznik Nr 3 do uchwały „Wykaz minimalnych stawek czynszu na najem loka
lu w zależności od branży i strefy” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do ni
niejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 5 „Bazowe warunki w umowie najmu lokalu” w ust. II skreśla się
pkt. 2.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Nysie
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzi
bie Urzędu Miejskiego w Nysie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

TANGO MINI

Autoryzowany Serwis If

lle ul. E. Orzeszkowej. Cena: 95 tyś.
33 85 45; kom. 0 604 167 342
idamy dom w surowym stanie (
i2) na ul. Traugutta na 10- arowej,
:e.
120 tyś. do negocjacji. Tel. 40 90
kom. 0 602 615 976
jdamy 2- pokojowe mieszkanie (
!, IV piętro, balkon) na oś. Nysa
Inie oraz podobne na oś. Rodzieiwny (okazyjna cena) Tel. 433 85 45,
0 601 192132

ffiADAX

# łi”

PERSONAL COMPUTER.

CENY PRODUCENTA

pro-bajt
Computer
pc CYBER 466 CL - 2600 zł

Największy' WYBÓR
NOTEBOOKÓW
W P
POLSCE
NOTEBOOK jrS=
“""'

idamy 3- pokojowe mieszkanie (
!, VII piętro, balkon) na oś. Nysa
lnie.
33 85 45, kom.O 604 167 342

ACER, CALIFORNIA ACESS, COMPAQ, FUJITSU,

ynajęcia KIOSK KAP 12 na okres
:h miesięcy (lipiec, sierpień ) nad
■em.
33 85 45, kom. 0 604 167 342

NYSA, ul. Tetmajera 5 (boczna
Kozielskiej), tel./fax 435 87 37,
tel. kom. 0603448 613
czynne 9.00-19.00, sofa. 9.00-14.00

idamy mieszkanie 3-pokojowe na
odzamcze (62m2,1 piętro, balkon)
i do uzgodnienia. Tel. 4 33 85 45,
0 602 615 976

przedania komfortowy dom w Bia
lskiej. Tel. 4 33 85 45, kom. 0 602
I76
jrzedania mieszkanie 4-pokojowe (
!, l-piętro, balkon) ul. Kordeckiego.
O 90 310, kom 0 605 420 262
ynajęcia komfortowe pomieszczeiurowe przy ul. Grzybowej oraz w
u.
090310, kom 0 605 420 262
ynajęcia pokoje i mieszkania 2,3,4jowe w Nysie.
33 85 45; 0 601 192 132

ynajęcia lokale (biura, usługi, hanil. Piłsudskiego
133 85 45 ; 0 601 192 132

IBM, NEC, PANASONIC, SONY, TOSHIBA

Biuro handlowe:
"PRO-BAJT Computer

AMD K6-2, RAM 32 MB; HDD 4,1 GB

Nysa, ul. E. Gierczak (bazar kaset. 38)
tel. 0603 241 648 (w godz. 9-17)

KOMIS
^CENTRUM''
Nysa, ul. Damrota 1, tel. 435 51 08, tel. 0602 120 142

v-759b

LOM8ARD_____________________ .

autoryzowany

5^

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
POD ZASTAW SPRZĘTU RTV I SAMOCHODÓW

dealer
•

UM i V" rWMTTriTTU /Ar<r>r>T>»Tir'r7I7

"GAX" CENTRUM OGRODNICZE

ZALANIE OLEJEM - GRATIS !
- kosiarki elektryczne i spalinowe
- kosy elektryczne i spalinowe (już od 499 zł)
S£W/S
- akcesoria do oczek wodnych
- pompy, fontanny
- folie, siatki ogrodowe oraz artykuły ogrodnicze
- nawozy, ziemia do kwiatów
- narzędzia firmy WOLF

/?ATv
- **

9 (X) - 17-(X)
yuu

UWAGA! Duża promocja
na kosiarki AL-KO
- (czas promocji ograniczony)

NIEZAWODNA TECHNIKA MOCOWAŃ dystrybucja firmy
mocowania ościeży, kotki, nity, okucia budowlane,
wkręty, chemia budowl., elektronarzędzia MAKITA

nKTt BEZ

SAMOCHODY NA RATY BEZ ŻYRANTÓW

| ZAPRASZAMY W GODZ. 9.00 ■ 18.00 oraz w niedziele

Księgarnia

Cofana

NYSA, Rynek (kotoCaprł), teL 433 3S

Grodkowi °T°''

codziennie
sobota

KOMIS - HTV

| AUTO - KOMIS

SZEROKI WYBÓR KOSIAREK

Z a P r „a

I

SKUP I SPRZEDAŻ SPRZĘTU RTV

ul. Słowiańska 41, tel. 433 73 55

wynajęcia lokal użytkowy (handel,
i, usługi) ul. Mariacka
1^10; 605 420 262

ynajęcia TANIE! pomieszczenia biu-_
-usługowe w centrum (Dom HandloLSKO”) piwnica 175m2 - (projekt na
uracją, pub, salon gier)
tro 250m2 - (możliwość podziału na
to
lasze 160m2

4724
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ogłoszenia

STUDIO KOSMETYKI LECZNICZEJ I PIELĘGNACYJNEJ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

drobne

ogłasza przetarg na wynajem
następujących lokali użytkowych:

WCZASY z odchudzaniem! - 0601
513 5ffe od 10.00-16.00.
4468-C

FOTO: śluby - wesela - chrzty - po
grzeby - inne zlecenia: 4338 445;

0608112 963.
4482

WYDZIERŻAWIĘ w Głuchołazach

1. UL. K.E.N. 35 (po sklepie MAŁY ŁASUCH
**
}
o pow. 54,63 m kw..
Cena wywoławcza 20,00 zł/m kw./pu/m-c + VAT.

lokal handlowy 50 m kw., lokal han

2. UL. WARSZAWSKA 2 (po sklepie zoologicznym)
o pow. 23,20 m kw..
Cena wywoławcza 6,00 zł/m kw./pu/m-c + VAT.

dlowy 115 m kw.. Tel. 0604 856 583.
773/8

Do wynajęcia M-3, os. Rodziewi

' „ATENA”
» ____ : ■ :T

;

___ ______

- -

1

oferuje specjalistyczne zabiegi:

* Depilacji zbędnego owłosienia
metodą elektrolizy, termolizy
* Zamykanie naczynek krwionośnych
* Zabiegi termoterapii i krioierapii
* Zabiegi antycelulit - ujędrniające
i modelujące sylwetkę
* Makijaż permanentny
* Zabiegi liftingujące, regenerujące
i głęboko nawilżające
* Pedicure leczniczy i pielęgnacyjny
* Manicure i tipsy

czówny. Tel. 4336 526.
4564

Sprzedam MIESZKANIE - 2 pokoje,
Ip - Nysa, Prudnicka 22/4.
4548

Sprzedam GARAŻ z kanałem na

Cena nie obejmuje opłat za dostawę energii cieplnej i elektrycznej,
które będą ustalone odrębnie.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2000 r. o godz. 13.30
w lokalu Spółdzielni przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
(sala na parterze).

