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4 października, około 12.00 na trasie Nysa - Podkamień jadący samochodem fiat uno z niewiadomych
przyczyn zjechał nagle na prawą stronę i uderzył w drze
wo. Aby wyciągnąć 21-letniego kierowcę, mieszkańca
gm. Nysa strażacy musieli rozcinać samochód. Kierow
ca zmarł po przewiezieniu db szpitala.

KWAŚNIEWSKI

Dokończenie na str. 2
Patrol nyskich dzielnicowych w ogólnopol

skich zawodach uległ tylko antyterrory•stom z Białegostoku
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sbranie Ligi Nyskiej
i Przyjaciół
ftorek, 10 października
godz. 18.00
Klub Amator w NDK

fenfecziie zapraszamy!

ROMOCJA!
Tylko 2 dni

KIERMASZ
ZIEŻY SKÓRZANEJ
KUPON RABATOWY 1
AJDZIESZ NA STR. 31 |

IV obwodzie nr 1 głosował burmistrz Janusz Sanocki

Nie będzie w Polsce drugiej tury wyborów prezydenckich. W niedzielnych wyborach,
ubiegający się o ponowną kadencję urzędujący prezydent Aleksander Kwaśniewski zdystan
sował innych kandydatów zdobywając aż 53,90% głosów. W poniedziałek wieczorem prze
wodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz wręczył Kwaśniewskiemu
uchwałę PKW o wyborze na urząd Prezydenta RP.

W Nysie Kwaśniewski otrzymał niemal tyle samo głosów, ile w prawyborach - 53,84%,
drugi wynik uzyskał Andrzej Olechowski, którego poparło 19,30% wyborców (15% i trzecie
miejsce w prawyborach). Lider AWS Marian Krzaklewski otrzymał 18,22% głosów i znalazł
się na trzecim miejscu (17,5% i drugie miejsce w prawyborach). Udział w głosowaniu wzięło
63,79% uprawnionych mieszkańców gminy Nysa, w sumie 30.238 osób.

To już drugi w skali kraju, w krótkim okresie zna
czący sukces policjantów z Komendy Powiatowej Policji
w Nysie. Przypomnijmy. We wrześniu starszy aspirant
Zbigniew Bugno wraz z psem Igajo zdobył II miejsce w
Mistrzostwach Polski Przewodników i Psów Policyj
nych.

Czytaj na str 25

KS Nysa - Galaxia Częstochowa

3 : O

Czytaj na str. 3

*

dyczami uczczono otwarcie dwóch wielkich placów zabaw

NYSA. ul. Armii Krajowej 26
tel. 435 51 97, tel. fax 433 47 99
NYSA, ul. Krzywoustego 28
tel. 433 47 98
NYSA, ul. Celna 26, tel. 433 04 09

Ogródki bez papierosa
W poniedziałek 9 października uro
czyście otwarto dwa nowe place za
baw na uł. Wasylewskiego i na osie
dlu Podzamcze. Koszt przedsięwzięcia
w całości sfinansowanego przez Urząd
Miejski w Nysie wyniósł około 100 tys.
zł. Pieniądze te pochodzą z gminnego
funduszu profilaktyki, a z pomysłem
takiego "ich wykorzystania wyszedł
radny Dziadkowiak.
Dokończenie na str. 2
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Ponad 300 egzotycznych ptaków i 3 legwai
zielone usiłował nielegalrue przewieźć przez gr
nicę w Konradowie obywatel Czech
,

Proscenium już wkrótce
Przez dwa dni 19 - 20 października na deskach Nyskiego Domu
Kultury rozgrywać, się będzie kilkanaście przedstawień w ramach
XVIII Wojewódzkich Spotkań Teatrów Dramatycznych, Publicy
stycznych, Poezji i Kabaretów „Proscenium”.

Cicho sza?
. Czy czeka nas cisza w eterze?
Na przełomie maja i czerwca przy
szłego roku upływa czas przyznanej
kilku stacjom radiowym zgody na
emisję. Dotyczy to Radia Zet i Ra
dia RMF. Nieco później problem
dotknie też Radia Maryja oraz kil
ku stacji diecezjalnych. Zdaniem
Krajowej Rady Radiofonii i Telewi
zji winę źa to ponosi Ministerstwo
Łączności, które blokuje procedurę
przyznania częstotliwości.
- Jeśli nie zdążymy z odnowie
niem koncesji, to nadawcy powinni
wyłączyć odbiorniki - zapowiada Juliusz Braun, przewodniczący
KRRiT.
Koncesje radiowe można przy
znawać na 7 lat, a telewizyjne na lat
10.

Przemytnik
zwierząt

Uroczyste otwarcie rozpocznie się 19 października o godz. 10.00.
Ogłoszenie wyników przewidziano na 20 października o godz. 17.00.
Wieczorem nysanie będą mieli okazję zobaczyć „Audiencję 3, czyli
raj eskimoski” Bogusława Schaeffera.
-s

an

Ulica Szczecińska będzie otwarta przed 1 listopada

Koniec
remontu

W bagażniku pod kocami znale
ziono 6 drewnianych skrzynek, a w
nich stłoczone po kilkadziesiąt sztuk
373 egzotyczne ptaki oraz trzy zielone
legwany. Czech próbował przeszmuglować kilka znanych i popularnych u
nas gatunków ptaków, m.in. papugi
ary, nierozłączki, rozelle, kanarki.
- Część zwierząt była pod ścisłą
ochroną - informuje kierownik po
sterunku celnego w Konradowie
Zdzisław Owsiański. - Chroni je
umowa międzynarodowa mówiąca
o handlu dzikimi zwierzętami i ga

Piłeś? Nie pracuj
Niewykluczone, że już niedługo
skończą się imieninowe „herbatki”
w biurach, a pracodawcy będą urzą
dzać pracownikom testy na trzeź
wość. Taki zapis znalazł się w posel
skim projekcie Ustawy o przeciw
działaniu alkoholizmowi.
Każdy podejrzany o to, że pra
cuje na gazie, będzie musiał na żą
danie szefa poddać się badaniu sta
nu trzeźwości. Teraz badanie jest
dobrowolne, ale posłowie pod wpły
wem organizacji pracodawców za
mierzają to zmienić. Według Mini
sterstwa Zdrowia tylko w 1998 r.
straty wynikające z pijaństwa pra
cowników wyniosły 25 mid zł.
Ilu Polaków traci z tego powodu
pracę, nie wiadomo.

Jak zapewnił nas inspektor z Wydziału Inwestycji ulica Szczecińska
prowadząca do cmentarza na pewno zostanie wyremontowana jeszcze
przed Wszystkimi Świętymi.
Po długich perturbacjach Szczecińska nareszcie doczekała się utwar
dzenia nawierzchni. Odwiedzając groby bliskich mieszkańcy Nysy nie będą
już tonąć w błocie.

Tajemnica ZUS
ZUS będzie musiał ujawnić
swoich największych dłużników po
otrzymaniu pisemnego uzasadnie
nia wyroku NSA, który uznał, że
dane o nieuczciwych płatnikach nie
są objęte tajemnicą.
NSA uznał, że ZUS naruszył
prawo odmawiając redakcji kra
kowskiego „Dziennika Polskiego”
udostępnienia listy niesolidnych
płatników zaległych składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowot
ne. Decyzję uzasadniono tajemnicąsłużbową oraz ochroną dóbr osobi
stych płatników. Tymczasem NSA
uznał, że informacje, o jakie zwra
cała się redakcja, nie są nią objęte i
ZUS miał obowiązek je udostępnić.

tunkami roślin zagrożonymi wj
nięciem, tzw. konwencja waszy
tońska. Ponadto - dodał Owsiar
- zwierzęta były przewożone w t
dzo szkodliwych warunkach, i
śnięte w małych skrzynkach, b
celnicy są bardzo uczuleni na łai
nie ustawy o ochronie zwiera
Szkoleni są na bieżąco przez kc
dynatora ds. ochrony zwierząt.
- W sprawie przemytnika z Cz
prowadzone jest przez Prokurat
Rejonową w Prudniku postępowe
wyjaśniające. Jest to największa f
ba przemytu egzotycznych gatunl
w ostatnich miesiącach - powied
rzecznik prasowy Śląskiego Oddz
Straży Granicznej w Raciborzu.
Zwierzęta trafiły do opolski
zoo.

Ogródki
bez papierosa
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Narkotykowe szkoły
Według Komendy Głównej Po
licji z narkotykami zetknęło się aż
70 proc, uczniów szkół średnich.
Jeszcze bardziej zatrważające są
dane z podstawówek. Kontakt ze
środkami psychoaktywnymi miało
tam ok. 40 proc, dzieci. W 1999 r.
policja odnotowała ponad 43 tys.
osób zażywających narkotyki. 23
proc, z nich stanowiły dzieci do 17
lat. Okolice szkół i internatów są
uznawane przez policję za równie
popularne miejsca handlu narkoty
kami, co otoczenie dyskotek, dwor
ców czy pubów. W szkołach rozpro
wadzaniem narkotyków zajmują się
przede wszystkim sami uczniowie.

8 października w niedzielę ok.
godz. 1230 na przejściu granicznym
w Konradowie celnicy wraz z funkcjo
nariuszami straży granicznej skon
trolowali samochód renault laguna
należący do 35-letniego obywatela
Czech.

•

Dokończenie ze str. 1

W ubiegłym tygodniu na dro
gach powiatu nyskiego trzy osoby
poniosły śmierć, siedem odniosło
ciężkie obrażenia ciała.
2 października około godziny
14.40 na trasie Korfantów - Przydroże Wlk. 31-letni kierowca z Tu
łowic prowadząc ciężarowego peu
geota nagle zjechał na lewy pas i
zderzył się czołowo z fiatem 126p
kierowanym przez 40-letnią kobie
tę, mieszkankę gm. Korfantów. W
wyniku zderzenia śmierć na miej
scu poniosła 52-letnia pasażerka,
mieszkanka gminy Korfantów.
Kierowca oraz druga, 38-letnia pa
sażerka doznały ciężkich obrażeń

ciała. Tego samego dnia, około
16.30 na trasie Nysa - Wierzbięcice
35-letnia mieszkanka gm. Korfan
tów prowadząc fiata 126p wpadła w
poślizg i wjechała do rowu. Kie
rowca oraz jadące z nim dwie pasa
żerki, mieszkanki gm. Korfantów
doznały ciężkich obrażeń ciała.
5 października około 19.10 nie
trzeźwy kierowca, 26-letni miesz
kaniec gm. Niemodlin w Łambino
wicach zderzył się czołowo z fiatem
126p. Dwóch pasażerów z malucha
odniosło obrażenia.
7 października około 3 rano na
trasie Sidzina - Malerzowice śmier
telnie został potrącony 17-latek.
Trwają poszukiwania zbiegłego z
miejsca wypadku sprawcy.

Przedstawiciele władz miasta przecinają wstęgę na placu zabaw

- Mieliśmy wątpliwości czy uda
się to od strony prawnej, ale nasze
propozycje nie zostały zakwestio
nowane - powiedział burmistrz Sa
nocki - To dobry pomysł, aby w ten
sposób wykorzystywać pieniądze
na profilaktykę. Uważamy, że tego
rodzaju formy zajęć nauczą dzieci
aktywnego spędzania czasu. Jed
nocześnie uchwałą Rady Miejskiej
wprowadziliśmy tam zakaz pale
nia. Apelujemy również do rodzi
ców by dbali o porządek.

Wszystkie urządzenia placów
baw są atestowane, ekologiczne i
zwykle kolorowe. Na każdym z
ców jest około 30 elementów. 2
stalowano również ławec^i. Ci u
sińscy, którzy uczestniczyli w urc
stości otwarcia ogródków jordar
skich zostali obdarowani słodycz
W przyszłości na innych c
dlach mieszkaniowych powsl
kolejne place zabaw, a także p
dla dzieci starszych i młodzieży
dostosowane do jazdy na rolka

JotPe

„Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”

Panu JÓZEFOWI PIOTROWI KIEŁBOWI

współwłaścicielowi Zakładu Wydobycia i Przerobu

ks.Jan Twardowski

Kamienia Budowlanego s.c. w Gierałcicach
Serdeczne podziękowania wszystkim,

wyrazy głębokiego współczucia

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

z powodu śmierci

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

ŻONY

śp. KUNEGUNDY RUSIN

składają wspólnicy i pracownicy zakładu

składa rodzina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ażka AWS
Wybory prezydenckie były poą całego AWS i nie można tego
kować. Wynik wyborów jest
łzo jednoznaczny. Jeśli ktoś
a usprawiedliwień i tłumaczy
stko na okrągło, to znaczy, że
a odpowiedzialności. AWS poen wyciągnąć ostre wnioski z
iżki wyborczej Mariana Krza'skiego. Jeśli politycy nie do:gają żółtych kartek, to dostają
/yborców czerwone - tak pod
awał wyniki wyborów marszaiejmuMaciej Płażyński.
’łażyński był w AWS głównym
curentem Krzaklewskiego do
u w xyyborach prezydenckich,
opierającym marszałka Płakiego SKL pojawił się nawet
ysł wyłonienia kandydata Akdrodze wewnętrznych prawy•w. Zwolennicy Płażyńskiego
'li na jego zwycięstwo. Ale
ly lider AWS Marian Krzai^ki oficjalnie ogłosił swój
w wyborach, zamykając w ten
ób dyskusję na temat, kto ma
katrdydatwuj ^kcji. Równie
ycznie o wymk-abh wyborów
i^żef SKL Jari Maria Rokita,
y nie wyklucza zmian perso-

ych na kluczowych stanowi
li w AWS.

jrała demokracja
Vybory prezydenckie miały
tkowo spokojny przebieg. Poi straż miejska nie zanotowaidnych poważniejszych incyów. Nie było także protestów
rawie zakłócania ciszy wyborWszystko wskazuje na to, że
śmy społeczeństwem dojrzapolitycznie i świadomym swopraw. Wysoka frekwencja
)% jest dowodem na to, że ny5 nie przechodzą obojętnie
; tak ważnych spraw dla Polik wybór prezydenta. Szanuasady demokracji, bez wzglęa osobiste przekonania, trzeznać wynik większości. Aleker Kwaśniewski będzie prezyem przez następną kadencję,
.k chciało ponad 50% głosująobywateli.

wiarygodne sondaże
Vygrana Kwaśniewskiego była
vidywana, jednak zwycięstwo

urzędującego prezydenta nie było
aż tak spektakularne, jak zapowia-~
dały to duże ośrodki badania opinii
społecznej. Od kilku miesięcy we
wszystkich największych gazetach i
programach telewizji publicznej
systematycznie przedstawiano wy '

sondaż PBS, z 55% poparciem
dla Kwaśniewskiego. Tak gwał
towny spadek popularności urzę
dującego prezydenta tłumaczono
ujawnieniem zdarzeń z Kalisza.
Dwa dni przed -wyborami wszystko wróciło do „sondażowej nor

W dziewięciu obwodach wiej
skich najwięcej głosów uzyskał.
Aleksander Kwaśniewski -.2.914,
drugi był Marian Krzaklewski 905, trzeci Andrzej Olechowski 855, a z liczbą 373 głosów dopiero
na czwartym miejscu znalazł się

53,84%

IVyn/W wyborów prezydenckich w gminie Nysa

niki przedwyborczych prognoz, z
których wynikało, że Kwaśniewski
już w pierwszej turze rozniesie
swoich konkurentów, zdobywając
niemal dwie trzecie głosów. Zda
niem przedstawicieli OBOP,
CBOS i PBS Kwaśniewski miał
niemal pewne 65-procentowe po
parcie. Najbardziej profesjonalnie
podszedł do sprawy niezależny
Ośrodek Badań Wyborczych, który
zdecydował się na przeprowadze
nie w Nysie prawyborów. Prawybo
ry są najlepszą metodą sondażową.

my”. Kwaśniewski znowu miał w
prognozach 65-procentowe po
parcie. W niedzielę pracę ośrod
ków badania opinii społecznej
zweryfikowali wyborcy. Kwa-

prezes PSL Jarosław Kalinowski.
W obwodzie zaffikniętym nr 31 w
Zakładzie Opiekuńczo - Leczni
czym w Kopernikach zdecydowa
nie wygrał Marian Krzaklewski,

ski - 29, a drugi był Marian Krza
klewski - 12 głosów. Na Andrzeja
Olechowskiego głosowały cztery
osoby.
Bardzo interesująco wyglądają
wyniki wyborów w Zakładzie Kar
nym w Nysie. Na 332 skazanych
uprawnionych do głosowania,
udział w wyborach wzięły 243 oso
by. Najwięcej, bo aż 138 głosów
uzyskał Aleksander Kwaśniewski,
34 skazanych głosowało na An
drzeja Olechowskiego, a 25 na Le
cha Wałęsę i Mariana Krzaklew
skiego. Andrzej Lepper uzyskał 12
głosów.
Wśród poszczególnych elekto
ratów najwięcej stracił Krzaklewski
- prawie połowa wyborców popie
rających AWS głosowało na Kwa
śniewskiego bądź Olechowskiego.
Ale najbardziej tragiczny wynik
uzyskał Lech Wałęsa - jeden pro
cent. Profesor Lech Falandysz, były
prawnik Wałęsy i jego bliski przyja
ciel otwarcie mówi, że dzisiejsza
polityka nie jest dla Wałęsy, a on
sam startując w wyborach rozdrab
nia swoją przeszłość. Tak to w życiu
bywa.
W poniedziałek o godz. 19.30

53,90%
(9 485 224)

Prawda prawyborów Wyniki prawyborów w Nysie
uświadomiły wyborcom, a zwłasz
cza przedstawicielom sztabu
Kwaśniewskiego, że sondaże wy
padają co najmniej dziwnie i są
niewiarygodne. Różnica kilkuna
stu procent to zbyt wiele, aby
można było mówić o błędach sta
tystycznych. Już wtedy Dariusz
Szymczycha ze sztabu Kwaśniew
skiego ostrzegał przed zbytnim
optymizmem i apelował do zwo
lenników lewicy o aktywny udział
w kampanii. Jednocześnie usiło
wano publicznie bagatelizować
wyniki naszych prawyborów, w
których Kwaśniewski uzyskał pra
wie 54% głosów. Ale na tydzień
przed wyborami przedstawiono

Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce

śniewski wygrał, uzyskując wynik
bardzo zbliżony do tego z nyskich
prawyborów - 53,90%.

Jak wybieraliśmy?
W gminie Nysa w trzydziestu
trzech obwodach głosowało 30.238
osób z ogólnej liczby 47.401 upraw
nionych. Frekwencja wyniosła
63,79%.

uzyskując 77 głosów na 85 odda
nych. Na Kwaśniewskiego głoso
wały tylko trzy osoby, na Jana Ło
puszańskiego trzy, Jarosław Kali
nowski otrzymał jeden głos popar
cia. Nikt nie głosował na Andrzeja
Olechowskiego. Nieco inne są wy
niki głosowania w Szpitalu Miej
skim w Nysie. Tutaj najwięcej gło
sów zebrał Aleksander Kwaśniew

Aleksander Kwaśniewski odebrał
z rąk przewodniczącego Państwo
wej Komisji Wyborczej Ferdy
nanda Rymarza uchwałę PKW o
wyborze na urząd Prezydenta RP.
Do 23 grudnia Aleksander Kwa
śniewski będzie prezydentem i
jednocześnie prezydentem-elektem.
Artur Kurowski

Co sądzi pan(i) o wynikach wyborów prezydenckich?
Sonda

NOWIN”

Nie jestem zaskoczony
kami. Głosowałem na
iniewskiego i uważam,
był wybór najlepszy z
rwych.

Maciej

Józef

Dariusz^

- Głosowałem na KorwinMikkego i_chciałem, żeby
przeszedł chociaż do drugiej
tury. Mimo wyników sondaży
podawanych wcześniej liczy
łem, że tak się stanie. Nie je
stem zaskoczony wynikiem
wyborów i tak wielkim dystan
sem między Kwaśniewskim a
pozostałymi. Prezydent się
nie .zmienił, dlatego myślę, że
nic się nie zmieni
Dolsce,
ani też u mnie. Jednym sło
wem będzie źle.

- Wybory to wielka bzdu
ra. Zlikwidować to, a pienią
dze z tego przeznaczyć na
biednych. Prezydent w Pol
sce jest niepotrzebny, bo nie
ma żadnych'uprawnień.
Głosowanie na takich ludzi
jak Lepper czy Krzaklewski
to dawanie im legitymacji,
która się im nie należy.
Bzdury tego typu, że będzie
my mieli dołąry, Zachód i
wszyscy będziemy kapitali
stami" to mrzonki.

- Głosowałem na Ole
chowskiego. Wierzę że
byłby on najlepszym pre
zydentem. Jestem rozcza
rowany tym, że nie wszedł
do drugiej tury. Trochę je
stem załamany taką sytu
acją, bo przez następne
lata nic się w kraju nie
zmieni. Sam jestem świe
żym bezrobotnym. To
jeszcze bardziej mnie za
łamało.

- Spodziewałam się ta
kich wyników. Sama nie gło
sowałam, bo jestem w Nysie
zameldowana tymczasowo i
musiałabym załatwić jakieś
formalności i dostarczyć za
świadczenia z byłego miej
sca stałego zamieszkania.
Gdybym jednak poszła do
urny wybrałabym Olechow
skiego, bo tylko on startował
bez zaplecza politycznego, a
ja jestem do polityki uprze
dzona.

Mieszkanka Nysy
- Głosowałam za każdym
razem. Zawsze na Kwaśniew
skiego. Bo jego żona umie się
wypowiedzieć, ładnie się za
chowuje, jest kobietą świato
wą, odwrotnie niż Wałęsowa i
Krzaklewska. Mówi się, że
prezydent niewiele może. A
co zrobił i czym się wykazał
Krzaklewski pełniąc wysokie
funkcje w rządzie? Mógł się
więc wykazać, ale tego nie
zrobił więc po co pchać go na
prezydenta?
ag, an
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O trudnej sytuacji w Radzie Miejskiej i kryzysie finansowym gminy mówi członek Zarządu Wiesław Micłu

krawęd
„Nowiny Nyskie” - Dlaczego wy
szedł pan z sali po odrzuceniu przez
Radę projektu uchwały o gminnych
inwestycjach?

Wiesław Michoń - Był to kluczo
wy projekt, który miał zapewnić re
alizację budżetu na rok 2000 oraz
dawał prawidłowy punkt wyjścia do
opracowania budżetu na rok 2001.
Nieuchwalenie wieloletniego planu
inwestycyjnego spowodowało auto
matycznie odrzucenie uchwały o ob
ligacjach i w ten sposób załamała się
konstrukcja budżetu. Koniecznym
stało się szukanie nowych rozwiązań.

dzie to bardzo trudne i z tych wzglę-'
dów, przy opracowaniu regulami
nów wynagrodzeń nauczycieli nale
ży wziąć wszystkie okoliczności pod
uwagę. Należy zdać sobie sprawę z
tego, na jakim etapie bogactwa na
rodowego jesteśmy i jakie są progno
zy w dochodach gmin.
Moim zdaniem nie wchodzi w grę
szukanie dodatkowych dochodów
przez podwyższenie podatków. Byłby

budżetu gminy niektórzy radni chcą
dorwać się do władzy.

- Przedszkola to zadania własne
gminy, natomiast'udział środków
gminjrw finansowaniu oświaty wyno
si ok. 44%, co stanowi kwotę ponad
12 milionów złotych w ciągu roku.

- Czy to może się udać?

- Na pewno im się uda, tylko
niech wówczas nie przerzucają od
powiedzialności za tragiczną sytu
ację na obecny Zarząd Gminy. Jako
urzędujący Zarząd przygotowaliśmy
propozycje zarówno na rok 2000 jak
i na rok 2001, które dają możliwość
pełnej realizacji budżetu, rozpoczę

- Pańska córka jest dyrektorem
jednej z nyskich szkół. Dlaczego
sprzeciwia się pan podwyżkom płac
dla nauczycieli? Nie lubi pan córki>

- Niewątpliwie nigdy nie działał
bym przeciw interesom własnej cór

- Czy to grozi gminie bankruc
twem?

- W chwili obecnej jeszcze nie.
Przez ostatnie dwa lata finanse gmi
ny prowadzone były prawidłowo i
dzięki temu gmina jest za mocna,
aby od razu zbankrutować. Ale
ciemne chmury są już na horyzoncie.
Gmina Głuchołazy zalega nam z
kwotą 1,4 min złotych z tytułu udzia
łu w budowie kolektora. Spółdziel
nia Garbarska ASKO nie przelała na
konto gminy kwoty 300 tys. złotych
jako swoje udziajy w budowie wysy
piska, burmistrz gminy Głuchołazy
zatrzymał na swoim rachunku kwotę
700 tys. złotych otrzymanych od
WFOŚ tytułem pożyczki celowej na
budowę kolektora, która winna być
przelana na konto naszej gminy, mi
nister finansów zalega Nysie z kwotą
ok. 2 min złotych tytułem udziału
gminy w podatku dochodowym od
osób fizycznych. Do tego dochodzą
jeszcze zaległości podatkowe wielu
podmiotów gospodarczych, na ogól
ną kwotę ok. 1,5 min złotych, z czego
sam ZUP zalega gminie ok. 800 tys.
złotych bez karnych odsetek.
- Liczby, które pan przedstawia
są przerażające.

- Są to fakty i problem musi być
rozwiązany przez Radę, pod wa
runkiem, że będzie to rzeczowa
dyskusja i radni będą do niej przy
gotowani.
- Sugeruje pan, że radni przy
chodzą na sesję nieprzygotowani?

- Niestety, ale zdarza się to coraz
częściej.
,
- Jak w świetle takich proble
mów finansowych gminy wygląda
sytuacja podwyżek płac dla nauczy
cieli? Czy to nie dobije budżetu
gminy?

- W roku bieżącym na pewno
damy sobie radę, ale zgodnie z Kartą
nauczyciela podwyżka wynagrodzeń
w roku 2001 będzie wynosiła ok.
10%, co oznacza, że na oświatę bę
dziemy musieli poszukać dodatkowo
ok. 2 min złotych. Niewątpliwie bę

I
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Jak mi jest wiadomo, przewodni
cy Rady nigdy się nie spotkał z p
wodniczącymi komisji. Równie;
gdy nie spotkał się z Zarządei
celu omówienia problemów, k
będą przedmiotem sesji, a takż
swoimi zastępcami. Skutek jest l
że przychodzi na sesje nieprzyg
wany i zaczyna się „wielka impn
zacja”. Przykładów jest wiele. Np
w ubiegłym roku przewodnie;
Rady głosował razem z SLD za
rzuceniem uchwały na mocy kt
gmina miała wprowadzić do bud
trzy miliony złotych, które otrzyr
od gminy Głuchołazy na budowy
lektora oraz trzy miliony, które
skała z EKO Funduszu. Odrzuć
tej uchwały spowodowało nier
ność zapłacenia wykonawcy, E
gopolowi 7 należnych mu kwc
wykonane roboty. Przewodnie
głosował przeciw tej uchwale, pc
waż był nieprzygotowany do s<
nie wiedział za czym głosuje. Nit
sądzam go o to, że byłby aż tak zl
wy i głosował przeciwko uchv
której odrzucenie skutkowało z<
tą przez gminę karnych odsetek

- Wierdzi pan, że przewodni
cy jest nieprzygotowany do s
tymczasem w trakcie obrad w
krotnie zgłasza własne proj
■uchwał lub zmiany do uchwał |
gotowanych przez Zarząd.

- Wielokrotnie zdarzało się
naruszeniem statutu gminy, bov
projektowane uchwały i zmian;
były wcześniej omawiane przez
rytoryczne komisje.
to kardynalny błąd, który skutkował
by ograniczeniem zatrudnienia i dal
szym wzrostem bezrobocia. Również
należy pamiętać, że ograniczenie in
westycji gminnych to utrata dodatko
wych miejsc pracy w budownictwie.
Na takie rozwiązania nie możemy się
zgodzić. Zatem należy rozważyć raz
jeszcze propozycje Zarządu. Przypo
mnę, że przyjęliśmy podwyżkę dla na
uczycieli średnio o 376 zł. Przyjęcie
uchwały Rady z dnia 2 października
oznacza, że będziemy musieli poszu
kać dodatkowych środków w kwocie
718 tys. zł i to tylko w roku bieżącym.
Przypomnę, że łączny koszt wdroże
nia Karty nauczyciela w -roku bieżą
cym wyniesie ponad trzy i pół miliona
złotych. Są to kwoty, jak na możliwo
ści budżetu gminy, bardzo wysokie. Z
tych względów kolejna podwyżka o
ok. 10% w roku 2001 zapewne stwo
rzy poważne problemy przy konstruk
cji przyszłorocznego budżetu.
- Ale przecież podwyżki gwaran
tuje nauczycielom ustawa i Karta
nauczyciela.

ZAPROSZENIĘ
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w NYSIE zaprasza
członków i sympatyków na MISYJNY DZIEŃ SKUPIENIA, dnia

12.10.2000 r. (czwartek) godzina 17.00 w Domu Rekolekcyjnym w
Nysie, ul. Rodziewiczówny nr 15 (dawne seminarium werbistów).
* godz. 17.00 - Konferencja pt. „Nowe elementy teologii misji w
„REDEMPTORIS MISSIO” - ks. Józef Urban z Uniwersytetu
Opolskiego
* godz. 18.00 - Spotkanie z misjonarzem z Boliwii O. Tomaszem
Szyszką.
* gódz. 18.30 - Msza św. w intencji misji i Nowej Ewangelizacji.
Serdecznie zapraszamy!
Prezes
inż. Stanisław Pawlaczyk

ki. Należy jednak sobie jasno powie
dzieć, co stanowi faktyczną korzyść:
czy podwyżka w rozsądnych grani
cach, która gwarantuje stabilność,
czy też podwyżka ponad możliwości
finansowe gminy, która wcześniej
czy później doprowadzi do tego, że
będą likwidowane szkoły, przedszko
la i zwalniani nauczyciele. Dlatego
głosowałem za podwyżkami w roz
sądnych granicach, które były wyższe
od tych wynikających z Karty nauczy
ciela, ale na bezpiecznym poziomie
wypłacalności budżetu gminy. Cóż z
tego, że nauczyciele uzyskają pod
wyżki na papierze, jeżeli pod koniec
roku może się okazać, że nie dostaną
wypłaty.
- Jak doszło do tego, że Rada
podjęła uchwałę nie mającą zabez
pieczenia finansowego w budżecie
gminy?

- Odpowiedź na to pytanie dał w
sposób jednoznaczny radny Urba
niak, który powiedział, że radny nie
musi wiedzieć, skąd Zarząd weźmie
środki na realizację podwyżek, nato
miast radny Arczyński zapropono
wał nam wzięcie kredytu komercyj
nego. Te dwie wypowiedzi nie wyma*
gają Komentarzy.
- Swoje propozycje zgłaszał tak
że przewodniczący Rogowski.

- Trudno mi powiedzieć, czyje to
były propozycje, bo w pewnym mo
mencie radny Urbaniak powiedział,
że działa w imieniu ZNP oraz „Soli
darności”.
- Co w takim razie zrobi teraz
Zarząd?

- Jest to pytanie bardzo trudne,
bowiem cokolwiek byśmy zrobili, to i
tak Rada prawdopodobnie nie podejmie uchwały, bowiem na gruzach

cia szeregu zadań inwestycyjnych,
wybudowania trzystu mieszkań, na
które z niecierpliwością i wielką na
dzieją czekają mieszkańcy. Ten pro
gram, pod którym podpisaliśmy się i
który miał pełne pokrycie finansowe,
został zburzony uchwałami Rady na
ostatniej sesji. Jeśli chodzi o mnie
osobiście, nie wystąpiłbym z żadną
nową propozycją, oczekując, co zro
bią radni, którzy odrzucili nasz pro
gram. Niech sami wezmą odpowie
dzialność za gminę.
- Co będzie z emisją obligacji
gminnych?

- Przy takiej postawie części rad
nych, pewnie nie będzie ani obliga
cji, ani nowych mieszkań komunal
nych, a nyskie firmy budowlane będą
miały kłopoty.
• - Dlaczego zamiast współpraco
wać z przewodniczącym Rady, wciąż
idziecie na konfrontacje?

- Mam wątpliwości, czy prze
wodniczącemu Rady w ogóle chce
się pracować. Jego obowiązkiem
przed sesją jest spotkanie się z prze
wodniczącymi merytorycznych ko
misji i omówienie projektów uchwał.

- Co się stanie z MZK? R
SLD wsparci głosem przewodu
cego zablokowali uchwałę o |
kształceniu tego zakładu w spó

- Czas pokaże jak długo I
blokowali i do czego to doprSfc
Zarząd w "phsr^ą^y m proje

zmian budżetowych propom
kupno trzech nowych autk^usó'
MZK. Niestety, projekt zosł^
rzucony. Doszło do sytuacji, w k
w przeładowanym autobusie [
podłoga. Dyrektor MZK z pieni
przeznaczonych na wypłatę dla
cowników dokonał remontu teg
tobusu, a Zarząd w ostatnim pr
cie zmian budżetowych podjął i
zję o zrefundowaniu kosztós
montu. Uchwała ta została odn
na na wniosek radnego Arczyr
go głosami SLD i przewodnicz?
Rady. Zastanawiam się? jak p
stawiciel związków zawodowy
także klub SLD, który jawi się
obrońca pracujących, wytłurr
pracownikom MZK brak wypł;
sytuacji kiedy są pieniądze na te

Rozmt

Artur Kuro

T

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO SAL0N0W W NYSIE

przy ul. Orzeszkowej 16 (za Transbudem).
Tel. 433 46 38
przy ul. Jagiellońskiej 2 (obok ZEC).
Tel. 433 06 80

PŁYTKI CERAMICZNE

I ARMATURA SANITARNA
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12 października 2000

Zabytki kultury sakralnej z nyskiej katedry znaj
dą swoje stałe miejsce w skarbcu św. Jakuba,
który za rok powstanie w przykatedralnej
dzwonnicy.

Skarby w
dzwonnicy

Oszuści
na topie
Oszuści na bieżąco są z temata
mi społecznymi. Teraz wchodzą do
domów pod pretekstem pomocy w
załatwieniu odszkodowań za pracę
w III Rzeszy. Tak było w Paczko
wie, gdzie 5 października 60-letnia
mieszkanka wpuściła do mieszka
nia nieznaną kobietę. Dała jej 350
zł na poczet ewentualnych kosztów.

Młodzi i dorośli liderzy nasta

wieni na działania publiczne i

polityczne mogą uczestniczyć
w „Programie aktywizacji
cywilizacyjnej’'.

Dla nyskich
liderów
W Urzędzie Miejskim od paź
dziernika br. do czerwca 2001 roku
w formie cotygodniowych, dwugo
dzinnych spotkań realizowany bę
dzie „Program aktywizacji cywili
zacyjnej”. Jest on adresowany do
młodzieży oraz dorosłych, którzy
chcieliby pełnić w życiu publicz
nym rolę liderów oraz działać w lo
kalnych strukturach społeczeń
stwa obywatelskiego.

mogę już pozwolić sobie na plano
wanie, rysowanie projektów, rozpo
częcie starań o pozwolenia - infor
muje ks. prałat Mikołaj Mróz.
Na razie skarbiec św. Jakuba
będzie mieścił się w sali na parte
rze. Do wykorzystania są jeszcze
trzy piętra, które sukcesywnie będą
remontowane.
Dzwonnica, jako skarbnica za
bytków, to wspaniały pomysł. Nie tyl
ko przyciągnie turystów do naszego
miasta, ale również zapobiegnie de
wastacji przykatedralnej budowli.

Jak poinformował „Nowiny”
Tomasz Drewniak, koordynator
programu, spotkania odbywać się
będą w piątki o godz. 14.30 (spo
tkanie w holu UM). Pierwsze od
było się 1 października i cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem. W
ramach programu realizowane
będą bloki przedmiotowe z zakre
su nauk społecznych: antropologii,
filozofii państwa i prawa, politolo
gii, socjologii, psychologii społecz
nej i historii. Raz w miesiącu w so
botę odbywać się będą warsztaty,
prowadzone przez pracowników
naukowych.

dw

dw

Przyszły skarb/ec

Diecezjalny Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskiej wznawia działalność

hana w Bielicach. Warunkiem
uczestniczenia jest chęć korzysta
nia z wykładów, które trwać będą w
każdą sobotę od godz. 10.00 do
15.00 od początku listopada do
końca marca. Tyle bowiem trwa je
den semestr. Całe szkolenie odby
wa się zaś w ciągu trzech zim.
W wykładach mogą brać udział
osoby w wieku od 18 do 55 lat. Nie
ma wymagania ukończenia szkoły
średniej. Wystarczy mieszkać na

INFORMACJA
Zarządu Koła Strzeleckiego nr 1 przy LOK Nysa

15 października ’2000 (niedziela) w godz. 10.00 -13.00
odbędzie się strzelanie z kbks na strzelnicy wojskowej przy ul.
Grodkowskiej.
•
Obecność nieusprawiedliwiona zobliguje Zarząd do usunięcia
danego członka z zespołu Koła.
Tel. 432 28 81 lub 0602.43 00 47.
z
Za Zarząd
' Mieczysław Buszyński

Wizyta ta jest związana z reali
zacją wspólnego programu unijne
go Socrates Comenius. Goście zo
stali powitani przez nyskich bur
mistrzów: Janusza Sanockiego i
Zbigniewa Szlempę.

W ramach współpracy pięciu
szkół: polskiej z Nysy, belgijskiej z
Veldegem, austriackiej z Murh,
włoskiej z*
Medy i fińskiej z Oulu
odbyły się już cztery spotkania, ale
Nysa po raz pierwszy gościła
wszystkich przedstawicieli u siebie.
Celem wizyty było opracowanie
wspólnego programu współpracy
międzyszkolnej w kierunku wycho
wania muzycznego, pod ogólną na
zwą „Eurotastic”.
- Motto programu brzmi „Za
śpiewam wam moją piosenkę” - in
formuje „Nowiny” Janina Janik jedna z nyskich koordynatorek Comeniusa. - Każdy z partnerów przy-

gotował nagrania czterech piosenek
w swoim języku ojczystym i kasetę
Wideo o szkole. Dzieci w każdej z
partnerskich szkół będą się uczyć
tych piosenek w obcych językach, a
po pewnym czasie utrwalą je na
wspólnie opracowanej płycie CD.
Zostanie ona przedstawiona w Par
lamencie Europejskim w Brukseli,
jako efekt realizowanego progra
mu. Oprócz tego w szkołach part
nerskich mają być zorganizowane
„Europejskie dni kultury”, podczas
których dzieci będą poznawały pod
stawowe elementy kultury i historii
krajów zaprzyjaźnionych szkół.
Nyscy goście nie tylko praco
wali z wytężeniem nad planami i
projektami, ale też poznawali nasz
kraj. Odwiedzili m.in. Kraków i
Zakopane. Wiosną przyszłego
roku nauczyciele ze SP nr 1 w Ny
sie pojadą na spotkanie do Austrii.
dw
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FINANS

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

OR IX 0d
UWAGA!
15 maja br. zmiana adresu siedziby firmy.
Leasing Nowy adres: NYSA, UL. GRZYBOWA 3

g

RABAT do 15%

na wszystkie modele
samochodów marki
OPEL

Nie tylko dla rolników
4 listopada br. rozpoczyna dal
sze kształcenie liderów wsi Diece
zjalny Katolicki Uniwersytet Lud
ności Wiejskiej. Inauguracja odbę
dzie się w Opolu - Gosławicach o
godz. 11.00 mszą odprawioną
przez biskupa Jana Kopca z rozda
niem dyplomów tym, którzy ukoń
czyli trzyletni kurs z rejonów opol
skiego, baborowskiego i nyskiego.
Chętni z rejonu nyskiego mogą
zapisywać się u ks. Bronisława Do-

Międzynarodowo
w „jedynce”

dw

Inicjatorem i pomysłodawcą
wykorzystania dzwonnicy na
swoiste muzeum zabytków sa
kralnych jest ks. prałat Miko
łaj Mróz. Jego pragnieniem
jest, aby skrzętnie ukryte w
parafialnych skrytkach
piękpe rzeźby i szaty litur
giczne, złote kielichy i
monstrancje oraz stare
księgi i dokumenty były
dostępne dla zwiedza
jących

O tym, jak dużym
zainteresowaniem
pieszą się te eksponatyn^gliśmy się prze
konać kilka lat temu,
wTzasib^Worgąnizo^wania w miej&twym
młtzeum wystawyj>t.
Zabytki^k^tedry ny
skiej. Wtedy to po raz
pierwszy zrodziła się
u ks. prałata myśl o
zorganizowaniu sta
łej ekspozycji. Pozostała otwarta
kwestia jej lokalizacji i wtedy wybór
padł na dzwonnicę.
- Koszty jej adaptacji jednak wy
magają pewnych funduszy. Parafii
nie stać na takie wydatki, są przecież
ważniejsze inwestycje. Dlatego
zwróciłem się do zachodnich funda
cji i prywatnych darczyńców. Nie tyl
ko w partnerskich miastach - Ludin
ghausen i Hildesheim, ale w innych
również. Wiele fundacji zajmujących
się ratowaniem dorobku kulturalne
go m.in. fundacja Eriki Simen odpo
wiedziała już na ten apel. Teraz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie gościła od 6
do 9 października 13-osobową delegację nauczy
cieli z Belgii, Włoch, Austrii i Finlandii

wsi lub w małym miasteczku,
chcieć odgrywać znaczącą rolę w
swoim środowisku, przewodzić
mu, pomagać życiu i pracy na wsi.
Odpłatność za kształcenie jest
znikoma - 10 zł miesięcznie, bez
wpisowego. Każdy uczestnik otrzy
muje indeks, a na końcu dyplom
ukończenia. W ramach kształcenia
corocznie odbywa się wyjazd do
gospodarstwa ekologicznego, a
także do Roindirf w Niemczech.
Istnieją także możliwości wyjazdo
we do innych ośrodków działalno
ści rolniczej, np. w Czechach i Sak
sonii. Szkolenie będzie obejmowa
ło zagadnienia z dziedziny ewange
lizacji środowiska, historii Kościo
ła, Śląska, Polski, edukacji samo

rządowej i zawodowej, zagrożeń
cywilizacyjnych człowieka, lektora
tu języka niemieckiego i in.
Zgłoszenia telefoniczne są
przyjmowane pod numerem tel.
4311-149 i tel. kom. 0606278733.

RABAT do 10%

na wszystkie modele
samochodów marki
RENAULT

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

Wymagane dokumenty: REGON, NIR wpis do ewidencji / RHB

Oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia w PZU S.A.

•

AC-’2,75%, 0C,NW,ZK-480,oo PLN

Oferuje Państwu na bardzo dobrych
i preferencyjnych warunkach możliwość
leasingu maszyn i urządzeń, ciągników
siodłowych oraz wózków widłowych.
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Wyrwać ich
z marazmu

Poprawczak
na Łąkową
*

wać Rada Powiatu. Wymierną ko
Młodzieżowy Ośrodek Wy
rzyścią dla Starostwa będzie
chowawczy potocznie zwany po
oszczędność 5,5 tys. zł miesięcznie z
prawczakiem ma zostać przenie
tytułu czynszu, co rocznie daje sumę
siony z budynków klasztornych
66 tys. zł.
przy al. Wojska Polskiego w Ny
Jacek Tyczka, dyrektor Specjal
sie na ul. Łąkową, do siedziby
nego Ośrodka Szkolno - Wycho
zajmowanej obecnie przez Spe
wawczego w Nysie perspektywę
cjalny Ośrodek Szkolno - Wycho
wawczy (znany nysanom pod na- • zmiany siedziby przyjmuje z miesza
nymi uczuciami:
zwą szkoły specjalnej).

Zakon franciszkanów jest
skłonny oddać swój budynek bez
płatnie, ale tylko dzieciom niepeł
nosprawnym. Dlatego rozważana
jest sprawa zamiany obu ośrodków:
MOWiSOSzW.

Przyszła siedziba MOW

■ Starostwo prowadzi rokowania
z prowincjałem zakonu franciszka
nów w sprawie przekazania klasz
tornych pomieszczeń w długoletnią
bezpłatną dzierżawę wieczystą. Po
wiat chciałby, aby był to okres 99 lat,
ze względu na konieczność przepro
wadzenia tam gruntownych, bardzo
kosztownych remontów. Jak powie
dział „Nowinom” Edward Szupryczyński, członek Zarządu Powiatu,
przenosiny jednak nie nastąpią jesz
cze w tym roku z uwagi na brak wiążącej, oficjalnej umowy. Poza tym
konieczne będzie jeszcze przepro
wadzenie procedury geodezyjnej
oraz inwentaryzacji zniszczeń.
- Przynajmniej potrwa to do
końca roku. Poza tym cały ten pro
ces weryfikować będą komisje:
oświatowa i finansowa, a całość
Ustaleń będzie musiała zaakcepto

- Jeśli będą pieniądze na re
mont przyszłej siedziby, to się cie
szę. Boję się jednak, że przy mize
rii finansowej w oświacie może być
ciężko ze środkami, a tam jeszcze
przed wejściem dzieci do budynku
trzeba wyremontować
ubikacje i łazienki. Jed
nak nie mamy wyjścia,
musimy zmienić siedzi
bę, bo tu się dusimy. W
tym budynku mamy 150 .
dzieci, z tego stale w in
ternacie mieszka 40. Z
roku na rok przybywa
nam uczniów - od wrze
śnia mamy o 30 uczniów
więcej. Przymierzaliśmy
się do innych propozycji:
budynku III LO w Nysie,
zamku w Biechowie czy
szkoły w Głuchołazach.
Gros dzieci jest z Nysy i
najbliższych okolic, więc
odległa lokalizacja nie
jest brana pod uwagę.
III LO też ma zbyt mały
budynek dla nas. We
wszystkich proponowa
nych obiektach też ko
nieczny byłby remont.
Pocieszeniem dla nas jest fakt, że
Starostwo bardzo poważnie pod
chodzi do naszych problemów i
wspiera nasze działania pozyskiwa
nia pożasubwencyjnych funduszy
na remont klasztornych pomiesz
czeń.
Dyrektor
Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego Zbi
gniew Lubczyński teinie kryje swo
ich obaw.
- Zapewne dobrze będzie na
szym Thłopcom w małym, przytul
nym budynku przy ul. Łąkowej. Jed
nak problemem są warsztaty. Tu
pozostawiamy ślusarnię, stolarnię i
piekarnię. Jeśli już zapadnie osta
teczna decyzja będziemy .musieli
szukać innych rozwiązań np. zna
leźć zakłady chętne przyjąć naszych
podopiecznych na praktyki albo wy
dzierżawić jakieś warsztaty.
dw

reklama

.. OSTmin
Nysa, ul. Piłsudskiego 62a, tel. (077) 433 11 24

Opole, ul. Luboszycka 4 (róg ul. Sienkiewicza), tek (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

łllST-BSTM,

DOWÓZ NA TERENIE MIASTA - GRATIS II!
CZYNNE: PON. - PT. 8 ' - 17" SOBOTY 8 ‘ -14"

Rozmowa z Robertem Piegzą

- p.o.-kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Nysie
„Nowiny Nyskie” - Od kiedy
pełni pan obowiązki kierownika
DDPS i na jaki czas została podpi
sana z panem umowa o pracę?

Robert Piegza - Od 1 września
pełnię obowiązki kierownika tutej
szej placówki. Na razie jestem za
trudniony na okres 3 miesięcy w
celu sprawdzenia się i oceny mojej
pracy.
- Czy ma pan już jakieś spo
strzeżenia i plany związane z funk
cjonowaniem objętej placówki?

- Mamy podpisanych kilka
umów, które ściśle wiążą się z mo
imi planami. W tej chwili realizuje
my swoje zadania statutowe. Działa
tutaj Dzienny Dom na tych samych
zasadach, na jakich funkcjonował
wcześniej. Jest grupa osób w pode
szłym wieku, które korzystają z
opieki naszej placówki. Organizuje
my im czas i zajęcia powiedzmy kul
turalno - rozrywkowe. I to są te za
dania, które były prowadzone od
lat.
W tym roku powierzono nam
organizację robót publicznych i
prac interwencyjnych przez Urząd
Miejski w Nysie. Roboty są refun
dowane przez Powiatowy Urząd
Pracy, natomiast tzw. prace inter
wencyjne są w całości finansowane
przez Urząd Miejski. W związku 4
tym mamy trochę nowych zadań.
Ponieważ tych ludzi trzeba skiero
wać do pracy, ustalić im zajęcia, i tu
bardzo mocno współdziałamy z
Urzędem Miejskim oraz szkołami,
w których odbywają się te prace. W
zasadzie to jest to, co w tej chwili
dzieje się najważniejszego.
Co do moich planów. Prace in
terwencyjne i roboty publiczne sta
nowią pewien element szerszego
programu, który chciałbym tutaj
wprowadzić. Są doskonałą metodą
selekcji osób, które chcielibyśmy za
trudniać, powiedzmy na nieco in
nych zasadach w kolejnych etapach.

cownicy mogą dostać stażowe, czyli
ten drugi element, i to w zasadzie
jest wszystko, co możemy im w tej
chwili zapewnić. Sama idea prac in
terwencyjnych jest trochę inna. One
mają ludzi uaktywnić i wyrwać z
tego marazmu, w którym co niektó
rzy się znaleźli. Człowiek, który pozostaje przez dłuższy okres bez pra
cy, bardziej koncentruje się na tym
żeby jakoś przetrwać. My chcemy
żeby w jak najmniejszym stopniu
musieli korzystać z pomocy opieki
społecznej, rozumianej jako darmo
we rozdawnictwo świadczeń, a bar
dziej żeby byli uzależnieni od siebie
i od własnej aktywności.
Tak jak mówiłem wcześniej jest
to pewna rzecz, którą tu zastałem, a
która jest elementem szerszego pla
nu.

ne. Po rozeznaniu i przygotowani:
wstępnego planu urbanistycznego
będziemy mogli dopiero powie
dzieć ile można tam zbudowa
mieszkań. Wszystko zależy od teg
czy będziemy stawiać nowe obiekt;
czy po prostu bazować na tym o
tam mamy.

- Czy w pewnym sensie nie wy
ręczacie Powiatowego Urzędu Pra
cy?

pełni wykorzystany. W związku
tym w najbliższym czasie s^śąkai

- Powróćmy do placówki po
nazwą Dzienny Dom Pomocy Spr
łecznej. Co się zmieni w funkcjom
waniu tej instytucji w najbliższyi
czasie?

- Planuję pewne zmiany w funl
cjonowaniu tego obiektu. Ale ni
wiadomo czy dojdą one do skutk
ponieważ są pewne ograniczenii
Dzienny Dom obsługu}s^rupę per
sjonariuszy, ale jak by nie pajrze
jest ich zbyt njało^w stosunku
^
*
wielkości budynkfr/lań{y_ nie jisst'

- Zakres wykonywanych prac
jest olbrzymi. Poczynając-od kopa
nia rowów pod ogrodzenia, a koń
cząc na malowaniu ścian. Nie są to
jakieś kapitalne remonty, ale raczej
prace bieżące. Takie, które wyma
gają natychmiastowego wykonania.

- Jest to kolejny element planu
o którym już mówiłem. Został nam
przekazany teren byłej bazy trans
portowej w Niwnicy z zamiarem ta
kim aby powstała tam placówka po
mocy społecznej. Zorganizowana
na trochę innej zasadzie niż Dzien
ny Dom czy inne tego typu instytu
cje. Ma to być, jak pan powiedział,
rodzaj osiedlS socjalnego.

się z członkami związku emerytów
rencistów. Liczymy na to, że pai
nowych pensjonariuszy nam przytx
dzie. Podjęliśmy też działania, ał
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mi
gło tutaj znaleźć swoją siedzib
Chcemy aby ten dom zaczął tętn
życiem. Widzę też możliwości
większym wykorzystaniu naszej sti
łówki i korzystając z okazji chcia
bym za pośrednictwem „Nowin N
skich” zaprosić dyrektorów szk<
lub innych tego typu placówek c
skorzystania z usług naszej kuchr
Jesteśmy w stanie przygotow;
przeróżne posiłki obiadowe i
pewnym zakresie możemy je też di
wozić. Chcemy bardziej wykorz
stać możliwości tej kuchni. Ponad
planujemy organizować impre:
okolicznościowe: wesela, chrzcin
andrzejki itd. Bardzo liczymy na t
że uda się zorganizować tutaj sylw
stra. Możemy zaoferować nasz g
binet lekarski, który w tej chwili je
niewykorzystany. Po prostu chcen
w mniejszym stopniu korzystać
dotacji gminy i sami się finansowe

- Na jakie wynagrodzenie mogą
liczyć zatrudniani przez was bezro

- Ile konkretnie osób będzie mo
gło tam zamieszkać i znaleźć pracę?

- Czy już ktoś skorzystał z w
szej kuchni?

botni?

- Nie ma jeszcze konkretnych
planów co do ilości mieszkań. Na
razie zajmujemy się inwentaryzowaniem tego co nam zostało przekaza

- Wykonujemy takie usługi ć
Szkoły Podstawowej nr 1, któi
dzieci korzystają z naszej stołówk

- Czyli jest to taki program: po
móż sobie sam?