Podzamczu. Tel. 433 10 72 - dzwo

Wadium w wysokości 1.000 zł z zaznaczeniem którego lokalu dotyczy
należy wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej
do godziny 13.00 w dniu przetargu.

nić od 17.30.
4578

Pilnie sprzedam POLONEZA 1500,

AUTORYZOWANY GABIET FRANCUSKIEJ FIRMY

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

(1987), cena 2.400,- do uzgodnienia.

Warunkiem zawarcia umowy jest wystawienie poręczonego
weksla "in blanco" na kwotę trzymiesięcznej opłaty czynszowej
oraz przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS
o nie zaleganiu ze zobowiązaniami wobec instytucji.

Tel. 431 37 26.
BP-29

Sprzedam DZIAŁKĘ budowlaną 9 ar
w Śliwicach k/Otmuchowa.

Tel. 431 37 26.
BP-29a

Zarząd Spółdzielni oświadcza, że jeżeli żaden z uczestników

TRANSPORT osobowy - bus. Kraj -

przetargu nie zaoferuje ceny najmu równej co najmniej cenie
wywoławczej, to wadium ulega przepadkowi.

zagranica - 4310 785; 0602 747 034.
4453

CYKLINOWANIE - układanie paneli

W razie wygrania przetargu i nie zawarcia umowy w terminie
i ną warunkach wyznaczonych przez Spółdzielnię - wadium nie
zostanie zwrócone.

- gładzie itp. Tel. 43313 28; 0602 342

774.
4454

SZEREGOWIEC stan surowy sprzedam - 433 77 91.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo
do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Urząd Miejski w Nysie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu zostały wywieszone
szenia o przetargach nieograniczonych pt:
1. Projekt budowlany systemu zagospodarowania nadmiaru ścieków z kanalizacji r
Głuchołazy, w związku z budową kolektora Głuchołazy - Nysa.
2. Dokonanie wyceny 100 działek budowlanych położonych we wsi Głębinów, wyc
nych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego z działki nr 676 k.m. 12
znaczeniem:
a) 30 działek rekreacyjnych,
b) 31 działek - budownictwo jednorodzinne,
c) 29 działek - budownictwo pensjonatowe,
d) 10 działek przeznaczonych pod usługi.
3. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c
wej obwodnicy wschodniej miasta Nysy.
4. Opracowanie zmiany miejscowego.planu zagospodarowania przestrzennego c
wej obwodnicy północnej miasta Nysy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy - Zan
nia Publiczne, Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 - pok. 020, tel. 448 10'

4456

RATY - TRANSPORT, MONTAŻ, GWARANCJA, SERWIS

CENTRUM
PORYĆ DACHOWYCI

DAKO

WIWW1 ®

Roben

'“iiKRMelS ZXOKPO

SALON SPRZEDAŻY
NYSA, UL. GRZYBOWA 3
TEL. 433 09 70

ZAPRASZA

------------------------------- - --------------------------------------------------------------------- - -------------------------- -

DO KAŻDEJ UMOWY

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT:

PREZENT

SZYBA CIEPŁOCHRONNA k=1,1
MIKROWENTYLACJA, ZACZEP ANTYWŁAMANIOWY

SALON FIRMOWY CPTiKiUS

Nvsa ul. Parkowa 7 tel/fax 433-70-69

BIT

ft

•

COMPUTER

MARKOWE FkEZENTY! !!

PROMOCJA 2000-fr

NA WSZYSTKIE
POKRYCIA DACHOWE
ORAZ SYSTEMY RYNNOWE
PROMOCYJNA CENA BLACHODACHÓWKI

24,50 zł/m kw. brutto

BI AtA NYSKA ul. NYSKA 2

GRA-H

TEL. FAX. 077/ 4 35 78
4 35 68 i
tel. kom.
0 606 24 27

Autoryzowany Przedstawiciel Firrr

SENATOR SYSTEA
wykonuje na dowolny wymiar:

- szafy, garderoby
- zabudowy wnęk: z drzwian
•
przesuwanymi.
Prawo do rocznego odpisu podatkowego.
Pomiar i doradztwo gratis.
Tel. kom. 0602 294 251

zapraszamy na eksoozucię
ul. celna 20 cuu oodz. a.oo — 17.00:

. 20 lipca 2000 .

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko - Własnościowej w Nysie
ogłasza KONKURS na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu.

Kandydaci przystępujący do konkursu
powinni spełniać następujące warunki:

1) wykształcenie wyższe, preferowany kierunek budowlany,
2) 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
3) wiek do 50 lat,
4) dobry stan zdrowia
5) preferowany staż pracy w spółdzielczości mieszkaniowej.

SPRZEDAM ■
Ford Sierra 1,6
(XI 1989), brązowy
metalik,
central, zamek, elekr.
szyby, szyberdach.
Dodatkowo opony
zimowe
Cena
do uzgodnienia.
Tel. 0602 430 047
Sprzedam wypósażenie sklepu

spożywczego: lady chłodnicze
(2,10x1,10) - 2 szt.; regały białe

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: .

* zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko,
* kwestionariusz osobowy,
* życiorys, własnoręcznie napisany, uwzględniający przebieg pracy
zawodowej,
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
* odpisy dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach
i uprawnieniach,
* zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

(2,05x0,90x0,35) -15 szt.; lady bia

łe (1,20x0,53) - 2 szt.; chłodnię wy
soką (1,90x0.65x0,60) -1 szt. i kra
jalnicę do wędlin -1 szt.

Tel. 4331422, po godz. 20.
dw2

SPRZEDAM garaż na os. Podzam

cze (nowe garaże za piekarnią Sa
turn) o pow. 40 m2.
Tel. 0^05 575 951
•

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nysie,

opaz

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

ul. Komisji Edukacji Narodowej 35 w dziale kadr (pok. 105)

w zaklejonej kopercie z napisem "KONKURS"
w terminie do dnia 03.08.2000 r.

0 zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminie jego
przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

nowoczesne systemy grzewcze i klimatyzacyjne

ww. g.o.C/1, nysa

Nysa, ul. Prudnicka 12 (biuro), tel. (077) 448 38 90, ul. Nowowiejska 16, tel. (077) 435 54 46

Zaufaj najlepszym
komputerowy

- T<pn /brweZ.