- Przede wszystkim daj się po
znać z jak najlepszej strony, a wów
czas my może będziemy mogli coś
więcej tobie zaoferować. Chciałbym
tutaj wejść w bliższy kontakt z firma
mi z tego rejonu i nie tylko. Ponie
waż wiele wolnych miejsc pracy jest
poza gminą. Dlatego też muszę na
wiązać kontakty z firmami, które po
trzebują określonych pracowników i
kierować ich z naszą referencją.
- Jakie prace wykonują obecnie
skierowani przez was ludzie w szko
łach?

- Jest to najniższe wynagrodze
nie przewidziane w ustawie - w wy
sokości 700 zł brutto, do tego pra

- My tylko jesteśmy małym try
bikiem w tej całej maszynie, którą
uruchomiła gmina. Jesteśmy tylko
pracodawcą dla tych ludzi, staramy
się sprawować nad nimi jakąś kon
trolę. Natomiast to wszystko zorga
nizowała gmina. To prawda że prze
jęła zagospodarowanie części bez
robotnych na swoje barki. Ale w in
nym przypadku ci ludzie dalej ko
rzystaliby z zasiłków. A tak, dzięki
staraniom władz gminy mają pracę.
- Podobno jest plan wybudowa
nia osiedla socjalnego w Niwnicy,
które mogliby zagospodarować lu
dzie zatrudnieni przez was w ra
mach wspomnianych prac.

Maciej Byczt
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Tanio, szybko
i przyjemnie
„Matura w ciągu roku!” - trze
ba przyznać, że takie hasło rekla
mowe przyciąga uwagę. Uwagę
tych, którzy szybko i łatwo chcą
zdobyć średnie wykształcenie. Po
co przez cztery lata wyciskać z sie
bie siódme poty, skoro to samo
można osiągnąć w ciągu 10 miesię
cy. Wystarczy mieć „trochę” pie
niędzy i wolne weekendy. Tych
wszystkich, którzy złapali się na to
efektowne hasło, musimy jednak
rozczarować (o ile jeszcze nie rozczardwali się sami).

Jedna z uczennic Przedsię
biorstwa Handlowo-Usługowego
„Archimedes” w Nysie na tego •
typu „szkole” bardzo się zawiodła.
Jak mówi, nie było wcale ani szyb
ko, gdyż na świadectwo ukończe
nia szkoły czeka już prawie cztery
Ihiesiące, ani przyjemnie, bo koszlowSp ją to wiele ner
wów. A^już na pewno
nie było tanł^Stprócz
lemiesięcznej opłaty
w wysgfcości 158 zł
ciągle trzeba było się
na coś składać. Każiy egzamin odczuło
się przede wszyst
kim po kieszeni.
Nauka materiau z zakresu liceum
ngólnokształcącejo rzeczywiście
rwa 10 miesięcy.
Dczywiście dla
ych,
którzy
wszystkie egzamily zdadzą w terninie. Ci, którym
nowinie się noga
ok szkolny będą
nieli nieco dłuższy.

Gościnność
przede wszystkim
Na przykład lepiej by było, aby
komisja egzaminująca uczniów zo
stała przywieziona samochodem.
Oczywiście nie jest to konieczne,
ale wiadomo jak to bywa z pociąga
mi. Podróżowanie-nimi nie należy
do najprzyjemniejszych. Egzami
natorzy mogliby być zmęczeni i w
nie najlepszych humorach. Tak
więc wypada złożyć się na benzynę
i wyznaczyć ze swego grona szczę
śliwego kierowcę.
Kolejna sprawa - poczęstunek.
Zasady dobrego wychowania mó
wią, że jeśli ktoś do nas przyjeżdża,
to należy go czymś uraczyć. W tym
świetle zamówienie obiadu dla ko
misji nie wydaje się czymś niezwy
kłym. Wiadomo, głodny Polak to
zły Polak. A tego by chyba ucznio

Przyjmując zatem, że ktoś
wszystkie egzaminy zda w termińe, czyli przed wakacjami, na eg:amin dojrzałości w tym samym
oku jednak nie ma co liczyć.
Przed przystąpieniem do maury przewidziane są kilkumieięczne kursy przygotowawcze,
store wg wcześniejszych obietnic
niały być darmowe. Na to jednak
eż nie ma co liczyć. Chcesz do>rze przygotować się do matury o płać! Oczywiście do kursów
nożna nie przystąpić. Ale nawet
tie mając matury łatwo obliczyć,
akie są szanse zdania tak trudne
go egzaminu po półrocznej prze
wie (koniec szkoły w czerwcu, a
natura w styczniu). Tak więc jeśli
>o roku szkoły zostało ci jeszcze
rochę pieniędzy, to lepiej zapisz
ię na kurs. - Dyrektor PHU „Arhimedes” na spotkaniu organizayjnym zapowiedział, że kursy te
iędą bezpłatne lub będą to - cytuę - „groszowe sprawy”. - Nie
nem, co dla pana dyrektora oznaza to określenie, bo dla mnie 600
ł (tyle kosztuje przygotowanie do
datury z trzech przedmiotów) to

a pewno nie są „groszowe spra
ny” - mówi dziewczyna. - Idąc“do
“j „szkoły” musisz się nastawić na
o, że częściej będziesz sięgać po
ortfel niż po książkę - dodaje.

Nikt nic nie wie
Kolejne telefony także nie«odniosły żadnych rezultatów. Według
tego, co powiedziała kobieta z biura
w Brzegu, z którą rozmawiała dziew
czyna, wszystko było uregulowane.
Jaki jest więc powód tak długotrwa
łego zwlekania z wydaniem świadec
twa? Od dyrektora PHU,Archime
des” nie mogliśmy się tego dowie
dzieć bez podania nazwiska absol
wentki. - Jeżeli ktoś zdał wszystkie
egzaminy i ma wszystko uregulowa
ne, to nie rozumiem, dlaczego nie
dostał jeszcze świadectwa - powie
dział dyrektor Ślipiński. No właśnie.

Ja też tego nie rozumiem. Dyrektor
powinien jednak wiedzieć, że, i dla

Miss wróciła
Bożena Kraiń
ska jako podwójna
miss w nagrodę
otrzymała
wy
cieczkę do Włoch
• oraz do Grecji. W
podróż wyjechała
pod koniec wrze
śnia. W słonecz
nym kraju spędzi
ła wspaniały ty
dzień.

Wprawdzie
przyznaje sama, że
podróż była bar
dzo męcząca - 27
godzin, jednak
warto było! Czasu
spędzonego
w
Grecji na pewno
nie
zapomni,
zwłaszcza, że to
warzyszył jej chło
pak Radek..
Bożenę zauro
czyła grecka go
ścinność. - Grecy
są naprawdę bardzo gościnni. Gdy
w sklepie mierzyłam sukienkę,
Grek proponował nam kawę. W
Polsce jest to nie do pomyślenia!
Często tam zaglądaliśmy i rozma
wialiśmy z nim. Był taki sympatycz
ny - dodaje.
Duże wrażenie wywarł na niej
pewien wieczór. - Zorganizowano

dla nas grecki wieczór. Uczestni
czyło w nim ok. 50 osób. Grał ludo
wy zespół, śpiewaliśmy piosenki,
no i tańczyliśmy Zorbę, co wcale
nie jest takie trudne.
- Kuchnia grecka - zastanawia
się Bożena. - Na każdym kroku gy
ros! Ale mnie smakował.
an
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3biecanki cacanki

Tam jednak, prócz pustych obietnic
nadesłania świadectwa w ciągu kil
ku dni, nie usłyszała nic.

I Wicemiss Wiosny i Miss Publiczności Bożena
Kraińska wróciła właśnie z podróży po Grecji

Kiedy oświetlą park?
bvc

wie nie chcieli. Zdenerwowana ko
czego, uczniowie jego „szkoły” mają
misja to ostatnia rzecz jakiej by so
problemy z uzyskaniem świadectwa.
bie życzyli tuż przed egzaminem.
Z dyrektorem „Archimedesa” w Ny
Wracając do matury. Perspekty- ■ sie niestety, mimo kilkakrotnie po
wa zrobienia jej w ciągu roku i tak
dejmowanych prób, nie udało się
była zbyt piękna, by mogła być praw
nam skontaktować.
dziwa. W końcu półtora roku (szko
Od września nasza absolwentka
ła średnia + matura) to też niezły
chciała kontynuować naukę. Nieste
wynik. Cóż, trudno, na maturę moż
ty bez świadectwa ukończenia szko
na jeszcze poczekać. Szkoda tylko, że
ły średniej jest to niemożliwe. Na
są problemy z otrzymaniem tego, na
nic zdały się usilne prośby o jego
czym większości najbardziej zależało
niezwłoczne nadesłanie. Cóż, pozo
- świadectwa ukończenia szkoły.
stało tylko czekać. - Ciekawe tylko
- Mimo iż wszystkie egzaminy
jak długo i ile to jeszcze będzie mnie
zdałam w terminie (czyli w czerw
kosztowało? - zastanawia się dziew
cu) i całą (wcale nie małą) kwotę
czyna. Okazuje się, że w każdej
czesnego również wpłaciłam szkole zdobycie świadectwa matu
świadectwa nie dostałam - mówi
ralnego wcale nie jest proste. Nie
jedna ze słuchaczek „Archimedeważne, czy nauka trwa jeden, czy
sa”. Kilkakrotnie kontaktowała się
cztery lata. Różnica jest tylko taka,
ona z dyrektorem szkoły w Nysie,
że nieraz kosztuje nas to wiele wy
niestety na próżno. Postanowiła
siłku i pracy, a nieraz - pieniędzy.
więc bezpośrednio zwrócić się do
Zawsze jednak - nerwów.
PHU „Archimedes” w Brzegu.
Krystyna Drobna
g m g

ogłasza nabór kandydatów na

AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Oferujemy najbardziej atrakcyjne zarobki

na rynku. Zapewniamy możliwość

rozwoju zawodowego i szybkiego
awansu w strukturze naszej Spółki.

PQWSZECHNY
ZAKŁAD
UBfcZPIECZEŃ
NA ŻYCIE SA

Telefony: 4607 555 lub 0604162 363

Niemodlin: 46 06 449; Nysa: 43 37 537
lub zkownacki@poczta.onet.sn

Alejki w nyskim parku przy ul.
Powstańców SI. są nieoświetlone skarżą się Czytelnicy. Okazuje się,
że lada dzień powinny tam wresz
cie rozbłysnąć lampy.

Urząd Miejski wraz z Zakładem
Energetycznym w czasie czerwco
wej kontroli stwierdził, że 25 latarni
wymaga całkowitej wymiany ze
względu na ich zniszczenie przez
wandali. Władze Nysy zdecydowały
się na zakup nowych, odpornych na
stłuczenie latarń z grafitowymi kor
pusami i kloszami, zawierających

we wnętrzu energooszczędne, wyso
koprężne lampy sodowe. Kosztowa
ły 8.560 zł. Nowe lampy już są, cze
kają tylko na zamontowanie przez
Zakład Energetyczny w Nysie. Li
czymy, że obietnice Urzędu Miej
skiego i energetyków rychłego
oświetlenia parku nie będą goło
słowne. Nysanie nie chcą kończyć
spacerów parkowymi alejkami już
przy pierwszym zmierzchu, zwłasz
cza że meteorolodzy zapowiadają
powrót złotej polskiej jesieni.
dw

A co z uczniem?
Reforma oświaty wnosząc nie
zliczone nowelizacje do życia pol
skiej szkoły wymusiła na nauczy
cielach konieczność ciągłego szko
lenia, odbywania kursów, jednym
słowem podnoszenia kwalifikacji.

To wszystko byłoby zupełnie
naturalne, gdyby nie fakt, że zna
czą część owych szkoleń, kursów
odbywa się od poniedziałku do
piątku, czyli w ciągu normalnego
tygodnia pracy w szkole. Nauczy
ciele się douczają, bo muszą, ale
młodzież nie ma właściwych lekcji.
Innymi słowy będziemy mieli do
uczonych nauczycieli, ale wcale nie
bardziej douczoną młodzież.
Na przykład w Zespole Szkół
Mechanicznych w Nysie pracuje 64
nauczycieli, z których obecnie 10

przechodzi różnego rodzaju szko
lenia w czasie tygodnia. Można
więc pokusić się o stwierdzenie, że
takie kursy dla nauczycieli parali
żują życie szkół. Mimo tego, że są
prowadzone na wakacjach, w cza
sie weekendu, to zahaczyły również
o rok szkolny. Dyrektorzy radzą
sobie jak mogą i oddelegowują na
poszczególne szkolenia nauczycie
li, którzy następnie przekazują na
bytą wiedzę swoim kolebom. Nie
stety nie we wszystkich .przypad
kach takie rozwiązanie jest możli
we i dlatego duża część nauczycieli
szkoli się zamiast prowadzić lekcje.
Czy czasami w tej całej refor
mie nie zapomniano o uczniu i o
tym, że to on chodzi do szkoły, żeby
więcej wiedzieć i więcej potrafić?
ag
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- Taryfikator na pewno ułatwi nam pracę - mówią policjanci z nyskiej „dro

gówki”

Mandat
z cennika
Już od listopada kierowcy i piesi nieprzestrzegający przepisów kodeksu drogowe
go będą płacić jednakowe mandaty. Zniknie dowolność i rejonizacja. W życie wej
dzie tabela kar pieniężnych obowiązująca w całym kraju.
Przebywający 21 września w Ny
sie minister spraw wewnętrznych i
administracji Marek Biernacki w

rozmowie z dziennikarzem „Nowin”
obiecywał szybkie podpisanie zarzą
dzenia w sprawie wprowadzenia ta
ryfikatora. Dokument ten ściśle

Co sądzisz o nowych stawkach mandatów?
Paweł:
- Jeżdżę, ale w zasadzie nie pła
cę. Jeżdżę zgodnie z przepisami.
Może raz mi się zdarzyło. Zapłaci
łem od razu gotówką. Myślę, że
wprowadzenie tylko tzw. mandatów
kredytowych nie pomoże i policjant
nadal będzie brał „na lewo”. Jak
będzie chciał to i tak weźmie swoje.

Michał:
- Jeżdżę samochodem. Na razie
nie słyszałem o tych zmianach.
Wprowadzenie mandatów kredyto
wych uważam za dobry krok. Wszel
kie podwyżki zaś za bezsensowne.
Zdarzyło mi się złamać przepisy, ale
na szczęście mandatu nie zapłaci-

Ala:

określa wysokość nałożonego przez
policjanta mandatu za popełnione
wykroczenie. Swój podpis pod sto
sownym zarządzeniem minister zło

- Cieszę się, że zlikwidowane
zostaną mandaty „gotówkowe”, bo
to pomoże uniknąć przekupstwa w
policji. Jednak wszelkie podwyżki w
cenniku mandatów to zupełna bzdu
ra.

żył 25 września.

Od listopada zaczną go stosować
policjanci z „drogówki” w całym kra
ju. Zniknie dowolność w wymierza
niu kary a kierowcy przestaną się
targować o wysokość mandatu. Kie
rowcy samochodów ciężarowych jed
nej z prywatnych firm przewozowych
z Nysy mówili o znacznych rozbież
nościach w karaniu za podobne wy
kroczenia w różnych rejonach Pol
ski. Wprowadzenie cennika może
uderzyć po kieszeniach kierowców,
ponieważ, jak powiedzieli policjan
ci z nyskiej drogówki, tak wysokich
mandatów prawie nigdy nie wręcza
li pieszym i kierującym pojazdami
mechanicznymi. Nie będzie można
też uwzględnić sytuacji majątkowej
sprawcy wykroczenia czyjego zacho
wania po popełnieniu wykroczenia dodają mundurowi w białych czap
kach.
Nieostrożna jazda samochodem
lub gapiostwo, podczas przechadzki
po ulicy może nas wkrótce słono
kosztować.

Czesław:
- Mandaty wzrosły za dużo. To
wszystko jedno czy trzeba go zapła
cić od razu czy później. Kierowcą
jestem dziesięć lat. W zasadzie
jeżdżę ostrożnie i mandaty w zasa
dzie mi się nie przydarzały.

Michał:
- Jeszcze nie interesowałem się
tymi zmianami. Przecież karany kie
rowca może nie mieć przy sobie ta
kiej sumy, dlatego uważam, że kre
dytowe są dobrym pomysłem. Mam
niedługo prawo jazdy. Na razie jeżdżę
z tatą, bacznie się obserwuję i czasa
mi próbuję swoich sił za kierownicą.
Jeszcze nie zapłaciłem mandatu.

JOTPE
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Mandatowy cennik za wybrane wykroczenia (wytnij, zachowaj)
Przekroczenie dopuszczalnej

prędkości na obszarze zabudowa
nym
do 10 km/h
' 50 zł
o 11-20 km/h
100 zł
o 21 -30 km/h
150 zł
o 31 - 40 km/h
250 zł
o.41 - 50 km/h
350 zł
o 51 km/h i więcej
500 zł
Przekroczenie dopuszczalnej

prędkości poza terenem zabudowa
nym
do 10 km/h
30 zł
o 11 - 20 km/h
80 zł
o 21 - 30 km/h
120 zł
o 31 - 40 km/h
200 zł
o 41 - 50 km/h
300 zł
o 51 krri/h i więcej
500 zł
Kierowanie pojazdem mimo

prawomocnego zakazu:
po raz pierwszy
kolejny raz
Kierowanie

uprawnićń

400zł
500zł

pojazdem bez'

Korzystanie z telefonu komór
kowego podczas jazdy
100 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu przy skręcaniu w drogę
poprzeczną lub przy przejeździe
przez chodnik
300 zł

Niezapięcie pasów bezpieczeń
stwa (także przez pasażerów)70 zł

Niestosowanie się do poleceń
policjanta ruchu drogowego 300 zł

Jazda bez świateł od zmierzchu
do świtu i od 1 października do
ostatniego lutego
200 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa in
nemu pojazdowi podczas włączania
się do ruchu
200 zł

Wejście pieszego na jezdnię bez

pośrednio przed jadącym pojazdem
(w tym również na przejściach dla
pieszych) lub spoza pojazdu lub in
nej przeszkody
100 zł
Przechodzenie przez jezdnię

lub torowisko w miejscu niedozwo
lonym
50 zł
Przebieganie przez jezdnię 20 zł

Wejście na przejście dla pieszych
na czerwonym świetle
150 zł
Przewożenie pijanego pasażera
na rowerze, motorowerze lub mo
tocyklu
100 zł

Nadużywanie sygnałów dźwię
kowych lub świetlnych
50 zł
Ostrzeganie światłami drogowy
mi w warunkach, w których mogło
by to spowodować oślepienie innych.
kierujących
100 zł

Jazda bez kasku (także przez
pasażerów)
100 zł

Uniemożliwienie włączenia się
do ruchu autobusowi ruszającemu
z przystanku
200 zł

w tym samym kierunku, lecz z;
mał się aby ustąpić pierwszei
pieszemu
5<

Wyprzedzanie na przęjściat
pieszych lub bezpośrednio [
nimi
4

Wyprzedzanie przy dojeżd

do wierzchu wzniesienia, na z
cie i na skrzyżowaniu
2

Wyprzedzanie z niewłaś
1

strony
Jazda z prędkością niezapewniającą panowania nad pojazdem

Wyprzedzanie na zakazie 2

150 zł
Jazda z prędkością utrudniają
cą ruch innym pojazdom
200 zł

Zwiększanie prędkości
kierującego pojazdem wyprz
nym
2

, Wjazd na czerwonym świe
tle .
300 zł

Zmiana kierunku jazdy lub pasa
ruchu bez zachowania szczególnej
ostrożności
200 zł

Wyprzedzanie pojazdu up
lejowanego na obszarze zabui
nym
3

Niezastosowanie się do zakazu
100 zł

Brak sygnalizowania lub złe sy
gnalizowanie manewru
150 zł

Wyprzedzanie na oznakou
przejściu dla pieszych
4

Omijanie pojazdu, który jechał

opr. J

Używanie tylnych świateł prze

ciwmgłowych przy normalnej przej
rzystości powietrza
80 zł

zatrzymania

400zł

Kierowanie pojazdem bez

Zignorowanie znaku „stop”
100 zł

posiadania przy sobie dokumen
tów
100 zł

Przekroczenie linii ciągłej 200 zł
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PAKOSŁAWICE
Z

Pakosławice po raz pierwszy gościły u siebie zagraniczną delegację

Austriacy w gminie
J

Niezwykłym wydarzeniem w życiu gminy Pakosławice była oficjalna wizyta austriackich strażaków z miasta Wilhering
Wilhering, niewielkie miasto
targowe. Gmina liczy około 5.500
mieszkańców. Na terenie funkcjonu
je pięć szkół, trzy probostwa i trzy
jednostki straży pożarnej w skład
której wchodzą m.in. jednostka che
miczna i ratownictwa drogowego.

Do Pakosławic pięknym autoka
rem zjechała kilkunastoosobowa
delegacja, w skład której wchodzili
m.in. burmistrz miasta Wilhering
Mario Miihlbóck, komendant stra
ży Klaus Schwarzberger, były bur

czenie krótkiego wystąpienia wójt
złożył słowa podziękowania nesto
rom prusinowickich strażaków Michałowi Burko i Ignacemu Tokar
skiemu. Burmistrz Mario Miihlbóck
zaskoczony tak gościnnym przyję
ciem powiedział: Cieszymy się, że
nasz przyjazd do was doszedł do
skutku. Jest to dla nas wielkie wyda
rzenie.
Spotkanie umilał rodzinny kwar
tet smyczkowy Kwiczali ze Szkoły
Podstawowej w Prusinowicach i or
kiestra strażacka z Prusinowic.
Komendant straży
Klaus
Schwarzberger z rąk wójta Mieczy
sława Markiewicza i sekretarza Mi
rosława Borkowskiego otrzymał na
pamiątkę pobytu w Pakosławicach
pokaźnych rozmiarów figurę patro
na strażaków - św. Floriana.
Następny dzień wizyty to zwie
dzanie strażnic w Prusinowicach,
Pakosławicach i Nowakach. W Pa
kosławicach Austriaków bardzo za
chwyciła ponadstuletnia, wciąż jesz
cze sprawna motopompa. W Biechowie, w Zespole Szkół degustowali
oni potrawy przygotowane przez
uczniów szkoły.

Z wizytą na strażnicy OSP Nowaki

JARNOŁTÓWEK
Klaus Schwarzberger

W sanatorium

z figurą św. Floriana

mistrz Johann Schiitz, honorowy
komendant straży pożarnej Ludwig
Schiller, radny Jozef Taubeck. Oczy
wiście wszyscy przyjechali ze swoimi
małżonkami.
Przywitanie odbyło się na zam
ku we Frączkówie. Później uroczy
ste spotkanie z władzami wojewódz
twa, powiatu i gminy odbyło się w
remizie strażackiej w Prusinowicach,
gdzie gospodarzem był szef OSP
Tadeusz Jurecki. W czasie spotkania,
przy suto zastawionych stołach były
oficjalne wystąpienia wicewojewody
Jacka Suskiego, wójta Mieczysława

Sanatorium dla dzieci i młodzieży Aleksandrówka w J
nołtówku jest jedyną taką placówka na O

Gra kwartet smyczkowy

Wejście do Aleksandrówki

Burmistrz Wilhering Mario Miihlbóck

Komendant Klaus Schwarzberger

na spotkaniu ze starostą Zbigniewem Majką

w mundurze galowym

Markiewicza oraz burmistrza Wilhe
ring i komendanta Klausa Schwarzbergera.
- Jest to historyczny dzień. Pierw
szy raz w Prusinowicach gościmy ofi
cjalną, zagraniczną delegację - po
wiedział wójt Markiewicz. Na zakoń

Po południu, w nyskim mu
zeum delegacja austriackich stra
żaków spotkała się ze starostą ny
skim Zbigniewem Majką, który z
zadowoleniem stwierdził, że ta
pierwsza wizyta na pewno będzie
zaczątkiem dalszej i owocnej

współpracy nie tylko pomiędzy
strażakami. Pierwsze bariery zosta
ły przełamane.
W połowie października do
Wilhering z rewizytą pojadą stra
żacy z gminy Pakosławice.
jP

Sanatorium rehabilitacyjne w
Jarnołtówku jest jednostką wcho
dzącą w skład Samodzielnego Ze
społu Opieki Zdrowotnej nad Mat
ką i Dzieckiem w Opolu. W skład
całego zespołu wchodzi: szpital ginekologiczno - położniczy, przychod
nie specjalistyczne, sanatorium w
Jarnołtówku, prewentorium w Pacz
kowie i sanatorium w Suchym Bo
rze.

Placówka zajmuje się głównie
leczeniem schorzeń górnych i dol
nych dróg oddechowych dzieci szkol
nych. - Nasze sanatorium podzielo
ne jest na dwie części: Aleksandrów
ka w Jarnołtówku i oddalona o 8 km

Nowa Wieś, gdzie jest drugi od<
- opowiada dyrektor sanator
Henryk Sitek. Obecnie Alek
drówka może przyjąć 62 dzi
Nowa Wieś 38.
W tym roku w sanatorium f
jęło 910 dzieci w turnusach dwu<
stoczterodniowych. Placówka ju:
limit dawno przekroczyła. San
rium mogłoby leczyć jeszcze wi
dzieci, ale nie dyrekcja nie wie
kasa chorych podpisze z nimi u
wę. Natomiast kasa branżowa
jest zainteresowana kontrakte
Aleksandrówką.

dokończenie na str
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Gmina jest w
zapaści
tozmowa z burmistrzem Otmuchowa Krzysztofem Konikiem
„Nowiny Nyskie” - Dlaczego do
ej pory otmuchowscy radni nie
ichwalili regulaminu-wypłat wylagrodzeń dla nauczycieli?
Kraysztof Konik - Regulamin,

Apel!
Szanowni Mieszkańcy miasta i
gminy Otmuchów. Nasze kasztany
zaatakował w tym roku szkodnik
szrotówek kasztanowcowiaczek.
Jedyną metodą walki z nim jest
grabienie opadłych ftści i ich pale
nie. Dlatego zwracamy się z prośbą
o pomoc. Liście muszą zostać spaJone przed ich rozkładem, ponieważ
szkodnik opuszcza liść przed rozkła
dem i zimuje w glebie. Wtedy walka
z nim jest już niemożliwa i w roku

następnym sytuacja się powtórzy.
Porażone kasztany mogą już nie
zakwitnąć. To byłąby duża strata.
Liczymy na pomoc wszystkich mo
gących się zaopiekować kasztanem
z sąsiedztwa. Kasztany same sobie
nie poradzą. .
Wszelkich informacji udzielamy
pod numerem telefonu 435-42-73.
Możemy też podarować worki
papierowe do zbierania liści.
Organizatorzy

PACZKÓW

tory ma być po uzgodnieniach ze
wiązkami zawodowymi przegłoso
wany na sesji Rady Miejskiej, nie
na beżpośredniego związku z datą
października. Ten regulamin zatępuje dotychczasowe rozporząizenie ministra edukacji i ma zatosowanie przy naliczeniu wynarodzefrjuż po 6 października. W
aszej gminie wynagrodzenia są
aliczane w terminie 24 - 25 każfego miesiąca i do tego czasu re-

Kontrola za kontrolą

Pracuje
prawidłowo

ulanWp musi być uchwalony. Szo
ty października jest dniem, do
tórego pow^jj)>yjDyć wypłacone
p^ki wynikające z nowelizacji
larty nauczyciela, z wyrównaniem
d stycznia?
Tak
*
jak już mówiłem
a naradzie dyrektorów, środki jaie otrzymujemy od rządu na ten
el w całości przekazujemy nauczyielom szkół. W tej chwili zaliczowo przelaliśmy na ich konto po
DO zł na etat nauczycielski. Natoliast pieniądze na wynagrodzenia
la nauczycieli pracujących w
rzedszkolach przekazujemy ze
•odków własnych, również po'600
totych.

Oczyszczalnia ścieków w Pacz
kowie jest w trakcie próbnego roz
ruchu. Wszystko wskazuje na to, że
do końca października zostanie
przekazana tamtejszym wodocią
gom. W chwili obecnej obiekt wi
zytowany jest przez wszystkie służ
by odpowiedzialne za prawidłowe

na ochronę środowiska. Okazało się
bowiem, że kanalizacja ściekowa
Paczkowa łączy się z deszczówką. W
efekcie przy większych opadach
deszczu nadmiar spływającej wody
nie zmieści się w zbiornikach
oczyszczalni. W takim wypadku ko
nieczne będzie zamknięcie zaworu

- Ile wynosi średnio podwyżka
la nauczycieli?

- To wszystko zależy od tego jak
any nauczyciel jest zaszeregoway: czy to jest nauczyciel kontrak>wy, stażysta czy też mianowany,
:zy się też staż pracy itd. W związa z tym wyrównanie dla nauczyela wynosi średnio od 2200 do
500 zł od początku roku.
- Czy gmina Otmuchów ma w
adżecie zabezpieczone pieniądze
a wypłacenie podwyżek dla na:zycieli?

- Gmina Otmuchów na dzień
tisiejszy jest w zapaści finansowej.
), że niedoszacowana jest subencja oświatowa, sygnalizowałem
ź na sesji styczniowej. Mówiłem
tedy, że środki zagwarantowane
■zez państwo plus pieniądze z
idżetu gminy pozwolą na funkonowanie placówek szkolnych
łko do października. Na dzień
tisiejszy to się niestety sprawdza,
d marca próbuję uzyskać weryfiicję podstawowej subwencji
wiatowej w Ministerstwie Eduicji. Pozytywnego skutku na rae nie odczuwamy. Co prawda
ileżna nam-subwencja oświatowa
istała w tej chwili wzbogacona o
odki wynikające z podwyżek
zewidzianych w nowelizacji Karnauczyciela i tych pieniędzy ponno wystarczyć ale nadal niedoacowane są środki z tej pierwszej
ftwencji. Dlatego nadal mamy

ległości w zakresie opłaty skład
na ZUS, wypłaty w całości świadenia urlopowego dla pracowniiw, które mieliśmy uregulować
i końca sierpnia. Mamy też zale

głości w innych płatnościach doty
czących oświaty.

wadzę z urzędnikami Ministerstwa
Edukacji i Finansów.

- Na ostatniej sesji głośno było
o zaległościach jakie gmina ma wo
bec ZUS-u. Wtedy mowa była o
prawie czterech miesiącach. Na ile
teraz jest to uregulowane?

- Czy możliwe jest, że gmina
Otmuchów wzorem innych gmin w
Polsce zaciągnie kredyt komercyj
ny, aby wypłacić nauczycielom za
ległe świadczenia?

- W tej chwili mamy tylko część
kwietniowego ZUS-u opłaconą.
Zalegamy natomiast ze składką od
maja do bieżącego miesiąca.

- Nasza gmina jest w nieco od
miennej sytuacji. My nie możemy
pozwolić sobie na kolejny kredyt.
Nie możemy też jak inne gminy
- Wtedy było to 600 tys. zł, a
przenieść pieniędzy z inwestycji np.
dziś?
odbudowy budynków współfinanso
- Tyle samo.
wanych przez Bank Światowy, czy z
- Ile w tej chwili brakuje gmi
rekultywacji składowiska śmieci.
nie pieniędzy aby zrealizować bu
Nadal też płacę rachunki za kolek
dżet oświaty?
tor. W związku z tym ja nie mam
- Jeżeli chodzi o niedoszacowa jak zejść z inwestycji. Nie rozpoczy
nie subwencji oświatowej, to gene
nam nowych inwestycji, bo nie
ralnie na dzień dzisiejszy w zaokrą
mamy z czego. Nasza zdolność kre
gleniu jest to kwota 1,1 min zł. Mi*
dytowa się już wyczerpała.
nimum tyle powinno nam jeszcze
Możemy tylko liczyć na zwięk
państwo przekazać żebyśmy mogli
szenie subwencji oświatowych. Je
wypłaty i pochodne od tego m.in.
żeli tego nie będzie, to niestety na
ZUS zrealizować. Jeżeli zaistnieje
stąpi całkowite załamanie się finan
taka potrzeba to na drodze postę
sów, łącznie z tym, że nauczyciele
powania sądowego będziemy mu
mogą nie otrzymać wynagrodzenia.
sieli wskazać winnego. To państwo
Ja oczywiście takiego scenariu
zgodnie z Kartą nauczyciela i zgod
sza sobie nie wyobrażam. Myślę, żenie z ustawą o systemie oświaty ma
działania jakie już podjąłem w tej
zagwarantować środki na funkcjo
sprawie okażą się skuteczne. Na
nowanie oświaty. Do subwencji , dzień dzisiejszy nie jesteśmy też je
oświatowej dorzucamy ok. 33 proc,
dyną gminą, która nie wypłaciła w
ze środków własnych. W jakiej sy
100 proc, wynagrodzenia. Właśnie
tuacji finansowej gmina jest, to do wysłałem faks do premiera Buzka i
skonale wszyscy zainteresowani
ministra edukacji narodowej w celu
wiedzą.
pilnego ustalenia terminu spotka
Cały jzas podejmuję różne ini
nia, na którym będziemy mogli sku
cjatywy, aby^ieniądze od państwa - tecznie omówić i rozwiązać ten pro
pozyskać. Mam bogatą teczkę ko
blem.
respondencji, jaką nieustannie pro .
Maciej Byczek

Przewodniczący Karol Kapuścieński w rozmowie z kontrolerami

funkcjonowanie tej największej i
dopływowego i nadmiar ścieków
najkosztowniejszej inwestycji gmi . zmieszanych z deszczówką popłynie
ny.
do starej oczyszczalni. Przebudowa
- To obiekt na miarę XXI wie kanalizacji może okazać się równie
ku. Potwierdzają to eksperci, któ kosztowna co budowa oczyszczalni.
rzy tu byli - mówi wyraźnie zado
- Udało nam się pozyskać na to
wolony przewodniczący Rady już 2 miliony złotych - zapewnia
Miejskiej w Paczkowie Karol Ka
Karol Kapuścieński. - Także inwe
puścieński, który dopiero co skoń
stycje ekologiczrie w naszym mie
czył rozmowę z jednym z kontro
ście na tym się nie kończą. To bar
lerów. - Nie chcemy ryzykować i
dzo ważne, bo bez tego ni^ct nie za
dlatego tak skrupulatnie sprawdza
inwestuje tutaj grosza. Teraz wszy
ne jest funkcjonowanie tego obiek
scy inwestorzy od pytania o czy
tu. To nowatorska technologia, stość wody zaczynają rozmowy na
jeszcze do końca nie sprawdzona,
temat jakichkolwiek inwestycji.
i dlatego tak się przeciąga jej od
Prawdopodobnie uroczyste
danie do użytku.
otwarcie oczyszczalni ścieków w
Kosztująca blisko 8 milionów
Paczkowie nastąpi 27 październi
inwestycja, to nie koniec wydatków
ka.
jakie gmina będzie musiała ponieść
MB
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SKOROSZYCE

Po modernizacji oczyszczalni ścieków będzie mniej zapachów - obiecuje Jan
Ambroziak z poznańskiego Biokonsultu

Prawie bez
azotu i fosforu

Rozpoczęto modernizację gmin
nej oczyszczalni ścieków w Brzezi
nach. Kredyt w wysokości około 410
tysięcy złotych na to zadanie pocho
dzi z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.

Po zakończeniu robót, które jest
planowane na koniec br., skoroszycka oczyszczalnia ścieków będzie
spełniać surowe wymagania Unii
Europejskiej.

Modernizacja polegać ma na
podniesieniu sprawności oczyszczal
ni poprzez zmodernizowanie części

mechanicznej i procesów biologicz
nych, które znacznie zredukują emi
sję szkodliwych związków azotu i
fosforu.
- Istniejący obiekt zostanie roz
budowany o komorę beztlenową i
niedotlenioną - mówi Jan Ambro
ziak z poznańskiej firmy Biokonsult
- warunkujące biologiczną redukcję
związków azotu i fosforu.
Modernizacji podlega również
poletko osadowe nadmiernego osa
du, który później będzie mógł być
wykorzystany jako jeden ze składni
ków nawozu.

Na sesję Rady Miasta w Korfantowie, mimo zaproś
nia, nie przybył opolski
*kurator
oświaty
Głównym tematem obrad XXII
Sesji Rady Miasta w Korfantowie
była ocena funkcjonowania oświaty
gminnej w roku 2000/2001. Radni
podjęli siedem uchwał, w tym sześć
jednogłośnie. Wątpliwości pojawiły
się podczas przyjęcia uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na
2000 rok. Za podjęciem tej uchwały
głosowało 16 radnych, 2 było prze
ciw, dwóch się wstrzymało.

Najbardziej wymiernym efektem
modernizacji oczyszczalni ścieków,
który odczują mieszkańcy (dosłow
nie) jest to, iż znacznie zmniejszy się
uciążliwość dla środowiska. Strefa
oddziaływania zmniejszy się od 2 do
3 razy i wyniesie około 50 metrów,
czyli będzie mniej nieprzyzwoitych
zapachów. Mniejsza ilość nieprzy
jemnych zapachów w otoczeniu to
m.in. wynik zmiany systemu napo
wietrzania ścieków. Nie bez znacze
nia jest również fakt, że po moder
nizacji zmieni się estetyka obiektu.

To już druga placówka szkolna z dostępem do Internetu

Prusinowice w Internecie
Od kilku dni uczniowie Szko
ły Podstawowej w Prusinowicach
mają możliwość surfowania po
Internecie. Uzyskanie dostępu do
Internetu to zasługa radnych gmi
ny Pakosławice i Urzędu Gminy,
który tę przyjemność będzie fi

nansował.

Uczniowie klasy Ili na zajęciach techniki

z elementami informatyki

komputerów i obliczania na nich
podatku VAT.
W gminie Pakosławice Szkoła
Podstawowa w Prusinowicach jest
drugą placówką szkolną (po Gim

Miłym akcentem było wręczenie
tytułu „Zasłużony dla Gminy Kor
fantów” dla Doroty Orłowskiej, dłu
goletniej nauczycielki z Kuźnicy Li
gockiej. Pani Danuta w gminie Kor
fantów pracuje przeszło czterdzieści
lat, cały czas jako nauczycielka, ak
tywnie działając w organizacjach
kulturalno - oświatowych.
Radni bez zastrzeżeń przyjęli
uchwałę w sprawie ustalenia regu
laminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom wszystkich dodatków.
Gmina Korfantów w placów
kach przedszkolnych zatrudnia 14
pracowników pedagogicznych i 19
administracyjno - obsługowych. W
ośmiu szkołach podstawowych pra
cuje 91 nauczycieli w pełnym wymia
rze, 20 w niepełnym, ośmiu pracow
ników administracji i 28 obsługi. W
dwóch gimnazjach - w Korfantowie
i Ścinawie Małej w trzynastu oddzia
łach 20 nauczycieli uczy 322 uczniów
w pełnym wymiarze, 20 w niepełnym
wymiarze godzin. Do szkół podsta

nazjum w Pakosławicach) w któ
rej uczniowie na co dzień mogą
korzystać z Internetu.
jp

wowych dowozi się ogółem
uczniów, do gimnazjum 96.
Proponowane zmiany w bu
cie wynikły z bieżących potrzeb;
ny. Wymaga to przeniesienia ś
ków z pozycji, które w bieżą
roku nie będą wykorzystane i zv
szenia planu wydatków tam, ę
jest to niezbędne. Z uwagi na t
w bieżącym roku nie organizov
gminnych dożynek oraz konkurs
najładniejszą zagrodę, zmniejs;
plan wydatków w dziale rolnic
Zmiana oprocentowania na zi
gniętych przez gminę pożycz!
pozwoliła zaoszczędzić kwotę 5
złotych.
Ponieważ w Zakładzie Go
darki Komunalnej i Mieszkani
zwiększyły się wpływy z podw
czynszów, radni zmniejszyli c
cje o 26 tys. złotych na bieżące
datki i przeznaczyli je na rozb
wę Ośrodka Sportu i Rekreac
Zmniejszono środki na w
grodzenie w administracji, [
znaczając je na zwiększenie w;
ków bieżących urzędu. R
zwiększyli również o kwotę f
zł konto ochotniczych straży pi
nych.
Na sesję Rady Miasta, n
zaproszenia, nie przybył op
kurator oświaty. Przysłał uspri
dliwienie. A szkoda. Jak mów
w czasie przerwy - usłyszałby
gorzkich słów.

Maraton trzeźwości
Na stadionie miejskim w Kor
fantowie odbyły się zawody sporto
we dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy pn. „Tiirniej piłkarski - Trzeź
wość Korfantów 2000”. Wzięło w
nich udział ponad 150 zawodników.

Organizatorami III edycji tego
turnieju byli Zarząd Gminy, Gmin
na Komisja Rozwiązywania Proble
mów Alkoholowych oraz Szkolny
Związek Sportowy w Korfantowie.
W kategorii klas V-VI szkół pod
stawowych do turnieju przystąpiło
sześć drużyn. Mecze rozgrywano wg
zasad obowiązujących w mini piłce
nożnej. W finale najlepsi byli chłop
cy ze SP we Włodarach, którzy po
remisie w regulaminowym czasie 1:1
byli lepsi w egzekwowaniu rzutów
karnych zwyciężając drużynę SP
Rzymkowice 3:1. Trzecie miejsce
zajęła piątka SP w Korfantowie.
Drużyny gimnazjalne ze Ścina

PRUSINOWICE

Szkolną pracownią kompute
rową opiekuje się nauczycielka in
formatyki Wioletta Serafin. Sala
komputerowa funkcjonuje od dwu
lat, lecz dopiero 5 października
uzyskała dostęp do Internetu. Z
pracowni korzystają uczniowie od
III klasy.
- Dążymy do tego, aby z na
szych komputerów korzystali nie
tylko uczniowie - mówi dyrektor
ka szkoły Bogusława Fedorowska.
- W najbliższym czasie planujemy
szkolenie dla rolników z naszej wsi
obejmujące podstawy obsługi

Kosmetyka
budżetu

wy Małej i Korfantowa przystąpiły
do gry już w 11-osobowych składach.
Lepsi okazali się gimnazjaliści ścijiawscy pokonując swoich rówieśni
ków 2:1.
Do turnieju juniorów zgłoszono
4 drużyny. W spotkaniu finałowym,
stojącym na dobrym poziomie junio
rzy LZS Ścinawa pokonali drużynę

Czarnych Korfantów 1:0. Strzelcem
zwycięskiej bramki był Przemysław
Janik.
•
Zwycięskie drużyny w kategorii

szkół podstawowycn 1 girrThs
otrzymały puchary uftk^do'
przez przewodniczącego GK,
wiązywania Problemów Alko
wych, a drużyna juniorów pi
burmistrza Korfantowa. Por
najlepsze drużyny otrzymały v
ściowy sprzęt oraz stroje spor
które wręczali burmistrz Zd;
Martyna i pełnomocnik ZG ds
Małgorzata Janik.
Integralną częścią impre;
konkurs plastyczny zorganizow
Szkole Podstawowej i Gimnazi
Korfantowie. Najlepsze prace1
nali wśród gimnazjalistów M
Raczek, Magda Sinicka i Beai
bek, natomiast w podstawowe
ładniejsze prace wykonali Ł
Buczkowski, Ola Sinicka i zbir
klasa VIb.
Impreza była sfinanso
przez Gminną Komisję Roz'
wania Problemów Alkoholow
Korfantowie.
Pełnomocnik Małgorzata
po zakończonym turnieju powi
ła: - Cieszę się, że tegoroczn
niej miał rekordową obsadę,
jest jedną z metod przeciwdzi
szerzeniu się patologii wśród
i młodzieży. A sądzę, że orgar
takich imprez służy propago
zdrowego stylu życia w trzeźv
zakończyła.

Zbigniew‘Marcinki<
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Biblioteka zaprasza

W sanatorium

Biblioteka Miejska w Głuchoła
zach dla upamiętnienia Roku Rey
monta zaprasza młodzież szkół śred
nich do wzięcia udziału w konkur
sie, który swoim zakresem obejmu
je dwie formy:
•
1. Przygotowanie scenariusza
związanego z życiem i. twórczością
Władysława Reymonta
2. Adaptacja sceniczna napisa
nego scenariusza
Osoby uczestniczące w pierwszej
formie nie muszą uczestniczyć w

drugiej. Adaptacja sceniczna prze
znaczona jest dla osób, które wyka
zują chęć do zaprezentowania przy
gotowanych scenariuszy.
Termin nadsyłania prac oraz
zgłoszenia adaptacji scenicznych
upływa z dniem 30 listopada 2000 r.
Realizacja przedstawień oraz
ogłoszenie wyników konkursu odbę
dzie się w dniu 20 grudnia 2000 r. o
godz. 11.00 w sali widowiskowej
Centrum Upowszechnia Kultury w
Głuchołazach.
an

Jednak grzeją
Spór pomiędzy spółdzielnią
mieszkaniową w Głuchołazach a
Energetyką Cieplną Opolszczyzny
odnośnie mienia ciepłowniczego na
terenie gminy nadal trwa. N^szczę
ście jednak 1.800 mieszkań ma za
pewnioną dostawę ciepła. Po kilku
dniach przerwy ECO postanowiło
grzać.
- Sprawą rozstrzygnięcia warun-

ków umowy zajmie się Urząd Re
gulacji Energetycznej do którego
zwróciliśmy się - informuje Henryk
Sołtysiak prezes MSM. ECO nadal
domaga sie podpisaniać umowy na
dostarczanie ciepła na 16 lat, a spół
dzielnia tylko na rok. Do czasu pod
jęcia decyzji mieszkańcy na pewno
będą mieć ciepło - zapewnia prezes
Sołtysiak.
an

ŁAMBINOWICE

Nauczyciele z gminy Łambinowice na razie nie mogą
liczyć na wyrównanie
Dzieci przebywające w sanatoim mają zapewnioną stałą opiekę
arską, pielęgniarską. Korzystają
óżnych zabiegów leczniczych, kliitycznych, stosuje się np. zabiegi
yngologiczne, leczenie borowina, płukanie gardła.

Jak sanatorium poradziło sobie
lobie przekształceń? - Myśmy zaze mieli problemy finansowe, ale
ażam, że rehabilitacja i leczenie
eci jest tańszą formą późniejszeleczenia wszystkich schorzeń,
?c to powinno być priorytetem >wi dyrektor Sitek. Ale teoria so:, a życie sobie - wzdycha dyrek. - Nie mamy za dużo pieniędzy,
ten kontrakt podpisany z Opol[ Regionalną Kasą Chorych wyrcza nam na styk, tzn. na płace i
datki rzeczowe w niezbędnym za:sie. Natomiast brakuje pieniędzy
inwestycje. Brakuje środków na

większe remonty, zakupy sprzętu.
Radzimy sobie - opowiada dyrektor.
Organizujemy kolonie, zimowiska i
tzw. zielone szkoły. Niestety docho
dy z tego nie są duże, ale w pewnej
mierze wystarczają na drobne zaku
py. Prowadzimy spokojną wegetację
- opowiada dyrektor. - Funkcjonu
jemy, ale się nie rozwijamy.
Niedawno w placówce 21 wrze
śnia w Zespole Szkół otwarto nową
pracownię komputerową. - Jest to
głównie zasługa nowego dyrektora
szkoły Jacka Górskiego - mówi dy
rektor. Klasa ma teraz 10 nowych
komputerów.
Sanatorium w najbliższym cza
sie zmieni nazwę, ponieważ nazwy
sanatorium może używać placówka
znajdująca się na terenie miejscowo
ści uzdrowiskowej, a Głuchołazy nie
stety statusu uzdrowiska jeszcze nie
uzyskały. W związku z tym sanato-

Na łasce MEN-u
W piątek 6 października odbyła
się nadzwyczajna sesja Rady Gmi
ny Łambinowice, na której radni
zdecydowali o przyznaniu nauczy
cielom dodatków: mieszkaniowego,
motywacyjnego. Wcześniej radni
zdecydowali o wysokości dodatków
funkcyjnego i dodatku za warunki
pracy.
Średnia peny a nauczycielska w

gminie Łambinowice będzie wyno
siła około 1922 zł. Ministerstwo

Wysokość poszczególnych dodatków
rium nazywać się będzie Ośrodkiem
Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń
dróg Oddechowych dla Dzieci w Jar
nołtówku.
an

Kwartalny konkurs
plastyczny
Gminny Ośrodek Kultury

inazjów z terenu gminy.

Tematyka tych konkursów zate jest starannie dobierana w
eżności od pór roku oraz świąt
iekawych wydarzeń rocznico:h.
Tym razem potencjalni na

stępcy Matejki i braci Kossaków
bęćlą mogli wykazać swoje zdol

ności manualne w następujących
tematach: w kategorii klas I-IV
- „Deszczowa jesień” - wyko
nać farbami plakatowymi
•- „W kryształowej grocie” technika dowolna
- „Wizyta św. Mikołaja” - wy
konać kredkami świecowymi
wzgl. farbami plakatowymi
Klasy V-VI i gimnazjum
- „Jesienna szaruga” - wyko

ag

Dyrektor Henryk Sitek

AMBINOWICE

Drtu i Rekreacji w Łambino:ach po wakacyjnej przerwie
nawia cykl kwartalnych konrsów plastycznych dla dzieci i
odzieży szkół podstawowych i

Edukacji Narodowej przyznało na
razie gminie 64 tys. zł subwencji, co
nie wystarczy nawet na wypłaty dla
nauczycieli za dwa miesiące. Wła
dze uważają, że gminy nie stać na
zaciągnięcie pożyczki. Dlatego też
nauczyciele będą otrzymywali należ
ne im z tytułu nowelizacji Karty na
uczyciela wyrównania sukcesywnie,
w miarę napływania obiecanych pie
niędzy z MEN-u.

Dodatek mieszkaniowy:

- na 1 osobę 3 proc, najniższego
wynagrodzenia
- na 2 osoby 4 proc.
- na 3 osoby 5 proc.
- na 4 i więcej 6 proc.
Dodatek motywacyjny:
od 5 do 20 proc, miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego
Dodatek funkcyjny:

dyrektor szkoły - od 200 do
600 zł

zastępca dyrektora - od 200 do
400 zł
kierownik świetlicy - od 100 dó
150 zł
dyrektor przedszkola - od 100 do
150 zł
wychowawcy klas -1 zł od ucznia
Dodatek za warunki pracy:

- za nauczanie indywidualne - 20
proc, stawki godzinowej
- za klasy łączone - do 50 zł mie
sięcznie.

Postulaty mieszkańców i radnych spełnione

nać farbami plakatowymi
- „W kryształowej grocie” -*
technika dowolna
- „Projekt kartki świątecznej
■bożonarodzeniowej” - technika
dowolna
Prace należy nadsyłać na ad
res GOKSiR w Łambinowicach
ul. Muzealna 1 w terminie do 20
grudnia br.
Najlepsze prace zostaną na
grodzone upominkami i dyplojnami.
ZM

Policja bliżej
Od bieżącego tygodnia miesz
kańcy gminy Łambinowice będą
mogli spotkać się ze swoim dzielni
cowym.

W budynku Urzędu Gminy sta
raniem radnych i władz gminy wy
gospodarowano i umeblowano po
kój, w którym dwa razy w tygodniu
będzie czynny punkt przyjęć intere

santów przez dzielnicowych. Jak
powiedział kierownik rewiru dziel
nicowych w Korfantowie młodszy
aspirant Henryk Iżykowski jako sta
łe dni na przyjęcia interesantów wy
znaczono wtorki i czwartki w godzi
nach od 16.00 do 18.00.
Można również dzwonić pod nr
4311300 wew. 131.
ip
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Preferencje polityczne mieszkańców gminy Niemodlin zbytnio nie odbiegają od

Czy od nowego rdku pogotowie będzie funkcjonow<

prognozowanych wyników

bez ambulatorium'?

List bez odpowiedzi

Jak głosowano

Starosta opolski Henryk Lalćwa

Wczorajsze wybory w gminie przebiegły bez zakłóceń. Służby~porządkowe nie musiały podejmować żadnych interwencji. W dziesięciu obwodach głosowało 56,52%
z 10.259 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Najwyższą frekwencję - 64,64%
zanotowano w obwodzie nr 4 (Ze
spół Szkół Zawodowych w Niemo
dlinie), najniższą w obwodzie nr 6

Oddział pomocy doraźnej w
Niemodlinie swoim zasięgiem obej
muje dwie gminy o obszarze 264 km
kwadratowych i około 19,5 tysiąca
ludzi. W 1999 roku karetki wy
jeżdżały 1.337 razy, w tym ponad
200 razy do wypadków drogowych.
Zatrudnieni w ambulatorium
oddziału pomocy doraźnej pracow
nicy obawiają się, że od nowego

(Rogi).