Buderus

Heyworth

TECHNIKA GRZEWCZA

Najlepszy nie znaczy najdroższy
• Kotłownia olejowa

• Klimatyzator

ci

hitct

1.900,00 zł

i

FUJITSU

4-4-R

brutto

Buderus 8-700»$o$
TECHNIKA GRZEWCZA

4-onn

8-300 NYSA

WE WROCŁAWIU

Regionalna Spółdzielcza Kasa

Oszczędnościowo-Kredytowa
Śląska Opolskiego

SKOK
CENIBALA

BARDZO DOBRE LOKATY
FANIE POŻYCZKI I KREDYTY
Lokaty terminowe:

~ •

12 miesięcy -17,5%

24 miesiące -18%
askada -12 m-cy - od 20%
I
Pożyczki:

STANDARDOWE
REMONTOWO-BUDOWLANE
„Chwilówki” - do 600 zł
ROR -10%

Krapkowice

tel 46 69 450
FILIE:
Opole
tel. 45-49-685 wew. 268
Nysa
tel. 43-55-415
Głubczyce
tel. 48-50-581
Głuchołazy
tel. 43-95-986
Chorula
<l. 44-68-210
Tarnów Opolski
tel. 45-16-344

STUDIA LICENCJACKIE
(dzienne, wieczorowe, zaoczne)

c
S

ZARZĄDZANIE
I MARKETING
•
•
•
•
•
•
•

handel zagraniczny
europeistyka
marketing
public relations
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie finansami
turystyka i hotelarstwo

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

—

20 lipca 2000

Jeżeli nie stać cię na wyjazd w dalekie kraje, albo szef nie chce dać ci
urlopu siadaj z nami na rower i ruszaj w znane i nieznane

Rowerem wokół
Jeziora Nyskiego
Trasa wycieczki prowadzi ma
lowniczymi okolicami Jeziora Ny
skiego. Poza pięknymi walorami
przyrody, poznajemy dzisiaj dwa
miejsca, w których historia księstwa
bierze swój początek. Będą to Nysa
i Otmuchów. Trasa nie jest wyczer
pująca, znajdziemy tu wiele miejsc
do wypoczynku i posilenia się.
Wycieczkę rozpoczynamy spod
fontanny Trytona stojącej przy ul.Brackiej w Nysie. Wyjeżdżamy przez
park. Dojeżdżamy do ul. Powstań
ców, skręcamy w lewo, następnie w
prawo ul. Mickiewicza dojeżdżamy
do Zamłynia. Dalej betonową dro

lewo kierując się do Łąki. Mijamy
kościół p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Droga pnie się pod górę.

Po lewej piękna panorama na Ka
mienną Górę i Nadziejów. Prze
jeżdżamy przez Jodłów (14 km),
skręcamy w prawo.
Możemy teraz podziwiać pano
ramę Rychlebskich Hor i Przedgó
rza Sudeckiego. Dojeżdżamy do
Łąki (15,5 km). Jest to stara wieś,
której początki sięgają średniowie
cza. Warto obejrzeć barokowy ko
ściół św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
wzmiankowany w XIII w. Z zacho
wanym portalem wczesnogotyckim.

śniejszych święceń kapłańskich, za
liczany był do wybitnych włodarzy
diecezji.
*
Wracamy do drogi głównej, skrę
camy w lewo i wjeżdżamy do Śliwic

(27 km). Przejeżdżamy przez tę za
możną wieś i stajemy na moście ka
nału ulgi. Warto się tutaj zatrzymać,
roztacza się stąd piękny widok na
wzgórze zamkowe Otmuchowa.
Wczesnym rankiem można tu zoba
czyć czaplę siwą, która ma ostoję w
pobliżu tamy Jeziora Otmuchowskiego.
Wjeżdżamy do Otmuchowa (31
km). Dotarliśmy do miejsca, gdzie

Imiennik
20 lipca, czwartek: Gzesława, Hieronima
21 lipca, piątek: Daniela, Andrzeja
22 lipca, sobota: Marii, Magdaleny
23 lipca, niedziela: Bogny, Mariana
24 lipca, poniedziałek: Kingi, Krystyny
25 lipca, wtorek: Jakuba, Krzysztofa
26 lipca, środa: Anny, Grażyny

—
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NIETYPOWY PREZENT
DLA

LUCKY

ORGANIZATOR WOLNEGO CZAS
tel. 0605 480 179, tel. 0603 51 76 79
fax. 077/40 90 261
e-mail: Lucky@Lucky.pl
internet: www.Lucky.pl

OTMUCHÓW

Głębinówj

TYCH PREZENTÓW
NTIE CHOWA SIĘ DO SZAFY
Jezioro Nyskie

Zwierzyn!

NA NOWEJ DRODZE ŻK

Meszno ,
O

Broniszewice i

„Będziemy kochani tyle^^^-^jljj
ile sami kochamy".
Buków

(Ralph Waldo Trine)
Kwiatków

O-

■

Morów

Kałków

Piotrowice N.
Jodłów

Zwanowice fT"" /’>
gą wzdłuż wałów jeziora, jedziemy
w kierunku Kałkowa. Przejeżdżamy
przez most na rzece Białej (6,1 km).
Dojeżdżamy do Siestrzechowic (7,2
km). Skręcamy w prawo i po ok. 300
m dojeżdżamy do pięknego, znajdu
jącego się obecnie w ruinie, rertesansowego pałacu.
Pałac ten został zbudowany pod
koniec XVI w. dla sędziego Andrze
ja v. Jerin, bratanka biskupa Andrze
ja v. Jerin, władającego wówczas die
cezją wrocławską. Niestety pałac jest
niedostępny dla zwiedzających.
Przed całkowitym zniszczeniem ura
towano go nakrywając miedzianym
dachem. Ciekawostką wartą obej
rzenia po prawej stronie bramy wjaz
dowej, są polichromie na stropie
kaplicy pałacowej. Przedstawiają
one kartusze herbowe biskupa i ar
cybiskupa Karola oraz herby oko
licznych rodzin rycerskich. Stanowią
niespotykany na Śląsku, wyjątkowy

dokument ikonograficzny.
We wsi znajduje się jeszcze figu
ra św. Jana Nepomucena datowana
na 1779 r. Wracamy do drogi głów
nej. Skręcamy w prawo. Mijamy
Kwiatków (9,3 km). Podczas jazdy
możemy podziwiać panoramę gór
(Rychlebskie Hory) po lewej stronie
i jeziora po prawej. Przejeżdżamy
przez Buków (12 km). Skręcamy w