Który z kandydatów otrzymał
najwyższą/najniższą ilość głosów w
poszczególnych obwodach oraz ra
zem w gminie?
- Grabowski Dariusz - 0,71% w
obwodzie nr 4,0% w obwodzie nr 9,
razem 0,60%
- Ikonowicz Piotr - 0,44% w ob
wodzie nr 10, 0% w obwodzie nr 6,
7 i 9, razem 0,14%
- Kalinowski Jarosław -14,16%
w obwodzie nr 9,1,24% w obwodzie
nr 2, razem 4,0%
- Korwin-Mikke Janusz - 3,31%
w obwodzie nr 2,0% w obwodzie nr
8 i 9, razem 1,50%
- Krzaklewski Marian - 24,43%
w obwodzie nr 2,7,96% w obwodzie
nr 9, razem 14,42%

W środę nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej ma zai
cydować o utworzeniu samorządowego zespołu opi
zdrowotnej

nr 10, razem 15,11%
- Pawłowski Bogdan - 0,35% w

obwodzie nr 1, 0% w obwodach nr
2,3, 4, 5, 8, 9 i 10, razem 0,07%
- Wałęsa Lech - 2,07% w obwo
dzie nr 2, 0,42% w obwodzie nr 8,
razem 0,95%
- Wilecki Tadeusz - 0,23% w ob
wodzie nr 5, w pozostałych obwo

dach (oprócz 1.) 0%, razem 0,09%
Największą ilość głosów otrzy
mali: Aleksander Kwaśniewski 3.448 (59,47%), Andrzej Olechow
ski - 876 (15,11%), Marian Krza
klewski - 836 (14,42%), Jarosław
Kalinowski - 232 (4,0%) i Andrzej
Lepper -165 (2,85%). Pozostali kan
dydaci uzyskali poniżej stu głosów.
jp

ZGM

WIADOMOŚCI NIE TYLKO
KULTURALNE
Ośrodek Kultury i Rekreacji

„Żołędzie i kasztany w formach
plastycznych” - pod taką nazwą od
będzie się konkurs plastyczny dla
dzieci 17 października o godzinie
15.00.
„Dawne Księstwo Nyskie” w fo
tografii. To tytuł wystawy znanego
nyskiego fotografika Kazimierza
Staszkowa po raz pierwszy prezen
tującego w Niemodlinie swoje pra
ce. Wernisaż odbędzie się 20 paź
dziernika o godzinie 18.00.
Turniej tenisa stołowego dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum odbędzie się 25 październi
ka od godziny 15.00.
Zapisy do 20 października przyj

roku stracą pracę, a przyszłe po
towie to tylko karetka i lekarz. Pi
cięż w momencie likwidacji szp
la i ambulatorium każdy nagły pi
padek to odwożenie do szpital;
Opolu lub Nysie. Tylko czy posz
dowany bez udzielenia na miej
pierwszej pomocy wytrzyma ok
25 - 35 minut transportu?
W tej sprawie burmistrz, sta
sta, Urząd Marszałkowski i W<
wódzkie Pogotowie Ratunkc
otrzymali pismo od zaniepokc
nych pracowników ambulatori
pogotowia ratunkowego w Niei
dlinie.
Na razie trwa cisza.

Nie było chętnych

- Kwaśniewski Aleksander -

61,73% w obwodzie nr 1, 51,55% w
obwodzie nr 2, razem 59,47%
- Lepper Andrzej - 6,15% w ob
wodzie nr 6, 1,32% w obwodzie nr
4, razem 2,85%
- Łopuszański Jan - 1,59% w
obwodzie nr 1,0% w obwodzie nr 8
i 9, razem 0,81%
- Olechowski Andrzej - 19,28%
w obwodzie nr 3,8,77% w obwodzie

zapewnił, że po likwidacji SP ZOZ
w Niemodlinie pozostanie oddział
pomocy doraźnej, czyli pogotowie.
Niestety, nigdzie nie można się do
szukać czy w nowej placówce pogo
towia pozostanie, jak to jest dotych
czas, ambulatorium.

na tapecie

muje sekretariat OKiR.
„W krzywym zwierciadle” - cie
szący się dużą popularnością kon
kurs plastyczny na najzabawniejszą
karykaturę. Udział w nim wziąć
mogą uczniowie szkół podstawo
wych i gimnazjum. Termin składania
prac mija 31 października.

Michał Graczyk, karykaturzysta
zaprasza miłośników dobrej i moc
nej satyry na wystawę swoich nowych
grafik i rysunków. Obejrzeć je będzie
można w dniach od 2 października
do 6 listopada w Miejskiej Bibliote
ce Publicznej w Grodkowie. Michał
w swoich pracach prezentuje nowy
kierunek, zwany „polityczną porno
grafią”. »
JP

Repertuar kina „Zodiak” w Niemodlinie
15 X „Agent XXE’ - komedia, prod, polska
22.X „Jak wykończyć panią T” - komedia, prod. USA

29 X „Ja, Irena i ja” - komedia, prod. USA
Seanse rozpoczynają się o godz. 17.30

Na piątego października wyzna
czono przetarg na sprzedaż niemo
dlińskiego szpitala. Ze względu na
brak chętnych, pierwszy przetarg
nie doszedł do skutku.

Jak poinformował „Nowiny” sta
rosta opolski Henryk Lakwa, następ
ny przetarg odbędzie się w listopa
dzie.

Tymczasem 11 październik
Niemodlinie odbędzie się na<±
czajna sesja Rady Miejskiej pod
której radni mają podjąć uchwa
utworzeniu samorządowego ZO
i będą domagać się od Rady Po'
tu Opolskiego i starosty bezpła
go przekazania obiektu szpitale
wraz z wyposażeniem.

Potrącił v
na przejściu.

Jak solennie obiecywał dyrektor
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
trzy dni miała trwać naprawa sieci
wodociągowej w blokach przy alei Wol
ności w Niemodlinie.

Niestety, już prawie dwa tygodnie
mieszkańcy wyższych pięter pozbawie
ni są możliwości korzystania z kąpieli,
a cieknąca z kranów woda swoim ko
lorem przyporpina gnojowicę. Zdespe
rowani mieszkańcy w słoiku dostarczyli
dyrektorowi ZGM-u próbki cieczy,
która w założeniach mabyćwodą zdat
ną do celów spożywczych. Nic nie skut
kuje. Aby zażyć kąpieli, ludzie łapią w
garnki w miarę czystą wodę, grzeją na
kuchenkach gazowych. Pranie w auto
matach jest niemożliwe, wróciły do łask
„franie” (jeżeli ktoś przezornie scho
wał takową w piwnicy).
Brak wody to nie wszystkie niespo
dzianki ze strony ZGM-u. W mieszka
niach jest zimno. Osiedlowa kotłownia,
mimo nowoczesnej instalacji i niskich
temperatur nie ogrzewa mieszkań, co
odczuwają mieszkańcy bloków na Osie
dlu Piastów.
Tymczasem w Urzędzie Miasta,
gdzie swoje biura ma Zakład Gospo
darki Mieszkaniowej, w kranach jest
czysta woda, kaloryfery grzeją.
Dyrekcja i pracownicy ZGM-u
mają się dobrze.
ŻP

*
Bardzo groźnie wyglądało potrą
cenie ośmiolatka z Niemodlina, któ
re wydarzyło się 3 października oko
ło 12.50. Na przechodzącego tuż
obok komisariatu policji przez ze
brę ucznia drugiej klasy szkoły pod
stawowej na ulicy Bohaterów Po
wstań Śląskich w Niemodlinie na

jechało osobowe audi.

Potrącony chłopak upadł na ma
skę samochodu, przejechał na niej

około pięć metrów, po czym i
na jezdnię uderzając w nią ple<
Od poważniejszych obrażeń oś
latka uratował tornister - plecak
•niezbyt duża prędkość samoc
prowadzonego przez 23-letr
kierowcę z RFN.
Dziecko, po tygodniowym ]
cie na obserwacji w opolskim
talu, wróciło do domu.

JC
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iły
piątek 13.10

IA SPISKU
1 JO Teoria spisku (Conspiheoryj • thriHer, USA 1997,
:hard Donner, wyk Mel Giblia Roberts, Patrick Stewart,
ozart (129 min)
irski taksówkarz, Jerry Fletst ogarnięty obsesją dotyczą'ców, której źródeł można do
ić się w utracie pamięci Cały
zas zajmuje mu prowadzenie
•o dochodzenia, którego rezuldzieli się w młodą prawniczpartamentu Sprawiedliwości,
utton. Mężczyzna twierdzi, że
gu grozi śmiertelne niebezpie'o, jednak Alice nie traktuje
lie domysłów Jerrego Flelcheneta zmiffiia zdanie, gdy do
do porwania taksówkarza. Po
ieczce z rąk porywaczy, postaj zająć się sprawą...

'WYZBRODNI
VT 00.50 Motywy zbrodni
I Thoughts) - thriller, USA
eż. Alan Rudolph, wyk Dem i
Glenne Hęadly, Bruce Wilrvey Keitel (99 min)
tik John Woods (H. Keitel)
zi śledztwo w sprawie zamor^Jamesa Urbańskiego (B.
Którtgociało zostało znalekanal^Kśród podejrzanych
a dęnata, Joyce (G. Headty) i
iaciotka CynthftNjQlog^(D.

. Wezwana na przemfchahie,
t^fr^wiada historię małżeńtóre od dniajlubu nie rok
*
dnych nacfzieiNłąmes był boyesywnym nierobełn i narko!, znęcającym się nad swoją
Yoods czując, że obydwie koi zamieszane w morderstwo,
ę poznać motywy zbrodni i
czy śmierć Jamesa nastąpiła
ku desperackiego odruchu

tygodnia
obronnego Joyce, której przyjaciółka
pomogła jedynie pozbyć się zwłok, czy
też to Cynthia pchnęła nożem pijane
go mężczyznę... Obraz będący typową
historią kryminalną potraktowany zo
stał niczym psychologiczna szarada,
bowiem śledztwo nie przynosi odpo
wiedzi na pytanie o sprawcę zbrodni,
mnożąc jedynie pytania.

2009 roku. Tajemnica szybko się wy
jaśnia. Bohater zostaje przeniesiony
w przyszłość przez międzynarodową
szajkę handlarzy ludzkimi organami,
a jego ciało ma zapewnić bogatemu
biznesmenowi nieśmiertelność.
Szczęśliwym trafem Alexowiudajesię
uciec... Zabawny film fantastyczny z
interesującą gwiazdorską obsadą.

MODLITWA

AMERYKAŃSKI ŁOWCA

ZA UMIERAJĄCYCH

TVP2 23.45 Amerykański łowca
(The Young Americans) - film kry
minalny, W. Bryt. 1993, reż. Danny
Cannon, wyk. Harvey Keitel, Iain
Glen, John Wood, Terence Rigby (99
min)
Nowojorski policjant, John Harris (H.
Keitel), przyjeżdża do Londynu, aby
pomóc tutejszej policji w rozpracowa
niu gangów handlarzy narkotyków.
Jego podejrzenia padają na amerykań
skiego gangstera, Carla Frazera, któ
rego śledzi od wielu miesięcy. Niebez
pieczny kryminalista jest osobistym
wrogiem policjanta. To właśnie jego
Harris obciąża winą za rozpad swoje
go małżeństwa. Długie i niebezpiecz
ne dochodzenie utwierdza Johna w
przekonaniu, że Frazer wmieszanyjest
w nielegalny handel narkotykami..

TVN 0030 Modlitwa za umierających
(A Prayer for the Dying) - Film sen
sacyjny, W. Bryt 1987, reż. Mike Hod
ges, wyk Mickey Rourke, Bob Ho
skins, Alan Bates, Liam Neeson (103
min)
Martin Fallon (M. Rourke) funkcjo
nuje w świecie, gdzie nie zadaje się
pytania: Czy istnieje życie po śmierci?
lecz Czy istnieje życie przed śmiercią?
Ten świat to Północna Irlandia. Fal
lon, przygnębiony panującym wokół
bezprawiem, przyłącza się do oddzia
łów IRA. Chce walczyć o wolność swe
go kraju, ale czy można stworzyć ów
lepszy, wolny kraj za pomocą zabijania?...

ku. Okazuje się bowiem, że eks-dziewczyna Sama i były narzeczony Mąggie
mieszkają razem w Soho. Sam i Mag
gie postanawiają opracować plan ze
msty na swoich byłych, niewiernych
partnerach...

środal8.10

' TATO, MASZ SYNA!
TVP120.10 Okruchy życia: Ihto, masz
syna! (Here Comes the Son) - film obycząjowy, USA 1996, reż. Paul Schne
ider, wyk Scott Bakula, Chelsea Botfield, Dan Lauria, Cynthia Martells
(88 min)
Wzruszająca opowieść o rodzeniu się oj
cowskiej miłości Czterdziestojednoletni Jake Henry, którego dotychczasowe
beztroskie życie usiane byłojedynie prze
lotnymi romansami, pewnego dnia do
wiaduje się, że ma syna Z chwilą, gdy
matka dziecka zostaje skierowana na
badania psychiatryczne, Jake - jako bio
logiczny ojciec - musi sam zaopiekować
się małym Zackiem...

czwartek 19.10

sobota 14.10
niedziela 15.10

FREEJACK
POLSAT 22.00 Freejack - film SF,
USA 1992, reż. Geoff Murphy, wyk
Emilio Estevez, Mick Jagger, Rene
Russo, Anthony Hopkins (105 min)
Alex Furlong (E. Estevez), znakomity
kierowca Formuły 1, staje kolejny raz
do wyścigów w roli faworyta. Tym ra
zem idol ulega niebezpiecznemu wy
padkowi Jego wóz rozbija się na be
tonowym wiadukcie, ale ciało Alexa
zostaje wyciągnięte z samochodu na
ułamek sekundy przed katastrofą.
Alex, choć oficjalnie martwy, cały i
zdrów ląduje na stole operacyjnym w...

MIŁOŚĆ JAK NARKOTYK
TVN 15.10 Miłośćjak narkotyk (Ad
dicted to Love) - komedia obyczajo
wa, USA 1997, reż. Griffin Dunne,
wyk Meg Ryan, Matthew Broderick,
Kelly Preston, Tcheky Karyo
(96 min)
Sam, astronom z małego miasteczka
w środowych Stanach, wyrusza do
Nowego Jorku, aby odzyskać względy
swej byłej dziewczyny, Lindy. Jegopla
ny ulegają pewnej zmianie, gdy spo
tyka Maggie, artystkę z Nowego Jor+

CHŁOPIĘCY ŚWIAT
TVN 2325 Chłopięcy świat (This Boy’s
Life) - film obycząjowy, USA 1993, reż.
Michael Caton-Jones, wyk Robert De
Niro, Ellen Barkin, Leonardo Di Caprio, Jonah Blechman (130 min)
Utah, rok 1957. Bezrobotna, cierpią
ca na brak pieniędzy rozwódka, Ca
roline Wolff (E. Barkin), wraz ze
swym kilkunastoletnim synem Tobym,
podróżuje po Ameryce w poszukiwa
niu pracy i szczęścia. Gdy spotyka
Dwighta (R. De Niro) - mechanika sa
mochodowego - jest pewna, że
uśmiechnęło się do niej szczęście.
Mężczyzna jest przystojny, sympatycz
ny i romantyczny...

!4) - serial obyczajowy
krakowskie Przedmieście 27
riełda
Wiadomości
rognoza pogody
Rycerz Piotruś herbu Trzy
ta” - serial animowany
idyneczka
ajeczki Jedyneczki
Tajemnicza kobieta”
120) - telenowela
ensacje XX wieku
aki jest świat - magazyn
tacja PRL: Media

’ - serial komediowy, Polska
ł, reż. Marek Bielecki, wyk.
fsztof Hanke, Zbigpiew
zkowski, Joanna Bartel,
lan Grad (21 min) (powt.)
łansmisja obrad Sejmu
Badziewiakowie”:
miany wdovviec” - serial
iediowy, Polska 1999, wyk.
'ek Malinowski, Joanna

12.25 Czas relaksu
12.45 „Plebania” (3) - serial
13.15 Jeśli nie Oxford, to co?
13.40 Mam sprawę
1350 Na żywioł (2): Powietrze
14.10 Gimnazjum 2000 - felieton
14.15 Mam sprawę
14.25 Normalnie jak w domu (2):
Koleżanki i koledzy
14.45 English and Arts
15.00 Wiadomości
15.10 l\varzą w twarz z Europą
15.30 U progu...: Tarzan jako krytyk
Oświecenia
15.50 Po pierwsze środowisko
16.15 Auto-mix

16.30 „Moda na.sukces” (1229)
17.00 Teleexpress
17.20 „Plebania” (4) - serial
17.50 Gość Jedynki
18.05 Jaka to melodia?
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka: „Fraglesy”
19.30 Wiadomości
20.10 „Joanna D’Arc” („Joan of
Arc”) (2/4) - serial historyczny
21.05 Piątek z Jedynką
22.25 Monitor Wiadomości
22.55 Sportowy flesz
23.00 „Modliszka” („Praying
Mantis”) - film sensacyjny,
USA 1993, reż. James Keach,
wyk. Jane Seymour, Barry
Bostwick, Frances Fisher, Chad

Allen (85 min)
00.30 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina - relacja z II etapu
00.55 „Instynkt mordercy” („Killer
Instinct”) - thriller, USA 1988, reż.
Warris Hussein, wyk. Melissa
Gilbert, Woody Harrelson,
Fernando Lopez, Alexander Folk
(93 min)
02.30 „Morderstwo na szlaku
Iditarod” („Murder on the
Iditarod Trail”) - film sensacyjny,
USA 1995, reż. Paul Schneider,
wyk. Kate Jackson, Corbin
Bernsen, Michael Damian, Philip
Granger (84 min)
03.50 Zakończenie programu

Kurowska, Waldemar Sierański,
Piotr Kryszan (25 min) (powt.)
15.30 Na maksa - teleturniej
16.00 Panorama
16.10 „Ich pięcioro” („Party of
Five”) (138) - serial dla
młodzieży, USA 1999, reż. Ken
Topolsky, wyk. Matthew Fox,
Scott Wolf, Neve Campbell,
Lacey Chabert (42 min)
17.00 Europejczycy
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania

18.55 „Sukces” (11) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Andrzej Kostenko, wyk.
Dorota Deląg, Piotr
Machalica, Andrzej
Pieczyński, Piotr Fronczewski
(27 min)
19.25 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina - relacja z II etapu
19.55 Kabaret z mundurem w tle
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
+

21.30 Biuro ogłoszeń - cykl
dokumentalny
22.00 „Zakochana Cartier” („The
Cartier Affair”) - komedia
kryminalna, USA 1984, reż. Rod
Holcomb, wyk. Joan Collins,
(92 min)
23.40 „Królewskie wpadki” - film
dokumentalny, W. Bryt. 1999
00.05 „Zawodowiec” („Le
professionnel”) - film sensacyjny,
Francja 1981, reż. Georges
Lautner, wyk. Jean-Paul
Belmondo, (104 min)
01.50 Zakończenie programu

>LSAT
iosenka na życzenie
Wilkołaczek” (3) - serial
iowany (25 min) (dubbing)
Batman” (7) - serial
iowany, USĄ (dubbing)
Olityczne graffiti
Skrzydła” („Wings”) (27) 1 komediowy
Herkules” („Hercules 5”)
- serial fantastyczny, USA
i, wyk. Kevin Sorbo,
lony Quinn, Renne
annor, Tobert Trebor
nin) (powt.)
Zbuntowany Anioł” („Wild
:l”) (99) - telenowela,
:ntyna 1999, reż. Hernan
iftamsohn, wyk. Natalia
ro, Facundo Arana,
anda Mistral, Veronica
ra (50 min)
Fiorella” („Pobre Diabla”)
- serial obyczajowy, Peru
Ł wyk. Angie Cepeda,
idor Del Solar, Arnaldo

IpOŁSATponiedziałek 16 października, godz. 21.00
TVN

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes ■

yp 2
'elezakupy
dziennik krajowy
Itudio urody - magazyn
pogram lokalny
Święta wojna” (2): „Śląski

(Mrs Doubtfire) - komedia, USA 1993, reż. Chris Columbus, wyk Robin Williams, Salty Field, Pierse Brosnan
(120 min)
Hillard, lekkomyślny i niezbyt odpowiedzialny bezrobotny aktor, po rozwodzie z żoną usiłuje zachować bliski kon
takt z ukochanymi dziećmi Niestety, sąd zezwala na rzadkie wizyty, co w żadnym razie nie zadowala ani jego, ani
tym bardziej dzieci Kiedy dowiaduje się, że jego żona poszukuje opiekunki dla ich pociech, wpada na szalony
pomysł. W kobiecym przebraniu, jako żwawa i pomysłowa sześćdziesięciolatka - pani Doubtfire - podejmuje pracę
gosposi..

PIĄTEK 13 PAŹDZIERNIKA 2000
VP 1
awa czy herbata?
elezakupy
Panie na Mogadorze”
s gens de Mogador”)

PANI DOUBTFIRE

Andre, Maria Cristina Lozada
(50 min) (powt.)
11.30 „Roseanne” (101) - serial
komediowy, USA 1988-1996,
wyk. Roseanne, John Goodman,
Laurie Metcalf, Lecy Goranson
(25 min)
12.00 Jej cały świat” („Jesse”) (6) serial komediowy, USA 1998-99,

animowany, Japonia/USA 199899 (dubbing)
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 „Adam i Ewa” (4) - serial
obyczajowy, Polska
16.45 „Wysoka fala” („High Tide”)
(37) - serial, Australia/USA/
Niemcy 1994, reż. John Wise,
reż. James Burrows, wyk.
wyk. Rick Springfield, Yannick
Christina Applegate, Bruno
Bisson, George Segal (55 min)
Campos, George Dzundza,
17.45 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
David DeLuise (25 min)
(50) - serial obyczajowy
12.30 Disco Polo Live
18.35 Kurier TV
13.30 „Świat według Kiepskich”
18.55 Informacje
(50) - serial komediowy, Polska,
19.00 Prognoza pogody
reż. Okił Khamidov, wyk.
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Andrzej Grabowski, Marzena
Angel”) (100) - telenowela,
Sztuka, Bartek Żukowski, Basia
Argentyna 1999, reż. Hernan
Mularczyk (25 min) (powt.)
Abrahamsohn, wyk. Natalia
14.00 Dyżuflty satyiyk kraju *
Oreiro, Facundo Arana,
program Tadeusza Drozdy
Z
Fernanda Mistral, Veronica .
14.30 Ręce, które leczą - program *
Vieyra (50 min)
Zbyszka Nowaka
20.00^,Miodowe lata” (59) - serial
15.00 „Pokemon” (18) - serial
komediowy, Polska 1999, reż.#

wentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

Maciej Wojtyszko, wyk. Cezary
Żak, Artur Barciś, Agnieszka

Pilaszewska, (25 min) (powt.)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
20.55 „Graczykowie” (33) - seriaL
komediowy
21.25 „Błękitny lód” („Blue Ice”) film sensacyjny, W. Bryt. 1992, reż.
Russell Mulcahy, wyk. Michael
Caine, Sean Young, Ian Holm,
Alan Armstrong (100 min)
23.20 Informacje i biznes informacje
23.35 Prognoza pogody
23.45 Polityczne graffiti
00.00 Różowa landrynka - magazyn
erotyczny
00.30 Kurier TV
00.50 „Motywy zbrodni” („Mortal
Thoughts”) - thriller, USA 1991,
reż. Alan Rudolph, wyk. Demi
Moore, Glenne Headly, Bruce
Willis, Harvey Keitel (99 min)
02.40 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

06.05 „Porywy serca” („Por tu amor”) (46) - serial
06.45 Telesklep
07.00 „Kraina snu” (8) - serial animowany
07.25 „Alf” (34) - serial komediowy
0750 „Laboratorium Dextera” (25) - serial animowany
08.15 „Iron Man” (16) - serial animowany
08.35 „Kleszcz” (35) - serial animowany
09.00 „Kłamstwo i miłość” („La Mentira”) (100) - serial
09.50 Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep
11.30 „Esmeralda” (92) - serial obyczajowy
12.20 „Centrum nadziei” - telenowela dokumentalna
1250 Kuroń raz! - magazyn kulinarny
13.20 Pepsi chart - program muzyczny
1350 „Kraina snu” (8) - serial animowany
14.15 „She-Ra Księżniczka mocy” (19) - serial
14.40 „Iron Man” (16) - serial animowany
15.05 „Kleszcz” (35) - serial animowany
15.30 „Belfer z klasą” (6) - serial komediowy, USA
16.00 „Alf’ (35) - serial komediowy
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
16.50 „Valeria” (26) - serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Porywy serca” („Por tu amor”) (47) - serial
20.30 Milionerzy - teleturniej
21.20 „Teoria spisku” („Conspiracy Theory”) - thriller,
USA 1997, reż. Richard Donner, (129 min)
00.00 Noktowizjer - magazyn dla ludzi o mocnych
nerwów
00.30 „Modlitwa za umierających” („A Prayer for the
Dying”) - film sensacyjny, W. Bryt. 1987, reż. Mike
Hodges, wyk. Mickey Rourke, Bob Hoskins, Alan
Bates, Liam Neeson (103 min)
02.30 „Zmysłowa intryga” („Erotic Boundaries!’) - film
erotyczny, USA 1997, reż. Mike Sedan, wyk. Kathy
Showers, Tim Agee, Chris Johnston, Carolyne Smith
(100min)
04.05 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Grupa specjalna EKO 07:25 Parowóz Tomek i jego
przyjaciele 07:30 Opowieści różnej treści 08:00 Fakty po
ranne 08:35 Kassandra 09:00 Lubię dom i ogród 09:45 To
jest temat 10:00 Telezakupy 10:30 Dolnośląski magazyn
motoryzacyjny - powt. 10:45 Teiekurier 11:15 Słoneczny
patrol 12:00 Czuję więc jestem 12:20 U siebie 12:45 Miesz
kaj lepiej 13:00 Niezwykłe wyścigi 13:30 Sport na luzie

14:00 Kalejdoskop regionalny 14:10 Projektantki 14:35
Sanktuaria przyrody 15:00 Eneduerabe 15:30 Serial dla
dzieci 16:00 Film dokumentalny 16:30 Pierścień i róża
17:00 Lubię dom i ogród 17:15 Fakty - Wrocław 17:30
Więcej kultury - magazyn aktualności kulturalnych 18:00
Fakty - wydanie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Czas
na kibica 18:30 Więcej kultury - rep. 18:50 Czas na bajkę
19:00 Mecz siatkówki 21:00 Miłość i namiętność 21:30
Fakty + komentarze 21:45 Śląskie smaki i klimaty 22:00

Tb jest temat 22:15 Od pucybuta do... 22:45 Autostrada magazyn motoryzacyjny 23:10 Jazz nocą

TVC 1
05.00 - Sama doma 05.59 - Dobre rano 08.25 - Kouzelna śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 - Kulturni
tydenik Zamek Jemniśte 0955 - ĆT o vikendu 10.00
- Ridić slećny Daisy 1135 - Ćeme ovce 11.50 - Tele

shopping 12.00 - Zpravy 12.10 - Doktorka Quin
nova II. 1255 - Krasny ztraty 13.30 - Na stope 1350
- Klekanice 14.15 - J. Śkrorecky - D. Klein 15.20 Znovu Na Vlachovce 1555 - ĆT o vikendu 16.00 Zpravy 16.05 - Star Trek: Nova generace VII
(12/26) (1987-94). Hraji: P. Stewart, J. 16.50 Sprfouchlata 17.00 - Horizonty divociny (11/28)
17.30 - AZ-kviz 17.55 - Predpoved poćasi 18.00 Vecerniky 18.10 - Kinobox 1835 - CT vize 1857 Śfastnych 10 a Śance milion 19.00 - Većernićek
19.15 - Udalosti 19.35 - Thdy a ted 19.45 - Pred
poved poćasi 1950 - Branky, body, vteriny 20.00 Tak nevahej a toć! 20.30 - Ranć U Zelene sedmy
(3/14) 21.25 - Diagnoza smrti 2255 - Udalosti plus
23.10 - Predpoved poćasi 23.13 - Branky, body,
vteriny 23.15 - Losovani Śfastnych 10 a Śance mi

lion 23.20 - Milovani 0050 - Udalosti ve svete 01.00
- Star Trek: Nova generace VII (12/26) 01.40 - O
pokład Aneżky Ćeskć 02.15 - Recepta! pro dum a
zahradu 0250 - Paskvil 03.45 - Ćlovećiny Adolfa
Borna 04.10 - Souvenir

TVC 2
05.00 - Uloźiśte 05.10 - Velky vuz 05.35 - Chcete
me? 05.50 - Ekonomicky tydenik 06.05 - Evropa
dnes 0630 - Jak se źije kuiyrum podle Jana 06.45 ĆT o vikendu 06.50 - Noviny STV 07.10 - Udalosti
ve svete 07.20 - Vecerniky 0755 - Panorama 08.30 „21 ” 09.00 - Dobre rano 11.30 - Ekonomicky tydenik
11.45 - Pokłady sveta 12.00 - Velky vuz 12.25 Vikend s... 12.35 - Zpivani na farme 13.10 - AZkviz 13.35 - Tykadlo 14.00 - Pohadka o vemosti 15.10
- Ęledemodry svet 1530 - Jeśte jsem tady 16.00 Kde se stała chyba II (5/26) 16.25 - Ferrari - cerveny
sen 17.15 - Vzali nohy na ramena 19.10- Zpravy ve
znakove red 19.15 - Magazin Ligy mistru 19.55 Prehled vecernich pofadu 20.00 - Zapomenuty fo
tograf Ahasver 21.00 - „21” 2130 - Jiste, pane ministfe (16/22)22.00 - Monty Pythonuv Letajici cirkus 22.30 - Seśli se... 23.25 - Divy II 00.40 - Na stope
01.05 - Euronews 02.00 - „21 ” 02.30 - Kinobox 03.00
- WORLDNET 03.55 - Osud jednoho Zbafeelce

TV NOVA
5.04 Novashopping 5.20 Milady (95) 6.0(^Snidane
s Novou 830 Chemie valky 9.30 Slećna matm ka (ćb)
11.12 Novashopping 11.15 Cosby show ’vil (20)
11.40 Lodlasky(8) 1230ESMERALDA(51) 13.20
Tak jde ćas (1479) 14.05 Superman IV (3) 15.05 JAG
(7) 16.00 Aćko 16.43 Novashopping 16.45 Prave ted
z regionu 16.55 Fotbalova Gambrinus liga 1833
Poćasi 1835 Patećni kolotoć 1930 TELEVIZNI
NOVINY 20.00 Velke uniky Davida Copperfielda
20.55 Aż si vydechnu 23.13 Prave dnes 23.15
Poćasićko 23.20 Vestirna special 0.05 Perićko 0.45
Patek tfinacteho 2.25 Ninjova pomsta 335 Nova
shopping 4.10 Lovec z podsveti (10)

DODATEK
TELEWIZYJNY
SOBOTA 14 PAŹDZIERNIKA 2000
TVN

TVP 1
13.00 Wiadomości
13.20 „Zimna wojna” (21/24):
„Szpiedzy. 1944-1994” - serial
dokumentalny, USA 1999
14.10 „Opowieści z Mórz
Południowych” („Tales of the
South Seas”) (4/22) - serial
15.00 Zabawy językiem polskim
15.30 Studio Orzech
15.45 Trudne pytania - program
publicystyczny
16.35 Lista przebojów - magazyn
muzyczny (stereo)

06.30 Wszystko o działce i ogrodzie
06.55 Agrolinia - program rolniczy
07.45 Tańce polskie: Tańce
przeworskie (2) - program

artystyczny
07.55 „Zwierzęta świata”:
„Podwodna Islandia” (2-ost.)
08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 Ziałno: Jubileusz rodzin
09.05 Cybermania
09.35 Walt Disney przedstawia
10.55 „Doktor Quinn” („Dr Quinn.
Medicine Woman”) (32) - serial
11.45 Kwadrans na kawę
12.05 „Świat Majów”

17.00 Teleexpress
17.25 Kochamy polskie seriale teleturniej
17.55 MdM - program rozrywkowy

12.25 Miliard w rozumie

18.20 Akademia IQ - Pokaż, co
potrafisz - talk show
19.00 Wieczorynka: „Mapeciątka” (77) - serial animowany,
W. Bryt. 1984 (30 min)
(dubbing)
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.5^Prognoza pogody

20.05 Miss Polonia (1)
21.10 Sportowa sobota
21.25 Miss Polonia (2)
22.30 „Krzyk 2” („Scream 2”) thriller, USA 1997, reż. Wes
Craven, wyk. Neve *
Campbell, Courteney Cox,
David Arquette, Laurie

Metcalf (115 min)
00.30 Życie moje - magazyn
publicystyczny
01.10 Noc internauty
01.45 „Klan” (379,380,381)telenowela, Polska 2000, reż.
Paweł Karpiński, wyk. Zygmunt
Kęstowicz, Agnieszka Kotulanka,
Tomasz Stockinger, Izabela
Trojanowska (75 min) (powt.)
02.55 „Kij wam w oko” („Prick Up
Your Ears”) - dramat psycholo
giczny, W. Bryt. 1987, reż. Stephen
Frears, wyk. Gary Oldman, Alfred
Molina, Vanessa Redgrave,
Wallace Shawn (105 min)
04.45 Zakończenie programu

TVP 2
USA 1964 (7 min) (dubbing)
12.00 Kino bez rodziców: „Trzy
szalone zera” (6/13): „Wyścig” serial przygodowy

07.00 Echa tygodnia (program w
języku migowym)
07.30 Tacy sami - magazyn ludzi
niepełnosprawnych
08.00 Program lokalny
09.00 „M.A.S.H.” (206) - serial

12.25 Kino bez rodziców: „Parker
Lewis nigdy nie przegrywa”
(„Parker Lewis Can’t Lose”)
(32/73) - serial komediowy, USA
1989, reż. Jeff Melman, wyk.
Corin Corky Nemec, (23 min)
13.00 „Co ludzie powiedzą?”
(„Keeping up Appearances”)
(6/40) - serial komediowy, W.
Bryt. 1990, reż. Harold Snoad,
wyk. Patricia Routledge, Clive
Swift, Judy Cornwell, Geoffrey
Hughes (27 min)
13.30 Zgadula - teleturniej
14.00 Arka Noego - magazyn

komediowy
09.30 W życiu wszystko prztmija
oprócz radia
10.30 „Historia Ziemi” (1/8):
„Podróżnicy w czasie” • serial
dokumentalny, W. Bryt. 1998
(stereo)
11.30 Kino bez rodziców:
„Jetsonowie” (5) - serial
animowany, USA 1976 (25 min)

(dubbing)
11.50 Kino bez rodziców: „Tom i
Jerry” (4) - serial animowany,

14.30 Familiada - teleturniej
15.00 „Złotopolscy” (257):
„Jasnowidz” - telenowela,
Polska 2000, reż. Ireneusz
Engler, wyk. Ewa Ziętek,
Henryk Machalica, Agnieszka
Sitek, Paweł Wawrzecki

(25 min)
15.30 Wielka gra - teleturniej
16.20 Jazda kulturalna - magazyn
kulturalny
16.55 Spotkania Ojca Świętego z

rodzinami - transmisja
20.00 Co nam w duszy gra: Adio
pomidory - program
rozrywkowy
20.50 Słowo na niedzielę
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram

21.25 Prognoza pogody
21.35 „Jak sprzedać zdechłego psa”
(„Cold Dog Soup”) - komedia,
Australia/W. Bryt. 1990, reż. Alan

Matter, wyk. Randy Quaid, Frank
Whaley, Christine Harnos, Sheree

North (85 min)
23.00 KOC - Komiczny Odcinek
Cykliczny
23.25 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina - podsumowanie II etapu
23.45 „Amerykański łowca” („The
Young Americans”) - film
kryminalny, W. Bryt. 1993, reż.
Danny Cannon, wyk. Harvey
Keitel, Iain Glen, John Wood,
Terence Rigby (99 min)
01.25 Zakończenie programu

POLSAT
Catch a Thief”) - film
kryminalny, USA 1955, reż.
Alfred Hitchcock, wyk. Cary
Grant, Grace Kelly, Charles
Vanel, Jessie Royce Landis
(102 min)
14.30 Gospodarz - teleturniej
15.00 Disco Polo Live
15.50 Fundacja Polsat
16.00 Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Dyżurny satyryk kraju program satyryczny Tadeusza
Drozdy
16.50 „Przyjaciele” („Friends”)
(89) - serial komediowy, USA
1994, wyk. Jennifer Aniston,
Courtney Cox, Lisa Kudrow,
Matthew LeBlanc (25 min)

06.00 Disco Relax
07.00 Dyżurny satyryk kraju
07.30 W drodze
08.00 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
08.30 „Spider-Man” (27) - serial
09.00 „Godzilla” (11) - serial
09.30 „Power Rangers” (254)
10.00 „Strażnik Teksasu” („Walker
Texas Ranger”) (157) - serial
sensacyjny, USA 1996, wyk.
Chuck Norris, Clarence Gilyard,
Sheree J. Wilson (45 min)
(powt.)
10.55 „Pokonać lęk” („Dare to
Love”) - thriller, USA 1995, reż.
Armand Mastroianni, wyk. Josie
Bisset, Jill Eikenberry, James B.
Sikking, Jason Gedrick (90 min)
12.35 „Złodziej w hotelu” („To

17.20 „Asy z klasy” („Popular”)
(7) - serial dla młodzieży, UŚA
1999-2000, (45 min)
18.10 Idź na całość - show z
nagrodami
19.05 „Adam i Ewa” (5) - serial
• 20.00 „Świat według Kiepskich”
(51) - serial komediowy
20.30 „Duża przerwa” (7/24) serial obyczajowy
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
21.05 „Niewiarygodne, ale
prawdziwe” (45) - serial
dokumentalny, USA 1999
(25 min)
21.30 Kurier sensacji
22.00 „Freejack” - film SF, USA
1992, reż. Geoff Murphy, wyk.

Emilio Estevez, Mick Jagger,
Rene Russo, Anthony Hopkins
(105 min)
00.00 „Opowieści z krypty” („Tales
from the Crypt”) (69) - serial
00.30 Playboy: „Zatoka Namiętno
ści” („Passion Cave”) (25) - serial
erotyczny, USA 1999, wyk.
Caroline Ambrose, Lauren Hayes,
Steven Ginsburg, Nancy Lynn
Vaughn (25 min)
01.00 Playboy; „Beverly Hills
Bordello” (25) - serial erotyczny
0130 „Zła” („Mischievous”) - film
erotyczny, USA 1996, reż. Helen
Haxton, wyk. Doug Jeffrey,
Jennifer Burton, (96 min)
03.15 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

07.00 Telesklep
#
08.00 „Laboratorium Dextera” (^) - serial animowany
08.30 Mama, tata ija - teleturniej dla iftieci i rodziców

09.00 „Iron Man” (17) - serial animowany
09.35 „Obrońcy kryształu” (9) - serial animowany
10.00 Pepsi chart - program muzyczny
10.30 „Gwiezdne wrota” („Stargate SG-1”) (17) - serial
11.30 „Nie do pary” („Odd Man Out”) (7/13) - serial
komediowy, USA, wyk. Markie Post, Erik von
Detten, Jessica Capshaw, Natalia Cigliuti (25 min)
* 12.00 Cyfra - magazyn nowych technologii

TVC 1

05.00 - Zavinac 05.25 - Profesor Jiff Syllaba (
Kdyz se fekne profese 06.15 - Svet motoru (
Popularni mechanika pro deti III (6/22) 07.40mi (6/6) 08.10 - ALF 08.35 - Bafoh 08.50 - Zpi
ze sveta 09.00 - Deti Toma a Jerryho (41/56) I
Śprt’ouchlata 09.30 - Zahada źeleznych dveri
Napady svetove módy II. 11.05 - Nas venkoJ

Kdyby ty muziky nebyly 12.00 - Zpravy 12.05 13.15 - Śprfouchlata 13.25 - Objevovani sveta
14.20 -Takove anglicke manżelstvi 16.05 - Okc
(19/20) 17.00 - Pyramida 17.30 - Vinitorium V

12.30 Automaniak - magazyn motoryzacyjny
13.00 „Casablanca” - melodramat, USA 1943, reż.
Michael Curtiz, wyk. Ingrid Bergman, (110 min)

cum (7/13) 17.55 - Predpoved1 poćasi 18.00 - 1
18.05 - Kde se stała chyba II (6/26) 1830 - K
rekne profese 18.57 - Śfastnych 10 a Śance

15.05 Multikino - magazyn filmowy
. _
15.40 „Beverly Hills 90210” (39) - serial obyczajowy,
USA, wyk. Jason Priestly, Jennie Garth, Ian Ziering,
Tori Spelling (55 min)
16.40 „Gwiazda miłości” („Danielle Steel’s Star”) - film
obyczajowy, USA 1993, reż. Michael Miller, wyk.
Jennie Garth, Craig Bierko, Terry Farrell, Ted Wass
(90 min)
18.30 Maraton uśmiechu - liga dowcipów - program

19.00 - Vecernicek 19.15 - Udalosti 19.40 - Pred
poćasi 19.45 - Branky, body, vteriny 20.00 -1
aneb Velka rodinna hra 21.05 - Den otcu \
Zpravy 22.50 - Branky, body, vteriny 23.00 meste II. (7/18) 23.25 - Losovani Śfastnych 10

rozrywkowy
19.00 TVN Fakty
^9.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 Milionerzy - teleturniej
20.25 Ananasy z mojej klasy - program rozrywkowy
21.25 „Wizerunek mordercy” („Profile for Murder”) film sensacyjny, USA 1996, reż. David Winning, wyk.
Lance Henriksen, Joan Severance, Jeff Wincott,
Ryan Michael (105 min)
23.15 „Las Vegas” („The Strip”) (7/10) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Guy Torry, Sean Patrick
Flanery, Joe Viterelli (55 min)
00.15 „Baby Face Nelson” - film sensacyjny, USA 1995,
reż. Scott Levy, wyk. C. Thomas Howell, F. Murray
Abraham, Lisa Zane, Martin Kove (85 min)
02.00 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Hallo Spencer 07:30 Parowóz Tomek i jego przyja
ciele 07:35 Przygody sama 08:00 Fakty 08:15 Agro - fakty
08:30 Gadu, gadu - pr. dla dzieci 09:00 Ogrody bez gra
nic 09:30 Złote rączki 10:00 Noce i dnie 11:00 Ziemia kraina świętowania 11:30 Polska, której nie widać 11:45
Telewizyjny magazyn przyrodniczy 12:15 Jesienna telejazda 12:30 Wojny, bitwy, żołnierze 13:25 Spadkobiercy
Darwina 14:15 Granie, świętowanie 14:30 Tajemnicze
archiwum Shelby Woo 15:00 Widziane z bliska 15:30
Koncert na 4+ 16:15 Teletransmisje 16:40 Teleturniej Wieża 17:00 W kręgu wiary - mag. kat. 17:30 Bluesowe
klimaty - talk show 18:00 Fakty - wydanie główne 18:20
Prognoza pogody 18:20 Twoja telewizja Wrocław 18:30
Cybermix 18:50 Czas na bajkę 19:00 Wszystko w porząd
ku 20:35 Reportaż z koncertu 21:00 Artyści estrady - pr.
rozrywkowy 21:30 Fakty 21:45 Sport 22:00 Włam 23:35
Idomeneo

ce milion 23.30 - Zaplafpanbuh potkał Lizzń
- Pomsta - s.r.n. (5/16) 01.40 - Zapomenuty fc
Ahasver 02.40 - Śeśli se... 03.40 - Psychoshow
Juliette Greco

TVC 2

05.00 - Manaźerem vlastniho zdravi 05.10 - B<
tu 05.45 - Prof. Vaclav Holzknecht vypravuje
L.v.Beethoven: Symfonie ć.5 c moll 06.50 -1
STV 07.10 - Udalosti ve svete 07.20 - Vecernik
- Panorama 08.30 - „21” 09.00 - Viaje al E
(20/65) 09.10 - Family Album U.S.A. (23/26)
Starting Business English (32/40) 09.50 - K
Deutsch (1/13) 1035 -Televizni klub neslyśicic
- Jiste, pane ministre (16/22) 11.35 - Svet;
vaneho filmu (39/52) 12.00 - Country Express
- Nashville 12.35 - Bandite 14.55 - Prirodni s
Evropy (12/12) 15.50 - Prvni pomoc 16.05
16.35 - Svetem formule 116.45 - BULY1935
led vecernich poradu 20.00 - Cizi slovo P(
20.05 - Podzimni festival duchovni hudby
Sedm let pote 21.55 - Filmopolis 22.55 Andelem 00.25 - GORODOK 00.50 - Velk;
hudba 04.00 - Na Kloboućku 0435 - 30 let

Ypsilon 05.55 - Posezeni s Janem Burianem
Povidani pres hranici 06.50 - Mala ranni hue

TV NOVA

535 Novashopping 531 Milady (96) 6.35 Vlai
uzel II (18) 7.00 Zorro (18) 730 Walt Disney
kouzelny svet 830 Pokemon (11) 9.00 Eso 10.11
sonuv svet (11) 11.05 Rande 12.00 Volejte i
1230Toulky casern (6) 13.00 Pobreźni hlidka 1
13.55 Ćarodćjky (6) 1430 Rodinne trampoty c

Trisky (ćb) 16.30 Novashopping 1635 Mezi sup
Poćasi 18.40 Labyrinty vasne (66) 1930TELE'
NOV1NY20.00 Maxi Ctveraci 21.45 Prave dne
Demolition Man 23.56 Poćasićko 0.00 Deva
die 1.50 Śtvanice 330 Lovec z podsveti (li

Novashopping 4.30 Pohotovost V

NIEDZIELA 15 PAŹDZIERNIKA
TVN

TVP 1
World”) (7): „Zagubieni w
czasie” - serial przygodowy
14.35 Studio sport: MS w
kolarstwie szosowym w Plouay
15.30 Studio sport: MŚ w

06.30 Chcemy pomóc - magazyn
06.45 Proszę o odpowiedź
07.00 Nasza gmina
0730 Poranek filmowy: „Brzydkie
kaczątko” (23) - serial
08.15 Teleranek
08.45 „Siódme niebo” („Seventh
Heaven”) (6/88) - serial
09.35 Rejs 2000 - magazyn żeglarski
09.50 Msza Święta z okazji

kulturystyce i fitness
16.30 Szept prowincjonalny
17.00 Teleexpress
17.20 Randka w ciemno
18.05 „Lokatorzy” (24): „Lekcja
botaniki” - serial komediowy,
Polska 2000, reż. Marcin
Sławiński, wyk. Ewa Szykulska,
Marek Siudym, Michał Lesień,
Agnieszka Michalska (25 min)
(stereo)
18.35 Śmiechu warte - program

Jubileuszu Rodzin
12.25 Świat Jana Pawła II: Kobietą,
mężczyzna, rodzina - cykl
dokumentalny
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień - magazyn rolniczy
13.45 „Zaginiony świat” („The Lost

TVP 2

rozrywkowy
• 19.00 Wieczorynka: „Gumisie”
(52) - serial animowany, USA
1990 (23 min) (dubbing)

19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.55 Prognoza pogody
20.05 „Na granicy cienia” („Out
of the Shadows”) - film
obyczajowy, W. Bryt. 1988, reż.
Willi Patterson, wyk. Charles
Dance, Alexandra Paul,
(100 min)
21.40 „Pamiętnik rodzinny • Pierwszy krzyk” - telenowela
dokumentalna Wojciecha
Szumowskiego_______________

22.10 Ktokolwiek widział, ktokolwiek
wie - magazyn kryminalny
*
22.50 Pegaz - magazyn kulturalny
23.20 Sportowa niedziela
23.40 Niezapomniane role: „Gasnący
płomień” („Gaslight”) - thriller
psychologiczny, USA 1944, reż.
George Cukor, wyk. Charles
Boyer, Ingrid Bergman, Angela
Lansbury, (114 min)
01.35 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina - relacja z I etapu
01.55 „Design” (3,4-ost.): „Swatch”,
„Vespa” - serial dokumentalny,
Francja 1999
02.55 Zakończenie programu

(powt.)
07.55 Słowo na niedzielę
08.00 Program lokalny
09.00 „M.A.S.H.” (207) -serial
komediowy, USA 1982/83, wyk.
Alan Alda, Mike Farrell, Harry
Morgan, Loretta Świt (22 min)
09.30 Millenium Wrocławia
09.35 Koncert Placido Domingo (2)
10.00 Millenium Wrocławia
10.10 Ulica Sezamkowa
10.40 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza: Czeski smak -

magazyn kulinarny
11.05 Millenium Wrocławia

11.15 Jeden z nas -“łeportaż Sylwii
Żołn acz-Lizak i Adama
Pietrzyka
12.05 „Pułkownik i oszust” („Un
drole de colonel”) - komedia
•13.45 Millenium Wrocławia
14.00 30 ton! Lista, lista - lista
przebojów (stereo)
14.30 Familiada - teleturniej
15.00 „Złotopolscy” (258): „Sam
nie wiem” - telenowela, Polska
2000, reż. Ireneusz Engler, wyk.
Ewa Ziętek, Henryk Machalica,
Agnieszka Sitek, Paweł
Wawrzecki (25 min)
15.30 Bezludna wyspa - program
rozrywkowy
16.20 Millenium Wrocławia
16.30 „Na dobre i na złe” (37): „Na
sce’nie” - serial obyczajowy,

Polska 2000, reż. Teresa
Kotlarczyk, wyk. Małgorzata
Foremniak, Artur Żmijewski,
Krzysztof Pieczyński, Ewa
Skibińska (50 min)
17.20 Millenium Wrocławia
17.30 7 dni świat - program
publicystyczny
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Gala boksu zawodowego
19.35 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina
19.55 Pożegnanie lata
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
*

21.30 „Nowojorscy gliniarze” (147) serial sensacyjny, USA 1996, reż.
Donna Deitch, wyk. Rick
Schroder, (43 min)

22.15 Audiotele
22.25 Studio Teatralne Dwójki: „Co
nie jest snem” - sztuka
Eustachego Rylskiego, Polska
2000, reż. Krzysztof Zalewski, wyk.
Marek Barbasiewicz, Maria
Pakulnis, Małgorzata Kożuchowska, Krzysztof Globisz (66 min)
23.30 „Ztimną krwią” („In Cold

animowany
09.00 Hugo - program dla dzieci
09.30 „Power Rangers” (255) serial fantastyczny, UŚA 1994

(25 min) (dubbing)
10.00 Disco Relax
11.00 „Diabli nadali” („The King of
Queens”) (37) - serial
komediowy, USA 1998, wyk.
Kevin Jarjies, Leah Remini, Jerry
Stiller, Victor Williams (25 min)
11.30 „Dharma i Greg” („Dharma
& Greg3”) (54)-serial
komediowy, USA 1999, wyk.