Drogą w prawo jedziemy w kierun
ku Kałkowa. Po lewej stronie widzi
my er.eską Vidnawę, malowniczo
rozłożoną u podnóża gór. Po prawej
stronie mijamy nieczynny dworzec
kolejowy i przejeżdżamy przez linię
kolejową, która przed wojną łączyła
Nysę z Vidnawą. Dojeżdżamy do
Kałkowa (17,5 km), jednej z najstar
szych wsi w naszym regionie,
wzmiankowanej już przed rokiem
1295 (istniała już parafia). Dominu
jącą budowlą jest tutaj kościół Na
rodzenia NMP, romańsko-gotycki.
Po obejrzeniu jednej z najstarszych
budowli w naszym regionie (napraw
dę warto), ruszamy w stronę Otmu
chowa.
Przy skręcie drogi do Nysy, po
lewej stronie, interesująca kaplicz
ka kamienna z XVIII wieku, zapew
ne upamiętniająca jakąś zarazę.
Przed nami zjazd do Otmuchowa. Po
drodze mijamy senne Broniszowice.
Przed wjazdem do Śliwic skręcamy

w prawo. Droga prowadzi nas do
Zwierzyńca (25,5 km).
Znajduje się tutaj piękny baro
kowy pałac myśliwski. Pałac ten zbu
dował Michał Klein dla biskupa
Franciszka Ludwika von Neuburga
w latach 1713-14. Biskup, brat au
striackiej cesarzowej Eleonory,
mimo młodego wieku i braku wcze-

wzięło swój początek Księstwo Ny
skie. Po zwiedzeniu Otmuchowa
zjeżdżamy do drogi w kierunku Nysy
i jedziemy prosto. Zjeżdżamy do
Wójcie (35 km), starej wsi, wzmian
kowanej już w 1292 roku, która nie
gdyś stanowiła własność wójtów ny
skich. W kościele św. Andrzeja Apo
stoła znajduje się cudowny obraz
Matki Bożej Pocieszenia. Trafił on
tutaj w roku 1946, przywieziony
przez mieszkańców Łopatyna, prze
siedlony na te ziemie z Kresów
Wschodnich. Obraz był dwukrotnie
koronowany koronami papieskimi.
Pierwsza koronacja miała miejsce w
roku 1770, drugiej dokonał kard.
Henryk Gulbinowicz 10 sierpnia
1986 roku.
Wracamy do naszej trasy. Skrę
camy w lewo i kamienistą drogą
wjeżdżamy na wzniesienie w kierun
ku Głębinowa. Mijamy tę wieś, któ
rej część pochłonęły wody Jeziora
Nyskiego. Dojeżdżamy do Nyskiego
Ośrodka Rekreacji (41 km). Dalej
betonową drogą, lub już na własne
ryzyko koroną wału, dojeżdżamy do
zapory. Zjeżdżamy z zapory, skręca
my w lewo, wracamy do Nysy (46
km).
Opr. ag na podst. „Rowerem po

dawnym Księstwie Nyskim”

Kazimierza Staszkowa

Tę prawdę - wskazówkę na wspólne życie ofiarowujemy
wszystkim Młodym Parom. W tym tygodniu do ich grona
dołączyli m.in.:
Anna Duraj i Bartosz Cieśla
Anna Cwynar i Dawid Seifert
5'
Monika Cetnarowska i Daniel Śniatowski
Agnieszka Czop i Andrzej Knapik
Beata Staszyńska i Tomasz Kurowski
Małgorzata Piekuś i Bartłomiej Uran
Monika Bulla i Dariusz Kloc
Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

KĄCIK NOWO NARODZONY!
„Kiedy w oknie siądzie
zmierzch cichy, skrzydlaty
po firankach, po suficie
spacerują skrzaty".

*

Bajkę H. Łochockiej „Bucik z lewej nogi’ opowiadamy
wszystkim nowo narodzonym Maluszkom. W ich gronie są
m.in.:
Zuzanna Herud
Natalia Kinga Lazurek
Damian Piotr Dowgiełło
Wiktoria Katarzyna Majka
Anna Magdalena Rychel
Weronika Wiktoria Radziszewska
Alicja Patrycja Waligóra
Sabina Maria Kubiesa
Jakub Marian Kubiesa
Agnieszka Julia Tomasiak
Marta Joanna Baruciak
Gracjan Krzysztof Bożykowski
Weronika Maria Radecka
Kolorowego dzieciństwa, Kochani!

Vie ma tak cennych ryb, aby były warte zdroa czy życia strażnika - powiedział Andrzej Sawski, komendant Wojewódzkiej Państwowej
raży Rybackiej w Opolu

(‘GT7

TfTf

iigdy nie działamy
w pojedynkę
Rozmowa z Andrzejem Sadow
ił, komendantem Wojewódzkiej
stwowej Straży Rybackiej w
>lu.
„Nowiny” - Czy strażnik Sponej Straży Rybackiej podczas
•olu jest ubezpieczony?
Andrzej Sadowski - Społeczna
ż Rybacka objęta jest ochroną
vną taką samą jak każdy funklariusz publiczny - policjant,
żak. Ochrona prawna daje to, że
tępowanie karne następuje z
:du i na bazie orzeczonych już
itrzygnięć można występować o
^kodowanie na drodze cywilnej,
:st procedurą ułatwioną, poniewina została już udowodniona
jstępowaniu karnym.
- Czy były już takie przypadki?
- Ostatnio, jak pamiętam w czaostatnich pięciu lat nie było w
le przyptkjków poturbowania
żników." Zdarzały się przypadki
chś przepychanek, raczej słowfi niż siłowych, i nie pociągały
tków fizycznych dla samego
żnika. Poza tym staramy się
>ić strażnikom pewne zasady
Jania.
- Jakie?
- Po pierwsze - nigdy nie działać
ojedynkę. Nie ma tak cennych
aby były warte zdrowia czy żystrażnika. Po drugie - koncenvać się na działalności w ramach
ółdziałania w Państwową Strakybacką, policją, strażą leśną,
żą miejską. Przekonaliśmy się,
amoistna działalność społecznej
ży przynosiła efekty bardziej
pagandowe i profilaktyczne niż
wszczynanych postępowaniach.
>ólna działalność pozwala nam
jazie czterech etatowych straż-