Jenna Elfman, Thomas Gibson,
Mimi Kennedy, Alan Rachins
(25 min)
12.00 „Jej cały świat” („Jesse”) (33)
- serial komediowy, USA 199899, reż. James Burrows, wyk.
Christina Applegate, Bruno
Campos, George Dzundza,
David DeLuise (25 min)
12.30 „Top Dog” - komedia

sensacyjna, USA 1994, reż.
Aaron Norris, wyk. Chuck
Norris, Michelle Lamar
Richards, Eric von Detten,
Carmine Caridi (89 min)
14.15 „Grom w raju” („Thunder in
Paradise”) (4) - serial
sensacyjny, USA 1993/94, reż.
Douglas Śchwartz, wyk. Hulk

09.00 „Iron Man” (18) - serial animowany
09.35 „Obrońcy kryształu” (1Ó) - serial animowany

10.00 „Bliźniaczki” („l\vo of a Kind”) (7/22) - serial

10.30 „Przygody Wilhelma Tella” („Adventures of

William Tell”) - film przygodowy, USA/Francja
1989, reż. George Mihalka, wyk. Will Lyman,
Jeremy Clyde, Harry Carey Jr., Johnny Crawford

rozrywkowy
15.25 Klub Polsatu
15.50 Fundacja Polsat
16.00 Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Sekrety rodzinne - program
rozrywkowy
16.45 „Przygody rodziny
Addamsów” (3) - serial
komediowy, UŚA (25 min)

17.15 Macie co chcecie - program
rozrywkowy
17.45 „Rodzina zastępcza” (45) serial komediowy, Polska 19Ś&,

Hogan, Carol Alt, Chris
Lemmon, (45 min)
15.10 Benny Hill - program

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

reż. Wojciech Adamczyk/
Michał Kwieciński, wyk.
Gabriela Kownacka, Piotr
Fronczewski, Jarosław
Boberek, Maryla Rodowicz

13.00 Kuroń raz! - magazyn kulinarny

18.10 - Usmevy Rudolfa Hruśinskeho
Śprfouchlata 1857 - Śfastnych l^Śanct

13.30 O co chodzi? - teleturniej
14.00 „Akademia policyjna” (19) - serial komediowy,

(25 min)
18.10 Idź na całość - show z
nagrodami

komedia obyczajowa, USA 1997, reż. Griffin

Dunne, wyk. Meg Ryan, Matthew Broderick,

Kelly Preston, Tcheky Karyo (96 min)

17.15 Pub - program rozrywkowy
18.15 Ale plama - program rozrywkowy
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport •
19.30 Pogoda
19.35 Milionerzy - teleturniej
20.25 Wybacz mi - talk show
21.40 Pod napięciem - talk show
22.10 Super Wizjer TVN - magazyn sensacji i

- Grand Prix Walencji
01.30 Zakończenie programu_______

(55 min)
00.05 Ale plama - program rozrywkowy

00.15 FIFA TV - magazyn sportowy
00.50 Magazyn Ligi Mistrzów
01.50 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

- D. Klein 11.40 - Hledani ztraceneho ćasu
Zpravy 12.05 - Bananove rybićky 12.35 -1
śtesti 13.10 - Manaźerem ądastniho zdravi
Deti Toma a Jerryho (3/56) 1W4S - O śtesti
14.45 - Zpivanky"14.55 - Kresfansky iqjigaz
- Pro pametniky 17.00 - Potomci slavnylb

Setkani s obrazoVkqjH^O - Svatecni slov
Hoffmana 17.55 - PredpSW poćasi 1£JX) -

rozrywki
22.40 Nie do wiary - opowieści niesamowite
23.10 „Prezydencki poker” („The West Wing”)

19.05 „Adam i Ewa” (6) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Paweł Nowicki, wyk. Katarzyna
Chrzanowska, Waldemar Goszcz,
Agnieszka Korzeniowska, Iwona
Bielska (55 min)
20.00 „Strażnik Teksasu” („Walker
Texas Ranger”) (158) - serial
sensacyjny, USA 1996, wyk. Chuck
Norris, Clarence Gilyard, Sheree
J. Wilson (45 min)
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „Czarownice z Salem” („The
Crucible”) - dramat obyczajowy,
•
USA 1996, reż. Nicholas Hytner,
wyk. Daniel Day-Lewis, Winona
Ryder, (118 min)
23.15 Na każdy temat show

TVC 1

05.00 - Vinitorium Moravicum (7/13) 05.25
vizni klub neslyśicich 05.50 - Lapidarium 06.
vize 06.25 - Ta naśe povaha ćeska 06.45 -1
sveta 07.00 - Pyramida 07.30 - Żi-ra-fa 09.31
field a pratele (2/26) 09.50 - Śprfouchlata
Objektiv 10.30 - Kalendarium 10.40 - J. Śh

(95 min)
12.30 „Ładny dom” - serial dokumentalny, Polska

Blood”) (2-ost.) - dramat
sensacyjny, USA 1996, reż.
Jonathan Kaplan, wyk. Anthony
Edwards, (90 min)
01.00 Studio sport: Motocyklowe MŚ

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 Klub Stasia i Nel
08.30 „Spider-Man” (28) - serial

animowany
08.30 „Kleszcz” (36) - serial animowany

USA
15.10 „Miłość jak narkotyk” („Addicted to Love”) -

______

06.25 „Dom 2” (1): „Coś się kończy,
coś się zaczyna” - serial
obyczajowy, Polska 1996, reż. Jan
Łomnicki, wyk. Jan Englert,
Barbara Sołtysik, (79 min)

07.00 Telesklep
08.00 „Laboratorium Dextera” (27) - serial

(7/22) - serial obyczajowy, USA, wyk. Rob Lowe,
Moira Kelly, Bradley Whitford, John Spencer

00.45 „Białe noce” („White Nights”) - film
obyczajowy, USA 1985, reż. Taylor Hackford, wyk.
Michał Barysznikow, Gregory Hines, Jerzy
Skolimowski, Isabella Rossellini (145 min)

03.10 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Zuzia i jej przyjaciele 07:25 Parowóz Tomek i
jego przyjaciele 07:35 Molly 08:00 Bajka dla dzieci
08H5 Kompas 08:30 Teraz wieś 09:00 Wierzę, wąt
pię, szukam 09:30 Opowieści mamy gęsi 10:00 Budu
jemy mosty 10:30 Zwierzątka ze sklepiku 11:00 Taj
na misja 11:30 Magazyn turystyczny - tu i tam 12:30
Weekend, weekend 14:30 Zwierzęta z bliska 15:15

Reportaż z koncertu 15:30 Magazyn turystyczny - tu
i tam 16:00 Przygody Sindbada 16:45 Teleturniej ziemia niż inne droższa 17:15 Uśmiechnij się - kaba

ret 18:00 Fakty - wydanie główne 18:20 Prognoza
pogody 18:20 Twoja telewizja Wrocław 18:30 Sport
21:003,2,1 ...start21:30Fakty21:45 Magazyn koszy
karski 22:00 Na antenie 22:10 Powiedz to głośno 22:50
Miasto kobiet

19.00 - Vecernicek 19.15 - Udalostir9.^
poved poćasi 19.40 - Branky, body, vtennj
*
Sportka, Sazka 5 ze 40 a Śance 20.00 - Kufi

Pomsta - s.r.n. (6/16) 21.35 - Stalo se... 212
ostro 22.25 - Jak se źije ućńurn^podle VI;
22.40 - Losovani Sportky, Sazky 5 ze 40 a
Zpravy 22.50 - Branky, body, vteriny 225
sovani Śfastnych 10 a Śance milion 23.00 -

pan Arnaud 00.45 - Milionari v nahradnim r
- Paskvil 02.40 - Teleshopping 0250 - Milen
- Setkani s obrazovkou
nedele 15. Rijen 2000
%

TVC 2

07.40 - Noviny STV 07.55 - Panorama 08.
vize 08.45 - Tam byva Manitou 09.00 - Nede
s Janem Valou 09.55 - Na dobrd^yhlidce
Deset stolcti architektur 10.35 - Praga Mysti
- Kulturni tydenik 11.05 - Snezi 12.00 - Vo
neta (2/8) 12.50 - Żivot s televizi (2/3) 1350 •

formule 1 14.00 - STUDIO SPORT 14.tt
Zlin - Aero Odolena Voda 14.55 - Zlata pri
dubice (primy 16.30 - Na Mesic nikdy n<

17.25 - Johnny Guitar 19.15 - Euronews
Pre hied vecernich poradu 20.00 - Leonai
stein (1/2) 20.40 - Jak si zabit hrdinu 21.C
21.30 - Deset stoleti architektury 21.45 - Sal
- Notes 23.00 - Starty 23.20 - Zavri mi oć
Euronews 02.00 - „21” 02.30 - Diagnoza sm
- Seśli se...

TV NOVA

5.36 Novashopping 5.52 Milady (97) 6.3;
kouzel II (19) 7.05 Arnoldovy patalie (■
Mlady Herkules (49)8.00 Walt Disney a ■
uzelny svet 9.00 Pokemon (12) 9.35 Dawso
(12) 10.30 A zase ta Lucie 12.00 7 ciii S
13.05 Sioni ve svete lidi 14.20 Nemocnio
go Hope IV (7) 15.20 Advokat Porta (2) T
vashopping 17.10 Columbo 18.30 Poćasi 1
byrinty vasne (67) 19.30 TELEVIZNI N
20.00 Zizen 21.40 Ctveraci 22.23 Prave dr

Poćasićko 22.30 Hlas vraha 0.20 Takovi j
2.20 Lovec z podsveti (12) 3.05 Novashopj
Rande 4.10 Fresh Prince III
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OPOLE, ul.Niemodlińska 23
PAWILON “AS” (obok SDH “ZA ODRĄ”)
Ip. box 37 tel. 47 47 819

4

UWAGA!!!
NASZE ZESTAWY NIE
POSIADAJĄ KART GRAFICZNYCH
ZINTEGROWANYCH NA STAŁE
Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ, CO UMOŻLIWIA
DALSZĄ ROZBUDOWĘ ZESTAWU III

KOMPUTERY - KOMPUTERY - KOMPUTERY - KOM

ARCOS GAME

OFERUJEMY RÓWNIEŻ KAŻDĄ INNĄ
KONFIGURACJĘ WEDŁUG ŻYCZENIA KLIENTA.

GWARANCJA NA ZESTAWY
2^ LATA

ARCOS DVD

I
X"

CD-ROM LG x48

-B

K.GRAF. RIVA TNT2 16 MB

KARTA MUZ.32 BIT STEREO PCI
665,
750,-^•$JSkłONITOR 15“ PHILIPS kolor OSD

(wyświetlanie funkcji na ekranie)
FDD 1,44 MB, MYSZ
KLAWIATURA WIN 98

9* £ £
uUD v,~

cena z

4.11

HZ31
j

Z51

Buc; ooo
BJC2000
BJC4400
BJC4650 (A3)

+ HDD 20.4 GB
+ tnt2 32 mb
+ MODEM 56,6 kB

385,630,838,1510,1899,1930,-

cena z VAT:

FDD 1,44 MB, MYSZ
KLAWIATURA WIN 98

FDD 1,44 MB, MYSZ
KLAWIATURA WIN 98

O O "7^

cena z VAT: <53/Ł.-

cenazVAT:

pierwsza wpłata - O zł, raty -148 zł

A

J/77,-

plerwsza wplata - 0 zł, raty -

79OQ
□Z.77,-

167 zł

ARCOS SPEED +

+MONTTOR 17"

3999,’

pterwsza wpłata -0 zł, raty -145 zł

cenazVAT:
URATY BEZ PI, RWSZE4. WPŁATYTC
I PORĘCZYCIELU!!

.SI

J

►LEASING OPI ■RACYJNY!!!

►SIECI KOMPl TEROWE,SERWIS!

271,530,799,-

co kupi

>ać “zwyk

monitor, skoro możesz mieć PHI

PHILIPS 105S11 15%i
Io. LI!STA
lx
1 u

319,350,656,1433,-

WSZYSTKIE CENY
OCZYWICECIE Z VAT!

OBUD. MIDI TOWER ATX
K.GRAF. RIVA TNT2 32MB
KARTA MUZ. 32 BIT STEREO PCI
ONITOR 15“PHILIPS kolor OSD
(wyświetlanie funkcji na ekranie)

OBUD. MIDI TOWER ATX
K.GRAF. RIVA TNT2 16 MB
KARTA MUZ. 32 BIT STEREO PCI
ONITOR 15“ PHILIPS kolor OSD
(wyświetlanie funkcji na ekranie)

VAT:
pierwsza wpłata ■ 0 zł, raty - 135 zł

610C
840
930
970
1120 (A3)
LJ1100

EL PENTIUM III 700 !!!
PAMIĘĆ 64 MB DIMM
PŁYTA GŁÓWNA 133 MHz
UDMA 66 ATX
(obsługuje Pentium ll/lll)
HDD 20,4 GB

CD-ROM LG x48

760,Optiview II17A 17”
960.LG Flatron 775FT17” 1500,-

HP
HP
HP
HP
HP
HP

ARCOS SPEED

^INTEL CELERON 633
PAMIĘĆ 64 MB DIMM
PŁYTA GŁÓWNA 133 MHz
UDMA 66 ATX
(obsługuje Pentium ll/lll)
HDD 1Q,2GB

OBUD. MIDI TOWER ATX
Ideal 15"
LG 575N 15"
^Philips 105S 11

PROMOCJA
PENTIUM III

PROMOCJA

@~\> INTEL CELERON 633
PAMIĘĆ 64 MB DIMM
PŁYTA GŁÓWNA 133 MHz
UDMA 66 ATX
(obsługuje Pentium ll/lll)
HDD 10,2 GB

W.W ZESTAWY SĄ TYLKO PRZYKŁADAMI.

NYSA, ul.Rodziewiczówny 34
budynek Mikro Marketu
tel. 433 51 22

0

jfj

żdego zestawu

ARCOS!
111JV

o EDYTOR TEKSTU, ARKUSZ KALKUI
0,

O PROGRAM GRAFICZNY I DO PREZ

•Q

-

QY

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ORAZ DYSTRYBUTOR
I PRZEDSTAWICIEL FIRM
POLECA:

Nysa, ul. Jeziorna 1

(P1^tamie na Jeziorze Nyskim)
Tel./fax (077) 433 65 19

1X AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

PRODUCENTA STOLARKI BUDOWLANEJ

SYSTEMY
DOCIEPLEN
BUDYNKÓW

PLAST - TECHNIK
OKNA

i DRZWI
PVC & ALU

Okna typowe ( od ręki) -nastanie magazynowym

MIKROWENTYLACJA
NA WYPOSAŻENIU
STANDARDOWYM
OKIEN

•30,oo zł brutto
2. StolaFRa drzwiowa i okienna
-

Stolbud
Urzędows
Drewtur
Polskone

D Ocieplenie'- system

lilii

- Porta
-PLĄS

DYSPONUJEMY TRANSPORTEM
RATY BEZ ŻYRANTÓW

r~i

0 Su po rex, cegły, bloczki
| oraz budowlanka ogólna
__________ ___________________________________

CZYNNE W GODZ. 7

- 16
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LEKARZ
STOMATOLOG

DR NAUK MEDYCZNYCH

Anna Skoczeń

GOŁASZEWSKA - FUCHS

przyjmuje:

SOCZEWKI KONTAKTOWE
DLA KAŻDEJ WADY WZROKU

poniedz.
wtore^

LEK. CZESŁAW KOBYŁECKI

SPECJALISTA CHOROB OCZU
BEATA

WEWNĘTRZNYCH

czwartek
piątek w godz. 10.00 -13.00

- KOMPUTEROWE POLE WIDZENIA
-USG

- badania USG, EKG, cukru
- wizyty domowe
- badania kierowców
- świadectwa kwalifikacji
UłU

REJESTRACJA: TEL. 433 04 66. 448 26 15
PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI

Op-1358b

^Lekarz medycyny

GODZ. 15.00-18.00

GABINET LARYNGOLOGICZNY
lek. ALINA WOŁYNIEC
wtorki, czwartki

GABINET CHIRURGII URAZ. - ORTOR
USG DZIECIĘCYCH ST. BIODROWYCH

jamy brzusznej, sutków, tarczycy,

lek. ANDRZEJ WOŁYNIEC
spec, ortopeda - traumatolog

tel. 431 05 35

wtorki, czwartki, piątki

ginekologiczne, badania RTG

ul. Pił sudskiego 12a, tel. 433 3019

PRZYJĘCIA:
poniedz., piątki 10.00 -13.00

op-1192b

STOMATOLOG

SPECJALISTYCZNY GABINET OKULISTYCZNY

IWONA LIPNICKA

lek. med. Małgorzata Browarska
SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Nysa, ul. Celna 21/3

Gabinet
Stomatologiczny

Przyjmuje: środa, piątek

lek. storn. IRENĄ KLAUZIŃSKA

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

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

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

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

NYSA, ul. Sudecka 11
(nad restauracją Lucia)

pn. 11.00- 13.00;
wt. 10.00- 13.00; 16.00-18.00

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

czw. 10.00 - 13.00; 16.00 -18.00;

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK 16.00-17.30

433 39 27,

op
263/B

czwartek 16.00 -18.00

0606 393 387,

dom.

433 64 42

GABINET CZYNNY:

pt. 16.00-18.00

środa 8.30 -12.00

kom.

Prywatny gabinet

piątek 14.30 -18.00

Tel. dom. 431 08 32
Tel. gab. 435 28 94

UL. KWIATOWA 4, tel. 4310 677, 0602 390 589

BADANIA KIEROWCÓW I PRACOWNICZE

Lekarz medycyny

UBIEGAJĄCY SIĘ O PRAWO JAZDY LUB ŚWIADECTWO KLASYFIKACJI

OPERATORZY - PRACUJĄCY NA WYSOKOŚCI - PRACUJĄCY Z BRONIĄ PALI

Nysa, ul. Kozarzewskiego 3

lek. med.
Aleksandra Złotoś
poniedziałki, czwartki
17.00-18.30
Nysa, ul. Warszawska 2
(boczna Drzymały)
Rejestracja tel.: 433 42 23
tel. 0604 438 901

PRACOWNIA MEDYCYNY I PSYCHOLOGII S.C.

ginekologiczno - położniczy

KRZYSZTOF KROCZAK

DERMATOLOG

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

sobota 9.00 -11.00

op-126b

Telefony:

NYSA,
PIŁSUDSKIEGO 2 Xlp.

Nvsa, ul, Piłsudskiego 6A -11 d.

specjalista chorób wewnętrznych

Wizyty domowe

-Protetyka - Chirurgia - Leczenie laserem

codziennie 16.00 -19.00

od godz. 16.30

GABINET INTERNISTYCZNY

w godz. 17.00-18.00

op-11

Wiesław Sienkiewicz

tel. 435 50 12 lub 0602 - 68 45 90

BĄK

tel. 435 85 53

STOMATOLOG

ślinianek, urologiczne,

wtorek i czwartek 16.00 -17.30

Nysa, ul. Grzegorza z Sanoka 8
--------------------------------------- TO

WIZYTY DOMOWE.

185b

USG

mammografia - opisy

środa 17.00-19.00

Pozostałe dni

po uzgodnieniu telefonicznym

NYSA, PRUDNICKA 3 _
Tel. 0602 175 809.

wewnętrznych
praktyka internistyczna,

BADANIA DZIECI I DOROSŁYCH

SPECJALISTA

USG, CYTOLOGIA

PSYCHIATRA

Przyjmuję:

- INNE WG POTRZEB - OPIEKA NAD ZAKŁ. PRACY (UMOWY)

Przvimuia:

mgr E. Koczy - psycholog

Ruciński: Nerwice, depresje,

pon, wt, czw, pt od godz. 17.00

psychozy. Alkoholizm-Esperal.

rejestracja telefoniczna

Rejestracja: 433 31 19.

Tel. 433 83 38, 0602 630 743

'

pon. i czw. 16.30 -18.00

lek. med. M. Chudy
codziennie 17.00 -19.00

1769

REFUNDACJA RECEPT

opop-1345

Przychodnia Spółdzielni

GABINETY CHIRURGII OGÓLNEJ

Inwalidów - ul. Lompy 3

dr n. med. KRZYSZTOF KAMIŃSKI’

Lek. med. Paweł Koronczok

specjalista chirurg

GABINET MEDYCYNY PRACY

op-1193/B

|

ortopeda - traumatolog

- Leczenie próchnicy najnowszą szwedzką metodą - bez borowania

specjalista radiolog

17.00-1 £50

gabinet

Nysa, ul. K E N 53/1
środa w godz. 17.00 -18.00

specjalista chorób

spec, otolaryngolog

ytZUM

lek. Rafał BEREŹNICKI

Grzegorz Ruszecki

GABINET V?Q
LEK. ELŻBIETA KRZYMOWSKA

Barbara Oleksyk

lekarz chorób wewnętrzny^
specjalista reumatolog.

czwartek 18.00-19.30

Tel. 435 60 63, 0602199 413

NYSA, ul. WANDY PAWLIK 12 A
(boczna ul. Słowiańskiej),

Nysa, ul. Drzymały 8/2
tel. 433 04 55, kom. 0608 188 375

+ USG DZIECIĘCYCH
STAWÓW BIODROWYCH

Poradnia PKP - Nysa, Kolejowa 2
Poniedz. czwartki 17.00 -18.30

- DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB OCZU
- KOMPUTEROWE BADANIE WAD WZROKU
- KOMPUTEROWY BEZKONTAKTOWY
POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDOCZNEGO

*
*
>16.00 -19.00

Gabinet
Reumatologiczn

GABINET CHIRURGII
URAZ ■ ORTOP

SPECJALISTA CHORÓB

GABINET INTERNISTYCZNY
Zofia Kałwelis ■ Zaleska

ZABIEGOWY GABINET
CHIRURGICZNY
48-300 NYSA, Prudnicka 1

I

lek. med. MICHAŁ GIEREK

specjalista chirurg
PRZYJMUJE: środy, czwartki
w godz. 17.00 -19.00

lek. chorób wewnętrznych
■ specj. medycyny pracy

badanie profilaktyczne
* badania kierowców

WTOREK

CZWARTEK

* badania do książeczek zdrowia

16.00-17.00

18.00-19.00

poniedziałki, czwartki 16.30 -18.00

Wizyty domowe - zgłoszenia:

Nysa, ul. Piłsudskiego 55

* ambulatoryjne zabiegi
chirurgiczne, elektrokoagulacje

* USG jamy brzusznej

specjalista chorób
wewnętrznych

tel. 433 34 76
(Przychodnia ZUP),

Tel. kom. 0605 517 2^7,
tel. dom. 433 83 22

tel. 433 24 OO

przyjmuje:

wtorek

18°°. 1-Q30

czwartek

s

Rejestracja: tel. 435 51 86 w godz. 12“ -18“

lek. med. ELIGIUSZ DUBIEL
chirurg

*
sr

EKG, USG, badania poziomu
cukru i cholesterolu
op-1226/B

GABINETY STOMATOLOGICZNE

1800 - 1930

LEK. STOM. DANUTA NOWAK

LEK.STOM. MARTA LIGAS

lek. med. KAZIMIERZ BŁOŃSKI

SPECJALISTA CHIRURG

Nysa/ul. Piłsudskiego 12A

chirurg

Nysa, ul. Piłsudskiego 12A

(budynek Apteki), tel. 448 63 88

88
(budyneit Apteki)

wewnętrznych

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

wt., czw., 16.00^-20.00
sob. 10.00-12.00

-EKG-

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

Tel. dom. 433 17 08

Lekarz medycyny

Marian Pasieka

specjalista chorób

Te/. 448 63

Przychodnia PKP ul. Kolejowa 2

przyjmuje:

środa
sobota

IS00-^30
lO00-!!30

Nysa, ul. Piłsudskiego 12A

(przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Sudecka

Przyjmuje: środy, piątki
w godz. 17-.00 -18.30

CENTRUM REHABILITACJI

Recepty refundowane przez kasę chorych

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

Gabinet USG

GABINET PEDIATRYCZh

W oabinateach przyjmuje: 3 ortopedów. 2 neurologów, 2 magistrów rehabilitacji, masażyści.
Najnowszy sprzęt: laser, magnetronik, ultradźwięki, łóżko japońskie, sollux, diadynamik.

Gabinet internistyczny

Nysa, ul. Osmańczyka 10

specjalista chorób wewnętrznych

—————————-

op-nn

STOMATOLOG
BOŻENA TRYNKLER

wtorek, czwartek,
piątek od 1600
NYSA, ul. PRUDNICKA 3

(w podwórku za Domem Chleba)
Tel. dom. 433 52 29
Tel. 0602 748 721
I
op-ffg

Małgorzata Szyller

WYKONUJEMY:
Masaże, gimnastykę korekcyjną i leczniczą * Usprawnianie po urazach, niedowładach

BADANIA jamy brzusznej,

Kompleksową fizykoterapię * Wizyty domowe

tarczycy, sutków, urologiczne,

SPRZEDAJEMY;

kule, laski, wkładki, poduszki ortopedyczne, wyrdby przeciwżylakowe i odlezynowe, 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.

poniedziałki, środy
* 16.00-17.30

wizyty dęmgwę
Nvsa. ul. Piłsudskiego 6A
XI p. wieżowca
tel. 33 78 91, kom. 0604 66 80 79

Robert Szyller
lekarz pediatra

specjalista chorób zakażnyc
PRZYJMUJE:

wtorki: 17.00-18.00

piątki: 17.00-18.00

TELEFONY:

0602 685 232, tel. 433 78 9

wizyty domowe ■ USG

Recepty refundowane przez Kasę Chorych.
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r
Gabinet Pediatryczny

1

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

BIURO HANDLOWE PULZBUD
NYSA, ul. NOWOWIEJSKA 23 A

WAL W CIEMNO!

(NA PRZECIW CENTRALI NASIENNEJ)

lek. Czesław Błaszczyszyn

WOJCIECH LEJKOWSKI

Nysa, ul. Piłsudskiego 12 A
(nad apteką)

Tel./fax 433 07 37

'

Pozostałe dni
po uzgodnieniu telefonicznym.
Wizvtv domowe:

*

najlepiej
najszybciej

NYSA, Podzamcze, sek.-,,B”
nr 10/XI piętro
[Nagłe zachorowania po
uzgodnieniu
V
tel. - 433 26 72]
j/

tel. 433 56 03; 0604 805 266

U NAS najtaniej

kveka>

wtorki piątki
16.00- 17.30 ~

Wtorek 18.00-19.00

OKNA, DRZWI

transport
montaż
serwis

9O/B

GWARANCJA

OKNA

UWAGA!!! SUPER KREUYT

CIEPŁOCHRONNE

Jeśli brakuje Ci gotówki na: -

RABATY NA OKNA
TYPOWE I NIETYPOWE

- wykupienie mieszkania,
•- zakup samochodu,
- wymarzony urlop

WAN-GUM MENZEL W.

Firma „PULZBUD” POLECA AUSTRIACKIE ŻALUZJE

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

„PRO-FIN”

Autoryzowany Serwis

WEWNĘTRZNE DO OKIEN PLASTKOWYCH
z
I DREWNIANYCH. DUŻY WYBÓR KOLORÓW.
§
NOWOŚĆ! ROLETA WEWNĘTRZNA „FANTAZJA” o

Pośrednictwo Finansowe

»

GODZ. -9.00-16.00
SOBOTA - 9.00 -13.00

ul. Bielawska, 48-300 Nysa, tel. 433 08 21

ZAPRASZAMY: pon. - pt. 9.00 -16.00.

Szybko uzyskana gotówka, minimum formalności.

DO OKIEN PCW

c?
791

836b

TC Dębica
CENTRUM OGUMIENIA
BARUM

CZYNNE OD 8.00 DO 18.00
W SOBOTY 8.00 -15.00
NYSA, ul. Wyspiańskiego 4

cenfral spoił

tel. 433 88 42
1102B

Nysa, ul. Kukułcza 16,
tel.1fax 077 433 50 28,
‘^Zakład Usługowo - Handlowy

Ll

tel. 0604 279 564

PSYCHOLOG

montaż i
*
akcesoria

mgr Elżbieta Sanocka

zgłoszenia

Slid najw^szd
Kri 1 jakość,

1

telefoniczne:

najniższe ceny

w godz. 17.00 - 20.00,

tel. 433 32 73

T

w

m
z

1

T

zabudowa wnęki
*
RAUMPLUS
■KOMANDOR—K

T

SPECJALISTA ORTODONTA

l

PROFILAKTYKA I LECZENIE
WAD ZGRYZU
APARATY STAŁE

iii

wił

LEK. STOM.
ALICJA TULIK - N1EDZIEWICZ

•TIMEX’

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

PODGRZEWACZE ZAKUPIONE U NAS

EKSPOZYCJA kominków, szaf i okien - Ip.

MONTUJEMY GRATIS I

UWAGA! posezonowa obniżka cen rowerów
1027b

NYSA

ROLETY

ul. Szopena 20
Tel. 433 86 68

PARAPETY
MONTAŻ

NIEMODLIN
ul. Rynek-50
Tel. 460 76 49

■
•.i-

ALSECCO

01B

_L
I

przyjmuje:
NYSA
ul. Królowej Jadwigi 24/6 (I piętro)
poniedziałki i czwartki 16.00 -17.00
Tel. dom. 433 46 87
■TOB

— sir. 20————•
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Ćwiczenia wojskowe najczęściej są przegadane lub przesiedziane w świetlicy - żalą się nyscy kadeci

Lepsze są poligony
Trzydziestu jeden kolejnych ka
detów - 22 chłopców i 9 dziewcząt rozpoczęło w tym roku szkolnym
naukę w klasie o profilu wojskowym
w nyskim „Carolinum”. Czy ich
oczekiwania - przeżycia wspaniałej
przygody i zdobycia umiejętności
wojskowych się spełnią? Ich starsi
koledzy niestety są trochę zawiedze
ni, mówią że ćwiczenia w jednostce
są nudne. Najlepsze są poligony.
Nyscy kadeci dotąd też. nie mogą
doczekać się' mundurów.

Spełnią się oczekiwania?
Paweł z klasy pierwszej kadetów
wybrał profil wojskowy, bo lubi wf. i
chciałby w przyszłości zostać poli
cjantem. Damian i Malwina tak, jak
większość klasowych adeptów rze
miosła wojskowego, marzą o pracy
w wojsku. Czy profil wojskowy daje
im większą szansę dostania się do
szkół wojskowych?
- Liceum Ogólnokształcące z
klasą o profilu wojskowym daje wy
kształcenie ogólne i dobre przygo
towanie do podjęcia nauki we
wszystkich rodzajach szkół wyższych,
a w akademiach wojskowych szcze
gólnie - mówi wychowawca klasy
pierwszej kadetów Józef Krzysik,
nauczyciel o ponad 50-letnim stażu
zawodowym w zakresie przysposo
bienia wojskowego. - Przy dobrze

jest w gestii nauczycieli przysposo
bienia wojskowego: mojej i prof.
Bieniaszczyka - wyjaśnia Józef Krzy
sik - a te, wymagające specjalistycz
nego szkolenia - w gestii oficerów
wojskowych. Z góry dajemy szcze
gółowy plan szkolenia dowódcy Ba
talionu Piechoty Górskiej, zatwier
dzony wcześniej przez dyrektora li
ceum. Przychodzimy do jednostki z
młodzieżą, gdzie wojskowi biorą
kadetów pod swoje skrzydła i ich
szkolą. Kiedy pierwsza klasa w pią
tek jest w szkole, druga idzie do woj
ska i odwrotnie. Program szkoleń
jest bogaty - mówi Józef Krzysik.

łgm kadetów - drugoklasistów, cze
kających na moje przybycie w świe
tlicy w nyskim Batalionie Piechoty
Górskiej. Pojedyncze pomruki co
odważniejszych uczniów świadczyły,
że do takich czekań są przyzwycza
jeni.
- Czy nauka w klasie wojskowej
spełniła wasze oczekiwania? - drążę
temat.
- Nie w pełni. Za dużo jest teo
rii, po prostu. Oczekiwaliśmy bar
dziej ciekawych zajęć - pada odpo
wiedź. - Nie widzi pani? My tu tylko
siedzimy i nic nie robimy. Z książki
coś przepiszemy i to wszystko.

Poligonowe ognisko

Najmłodsi kadeci z wychowawcą Józefem Krzysikiem

- To nie ma tu zajęć typowo żoł
*
nierskich? - pytam z niedowierza
niem.
- Marnujemy te piątki! To, co
można zrobić w trzy godziny, rozpi
sane jest na cały dzień.
Siedzimy tu i się nudzimy. Więk
szość piątków jest tu przegadanych.
A miało być tak wspaniale - dyscy
plina, wojskowe ćwiczenia, poznanie
wojska od kuchni...
- Byłoby wspaniale, owszem, ale
gdyby było tak jak na poligonie! prawie chóralny aplauz świadczył, że
wakacyjny poligon jest miłym wspo
mnieniem.

sik drugie we współzawodnictwie z
zajęć użyteczno-bojowych (strzela
nie, bieg przez teren poligonu z prze
szkodami, rzut granatem). Nyska
drużyna zajęła II miejsce w klasyfi
kacji ogólnej.
Wychowawca drugiej klasy kade
tów nyskiego „Carolinum” mjr re
zerwy Ryszard Bieniaszczyk twier
dzi, że skargi jego uczniów na zmar
nowane piątki są bezzasadne:
- W wojsku większość zajęć jest
praktycznych - zaznacza zdecydowa
nie.
- Młodzież mówi co innego upieram się.
- Ale jeśli np. mamy temat:
ochrona obiektów, to my musimy
najpierw teoretycznie go omówić.
Wiemy na czym to polega - patrole,
posterunki itd., możemy wtedy pójść
z tym na praktykę, ale przewidzianą

tyki - pada odpowiedź. - Po wojsl
wemu powinno być tak - jedna dru
na robi np. terenoznawstwo, dn
ochronę budynków... potem się zrr
niają - przyznaje mjr Bieniaszczy
tłumaczy, iż wynika to z tego, że <
wódca jednostki wojskowej do zaj<;
kadetami wyznacza z grona swo
oficerów osobę prowadzącą. Woj:
ma swój plan szkoleń, więc przep
wadzenie zajęć powierza się osobc
które akurat są wolne. Niektóre
przygotowują jak trzeba, inne mnii
.Nauczyciel zgadza się, że młod;
może mieć uzasadnione preten:
Obiecał, że porozmawia na ten ter
z dowódcą jednostki patronackiej:
Brygady Piechoty Górskiej. Zazna<
przy tym, że dotychczasowa współ;
ca szkoły z brygadą układa się ws
niale i nie chciałby, abym swoim a
kułem ją zepsuła.

Ach, gdyby było
tak jak na poligonie!
Ostre strzelanie w podziemiach “Carolinum"

zdanych egzaminach do szkół woj
skowych, kiedy rozstrzyga się kwe
stia przyjęcia kilku kandydatów o
takiej samej punktacji, nasi absol
wenci mają pierwszeństwo. Poza tym
na pewno będą mile widziani w po
licji, straży granicznej, a panie - w
obronie cywilnej. Ci z młodzieńców,
którzy nie zwiążą swojej przyszłości
z wojskiem a zobowiązani są do od
bycia zasadniczej służby wojskowej,
mają uprawnienia do wybrania jed
nostki wojskowej na terenie całego
kraju - informuje Józef Krzysik.
Kadeci z obu klas - pierwszej i
drugiej - realizują od poniedziałku
do czwartku ramowy program
kształcenia ogólnego i zakuwają tak,
jak ich koledzy z innych profilów matematykę, polski, historię... Pią
tek jest dniem wojskowym, przezna
czonym wyłącznie na przedmiot
przysposobienie wojskowe.
- Część zagadnień, które nie wy
magają specjalistów wojskowych,

Nie widzi pani?
My tu tylko siedzimy!
Kadetów z klasy pierwszej zasta
łam w piątek przy strzelaniu. Oka
zuje się, że jest to dyscyplina, na któ
rą w „Carolinum” kładzie się duży
nacisk. Uczniowie strzelają z róż
nych rodzajów broni w strzelnicy
usytuowanej w piwnicy. Teraz, dzię
ki dyrekcji liceum oraz dużemu za
angażowaniu LOK-u, powstała ko
lejna bardzo nowoczesna strzelnica.
Tu działają dwa kluby strzeleckie,
pod honorowym patronatem olim
pijki Renaty Mauer.
Kadeci z klasy drugiej, którzy
mają za sobą rok spędzony w „Ca
rolinum”, sprawiedliwie oceniają
wysiłki swoich nauczycieli i szkoły.
- Piątki w szkole są ciekawe. Za
jęcia są urozmaicone i naprawdę
dużo z nich korzystamy - mówią.
- A w jednostce? Chyba dziś
zmarnowałam wam dzień? - zapyta-

Uczniów klas o profilu przyspo
sobienia wojskowego obowiązują:
poligony wakacyjne i obozy zimowe.
Pierwszy poligon nyscy kadeci na
zakończenie pierwszego roku nauki
odbyli wraz z innymi podobnego
typu klasami z całej Polski w Zamo
ściu. Tam panowała iście wojskowa
dyscyplina. Zakoszarowani byli w
prawdziwych koszarach, dowództwo
objął prawdziwy oficer, a przede
wszystkim mieli wojskowe zajęcia.
Tego im brakowało przez cały rok
nauki w „Carolinum”!
W Zamościu nareszcie mieli
pole do popisu, zwłaszcza że obok
wykładów mieli dużo zajęć tereno
wych, gdzie mogli sprawdzić w dzia
łania zdobytą wiedzę wojskową i
medyczną. Poza tym czas urozmaica
ły liczne rozgrywki sportowe - w siat
kówce nysanie sięgnęli po zwycię
stwo. Nasi kadeci okazali się w gru
pie kolegów z 8 szkół jednymi z lep
szych. Michał Jamnicki zdobył
pierwsze miejsce, a Darek Podcza-

Druga klasa kadetów w barwach wojennych

nie w koszarach, ale na poligonie.
Część praktyczną będą mieli więc na
poligonie - tłumaczy mjr Bieniasz
czyk. - W każdy piątek mają wf. w
hali wojskowej i są w ruchu. My tu w
',Carolinum” nie mamy drążków,
poręczy, a tam są.

Musi być teoria.-..
- Jednak teoria musi być, ucznio
wie muszą coś zanotować, bo jak bę
dzie kiedyś egsamin, to nie będziemy
pytać: widziałeś to? Oni muszą umieć
np. obliczyć kąt, odległość itd. Muszą
zanotować wzór na to, na tamto - wy
jaśnia nauczyciel.
- A jaki powinien być stosunek
teorii do praktyki? - pytam.
- Jeden do trzech na korzyść prak

Jedno jest pewne: młodzież
ska przyzwyczaiła się do porząc
prowadzonych zajęć na poligoi
takie jej się teraz marzą. Skoro:
biono błąd i pokazano jej, że m
być ciekawie, to teraz nie pozo
je nic innego nyskiej jednostce,
podołać oczekiwaniom kadetó
Wciąż też jest aktualny te
umundurowania. Mundury, w
kich widzieliśmy na szklan
ekranach nyskich adeptów sz
wojskowej, były jedy nie wypoży
ne do filmu. Agencja Mienia X
skowego, która miała ubrać
szych kadetów, niestety się
spieszy. Oby nie było tak, że p
pomni sobie o nich dopiero w t
matury!

Danuta Wąsowicz-Ho

12 października 2000

Oferty sprzedaży:
Mieszkania 1-pokoi owe

FINANS
NIERUCHOMOŚCI
Nysa, ul. Grzybowa 3
tel./fax 433-85-45, 40-90-310, 40-90-311

e-mail: nieruchomosci@finans.com.pl

www.finans.pl
Kupno - Sprzedaż

Wynajem - Najem - Zamiana
Zarządzanie

Nowości
Do sprzedania ładne mieszkanie 2-pokojowe
(35m2, IV-piętro) przy ul. Kossaka. Cfena: 44 tyś.

b Sprzedamy mieszkanie 2-pokojowe w nowym
’budownictwie (48m2, wysoki parter) przy ul. A. Krajowej
Sprzedamy 2- pokojowe mieszkanie na ul. K.E.N.
(47m2, pai^^^ena do uzgodnienia.
Spnedimy dom przedwojenny w Prusinowicach
^Sprzedamy
ęfł0m2) z działką ^11 jir. Cena 45 tys.
OKAZJA! Bo sprzedania słoneczne mieszkanie 3?
pokojowe (60m2, VII-piętro) przy ul. B. Prusa.
Możliwość zakupu z meblami. Cena z meblami: 75 tys.

Sprzedamy połowę bliźniaka 80m2 na 4 arowej działce.
Cena 85 tyś.

słowem jakość

37m2, IH-piętro
38m2, HI piętro
43m2,1 piętro
44m2, II piętro
49m2, parter
63m2,1 piętro

centrum Nysy
ul. A. Krąjowej
ul. Mariacka
ul. Krzywoustego
Opole
ul. Słowiańska

50 tys.
49 tys.
do uzg.
45 tys.
85 tys.
49 tys.

-4
Mieszkania 2- pokojowe
44 tys.
35m2, IV-piętro
ul. Kossaka
36m2, IV-piętro
ul. Kusocińskiego do uzg.
50 tys.
38m2, IH-piętro
ul. 22 stycznia
55 tys.
47m2, IV-piętro
• ul. Wrocławska
do uzg.
47m2, parter
K.E.N
60 tys.
48m2, wysoki parter
ul. Ar. Krajowej
58 tys.
48m2, IH-piętro
oś. Podzamcze
62 tys.
48m2, parter
Prudnik________________
48m2, Ill-piętro
ul. Gałczyńskiego
“zr48m2, Il-piętro
Paczków
54 fy
*48m2, Il-piętro
ul. Kr. Jadwigi
48m2,I-pfętro
oś. Rodziewicz.
49m2,I-plętro
ul. Celna
— yaywaw____________
do uzg.
49m2, X-piętro (z garażem) oś. Podzamcze
do uzg.
49m2, H-piętro
centrum Nysy
45 tys.
49m2, IV piętro
Łambinowice
56 tys.
49m2, IV-piętro
oś. Podzamcze
58 tys.
49m2, IV-piętro
oś. Podzamcze
70 tys.
55m2,1-piętro
centrum
do uzg
52m2, parter na dział
ul. Celna
do uzg.
56m2, parter
centrum
do uzg.
57m2,1-piętro
Kępnica
65 tys.
62m2,1-piętro
Otmuchów
do uzg.
64m2, Il-piętro
Nysa
50 tys.
68m2, parter
Biała Nyska
do uzg.
66m2, parter
centrum
do uzg.
95m2,1-piętro
ul. Słowiańska
Mieszkania 3-pokojowe
48m2, IH-piętro_____________ oś. Podzamcze
50m2, parter na działalność ul. Św. Piotra
51 m2, VII-piętro____________
55 m2,1 piętro______________
59m2, III piętro_____________
60m2, VH-piętro
60m2, IH-piętro
60m2, Ill-piętro
61m2, Il-piętro
61m2, IV-piętro
61m2JH-piętro
62m2, parter
62m2,1-piętro
67m2, parter
70m2,1-piętro
71m2, IV-piętro
75m2, H-piętro

Nysa Południe
ul. Towarowa
ul. Grodkowska

ul. B. Prusa
oś. Rodziewiczów'
Podzamcze
oś. Słowiańska
Oś. Słowiańska
Moniuszki
Paczków
oś^Podzamcze
Korfantów
ul. Zjednoczenia
ul. Krzywoustego
centrum

40
75 tys.
do uzg.
Do uzg.
75 tys.
68 tys.
80 tys.
do uzg.
75 tys.
100 tys.
75 tys.

90m2,III piętro
100m2, parter na
działalność
104m2, parter na
działalność
107m2, H-piętro
140m2, H-piętro

ul. Mariacka
centrum Nysy

82 tys.
82 tys.

centrum Nysy

100 tys.

Zjednoczenia
centrum Nysy

85 tys.
100 tys.

Działki
Działka (6,4 ar)
Działka (6,5 ar)
Działka (8 ar)
Działka (8,5 ar)
Działka (32 ar)
Działka (10 ar)
Działka (20 ar)
Działka (40 ar)
Działka (30 ar)

Mieszkania 4-pokoiowe
72m2, parter
oś. Rodziewiczów 80 tys.
85 tys.
72m2, HI piętro
ul. Korfantego
75 tys.
73m2, V piętro
oś. Podzamcze
80 tys.
73m2, V piętro
Kordeckiego
78 tys.
73m2, VII piętro
oś. Podzamcze
do uzg.
76m2, parter z działka
Goświnowice.
75 tys.
81 m2, H piętro
Biała Nyska
85 tys.
84m2, X piętro
ul. Sudecka
60 tys.
110m2,1 piętro
ok-Nysy

Działka (1,15 ha)
Lokale użytkowe
Pawilon handlowy 9m2
Lokal handlowo-usł. 18m2
Pawilon 18m2 + poddasze
Lokal użytkowy (18,5m2)
Pawilon handlowy 35m2

Domy
*
Góra domu (9$pi2)__________ Nysa______________ 78 tys.
Góra domu (77m2)__________ Nysa______________ 85 tys.
Góra domu (130m2)_________ Nysa______________ idotys.
Dom w surowym stanie (150m2)
Dom w surowym stanie (104m2)

Hala produkcyjna 1200m2
Lokal użytkowy 80 m2
Lokal użytkowy 850m2

Nysa_______________
Ul.Traugutta______ 120

Nysa
Nysa

Dom w surowym stanie

Lokal handlowo-gastron.
Lokal handlowo-usł. 60m2

do uzg.

195 tys.
Nysa
210 tyś
Nysa
160 tys.
Nysa
350 tys.
Nysa
350 tys.
Ul. Stokrotek
190 tys.
Nysa
470 tys.
Nysa
500 tys.
Nysa
600 tys.
Nysa
100 tys.
Nysa
200 tys.
Jędrzychów
185 tys.
Skorochów
60 tys.
okolice Nysy
65 tys.
Otmuchów
85 tys.
Dom wolnostojący
Niwnica
Dom w stanie surowym______ ok. Nysy »
Dom wolnostojący__________ Koperniki
Dom wolnost (180m2)______ Kalków
Dom wolnost (150m2)_______ Biała Nyska
Zespół pałacowo parkowy
trasa na Opole
lootyi.
Kompl. budynków (600m2) trasa na
w?1Głuchołazy_____________
Dom przedwojenny
Zwanowice_______ 70 O'1Dom przedwojenny
Prusinowice______ 45 O’Dom przedwojenny
Korfantów_______ soiy>.
do uzg.
Domy na wsi

Ośrodek wypoczynkowy
Garaż
Garaż

Dom w surowy stanie (300m2)

Dom w zabudowie szereg.
Dom wolnost (100m2)
Dom wolnost (170m2)
Dom wolnost(180m2)
Dom wolnost (220m2)
Dom wolnost (270m2)
Dom wolnost (320m2)
Dom wolnost.(370m2)
Połowa bliźniaka (120m2)
Dom w stanie surowym
Dom wolnostojący ( 250m2
Dom wolnostojący (100m2)
Parter domu (87m2)

Oferty

30 tys.
25 tys.
12 tys.
20 tys.
do uzg.

oś. Orzeszkowej
Jędrzychów
Niwnica
Niwnica
Goświnowice
Pakosławice
Siestrzechowice
Sarnowice
Zawiszy
Czarnego
Hajduki Nyskie

do uzg.

ul. Orkana
ul. Kossaka
ul. Orkana
Nysa
ul. Orkana
Nysa
ul. Kossaka
Chróścina Nyska
Nysa
ul.Wyspiańskiego
Jezioro Nyskie '
ul. Podolska
ul.Wyspiańskiego

16 tys.
26 tys. .
32 tys.
35 tys.
39 tys.
40 tys.
55 tys.
180 tys.
260 tys.
400 tys.
400 tys.
5,5 tys.
do uzg.

7O«.

24 tys.
30 tys.
30 tys.

wynaj mu:

Mieszkania
2 pokoje
3 pokoje
Dom do wynajęcia
Parter domu
*

Podzamcze,centrum
centrum
Nysa, Iława
Paczków

Lokale użytkowe
Lokale użytkowe
Lokal ł}andlowo-usł. 20m2
* Lokal użytkowy 20m2
Lokal użytkowy 22m1
Lokal handlowo-usł. 40m2
Lokal handlowo-usł. 50m2
Lokal handlowy 31m2
Lokal użytkowy 100m2
Hala magazynowa 100m2
Lokal handlowo-usł. 28m2
Lokal handlowy 20m2
Lokal handlowy 85m2
Lokal handlowy 2x50m2
Lokal użytkowy 100m2
Lokal użytkowy 200m2
Lokal 100m2 z witryną
Pomieszczenia pod
hurtownię
Lokal użytkowy 80m2

Lokale użytkowe
Pomieszczenia biurowe
Lokale użytkowe

Centrum
Nysa
ul. Grzybowa
Rynek
ul. Żwirki i Wigu

20zUdt

centrum Nysy
ul. Grodkowska
ul. Piłsudskiego
centrum Nysy
Centrum
ul. Krźywousteg
ul. Kozielska

500 zk
600 zk
600 zk
1000 zk
1000 zł.
1000 zk
1000 zk
1000 zk
1200 zk
1400 zk
1700 zk
3000 zk
do uzg.
do uzg.
do uzg.
do uzg.

ul. Mickiewicza
ul. Bema
zajezdnia MPK
ul. Celna

do uzg.
do uzg.
do uzg.
tanio!

Nysa
Nysa
Hajduki Nyskie
Piłsudskiego
ul. Krźywousteg

Na nyskim rynku stanie jedna z najwyższych w Polsce wież widokowych

Powrot
ratusza
Czterech nyskich przedsię
biorców, którzy wykupili od mia

sta działki w prawej części ryn

ku, postanowiło odtworzyć hi
storyczną zabudowę tego miej
sca. Prace przy budowie pierw

szych kamieniczek rozpoczęto
kilka miesięcy temu. Wkrótce
rozpocznie się budowa ratusza,
którego niewątpliwą atrakcją
będzie jedna z najwyższych w

Polsce wież widokowych.

Autorem projektu jest Tade
usz Pawlik z firmy Arplan. Przy
projektowaniu historycznej za
budowy wzorował się na archi
walnych rycinach przedstawiają
cych renesansowy obraz tego
miejsca:

- Pozwolenie na budowę ma
na razie tylko pan Wiercimok,
nory już rozpoczął prace. Na
jego działce powstanie pięć ka
mieniczek od strony apteki i trzy
od ul. Sukienniczej. Pan Kartu
szewski, który jest inwestorem
przyszłego ratusza uzgadnia

ostatnie szczegóły prac z Woje
wódzkim Konserwatorem Za
bytków, co przy budowie w tym
rejonie jest sprawą zasadniczą.
Trwają również uzgodnienia inStalacyjno - konstrukcyjne. Pro
jekt został już zaakceptowany
przez Wydział Architektury, Go
spodarki Gruntami i Inwestycji 9
wyjaśnia Tadeusz Pawlik - Do ra

nek powstanie z elementów sta
lowych, żelbetowych i konstruk
cji kratowych. Projekt zakłada
możliwość zmian i dostosowywa
nia budynku do pełnienia wielu
funkcji.

wienie w wieży punktów
gastronomicznych i tara
su widokowego. Będzie
można także skorzystać z
windy.
Przypomnijmy, że
stara wieża ulegała kilka
krotnemu przebudowy
waniu. Nie oszczędziła
jej druga wojna świato
wa, po której pozostały z
niej tylko szczątki. To,
co pozostało wysadzono
w powietrze w latach 60.
uznając, że szpeci mia
sto. To posunięcie spo
wodowało, że przygoto
wania do odtworzenia
trwają tak długo.
- Z pomysłem zago
spodarowania piwnic
ratuszowych Franci-

Według Tadeusza Pawlika
będą mogły znaleźć tu siedzibę
władze miasta. Będzie to także
doskonałe miejsce na zorganizo
tusza przylegać będzie ciąg ka
wanie konferencji czy wystawy.
mieniczek, których inwestorem
Obiekt będzie więc mógł speł
jest Bogusław Wierdak i spółka
niać funkcje administracyjnokantorów „Grosz”.
biurowoRatusz miejski, którego bu
handlowe.
dowa najprawdopodobniej roz
Sześciokonpocznie się jeszcze w tym roku
dygnacyjny
będzie miał powierzchnię 3,5 tys.
budynek bez
metrów kwadratowych i około
wątpienia
89-mctrową wieżę widokową. ' stanie
się
Będzie zatem wyższy od kościoła
atrakcją tu
sw. Jakuba i Agnieszki. Część
rystyczną
murowana budowli sięgać bę
miasta.
dzie 52 metrów. Resztę stanowić
Głównie z
będzie stożkowy hełm, na któ
myślą o tury
rym zainstalowana będzie latar-'
stach zaplania. Iglica wieży pokryta zosta
n o w a n o
nie blachą, a zasadniczy budy- ’ umiejscoelewacja zachodnia-od

strony ul.Sukienniczej

szek Kartuszewski no
sił się już na początku
lat dziewięćdziesią
tych. Trudności tech
niczne spowodowały
jednak, że wstrzyma
no prace - mówi Tade
usz Pawlik. - Uważam,
że w miarę wierne od
tworzenie tej części
miasta jest niezwykle
potrzebne. Mam na
dzieję, że zapoczątku
je to dalsze zmiany w
architekturze Nysy,
. które w lalach powo
jennych nie zawsze
były udane. Liczę, że
w ciągu dziesięciu lat
rynek nabierze nowe
go wyglądu.

realizowany budynek EAWiercimck
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NIERUCHOMOŚCI
® 448 46

Nysa ul. Wndawslta 5
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1-pokojowe, 24 m‘, lll-piętro, w bloku, Rynek...................................
1-pokojowe, 33 nf, ll-piętro, w kamienicy, Nysa-Poludnie.................
1-pokojowe, 45 nf, l-piętro, w kamienicy................ -...............................
1- pokojowe, 46 nf, l-piętro, nowe, możliwość aranżacji wnętrza......

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

Wycena

HF

WnuwAYBI

IF..TJII

*JB>..BB(

Kredyty

Geodezja

SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DOM WOLNO STOJĄCY
w okolicach Nysy (5 km)
stan surowy - zamknięty
pow. 120 m2, prąd, woda, gaz w pobliżu

4-pokojowe, 80 nf, ll-piętro, w okolicach Nysy, w bloku..................................... Cena 75 tys.
(do uzgodnienia)
4-pokojowe, 80 nf, l-piętro, Nysy- osiedle, komfort............................................ Cena 90 tys.
(do uzgodnienia)
4-pokojowe, 80 nf, lll-piętro, w centrum................................................................. Cena 75 tys.
(do uzgodnienia)
j 4-pokojowe, 98 nf, Xl-piętro, Nysa - osiedle, po remoncie............................... Cena 85 tys.
(do uzgodnienia)
4-pokojowe, 100 nf, parter. Nysa - centrum, z centralnym ogrz................... Cena 100 tys.
(do uzgodnienia)
Pałac zabytkowy, okolice Nysy, ładna działka - zdjęcia do wglądu.......... Dg uzgodnienia

■ do 80% wartości nieruchomości
• również bez poręczycieli
w oz
- spłata do 20 lat
9,7 70

SPRZEDANIA

DOM WOLNO STOJĄCY
w Nysie - Skorochów

DOM WOLNO STOJĄCY
w okolicach Nysy • 5 km

pow. 120 m2, działka 45 Ar,
po częściowym remoncie

pow. użytkowa 270 m2, działka pow. 12 Ar
centralne ogrzewanie

pow. użytkowa 230 m2, działka pow. 9 Ar
centralne ogrzewanie, stan b. dobry

SPRZEDANIA

DOM WOLNO STOJĄCY
w Nysie
stan surowy - otwarty, działka 8 ar
pow. 135 m2, prąd, woda, kanalizacja
................. ... ,______________________ -J

DO SPRZEDANIA

2 x DOM WOLNOSTOJĄCY
o pow. 50 m2 każdy ■ okolice Nysy

całość do remontu, działka 40 ar

V---------------------------------------------------- /

SPRZEDANIA

MtejSęę
na Twoją^

LOKALE NA WYNAJEM I NA SPRZEDAŻ

8

Lokal biurowy w Nysie, pow. od 16 nf do 90 nf....