Pamiętajmy, że dozwolona odległość połowu

od tamy wynosi 200 metrów

ników zrobić cztery silne patrole. W
skład takiego patrolu wchodzi straż
nik z PSR oraz trzech strażników
społecznych i jesteśmy w stanie ob
stawić Jezioro Nyskie z czterech
stron. Wówczas strażnik z PSR od
powiada za bezpieczeństwo strażni
ków społecznych.
- W jakie środki obrony jest wy
posażony etatowy strażnik Państwo
wej Straży Rybackiej?
. - Tak samo jak funkcjonariusz
policji, łącznie z bronią palną.
- Jak układa się współpraca ze
Społeczną Strażą Rybacką w Nysie?
- Obecnie współpraca zaczyna
układać się coraz lepiej, co widać po
liczbie ujawnionych naruszeń prawa.
Dużym plusem jest fakt wyboru no
wego komendanta powiatowego
Społecznej Straży Rybackiej w oso
bie Wiesława Cholewy. Wiążemy z
nim duże nadzieje.
,
reklama
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Million Dollar Hotel
Niemcy - USA, 1999 r. Reż. Wim
Wenders. Muz. Bono, Brian Eno,
U2. Wyk.: Jaremy Davies, Milla Jo
vovich, Mel Gibson, Amanda Plum
mer.
Tytuł filmu, to nazwa autentycz
nego hotelu w śródmieściu Los An
geles. Został oddany do użytku w
roku 1917, był wtedy najwyższym,
najpiękniejszym i najdroższym bu
dynkiem w mieście, miejscem spo
tkań wykwintnego towarzystwa. Za
trzymywali się tu chętnie ludzie słyn
ni i zamożni, m.in. nocowali swego
czasu trzej prezydenci Stanów Zjed
noczonych. W latach 20. była to
dzielnica miasta, w której rezydowali
szefowie wytwórni filmowych. W
sąsiednim hotelu (Alexandria) miał
swe biuta Charles Chaplin. Ale
wkrótce filmowcy przenieśli się do
Hollywood, dzielnica zaczęła stop
niowo tracić na znaczeniu. Dziś Mil
lion Dollar Hotel podupadł, można
tu wynająć pokój na cały miesiąc za
300 dolarów.
*
Nic dziwnego, że hotel stał się
schronieniem dla wszelkiego rodza
ju rozbitków żyeiowych. Budynkiem
i mieszkańcami nikfsię nie przejmu
je, nawet wtedy gdy dojdzie do nie
szczęścia i ktoś tam nagle umrze

nagłą śmiercią. Więc też i śmierć
Izzy'ego nikogo by nie obeszła - spadł
z dachu hotelowego. Narkoman,
kontestator, awanturnik, rzekomy
artysta; takich ludzi jest w LA na
pęczki. Ich życie i śmierć pozostają
anonimowe. Ale potem okazuje się,
że ten Izzy, to był Izzy Goldkiss, syn
multimilionera Stanleya Goldkissa,
wielkiego szefa w przemyśle wido
wiskowym.
Więc ta nagła śmierć, staje się
sensacją nie tylko dla telewizji i pra
sy, lecz także dla policji. Zjawia się
agent FBI, niejaki Skinner (Mel
Gibson). Mieszkańcy i pracownicy
hotelu zostają poddani drobiazgo
wym przesłuchaniom: gdzie byłeś w
godzinach takich, a takich? A w ogó
le to dlaczego mieszkasz w hotelu?
Może się ukrywasz, może masz coś
na sumieniu? Anonimowy tłum roz
bitków życiowych coraz bardziej się
różnicuje, każdy osobnik okazuje się
inny, każdy ma własną przeszłość i
może nawet własny motyw, żeby ko
goś czasem zepchnąć z dachu. Przy
tej okazji dochodzi także do kon
frontacji między nieudacznikami a
tymi, którym w życiu się udało. Kto
tu jest gorszy, a kto lepszy?
opr. an

a. cam

ZŁOTO PUSTYNI

PETER GREENAWAY
JOHN SATNDING
MATTHEW DELAMERE
KOMEDIA

MILLION DOLLAR HOTEL

KASY FISKALNE
WIM WENDERS
MEL GIBSON
MILLA JOVOVICH
JEREMY DAVIES
DRAMAT/ROMANS

TYGRYS I PRZYJACIELE

28.07 - 10.08

f

’

współpraca z wagą eiekfrom

1'4 rodzajów raportów

współpraca i komputerem

dostępne wersje z akumulatorem

APEWNIAMY AUTORYZOWANY SERWIS
r>ln

podatku VAT

11390/b

MIKE MITCHELL
ROB SCHNEIDER
WILLIAM FORSYTHE
EDDIE GRIFFIN
KOMEDIA
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Z kart nyskiego astrologa

Nagrodę za podanie prawidłowej

odpowiedzi z Bajko-kącika
nru 27. wylosowała
Justyna Chłopińska z Unlkowic

Horoskop

Gratulujemy!

WABA23IX-23X

Skłócone sroczki
W

'

f

Nie przegap szan“X sy, którą masz tuż,

tuż. Rozklejanie
się nic ci nie da.
.
Potrzebne jest teraz
bardzo energiczne działanie.
Twoja sytuacja finansowa ulegnie
poprawie i będziesz mógł śmiało po
wiedzieć, że osiągnąłeś sukces.

ogródku warzywnym

jest dziś gwarno. Jeże Emil i
Emilka, mysia rodzinka z
sześciorgiem dzieci, kosy, ru-.

k___ >
Improwizujesz
A sTA T° dobrze, ale n
,/\ j /\ przeholuj. Na dłu

A >—

szy okres to n

<
wypali. Przysiąi
więc i opracuj plan działania. Sko
pion ci w tym pomoże, tylko zdobąi
się, aby go o to poprosić.

dziki, sikorki, a nawet moty
,BYK21IV-21V

le - wszyscy przyszli najeść

W
środę
wszystko się wyja
śni. Musisz rozli
czyć się z błędów
popełnionych w
chwili słabości.
Nie bierz się jed
nak za sprawy wymaga
jące wyłożenia dużej sumy pieniędzy.
Nic z tego nie wyjdzie, po co się nie
potrzebnie zadłużać.

się do syta. Nagle słychać ja
kieś krzyki. - Słyszysz? - pyta
Emil Emilkę. - Znowu sroki
się pokłóciły. Ciekawe o co im
dzisiaj poszło. - Ona jest

moja! Ja pierwszy ją zobaczy

łem! - skrzeczy Albin. - Ale
ja pierwsza chwyciłam ją w
dziób - nie ustępuje Adela. To znaczy, że jest moja.

BLIŹNIĘTA 22 V-21VI

Mały rudzik nachyla się
do ucha Emilki: - Znalazły

skarb! Chyba złoty! Teraz kłó
cą się o niego. - Emilka kręci

wystarczą -fuka.
W tym momencie Albin

bić. Cały jej drogocenny skar

głową. - Co one widzą w tym

skrzeczy głośno ze złości.

ogródku i rozsypuje się po

swoim „złocie"? Sikorka opo
wiadała mi, że w gnieździe

Adela właśnie wyrwała mu

ziemi. Kiedy mija pierwsze

Adeli jest pełno różnych bły

łyżeczkę z dzioba.
Albin robi fikołka w grząd

skotek. Nie da się tego zjeść,

kę sałaty, a Adela unosi się w

zaskoczenie, zwierzęta wybu
chają śmiechem. Potykają się
i trzymają za brzuszki. Na

powietrze z okrzykiem trium

wet motyle chichoczą! Także

nie są ciepłe ani miękkie - do
czego się w ogóle nadają ? -Za fu. Szybko frunie do gniazda
to są piękne - szepcze motyl. na wysokiej gałęzi gruszy i
- Błyszczą i migoczą w słoń dokłada łyżeczkę do innych
cu jak krople rosy o poranku! skarbów.
Nagle rozlega się jakiś
- Emilka podnosi kilka ziare
nek groszku. - Po co m i jakieś trzask i łomot i gniazdo spa
twarde świecidełka? Kropla
rosy rankiem i ziarnko grosz
ku wieczorem zupełnie mi

da na ziemię. Adela macha

skrzydłami i wzywa pomocy,
ale nie jest wstanie nic zro-

O co kłóciły się sroczki I dlaczego?

Na odpowiedź czekamy przez dwa tygodnie.
W RAZIE POTRZEBY ■ DZWOŃ
999 ■ pogotowie ratunkowe

biec z chrzęstem ląduje w

Albin nie ukrywa złośliwego

uśmieszku. - To kara za two
ją chciwość, Adelo! - skrzeczy.
Czyżby zapomniał, że jeszcze
przed chwilą sam wykłócał
się o łyżeczkę? Skądże zno
wu -frunie do zniszczonego
gniazda, chwyta łyżeczkę i
już go nie ma. Niektórzy nie
są w stanie niczego się na

uczyć.

co? gdzie? kiedy?

998 ■ straż pożarna
997 - policja

UŻYTECZNE TELEFONY

991 - pogotowie energetyczne

MUZEUM

992 - pogotowie gazowe
981 i 4358-888 - pogotowie drogowe

913 - informacja I budzenie

Czynne: we wtorki od godz. 9.00 do 17.00;

9224 - biuro napraw telefonów

środy, czwartki I piątki od godz. 9.00 do

994 i 433-05-38 ■ pogotowie wodociągowe

905 - telef. nadawanie telegramów
9226 - zegarynka

15.00, w soboty Iw niedziele od godz. 10.00
do 15.00. W poniedziałki nieczynne. W so

909 - reklamacja i odwoływ. rozmów

boty - wstęp bezpłatny.

433-24-51 - szpital miejski

433-34-65 - rejonowy lekarz weteryn.
433-80-61 - całodobowy policyjny telefon
zaufania_____________________________ _____

435-50-30 do 32 Urząd Gminy
431-01-48 - sanepid

BIBLIOTEKI

433-41-71 - Informacja turystyczna

CENTRUM PROFILAKTYKI
_______ UZĄLFZNIFN_______

Mieisko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Nysie (ul. Sukiennicza g):
- wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia

433-24-39 - PKP

- Nysa, ul. Kolejowa 15
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnio

433-32-75 I 433-41-50 - PKS

nych i Współuzależnlonych: poniedziałek

96-37 - pomocy drogowej

czasopism - czynna od poniedziałku do

448 08 45 - postój Taxi Rynek

i piątek, godz. 16 - 20. Tel. 433 - 81-91;
■ Punkt dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Nie

piątku w godz. od 8 do 19, czytelnia na

433 41 35 - postój Taxi Rynek

ukowa od poniedziałku do piątku od 10 do
19 - oddział dziecięcy ■ czynny od ponie

433 30 80 - postój Taxi ul. Racławicka

bieska 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 30 88 - Telewizja Kablowa w Nysie

APTEKI

niuszki): wypożyczalnia czynna od ponie

działku do piątku w godz. 8 -18, w soboty

Do 21 lipca, do godz. 20.00 - apteka przy uli

8 -14; czytelnia - od poniedziałku do piąt

cy Królowej Jadwigi 11, tel. 433 34 41

ku od 8 do 18. w sobotv - nieczynna.

Od 21 do 28 lipca - apteka przy ulicy Moniusz

ki 7, tel. 433 73 87

y

KONTAKT Z REDAKCJĄ

TELEFONY:
tel./fax 433 46 78,
tel. 433 04 14
e^naff: nowinys@op.onet.pl

SKORPION 2A X- 22 XI

Masz ochotę na flii
albo odrobinę szalonej n
łości? Nie broń się, lato tt
krótko trwa! Uskarżan
się na nudę mo:
tylko wszystko p
suć. W finansacl
usisz pomóc d
bremu
losowi. Wystarczy tr
chę więcej pracowitości.

STRZELEC 23 XI-21XII
J
Musisz się na coś zdec

Ktoś cię zawie
dzie, boleśnie
,
zdradzi. MoU
głeś spodziewać się
tego po tej oso
bie. Rak cię ostrzegał, ale ty jak za
wsze byłeś zbyt ufny. Nie martw się,
bo znajdziesz wspaniałego pocieszy
ciela, który może zmienić się w ko
goś bardzo bliskiego...

dować. Brzydzisz się i
dykalnymi rozwi
r zaniami, ale niesl
ty tym razem bia
rękawiczki na nic s
nie przydadzą. Nawet j
śli nie uda ci się osiągnąć tego, i
zamierzyłeś, to i tak przygotujesz s
bie dobry grunt pod przyszłe sukc
sy.

HAK 22 W -22 VII

KOZIOROŻEC 22 XII-201

Nieoczekiwane
wydarzenie pociągnie
za
sobą lawinę
zmian. Nie
które nie będą ci
się podobały, ale po jakimś czasie
okażą się wręcz dobrodziejstwem.
Forsowanie własnego zdania niepo
trzebnie narazi cię na komplikacje
zawodowe. Przeczekaj ten czas w
spokoju, rób co do ciebie należy i nie
wychylaj się.

Zapomnij o odp
czynku w domowy
pieleszach, bo będzie
zbyt dużo zamieś;
nia. Niespodziew
ny najazd krewny
musisz spokojnie przecz
kać. Nie martw się, po tygodn
możesz odwdzięczyć ^ jrft tym !
mym - pamiętaj, bez uprzedzeń
Odskocznię od problemów zn:
dziesz w pracy.

LEW 23 VII-22 VIII

WODNIK 211-20II

Nie poddawaj
się. Masz w
^ręku asa i jesz
cze się wa
hasz? Musisz na
brać dystansu do
przeszłości. Niech emocje nie
będą twoim doradcą. W twojej co
dzienności - ostatnio jakby przyszarzałej - zaczyna się rewolucyjny
okres. Będzie też miejsce na miłość.