Cena 12zł/nf

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

Cena 30 zł/m'

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

Cena 25 zł/m'

Lokal na gabinet lekarski w centrum, pow. 37 nf.

Cena30zl/m‘

‘ifi; Lokal usługowo-handlowy pow. 18 nf, podwyższona piwnica.... Cena sprz. 18.000netto
1| (na sprzedaż - wynajem)
Nysa osiedle
wynajem 350 zł netto/m-c
/> Lokal usługowo-handlowy w centrum, I piętro, pow. 10 nf............................ Cena 25 zi/nf

Lokal usługowo-handlowy Nysa - osiedle, I piętro pow.65 nf...

Cena 2 tysfm-c

Lokal usługowo-handlowy na Celnej, parter, pow.60 nf.............

Cena 2,5 tysJm-c

'S.

Lokal usługowo-handlowy,70nf -1piętro, 50 nf-parter, Nysa...... Całość: 1000zi/m-c

j|

Lokal usługowo-handlowy, 31 nf .parter, Nysa....................................

Cena 1500 zł/m-c

Lokal usługowo-handlowy, 42 nf, Nysa, po remoncie, z wyposaż.........Cena 1,7tys/m-c
B

4
■ ■
¥
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Lokal usługowo-handlowy, 99 nf, Otmuchów-Rynek................

Cena 2 tys/m-c

Lokal usługowo-handlowy w centrum, piętrowy 2x70 nf..........
+ 60 nf piwnica
Lokal usługowo-handlowy w centrum, piętrom 2x90 nf..........
+ 90 nr piwnica
Lokal uslug.-handlowy w centrum, część sklepu,parter, 12 uf.
+ 25 nf piwnica
Lokal usługowo-handlowy na Celnej, perter, pow. 50 nf............
(na sprzedaż)
Lokal usługowo-handlowy na parterze, pow. 83 nf...................
(na sprzedaż)
Lokal usługowo-handlowy w centrum, parter, pow. 35 nf.........
(na sprzedaż)
Lokal usługowo-handlowe, w Nysie, pow. 20 nf, parter............
(na sprzedaż)
Lokal usługowo-handlowe, w Nysie, pow. 9 nf, parter...............
(na sprzedaż)
Lokal warsztatowo-garażowy w centrum, pow. 200 nf.............
(na sprzedaż)
Mieszkanie na lokal - Celna, pow. 87 nf - parter.......................
(na sprzedaż)
,
Mieszkanie na lokal - Prudnicka pow. 80 nf-parter......................
(na sprzedaż)
Obiekt handlowo-produkcyjny, w Nysie, pow. 530 nf...............
(na sprzedaż - wynajem)

Cena 4 tys/m-c
Cena do uzg.
Cena do uzg.

Cena do uzg.
Cena do uzg.
Cena do uzg.
Cena 40 tys.
Cena 16 tys.

Cena do uzg.
Cena do uzg.

Cena do uzg.
Cena 250 tys.
______________ /

SPRZEDANIA

DOM WOLNO STOJĄCY
w ok. Nysy
nowo wybudowany, stan komfortowy
pow. 224 m2, działka 24 ar, sad 77 ar

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

SPRZEDANIA

DOM WOLNO STOJĄCY NA WSI
w okolicach Nysy (8 km)

DO SPRZEDANIA

Cena do uzg.

- wspólnotami mieszkaniowymi
- wynajętym mieszkaniem
- wydzierżawionym lokalem

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

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

DOM WOLNO STOJĄCY
przedwojenny w ok. Paczkowa
do remontu, zamieszkany
pow. 75m2, działka 53arwtym15arsadu

Zarządzanie

Ubezpieczenia

w sprawach:

- sprzedaży, sądowych I skarbowych
■ kredytów, mienia zabużańskiego

Cena do uzg.

2- pokojowe, 35 nf, ll-piętro, blok IV-piętrowy, Jastrzębie - centrum.
Cena do uzg.
e
2-pokojowe, 35 nf, l-piętro, Nysa - centrum, standard.'......................................... Cena 55 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 36 nf, IIl-piętro, Łambinowice - osiedle.............................................. Cena 50 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 48 nf, l-piętro, blok z cegły, aneks kuchenny.................................. Cena 55 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 48 nf, IV-piętro, w bloku......................................................................... Cena 55 tys.
•
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 48 nf, wysoki parter, Nysa.................................................................... Cena 60 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 48 nf, ll-piętro, w bloku z balkonem, centr. ogrz............................. Cena 63 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 55 nf, l-piętro, w kamienicy, na biuro lub gabinet......................... Cena 65 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 57 m’, l-piętro, okolice Nysy, w bloku, po remoncie............ ,.......Cena 55 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 63 nf, l-piętro, w Nysie......................................................................... Cena 55 tys.
(do uzgodnienia)
2- pokojowe, 95 m', l-piętro, w Nysie.......................................................................... Cena 75 tys.
(do uzgodnienia)
3- pokojowe, 60 nf, l-piętro, w Raciborzu, po remoncie.................. ................... Cena 75 tys.
(do uzgodnienia)
3-pokojowe, 60 nf, lll-piętro, w Nysie,......................................... ,........................... Cena 75 tys.
(do uzgodnienia)
3-pokojowe, 60 nf, ll-piętro, Nysie- centrum, do niewielkiego remontu.......... Cena 80 tys.
(do uzgodnienia)
3-pokojowe, 65 nf, !V-piętro, z kredytem, w bloku, centr. ogrz.......................... Cena 75 tys.
(do uzgodnienia)
3-pokojowe, 68 m‘, ll-piętro, Nysa - centrum, po remoncie.................................. Cena 80 tys.
(do uzgodnienia)
3-pokojowe, 70 nf, l-piętro, Nysa - centrum, kamienica.......................................Cena 70 tys.
(do uzgodnienia)
3- pokojowe, 90 nf, lll-piętro, komfort, własne ogrz............................................. Cena 85 tys.
(do uzgodnienia)
4- pokojowe, 72 nf, parter, w nowym bloku, centr. ogrz........................................Cena 80 tys.
(do uzgodnienia)
4-pokojowe, 72 nf, w Otmuchowie..........................................................................Cena do uzg.
4-pokojowe, 74 nf, X piętro, Nysa - osiedle, komfort.....

Obrót

■
....... Cena 35 tys.
(do uzgodnienia) <
...... Cena 39 tys.
(do uzgodnienia)
....... Cena 49 tys. |

^0 608327669
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LOKAL W NYSIE, NA OSIEDLU

o pow. 35 m2
na gastronomię lub inną działalność
usługowo-handlową
k

_____________________

ofertę!
KAMIENICA USŁUGOWO-MIESZKALNA
w centrum NIEMODLINA

parter pow. 170 m2, pełny komfort, alarm
piętro II i III - mieszkania 110 m2 każde

NYSA ■ JĘDRZYCHÓW

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

ZAMIESZCZENIE OFERTY
JEST BEZPŁATNE'

k__________________________________Z

Ogłoszenia
drobne
PILNIE SPRZEDAM mieszkanie
2-pokojowe, 48 m2, centrum, I piętro
aneks kuchenny, 55 tys. do uzgod.
tel.44 84 611, 0 608 327 669

DO WYNAJĘCIA biura w Nysie
pow. 16 m2 i 32 m2
tel 448 46 11, 0608 32 76 69

SPRZEDAM mieszkanie 2-pok, 48 m2,
wysoki parter w bloku, Nysa - centrum
tel.44 84 611

PILNIE SPRZEDAM mieszkanie 1 pok. I

ZAMIENIĘ mieszkanie 1-pok, 29 m2,
parter, Głuchołazy Zdrój, na podobne
w Nysie tel.44 84 611

SPRZEDAM dom przedwojenny w
Nysie, o pow. 100m, z garażem - po
remoncie, cena 78 tys. tel.44 84 611

PILNIE SPRZEDAM 2 x mieszkania
3 pok., 68 i 90 m2, II i III piętro, 80 tys
każde, komfort, tel. 4484 611

SPRZEDAM działkę budowlaną w
Wójcicach, o pow. 33 ar, cena 35 tys
tel. 4484 611, kom. 0608 327 669

SPRZEDAM działki budowl. w Nysie
i Jędrzychowie pow. 11 ar, razem 80 ar
SPRZEDAM lub WYNAJMĘ dom, pow. tel.44 84 611, 0 608 327 669
230 m2, ok. Nysy, 5 pokoi - nowy
NA SPRZEDAŻ nowo wybudowany
tel.44 84 611, 0 608 327 669
garaż z kanałem, wolnostojący-14 tys.
SPRZEDAM dom przedwoj. po częścio tef. 448 46 11,0 608 32 76 69
wym remoncie w ok.Nysy 12 km
PILNIE POSZUKUJĘ mieszkania do
tel. 44846 11, 0 608 32 76 69
wynajęcia w przystępnej cenie.
tel.44,84 611,0 608 327 669
SPRZEDAM hale produk.-handlowe
w Nysie, pow. 2 x 350 m2, wszystkie
ZAMIENIĘ mieszkanie 4-pok. 74 m2
media, działka 93 ar - stan b. dobry
X piętro, po remoncie, w Nysie na
tel. 4 484 611,0608 327 669
kawalerkę i mieszkanie 2-pok. w Nysie
SPRZEDAM działkę budowl.,pow.30 ar
ok. Nysy,-pełne uzbrój., dojazd MPK
tel. 448 46 11,0 608 32 76 69

SPRZEDAM kawalerkę w Nysie 24 m2
lll-piętro, centrum tel. 44 84 611,

lub okolicach kom.O 608 32 76 69
tel. 448 46 11

POWIERZCHNIE handlowo-biurowe do
Wynajęcia lub Sprzedaży w Nysie od
30 do 400 m2, tel. 0 608 32 76 69

33 m2, duża kuchnia, kamienica,
niski czynsz, tel. 4484 611
.

?

info-BANK...

z ostatniej chwili

SPRZEDAM mieszkanie 4
pokojowe, 100 m\ na parterze
w centrum miasta, cena 100 tys. |
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2
pokojowe, 48 m’, w centrum
miasta, cena 400 zł odstępne

SPRZEDAM kawalerkę z jasną,
dużą kuchnią, całość 35 m, stare i
budownictwo - Nysa Południe
cena 39 tys.
SPRZEDAM mieszkanie w
Paczkowie - wylot na Kłodzko
58 m1, 3 pokoje, centralne ogrz.
stan b.dobry - 70 tys.

tel. 448 46 10, 0608 327 669

|
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drobne

ogłoszeń i a
Drukarnia „AR POL’

Nysa, Tkacka 25,
tel. 433 95 44,433 95 80
tel. 0602 623 076 (obok salonu HB Styl)

48-385 Otmuchów, ul. Krokusowa 2

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

wszelkie druki dla Twojej firmy.

Nysa, Piłsudskiego 62.

PROWIZJA 0%
SIATKI
OGRODZENIOWE

Tel. 433 4410.
________________________

.____________ opm

KOMPUTEROPISANIE - podania i

PRODUCENT

inne. Tel. 433 37 24.

435 79 06

6328

DEKARSTWO - blacharstwo - malo

DYWANOCZYSZCZENIE - tapicerka

cherem - 433 60 90; 0602 584 426.
1Q87/B

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
- ciśnieniowo. Solidnie - Karcherem:

433 73 36; 435 89 60.
•

138/B

VIDEOFILMOWANIE tel. 433-49-32

Gabinet WRÓŻB: Tarot - Horoskopy.
Tel. 0604 827 934.
5968

Usługi OGÓLNOBUDOWLANE - tel.
43316 08.
_____
___________ 6116
STUDIO kształcenia muzycznego ul.

Sudecka 11, tel. 0604-588-617. Na

uka gry na instrumentach: KEYBOARB^SITARA.

NIERUCHOMOŚCI

Czynne cod^łęje w godz. 10 -17 soboty od 10 -14

Tel./fax 433 94 70, RYNEK 1/2
tel. kom. 0602 10 39 41
^ZKANIA DO SPRZEDANIA:
m - nowe osiedle
®- nowe osiedle
ewiczówny
ignię
newiczówny
-amye. x
Rodziewiczówny
onem - oś. Gałczyńskiego
□koję na’dzial. - Centrum
)ję. komfort - Centrum
komfort, Podzamcze - garaż
jk. - nowe osiedle
. nowe osiedle
e - nowe osiedle
. nowe osiedle

entrum
- lip, z pokoie. - centrum n
- parter na działalność - Centrum
"kawalerka + garaż
■ Pp.j PQkdi - centrum

trapezowe

wanie dachów. Tel. 4356 188; 4356

- ciśnieniowo - profesjonalnie - kar-

^-lOKLM

DOM-POL

POLIGRAFIA
(projekty, skład, drukoffsetowy)

189.
MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY
M-2 (1 pok) 24 m IV p - 37000 w Centrum
M-2 (1 pok) 36 m III p - 46 000 w Centrum
M-3 ( 2 pok) 43 m I p - 50 000 w Centrum
M-3 ( 2 pok) 75 m IV p 61 000 w Centrum
Centrum 48 ; 50 m ( możliwość przekszt. na dział)
M-3 ( 2 pok.)48 m IV p - 58 OOO w Centrum
M- 3 ( 2 pok.) 48 m I p - 60 000 Os. Rodziewiczówny
M-3 (2 pok.) 48 m IV p - 56 000 os Podzamcze
M-3 (2 pok.) 48 m II p - 58 000 os Słowiańska
M-3 ( 2 pok.) 48 m IV p - 60 000 os. Południe
M-3 ( 2 pok.) 51 m part. - 60 000 w Centrum
M-3 ( 2pok.) 48 m i p - 55 000 Łąka Prudnicka’
M-3 ( 2pok.) 48 m IV p - 45 000 Łambinowice
M-3 ( 3 pok.) 60 m III p 65 000 Głuchołazy
M-4 2 pok.
5635 60 m I p - 58 000 Paczków
•M-4 (3 pok.) 61 m III p - 60 000 Grodków
M-4 ( 3 pok.) 54 m I p - 79 000 w Centrum
M-4 ( 2 pok.) 64 m II p - 89 990 w Centrum
M-4 ( 3 pok. 73 m - 73 000 W Centrum
M-4 ( 3 pok.) 60 m II p - 75 000 ul. Głuchołaska
M-4 ( 3 pok.) 61 m IV p - 82 000 ul. Słowiańska
M-4 (3 pok.) 61 m II p - 75 000 ul. Słowiańska
M-4 ( 3 pok.) 60 m I p - 75 000 ul. Piłsudskiego
M-4 ( 3 pok.) 61 m I p - 76 500 w Centrum
M-4 ( 3 pok.) 51 m VII p - 65 000 os. Południe
M-4 (3 pok.) 90 m Ip - 90 000 w Centrum
M-4 ( 3 pok.) part. - 85 000- 95 000 - 120 000 Centrum
M-5 ( 4 pok.) 100 m XI p 82 000 os. Południe
M-5 ( 4 pok.) 116 m II p + garaż w Centrum
M-5 ( 4 pok.) 73 m V p - 73 000 os. Podzamcze
M-5 ( 4 pok.) 72 m part. - 86 000 os. Rodziewiczówny
M-5 ( 4 pok. 72 m part. - 92 000 + garaż Otmuchów
M-5 ( 4 pok.) 76 m II p - 75 000 + garaż Goświnowice
LOKALE DO SPRZEDAŻY
ul. Prudnicka 160 m 260 000
ul. Mariacka 52 m 60 000
ul. Orkana 31 m 50 000; 26m 45 000; 9 m 15 000
ul. Orkana 20 m + 35 m - 42 000
magazyn 663 m 31 arów - Karłowice - 260 000
os. Południe 83 m + podpiwniczenie 49 m; 87 m -150 tys. ;
165 tys.
Dom w Nowym Lesie ( 8 pok.) 30 ar działki
Dom w WilaMOWEJ 200 M ( 5 POK.) DZIAłKA 8 AR
Lokal mieszkalny dwupoziomowy ul. Piłsudskiego 60 m
Lokal mieszkalny w zab. szer. w Centrum 70 m - 90 000
Piętro willowe ul. Słowiańska 100 m( 2 pok.) parter + ogródek
Piętro willowe w Głuchołazach 67 m ( 4 pok.)
Garaż ul. B. Śniałego - 5 000
Garaż ul. Marcinkowskiego - 10 000
Garaż ul Wyspiańskiego - 7 500
Garaż ul. Wyspiańskiego - 5 500
Garaż w Centrum - 12 000
DZIAŁKI BUDOWLANE
Kozielska - 5 ar - 25 000
Kaczkowskiego - 28 ar - 42 000
Bodzanów 7 ar - 14 000
Jędrzychów 6,27 ar - 16 000
Jsarnołtówek 6.5 ar - 20 000
Biała Nyska 76 ar - 290 000
Hajduki Nyskie - 1h,15 ar
Głębinów 17 ar
Elizy Orzeszkowej 8.77ar - 35 000
Działka rzemieślnicza 30 ar Piłsudskiego 45 000
Działka przemysłowa 17 ar Przełęk - 15 000
Działka ogrodowa 4 ar Saperska - 8 000
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
M-3 ( 2pok.) 40 m lip ul. Słowiańska
M-3 ( 2 pok.) 48 m III p os. Rodziewiczówny
M-3 (2 pok.) 48 m II p w Centrum
M-3 (2 pok.) 48 m parter os. Południe
M-3 (1 pok.) 60 m parter w Centrum
Segment w zab. szereg. (5pok.) ul. Mickiewicza
Dom w Hawie 4 pok. 150 m 20 ara działki
LOKALE 00 WYNAJĘCIA
w Centrum: 25m 30m 39m 55m 52m 60m 70m 160m
os Rodziewiczówny 18m
ul. Gałczyńskiego 31 m
Jędrzychów - budynek produkcyjny - 600m
Hala ul. Piłsudskiego - 538m + pom. na biura
Warsztat ul. Głuchołaska 80m
w Głuchołazach - 211m; 35m
w Głuchołazach parter 100m. Ip 50m + strych
Oferujemy do sprzedaży domy na terenie Nysy,
okolic Nysy, Otmuchowa.
Zapewniamy pełną obsłigę prawną i notaeialną.
Pośredniczymy w uzyskaniu kredytów
na zakup nieruchomości.
_________________ 774b

Sprzedam KIOSK na targowisku 435 62 41.

6390

Otmuchów - Jezioro. Hotel - sala 140
osób. Tel. 431 55 81.
___________________ ____ ____________________ 1043

KAFELKOWANIE ■ tel. 433 77 75.
6581

blachy docinamy na wymiar
TRANSPORT GRATIS

NCN
NYSKA GIEŁDA
| NIERUCHOMOŚCI!

OKNAÓACHOWE
/"H ow
«6*ch°«

FAKRO

SAMOCR-BODOIATE

UL. MAKUSZYŃSKIEGO 8

GOTÓWKA DO 7000,00 BEZ PORĘCZYCIELI

(BOCZNA KOZIELSKIEJ)
DO WYNAJĘCIA
M-3 Nysa Południe
M-5 ul. Gałczyńskiego
DO SPRZEDANIA
Komfortowy dom w Głuchołazach

PRZEDSTAWICIELSTWO

BANK GBG S.A.

NYSA, UL, SZOPENA 19/2 I PIĘTRO, TEL. 448 44 90, 448 44 91 - 92,

6573

CZĘŚCI DO AUT PRODUKCJI

TEL. 435 89 29
749b

ZACHODNIEJ
I JAPOŃSKIEJ

WYNAJMĘ mieszkanie 3 pokoje, I
piętro, ul. Krzywoustego. Tel. 435 81

rjrpp

95; 0605 634 556.
___ ________________________________________ 6575

FIATA Punto 55S (1998) - sprzedam.
Tel. 431 5812.
6578

Pilnie zatrudnię PIEKARZA. Tel. 435
78 82 po 18-tej; 0605 591 906.
6579

Sprzedam MIESZKANIE 50 m kw. -

Karłowice Wielkie - 4312 473.
________________

6580

Sprzedam tanio MIAŁ - 435 62 41.
6580a

KAFELKOWANIE - tel. 433 77 75.
6581

PRZEWOZY mikrobusami - 431 51
._ _________________________________________ 6500

Niezależny konsultant HERBALIFE

FRANCUSKI i ANGIELSKI - korepe

- T. Skiba - 0601 513 582.

tycje. Tel. 433 08 42.
6225

RENOWACJA wyrobów skórzanych.
Czyszczenie FUTER - KOŻUCHÓW.

SPRZEDAM Ford Sierra 1,6

Nysa - Rodziewiczówny 17 B. Tel.

sedan, benzyna, r. prod. 1989

431 08 08.

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

96; 0604 562 847.
6222

BALEX METAL

WESELA - Zabawy: „SANDACZ” -

-odbiór w tym
samym dniu
v

Autoryzowany Deafer BOSCH

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
warsztaty z Nysy i okolic.
Nysa, ul. Wyspiańskiego 3a
Tel./fax 433 91 69,
§
tel. 0602 394 765
1
o
Sklep czynny:
pn-pt9-17,sob. 9-13 OT
O
E

«■

S3
Wyspiańskiego

rzeka Nysa Kłodzka

—Wrocław - Opole

6502

862b

przeb. 174 000 km
6234
brązowy
metalik, el. szyby

op-1166b

centr. zamek, szyberdach

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

wybrane oferty sprzedaży
• Kawalerka przy ul. Celnej o powierzchni 35 m kw. Illp,
1 pokój (parkiet), jasna kuchnia, łazienka razem z wc.
przedpokój (parkiet) co miejskie, telefon, ciepła wada ■
gaz. zadbane c.: 48.000 zł
• Garsoniera przy ul. Celnej o powierzchni 24,5 m kw.,
Illp. co miejskie, cw - gaz, parkiety, balkon, standard,
atrakcyjne położenie, ocieplony budynek, niskie opłaty,
c.: 35.000 zł
• Kawalerka przy ul. Prusa o pow. 33 m kw., II piętro, 1
pokój, kuchnia jasna z aneksem jadalnym, łazienka ra
zem z wc, przedpokój, piwnica, strych co własne, stare
budownictwo niskie opłaty, ciepła woda ■ gaz. telefon,
c.: 38.000 zł
• Mieszkanie 3 pokojowe z balkonem przy ul. Wrocław
skiej. Ip. pow. 54 m kw. (nowe budownictwo, budynek
ocieplony, kalle, nowe okna PCV, telefon) c.: 77 000 zł
*■ Mieszkanie 3 pok. z balkonem na Podzamczu sektor
C. II piętro w budynku IV piętrowym pow. 60,50 m kw...
łazienka razem z wc, mieszkanie rozkładowe, środkowe
czyste, zadbane - standard. Sieć telefoniczna w budyn
ku. Spokojna klatka schodowa, duża piwnica, dorffllon
niskie opłaty. Możliwość zapłaty w 2 ratach. Pilne. Cena
do negocjacji, c.: 70.000 zł

• Mieszkanie 4 pokoje, kuchnia, łazienka, piętro domu 2
rodzinnego z niezależnym wejściem, podwórkiem, gara
żem - Średnia Wieś, pow. 97 m kw., co-gaz, cw-gaz, cicha
i spokojna okolica, c : 78 000 zł
• Rozpoczęta budowa domu wolnostojącego typu .kana
da' w okolicy ul. Reymonta o pow. całkowitej 123 m kw..
działka gruntu o pow. 5,20 a (własność) media przy dział
ce, aktualna dokumentacja techniczna, możliwość skorzy
stania z dużej ulgi budowlanej, c.: 55.000 zł
• Działka budowlana przy ul. Unii Lubelskiej o pow. 10a
(prawo własności) uzbrojona w wodociąg miejski, energię
elektryczną, linię telefoniczną (w przyszłości kolektor ka
nalizacyjny (częściowo ogrodzona, c.: 24.000 zł
• Btiałka gruntu przy ul. Stawowej w Nysie o pow. 61 a
pod budownictwo mieszkaniowe (w planie zagospodaro
wania przestrzennego 3 budynki mieszkalne), uzbrojona
w wodę i energię elektryczną na obszarze działki istnieje
staw o pow. 15,5 a, cała działka ogrodzona (2,50 m żywo
płot), cicha i spokojna okolica, dobre nasłonecznienie dział
ki. Cena za całojt 75.000 zł
OFERTY NAJMU I SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
WE WROCŁAWIU'

PEŁNA OFERTA W BIURZE

'

ZAPRASZAMY CODZIENNIE 10.00 .16.30, W SOBOTY 9.00- 12.00

Tel. 0602 430 047

BETONU
„POLTRANS”
Atrakcyjna oferta

samochodami zachodnimi

z napędem na. dwie osie

o pojemności 6,5 kubika

NYSA, ul. Nowowiejska 60
Tel. 433 73 83; 431 21 60;

0603 957 795.

Sprzedam Opel Kadett, sedan,

rok prod. 1987
cena do uzgodniania.

Tel. 433 27 97
Tel. 0602 816 236
805b
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Pociąg pod
specjalnym nadzorem
W sobotę około 450 mieszkań
ców Nysy miało możliwość prze
jażdżki specjalnym pociągiem do
sąsiadów z czeskiego Jesenika.

Organizatorzy na afiszach pro
ponowali szereg atrakcji, z których •
wiele nie doszło do skutku. Po przyjeździe do Jesenika brak było infor
macji o imprezach, a wręczone
przez Czechów ulotki reklamowały
jesenickie atrakcje turystyczne. Lu
dzie kręcili się wokół dworca nie
wiedząc gdzie iść. Do sanatorium
Priessnitza na koncert znanej cze
skiej grupy Arrest dotarło tylko kil
ka osób. Kilkadziesiąt osób, nie wia
domo po co, pojechało pociągiem
do Lipowych Lazni. Przeszli się wo
kół dworca i wrócili z powrotem do
Jesenika.
Ci, którzy przyjechali w celach
turystyczno - gastronomicznych
znaleźli miejsca w licznych jesenickich kawiarniach i restauracjach.
Na wysokości stanęli kolejarze,
podstawiając pociąg składający się
z wagonów, które na co dzień kur
sują w składzie ekspresu. Niespo
dzianki w rodzaju degustacji piwa
czy paczek ze słodyczami dla dzieci
były dostępne tylko po polskiej
stronie.
Mimo tych wpadek uczestnicy
pociągu „Europradziad” bardzo
chcieliby, aby PKP uruchomiła w
weekendy linię do Jesenika. Kom
plet pasażerów murowany.
JP

„Komitet powitalny”

Stary parowóz - wyjątkowa atrakcja dla dzieci

Starosta Jesenika Jiri Kratki wita burmistrza Janusza Sanockiego

f• ’

Big Band Henryka Weznera ■ koncert w przedziale

Dziewczyna tygodnia

Mariola

Miła obsługa

Dziewczyna tygodnia - kupofi nr 41

Imię dziewczyny tygodnia

Imię i nazwisko nadawcy

adres i telefon nadawcy

'
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Najlepsi “gliniarze”
W ogólnopolskich zawodach
’olicyjny Patrol Roku” nyscy pojanci zajęli II miejsce. Reprentujący Komendę Wojewódzką
•licji nyscy policjanci - st. siernt Piotr Czarniecki i sierżant
nusz Mormul w trzydniowych
wodach pokonali jak zwykle
oźnych rywali z Katowic, Warawy czy Krakowa. To już drugi w
ali kraju, w krótkim okresie,
aczący sukces policjantów z Koendy Powiatowej Policji w Nysie,
■zypomnijmy. We wrześniu stary aspirant Zbigniew Bugno wraz
psem Igajo zdobył II miejsce w
istrzostwach Polski Przewodniiw i Psów Policyjnych.

Patrząc na tych dwóch niepoTnych z wyglądu policjantów
tdno sobie wyobrazić, że to są

ło od początku dwóch dzielnico
wych. Starszy sierżant Piotr Czar
niecki ma 26 lat. W policji, w Wy
dziale Prewencji pracuje od 1996
roku. Od roku jest dzielnicowym w
rejonie Nysa - Południe. Sierżant”

Janusz Mormul w policji, również
w Wydziale Prewencji pracuje tak
że od 1996 roku. Od trzech lat
dzielnicowy w gminie Nysa. Ma 29
lat.
W ciągu trzech dni rozegrano
sześć konkurencji. W pierwszym
dniu przeprowadzono ogólny, test
wiedzy o policji. Na sto pytań nale
żało odpowiedzieć w ciągu 90 mi
nut. Piotr Czarniecki odpowiadał
najlepiej.
- Najsłabiej poszła nam konku
rencja „symulacja wypadku drogo
wego, jego zabezpieczenie i udzie-

Samochód potrącił pieszego, a my
na manekinie musieliśmy przepro
wadzić akcję udzielania pierwszej
pomocy, jak masaż serca, sztuczne
oddychanie. Tam nic nie dało się
ukryć, ponieważ manekin był pod
łączony do komputera, który wyła
pywał natychmiast wszystkie nie
prawidłowe czynności.
Bardzo dobrze nasi policjanci
poradzili sobie z techniką obez
władniania osób. Pozoranci atako
wali ich nożem, drewnianymi pał
kami. Patrol musiał się obronić,
obezwładnić napastnika, zabrać
narzędzia ataku i skuć w kajdanki.
- Po trzech konkurencjach ro
zegranych w pierwszym dniu byli
śmy na IV miejscu - mówią wice
mistrzowie Polski.
W drugim dniu policyjne inter-

W takiej sytuacji lepiej się poddać

Sztuka samoobrony

ijlepsi „gliniarze” w Polsce. Wełe twarze, niezbyt rzucająca się w
zy postura. O tym, że są najlepym patrolem w kraju świadczy
zypięta do munduru podłużna
Iznaka.
Droga do ogólnopolskich Za
jdów rozpoczęła się w czerwcu.
’ eliminacjach powiatowych zajępierwsze miejsce i pojechali na
wody wojewódzkie do Brzegu,
śród 12 drużyn - patroli Opolszyzny zajęli II miejsce za Oddziam Prewencji KWP Opole. Prawo,
> reprezentowania komendy wowódzkiej na zawodach ogólnoilskich miały dwie najlepsze druny. Nyscy policjanci załapali się
i wyjazd.
Zawody trwały trzy dni. Odbyiły się w Słupsku.
W ogólnopolskich zawodach
’olicyjny Patrol Roku” startowa

Komendant Sławomir Michalski gratuluje zwycięzcom:

Piotrowi Czarnieckiemu i Januszowi Mormulowi

lenie pierwszej pomocy poszkodowanym” - mówi Janusz Mormul. -

wencje. Organizatorzy przygoto
wali szereg symulacji, z którymi
ri hit T/Tir

policjanci spotykają się na co dzień
w swojej służbie. Pierwsza to akcja
dynamiczna z użyciem siły, w dru
giej musieli wykazać się talentami
mediacyjnymi, uspokoić zamiesza
nie w rodzinie. Pościg za niebez
piecznym przestępcą zakończył
drugi dzień zmagań. Byli już na
drugim miejscu.
Trzeci dzień to konkurencje
sprawnościowe. Zawodnicy w
mundurach polowych, z wyposa
żeniem jak do służby musieli po
konać wcale niełatwy tor prze
szkód. Ostatnią konkurencją za
wodów było strzelanie. Nie było
to zwykłe celowanie do tarczy.
Policjanci, korzystając z osłony
ściany musieli oddać serię sze
ściu strzałów do dwóch tarcz sylwetek terrorystów, które poja
wiły się tylko na osiem sekund.
Sylwetki były w odległości 15 i 25

m. To nie koniec utrudnień. Po
między dwoma tarczami imitują
cymi terrorystów pojawiała się
tarcza - postać zakładnika. Tra
fienie w tę tarczę całkowicie dys
kwalifikowało drużynę z konku
rencji.
- Po sześciu rozegranych kon
kurencjach mieliśmy identyczną
ilość punktów (170) jak drużyna z
Białegostoku - powiedział Piotr
Czarniecki. O końcowej klasyfi
kacji zadecydował punkt regula
minu mówiący, Ż£_w przypadku
identycznej ilości punktów,
pierwsze miejsce przypada tej
drużynie, która wygrała ostatnią
konkurencję.
W ogólnopolskich zawodach
„Policyjny Patrol Roku” I miej
sce zajęli policjanci z Białego
stoku, II policjanci z Nysy, reprezentujący Komendę Woje
wódzką Policji w Opolu. W na
grodę komenda powiatowa
otrzymała kompletny zestaw
komputerowy, zawodnicy ol
brzymi puchar ministra spraw
wewnętrznych i administracji.
Ponadto każdy z nich otrzymał
kamerę wideo, telefon komór
kowy, nagrodę od ministra w ko
percie oraz szereg pomniejszych
upominków.
- Przez to, że nasi policjanci
uplasowali się w ścisłej krajowej
czołówce, zyskał prestiż naszej ko
mendy - powiedział komendant
nadkomisarz Sławomir Michalski.
- Nasz patrol, w którym startowali
dzielnicowi, zajął drugie miejsce
ustępując tylko antyterrorystom z
Białegostoku. Mając takich poli
cjantów wierzę, że w Nysie będzie
coraz bezpieczniej.
JOTPE

radio dobrze nastawione
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Opole, ul. Kraszewskiego 7-9, tel. (077) 456 67 77,456 67 99, fax 456 76 21
Nysa, tel. 433 41 83,060? 430 047
835b

Zaczęło się od pyskówki...
a skończyło na pobiciu i leczeniu szpital
nym. W końcu wszystko oparło się o sąd.
Taki był finał sąsiedzkiego piwkowania

w jednej ze wsi w pobliżu Nysy.
Wyzwiska i odwet
22 września br. w Sądzie Rejo
nowym w Nysie zapadł wyrok w
sprawie czterech mężczyzn, oskar
żonych o pobicie 50-letniego sąsia
da. Do zdarzenia doszło 2 czerwca
ub. roku w godzinach wieczornych.
Przybyła na miejsce nyska policja
nie zastała już tam poszkodowane
go, gdyż ten ze względu na inten
sywny ból w klatce piersiowej zo
stał zabrany karetką do szpitala. Z
wstępnego policyjnego rozpozna
nia wynikało, że 50-letni Stanisław
Sz. po pracy na działce wybrał się
na piwo do miejscowego sklepu
spożywczego. Siedząc sobie na ław
ce obok kiosku popijał złocisty płyn
i rozmawiał z sąsiadami. W ich gro
nie był też mieszkaniec tego same
go budynku - Edward K. Między
obu mężczyznami z niewiadomych
powodów doszło do sprzeczki.
Dwaj 50-latkowie, niczym małe
dzieci, zaczęli obrzucać się prze
zwiskami, potem doskoczyli do sie
bie i zaczęli się bić. Zrobiło się za
mieszanie. Ktoś ich rozdzielał. W
gronie tym znaleźli się synowieStanisława: 19-letni Paweł i 17-letni
Kazimierz. Oni to zabrali ojca do
domu. Jednak w drodze zostali na
padnięci przez Edwarda, jego syna
Adama oraz jego kuzynów Bogda
na i Sylwestra. Paweł i Kazimierz
uciekli do domu, a ich ojciec wrócił
po chwili brudny i pokrwawiony,
skarżąc się na silny ból klatki pier
siowej.

Konieczna była operacja
W szpitalu lekarze zdecydowa
li, że to tylko stłuczenie tej części
ciała. Stanisław otrzymał zastrzyk

przeciwbólowy i został zwolniony
do domu. Jednak ze względu na
wciąż utrzymujący się ból, następ
nego dnia ponownie został hospi
talizowany. Po gruntownych bada
niach okazało się, że w wyniku po
bicia doszło do odmy opłucnowej i
krwiaka, który trzeba było usunąć
operacyjnie. Poszkodowany miał
też złamane żebra.
Stanisław Sz. złożył w policji
nyskiej oficjalne zawiadomienie o
przestępstwie. Przyznał się, że pod
sklepem trochę sobie popyskowałz
sąsiadem - Edwardem K., a nawet
wzajemnie się potarmosili. Tego
nie miał mu za złe. Ale że w drodze
powrotnej ten zaatakował go ze
swoim synem i kuzynami, tego było
za wiele.
- Szedłem ze swoimi chłopaka
mi - Pawłem i Kazikiem. Nagle z
krzaków wyskoczył Adam K. (syn
Edka) oraz Bogdan i Sylwester C.
(jego kuzyni). Edward miał śrubo
kręt. Uderzył mnie rękojeścią w
klatkę piersiową. Upadłem na zie
mię. Bracia Bogdan i Sylwek złapa
li mnie za ręce. Edward z synem
Adamem kopali mnie w klatkę
piersiową i bili pięściami po gło
wie. Moi synowie próbowali mi po
móc. Zaalarmowali ludzi i dopiero
wtedy tamci mnie puścili.

To nie my, to oni!
Czterem napastnikom Edwar
dowi i Adamowi K. oraz Bogdano
wi i Sylwestrowi C. policja postawi
ła zarzut pobicia Stanisława Sz., w
wyniku czego odniósł on poważne
obrażenia ciała (naruszające funk
cjonowanie organizmu powyżej 7
dni). Narazili go tym samym na

niebezpieczeństwo utraty życia ji
zdrowia.
Edward K. powiedział:
- Przyznaję się do popełnienia
tego czynu. Byłem po wypiciu kilku
piw. Staszek też pił. Zaczepiał ' *
mnie. Zaczęliśmy się szarpać.
Przewróciliśmy się na ziemię. Wte
dy Sz. zakrył mi koszulą głowę i
krzyknął do swoich synów: Teraz go
kopajcie! Zostałem kilka razy kop
nięty, miałem podbite oko. Zosta
liśmy rozgonieni. Przyszedłem do
domu. Syn Adam zapytał co się sta
ło, odpowiedziałem: Sz. mnie sko
pali. Zacząłem się przebierać i wte
dy usłyszałem jakiś szum. Wysze
dłem przed blok. Wziąłem śrubo
kręt, bo moi kuzyni Bogdan i Syl
wek zgubili klucze od swojego
auta. Chciałem im zablokować za
mek. Zobaczyłem grupę ludzi.
Podszedłem, a tam Staszek Sz.
trzymał za nogi mojego Adama,
który klęczał. Jego synowie Paweł i
Kazik okładali go rękami. Odcią
gnąłem Adama i poszedłem pod
sklep naprawić kuzynom auto.
Taką samą wersję zdarzeń
przedstawił Adam K.
Bracia C. też twierdzili, że nie
tknęli nawet paluszkiem poszkodo
wanego. Bogdan przyznał się jedy
nie do tego, że pod sklepem odgonił Pawła i Kazimierza Sz., którzy
kopali Edwarda. Twierdził, że po
tem obaj z Sylwkiem tam zostali
pilnując auta, bo zgubili w tym za
mieszaniu kluczyki. Czekali na ku
zyna, który miał przynieść śrubo
kręt.

Gdzie jest prawda?
Trudno było dociec, gdzie leży
prawda. Postronni świadkowie ra
czej nic nie widzieli, nie słyszeli.
Tylko nieliczni zgodzili się zezna
wać. Młoda dziewczyna słyszała,
jak przed sklepem w czasie szarpa
niny Edward krzyczał: ja też mam
syna! Potem przed garażami w gru
pie ludzi widziała Bogdana C. oraz
Adama, który zamachnął się na

rt k l a m---------------------

TT

48-303 NYSA, PODOLSKA 19,
tel. 433-43-53

Stanisława. Widziała uciekającego
Pawła i szukającego go Adama,
który gdy mijał ją i jej brata, przy
okazji poturbował tego drugiego
(policja poinformowała go, że
może dochodzić swoich praw z po
wództwa cywilnego).
Synowie poszkodowanego wy
jaśnili, że Adam K. wyskoczył z
krzaków. Rzucił się najpierw do
nich, a gdy uciekli zaatakował ich
ojca. Konfrontacja poszkodowane
go i podejrzanych niewiele wniosła
do śledztwa. Wszyscy obstawali
przy swojej wersji zdarzeń. Tak
samo było przed sądem.

Wizja pomogła
Sąd zastosował wizję lokalną z
elementami procesowymi. Udał się
z poszkodowanym, oskarżonymi i
świadkami na miejsce zdarzenia.
Najwięcej szczegółów do ustalenia
przebiegu bójki wniósł Franciszek
T, który owego feralnego wieczoru

szedł za Stanisławem Sz. w odleg
ści kilku metrów. Świadkom i p

szkodowanemu udało się pokroi
ustalić przebieg zdarzeń, który 1
zbieżny z wcześniejszymi zeznan
mi Stanisława Sz. Jedno, co się i
zgadzało, to brak udziału w bój
Sylwestra C.
Poszkodowany przypomn
sobie w trakcie wizji, iż wtedy le;
na prawym boku. Lewą rękę pr;
trzymywał mu Bogdan C., Edwa
K. siedział mu na nogach, a Adć
go kopał. Przyczyną upadku by
jak wcześniej mówił - silny cios
piersi rękojeścią śrubokręta zac
ny przez Edwarda.
Sylwester C. został więc un
winniony od zarzutu, a sprawę
skazani na rok pozbawienia wolr
ści z zawieszeniem kary na 2 la
Stanisław Sz. odstąpił od żądai
wypłaty odszkodowania za dozna
krzywdy, twierdząc iż otrzymał j
od każdego ze sprawców po 500:

c

Włamania i kradzieże
Do meblowego po komputer
W Bodzanowie, po wyważeniu
drzwi, włamano się do sklepu me
blowego. Skradziono komputer z
drukarką, dwa aparaty telefonicz
ne oraz grzejnik elektryczny. Kra
dzież miała miejsce nocą 6/7 paź
dziernika. Straty oszacowano na
kwotę 6 tys. zł.

Daj pan kabel
Kabel elektryczny został skra
dziony 5 lub 6 października z pose
sji przy ul. Łokietka w Otmucho
wie. Łup wyceniono na 1400 zł. 3
października natomiast zauważo
no brak 60-metrowych przewodów
miedzianych w suszarni pasz w
Łambinowicach, która straciła w
ten sposób 1800 zł.

Idzie zima...
Przewidujący złodziej zaopa
trzył się już w sanie, a nawet cho
mąto, wagę żeliwną i lampę nafto
wą, zabierając je z jednej z posesji
w Przydrożu Małym. Właściciel bę

dzie musiał wyłożyć co najmn
1700 zł, aby uzupełnić skradzio
sprzęt.

Nie uciekł

Patrol policji zatrzymał w p
ścigu sprawcę włamania do kios
Ruchu przy ul. Gałczyńskiego
Nysie, w czwartek 5 październi
ok. godz. 23. Odzystano łupy: p
pierosy> pieniądze Pkósmetyl
Złodziejem okazał się 18-la»k
Nysy. 3 paździ&ripiWok. godz. 2.
policjanci nyscy złaphli 20-Tatl
który usiłował włamać się^o skl
pu motoryzacyjnego przy ul?Tlci

kiej w Nysie. Zdążył jedynie wy!
szybę wystawową.

X,
Będę miał poduszkę...

Nocą 5/6 października w Nys
przy ul. Kusocińskiego niezna
sprawca otworzył dopasowany
kluczem volkswagena golfą, z kt
rego skradł poduszkę powietrzr
.Właściciel stracił 800 zł.

c

TTł tama

ul. Mariacka 10
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- bez pierwszej wpłaty
- również na 36 miesięcy
828b

»12 października 2000
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V/1 „DACHU ŚWIATA” W BOLIWII

ŚWIĘTE JEZIORO TITICACA
Wyspa Słońca nie jest wyspą
zczególnie wielką i leży zaledwie
alka kilometrów od brzegu. Tak
dęc przeprawa z lądu na wyspę nie
yła nigdy zbyt wielkim problelem. Prawdziwym wyzwaniem było
latomiast podróżowanie wokół jeiora Titicaca. Jest ono rozlane w
óelkim obniżeniu tektonicznym na
Vyżynie Andyjskiej, na wysokości
812 metrów n.p.m. W linii prostej
d Oceanu Spokojnego dzieli go
aledwie 250 kilometrów.

Je\t to największe słodkowode jezioro w Andach oraz najwyżej
r świecie położone jezioro żeglowe. Samo jezioro ma też imponująe rozmiary. Pomijając już wysoość, ną jakiej leży, ma przeszło 180
m długości, 40-60 km szerokości,
o daje mu powierzchnię około 8,3
Kj^ięcy km2. Średnia głębokość jelorsKwynósi 103 m, ale w niektópch miejscach głębokość osiąga
rzSszło JOOunątrów.
Dlatego ambchtoni tych ziem nalanie Ajmara. - określają jezio-

W/dok z Patapatani - Jezioro Titicaca

3 jako ‘Ohamaca” - „wielka, bez-

ją na to wykopaliska, wody jeziora
Titicaca, były w taki czy inny spo
sób utożsamiane ze światem bogów.
W świecie andyjskim przetrwało
wiele podań o „potopie”, o doko
nanym „drugim stworzeniu ludz
kości” na jednej z wysp jeziora,
albo o „budowaniu” jeziora przez
stare andyjskie bóstwo zwane „Viracocha”. Mieszkańcy antycznego
i przed wiekami opuszczonego
ośrodka ceremonialnego w Tiwanaku (leżącego kiedyś nad brze
gami jeziora) traktowali to zlewi
sko wodne jako miejsce święte. O
szczególnym charakterze, jaki
przypisują temu miejscu Ajmarowie, świadczy nazwa, jaką się po
sługują na określenie jeziora: „Winaymarca”, co się tłumaczy „re
gion wieczności”.
Akwen jeziora Titicaca, po
dobnie jak w przeszłości tak i
obecnie jest stosunkowo dobrze
zaludniony. Nad brzegami jezio

ra, w licznych wspólnotach miesz
kają Indianie Ajmara, Keczua,
Urus i inni. Ci ostatni, mieszkają
dosłownie na jeziorze, ponieważ
swoje domostwa mają zbudowane
na pływających „wyspach” w oko
licach Puno. Owe wyspy, podob
nie jak ich zagrody, szkoła i ka
plice, oraz łodzie są zbudowane z
trzciny „totora”. Od dawien daw
na, do poruszania się po jeziorze
Titicaca tak Inkom jak i autochto
nom służyły trzcinowe łodzie - tra
twy, tzw. „balsas”. Były one robio
ne z trzciny („totora”), która gę
sto porasta brzegi jeziora. Takie
łodzie miały od 2 do 6, albo i wię
cej metrów długości i nadawały się
do eksploatacji przez kilkanaście
tygodni. W niektórych okolicach
można jeszcze dzisiaj, ale bardzo
sporadycznie spotkać „balsas” wy
pływające na połów ryb.
Opracowanie
O. Tomasz Szyszka SVD

Pływające wyspy

snna masa wody”. Liczne półwy>y, wyspy i wysepki w liczbie 36 są
ekawym urozmaiceniem tego
odnego pejzażu. Woda jeziora jest
kko słonawa a jej temperatura wyjsi około 11 stopni. Ciekawą celą tego olbrzymiego zlewiska wod-go jest również to, że jest ono
izodpływowe. Z innym jeziorem,
jłożonym bardziej na południe
/orzą one jeden zamknięty system
odny. Woda zasilająca ten system
jchodzi głównie z topniejących w
>rach lodowców. Tak wielki system
odny wpływa oczywiście na kształiwanie klimatu na Altiplano.
Dla ludów autochtonicznych zaieszkujących te obszary, jezioro
ijicaca, poza znaczeniem gospoirczym ma równocześnie charakt sakralny. Jest to bez wątpienia
tuścizna po religijności wytworzoij w okresie Inków, ale nie tylko.

O. Topią sz Szyszka pracuje obecnie w Centrum Duchowości Misyjnej
w klasztorz/oo. werbistów w Nysie,-ul. Rodziewiczówny 15, tel. 4310513.

Od dawien dawna, jak wskazu-

12 października, o godz. 17 zaprasza wszystkich zainteresowanych na
spotkanie Filmówo-Misyjnegó Klubą Dyskusyjnego pod ww. adresem.

JU2 W NYSIE!
Autoryzowany Dealer KOMANDOR S.A.

W październiku proponujemy
aMfcg"^aszvm Klientom
obniżkę cen do

Tiwanaku

Salon Ekspozycyjny:
NYSA, ul. Prudnicka 10
tel. 433 81 18, 0602 651 723
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JUŻ PO RAZ TRZECI

HURTOWNIĘ ZNICZY, LAMPIONÓW I ŚWIEC

POD PATRONATEM

W OFERCIE:

<

BMar,

Oj

ogłoszeni,
drobne

AUTO-CZESCf

OTWORZYLIŚMY NAJTAŃSZĄ W NYSIE

BlZC9

SKLEP Z CZĘŚCIAMI
SPRZEDAŻ SKUTERÓW
Wyso, ul, Mickiewicza 13.

KOMPLEKSOWE

433 78 96; 4324 217.

nowy telefon

OPEL Astra (1995) bez wypi

- ponad 140 wzorów zniczy, lampionów i świec
- szeroka gama kolorów
s

-

wykańci

mieszkań. Konkurencyjne cen

Pilne - 0606 436 267.

ogrodowe lampiony zapachowe
najnowsze wzory szkła - hity sezonu 2000
długopalne wkłady olejowe
lampiony „PARTY LIGHT”
wielodobowe lampiony nagrobne
długopalne wkłady THERMO
świece stołowe i dekoracyjne
nastrojowe-świece zapachowe

GOLF III (1997), klima, 26.500,

ne) - 0606 436 267.

OPEL Kadett 1,3 (1987) stan I
bry. Tel. 435 45 28.

Do wynajęcia POMIESZCZEI

pow. 500 m kw. Nysa, Podolsl

VAUTO-CZCSCI

tel. 433 21 48.

KEMPA

WARSZTAT TŁUMIKÓW
MECHANIKA POJAZDOWA

NAJNIŻSZE CENY
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SZKŁA i PARAFINY

Nysa, ul, Mickiewicza 10a

NYSA, ul. Mickiewicza 5 (drugi dom od ul. Prusa)

(dawna “Panorama")

Tel. 0601 808 656; 0604 631 398.

Sprzedam samochód NYSA (
- tel. 4356 333.

WYPOŻYCZALŃ

SUKIEN ŚLUBNYC

Grodków
iiLWiejska 20

Czynne od 9.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

ZAPRASZAMY

Tel. 415 55 O
911/B

Z.U.P. NYSA SJ

PROMOCJA - OPAŁ KTA RATY !
Zapraszamy w godz. 8.00 -16.00

Nysa, Wyspiańskiego 21 (fort)

L
O
C
Z
K
I

WYDZIAŁ MECHANICZNI
ŚWIADCZY USŁUGI
W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM
ELEMENTÓW LEKKICH
i CIĘŻKICH.

w soboty 9.00 -13.00

Tel 433 66 64
Fax 433 17 48

c
E
G
Ł
Y

TEL. 433-24-21 WEW. 51

• KRĘGI, PRZEPUSTY
• SYSTEMY DOCIEPLEŃ
• SYSTEMY OGRODZEŃ
® POKRYCIA DACHOWE
• CEMENT, WAPNO
© ŚRODKI IZOLACYJNE
producent siatki
zbrojeniowej na posadzki

B
R

GMINNY ZARZĄD OŚWIA1
W NYSIE

ogłasza przetarg
nieograniczonypisemny n

najem lókalu
o powierzani 20 m kw.
znajdufocysię
w Przedszkolu Nr 8 w Nys
ul. Tkacka 2\^

Termin przetargu:16.10.26Q
Informacja u Dyrektora1
PÓŁNOCNE FABRYKI OKIEN

CENY FABRYCZNE

Przedszkola.

MONTAŻ

kute, bramy furtki^ balustrady^ kraty

WULKANIZACJ

PROWADZIMY SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH: złom, makulatura, akumulatory i inne

OGUMIENIE
ASD-DĘBICA

Nowo otwarty punkt - WIERZBIĘCICE 59
PASZE * NAWOZY * ZŁOM * MATERIAŁY BUDOWLANE

Nysa, ul. GDAŃSKA 12, te:. 433 37
(na trasie EKO ■ ASKO)

I PANELE

POLECAMY OPON>
NOWE. UŻYWANE,
I BIEŻNIKOWANE

Promocja „PAŹDZIERNIK 2(

NAJWIĘKSZY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH

KOREK

______ Janusz Piskorski-----------Nysa, róg ul. Skłodowskiej i Szopena

i demontaż
kół.

ŻALUZJE ROLETY
TANIO SZYBKO

NISKIE CENY - DUŻY WYBÓR - MONTAŻ

I SOLIDNIE

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

Zapraszamy w godz. 8.00 - 17.C

• Głuchołazy, ul. Kościuszki 56, tel. 439 59 59
844b

w soboty 9.00 -14.00
706b

<v
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Włamania

BĄDŹ ZAPOBIEGLIWY - KUPUJ TANIEJ!

i kradzieże

(armatura sanitarna
Kechniki grzewcze

Złodzieje aut
...nie próżnowali. 4 paździer
nika między godz. 23.35 a 23.55
skradli z parkingu przy ul. Kusocińskiego bmw 318 na szkodę
obywatelki Niemiec. Zarobili.24
tys. zł.