—

t

i

<7 '

Nie daj się sku:
ofertom. Zbyt są rój
we> abY m°gty być pra
i dziwę. Ktoś cię obsi
wuje i wyciąga wnios
"* pNie bądź skrępował
Jile jednak kontroluj sv

je postępowanie. Od tej oóeny w
le zależy!

PANNA 23 VIII 22IX

Nie szukaj wro
gów tam, gdzie
ich nie ma. Spi
skowa teoria
dziejów spra
wi, że w końcu
zostaniesz sam
otoczony atmosfe
rą nieufności. Spotkaj się z Baranem
lub Rybą, skorzystaj z zaproszenia
na wspólny wypad. Obgadaj Skor
piona albo Byka (jak wolisz!) i... zacznij w końcu żyć normalnie!

Popełnił
błąd w ocei
sytuacji i n
sisz zapłać
iNie martw s
i tak cena i
jest zbyt wy;
rowana. Wyciągnij naukę i... ani
chwilę nie poddawaj się zwątpień
Jesteś na dobrej drodze! Tylko ti
co nic nie robi, się nie myli.
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Krzyżówka

0 lekarzach I pacjentach

- Szanowny panie, pańska dole
gliwość będzie bardzo trudna w le
czeniu - powiada medyk.

- Szkoda, że nie zgłosił się pan
do mnie przed dwudziestu laty.
- Nie pamięta mnie pan, panie
doktorze, ale byłem u pana przed

Poziomo:
1. środek lokomocji (zwłaszcza
zwykły) 4. górna, osobno skrojo:zęść blujki 7. nie ma dlań miejw kulturalnym gronie 8. maksi:a 9. naczynie lub milion złotych
smażony placek z ciasta drożdżo>o 11. szczere lub minowe 12.
tka łopata 14. skłania do zeznań
w piórniku się znajduje i w mowystępuje 18. brak logiczności
ilość do przełknięcia 21. czeka
:a 22. opowieść ludowa 23. łachu24. centralna część atomu 25.
zydzenie, wstręt 26. stawowa,
sowa lub na drobiazgi
Pionowo:
1. dziwaczny ruch ciała 2. lekce:ące traktowanie 3. hitlerowska
awa 4. zwykle otoczony naleśnitn 5. wodny odgłos 6. mieszkanie
druciana lub szydełkowa 15. rozże 16. krążek z dziecięcej gry 17.
ądzenie (gra) do szybkiego zabieia majątku 18. nieduży, wytrzyly koń wierzchowy 19. tańce, hu
ka...

Zabilski

Dowcipy
*

Lekarz do lekarza:
- Mam dziwny przypadek. Pa

brze.
- Ale ja się budzę o 7!
*
Lekarz rysuje pacjentowi trój
kąt i pyta się z czym mu się to koja
rzy:
- Z gołą babą - odpowiada pa
cjent.
. Lekarz rysuje kwadrat:

Sponsorem naszej krzyżówki jest:

</
KANTOR WYMIANY WALUT

Nysa, ul. Celna 8
tel. 433 66 67
ul. Krzywoustego 3
448 40 79
tel. kom. O 602 611 670
f Najwyższe ceny skupu
I Najniższe ceny sprzedaży
» Karty stałego klienta
,ł Profesjonalna i bezpieczna
Nagrodę z krzyżówki nru 27. wyloso
wała p. Iwona Lulewłcz z Grodkowa.
Gratulujemy!

dwudziestu laty.

cjent powinien już dawno zejść a on

* - Niemożliwe!
- Obaj jeszcze byliśmy w wojsku.
Powiedział mi pan wtedy: „Zmiataj
cie wy symulancie, bo to się źle dla
was skończy!”.
- Mówiłem o smutnym końcu,
więc jak pan pamięta, nie lekcewa
żyłem choroby.
*

zdrowieje.
Kolega:
- Tak... czasem medycyna jest
bezsilna.
*

- Panie doktorze, każdej nocy
śnią mi się nagie dziewczęta, jak
wbiegają i wybiegają z pokoju...
-1 chce pan, żeby ten sen się nie

pojawiał?
- Nie, tylko chciałem spytać, co
zrobić, żeby one tak nie trzaskały

drzwiami...
*
reklama

KflSY FISKALNE
BIURO

Dentysta do pacjenta:
- A teraz lojalnie uprzedzam
pana, że będzie bolało. Proszę moc
no zacisnąć zęby i szeroko otworzyć
usta...

HANDLOWE

48-300 Nysa, ul.Piastowska 1/2
tel.:(077) 4484383, tel/fax:(077) 4331378

tel.kom.: 0- 602 614 158, 0- 602 653 425

- W poczekalni oczekuje pa
cjent, który twierdzi, że odwiedził
już wszystkich lekarzy w mieście informuje siostra.
- A na co on się uskarża?
- Na tych lekarzy!
*

Przychodzi gość do lekarza:
- Panie doktorze, ugryzł mnie
* pies.
- A był wściekły?
- No, zadowolony to on nie był.
*

- Mam świetnego pacjenta, cier
pi na rozdwojenie jaźni...

-1 cóż w tym świetnego? Banal
ny przypadek!
- „Obydwaj” mi płacą!
*

świństwa rysował?

- Czy był dzisiaj stolec? - pyta
lekarz pacjentki w czasie obchodu.
- A kręcił się. tu jakiś facet, ale
się nie przedstawił.
*

* Zenon kochał Elżbietę mimo
że był w ciąży z Justyną.
* Ziębowicz wyrzucał sobie, że
popełnił samobójstwo.
* Wokulski zakupił klacz od

Siedzi facet u dentysty. Tamten

Krzeszowskiego, aby później prosić
o jej rękę.
* Zygier miał ospowatą sylwet

coś dłubie, wierci i nagle pyta:

-1 co, przerwa na papierosa?
- Eeheeee.
No i wybił mu jedynkę.
*

- Panie doktorze, mam już
osiemdziesiąt lat i wciąż uganiam
się za spódniczkami!
- No to gratuluję panu!
- Ale ja nie pamiętam po co to
robię...
*

Przychodzi facet do lekarza i
chce dostać zwolnienie z pracy. Le
Do lekarza psychiatry przycho
karz mu na to, że nie może mu dać
dzi baba i mówi:
zwolnienia, bo nie ma ku temu żad
- Panie doktorze, z moim mę
nego powodu. Pacjent jest zdrowy i
żem dzieje się coś dziwnego. Jak - koniec. No więc facet wyszedł z ga
wypije kawę, wpada w szał i zjada binetu i jak się w poczekalni zato
całą filiżankę. Zostawia tylko uszko.
czył, tak runął na podłogę i umarł
' - A to faktycznie dziwne. Uszko
na miejscu. Lekarz wychodzi, patrzy
jest najlepsze.
co się stało i-mówi do pacjentów:
*
- No widzicie?! Miałem rację...
Dwaj znajomi spotykają się na tak mu się pracować nie chciało, że
ulicy.
wołał umrzeć niż iść do roboty!
*
- Cześć, skąd idziesz?
- Od dentysty.
- Panie doktorze, codziennie

- Ile ci wyrwał?
- Pół miliona.