Kempingi i altany
Na terenie ośrodka wędkar
skiego w Ściborzu nocą 3/4 paź
dziernika miało miejsce włama
nie do 5 domków kempingo
wych. Wyniesiony sprzęt wart
był 2.800 zł.
Tej samej nocy w Nysie przy
ul. Jagiełły włamano się do 3 al
tan, skąd wyniesiono radio, ze
gar, czajnik.

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

ZAPRASZA NA ZAKUPY
WYSOKIEJ JAKOŚCI ODZIEŻY MĘSKIEJ
NAJMODNIEJSZE WZORY

* Kotły, ogrzewacze wody
* Zbiorniki olejowe
* Grzejniki I zawory
* Pompy do c.o.
* Wodomierze
* Zawory bezpieczeństwa
* Zawory kulowe
do wody I gazu
* Naczynia przeponowe
wyrównawcze
* Filtry I reduktory ciśnienia
* Kanalizacja
* Rynny

* Instalacja z miedzi
* Instalacje z tworzywa
klejone i zgrzewane
* Spłuczki podtynkowe
* Złączki stalowe
* Wkłady kominowe
* Baterie
* Ceramika sanitarna
* Zlewozmywaki
* Kabiny natryskowe
* Parawany

Radiomagnetofony
w cenie
Nocą 3/4 października ktoś
włamał się do opla astry zaparko
l

wanego w Nysie przy ul. Drzyma
ły j-skradi^adjoodtwarzacz. Radioodtwarz3t>fjadł też łupem
złodzieja, który wypchał szybę w

Nysa, ul. Wyzwolenia 5

fiacie 72^, stojącym na parkin
gu na Podzamczu w Nysie.

(nowy pasaż handlowy pomiędzy
ul. K. Miarki - przedszkole a Rynkiem)

HURTOWNIA
Komfort, na który Cię stać

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

dw

Zawiadomienie Zarządu Miejskiego
w Paczkowie
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago
spodarowaniu 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 Paczkowie Nr XIX/155/00 i XIV/157/2000 z dnia 24 sierp

Bank z tej ziemi

nia 2000 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia następują
cych planów:

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi
ny Paczków we wsi Trzeboszowice w zakresie dot. przeznaczenia daw

nej bazy POM na cele przemysłowo-składowo-usługowe,
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi
ny Paczków we wsiach Stary Paczków, Kamienica, Gościce, Unikowice,

Dziewiętlice, Ujeździec, Trzeboszowice, Kozielno w zakresie dot. prze

znaczenia likwidowanych szkół i przedszkoli na cele mieszkalno-usłu-

gowe,
3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia
sta Paczkowa w zakresie dot. przeznaczenia likwidowanych przedszko
li na cele mieszkalno-usługowe,

4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. obszaru
staromiejskiego w Paczkowie,

5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów re

kreacyjnych w Kozielnie i mieście Paczkowie w rejonie rzeki Nysy Kłodz

kiej,
6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
mieszkalno-produkcyjno-usługowych w rejonie obejścia drogowego w

ciągu drogi krajowej 46 w Paczkowie,
7. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Paczkowa
dot. terenów B3ZR B6ZL, B13ZP w zakresie dostosowania dopuszczal

nego poziomu hałasu do obowiązujących norm.
Zakres ustaleń planów i zmian planów obejmuje:
- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funk

cjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

Okazjonalny kredyt
aIGo albo
kredyt mieszkaniowy
i
lokomotywa

- linie rozgraniczające ulice oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami
pomocnicznymi,

- tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych,
- zasady i standardy kształtowania zabudowy (w tym linie zabudowy i
gabaryty obiektów), podziału na działki busfowlane oraz warunki zago
spodarowania z uwzględnieniem ochrony środowiska kulturowego i
przyrodniczego,
- granice i zasady użytkowania obiektów podlegających ochronie,

- granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
* - tymczasowe zasady zagospodarowania i użytkowania oraz szczegól

ne warunki zagospodarowania terenów.
Wnioski do planu mogą być zgłaszane w terminie do 31.10.2000 r. w

Urzędzie Miejskim w Paczkowie, 48-370 Paczków? Rynek 1.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przed

miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
6756

Prowadzenie rachunków bankowych. Udzielanie kredytów.
Prowadzenie rachunków walutowych. Home banking (bank w domu)
Rozliczenia pieniężne na zlecenie posiadaczy rachunków.
Karty płatnicze. Lokaty i oszczędności.
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PHU „SOMIKO" - Zakład Mięsny Nysa
HURTOWNIA, ul. Bema 1

o świeże mięso wieprzowe i wołowe
♦ podroby, wędliny,
o drób świeży i mrożony Jc ✓
♦ oraz konserwy. s

908/B

NYSA ul. Grzybowa 3, tel. 077/ 433-85-45,40 90 31
www.finans.pl e-mail: nieruchomosci@finans.com.|

NYSA
ul. Piłsudskiego 5 6 a,
tel. 433 68 37

Do wynajęcia lokal użytkowy 20m2 przy ul.
Grzybowej. Koszt 500 zł miesięcznie.
Tel. 40 90 311, kom. 0 604 167 342

PACZKÓW
ul. Jagiellońska 9
Tel. 43 I 77 44, 0602 620 397

Do wynajęcia komfortowy dom przy ul. Mic
kiewicza (bez mebli). Koszt 800 zł miesięcz
nie. Tel. 40 90 310, kom. 0 605 420 262

Autoryzowany Serwis Ogumienia
NIE MIEJ ZŁUDZEŃ - ZIMA I TAK PRZYJDZIE
DLATEGO JUŻ OD PAŹDZIERNIKA OFERUJEMY P.T. KLIENTOM SZEROKI WYRÓR

Do wynajęcia komfortowy lokal handlowousługowy (może być mała gastronomia)
przy ul. Piłsudskiego (50m2-piwnica +
50m2parter) Możliwość negocjacji ceno
wej.
Tel. 40 90 311, kom. 0 601 192 132
Sprzedamy 4-pokojowe mieszkanie w
Grodkowie (134m2, II piętro). Cena 80 tys.
Tel. 433 85 45, kom. 0 605 420 262

OPON ZIMOWYCH FIRM:

KORMORAN, DĘBICA, VIKING, PNEUMANT, ROAD KING, DUNLOP, RARUM CONTINENTAL

NIE CZEKAJ NA PIERWSZY ŚNIEG
W PAŹDZIERNIKU KORZYSTNY UPUST

o wynajęcia piętro domu przy ul. Grodkowskiej (80m2,3-pokoje) Cena 600zł + ener
gia i gaz.Tel. 40 90 310, kom. 0 605 420 262

Do wynajęcia pomieszczenia (100m2) na
działalność w Hajdukach Nyskich
Tel. 40 90 310, kom. 0 604 167 342
Sprzedamy mieszkanie 2-pokojowe w no
wym budownictwie (48m2, wysoki parter)
przy ul. A. Krajowej
Tel. 40 90 311, kom. 0 602 615 976

Wir?
w '-'Km

Sprzedam połowę bliźniaka 80m2 na 4 aro
wej działce. Cena 85 tys.
Tel. 40 90 311, kom. 0 604 167 342

Ol
[ÓW i
WYPOSAŻENI W NOWOCZESNY SPRZĘT, ZATRUDNIAMY WYKWALIFIKOWANYCH MECHANIKÓW
____________ ZAPEWNIAJĄCYCH OBSŁUGĘ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

ZAPRASZAMY codziennie w godz. 8.00 -18.00 w soboty 8.00 - 14
FILIA PACZKÓW 8.00 - 17.00 w soboty 8.00 -14.00

■

Sprzedamy ładne mieszkanie 3-pokojowe
w Paczkowie (62m2, parter) z działką re
kreacyjną i garażem. Tel. 40 90 310, kom. 0
601 192132

Do sprzedania mieszkanie 2-pokojowe
(48m2, ll-piętro) przy ul. Królowej Jadwigi.
Tel. 40 90 311, kom. 0 605 420 262
Do wynajęcia lokal użytkowy 20m2 przy ul.
Grzybowej. Koszt 500 zł miesięcznie.
Tel. 433 85 45, kom. 0 604 167 342
Sprzedamy 2- pokojowe mieszkanie na ul.
K.E.N. (47m2, parter). Cena do uzgodnie
nia. Tel. 433 85 45, kom. 0 605 420 262
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
przy ul. Żwirki i Wigury (40m2). Cena -1000
zł/ miesiąc
Tel. 40 90 310, kom. 0 604 167 342

• podłogi z drewna naturalnego .
- deska BARLINECKA
• panele podłogowe
• panele ścienne
"
• parkiety
/
• okna PCV -10 lat gwarancji

.

F
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• materiały wykończeniowe
Fachowe doradztwo
Przy zamówieniu usług zapewniamy gwarancję oraz rabaty
Wystawiamy faktury VAT - RATY
Ł

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe |
ul. Karugi. (48m2, parter, balkon). Cena
zł + opłaty
Tel. 433 85 45, kom. 0 605 420 262

Sprzedamy ładne mieszkanie 3-pokoj
(60m2, III piętro, balkon) na oś. Poda
cze sek. B
Tel. 409 03 10, kom. 0 605 420 262

Do sprzedania garaże przy ul. Wyspiań:
go i Podolskiej (18m2 kanał, światło). C
5.5 tys.
Tel. 409 03 10, kom. 0 604 167 342

Do sprzedania mieszkanie 2- pokojow
ul. Gałczyńskiego (48m2, III piętro). C
do uzgodnienia.
Tel. 40 90310, kom. 0 604 167 342

Sprzedamy dom przedwojenny w Pru:
wicach (110m2) z działką 11 ar. Cen
tys..
Tel. 433 85 45, kom. 0 605 420 262
Sprzedam 2 lokale handlowo-usług
przy ul. Kossaka.
Tel. 433 85 45, kom. 0 604 167 342

Do sprzedania słoneczne mieszkań
pokojowe w nowym budownictwie (3)
III piętro, balkon) przy ul. Armii Krajów
Tel. 4 33 85 45, kom. 0 SQ5 420 262

Do sprzedania komfortowe miesfW]
pokojowe na utsMfltószki (61 m2, III
tro, aneks kuchenny)
•%.
Tel. 40 90 311, kom. 0 601 19^132

Sprzedamy dom w Korfantowie (uSl
ka) z działką 50 ar. Cena 50 tys.
Tel. 40 90 311, kom. 0 602 615 976

Sprzedamy komfortowe 3- pokoj
mieszkanie na poddaszu (90m2, 2 g:
roby, lll-piętro) przy
ul. Mariackiej. Atrakcyjna cena!
Tel. 433 85 45, kom. 0 605 420 262
A
Do sprzedania ładne mieszkanie 2-f
jowe (35m2, IV-piętro) przy ul. Kos:
Cena 44 tys.
Tel. 433 85 45, kom. 0 605 4Sfi 262

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
ul. Królowej Jadwigi. Koszt 450 zł + li<
Tel. 433 85 45, kom. 0 602 615 976

CENTRUM OGRODNICZE
ul. Jagiellońska (koło targowiska)
• Drzewa i krzewy owocowe

POLECA:

• Ogrodzenia drewniane i siatk

• Lampiony i znicze
j
• Artykuły pszczelarskiej

- świerki 150 cm -10 zł

-

cebule i byliny
wrzosy
pnącza i skalniaki od 1,50 zł
grysy i kamienie na skalniaki

v

’ ł*?
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XNOWNI CZYTELNICY! ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA KUPONU NA NAJ■KAWSZY ARTYKUŁ NUMERU. WŚRÓD TYCH KTÓRZY DOSTARCZĄ KU

Henryk

HURTOWE SKŁADY BUDOWLANE

NY DO REDAKCJI DO 19.10.2000 (czwartek) ROZLOSUJEMY NAGRODĘ.

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

*t«« ■■
■»
■■ ••
Najciekawszy artykuł
w tym numerze "Nowin"

JEŻELI NIE WIESZ JAK ZAPROJEKTOWAĆ

Noga

SWOJĄ ŁAZIENKĘ

& Synowie

■ MY ZROBIMY TO ZA CIEBIE

• DRZWI POLSCONE - ceny producenta

Imię i nazwisko autora

• DRZWI WŁOSZCZOWA (dąb, teak, mahoń, palisander)
• GRZEJNIKI COSMO - COMPACT, RADSON

....................
........
Imię i nazwisko

• 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

£

• GIPSAR UNI 25kg (23,90 Zł/bruttO)
• BLOCZEK gazobeton 24 X 24 X 59 (5,99 zł /brutto)

Za najlepszy artykuł numeru 39. uznali Państwo

Z NAMI ZBUDUJESZ DOM OD A - Z

„BLISKO DRUGIEJ TURY” - ARTURA KUROWSKIEGO

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

jośród wszystkich nadesłanych głosów został wylosowany
' kupon Krzysztofa Kuliczkowskiego z Nysy

830b

Po odbiór nagrody (zestaw kosmetyczny) zapraszamy do redakcji.

VICTORY
NORDICA WILSON
ą m* en/inT poleca w sezonie wiosna - lato

SPONSOREM W NASZEJ ZABAWIE JEST

HKI irvKI

artykuły renomowanych firm

PRZEDSTAWICIEL

-A BI zZlCi/T

POGOTOWIE
POGRZEBOWE

CAŁĄ DOBĘ
TEL. 433 39 00

PONADTO W SZEROKIM ASORTYMENCIE
■ odzież, obuwie, sprzęt fitnes,
XJXZ2VXOJ®
- wyposażenie sal gimnastycznych i klubów fitness

□

ZAPRASZAMY DO NASZEGO
SALONU SPRZEDAŻY

A

PGK „EKOM” Sp. z o.o.

r

w Nysie.

f

SELECT
UWAGA.'

L)uże upust
<~enowe dli

L

odbiorców

kk.

1

HURTOWEJ I DETALICZNEJ

przy ul. Boh. Warszawy 12

nr 1).
u (naprzeciw Szkoły
oraz przy ul. Celnej 22

hurtowych

cc

adl

804b

—
10 lat

|

Tel. 433 26 00, 448 40 90

'------------------ '---------- 3E
* v-l131b

PROMOCJA

CHCESZ MIEĆ OKNA JAK MARZENIE W

EUW-gUV

gwarancji I

REGIONALNY

Tylko 2 DNI
14 -15.10.2000
sobota - niedziela, godz. 10.00 - 18.00

ZŁÓŻ ZLECENIE

KIERMASZ
ODZIEŻY SKÓRZANEJ
W największym wyborze i najniższych cenach
i

poleca producent P.P.H.U. REGRES

Okna typowe dostępne OD RAZU

Okna nietypowe BEZ DOPŁATY

ZADZWOŃ! PRZYJEDZIEMY!

WYKONUJEMY WSZELKIE

WYMIERZYMY! WYCENIMY!

ROBOTY BUDOWLANE

z.

TYPOWE OKNA PCV
Na przykład
437 zł
116x143

146x143
176x143

206x143

520zł
770zł

830 zł

-

PŁASZCZE - KURTKI DAMSKIE I MĘSKIE
KURTKI DZIECIĘCE - KAMIZELKI
ŻAKIETY I MARYNARKI - SPODNIE
KOŻUSZKI EKOLOGICZNE
MOŻLIWOŚĆ USZYCIA WYBRANEGO

X
o
a

'

, •

WZORU NA MIARĘ

*
JM

&

$3

10 lat
gwarancji

Nyski Dom Kultury, NYSA, ul. Wałowa 7

Q0/
TA REKLAMA JEST
00/
W/O KUPONEM RABATOWYM U/O

KURSY
SZKOŁY
ZAOCZNE
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH
Licea i TechnitauZawodowe

MATURA - przygotowanie - 30.10.00 g. 16.00

romocia

Nysa ul Słowiańska 17

’olicealne Studium Zawodowe Tel. 433-11-44 tel/fax 435-55-05
Ekonomiczne, Handlowe, Turystyczne,
E-Mail: Promocja_auo@go2.pl
Samochodowe, Elektryczne,^Budowlane, .
MISTRZ W ZAWODACH:
BHP, Gastronomiczne i iłine

Zapisy na rok szkolny 2000/2001

[Sprzedawca, Kucharz, Kelner, Piekarz

Kurs pedagogiczny -03.10.00 godz. 15.30
Spawanie podstawowe - 02.10.00 godz. 15.30
Minimum sanitarne - 26 i Tl. 09.00 godz. 16:00
Kursy komputerowe,

Kursy księgowości, podatki, ZUS

Kurs kosmetyczny (zawodowy i amatorski)
Energetyczne “E” i “D”
(Kotły. Gaz.. Sprężarki. elektr.lSEPI.Chlodnicze itd.)

Żurawie i Dźwigi, Wózki widłowe,
Pilarz-Drwal, Pedagogiczne
BlIP - szkolenia okresowe i podstawowe
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Sieciowe Centrum Pośrednictwa Finansowego
i

l

m

Montaż OKIEN PCV. Krótkie termi

rt

1

oferuje—

ny! Niskie ceny! Tel. 435 61 63 po
20-tej. •

■do2000 bez poręczycieli
■ do 3000 dla ipałżeństw bez poręczycieli
■do5000 Jeden poręczyciel
- minimum formalności
- okres kredytowania
od 3 miesięcy do 2 lat
- oprocentowanie efektywne ■ 14,35% rocznie

Pełny zakres świadczeń w zakresie rehabilitacji
- ortopedycznej

6506

KUPIĘ przedwojenne RADIA.

po urazacn kończyn (złamania, skręcenia, stłuczenia )

Tel. 0602 855 149.

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

6513

Sprzedam MIESZKANIE M-4, 60 m

kw., IV piętro, os. Słowiańska, cena
65 tys. Tel. 0602 728 742.
5950a

Do wynajęcia HALA magazynowa
200 m kw. - ul. Orląt Lwowskich. Tel.
433 42 71.
Sprzedam FIATA 126p ELX kat.

(1997), 34.000 km, granatowy, gara
żowany, zadbany, konserwacja, Iszy właściciel, cena 7.200 zł - Jar

nołtówek 8/2. Tel. gezeczn. 0603 44

Poszukujemy pracowników z rejonu Otmuchowa
Paczkowa, Prudnika I Głuchołaz
Praca na umowę - zlecenie

7VKS/4

ul. Piłsudskiego 40

“Hotel ZUP” pokój 311

110 7fi Q
MO /V 7

©LAIR J UM T U R B O

74 56.
DW-40

Masaż na materacu samomasującym

Sprzedam MIESZKANIE 57 m kw.,

III piętro,Nysa-Południe. Tel. 43314
I

22 po 20-tej.

nowość

DW-a

GOLF-II (1986), cena do uzgodnie

NYSA, ul. Ujejskiego 17/19 "Telyfax (077) 433 30 66

Zapewniamy fachową obsługę !

nia. Tel. 435 90 86.
HK-40
■

Sprzedam MIESZKANIE do remon

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

tu na wsi. Tel. 0603 822 025 po 18tej.
\

od 9.00 do 20.00, w soboty 9.00 -14.00

6223-a

Zespół MUZYCZNY: zabawy - wese

UWAGA! Gabinet przeniesiony

la - studniówki - i Inne. Tel. 435 20

na ul. Prudnicką 3 (za piekarnią Dom Chleba)

59,0602 323 69.

Tel. 435 22 52
Sprzedam DZIAŁKĘ budowlaną - 30

ar k/Nysy. Tel. 435 20 59.
6585-a

Z

Sprzedam DZIAŁKĘ budowlaną
Nysa - Jędrzychów, 14 arów, uzbro
jona. Tel. 433 69 09.
6587

GOLENIA

DACHY - więźby - pokrycia - altanki

Kompleksowe naprawy
pogwarancyjne, oraz obsługę
samochodów marki FORD

Stosujemy do napraw części
oryginalne lub ich zamienniki.
Ponadto w sklepie sprzedaż częśc
oryginalnych i zamienników

- poddasza - budowa i remonty. Tel.
4319261.

ZIEMNIAKI jadalne, sadzeniaki
- 433 93 27.
Domowa NAPRAWA lodówek, za

W STANDARDZIE

mrażarek oraz wszelkiego typu

• drewno klejone - sosna

urządzeń chłodniczych. Tel. 435 51

• szkło o wsp. K=1,1

16; 0602 379 776.

•. termookapnik

4821

Szukam pracy - doświadczenie przy

• mikrowentylacja

rozliczaniu ksiąg podatkowych,
księgowości, rachunkowości. Tel.

o dodatkowy okapnik na skrzydle

• kolory • biały, palisander, mahoń, orzech

4310 536.

POMIARY
TRANSPORT
MONTAŻ

SZEROKI ASORTYMENT ARTYKUŁÓW

SZKOLNYCH, BIUROWYCH
(m.in. taśmy barwiące, do kas fiskalnych
i drukarek komputerowych, rolki kasowe,

papiery komputerowe itd.)

GWARANCJA

red-41

BIURO HANDLOWEr
P.H.U. SKORPION - Nyso, ul. Jagiellońska 2 (obok hurt. TERAŁ)
tel. 433 06 80 wew. 2, tel. kom. 0601 688 995

MŁODA, dyspozycyjna podejmie

pracę w charakterze opiekunki do
dziecka lub w handli - 44 84 493.

DUŻY WYBÓR ZNICZY

ŚWIEC I LAMPIONÓW

red-41a

&

NYSA, ul. Prudnicka 7a,
tel./fax. 448-10-25, tel.433-43-07

maxcom@maxcom.isp.pl

Posiadamy lokal ' 1

andlowy o pow. 100 m2

'

BARDZO DUŻY WYBÓR

-1L W -J

do wynajęcia
w centrum NYSY.
__________________________________________________

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

ZABAWEK

KOMPUTERY

- długie terminy płatności

Usługi / Serwisy / Sieci

zaprasza: Hurtownia

HERO”
PACZKÓW, ul. Daszyńskiego 32

Tel./fax 431 72 87

DODATEK
T E L EWIZYJNY
PONIEDZIAŁEK 16 PAŹDZIERNIKA 1
VP 1
Kawa czy herbata?
Telezakupy
„Panie na Mogadorze” („Les
s de Mogador”) (11/24) al obyczajowy
Krakowskie Przedmieście 27
Giełda
Wiadomości
Prognoza pogody
,Aquilla” (4/7): „Ręczne
owanie” - serial przygodowy
ledyneczka
Bajeczki Jedyneczki
.Tajemnicza kobieta” (68/120)
lenowela
Między nami
Gotowanie na ekranie
Klub samotnych serc
Wiadomości

TVN
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty
12.30 Rolnictwo na świecie
12.45 „Plebania” (4) - serial
13.15 „Pamiętnik rodzinny Pierwszy krzyk” - telenowela
13.45 W obiektywie National
Geografie (2): Wieliczka
14.10 Ładna historia
14.15 „Sfinks - zagadki historii”:
„Nostradamus” (1) - serial
14.45 English and Arts
15.00 Wiadomości
15.10 Rynek - magazyn
gospodarczy
15.30 Euroexpress
15.45 Wygrałam życie
16.30 „Moda na sukces” (1230) telenowela, USA 1992 (21 min)

Prognoza pogody
20.10 Miej oczy szeroko otwarte:

Pearce (47 min)
11.25 „Zdążyć przed zachodem”
11.50 Familiada
12.15 Dwójka z Trójką czyli
telewizyjno - radiowy
13.10 „Doktor z alpejskiej wioski”
(„Der Bergdoktor”) (35) - serial
obyczajowy
14.00 Truskawkowe studio program dla dzieci
14.25 Dwa dni marszałka Makaty reportaż
14.45 Ojczyzna-polszczyzna
15.00 „Złotopolscy” (257):
„Jasnowidz” - telenowela
15.30 Krzyżówka szczęścia

16.00 Panorama
16.10 „Ich pięcioro” („Party of
Five”) (139) - serial
17.00 Małe ojczyzny: „Ludzie z
martwych pól” - film
dokumentalny
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Va banque - teleturniej
19.25 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina
19.55 Spotkanie z balladą: Paw
Story (1) - program

14.30 Twój lekarz - magazyn
medyczny
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 „Pokemon” (19) - serial
animowany
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (113) serial obyczajowy, Brazylia 2000,
reż. Denis Carvalho/Jose Luiz
Villamarin, wyk. Marco Nanni,
Debora Bloch, Marcos
Palmeira, Claudio Marżo
(45 min)
16.45 „Wysoka fala” („High Tide”)
(38) - serial sensacyjny,
Australia/USA/Niemcy 1994,
reż. John Wise, wyk. Rick
Springfield, Yannick Bisson,

George Segal (45 min)
17.45 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(51) - serial obyczajowy, Peru
2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador Del Solar, Arnaldo
Andre, Maria Cristina Lozada
(45 min)
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł”
(„Wild Angel”) (101) telenowela, Argentyna 1999,
reż. Hernan Abrahamsohn,
wyk. Natalia Oreiro, Facundo

17.00 Teleexpress
17.25 „Klan” (382) - telenowela,
Polska 2000, reż. Paweł
Karpiński, wyk. Zygmunt
Kęstowicz, Agnieszka
Kotiflanka, Tomasz Stockinger,

Izabela Trojanowska (25 min)
17.50 Gość Jedynki
18.05 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny (stereo)
18.30 Rower Błażeja - magazyn
dla młodzieży
19.00 Wieczorynka: „Listonosz
Pat i jego kot” - serial
animowany, W. Bryt. 1996
(22 min) (dubbing)
19.30 Wiadomości, Śport i

„Jan Paweł II. Papież
Tysiąclecia” - film dokumentalny,
USA 1999
22.25 Monitor Wiadomości
f
22.55 Sportowy flesz
23.00 „Akta Odessy” („The Odessa
File”) - film sensacyjny, Niemcy/
W. Bryt. 1974, reż. Ronald
Neame, wyk. Jon Voight, Maria
Schell, Maximilian Schell, Mary
Tamm (123 min)
01.05 Między nami - magazyn
01.25 „Plebania” (3,4) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Wojciech Śolarz, wyk.

Włodzimierz Matuszak, Bogdan
Brzyski, Katarzyna Łaniewska,
Ewa Kuryło (50 min) (powt.)
02.15 Zakończenie programu

VP 2
Telezakupy
Dziennik krajowy
Studio urody - magazyn
Program lokalny
„Na dobre i na złe” (37): „Na
:nie życia ’ - serial obyczajowy
„Gdzie diabeł mówi
branoc” („Picket Fences”)
>) - serial obyczajowy
„Mistrzowie w świecie
yrody” (4/13): „Goryle” ial dokumentalny, USA 1997
„McGregorowie” (46/65) ial przygodowy, Australia
13, wyk. Andrew Clarke,
ihua Lucas, Brett Climo, Guy

rozrywkowy
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.30 „Autoportret z kochanką” dramat obyczajowy Polska 1996,
(84 min)
23.00 „Stefan Chwin - archeolog
pamięci” - film dokumentalny
Ewy Pytki
00.00 „Życie jest powieścią” („La

vie est un roman”) - film
psychologiczny, Francja 1983
01.55Telezakupy
02.10 Zakończenie programu

OLSAT
’iosenka na życzenie
.Wilkołaczek” (4) - serial
(Pokemon” (18) - serial
hoWąny
’olityci|e graffiti
,Skrzyd£f’ („Wings”) (28) -

al kbmediowy^w^
.Wysoka fala” (.Th^CrMę’’)

►aerial sensacyjny
.Zbfflłtowany Anioł” (,>Wild
;el”) (100)
*
fi||enowela
.Fiorella” („PoWe Diabla”)
l - serial obyczajowy
.Roseanne” (102) - serial
Jej cały świat” (, Jesse”) (7) al komediowy

Magazyn Ligi Mistrzów
.Świat według Kiepskich” (50)
ial komediowy
Gub Stasia i Nel

Arana, Fernanda Mistral,
Veronica Vieyra (45 min)
20.00 Życiowa szansa - teleturniej
20.50 Losowanie LOTTO i
*
Szczęśliwego Numerka

21.00 „Pani Doubtfire” („Mrs
Doubtfire”) - komedia, USA
1993, reż. Chris Columbus, wyk.
Robin Williams, Sally Field,
Pierse Brosnan (120 min)
23.15 Informacje i biznes
informacje
23.30 Prognoza pogody
23.40 Polityczne graffiti
. 23.55 Bumerang - program
publicystyczny
00.25 Kurier TV
00.45 „Nieziemska muzyka” („Bad
Channels”) - komedia SF, USA
1992, reż. Ted Nicolaou, wyk.
Paul Hipp, Martha Quinn,
Robert Factor, Aaron Lustig
(77 min)
02.10 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

06.05 „Porywy serca” („Por tu amor”) (47) - serial
06.45 Telesklep
07.00 „Obrońcy kryształu” (11) - serial animowany
07.25 „Alf’ (35) - serial komediowy
07.50 „Laboratorium Dextera” (28) - serial
08.15 „Iron Man” (19) - serial animowany
08.35 „Pinokio” (1) - serial animowany
09.00 „Daniela i przyjaciele” (52) - telenowela
09.50 Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep
11.30 „Esmeralda” (93) - serial obyczajowy
12.20 Wybacz mi - talk show
13.25 „Ładny dom” - serial dokumentalny, Polska
13.50 „Obrońcy kryształu” (11) - serial animowany
14.15 „She-Ra Księżniczka mocy” (20) -Serial
14.40 „Iron Man” (19) - serial animowany
15.05 „Pinokio” (1) - serial animowany
15.30 „Belfer z klasą” (11) - serial komediowy
16.00 „Alf’ (36) - serial komediowy, USA 1986-90,
wyk. Max Wright, Annę Schedeen, Andrea Elson,
• Benij Gregory (30 min)
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
16.50 „Valeria” (27) - serial obyczajowy, Argentyna,
reż. Alejandro Moser, wyk. Natalia Oreiro, Diego
Ramos, Oscar Ferreiro, Antonio Grimau (50 min)
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Porywy serca” („Por tu amor”) (48) - serial
obyczajowy, Meksyk 1999, reż. Luis Eduardo
Reyes, wyk. Gabriela Spanie, Gerardo Murguia,
Margarita Magana, Saul Lisazo (50 min)
20.30 Milionerzy - teleturniej
21.20 Trafiony, zatopiony - program rozrywkowy
22.30 Supergliny - magazyn policyjny
23.00 TVN Fakty
23.05 Kropka nad i - program publicystyczny
23.35 Fakty, ludzie, pieniądze
*
00.05 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
00.35 Nie do wiary - opowieści niesamowite
01.05 Automaniak - magazyn motoryzacyjny
01.35 Multikino - magazyn filmowy
02.05 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
08:00 Fakty poranne 10:30 Akta W - powt. 10:45 Ko
walski i Szmidt 11:15 Nash Bridges 12:00 Nocny dyżur
12:20 Od pucybuta do 12:45 Cyberix 13:00 Morskie
opowieści 13:30 Zaproszenie 14:00 Na antenie 14:10
Projektantki 14:35 Lata Diany 15:00 Eneduerabe 15:30
Gadu gadu - powt. 16:00 Tadeusz Różewicz - poezja
17:15 Fakty - Wrocław 17:30 Moim zdaniem 18:00 Fakty
- wydanie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Tele sport 18:50 Czas na bajkę 21:30 Fakty + komentarze
21:45 Protestuję 23:00 Stan zagrożenia 23:25 Tadeusz
Różewicz - poezja 23:25 Klasyk nasz bliski

3

■

TVC 1

05.00 - Nedelni rano s Janem Valou 05.^9 - Dobre rano

08.25 - Kdo skaće nejvyś 09.00 - Zpravy 09.05 - Gar
field a pfatele (2/26) 09.30 - Jak se źije ućńum podle
Vladislava 09.45 - Ranć U Zelene sedmy (3/14) 10.40 Horizonty divociny (11/28) 11.10- Praga Mystica 11.25
- Hledani ztraceneho ćasu 11.45 - Ceskoslovensky filmovy tydenik (281/2379) 12.00 - Zpravy 12.10 - Sama
doma 13.10 - Domaci śtesti 13.45 - Manaźerem
vlastniho zdravi 13.55 - Teleshopping 14.05 - Setkani s
obrazovkou 14.25 - Kalendarium 14.35 - Pyramida 15.00
- Nevyjasnena umrti 16.00 - Zpravy 16.05 - Kouzelna
śkolka 16.35 - Pomahejme si 17.00 - Bludiśte 17.30 AZ-kviz 17.55 - Predpoved
*
poćasi 18.00 - Vecerniky
18.15 - Na hrane 18.57 - Śfastnych 10 a Śance milion

19.00 - Vecernicek 19.15 - Udalosti 19.35 - Tady a ted
*
19.45 - Predpovetf poćasi 19.50- Branky, body, vteriny
20.00 - Hitlerovi valecnici (3/6) 20.50 - Bananove rybićky 21.25 - Fakta 22.00 - Udalosti plus 22.10 - Pred*
poved
poćasi 22.15 - Branky, body, vteriny 22.25 - Pra
pra pra ... (7/13) 23.00 - Stalo se... 23.15 - Losovani
Śfastnych 10 a Śance milion 23.20 - Udalosti ve svete

05.05 - Jizda 05.30 - Cerne ovce 05.45 - Objektiv 06.15
- Rozhledni se, clovece (13/15) 06.35 - Kalendarium
06.45 - Kresfansky magazin 07.15 - Svatecni slovo Iva
na Hoffmana 07.20 - Naś venkov 07.40 - Noviny STV
0755 - Panorama 08.30 - „21 ” 09.00 - Dobre rano 11.25
- Zpravicky ze sveta 11.35 - Svet animovaneho filmu
(39/52) 12.00 - Forum 2000 12.25 - ^avinac 12.55 Pfirodni skvosty Evropy (12/12) 13.45 - AZ-kviz 14.10
- Chcete me?.14.25 - Meduza 14.50 - Zahada żeleznych
dveri 16.00 - Klekanice 16.25 - Zeleny brejle 16.35 Kouzelny svet technologii (3/4) 16.55 - Pokłady sVeta
17.10 - Evrc^ja dnes 17.35 - Lidę jako my (9/20) 17.45 Energie na dosah aneb Kolumbovo vejee (4/7) 17.55 Ekonomicky tydenik 18.10 - Sportovni ozveny 19.10 Zpravy ve znakove feći 19.15 - Euronews 19.55 - Preh
led vecernich poradu 20.00 - Jiri Śotola: Zikmund,

fećeny śelma 21.00- „21” Filmovy klub - Novozelandsky
film 21.30 - Obnaźene zeny mluvi o svem zivote 23.00 Andel exit - film o filmu 23.15 - Bigbit (27/42) 00.15 Naostro 00.50 - „21” 01.20 - Euronews 01.55 - Hlas
Frantiśka Kovarny 02.25 - Viaje al Espańol (20/65) 02.35
- Family Album U.S.A. (23/26)

TV NOVA
5.03 Novashopping 5.19 Milady (98) 6.00 Snidane s
Novou 8.30 Obyvatele Arktidy 9.30 Tresko (3/3) 11.13
Novashopping 11.15 Lod
*
lasky (9) 12.10 Esmeralda
(52) 13.00 Tak jde ćas (1480) 13.45 Superman IV (4)
14.45 JAG (8) 15.40 Vestfma 16.22 Novashopping 16.25
Kolotoc 16.55 Riskuj! 17.25 Prave ted
* z regionu 17.35
Luisa Fernanda (3) 18.26 Poćasi 18.35 Barvy lasky (26)
19.30 TELEVIZNI NOVINY 20.00 Chcete byt mi
lionarem? 20.40 Natoćto! 21.20 Klokan Joey 23.10
TELE TELE 23.48 Prave dnes 23.50 Poćasićko 23.55
Vetrelec 3 2.00 Millennium III (5) 2.50 Novashopping
3.05 Konec vysilani

WTOREK 17 PAŹDZIERNIKA 3
VP 1
Cawa czy herbata?
lelezakupy
Panie na Mogadorze” („Les
> de Mogador”) (12/24) il obyczajowy
Crakowskie Przedmieście 27
Jiełda
Wiadomości
Yognoza pogody
Zwierzaki cudaki” - serial
edyneczka
lajeczki Jedyneczki
Tajemnicza kobieta” (69/120)
enowela
Jomownik - magazyn
Zgodnie z prawem - magazyn

l Polski rodem
Wiadomości
Agrobiznes

TVN
12.20 do Unii - magazyn
12.45 „Klan” (382) - telenowela
13.10 „Pamiętnik rodzinny Pierwszy krzyk” - telenowela
13.40 Naturomania - felieton
13.45 „Zwierzęta świata”:
„Podwodna Islandia” (2-ost.) film dokumentalny
14.10 Naturomania - felieton
14.25 Cyberbelfer
14.40 CD Kurier
14.55 Naturomania - felieton
15.00 Wiadomości
15.10 Kulisy wojska - magazyn
15.30 Kino kultowe (1): Rejs
16.00 Raj - magazyn dla młodzieży
16.30 „Moda na sukces” (1231)
17.00 Teleexpress
17.25 „Klan” (383) - telenowela

17.50 Gość Jedynki
18.05 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny (stereo)
18.30 Rower Błażeja
1-9.00 Wieczorynka: „Witaj,

serial sensacyjny, USA 1997,
reż. Donald Bellisario, wyk.
David James Elliot, Catherine
Bell, Patrick Labyorteaux,
Karri Turner (45 min)
21.00 Dziennik telewizyjny program satyryczny Jacka
Fedorowicza
21.10 „Pamiętnik rodzinny -

Pierwszy krzyk” - telenowela
dokumentalna Wojciecha
Szumowskiego
21.40 Forum
22.30 Monitor Wiadomości
23.00 Sportowy flesz
23.05 „W pogoni za sukcesem”
(„The Thing Called Love”) - film
obyczajowy, USA 1993, reż.
Peter Bogdanovich, wyk. River
Phoenix, Samantha Mathis,
Dermot Mulroney, (110 min)
0055 Kino kultowe: Rejs (powt.)
01.20 Zgodnie z prawem - magazyn
(powt.)
01.40 Więcej czy lepiej (3):
Nowoczesność - program
edukacyjny
01.50 Zakończenie programu

13.15 „Doktor z alpejskiej wioski”
(„Der Bergdoktor”) (36) - serial
14.05 „Przygody Shirley Holmes”
(„The Adventures of Shirley
Holmes”) (13-ost.) - serial
14.30 Neptun kocha swoje dzieci
15.00 „Złotopolscy” (258): „Sam
nie wiem” - telenowela
15.30 Krzyżówka szczęścia
16.00 Panorama
16.10 „Ich pięcioro” („Party of
Five”) (140) - serial
17.00 Kościół i świat - magazyn
17.10 W okolice stwórcy
17.30 Program lokalny

18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
19.20 W sieci - magazyn
internetowy (stereo)
19.30 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina - podsumowanie 3
etapów
20.00 Program publicystyczny
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody

21.30 Międzynarodowe Targi
Książki
21.40 „Trzeba żyć” (2/7) - serial
22.15 Wieczór z Jagielskim: Ewa
Kasprzyk, Krzysztof Gosztyła
23.00 Wieczór filmowy: „Nic” dramat obyczajowy, Polska 1998,
(74 min)
00.20 Okna: Manowce wiary
01.00 „Nimfa w łachmanach” („The
Rag Nymph”) (1/3) - film
obyczajowy, W. Bryt. 1997,
(51 min)
01.50Telezakupy
02.05 Zakończenie programu

15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (114) serial obyczajowy, Brazylia 2000,
reż. Denis Carvałho/Jose Luiz
Villamarin, wyk. Marco Nann,
Debora Bloch, Marcos
Palmeira, Claudio Marżo
(45 min)
16.45 „Herkules” („Hercules 5”)
(93) - serial fantastyczny, USA

19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł”
(„Wild Angel”) (102)telenowela, Argentyna 1999,
reż. Hernan Abrahamsohn,
wyk. Natalia Oreiro, Facundo
Arana, Fernanda Mistral,
Veronica Vieyra (45 min)
20.00 „Rodzina zastępcza” (46) serial komediowy, Polska 1998,
reż. Wojciech Adamczyk/
Michał Kwieciński, wyk.
Gabriela Kownacka, Piotr
Fronczewski, Jarosław
Boberek, Maryla Rodowicz
(25 min)
20.30 „Śmierć w eterze”

przerwie filmu)
22.30 „Świat według Kiepskich”

Franklin” - film animowany
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 ,J.A.G. - Wojskowe Biuro
Śledcze” (J.A.G.”) (17)-

VP 2
elezakupy
Jziennik krajowy
itudio urody - magazyn
dogram lokalny
Klaryssa” („Clarissa”) (2/4) d obyczajowy
Gdzie diabeł mówi dobranoc”
cket Fences”) (40) - serial
McGregorowie” (47/65) d przygodowy
dagazyn Ekspresu
orterów
’amiliada - teleturniej (powt.)
Loń, który mówi czyli trzy 5Konia Polskiego

OLSAT
iosenka na życzenie
Wilkołaczek” (5) - serial
iowany
Pokemon” (19) - serial
blityczne graffiti
Skrzydła” („Wings”) (29) il komediowy
Wysoka fala” („High Tide”)
- serial sensacyjny
Zbuntowany Anioł” („Wild
el”) (101)-telenowela
Fiorella” („Pobre Diabla”)
- serial obyczajowy
Roseanne” (103) - serial
Aiiowy
Jej cały świat” („Jesse”) (8) il komediowy
dź na całość
Graczykowie” (33) - serial
ediowy
lacie co chcecie
x 4 - magazyn motoryzacyjny
Batman” (8) - serial

iowany

1996, wyk. KevinJ>orbo,
Anthony Quinn, Renne
O’Connor, Tobert Trebor
(50 min)
17.45 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(52) - Serial obyczajowy, Pcr^
2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador Del Solar, Arnaldo *
Andre, Maria Cristina Lozada
(45 min)
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje

(„Radioland Murders”) komedia, USA 1994, reż. Md
Smith, wyk. Mary Stuart
Masterson, Brian Benben, Ned
Beatty, (103 min)

Z

20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka (w

wentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

(51) - serial komediowy, Polską,
reż. Okił Khamidov, wyk.
Andrzej Grabowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski, Basia
Mularczyk (25 min)
23.00 Informacje i biznes
informacje
23.15 Prognoza pogody
23.20 Polityczne graffiti
23.30 „Duża przerwa” (7/24) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Mirosław Bork, wyk. Beata
Tyszkiewicz, Bernadetta
Machała-Krzemińska, Sławomir
Orzechowski, (25 min) (powt.)
23.55 Piłka nożna: Liga Mistrzów skróty
00.55 Kurier TV
01.10 Różowa landrynka - magazyn
erotyczny
01.40 Muzyka na BIS
j)5.00 Pożegnanie

06.05 „Porywy serca” („Por tu amor”) (48) - serial
06.45 Telesklep
07.00 „Obrońcy kryształu” (12) - serial animowany
07.25 „Alf’ (36) - serial komediowy
07.50 „Laboratorium Dextera” (29) - serial
animowany
08.15 „Iron Man” (20) - serial animowany
08.35 „Pinokio” (2) - serial animowany
09.00 „Daniela i przyjaciele” (53) - telenowela
09.50 Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep
11.30 „Esmeralda” (94) - serial obyczajowy
12.20 Ananasy z mojej klasy - program rozrywkowy
13.20 O co chodzi? - teleturniej
13.50 „Obrońcy kryształu” (12) - serial animowany
14.15 „She-Ra Księżniczka mocy” (21) - serial
animowany
14.40 „Iron Man” (20) - serial animowany
15.05 „Pinokio” (2) - serial animowany
15.30 „Belfer z klasą” (12) - serial komediowy, USA,
wyk. Mitch Mullany, Reggie Hayes, Lisa
Thornhill, Stuart Pankin (25 min)
16.00 „Alf’ (37) - serial komediowy, USA 1986-90,
wyk. Max Wright, Anne Schedeen, Andrea Elson,

Benij Gregory (30 min)
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
16.50 „Valeria” (28) - serial obyczajowy, Argentyna,
reż. Alejandro Moser, wyk. Natalia Oreiro, Diego
Ramos, Oscar Ferreiro, Antonio Grimau (50 min)
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Porywy serca” („Por tu amor”) (49) - serial
obyczajowy
20.30 „Na ratunek” - serial dokumentalny
21.00 „Skradzione dziecko” („When the Cradle
Falls”) - film sensacyjny, USA 1997, reż. Paul
Schneider, wyk. Scott Reeves, Martha Byrne,
Cathy Lee Crosby, Linda Gray (110 min)
22.50 TVN Fakty
22.55 Kropka nad i - program publicystyczny
23.21 „Drew Carey Show” (8) - serial komediowy
23.55 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
00.25 Supergliny - magazyn policyjny
00.55 Rozmowy w toku - talk show
01.25 Ctyfra - magazyn nowych technologii
01.55 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
08:00 Fakty poranne 10:30 Protestuję - powt. 10:30
OTV 10:45 Echa regionów 11:15 Janosik 12:10 Coun
trywestern 13:00 Arystokraci oceanów 14:00 Kalejdo
skop regionalny 14:10 Projektantki 14:35 Babie lato
15:00 Eneduerabe 15:30 Przygrywka - serial dla dzieci
16:00 Wspólnota w kulturze - muzyczne mutacje 17:15
Fakty - Wrocław 17:35 Goniec regionalny 18:00 Fakty
- wydanie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Aka
demik 18:50 Czas na bajkę 21:30 Fakty + komentarze
21:45 Reflektor

TVC 1
05.00 - Sama doma 05.59 - Dobre rano 08.25 - Ko
uzelna śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 - Objektiv 09.40 Prvnf pomoc 09.55 - Okouzleni (19/20) 10.50 Usmevy Rudolfa Hruśinskeho 11.30 - Deset stoleti
architektury 11.45 - Stało se... 12.00- Zpravy 12.10 Sama doma 13.10 - Bananove rybićky 13.40 - Naostro
14.15 - Film o filmu Andrey Sedlackove Obeti a 14.30
- Vodnf planeta (2/8) 15.15 - Doktorka Quinnova II.
16.00 - Zpravy 16.05 - Kostićky 16.15 - Lassie
(25/26) 16.40 - Barval 17.30 - AZ-kviz 17.55 - Pred*
povćd
poćasi 18.00 - Vecerniky 18.10 - Simpsonovi
X. 18.35 - Jsem do tebe błazen II (16/25) 18.57 Śfastnych 10 a Śance milion 19.00- Vecernicek 19.15

- Udalosti 19.35 - Tady a tecf 19.45 - Predpoved
*
poćasi 19.50 - Branky, body, vteriny 20.00 - Tajemstvi Sahary (4/4) 21.35 - Klekanice 22.00 - Udalosti
plus 22.10 - Predpoved
*
poćasi 22.15 - Branky, body,
vteriny 22.25 - Ta naśe povaha ćeska 22.45 - Losovani
Śfastnych 10 a Śance milion 22.50 - Udalosti ve svete

23.05 - Jezero v lesich 00.35 - Shodil jsem 120 kilo
01.40 - Nevyjasnena umrti 02.30 - Bandite

TVC 2
05.00 - Jeśte jsem tady 05.25 - Zapomenuty foto
graf Ahasver 06.25 - V labyrintu mysli 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 11.25 - TVŚ - Bumtarata
Bum 11.35 - Detska encyklopedie sveta (15/21)
11.40 - Romske kmeny (5/5) 12.00 - Kresfansky
magazin 12.35 - Lide jako my (9/20) 12.45 - Ener
gie na dosah aneb Kolumbovo vejee (4/7) 12.55 Teleshopping 13.05 - Sportovni ozveny 14.00 - AZkviz 14.25 - Bat’oh 14.40 - Popularni mechanika pro
deti tl (9/22) 15.05 - Bludiśte 15.35 - Hitlerovi

valecnici (3/6) 16.20 - Svet motoru 17.15 - Vednik
17.45 - Zeleny brejle 17.55 - Pavucina 18.15 - Svet
koni 19.10 - Zpravy ve znakove feci 19.15 - Euro
news 19.55 - Prehled vecernich poradu 20.00 - Mezi
nebem a zemi (1/6) 20.20 - Postrehy odjinud 20.25
- STUDIO FOTBAL 23.40 - Jazzovy klavir (2/3)
00.30 - Pra pra pra ... (7/13) 01.05 - Zaznam z
jednani schuze PSP ĆR

TVNOVA
4.59 Novashopping 5.15 Milady (99) 6.00 fnidane s
Novou 8.30 Hollywoodśti specialist^ 9.00 Rozkośny
pribeh (ćb) 10.50 Cosby Show VII (21) 11.12 Nova
shopping 11.15 Lod
*
lasky (10) 12.10 Esmeralda (53)
1255 Tak jde ćas (1481) 13.45 Superman IV (5) 14.45
JAG (9) 15.40 Aćko 16.23 Novashopping 16.25 Kolotoć 16.55 Riskuj! 17.25 Prave ted
* z regionu 17.35
Luisa Fernanda (4) 18.26 Poćasi 18.35 Barvy lasky
(27) 19.30 TELEVIZNI NOVINY 20.00 Chcete byt
milionarem ?20.40 Skopićiny 21.45 Kobra 11 IV (7)
22.40 Na vlastnf oći 23.26 Prave dnes 23.28 Poćasićko
23.35 Chobotnice IV (2) 1.25 Millennium III (6) 2.15
Żeny (22, 23) 3.05 Jump Street 21 (95) 3.50 Bulvar

Pacifik Drive (46) 4.10 Novashopping

DODATEK
TELEWIZYJNY
ŚRODA 18 PAŹDZIERNIKA 2000
TVP 1
06.00 Kawa czy herbata?
07.30 Telezakupy
07.45 „Panie na Mogadorze”
(„Les gens de Mogador”)
(13/24) - serial obyczajowy
08.15 Krakowskie Przedmieście 27
08.25 Giełda
08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 „Moje miasteczko” („My
Hometow^”) (3/26): „Anioł
Stróż” - serial przygodowy
09.10 Jedyneczka
09.40 Bajeczki Jedyneczki
10.00 „Tajemnicza kobieta”
(70/120) - telenowela
10.50 Po prostu paragraf program edukacyjny (powt.)