- Z gołą babą.
Dalej następuje okrąg, sześciokąt itp. - odpowiedź nieodmiennie
brzmi:
- Z gołą babą.
- Panie, pan jest zboczony!!! woła lekarz.
- Tak?? A kto mi te wszystkie

rano oddaję mocz o 5 rano.
- W pana wieku to bardzo do

*
HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH

kę kulturysty, a jego wyłupiaste oczy
ładnie przylegały do twarzy.

* Tatuś kupił stary samochód do
spółki ze stryjem, którym dojeżdża
do pracy.

* Pijący pod wpływem alkoholu
często popełniają samobójstwo i na
zajutrz nic nie pamiętają.
* Pod broń powołano całą mło
dzież od 16 do 60 lat.
• * SIO2jest to wino na które mój
tato mówi „pryta” lub „siara”.

* Polacy byli waleczni i walczyli
w walce o Anglię, walcząc o niepod
ległość Anglii.
* Chrobry złożył do papieża po

danie o koronę.

* Tylko przez kobiety są wojny,
bo to one przeważnie rodzą żołnie
rzy.
* W czasie totalnej mobilizacji
wcielono do wojska nawet dzieci w
podeszłym wieku.
* Beethoven był głuchy ale przy
najmniej widział co komponował.

* Wszystkie grzyby są jadalne,
ale niektóre tylko jeden raz.

DOBRY WYBÓR
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży wszelkTe modele DAEWOO oraz CITROEN C-15, BERLINGO, MATIZ VAN i NUBIRAII
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NYSA, UL. UJEJSKIEGO 5
Hurtownia

przy zakupach powyżej 2000 zł
Poziomo:
1. rozkaz, który
garbatych nie doty
czy 4. niedorajda 7.
czyjś zły stan 9.
ograniczona część
przestrzeni 11. łą
czy rym z rytem 12.
wszystkim wokół
biada, gdy się nim
źle włada 13. znany
wszystkim przyśpiew 15. małe sku
pisko przyrody 16.
przebywa w ukraińskich sejfach 17.
zrośnięty z Żydem
(prawie) 19. dom
samolotu 22. mię
dzy piątkowym a
sobotnim zacho
dem słońca 24. cel
podróży mających
torsje 25. popular
na
przydrożna
sprzedawczyni 27. z
obrączką na palcu
29. koniec Matyska
31. górnik na tę nie
przyjemność nara
żony jest podwój
nie 32. moneta z
muzeum 34. fabry
ka, w której często
się zwalnia 35. na
kaz utonięcia

KRZYŻÓWKA nr 29

tel. 433 09 74,433 9514
tel. 433 95 54
433 42 84,433 09 64
433 68 54

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ
DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
NAMYSŁÓW, ul. 3-go Maja 1-5, tel. 410 53 85
GRODKÓW Rynek tel. 415 43 43

BRZEG, ul. Sitonlóego 8, tel. 416 40 57

F / /1A/T
Nysa, ul. Zwycięstwa 2,

tel. 433 38 90, 433 00 06
stacja paliw GP przy wyjeździe na Głuchołazy

• Stacja kontroli pojazdów
• Rejestracja pojazdów
MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
00 SAMOCHODÓW MARKI FIAT

NA GWARANCJI I POGWARANCYJNYCH

Pionowo:
1. coś miernej wartości 2. młodzieniec (człowiek-ciastko) 3. uświęcany przez cel 4. głowa
5. pozbawione szans na literacką-Na
grodę Nobla 6. pobiera mężczyzn 8.
okres, co ostrzega - nie jedz, bo pój
dziesz do nieba 10. nieruchoma postać soli 14. statek z ładunkiem przed
dziobem 16. coś dużego i przyciężkiego, ale za to niezgrabnego 18.
groźny krzyżowiaczek 20. czapka,
beret 21. urodzony by gadać 22.
wprost proporcjonalny do doświad
czenia 23. automatyczny kasjer 26.
sygnalizator niewinności 28. nagrob
kowe ob. 29. straszny dźwięk zwie
rzęcy 30. otacza Hinduski 31. wezwa
nie wielkiej mocy 33. daleka brze
gom

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 27. brzmi:
najbardziej erogennych stref kobiety
należy męski portfel
Nagrodę za poprawne rozwiązanie
(bon towarowy N-ART wart. 50 zł) wylosowała:
Maria Zając ze Skoroszyc

Do

KUPON KRZYŻÓWKI
"N-ART" Z NRU 29.

Kurier Brzeski
Kędzierzyn - Koźle, Racibórz,
Kuźnia Radbortka, Prudnik, Głogówek,
Głubczyce, Kietrz, Baborów,

ECHO
Gmin

Realizujemy recepty
OPOLSKIEJ KASY CHORYCH
I BRANŻOWEJ KASY CHORYCH
CENTRUM OPTYCZNE

OPTYK-AN

Hasło:
17-C, 5-B, 1-A, 1-L, 3-D, 17-M, 15D, 15-L, 4-C, 13-L, 11-F, 5-1,1-C, 20,14-G, 15-J, 12-R, 1-H, 15-0,17H, 17-G, 12-G, 13-M, 7-E, 16-C, 14F, 5-G, 1-N, 17-0,17-B, 17-G, 17-J,
5-L, 5-A, 10-N, 13-0,1-P, 6-E, 12-C,
8-O, 3-R, 6-H, 13-L, 7-L, 10-M, 12B, 2-K, 9-R, 6-H, 3-E, 6-C, 14-C, 9A, 3-0, 9-E, 16-J, 5-P, 7-R, 1-N, 16M, 17-G, 4-R, 8-A, 16-H, 6-0, 4-A,
12-H, 16-A, 15-0

Myta, Paczków, Otmuchów,
Skoroszyce, Kamiennik, Głuchołazy,
Korfantów, Łambinowice, Niemodlin

%

Nysa, ul. Parkowa 10
(obok księgarni wojskowej)

tel. 433 82 50
czynne w godz. 10.30 -17.00

__________ LEKARZE OKULIŚCI___________
E. SZEPTYCKA
poniedz. i środa
15.00-17.00

M. RĄCZY
wtorek i czwartek
15.30-17.00

Reklama prasowa w Czechach:
Mieczysław Buszyński, tel. 433 46 78;
433 04 14 wew. 59 lub 0602 43 00 47
UWAGA! Interesujące rabaty!