TVN
11.10 Dom pełen zwierząt
11.25 Ekran z kwiatkiem
1135 Tajemnice armii: Historia
nieznanych jeńców - reportaż
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty
12.25 Samo życie - magazyn
12.45 „Klan” (383) - telenowela
13.10 Lista przebojów
13.35 Wędrowiec
13.45 Quirimba
14.10 Wędrowiec
14.15 Wyprawy z Azymutem (3):
Hej tam u samiuśkich Tater
1435 Wędrowiec
14.45 English and Arts: Sztuka
ubioru (2) - program edukacyjny

15.00 Wiadomości
15.10 Czas na komputer
1530 Szerokie tory
16.30 „Moda na sukces” (1232)
17.00 Teleexpress
17.25 „Klan” (384) - telenowela
17.50 Gość Jedynki
18.05 Jaka to melodia?
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka: „Pippi” - serial
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 Okruchy życia: „Tato, masz
syna!” („Here Comes the Son”)
- film obyczajowy, USA 1996,
reż. Paul Schneider, wyk. Seott
Bakula, Chelsea Botfield, Dan
Lauria, (88 min)

21.45 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. E
Chopina - finały (1)
2235 Monitor Wiadomości
23.00 Sportowy flesz
23.05 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. E
Chopina - finały (2)
00.40 Gorąco polecam: „Zeszłego
roku w Marienbadzie” („L’anne
derniere a Marienbad”/”Last
Year at Marienbad”) - dramat
obyczajowy, Francja/Włochy
1961, reż. (90 min)
02.10 „Historia Polskiego Radia”
(3) - serial dokumentalny Macieja
Kwiatkowskiego
02.30 Zakończenie programu

obyczajowy, USA 1974, (95 min)
11.55 Po prostu żyć
12.25 Nie ma kabaretu bez pistoletu
13.15 „Doktór z alpejskiej wioski”
(„Der Bergdoktor”) (37) - serial
14.00 „William” (1/12) - serial
14.30 Ale heca - program dla dzieci
15.00 „Sukces” (11) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Andrzej Kostenko, wyk. Dorota
Deląg, Piotr Machalica, Andrzej

16.10 „Ich pięcioro” („Party of
Five”) (141) - serial
17.00 Polaków portret własny
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
1835 Jeden z dziesięciu

21.35 Międzynarodowe Targi
Książki
21.50 „Kochanie ty moje” („Honey
Sweet Love”) - komedia
romantyczna, Włochy/W.Bryt.
1994, (87 min)
23.25 „Tajemne potyczki wywiadów”
(3/4): „Pacyfiści i dysydenci” serial dokumentalny
00.10 „Najwyższy wymiar kary”
(„Maximum Bob”) (1/7) - serial
komediowym (44 min)
00.55 Europejski przegląd piłkarski
01.20 Telezakupy
01.35 Zakończenie programu

TVP 2
07.00 Telezakupy
07.30 Dziennik krajowy
07.50 Studio urody - magazyn
08.00 Program lokalny
08.30 „Co ludzie powiedzą?”
(„Keeping up Appearances”)
(5/40) - serial komediowy
09.05 „Gdzie diabeł mówi
dobranoc” („Picket Fences”)
(41) - serial obyczajowy
09.50 „Nasza wielka rodzina”
(4/20): „Miejskie życie
krogulca”
10.20 „Dobrze jest żyć” („It’s
Good to Be Alive”) - film

Pieczyński, Piotr Fronczewski
(26 min) (powt.)
15.30 Tele Milenium - teleturniej

16.00 Panorama

19.25 Bazar
19.55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20.55 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody

POLSAT
06.00 Piosenka na życzenie
07.00 „Wilkołaczek” (6) - serial
07.25 „Batman” (8) - serial
animowany, USA (25 min)
(dubbing) (powt.)
07.50 Polityczne graffiti - program
publicystyczny
08.00 „Skrzydła” („Wings”) (30) serial komediowy
0830 „Herkules” („Hercules 5”)
(93) - serial fantastyczny
09.30 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (102) - telenowela
10.30 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(52) - serial obyczajowy
11.30 „Roseanne” (104) - serial
komediowy
12.00 Jej cały świat” (Jesse”) (9)
- serial komediowy, USA 199899, reż. James Burrows, wyk.
Christina Applegate, Bruno

Campos, George Dzundza,
David DeLuise (25 min)
12.30 Idź na całość - teleturniej
13.30 „Rodzina zastępcza” (46) serial komediowy, Polska 1998,
reż. Michał Kwieciński, wyk.
Gabriela Kownacka, Piotr
Fronczewski, Monika
Mrozowska, Maryla Rodowicz
(25 min)
14.00 Sekrety rodzinne - program
rozrywkowy
1430 Gospodarz - teleturniej
15.00 „Pokemon” (20) - serial
animowany, Japonia/USA 199899 (25 min) (dubbing)
1530 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (115) serial obyczajowy

16.45 „Legendy kung-fu” („Kung
Fu. The Legend Continues”)
(18) - serial sensacyjny
17.45 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(53) - serial obyczajowy
18.35 Kurier TV
1835 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (103) - telenowela,
Argentyna 1999, reż. Hernan
Abrahamsohn, wyk. Natalia
Oreiro, Facundo Arana,
Fernanda Mistral, Veronica
Vieyra (50 min)
20.00 „Świat według Kiepskich”
(52) - serial komediowy, Polska,
reż. Okił Khamidov, wyk.
Andrzej Grabowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski,
Basia Mularczyk (25 min)

20.45 Piłka nożna: Liga Mistrzów
21.30 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka (w
przerwie filmu)
22.35 Telewizyjne Biuro Śledcze magazyn kryminalny
23.00 Informacje i biznes
informacje
23.15 Prognoza pogody
23.20 Polityczne graffiti
2330 „Graczykowie” (33) - serial
komediowy, Polska 1999, reż.
Ryszard Zatorski, wyk. Joanna
Kurowska, Zbigniew Buczkow
ski, Joanna Brodzik, (25 min)
2335 Piłka nożna: Liga Mistrzów skróty
00.55 Kurier TV
01.15 „Kojak” (49) - serial
02.10 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

06.05 „Porywy serca” („Portuamor”) (49) - serial
06.45 Telesklep
>
07.00 „Obrońcy kryształu” (13) - serial animowany
07.25 „Alf” (37) - serial komediowy
*
07.50 „Laboratorium Dextera” (30) - serial animowany
08.15 „Iron Man” (21) - serial animowany
08.35 „Pinokio” (3) - serial animowany
09.00 „Daniela i przyjaciele” (54) - telenowela, Meksyk
0930 Rozmowy w toku - talk show
•*
1035 Telesklep
1130 „Esmeralda” (95) - serial obyczajowy
12.20 „Na ratunek” - serial dokumentalny
12.50 Pub - program rozrywkowy
13.50 „Obrońcy kryształu” (13) - serial animowany
14.15 „She-Ra Księżniczka mocy” (22) - serial
14.40 „Iron Man” (21) - serial animowany
. —
15.05 „Pinokio” (3) - serial animowany
15.30 „Belfer z klasą” (13) - serial komediowy
16.00 „Alf’ (38) - serial komediowy
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
16.50 „Valeria” (29) - serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.f5 „Porywy serca” („Por tu amor”) (50) - serial
20.30 Milionerzy - teleturniej
21.20 „Miasteczko” (22) - serial obyczajowy, Polska
2000, reż. Maciej Wojtyszko/Marek Brodzki/Tomasz
Hynek, wyk. Anna Samusionek, Szymon Bobrowski,
Ewa Wiśniewska, Wojciech Duryasz (35 min)
22.05 „Brygada ratunkowa” („Third Watch”) (8) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Michael Beach, Coby Bell,
Bobby Cannavale, Eddie Cibrian (50 min)
23.00 TVN Fakty
23.05 Kropka nad i - program publicystyczny
23.35 „Melrose Place” (196) - serial obyczajowy, USA,
wyk. Heather Locklear, Courtney Thorne-Smith,
Andrew Shue, Grant Show (50 min)
00.35 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
01.00Tenbit.pl - magazyn internetowy
02.00 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
08:00 Fakty poranne 10:30 Reflektor - powt. 10:30 Maga
zyn gospodarczy - powt. 10:45 Teiekurier 11:15 Margerita
Volant 12:00 Chasydów spotkanie z Cadykiem 12:15
Uśmiechnij się - Mulatka 200013:00 Hanza kupiecka przy
goda 13:30 Punkt, set, mecz 14:00 Kalejdoskop regional
ny 14:10 Projektantki 14:35 Tradycje kulinarne Europy
15:05 Eneduerabe 15:30 Przygrywka - serial dla dzieci
16:00 Józef Gielniak - film dok. real, e.sitek 17:15 Fakty Wrocław 17:30 Prowokator 18:00 Fakty - wydanie główne
18:20 Prognoza pogody 18:20 Wkręt 18:50 Czas na bajkę
21:30 Fakty + komentarze 21:45 Kardynał Gulbinowicz
na koniec wieku 23:00 „In flagranti” -film fab.

TVC 1

05.00 - Sama doma 05.59 - Dobre rano 0
Ramcek 08.30 - Zpivanky 08.35 - Kostićky (
Śprfouchlata 09.00 - Zpravy 09.05 - Ta naśe p

ćeska 09.25 - Klekanice 0950 - Teleshopping
Kłuci na fece ćb 11.30 - Potomci slavnych 1
Zpravy 12.10 - Sama doma 13.10 - Napady s’
módy II. 13.35 - Tak nevahej a toć! 14.00 (25/26) 14.25 - ALF 14.50 - Simpsonovi X. 1
Ally McBealova II (16/24) 16.00 - Zpravy 1
Kouzelna śkolka 16.35 - Meduza 17.05 - S CI
v Miami I. (7/13) 17.30-AZ-kviz 17.55 - Pfed]
pocasi 18.00 - Vecerniky 18.10 - Chcete me? 1
Navstevnici (6/15) 18.57 - Śfastnych 10 a San

lion 19.00- Vecermcek 19.15 - Udalosti 19.35
a teef 19.40 - Predpoved’ pocasi 19.45 - Branky
vtefiny 1955 - Sportka a Sance 20.00 - Dobrod:
kri minalistiky (17/26) 20.55 - Postfehy odjinuc
- Nevyjasnena limrti 22.00 - Udalosti plus 2
*
Predpoved
poćasi 22.15 - Branky, body, vtefim
- Losovani Sportky a Śance 22.25 - Na plov

Jefimem Fistejnem 22.50 - Jednotka zpetnel
sazeni I (6/11) 23.35 - Losovani Śfastnych 10

ce milion 23.40 - Tatik Hill a spoi. II. (14/23) I
Udalosti ve svete 00.10 - Titanik - nove skute

TVC 2

05.00 - Fakta 05.30 - Na hrane 06.10 - Salon (
Noviny STV 07.10 - Udalosti ve svete 0
Vecerniky 07.55 - Panorama 08.30 - Paralyni
hry 09.00 - Dobre rano 11.25 - Jizda 13.00 - Ti
13.05 - Popularni mechanika pro deti II (9/22^
- AZ-kviz 13.55 - Teleshopping 14.05 - Ćern<

14.20 - Svet motoru 15.20 - Objevovani sveta
16.10 - Velke vystavy 16.35 - Dobrodruzstvi ’
techniky 17.00 - Silnice a my 17.05 - Prvni j
17.20 - Klic 17.50 - Co je to doma? 18.15 -!
letani (17/26) 19.10 - Zpravy ve znakove feci
Euronews 19.55 - Pfehled vecernich pofadu:
Paralympijske hry Sydney 2000 20.25 - STI
FOTBAL 23.40 - Filmopolis 00.35 - Salon (
Żivot s televizi (2/3) 02.10 - Hitlerovi valecnk
02.50 - Zaznam z jednani schuze PSP ĆR

TV NOVA

5.02 Novashopping 5.18 Milady (100) 6.00 Sr
s Novou 8.30 Hollywoodśti specialiste 9.00 Bl
10.45 Cosby Show VII (22) 11.07 Novashc
11.10 Loci’ lasky (11) 12.05 Esmeralda (54) 12.
jde ćas (1482) 13.45 Superman IV (6) 14.4:
(10) 15.40 Aćko 16.25 Novashopping 16.30 K
16.55 Riskuj! 17.25 Prave ted
* z regionu 17.35
Fernanda (5) 18.26 Pocasi 1835 Barvy lask
19.30 TELE VIZNI NOVINY 20.00 Chcete ł
lionafem ? 20.40 Pokuśeni 22.35 Prask
Obćanske judo 23.38 Prave dnes 23.40 Poć
23.45 Sam proti teroru 1.30 Sedm dni (5) 2.2(
(24,25) 3.10 Jump Street 21 (96) 335 Bulva
fik Drive (47) 4.20 Novashopping

CZWARTEK 19 PAŹDZIERNIKA 2000
TVP 1
06.00 Kawa czy herbata?
07.30 Telezakupy
07.45 „Panie na Mogadorze”
(„Les gens de Mogador”)
(14/24) - serial obyczajowy
08.15 Krakowskie Przedmieście 27
08.25 Giełda
08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 „Żabki opowiadają” - serial
09.10 Jedyneczka
09.40 Bajeczki Jedyneczki program dla dzieci '
10.00 „Tajemnicza kobieta”
(71/120) - telenowela
10.50 „Przewodnik po ekonomii”
(2/10) - serial dokumentalny

TVN
11.20 „Symbole wzornictwa XX
wieku” (2): „Fotel Rietvelda” film dokumentalny, W. Bryt.
1130 Dzieci różnych bogów
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Horyzonty - magazyn rolniczy
12.45 „Klan” (384) - telenowela
13.10 Miliard w rozumie
13.35 Ambulatorium
13.45 „Wcześniaki. Granica ryzyka.”
(1/2) - film dokumentalny
14.10 Medycyna 2000
14.30 Ambulatorium
14.35 Zdrowo i odlotowo (3):
Biegam, więc jestem
15.00 Wiadomości

15.10 Raport o demokracji
15.30 Cafe Fin de Sicie
16.00 Credo 2000: Śladami św.

19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 „Nash Bridges” (7) - serial
kryminalny, USA 1999, reż.
Patrick Duffy, wyk. Don

Johnson, Cheech Marin, Jodi
Lyn O’Keefe, James Gammon
(44 min)
21.00 Sprawa dla reportera magazyn reporterów
2135 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina - finały (1)
22.25 Monitor Wiadomości
22.50 Sportowy flesz
23.10 XIV Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. F.
Chopina - finały (2)
00.35 „Landru” - komedia, Francja/
Włochy 1963, reż. Claude
Chabrol, (115 min)
02.25 Zakończenie programu

1730 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
1850 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
19.25 W sieci - magazyn
internetowy (stereo)
19.30 Magazyn ekumeniczny
19.45 XX lat Bractwa Młodzieży
Prawosławnej w Polsce
20.00 „Skarb sekretarza” (9-ost.) serial komediowy
20.30 Polska bez fikcji:
„Wniebowzięty” - film
dokumentalny Ewy Świecińskiej

21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.30 Międzynarodowe Targi
Książki
21.40 „Z archiwum X” (23) - serial
22.35 997 - magazyn kryminalny
23.05 „Falcone” (3) - serial
kryminalny
23.50 Polska bez fikcji: Kronika
zapowiedzianej śmierci
00.45 .Agent 86” („Get Smart”)
(76) - serial komediowy
01.10 Telezakupy
01.25 Zakończenie programu

Mirosław Bork, wyk. Beata
Tyszkiewicz, Bernadetta
Machała-Krzemińska, Sławomir
Orzechowski, Andrzej
Mastalerz (25 min) (powt.)

19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (104) - telenowela
20.00 Życiowa szansa - teleturniej

Pawła - magazyn katolicki
16.30 „Moda na sukces” (1233)
17.00 Teleexpress
17.20 „Plebania” (5) - serial
1750 Gość Jedynki
18.05 Jaka to melodia?
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka: „Świetliki”

TVP 2
07.00 Telezakupy
07.30 Dziennik krajowy
07.50 Studio urody - magazyn
08.00 Program lokalny
08.30 „Co ludzie powiedzą?”
(„Keeping up Appearances”)
(6/40) - serial komediowy
09.05 „Gdzie diabeł mówi
dobranoc” („Picket Fences”)
(42) - serial obyczajowy
09.50 „Nasza wielka rodzina”
(5/20): „Puchacz - myśliwy z
lasów północy” - serial
10.20 „Córki McLeoda”
(„McLeod’s Daughters”) - film

obyczajowy
12.15 Już 35 lat - Znamy się tylko z
widzenia. Benefits Trubadurów
13.10 „Doktor z alpejskiej wioski”
(„Der Bergdoktor”) (38) - serial
14.00 „William” (2/12)-serial
Dzieci
*
14.30
i ryby: Wychodzę...
Wrócę późno
15.00 „Badziewiakowie” - serial
komediowy
15.30 Krzyżówka trzynastolatków
16.00 Panorama
16.10 „Ich pięcioro” („Party of
Five”) (142) - serial
17.00 Proton

POLSAT
06.00 Piosenka na życzenie
07.00 „Wilkołaczek” (7) - serial
animowany (25 min) (dubbing)
07.25 „Pokemon” (20) - serial
animowany, Japonia/USA
1998-99 (25 min) (dubbing)
0750 Polityczne graffiti - program
publicystyczny
08.00 „Skrzydła” („Wings”) (31) serial komediowy, USA 199097, wyk. Tim Daly, Steven
Weber, Crystal Bernard, David
Schramm (30 min)
08.30 „Legendy kung-fu” („Kung
Fu. The Legend Continues”)
(18) - serial sensacyjny, USA
1992-96, reż. Michael Sloane,
wyk. David Carradine, Chris
Potter (45 min) (powt.)
09.30 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (103) - telenowela,
Argentyna 1999, reż. Hernan
Abrahamsohn, wyk. Natalia
Oreiro, Facundo Arana,
Fernanda Mistral, Veronica
Vieyra (45 min) (powt.)

10.30 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(53) - serial obyczajowy, Peru
2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador Del Solar, Arnaldo
Andre, Maria Cristina Lozada
(50 min) (powt.)
11.30 „Roseanne” (105) - serial
komediowy, USA 1988-1996,
wyk. Roseanne, John Goodman
Laurie Metcalf, Lecy Goranson
(25 min)
12.00 Jej cały świat” (Jesse”) (10)
- serial komediowy, USA 199899, reż. James Burrows, wyk.
Christina Applegate, Bruno
Campos, George Dzundza,
David DeLuise (25 min)
12.30 Disco Relax
13.30 „Świat według Kiepskich”
(51)- serial komediowy, Polska,
reż. Okił Khamidov, wyk.
Andrzej Grabowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski, Basia

Mularczyk (25 min)
14.00 „Duża przerwa” (7/24) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.

14.30 Klub Stasia i Nel
15.00 „Batman” (9) - serial
animowany, USA (25 min)
(dubbing)
15.30 Informacje
1550 Fundacja Polsat
1555 „Adam i Ewa” (5) - serial
obyczajowy, Polska 2000,
(55 min)
16.45 „Herkules” („Hercules 5”)
(94) - serial fantastyczny,
(45 min)
17.45 „Fiorella” („Pobre Dia61a”)
(54) - serial obyczajowy, Peru
2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador Del Solar, Arnaldo
Andre, Maria Cristina Lozada
(45 min)
18.35 Kurier TV
1855 Informacje
19.00 Prognoza pogody

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

2050 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
21.00 „Alfy McBeal” (54) - serial
2155 „Ostry dyżur” („E. R.”) (118)
- serial obyczajowy
22.50 Informacje i biznes informacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti
23.30 „Miodowe lata” (60) - serial
komediowy, Polska 2000, reż.
Maciej Wojtyszko, wyk. Cezary
Żak, Artur Barciś, Agnieszka
Pilaszewska, Dorota Chotecka
(36 min)
00.15 Kurier TV
00.35 „Gladiator” - dramat
Sensacyjny, USA 1992, reż.
Rowdy Herrington, wyk. James
Marshall, Cuba Gooding Jr,
Brian Dennehy, Robert Loggia
(98 min)
02.25 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

06.05 „Porywy serca” („Por tu amor”) (50) - serial
06.45 Telesklep
•07.00 „Happy Ness” (1) - serial animowany
07.25 „Alf* (38) - serial komediowy
07.50 „Laboratorium Dextera” (31) - serial animowany
08.15 „Iron Man” (22) - serial animowany
08.35 „Pinokio” (4) - serial animowany
09.00 „Daniela i przyjaciele” (55) - telenowela, Meksyk
09.50 Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep
11.30 „Esmeralda” (96) - serial obyczajowy
12.20 Trafiony, zatopiony - program rozrywkowy
13.25 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
1350 „Happy Ness” (1) - serial animowany
14.15 „She-Ra Księżniczka mocy” (23) - serial
animowany
14.40 „Iron Man” (22) - serial animowany
15.05 „Pinokio” (4) - serial animowany
15.30 „Belfer z klasą” (14) - serial komediowy, USA,
wyk. Mitch Mullany, Reggie Hayes, Lisa Thornhill,
Stuart Pankin (25 min)
16.00 „Alf’ (39) - serial komediowy
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
1650 „Valeria” (30) - serial obyczajowy, Argentyna, reż.
Alejandro Moser, wyk. Natalia Oreiro, Diego

Ramos, Oscar Ferreiro, Antonio Grimau (50 min)
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Porywy serca” („Por tu amor”) (51) - serial
obyczajowy, Meksyk 1999, reż. Luis Eduardo Reyes,
wyk. Gabriela Spanie, Gerardo Murguia, Margarita
Magana, Saul Lisazo (50 min)
20.30 „Centrum nadziei” - telenowela dokumentalna,
Polska (30 min)
21.00 „Tyson” - film obyczajowy, USA 1995, reż. Uli
Edel, wyk. Michael Jai White, George C. Scott, Paul
Winfield, Malcolm Jamal Warner (105 min)
2250 TVN Fakty
22.55 Kropka nad i - program publicystyczny
23.25 „Chłopięcy świat” („This Boy’s Life”) - film
obyczajowy, USA 1993, reż. Michael Caton-Jones,
wytc. Robert De Niro, Ellen Barkin, Leonardo Di

Caprio, Jonah Blechman (130 min)
01.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
02.15 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
08:00 Rtkty poranne 10:30 Kard. Gulbinowicz na koniec
wieku - powt. 10:45 Teiekurier 11:15 Margerita Volant
12:00 Chasydów spotkanie z Cadykiem 12:15 Uśmiechnij
się - Mulatka 200013:00 Hanza kupiecka przygoda 13:30
Punkt, set, mecz 14:00 Kalejdoskop regionalny 14:10 Pro
jektantki 14:35 Tradycje kulinarne Europy 15:05 Enedu
erabe 15:30 Przygrywka - serial dla dzieci 16:00 Harem
sołtysa - rep. e. Straburzyńskiej 17:15 Fakty - Wrocław
17:30 Dolnośląski magazyn reporterów 18:00 Fakty - wy
danie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Drzwi otwar
te 18:50 Czas na bajkę 21:30 Fakty + komentarze 21:45
Dolnośląski magazyn motoryzacyjny

TVC 1

05.00 - Sama doma 05.59 - Dobre rano 08.25
uzelna śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 - Vinit
Moravicum (7/13) 09.30 - Kdyź se fekne p
10.00 - Dobrodruzstvi kriminalistiky (17/26)
Film o filmu Andrey Sedlackove Obeti a 11.(
dobre vyhlidce 11.25 - Bananove rybićky 1
Postrehy odjinud 12.00 - Zpravy 12.10 - Sama
13.10 - Jiff Śotola: Zikmund, fećeny śelma '

Chcete me? 14.25 - Na hrane 15.05 - Navsl
(6/15) 15.35 - S CLUB 7 v Miferi I. (7/13) 1
Zpravy 16.05 - Kouzelna śkolka W35 - Pop
mechanika pro deti III (7/22) 17.00 - RozM%

clovece (14/15) 17.20-Vifcnd s... 17.30 - A
1735 - Predpoved
*
pocJhklqJ^Vecerniky
Ćerne ovce 18.25 - Na stope 183b H’ipy CT
Śfastnych 10 a Śance milion 19.00 - Vecernicel

- Udalosti 19.35 - Tidy a ted
*
19.45 - rfed
pocasi 19.50 - Branky, body, vteriny 20.00
mulator 1 21.50 - Ally McBealova II (17/24)
Udalosti plus 2230- Predpoved
*
poćasi 2235 •
ky, body, vteriny 23.05 - Co je to doma? 233
nobox 23.55 - Losovani Śfastnych W.a San

lion 00.00 - Udalosti ve svete 00.10 - Fakta I
Hart a Hartova: Dve srdee v 02.15 - Mezi nc
zemi (1/6) 02.35 - Klic 03.05 - Rozhledni se, ć
(14/15) 03.20 - Vikend s... 03.30 - Napady s
módy II. 03.55 - Svet motoru

TVC 2

05.00 - Pavucina 05.20 - Kalendarium 0530 - h
vedy a techniky 05.45 - Elita armady 06.45 - Pc
odjinud 0630 - Noviny STV 07.10 - Udalosti v
07.20 - Vecerniky 0735 - Panorama 0830 - Ol
09.00 - Dobre rano 11.30 - Pavucina <łl .50
shopping 12.00 - Euronews 12.20 - Svet koni
Stoleti letani (17/26) 14.05 - Barval 14.50 - A
15.15 - Tatik Hill a spoi. II. (14/23) 15.35 - Vel
16.00 - Ustni interpelace posłańcu na premier
- ODJINUD - Sangita, v prostoru a case (1/6
- Zpravy ve znakove feci 19.30 - Euronews
Pfehled vecernich pofadu 20.00 - Muz, ktery
po nacistech 21.00 - ,,21”’213O - Paralympijs
Sydney 2000 21.40 - Ceskoslovensky filmovy t

(282/2379) 21.50 - Druha tvaf nedele 2330 el Beckett: Pośledni paska ćb 00.15 - „21” I
Mariah Carey Unplugged 01.10 - Zaznam zj<
schuze PSP CR

TV NOVA

5.00 Novashopping 5.16 Milady (101) 6.00 Si
s Novou 8.30 Kam se podely koralove rybj
Rozchod 11.05 Novashopping 11.10 Lod
*
las!
12.05 Esmeralda (55) 12.55 Tak jde ćas (1483
Superman IV (7) 14.45 JAG (11) 15.40 Ackc
Novashopping 16.25 Kolotoc 1635 Riskuj
Prave ted z regionu 17.35 Luisa Fernanda (6
Pocasi 18.35 Barvy lasky (29) 19.30 TELE1
NOVINY 20.00 Chcete byt milionafem ? 20.4
manski: Touha 22.25 DO-RE-MI 23.15 Kot
Prave dnes 0.05 Pocasicko 0.10 Vrah z gara
Sedm dni (6) 2.45 Żeny (26,27) 3.35 Jump St

(97) 4.20 Novashopping
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Syndyk Masy Upadłości Banku Spółdzielczego

w Olkuszu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15, 32-300 Olkusz

tel. 032 6433 349 lub 6433 352 fax 032 6434 822

OKNA
DRZWI

ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na zbycie 6 samodzielnych lokali miesz
kalnych w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym położonym w Wierz-

.ASTIKOWE, DREWNIANE, ALUMINIOWE

bięcicach Nr 55 Powiat Nysa wraz z udziałem w prawie wieczystego użyt

ROLETY

kowania

INTYWŁAM ANIO WE

.1. Przedmiotem nieograniczonego pisemnego przetargu są:

ŻALUZJE
’ARAPETY

1) lokal Nr 1 usytuowany na parterze budynku, składający się z 3 pokoi,

1 kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytko

wej 53,54 m kw., do lokalu należy piwnica o pow. użytkowej 8,99 m kw.

- cena oszacowania 23.241,00 zł

lU'.'JI ■
800b

2) lokal Nr 2 usytuowany na I piętrze budynku, składający się z 3 pokoi, 1

tel. (077) 4 33 08 11

48-303 Nysa
ul. Długosza 7

HmEGW 3%»

kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytko
wej 52,88 m kw., do lokalu należy piwnicao.pow. użytkowej 10,18 m kw.

- cena oszacowania 24.057,00 zł

■

JG AMPLICO LIFE

3) lokal Nr 3 usytuowany na II piętrze budynku, składający się z 2 pokoi,

Jbezpłeczenia na życie.

wej 52,29 m kw., do lokalu należy piwnica o pow. użytkowej 18,14 m kw.

1 kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytko

2A

u vw

([steeKwi

- cena oszacowania 23.439)00 zł

tel. (074) 810 51 69
HENRYKÓW, ul. Brodatego 11

^Obsługa III III filaru
reformy emerytalnej

Przyjmtonw do pracy
.
agentów

4) lokal Nr 4 usytuowany na parterze budynku, składający się z 3 pokoi,
1 kuchni, łazienki, ubikacji, spiżarki i przedpokoju, o łącznej powierzchni

użytkowej 93,27 m kw., do lokalu należy piwnica o pow. użytkowej 16,59

m kw.
820b

- cena oszacowania 41.778,00 zł

Atrakcyjna zmiana
trunków wynagrodzenia.

KREDYT GOTÓWKOWY

ższe Informacje można uzyskać:

NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI

436 12 58, 0603 193 644.
868/B

wynajęcia PAWILON usługowy
n kw. w Nysie, ul. Korczaka. Wianość: tel. 0604 255 783 lub 433
72.

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

oraz pracowników spółek z o.o. i S.A.
•zedam Daewoo Lanos (1999 r)

EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE:

:up luty 2000, hatchback, kolor

Istnieje możliwość otrzymania kredytu:

<us, przebieg 5000 km, el. szyby,
tuszka, immobiliser.

433 71 95

- już od 1,19% miesięcznie

5) lokal Nr 5 usytuowany na I piętrze budynku, składający się z 4 pokoi, 1
kuchni, łazienki, ubikacji, spiżarki i przedpokoju, o łącznej powierzchni

użytkowej 93,82 m kw., do lokalu należy piwnica o pow. użytkowej 15,27
m kw.

- cena oszacowania 43.890,00 zł

6) lokal Nr 6 usytuowany na II piętrze budynku, składający się z 3 pokoi,

I kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytko
wej 94,30 m kw., do lokalu należy piwnica o pow. użytkowej 15,34 m kw.

- cena oszacowania 43.157,00 zł.

- bez poręczycieli
Ceny oszacowania uwzględniają udział w prawie wieczystego użytkowa

48-300 Nysa

49-300 Brzeg

ul. Piłsudskiego 40 p.401
tel. 433 30 28,448 70 79,433 30 58 w.305

ul. Trzech Kotwic 9 p. 206
tel. 444 49 74 •

m

nia.

Osoby zainteresowane przetargiem będą mogły obejrzeć lokale, zapo
znać się z regulaminem przetargu i operatami szacunkowymi lokali oraz

uzyskać informacje od obecnych w Wierzbięcicach pracowników Banku

w dniach od 13.10. do 15.10.2000 oraz od 20.10. do 22.10.2000 w go
dzinach od 10.00 do 15.00.

DOM HANDLOWY

Informacje można również uzyskać telefoniczne w okresie od 06.10. do

7.11.2000 (w dniach roboczych) w godz. 10.00 -15.00 pod nr telefonów
032 6433 349 oraz 032 6433 352.
Organizowany przetarg nieograniczony ma charakter pisemny i będzie

się odbywał odrębnie dla każdego lokalu. W przypadku ofert na lokale nr

3 i 6 usytuowane na II piętrze preferowani będą nabywcy zainteresowani

dodatkowo kupnem poddasza użytkowego znajdującego się nad naby

wanym lokalem. W takim przypadku cena wywołania za powierzchnie
poddasza użytkowego wynosić będzie 50% ceny oszacowania samo

dzielnego lokalu.
Przewiduje się obniżkę ceny dla nabywców, którzy zakupią dwa lub wię

cej lokali.

Oferty przetargowe winny być składane do dnia 07.11.2000 osobiście w
sekretariacie Banku lub przesyłką poleconą na adres: Bank Spółdzielczy
w upadłości w Olkuszu, ul. K.K. Wielkiego 15,32-300 Olkusz. O ważno
ści oferty przesłanej pocztą decydować będzie data stempla pocztowe

go. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „Przetarg nieograni
czony na zakup lokalu mieszkalnego hr...”. Wewnątrz koperty winna zo

stać złożona oferta zawierająca wskazanie numeru i piętra położenia lo
kalu, podanie nazwiska i imienia nabywcy (nabywców), jego adres oraz

cenę oferowaną za dany lokal a także oświadczenie uczestnika, iż znany

jest mu stan faktyczny i prawny lokalu mieszkalnego będącego przed
miotem przetargu i nie wnosi do niego żadnych uwag oraz oświadcze
nie, iż akceptuje bez zastrzeżeń warunki i regulamin przetargu. Każdy z
uczestników przetargu zobowiązany będzie do wniesienia do dnia

07.11.2000 wadium (zadatku) w wysokości 10% ceny oszacowania.
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek Banku Spółdzielczego
w upadłośfci w Olkuszu w BGŻ S.A. O/Katowice nr 20301345-332-1201-

II z adnotacją „Wadium przetargowe na lokal nr...”.

Rozstrzygnięcie przteragu nastąpi do dnia 17.11.2000 r. Komisja przteragowa ustalając nabywców poszczególnych lokali, zastrzega sobie pra

Zapraszamy również
do domu handlowego przy ul. Celnej 2

wo ich swobodnego wyboru.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia organizowanego prze

targu dó dnia jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.
6512-a
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Sprzedam DRUKARKĘ
laserową A3
HEWLETT PACKARD
Laser Jet 4 MV
Tel. 433 46 78
lub 0603 124 470.

7--------- \
1 bram^
rolety

ogłoszeni,
drobne

AMBITNA, młoda podejmie pra<

witryny
ża|LlZje

handlu lub jako kelnerka (opi

akwizycji). Wykształcenie śred

/ Nikonjl]

znajomość kas fiskalnych i kon

tera oraz zasad obsługi sekret,

tu. Tel. grzeczn. 435 36 06.

Sprzedam za 50% wartości

profesjonalny
sprzęt fotograficzny:
Aparat NIKON F-90 (2.200 zł)

Podejmę pracę jako pomoc kuc!

TYPOWE OKNA PCV
na przykład:

•

OII6xl43
-146x143
©176x143
0206x143

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

W komplecie taniej!!!

Tel. kom. 0-604-435-287

na lub opiekunka osoby starsi
mam długoletnie doświadczę

ponadto kurs „kucharz - garma

443 zl
543 zł
788 zł
843 zl

oraz książeczkę zdrowia.

Tel. grzeczn. 435 36 06.

TANIO Fiat 126p (1986), stan t<
dobry, bezwypadkowy. Cena

uzgodnienia. Tel. 4330 960 lub 0

SPRZEDAM profesjonalną drukarkę
laserową Fujitsu PrintPartner 10 (A4,1200x1200 dpi, 20 MB RAM).

NYSA Piłsudskiego 40

UWAGA! OKNA NIETYPOWE - BEZ DOPŁATY!

Tel. 433 4410 do godz. 15.00
m-31

161123.

435 29 39

Sprzedam WÓZEK dziecięcy +

F

łyskę. Tel. 435 35 89.

843b

Sprzedam ANTENĘ satelitarną p
220. tel. 435 35 89.
Sprzedam STATYCJE. Tel. 43511

USŁUGI ogólnobudowlane: rem

ty - adaptacje - gipsogładzie - mi

wanie - tapetowanie.

IMPORT

Tel. 0604 100 419.

EXPORT

Głuchołazy, ul. Konstytucja 3 Maja 17a, tel./fax 077 439 46 74

Sprzedam MIESZKANIE 61 m kv

Nysa, ui. Wincentego Pola 2 (boczna Piastowskiej), tel./fax 448 43 53

pokoje, III piętro. Nysa, ul. Gałcz

skiego - tel. 4338 338; 0602 630 S

Wydzierżawię KIOSK, ul. Piast)

ska. Tel. 448 44 46 Nysa, ul. Krt

• SPRZEDAŻ
• DORADZTV
• MONTAŻ

PARAPET?

PCk
R O L E TV

OFERUJEMY
TROl_______________
trzy systemy PCV: PANORAMA QKOMMERLING

wej Jadwigi 7/3.

Do wynajęcia POMIESZCZENII
pow. 500 m kw. Nysa, Podolska
tel. 433 21 48.
Sprzedam samochód NYSA (19

- tel. 4356 333.

Sprzedam GOLF - III 0995)^,4
drzwiowy, bezwypadkowy. TelSi

KOMIS "CENTRUM"

TO NAPRAWDĘ 100% CENY

czorem 435 iVS^W607 067 0

Nysa, ul, Damrota 1, tel, 435 51 08, tel, 0602 120 142

0604 28 4519.

System Dobra Rata to nowy sposób na rozsądne finansowanie własnych czterech
kółek. Europejski Fundusz Leasingowy, Jako jedyny na rynku oferuje go wszystkim
osobom fizycznych. Najpopularniejsze modele samochodów osobowych dostępne
są u nas na raty taniej niż w banku. Na kilkanaście modeli aut oferujemy raty bez
odsetek I prowizji, na okres 24 miesięcy. Po wpłacie 30% ceny, samochód można
odebrać natychmiast I bez zaświadczeń.

NYSA, Piastowska 28-30
tel. 4 330 660

Europejski
Hindusz
Leasingowy

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
POD ZASTAW SPRZĘTU RTV
I

KOMIS - RTV

RATY BEZ ŻYRANTÓW

SKUP I SPRZEDAŻ SPRZĘTU RTV

**

----------------—
Sprzedam DZIAŁKI budowlanej
Tel. 0606 850 381.

WRÓŻBY - HOROSKOPY 1!

14.X.2000r. (11.00 -16.00) - Piastc
ska 33A za Bankiem Śląskim - Of

827 934.

SKUP I SPRZEDAŻ MEBLI
I ZAPRASZAMY

Niestandardowa praca dlajjosiai

jących PUNU. Tel. 433 19 59, kc

W GODZ. 9.00 ■ 18.00 oraz w niedziele

0604 065 217.

Dom odstępne za DOM w Nysie I

okolicach - 0605 295 831 - może t
z osobą starszą, samotną.

*

*

*

*

^intęflnjrc fil.
OKNA PCV ALU T3P

MIESZKANIE do wynajęcia w c<
trum Nysy - 0605 295 831.

7J

DRZWI

ROLETY

.

FIRMA
POSZUKUJE

/i

aluplast

PARAPETY

®

LOKALI
STOISK
HANDLOWYCH

Kunststoff-Fenstersysteme

MONTAŻ - RATY.- GWARANCJA
'

WAKACYJNE PROMOCJE 1

W CENTRUM NYSY.

t

Nysa, ul. Wolności 2 (wejście od ul. Kolejowej)
tel. 433 10 00; 0603 868 415

TEL KONTAKT. 0-502 021 112
v-139b

715b
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u char Polski

Piłka siatkowa-

Profesjonalna Liga Polska

Piłka siatkowa

'rzetarcie przed Galaxią Ugotowani w nyskim kotle

S Nysa - Gwardia Wrocław 3:0 (25:23, 25:21, 25:21)

• NYSA: Daniel Matoska, Rafał Dymowski, Paweł Rzeźniczek, Michał
szewski, Paweł Kuciński, Roman Bartuzi, Piotr Łuka (libero) oraz Daisz Ratajczak, Aleksander Januszkiewicz, Janusz Bułkowski, trener RyirdKAik.
VARDIA: Ireneusz Kłos, Albert Semeniuk, Dariusz Jaskólski, Mariusz
rezarski, Łukasz Chwastyniak, Rafał Kwasowski (libero) oraz Mariusz
upnik, Przemysław Zając, Bogusław Staniewski, Mariusz Dudkiewicz,
masz Jarosz, trener Maciej Jarosz.

iiatkarze Klubu Sportowego Nysa
: mieli większych problemów z
konaniem przeciętnego zespołu
ocławsjęiej Gwardii. Sam Irek
as to za mało na coraz lepiej śpi
ący się zespół gospodarzy.
tSam mecz nie był porywającym

ustawień, wszystko po to, żeby na
mecz z Częstochową wystawić opty
malny skład. Definitywnie został też
załatwiony transfer Romana Bartuziego. Powinien on być silnym punk
tem drużyny, ale czeka go walka o
miano pierwszego środkowego z

KS Nysa - Galaxia Jurajska AZS Bank Częstochowa
(25:21, 26:24,25:22)

KS NYSA: Rafał Dymowski, Paweł Rzeźniczek, Daniel Matoska, Michał
Jaszewski, Roman Bartuzi, Adam Kurek, Piotr Łuka (libero) oraz Paweł
Kuciński, Aleksander Januszkiewicz, trener Ryszard Kruk.
GALAXIA: Grzegorz Szymański, Damian Dacewicz, Dawid Murek, Arka
diusz Gołaś, Jakub Oczko, Bojan Konstandinoyic, Krzysztof Ignaczak (li
bero) oraz trener Stanisław Gościniak.
Nadkomplet widzów obserwował
w Nysie mecz Profesjonalnej Ligi
Polskiej w siatkówce pomiędzy miej
scowym Klubem Sportowym, a dru
żyną Galaxii Jurajska AZS Bank z
Częstochowy. Goście to jeden z
głównych pretendentów do mi
strzowskiego tytułu, a gospodarze to
czarny koń tegorocznych rozgrywek.
Pierwszy set rozpoczął się od wy
sokiego prowadzenia gospodarzy
10:5. Goście zaczęli jednak niebez
piecznie gonić. Błyskawicznie odro

bili straty doprowadzając do stanu
10:9. Od tego momentu rozgorzał
bój na całego. Na punkt zdobyty
przez zespół z Nysy rywale odpowia
dali punktem. Rozstrzygnięcie na
stąpiło przy stanie 20:20. Wtedy to
zespół z Częstochowy stracił po wła
snych błędach dwa punkty i mimo
przerwy, o którą poprosił trener
Gościniak, nie był już w stanie od
wrócić losów tego seta.
Równie zacięty był set drugi. Nysa
cały czas prowadziła, ale tylko jed

Na nic zdała się rozpaczliwa obrona wrocławian.

Ten punkt zapisali na swym koncie gospodarze.

łowiskiem sportowym. Obie druly po porażkach w pierwszych
iharowych spotkaniach praktyczstraciły szanse na wyjście z gruNic więc dziwnego, że mecz ten
raktowały jako generalny sprawm przed sobotnimi spotkaniami
iwymi.
V zespole z Nysy nie zagrał nasz

bardzo dobrze grającym w tym se
zonie Rafałem Dymowskim.
Trener Kruk po meczu nie ukry
wał, że dla niego to zwycięstwo nie
było celem samym w sobie. "Najważ
niejsze są mecze ligowe i do nich
musimy się dobrze przygotować". powiedział nyski szkoleniowiec.
Niestety po meczu miał sporo

Czyżby znowu nam się tworzył zespół

Piłka nożna

IV liga

Polonia Nysa - LZS Kuniów 3:0 (1:0)
1:0 Dariusz Ilasz 41. min
2:0 Grzegorz Kuglarz 47. min
3:0 Adrian Lutecki 54. min
POLONIA: Marcin Balicki, Łukasz Zieliński, Paweł Bachleda, Paweł Bo^galiński, Marek Gandziarowski, Adrian Lutecki, Marcin Wandas (od 72.
min Adam Lenicki), Piotr Woźniak, Łukasz Ogórek (od 46. min Grzegorz
Kuglarz), Dariusz Ilasz, Piotr Hływa (od 66. min Grzegorz Mozol), trener
Zbigniew Wandas.
KUNIÓW: Piotr Giec, Mariusz Strzelak (od 46. min Ryszard Słabosz),

Marek Bogusz, Jarosław Kałwak, Ryszard Okaj, Tomasz Stanek (od 46.
min Jarosław Ułamek), Mirosław Rygiel, Andrzej Buła, Tomasz Wąsiak
(od 81. min Marek Horiszify), Jarosław Pacholak, Andrzej Adamek, tre
ner Kazimierz Jedynak.
Żółte kartki otrzymali: Zieliński (PN) - 26. min, Gandziarowski (PN) - 66.

epszy obecnie zawodnik Adam
ek, któremu trener Kruk pozwoiflpocząć przed meczem z Gala-

łysanie we wszystkich trzech se.
i byli zespołem zdecydowanie
izym i w pełni zasłużenie odnieirzekonujące zwycięstwo 3:0
Trener. Kruk próbował różnych

(NAP)

na miarę medali mistrzostw Polski?

Dobra druga połowa

przyniósł naszej drużynie kolejny punkt

nym, dwoma punktami. Tak też wy
glądała sytuacja aż do stanu 24:24
Wtedy to po ataku bardzo skutecz
nego w tym meczu Matoski oraz błę
dzie Szymańskiego nysanie po raz
drugi W tym meczu mogli schodzić z
parkietu z rękoma uniesionymi do
góry.
Miejscowi kibice nie żałowali gar
deł. Nyski kocioł kipiał. Do pełni
szczęścia pozostało jeszcze wygrać
tylko jednego seta. I to najlepiej trze
ciego, żeby rywale nie nabrali wia
tru w żagle.
I tak też się stało. Nysanie rozpo
częli trzecią partię z ogromnym im
petem, obejmując prowadzenie 10:5.
Goście grali jednak do końca. Popra
wili rozegranie i doprowadzili do sta
nu 11:11. Na więcej im nyscy siatka
rze nie pozwolili, mimo iż do stanu
16:16 sprawa zwycięstwa w tej partii
była otwarta. Końcówka naszego
zespołu była jednak imponująca.
Gościom nie pomógł nawet czas, o
który poprosił trener Gościniak.
Nysa wygrała decydującą partię
25:22 i już chwilę później w hali przy
ulicy Głuchołaskiej rozległo się
gromkie dziękujemy, dziękujemy! W
ten oto sposób nyscy sympatycy siat
kówki dziękowali swoim ulubieńcom
za fantastyczny występ przeciwko
odwiecznemu rywalowi.
Bardzo zadowolony po swoim
występie był Roman Bartuzi, który
zaraz po spotkaniu powiedział: "Był
to mecz dwóch wyrównanych dru
żyn, a nasze zwycięstwo zawdzięcza
my w dużym stopniu wspaniałym ny
skim kibicom. To ich doping spra
wił, że rywalom w końcówkach se
tów zaczęły się trząść ręce".

min, Bogusz (K) - 81. min.
Spotkanie sędziowali: Dariusz Wardak (główny) oraz Wiesław Radzik (asy
stent 1.) i Łukasz Białowąs (asystent 2.), wszyscy WS Opole.

pretensji do gry swoich rozgrywają
Garstka najwierniejszych kibiców
cych i to napawa obawą przed spo przyszła w minioną sobotę na sta
tkaniem z bardzo mocną Galaxią.
dion przy ulicy Sudeckiej w Nysie,
Trener Gwardii Maciej Jarosz był żeby ujrzeć w akcji swoich ulubień
mniej rozmowny. "Niestety jeszcze ców w meczu ze słabiutkim zespo
dużo braktfje »am do Nysy, która w łem z Kuniowa. Niestety nie najlep
tym sezonie jest bardzo mocna i po sza forma Polonii powoduje, że dru
winna powalczyć o pierwszą czwór żyna ta z kolejki na kolejkę traci co
kę".
raz więcej sympatyków. Na szczęście
Krzysztof Centner są tacy, którzy bez względu na grę i

na wynik cho’dzą na mecze swojej
ukochanej drużyny. Zapytani przez
nas na ile im jeszcze cierpliwości
starczy powiedzieli: "piłka to piłka,
żadna inna dyscyplina sportu nie ma
tyle uroku. Niech tam sobie inni cho
dzą na siatkówkę, gimnastykę, czy
hokej ną trawie. Dla nas numerem
1. nyskiego sportu jest futbol i nie
zamierzamy pozbawić się możliwo

ści oglądania go w Nysie. Nawet gdy
nasz zespół przegrywa. Mamy jed
nak nadzieję, że wkrótce karta się
obróci i Polonia pokaże na co ją na
prawdę stać".
Ten zwrot w grze Polonii m
*iał na
stąpić właśnie w meczu z Kuniowem.
Niestety w pierwszej połowie oba
zespoły prezentowały wakacyjną for
mę. Polonia próbowała coś zrobić,
ale brakowało nyskiej drużynie kon
ceptu. Dopiero w końcowym frag
mencie tej części gry udało się Ha
szowi strzelić bramkę, po szkolnym
hłędzie Mariusza Strzelaka.
W drugiej połowie zobaczyliśmy
wreszcie Polonię taką, jaką chcielibyśmy zawsze widzieć. Walczącą,
myślącą i skuteczną (chociaż w tym
elemencie jest jeszcze nad czym pra
cować). Na pewno wpływ na to mia
ła zmiana, której dokonał trener
Wandas w przerwie (Kuglarz za
Ogórka). I to nie tylko dlatego, że
dwie minuty po rozpoczęciu gry Ku
glarz strzelił bramkę, ale jest on w
chwili obecnej dużo lepszym zawod
nikiem od Ogórka. Niestety nie za
wsze jest do dyspozycji trenera. Wy
nik meczu ustalił w 54. minucie me
czu Adrian Lutecki. Goście nie byli
już w stanie podnieść się z kolan i z
pokaźnym bagażem bramek udali
się w drogę powrotną do Kuniowa.
Krzysztof Centner
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Piłka nożna

Piłka nożna

Klasa "B"

Piłka nożna

II liga
juniorów

Grupa I
LZS Wierzbięcice - Polonia Głuchołazy3 : 0

LZS Hajduki Nyskie - Podzamcze Hefajstos
Nysa

2:2

Góral Sidzina ■ LZS Włodary

4:1

Metalowiec Łambinowice ■ Rolnik Lasocice
1:4

LZS Niwnica - LZS Bodzanów

4:4

LZS Regulice ■ Plon Skorosizyce

3:1

LZS Sękowice - LZS Węża

3:5

Grupa I

2. LZS Regulice

9 22 35:14

3. Metalowiec Łambin.

8 18

4. Plon Skoroszyce

8 16 26:10
9 14 26:13

5. LZS Niwnica

17:9

6. LZS Bodzanów

8 14 31:20

7. LZS Wierzbięcice

9 13 19:32

8. Podzamcze Hefajstos

9 12 19:21

9. LZS Węża

9

9 20:22

10. Polonia Głuchołazy

9

9 11:13

11. Góral Sidzina

9

9 17:31

12. LZS Włodary

9

8 15:25

13. LZS Sękowice

9

6 10:29

14. LZS Hajduki Nyskie

8

1

9:40

Snajperzy wystąp
20 bramek
Jarosław Orłowski (Rolnik Lasocice)

15 bramek
Sławomir Mucha (LZS Regulice)

3:2

RZS Jarnołtów ■ Atom II Grądy

LZS Biała Nyska - LZS Lubiatów

4:4

Sparta Paczków - LZS Wojsław

2:1

LZS Buków II - LZS Karłowice WielkieO : 4

LZS Kubicę ■ Paluch Gościce

3:1

Polonia Biała Prudnicka ■ Racławia Racławi
ce Śląskie
'
3:1

Czarni II Otmuchów - LZS Ligota Wielka

Góral Sidzina - Ogrodnik Chróścinałtyska

Unia Głuchołazy - Podzamcze Nysa

LZS Śliwice - LZS Lasowice

Delta Bielice - LZS Dziewiętlice

LZS Kałków - Paluch Gościce

6:4

Unia Reńska Wieś/Frączków - LZS Morów/

4:2

LZS Frydrychów - LZS Samowice

4 :1

Koperniki

5:1

LZS Janowa - pauza

3:1

Unia Tbłowice - GKS Grodków

LZS Bodzanów - Flora Prudnik

2:13

W spotkaniu zaległym:
Sparta Paczków - Flora Prudnik

3:1

Tabela II ligi juniorów

7 bramek
Sylwester Janicki (LZS Niwnica), Aleksan
der Skalski (LZS Regulice), Grzegorz Turoń

6 15

1. Delta Bielice

8 21 62:16

4. LZS Ligota Wielka

7 15 26:13

2. LZS Kubicę

8 21 27:18

5. LZS Janowa

6 13 20:10

3. LZS Domaszkowice

8 18 41:17

1. Polonia Głubczyce

9 21

6. LZS Karłowice Wielki

7 12 17:15

4. Góral Sidzina

16 36:18

2. Victoria Cisek

9 19

5. LZS Lubiatów

8
8

14 34:26

3. Czarni Korfantów

9

6. LZS Dziewiętlice

8 13 20:23

4.

9 17 '
9 16 i

35:3

2 :2

LZS Wójcice - Agro Ujeździec

10 :1

9 17:21
9 ll:lf

4. Unia TUłowice

9 19 49:20

9. LZS Kałków II

7

7 21:21

7. LZS Rusocin

8

5. Atom Grądy

9 18 33:15

10. Atom II Grądy

7

7 16:18

8. LZS Kamienica N.

8 10 28:30

6. Unia Krapkowice

9 14 1

6. Racławia Racławice

9 18 29:21

11. LZS Frydrychów

7

4

9:37

9. Unia Reńska Wieś

8

9 32:34

7. EL-KON N-ART

9 14 ;

3:34

10. Ogrodnik Chróścina

8

7 11:29

8. LZS Wojsław

9 13

11. LZS Biała Nyska

8

7 14:54

9. Sudety Burgrabice

9 11

12. Paluch Gościce

8

6 15:24

10. Olimpia Lewin B.

9 11;

13. Plon Skoroszyce

8

6 20:32

11. Polonia Przylesie

9

14. LZS Morów/Koper.

8

3 10:29

12. Meble Pogoń Prudnik

9

13. Czarni Otmuchów

9

7. Czarni Korfantów

9 17 37:24

12. LZS Samowice

8

0

8. Polonia Biała Pr.

9 14 23:20

13. LZS Lasowice

8

0 10:44

9. GKS Grodków

9 13 19:27

10. Czarni Otmuchów

9 10 31:28

11. Sudety Burgrabice

9

Snajperzy wystąp

9 16:34

16 bramek
Robert Malczyk (RZS Jarnołtów)

9

8 12:25

13. LZS Kałków

8

7 27:29

14 bramek

14. Ruch Zdzieszowice

9

14. Podzamcze Nysa

9

6 16:28

Marcin Szczurek (LZS Śliwice)

21 bramek

15. Orzeł Polska Cerekiew

9

16. Polonia Biała Pr.

9

15. Flora Prudnik

8

4 28:35

16. LZS Bodzanów

9

0 16:98

Snajperzy wystąp

11 bramek

Przemysław Kołodziej (Delta Bielice)

Tomasz Sztyler (LZS Ligota Wielka), Włodzi

20 bramek

mierz Rabenda (Czarni II Otmuchów)

Bartosz Kołodziej (Delta Bielice)

8 bramek

10 bramek

Artur Oleksy (LZS Kałków II)

7 bramek

świnowice Domaszkowice), Marcin Duszyń

Przemysław Woliński (LZS Janowa), Irene

ski (Góral Sidzina), Piotr Szkaradek (LZS

usz Kabała (Czarni II Otmuchów)

Kubicę), Damian Marczyk (LZS Dziewiętli-

ffbramek

Grzegorz Marzec (Czarni II Otmuchów),

Tomasz Kruk (LZS Rusocin), Błażej Duda

12 bramek

Dariusz Malesa (LZS Lasowice), Tomasz Bo

Łukasz Bielak (Racławia Racławice Śląskie),

biński (Paluch Gościce)

Marcin Wądrzyk (Unia Głuchołazy)

5 bramek

11 bramek

Marcin Pabisek (LZS Śliwice), Dawid Gaw-

9 22 28:13

las (LZS Ligota Wielka)

4 bramki

2. Agfa Prusinowice

9 21 24:13

3. LZS Łąka

9 18 25:13

4. GLKS Kamiennik

9 18 20:12

5. Strażak Lipniki

8 17 21:13

6. LZS Wójcice

9 13 25:20

Krzysztof Kowalczyk (Budowlani St:
Opolskie), Artur Kulpa (Czarni Korfan

Klasa "A"

5 bramek

LZS Wierzbnik - Unia Reńska Wieś/Frączków
1:3

EL-KON N-ART II Goświnowice Domaszkowi
ce - LZS Kamienica Nyska

LZS Gryzów • LZS Wierzbno

4:4

11:2

.

3:2

LZS Bąków - Ogrodnik Chróścina Nyska

5:2

Victoria Dobrzyń ■ LZS Kałków

LZS Siestrzechowice - LZS Rzymiany 5:2

Pogoń Łosiów - GKS Grodków

0:1

LZS Wyszków - EL-KON N-ART III Goświ

LZS Rusocin - Sokół Niemodlin

2:3

nowice Domaszkowice

1:3

LZS Mroczkowa - LZS Gierałcice

2:4

LZS Makowice - LZS Kępnica

0: 4

LZS Czarnolas - LZS Gryzów
7:4
LZS Polski Świętów - LZS Stary Las 2 :1

LZS Pakosławice - pauza
Tabela klasy "C
1. LZS Polski Świętów
7 21

20:5

6. LZS Kałków

8 13 21:19

7. Sokół Niemodlin

8 13 21:23

8. Victoria Dobrzyń

8

2. LZS Czarnolas

8 16 38:17

9. LZS Biała Nyska

13 18:20

7. LZS Dziewiętlice

8 13 16:16

3. LZS Gryżów

7 16 36:20

9 13 19:20

1. Metalowiec Łambin.

6 15 54:16

10. GKS Grodków

8. LZS Meszno ■

4. LZS Gierałcice

7 16 25:10

5 13

8

9

9 12 21:18

2. LZS Jasienica Górna

11. Atom Grądy

5. EL-KON N-ART III

8 15 21:14

6 13 26:14

8

9 10 11:20

LZS Pakosławice

12. Ogrodnik Chróścina

10. LZS Buków

3.

6. LZS Rzymiany

7 10 20:19

9

7 19:25

4.

LZS Kępnica

13. Pogoń Łosiów

11. LZS Trzeboszowice

6

8 34:27

7. LZS Kępnica

6

8
8

LZS Włodary

7 15:26
1
4:31
0 11:28

5

6

9.

LZS Jasienica Górna

53:9

9 16:17

14. LZS Bąków

12. Sparta II Paczków

9

6

11:21

5.

8. LZS Siestrzechowice

7

7 15:23

13. LZS Maciejowice

8

4 11:26

6.

LZS Meszno

5

5 12:15

9. LZS Stary Las

6

6 13:18

14. Agro Ujeździec

8

3 15:36

7.

LZS Wierzbno

4

1

6:25

10. LZS Wyszków

7

6 16:26

8.

GLKS Kamiennik

4

1

6:27

11. LZS Mroczkowa

7

6 15:29

11 bramek

5

1

7:60

12. LZS Makowice

8

4 14:32

Andrzej Perliński (LZS Wierzbnik)

13. LZS Pakosławice

7

3

Snajperzy wystąp
12 bramek

9. LZS Gryżów

18:23

Snajperzy wystąp

Marcin Wilman (LZS Wójcice), Sylwester
Kopcisz (Agfa Prusinowice)

23 bramki
Łukasz Galent (LZS Jasienica Górna)

10 bramek
Zenon Pasławski (LZS Jasienica Górna),

Marcin Hałat (GLKS Kamiennik)

9 bramek

15 bramek
Łukasz Rudyk (Metalowiec Łambinowice)

10 bramek
Andrzej Wojdyr (Metalowiec Łambinowice),

Dariusz Syga (LZS Dziewiętlice)
Łukasz Kwaśnik (LZS Kępnica)

8 bramek
Remigiusz Chochorowski (LZS Łąka)

7 bramek
Andrzej Szostćk (LZS Maciejowice), Piotr Li-

towiński (Strażak Lipniki)

6 bramek
Remigiusz Posłajko (LZS Trzeboszowice), Jan

9 bramek
Marcin Kropelnicki (LZS Pakosławice)

7 bramek

Snajperzy wystąp

Grzegorz Kociołek (LZS Meszno), Łukasz
Podbielski (LZS Kępnica), Łukasz Sanecki-

(Metalowiec Łambinowice)

6 bramek

Głubczyce), Jan Wiznerowicz (LZS Woj
Klaudiusz Jankowski (Victoria Cisek)

4 bramki

Urbaniak (Olimpia Lewin Brzeski), Bogda

giel (Polonia Przylesie), Alfred Kocierz ('

Korfantów), Wojciech Wk±cr (EL-KON b

Goświnowice Domaszkowice^.’Sławomir I

13:22

3 bramki

skie), Tomasz Rucki (Meble Piwń Pru

Krzysztof Mazur (Polonia Biała Piwnidti

szek Juszczak (Ruch Zdzieszowice), T

Twardowski (Czarni Korfantów), Bogda

rij (Meble Pogoń Prudnik), Jarosław Stęp

ski (Unia Krapkowice), Arkadiusz (

(Ruch Zdzieszowice), Artur Moskała (

Branice), Krzysztof Janocha (Orzeł Bral

Piłka nożna

Klasa "B"
(Prudnik)

Snajperzy wystąp

10 bramek
Tomasz Parkoła (Victoria Dobrzyń)

\^L
*

Tomasz Spiechowicz (Bud&vtani Stiftlce

LZS Tbzebina - Sudety Moszczanka

Racławia Racławice Śląskie - LZS Dytrn

9 bramek
*25 bramki
Jarosław Janusz (LZS Gryżów)

12 bramek
Andrzej Sałamun (LZS Czarnolas)

9 bramek
Piotr Sołtysek (LZS Polski Świętów)

Wiktor Szczotka (LZS Kamienica Nyska),

LZS Twardawa - Flora Prudnik

Wiktor Sypek (LZS Kamienica)

LZS Zawada - Partyzant Kazimierz

8 bramek

Złoty Potok Jarnołtówek - LZS Kolnowi

Mariusz Dudek (LZS Rusocin)

LZS Łąka Prudnicka ■ LZS Grabina/Pu

7 bramek
Arkadiusz Kowalczyk (EL-KON N-ART II

Tabela klasy "B"

8 bramek

Goświnowice Domaszkowice), Piotr Tokar

1.

LZS Łąka Prudnicka

7 21

Arkadiusz Żelesławski (LZS Stary Las), Ka

czuk (LZS Kałków)

2.

LZS Grabina/Puszyna

7 18

3.

Partyzant Kazimierz

7 16

4.

Złoty Potok

7 13

5.

LZS Zawada

7 13

6.

Flora Prudnik

7

7.

Racławia Racławice

7 11

8.

Sudety Moszczanka

7

7

9.

LZS Dytmarów

7

3

rol Zwardoń (LZS Gierałcice)

Grzegorz Chludziński (LZS Jasienica Górna),

Lesko (Agfa Prusinowice), Wiesław Nowak
(LZS Meszno), Paweł Gołda (Strażak Lipni-

9:28

ce), Mariusz Pawlak (Polonia Gołusz

(EL-KON N-ART Goświnowice Doiflfi^i

Tabela klasy "A"
1. LZS Kamienica N.
8 21 31:14
2. Unia Reńska Wieś
8 18
23:9
3. LZS Rusocin
8 17 25:12
4. EL-KON N-ART H
8 15
19:7
5. LZS Wierzbnik
8 15 21:14

8 10 20:15
8 10 12:14

Tabela klasy "B" juniorów

skie), Paweł Chociejowski (Unia Kraj

Wojciech Wiluk (Victoria Cisek), Grs

2:4

Metalowiec Łambinowice ■ GLKS Kamiennik
LZS Meszno - pauza

3:0

Atom Grądy • LZS Biała Nyska

Grupa II

12:1

Przylesie)

Dariusz Kukuczka (Budowlani Strzelce

Klasa "C"

LZS Jasienica Górna - L£S Kępnica

Marek Wilczek (Polonia Gołuszowice Głub

7 bramek

6 bramek

Piłka nożna

2:2

9 bramek

(Unia Reńska Wieś/Frączków)

rek (RZS Jarnołtów), Łukasz Kulak (LZS Kałków)

LZS Włodary - LZS Pakosławice

21

ki (Unia Krapkowice), Leszek Kłos (Pi

Piłka nożna

Paweł Tkacz (LZS Karłowice Wlk), KrzysztofBu

juniorów

5:1

81

6

Adam Dziasek (LZS Wojsław), Daniel

6 bramek

LZS Trzeboszowice - LZS Jasienica Górna

9i

9

10 bramek

17 bramek

Klasa "B"

91

Tomasz Pietrzak (Victoria Cisek)

Łukasz Koteluk (Unia Tułowice)

Piłka nożna

17 1

Snajperzy wystąj

Krystian Smyczek (EL-KON N-ART II Go

Wojciech Nycz (Unia Głuchołazy)

LZS Morów/Kopemiki - LZS Buków 1:2

Tabela grupy'"B"

12 22:22

Budowlani Strzelce
5. Orzeł Branice

12. Fortuna Mokra

3: 0

Strażak Lipniki - Sparta II Paczków

Tabela ligi okręgowej

7

2 :2

LZS Łąka - LZS Maciejowice

świnowice

7

Holczyński (Flora Prudnik)

1. LZS Morów/Koperniki

7 21 34:11

7. Paluch Gościce

10 bramek

GLKS Kamiennik - Agfa Prusinowice 2:1

Pogoń Meble Prudnik - Orzeł Branici

2. Czarni II Otmuchów
3. LZS Śliwice

35:9

Grzegorz Jarmoliński (Atom Grądy), Marcin

LZS Meszno - LZS Dziewiętlice

Tabela klasy "A" juniorów

8 24

8. LZS Buków II

Maksymilian Otfinowski (Sparta Paczków)

Grupa It

Budowlani Strzelce Opolskie - EL-KO

1. RZS Jarnołtów

9 19 53:24

Łukasz Rygiel (Polonia Biała Prudnicka),

Klasa "B"

Victoria Cisek • Ruch Zdzieszowice

9 21 25:11

(LZS Niwnica)

Piłka nożna

“4:1

LZS Kamienica Nyska ■ LZS Rusocin 1:4

2. LZS Wojsław

Wojciech Iwaniec (Czarni Korfantów)

8 bramek

'

Czarni Korfantów - Unia Krapkowice

LZS Wojsław - Sudety Burgrabice

3. Unia Głuchołazy

19 bramek

Janusz Szpak (Rolnik Lasocice)

10:1

Czarni Otmuchów - Olimpia Lewin B

9 22 43:18

21 bramek

Krystian Koczwara (LZS Bodzanów)

Orzeł Polska Cerekiew • Polonia Przy

1. Sparta Paczków

Snajperzy wystąp

Grzegorz Mielnik (Podzamcze Hefajstos

4:1

wice - Plon Skoroszyce
Tabela klasy "C"

Polonia Biała Prudnicka - Elektromel
szowice
*

3:0 w-o.

EL-KON N-ART II Goświnowice Domaszko

Sudety Spyrka Burgrabice - Czarni Otmuchów
*

Adam Machała (Plon Skoroszyce)

Słjbujamek

4 :2

5:4
5 :-0

Czarni Korfantów ■ Fortuna Mokra Łącznik

11 bramek

10 bramek

Liga
okręgowa

LZS Kałków - Atom Grądy

3:3

9 22 37:13

Piłka nożna

Klasa "A"
juniorów

Klasa "C"

Tabela klasy1 B"

1. Rolnik Lasocice

Piłka nożna

■6 bramek

7 bramek

Dawid Kokot (Sokół Niemodlin), Tomasz Dy-

Łukasz Nechrebecki (LZS Czarnolas), An

rek (LZS Kałków), Mariusz Duda (LZS Ruso

drzej Rystwej (LZS Siestrzechowice), Mieczy
sław Sobków (LZS Gierałcice)

cin), Włodzimierz Mucha (LZS Rusocin), Ja

cek Dulski (Sokół Niemodlin)

13

6 bramek

5 bramek

Sebastian Szczepański (LZS Wyszków), Sta

Jerzy Kasperowicz (EL-KON N-ART Goświ

czak (LZS Pakosławice), Rafał Gajda (Meta

nisław Łysy (EL-KON N-ART III Goświno-

10. LZS Trzebina

7

2

nowice Domaszkowice), Adam Mykita (Vic

lowiec Łambinowice), Adam Nosowski (LZS

11.. LZS Kolnowice

wice Domaszkowice), Grzegorz Sztorc (LZS

7

(LZS Morów/Kopemiki), Zdzisław Fijołek

toria Dobrzyń), Rafał Baziuk (LZS Biała Ny

7

(Strażak Lipniki)

Jasienica Górna)

Kępnica), Bogusław Śliż (LZS Polski Świętów)

12. LZS TWardawa

2
1

ftbramek

Łukasz Foks (LZS Kępnica), Mateusz Plesz-

Mariusz Pajor (LZS Meszno), Kazimierz Baś

ska), Daniel Dela (LZS Wierzbnik)

12 października 2000

sir. 39

Siatkówka

Piłka nożna

Puchar Polski

Liga

Grupa A

oldbgjów

Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle - Galaxia

lurajska Bank Częstochowa
3:1 (25:22,25; 19,22:25,25:21)

Unia Murów - LZS Chrząstowice

5:1

Tabela grupy A

, Mostostal Azoty

2

4

6:1

. Indykpol AZS

2

4

6:1

i. Galaxia Jurajska

2

3

4:3

1. Morze Szczecin

2

3

4:4

L Skra Bełchatów

2

3

4:4

i. Wawel Kraków

2

2

0:6

. Avi^Swidnik

1

1

1:3

. Amber Starogard G.

1

1

0:3

250 pkt. (15) - Piotr Kubicz (Frączków)

Stal Brzeg - Orzeł Polska Cerekiew

448 pkt. (21) - Mateusz Mirowski (Niemodlin)

167 pkt. (4) - Katarzyna Babieć (Biskupów)

0:1

18:7
16:8

6

9 11:14

5

7

7:4

6

5

9:10

366 pkt. (44) - Dariusz Jadzyn (Hajduki Nyskie)

7. TOR Dobrzeń Wlk.

4

3

6:14

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

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

8. LZS Chrząstowice

5

0

4:20

347 pkL (20) - Bartłomiej Bocheński (Nysa)

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

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

78 pkt. (11) - Jolanta Janocha (Nysa)

Stal Brzeg

4:6

Victoria Chróścice • Orzeł Branice

6:4

LZS Jasienica Dolna - LZS Racławiczki9:1

Start Dobrodzień - LZS WKS Odra III Brzeg

5 Jastrzębie Borynia - Stolarka Wołomin

Łukasz Czyż

'

„

5:5

Jastrzębiego rynia

2

4

6:2

2

4

6:3

Kazimierz Płomień

2

4

6:4

KS Nysa

2

3

5:3

Warka Czarni Radom

2

3

3:4

Stolarka Wołomin

2

2

3:6

Górnik Radlin

2

2

3:6

Gwardia Wrocław

2

2

2:6

Siódemka Brzeg - pauza

Tabela IV ligi

1. Polonia II Karłowice

2

4

15:5

LZS Jasienica Din.

2

3

14:6

Dolna)

2.

Start Dobrodzień

2

3

14:6

1:3

- Skorpion - Tomart

2 3

ójka ■ Amatorzy

3

Siódemka Brzeg

1

2

10:0

I

Orzeł Branice

2

2

11:9

I

1213 pkt. (32) - Krzysztof Zawadzki (Hajduki N.)

6.

Sokół I Ptakowice

1

2

7.

Odra III Brzeg

2

2 10:10

8. Victoria Chróścice

2

2

6:4 I

7:13

eem - Pralnia Zieloni

3 2
3

0

Tabela Ligi Amatorskiej Siatkówki
Art-Sport Reporter

1

2

3:0

Trójka

I' 2

3:0

VOC Express

1

2

3:1

Fiat GP

1

2

3:1

Tomart

1

2

Preem

1

2

3:2
3:2

VC Skorpion

1

1

2:3

Pralnia Zieloni

1

1

2:3

XYZ2000

1

1

1:3

PKS Brax

I

1

1:3

. Amatorzy

1

1

0:3

•Tygrysy z Nysy

1

1

0:3

0

7:13

2

0

4:16 I

11. LZS Racławiczki

2

0

2:18

Tenis stołowy

4:6
OKS Olesno - LZS Mańkowice

3:7

1108 pkt. (42) -Bożena Wierzbanowska (Jasienica
Dolna)

I

1100 pkt. (31)-Łukasz Cżyż (Bodzanów)

I

1094 pkt. (37)- Sebastian \Wmacki (Paczków)

I

1093 pkt. (32)- Adam Żywakowski (Nysa)

I

1070pkt.(19)-RobertDomski(Paczków)

I

1062 pkt. (34)-Jan Goliński (Nysa)

I

1057 pkt. (33)-Marcin Cymbalista (Nysa)

1

2

6:4

1028 pkt. (33) - Dariusz Gąsior (Nysa)

5. Odra K-Koźle

1

0

4:6

1018 pkt. (28) - Jan Domski (Paczków)

5. LZS Kujakowice

1

0

4:6

1017 pkt. (32) - Józef Zawiasa (Mańkowice)

OKS Olesno

2

0

7:13

8. Motor Praszka

1

o

1:9

Siatkówka

1038 pkt. (39)-Rafał Domski (Paczków)

1016 pkt. (34) - Tomasz Konstanty (Nysa)

1014 pkt. (30) - Wiesław Mizerski (Nysa)

997 pkL (29) - Stanisław Szpala (Niemodlin)

988 pkt. (31) - Janusz Czerniak (Biała Nyska)

1:3

987 pkL (25) - Ryszard Whndzel (Paczków)

Tabela III ligi
1. Bustan Mechanik
1
2. Stal Nysa
1

3:0

2

3:1

1

2

3:2

Karo Strzelce Op.

1

2

3:2

nnazjum 5 Kędzierzyn-Koźle - MOS

5.

Mechanik Namysłów

1

1

2:3

ibczyce

3:1

1

1

2:3

:mka Nysa - MOS Opole

0:3

5. MOS I Opole 7
7. Zdrój Głuchołazy

1

1

1:3

8. Ruch Zdzieszowice

1

1

0:3

Podokręg Piłki Nożnej w
Nysie informuje

955 pkt. (26) - Paweł Szpala (Niemodlin)
954 pkt. (35) - Zbigniew Szczepaniak (Nysa)

926 pkt. (36) - Justyna Gaweł (Nysa)
920 pkt. (31) - Mikołaj Mirowski (Niemodlin)

913 pkt. (31) - Joanna Chromik (Paczków)
913 pkt. (30) - Whldemar Bąkowski (Nysa)

871 pkt. (29) - Mieczysław Pierzchała (Wierzbno)
863 pkt. (27) - Szymon Makuch (Skoroszyce)
850 pkL (23) - Piotr Romanik (Hajduki Nyskie)
845 pkt. (21)-Roman Kijas (Nysa)

Sfatkówka

769 pkt. (24) - Roman Nastał (Nysa)

Liga okręgowa
MMKS K-Koźle - Smyk Prudnik

ki nadjechały w 43. minucie meczu,
kiedy-to dzielni chłopcy z Kałkowa
przegrywali już 0:3.
Jak się później okazało kierowca
drugiego mikrobusu pojechał za
miast do Dobrzynia k. Brzegu do
Dobrzenia k. Opola. Ta pomyłka
kosztowała drużynę z Kałkowa utra
tę trzech punktów, bowiem w dru
giej połowie zespołem lepszym byli
grający w komplecie goście. Nieste
ty punkty pozostały w Dobrzyniu, i
to tym koło Brzegu.
K.C.

940 pkL (27) - Piotr Goździela (Nysa)

2

3.

•

Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Nysie na prośbę i
po przedstawieniu dokumentów świadczących o awarii autobusu drużyny
Metalowiec Łambinowice na posiedzeniu w dniu 5.10.2000 postanowił wy
znaczyć nowy termin zawodów mistrzowskich klasy "B" seniorów pomiędzy
LZS Bodzanów - Metalowiec Łambinowice. Zawody zostaną rozegrane
12.11.2000 o godzinie 13.00. Koszt delegacji sędziowskiej oraz koszt przy
gotowania boiska, który wg informacji prezesa LZS Bodzanów wynosi 60
złotych opłaca Metalowiec Łambinowice w dniu zawodów.

751 pkL (17) - Zbigniew Bychawsfcj (Grądy)
748 pkt. (33) - Arkadiusz Trzaska (Nysa)

3:0

Lodgar Nysa - Dwójka Opole

'739 pkt. (37) - Marek Pudło (Nysa)
717 pkt. (32) - Paweł Płończak (Nysa)

MOS Opole

1

2

Gimnazjum 5 K-K.

1

2

3:1

Sokół Niemodlin

1

2

3:1

MOS Głubczyce

1

1

1:3

MMKS K-Koźle
Ósemka Nysa

1

1

13

1. MMKSX-Koźle

1

2

3:0

654 pkt. (30) - Józef Sadłowski (Kępnica)

1

1

0:3

2. Smyk Prudnik

1

1

0:3

624 pkt. (30) - Łukasz Małejki (Nysa)

(mecz przełożony na inny termin)

MOS LO Kluczbork - pauza

686 pkt. (27) - Franciszek Opięła (Opole)

686 pkt. (15) - Sylwester Pawlus (Biskupów)
677 pkt. (8) - Krzysztof Maleńczak (Burgrabice)

Tabela ligi okręgowej

MOS LO Kluczbork

Awans

Odra Wodzisław - Polonia Warszawa

985 pkt. (32) - Tadeusz Sobczak (Tułowice)

946 pkt. (29) - Alan Szpala (Niemodlin)

Mostostal Azoty n

Smyk Prudnik

Piłkarski Puchar Polski (22.11.2000) .

981 pkt. (23)-Zbigniew Krupa (Wierzbno)
959 pkt. (28) - Kazimierz Zawiasa (Mańkowice)

Dwójka Opole

Awans

Do niecodziennej sytuacji doszło
w minioną niedzielę na boiskach pił
karskich. Piłkarze "A"-klasowej dru
żyny z Kałkowa wyjeżdżając na mecz
do Dobrzynia k. Brzegu wsiedli do
dwóch mikrobusów, z których tylko
jeden w wyznaczonym czasie doje
chał na boisko w Dobrzyniu.
Zaniepokojeni brakiem drugiego
mikrobusu i brakiem kilku zawod
ników z pierwszego składu futboliści z Kałkowa przystąpili do meczu
w siedmioosobowym składzie. Posił-

989 pkt. (33) - Tbmasz Kowalczyk (Paczków)

Mechanik Namysłów - Mostostal Azoty 112:3

Lodgar Nysa

Kupon nr 36

Pomyłka za trzy punkty

1010 pkt. (34)-Anna Biernacka (Lasęcice)

III liga

-.

Krzysztof Centner

TTafny typ -10 punktów

1002 pkt. (31) - Jerzy Czerniak (Nysa)

3.

Dwójka Opole

266 pkt. (17) - Mirosław Merta (Nysa)

Nadawca:

I
I

3. Polonia Wołczyn

Lodgar Nysa

22 pkt. (5) - Piotr Kopa (Nysa)

- 35 pkt. (4) - Mateusz Zyzak (Nysa)

Termin przysyłania kuponów: 20.11.2000

1119pkt(38)-JacekGmemicki(Nysa)

1028 pkt. (35) - Anna Whndzel (Raczków)

“

285 pkt. (21) - Marcin Jastrzębski (Nysa)
282 pkt. (17) - Michał Kubicz (Frączków)

Górnik Łęczna - Ceramika Opoczno

1113pkL(32)-ŁukaszErazmus(Otmuchów)

6:4

3:0

24 pkt. (6) - Jan Rusinek (Jasienica Dolna)

Pogoń Siedlce - Górnik Zabrze

I

13:7

3:0
Karo Strzelce Opolskie - MOS I Opole 3:2

Tabela III ligi

29 pkL (8) - Wojciech Woźniak (Nysa)

305 pkt. (11) - Sabina Kuźniar (Rusocin)

Odra Ryan Opole - Ruch Chorzów

I

2

1:3

307 pkt. (19) - Dawid Cymbalista (Nysa)

Polar Wrocław - Zagłębię Lubin

1140 pkt. (40) - Grażyna Bortniczuk (Głuchołazy)
1137pkt.(43)-DawidGoliński(Nysa)

2

Igar Nysa - pauza

31 pkt. (9) - Damian Wicher (Prudnik)

1165 pkt. (35)-Krzysztof Goździela (Nysa)
1165pkt. (26)-ZbigniewMotyka (Nysa)

1

iga okręgowa

IKS Kędzierzyn-Koźle - Sokół Niemodlin

51 pkt. (12) - Piotr Ilasz (Jasienica Górna)

310 pkt. (22) - Marek Bortniczuk (Głuchołazy)

Śląsk Wrocław - Legia Daewoo Warszawa

1194 pkt. (35) - Władysław Artwik (Nysa)
1192 pkt. (36)-Mateusz Malec (Nysa)

3. Stal Zawadzkie

6 19:11

Zdrój Głuchołazy - Stal Nysa

(mecz odbędzie się 11.10.2000)

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

1203pkt.(31)-MariannaArtwik(Nysa)

Tabela III ligi
1. LZS Mańkowice
3
2. Odra II Brzeg
2

Bustan Mechanik Nysa • Ruch Zdzieszowice

ójka Opole - Smyk Prudnik

103pkt.(17)-ZdzisławSługocki(Nysa)

GKS Bełchatów - Stomil Olsztyn

1155 pkt. (37) - Krzysztof Mizeiski (Nysa)
I •l 153 pkt. (41)-Witold Kuźniar (Nysa)

I

LZS WKS Odra II Brzeg - LZS Mańkowice

7.

108 pkt. (12) - Marcin Nowak (Nysa)
•

Orlen Płock - Ruch Radzionków

2

10. Sokół II Ptakowice

iatkówka

juniorek
młodszych

I

9. LZS Głuszyna

0

t Sport Reporter - Tygrysy z Nysy

1279pkt.(40)-StanisławWieizbanowski(Jasienica

4.

Spotkania rozegrane awansem:
3:1

I

5.

III liga

CS Brax - Fiat GP

*
Z

1254 pkt. (32) - Łukasz Artwik (Nysa)
1216pkt.(34)-SzymonArtwik(Nysa)

LAS

113 pkt. (9) - Jarosław Dulka (Nysa)

Lista rankingowa:

2.

Iatkówka

>C Express - XYZ 2000

_

—- ■

W dzisiejszym numerze podsu
mowujemy kuponjir 30 poświęcony
piłkarskim pucharom. Zwycięstwo w
tej rundzie odniósł Łukasz Czyż z
Bodzanowa, zdobywając 260 punk
tów. Pana Łukasza zapraszamy do
naszej redakcji po odbiór pamiątko
wego kubka. Niestety nie powiodło
się w tej rundzie Janowi Domskiemu z Paczkowa, który zdobywając
zaledwie 80 punktów, spadł aż na 26.
miejsce. W sumie otrzymaliśmy 64
kupony.

azimierz Płomień Sosnowiec - Górnik Radlin

Sfiton Gprzów

119 pkt. (19) - Sławomir Janik (Kamienica Nyska)

396 pkt. (14) - Joachim Gallus (Paczków)

Bodzanów

LZS Głuszyna - Polonia II Karłowice

(

■395 pkt. (19) - Wojciech Budzicz (Nysa)

Sokół I Ptakowice - Sokół II Ptakowice 6:4

3 : 0 (25:23,25:21,25 : 21)

126 pkt. (12) - Daniel Tomaś (Jasienica Górna)

5. GLKS Kamiennik

żami Radom 3:0(25:16,25:22,28:26)

.

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

4. Orzeł Polska Cerekiew

tilon Gorzów Wielkopolski - Warka Strong

■X.

399 pkt. (18) - Grażyna Tarnawska (Burgrabice)

397pkt.(9)-LeszekJanos(Nysa)

IV liga

2C0:25,25:19,33:35,25:22,15:11)
S Ny3k Gwardia Wrocław

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

6 112 17:11

Siatkówka

3:1(25:23,20:25,25:15,25:15)

161 pkt. (19) - KrzysztofJarmoliński (Goraszowice)

416 pkt. (17) - Paweł Kowalik (Nysa)

399 pkt. (9) - KrzysztofThom (Nysa)

Tenis stołowy

Grupa B

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

3. Unia Murów

6.

Puchar Polski

252 pkt. (0) - Marcin Czyż (Bodzanów)

206 pkt. (21) - Dariusz Dziasek (Kamienica Nyska)

Tabela ligi oldbojów
1. Skaut Opole
6 :16
2. Orzeł Niemodlin
6 112

(mecz przełożony 15.10.2000)

258 pkt. (6) - Adam Raczyński (Reńska Wieś)

557 pkt. (19) - Tomasz Żyrek (Kamienica Nyska)

451 pkt. (22) - Zbigniew Drzewiecki (Tułowice)

Zwycięzca rundy nr 30

3 : 0 (25:23,25:19,25 :19)

Lmber Starogard Gdański - Avia Świdnik

560 pkt. (27) - Arkadiusz Zając (Nysa)

Orzeł Niemodlin - TOR Dobrzeń Wiellu4:0

1:3(23 : 25,21:25,25 : 23,23 : 25)

traków

0:1

543 pkt. (21) - Elżbieta Michoń-Zając (Nysa)

Morze Szczecin - Skra Bełchatów

ndykpol AZS Olsztyn - Wawel Aleksandria

GLKS Kamiennik - Skaut Opole

660 pkL (29) - Mariusz Kwiecień (Paczków)

624 pkt. (27) - Szymon Pałys (Nysa)

,585 pkt. (26) - Tomasz Drzewiecki (Tułowice)
578 pkt. (28) - Piotr Radimersky (Tułowice)

Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Nysie na prośbę
drużyny LZS Bodzanów na posiedzeniu w dniu 5.10.2000 postar^wił wy
znaczyć nowy termin zawodów mistrzowskich II ligi juniorów pomiędzy
Atomem Grądy a LZS Bodzanów. Zawody zostaną rozegrane 18.10.2000 o
godzinie 15.30 za zgodą obu klubów. Koszt delegacji sędziowskiej oraz koszt
przygotowania boiska (20 złotych) opłaca LZS Bodzanów w dniu zawo
dów.

Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Nysie na prośbę
drużyny LZS Mroczkowa na posiedzeniu w dniu 5.10.2000 postanowił wy
znaczyć nowy termin zawodów mistrzowskich klasy "C" seniorów pomiędzy
LZS Kępnica - LZS Mroczkowa. Zawody zostaną rozegrane 19.11.2000 o
godzinie 13.00.
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Siatkówka

Liga wojewódzka juniorek młodszych

Walczące debiutantki
UKS Ósemka Nysa - MOS Opole

0:3 (25:27,5:25,23:25)

ÓSEMKA: Katarzyna Falkiewicz, Magdalena Rymarz, Joanna Kubies,
Paulina Jedynak, Justyna Gryzło, Barbara Janos oraz Marzena Dąbrow
ska, Agnieszka Janocha, Kamila Leszczyńska, Alicja Witkowska, trener
Krzysztof Gałecki.
MOS: Marta Wrzesińska, Małgorzata Cieśla, Anna Gadziecka, Justyna
Wojcieszczuk, Magdalena Paliwoda, Karolina Wasiak, trener Andrzej
Gruszka.
Spotkanie sędziowali: Mariusz Kulinicz (Opole) i Aleksandra Smagoń

(Nysa).

Niespodziewanie w rozpoczynają wadzi je bardzo dobrze.
cym się sezonie siatkarskim 2000/Jak natomiast prowadzi młode
siatkarki z Ósemki Krzysztof Gałec
2001 nasze miasto reprezentować
będą dwa kluby siatkówki kobiecej.
ki mieliśmy się przekonać po zakoń
Oprócz mocnego Lodgaru Nysa w czeniu spotkania.
ligowe szranki stanęła drużyna
Początek spotkania należał do

• 15.10.2000

Stadion Leszczyński Krutpol Ny:

VIII Otwarte Międzynarodowi
Mistrzostwa Nysy
w Lekkiej Atletyce

cięstwa w tej partii na swoją stronę.
Tak pechowa porażka w secie
pierwszym podłamała nasze dziew
częta i w drugiej partii były one już *
W dniu 15 października 2000 roku o godzinie 14.00 na stadionie Le
rzyńskiego Krutpol w Nysie (ul. Kraszewskiego) odbędą się VIII Otwai
tylko szarym tłem dla siatkarek z
Ópola. Wynik 5:25 mówi sam za sieMiędzynarodowe Mistrzostwa Nysy w Lekkiej Atletyce.
Celem imprezy jest popularyzacja zdrowego sposobu życia poprzez upi
4>ie.
Manie sportu. Organizatorzy imprezy to OZLA, Urząd Miejski w Nys
Przed rozpoczęciem trzeciego
MKS Ekonomik, ZSE i LO "Carolinum".
seta Krzysztof Gałecki miał nie lada
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą do dnia 12 października
problem, żeby umotywować swoje
idres klubu (MKS Ekonomik pl. Sikorskiego 1,48-300 Nysa) lub 1,5 god
zawodniczki do walki, żeby uwierzyły
iy przed zawodami na stadionie.
w to, że rywal jest do ogrania. I uda
W każdej konkurencji przewidziane są nagrody dla najlepszego młod
ło się. Zespół z Nysy podjął walkę.
<a do 15 lat. Ponadto gimnazjum, które zgłosi i potwierdzi udziałem w w
Do stanu 4:4 żaden z zespołów nie
mprezie największą ilość startujących otrzyma lekkoatletyczny sprzęt sp<
zamierzał odpuścić. Pierwsze odsko
czyły nysanki. Świetna gra Rymarz i r owy.
Jedynak pozwoliła drużynie z Nysy
Hasła zawodów
objąć prowadzenie 21:10. Trener
Biegamy, a nie ćpamy"
"Nie piję, biegam i zdrowo żyję"
Andrzej Gruszka z niedowierzaniem
"Alkohol?
On
już
nie
działa!
Dziś sport jest "viagrą" dla ciała!!!
kręcił głową, przygotowując już plan
strategiczny na czwartą partię. Jak
się jednak później okazało nie był on
potrzebny, bowiem nysanki w sobie
tylko wiadomy sposób tę partię prze
grały i zeszły z parkietu pokonane
0:3.
Nie ma co jednak rozdzierać szat.
Jak na debiut w rozgrywkach ligo
Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu Związku Piłki Nożnej w Nysie i
wych był on bardzo udany. Dziew formuje, że w terminarzu rozgrywek trampkarzy grupy IV mylnie poda
częta pokazały, iż sporo już potrafią
termin zawodów ostatniej kolejki mistrzowskiej. Powinno być 23.10.20
i powinny już niedługo zapisać na godz. 15.30. Jednocześnie informujemy, że w miejsce LZS Maciejowi
swym koncie pierwsze ligowe punk dołączono drużynę SZS Skoroszyce.
tyTerminarz spotkań z udziałem SZS Skoroszyce przedstawia się następ
Nie miał zasmuconej miny trener jąco:
nyskiego zespołu Krzysztof Gałecki.
16.10.2000 godz. 15.45
"Jak na pierwszy mecz dziewczęta za
EL-KON N-ART Goświnowice Domaszkowice - SZS Skoroszyce
grały zupełnie dobrze. Trenujemy tak
23.10.2000 godz. 15.45
na poważnie dopiero od 15 września i
SZS Skoroszyce - Czarni Otmuchów
nie sposób po miesiącu pracy sięgać od
30.10.2000 godz. 15.45
razu po punkty. Potrzeba nam nieco
SZS Skoroszyce - Sparta Paczków
czasu, a wtedy i punkty nam nie po
6.11.2000 godz. 15.45
winny uciekać. Wydaje mi się, że z
Paluch Gościce-- SZS Skoroszyce
meczu na mecz powinno być coraz le
13.11.2000 godz. 15.45
piej." - powiedział nyski szkolenio
LZS Trzeboszowice - SZS Skoroszyce
wiec.
20.11.2000 godz. 15.45

Podokręg Piłki Nożnej w
Nysie informuje

w akcji najlepsza zawodniczka w nyskim zespole
- Magdalena Rymarz

Uczniowskiego Klubu Sportowego
Ósemka Nysa.
Podopieczne Krzysztofa Gałec
kiego zadebiutowały we własnej hali
w meczu przeciwko mocnej druży
nie MOS-u Opole.
Organizatorzy przygotowali się do
tego spotkania niezwykle starannie.
Nie zabrakło nawet roztańczonych
dziewcząt, które w czasie przerw
umilały kibicom wolny czas. Tancer-

drużyny z Opola. Podopieczne An
drzeja Gruszki bardzo szybko obję
ły wysokie prowadzenie 12:4. Wyda
wało się, że pierwszy set jest już roz
strzygnięty. Na szczęście nysanki po
trafiły się pozbierać i nieoczekiwa
nie doprowadziły do stanu 20:20.
Przed naszymi dziewczętami otwo
rzyła się więc szansa na zwycięstwo
w tej partii, tym bardziej, że chwilę
później nasz zespół prowadził już

Krzysztof Centner

Strażak Lipniki - SZS Skoroszyce

III liga

Siatkówka

Bustan ze Szczurkiem
Bustan Mechanik Nysa - Ruch Zdzieszowice

3:0 (29:27,27:25,25:20)

BUSTAN MECHANIK: Piotr Kiczyński, Jacek Gmernicki, Paweł Dąbrow
ski, Wojciech Hreczycho, Piotr Szczurek, Jarosław Dunat, Sebastian Kuku rows ki (libero) oraz Mirosław Mierzwiński, Dariusz Kupiec, trener Hen
ryk Bejczuk.
RUCH: Krzysztof Malczewski, Tomasz Kieś, Mariusz Kohlman, Dominik
Pyć, Krzysztof Dąbrowa, Kazimierz Harupa oraz Robert Czajkowski, tre
ner Bronisław Kisielewski.
Spotkanie sędziowali: Tadeusz Poznański (Opole) oraz Adam Malik (Opo

le)-

Opolanki w oczekiwaniu na zagrywkę nyskiego zespołu

ki, jak dowiedzieliśmy się w czasie
spotkania, prowadzi Beata Ciastoń
i po tym, co zobaczyliśmy na parkiecie śmiało możemy napisać, że pro-

23:20. Niestety doświadczenie rywalek wzięło górę. Nysanki popełniły
kilka prostych błędów w ataku i ry
walki zdołały przechylić szalę zwy

Udanie rozpoczęli rozgrywki III
ligi siatkarze nyskiego Bustana po
konując we własnej hali głównego
faworyta tych rozgrywek - zespół
Ruchu Zdzieszowice 3:0.
Wydaje się, żę w tym sezonie ze
spół prowadzony przez Henryka
Bejczuka ma jasno sprecyzowany cel
- walkę o II ligę. W tym celu pozy
skano do zespołu jednego z najlep
szych nyskich siatkarzy - Piotra
Sżtzurka. To właśnie Piotrek ma
poprowadzić wspólnie z Mirkiem
Mierzwińskim nyską młodzież do
bram II ligi.
Myśląc jednak o awansie nasz ze
spół musi wygrać III ligę, a rywali
ma w tej lidze nie lada. Ruch Zdzie
szowice, St<H Nysa, czy rezerwowy
zespół Mostostalu to nie ułomki.
Właśnie z jednym z tych zespołów Ruchem Zdzieszowice przyszło się
podopiecznym Henryka Bejczuka
zmiewyć na inaugurację rozgrywek.
Mecz ten.wzbudził duże zaintereso
wanie na trybunach. Wszyscy ocze
kiwali na zwycięstwo Bustana. I tak
też się stało, chociaż mecz ten wcale
nie był spacerkiem dla naszej druży
ny.

Początek pierwszego seta był bar
dzo wyrównany. Żadna z drużyn nie
mogła odskoczyć od rywala. Pierwsi
uczynili to gospodarze i spokojnie
kontrolowali przebieg wydarzeń na
parkiecie. Tak też było do stanu
20:15: W tym momencie jednak go
ście poprawili grę blokiem, w nasz
zespół wkradła się niepotrzebna ner
wowość i stało'się. Zamiast gładkie
go zwycięstwa na tablicy wyników
ukazał się rezultat 27:27. Na szczę
ście decydujące słowo w tej partii
należało do naszego zespołu i po
pierwszej odsłonie to podopieczni
Henryka Bejczuka prowadzili 1:0.
W drugim secie walka była jesz
cze bardziej zacięta. Na punkt zdo
byty przez gospodarzy, goście odpo
wiadali punktem. Obie drużyny dobrse zdawały sobie sprawę z wagi
tego spotkania. Szczególnie ważny to
był set dla drużyny ze Zdzieszowic,
która po przegraniu pierwszej partii
nie mogła sobie pozwolić, na utratę
drugiego seta. Tym bardziej, że w
końcowym fragmencie tej partii ze
spół Ruchu prowadził już 23:21. Nasi
zawodnicy pokazali jednak, że są
mistrzami końcówek i skutecznym

finiszem zapewnili sobie zwycięsh
w tym secie.
Równie emocjonujący był trz<
set tego spotkania. Pierwsi zaatak
wali rywale i przy stanie 6:9 o pier
szą i zarazem ostatnią^ tym mec
przerwę dla swojego zespołu zm
szony był prosić Henryk BejcźtfkJ
powrocie na pa<J6«Lnysanie wzii
się ostro do pracy niwStając prsew
gę rywali. Chwilę później było jes
cze lepiej. Nysanie objęli prOTwdj
nie 21:18 i nie dali sobie już odeBb
ciężko wywalczonego zwycięstwa.
Zwycięstwo to jest dobrym pr
gnostykiem przed kolejnymi mecz
mi tej drużyny. Widać, że Bustan
tym sezonie jest nastawiony wyj:
kowo bojowo. Tak więc sympaty
siatkówki powinni być występami l
drużyny w pełni usatysfakcjonow
ni.
Zapytany o pomeczową opin
trener Henryk Bejczuk powiedzie
"Uważam, żejak na pierwszy mecz b)
to bardzo dobre widowisko. Mójzesp
zagrał bardzo bojowo, choć nie ustrzt
się przestojów w grze. Nie mogło b
jednak inaczej, wszak to początek rc
grywek. Ogromnie cieszę się ze zwyci
stwa, bowiem było ono nam bardzo p
trzebne. Cieszę się tym bardziej,
świadkami tego zwycięstwa była 6
liczna grupa kibiców. Jeżeli zaś choc
o wyróżniających się zawodników
mojej drużynie, to na pewno dużą ki
sę pokazał Piotrek Szczurek, pożyty
nie zaprezentował się na rozegran
Jacek Gmernicki. Pochwalić też trz
ba Pawła Dąbrowskiego za zagrywk
grę w ataku oraz Sebastiana Kukuro
skiego grającego na pozycji libero. G<
utrzymamy tę dyspozycję do ostatni
go spotkania możemy mieć powody i
świętowania sukcesu".

(NAi
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’iłka nożna

Piłka nożna

Opolska Liga
Juniorów

Klasa "B"
Opole

Klasa "A"
Grupa III

KS Kluczbork - Włókniarz Kietrz

0: 0

LZS Komprachcice ■ Tempo Opole

KS Górażdże - Unia Krapkowice

1:0

LZS Ligota TUłowicka - LZS Malerzowice

leble Pogoń Prudnik - Odra II OpoleO:

Piłka nożna

Piłka nożna

4

1:0

3T8

Walce

LZS Mechnice - LZS Tłustoręby

5:2

0:4
Start Bogdanowice - LZS Ścinawa Nyska

tart Namysłów • Gwardia Opole

2:1

Delta Bielice - LZS Przysiecz

3:2

4:0

LZS Karczów - LZS Sławice

3:2

2:1

Polonia Prószków - pauza

łlonia Głubczyce - Małapanew Ozimekl :

lllich Fortuna Głogówek - EL-KON N-ART

1. LZS Mechnice

6 18

oświnowice Domaszkowice

2. Polonia Prószków

6 15 24:11

1:1

Tabela I ligi juniorów
Odra I Opole
8 24
EL-KON N-ART
ZKS Górażdże
StarPNamysłów
Willich Fortuna

8 20
8 16
8 14
8 13
8 13
8 12
8 12
8 11
8 10
8
9
8
9
8
5
8
5
8
5
8
3

Małapanew Ozimek
Odra CPN K-Koźle
Odrą II Opole
Polonia Nysa
). Ruch Zdzieszowice
l. KKS Kluczbork
!. Polonia Głubczyce
I. Unia Krapkowice
I. Meble Pogoń

(.Włókniarz Kietrz
>. Gwardia Opole

52:6
26:4
13:10
13:9
11:8

15:16
12:12
13:15
9:10
18:18
11:20
10:20
4:14

3. LZS Malerzowice

6 13

4. LZS Komprachcice

7 12 15:10

5. LZS Sławice

7 11 24:20
6

9 14:20

7. LZS Karczów

6

7 13:24

8. Tempo Opole

6

5 . 8:13

9. LZS Przysiecz

7

5 10:16

10. LZS Ligota Tułowicka

7

3 15:31

11. LZS Tłustoręby

6

1

8:26

Piłka nożna

Liga

trampkarzy
LZS Niewodniki - LZS Skorogoszcz

0:3

LZS Karczów - LZS Skarbiszów

0:4

LZS Mechnice - Skalnik Gracze

1:4

Sokół Niemodlin - LZS Komprachcicel: 1

Gazownik Wawelno - Unia TUłowice

1:7

Tabela ligi trampkarzy
1. Sokół Niemodlin
6 16

etal Kluczbork - TOR Dobrzeń Wielki3 :3

2.

otor Praszka - Małapanew Ozimek

4:1

3. LZS Komprachcice

6 14

Jonia Nysa - LZS Kuniów

3:0

4. LZS Skorogoszcz

6 10 22:15

tarta Paczków - Unia Tłiłowice

1: 0

5. LZS Skarbiszów

6 10 14:10

talnik Tarnów Opolski • Willich Fortuna

6.

Skalnik Gracze

Unia Tiiłowice

LZS Gośdędn - Rolnik Lewice
Vidoria Żyrowa - pauza

logówek

1; 3

7. LZS Niewodniki

KS Gogolin - BTP Brzeg

3:0

8.

ialnik Gracze - Odra Kędzierzyn-Koźle

Gazownik Wawelno

1.
2.
3.
4.

Willich Fortuna
LZS Gościęcin
MEC II Sławięcice
Otmęt Krapkowice

7
7
8
8

5. Orzeł Dzierżysław
6. Start Bogdanowice
7. Cukrownik Baborów
8. LZS Ścinawa Nyska

17 23:9
17 14:4
15 15:11
15 17:15

9. Victoria Żyrowa
10. Rolnik Lewice
11.Górnik Januszkowice
12. Unia Głuchołazy

13. LZS Pawłowiczki

7

5 10:24

Snajperzy wystąp

5 bramek
Jerzy Ryncarz (Victoria Żyrowa), Rafał Po
miotło (Orzeł Dzierżysław), Jan Kapolka

7:10

9:27

Bogdanowice), Krzysztof Hadamek (LZS

6:33
5:22

11 27

11 20 28:11

Włókniarz II Kietrz

11 20 19:13

TOR Dobrzeń WIk.
Śląsk Łubniany

11 17 28:18

MKS Gogolin

11 17 13:13

Odra K-Koźle

10 16

Metal Kluczbork

11

16 18:16

>. KKS Kluczbork

11

14 18:13

11

trampkarzy

18 18:15

. Motor Praszka

10 13 15:19

L Polonia Nysa

11

13 17:27

i. Unia TUłowice

11

11 15:20

1. BTP Brzeg

11

11 15:31

L Skalnik Tarnów Op.

11

10 14:24

i. Sparta Paczków

11

10

9:27

'. LZS Kuniów

11

9

8:25

L Małapanew Ozimek

11

2 12:30

Snajperzy wystąp

Grupa I

Grupa I

1. LZS Rusocin

5 13

27:3

5 13

22:2

LZS Konradów - LZS Lubrza
LZS Śmicz - LZS Rudziczka

0:6
2:3

3.

5 10

33:9

LZS Czyżowice - LZS Niemysłowice

4:3

4. Tajfun Makowice

5

5. Agfa Prusinowice

5

7

6. LZS Złotogłowice

5

4 15:30

5

3 13:25

1. LZS Czyżowice

5 13

18:8

5

0

6:40

2. LZS Rudziczka

5 13

17:7

3. LZS Lubrza

5 12

15:8

4. Arenda Charbielin

5

8 16:12

5. LZS Mieszkowice

5

4 10:16

6. LZS Niemysłowice

5

3

9:17

7. LZS Konradów
8. LZS Śmicz

5

2

4:14

5

1 10:17

7 13:16

Piłka nożna

Liga

trampkarzy

(Willich Fortuna Głogówek)

bramek
(bert Zakrawacz (MKS Gogolin)

masz Begar (KKS Kluczbork), Józef Wiosz-

Sparta Paczków - Czarni Otmuchów

fński (Willich Fortuna Głogówek), Dawid

LZS Tkzeboszowice - EL-KON N-ART Goświ-

twacki (Metal Kluczbork)

nowice Domaszkowice

0: 4

bramek

Paluch Gościce - Strażak Lipniki

1:1

iesław Wojdyła (Willich Fortuna Głogó-

GLKS I Kamiennik - SZS Skoroszyce 2 :7
f

30:4

eksander Matkowski (Skalnik Gracze),

2. Sparta Paczków

4

9

23:4

masz Jasiński (Motor Praszka)

3.wCzami Otmuchów

5

9 10:19

bramki

4. GLKS I Kamiennik

5

4

9:19

trek Grendziak (Skalnik Tarnów Opolski),

5. SZS Skoroszyce

1

3

7:2

trcin Banowicz (BTP Brzeg), Waldemar Flak
ąsk Łubniany), Marek Bortnik (Śląsk bab

6. Strażak Lipniki

4

2

6:14

7. Paluch Gościce
8. LZS Trźebwszowice
•

4

2

3:11

4

1

2:17 .

/

Drużyna SZS Skoroszyce w mi
nioną niedzielę'rozegrała swój
pierwszy mistrzowski mecz

21:7

5 12

30:6

4. Polonia Prószków

5 11

13:7

5. Gazownik Wawelno

6

9 11:13

6. LZS Komprachcice
l
7. LZS Prądy

6

6
3

16:21

6

8. LZS Mechnice

6

0

5:32

12:36

Liga
trampkarzy
LZS Dytmarów - Flora Prudnik

2:0

LZS Łąka Prudnicka - LZS Niemysłowice
1:8

Pogoń Meble I Prudnik - LZS Lubrza 3:4

Sudety Moszczanka - Pogoń Meble II Prud
nik
2:2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tabela ligi trampkarzy
LZS Niemysłowice
5 13
Pogoń Meble I
5. 12
LZS Lubrza
5 10
Flora Prudnik
5
6
Pogoń Meble II
5 6
LZS Dytmarów
5 6
Sudety Moszczanka
5
4
LZS Łąka Prudnicka
5 0

29:7
32:5
20:19
22:14
9:13
11:19
15:23
5:43

Piłka nożna

Liga

Piłka nożna

Liga

trampkarzy

trampkarzy

Grupa II
LZS Biała Nyska - Sudety Pross Burgrabice

Grupa III

2:3

Podzamcze Nysa - LZS Łąka

4:4

2:2

Czarni Korfantów - Meteor Jasienica Dolna
1:1
Polonia Nysa - Delta Bielice

4: 0

LZS Niwnica - pauza

Tabela ligi trampkarzy
1. Sudety Pross

LZS Wierzbięcice - pauza

5 15

26:3

2. LZS Kałków

5 15

22:4

3. LZS Biała Nyska

5

9 30:11

1. Polonia Nysa

4 12

4. Polonia Głuchołazy

5

7 14:18

2. Meteor Jasienica D.

4

7 16:15

Tabela ligi trampkarzy
35:1

5. Podzamcze Nysa

5

4

9:16

3. Delta Bielice

4

4 16:12

6. LZS Łąka

5

4 12:21

4. LZS Niwnica

3

4

7. LZS Stary Las

5

4

9:36

5. Czarni Korfantów

4

4

7:21

8. LZS Kamienica N.

5

0

7:20

6. LZS Wierzbięcice

3

0

2:25

8:10

Profesjonalna Liga Polska

c

Klasa "i

ski

3:0 (25:10,27:25,25:20)

KS Nysa - Galaxia Jurajska AZS Bank Częstochowa

3:0 (25:21,26:24,25:22)
AZS Indykpol Olsztyn - Kazimierz Płomień Sosnowiec

3:2 (25:23,19:25,25:21,20:25,15:11)
Stolarka Wołomin - Morze Szczecin

2:3 (26:24,26:24,23:25,21:25,13:15)

Warka Strong Czarni Radom -'Jastrzębie Borynia

II

3:1 (23:25,26:24,26:24,25:23)

Prudnik

Tabela rozgrywek

Grupa II
Farmer II Szonów - LZS Rzepce

7:4

LZS Stare Kotkowice - LZS Krzyżkowice

iski (Willich/Fortuna Walce Głogówek),

iraj (TOR Dobrzeń Wielki), Dariusz Lub
iński (Skalnik Tarnów Op.), Tomasz Malchet (Odra K-Koźle), Cezary Pinkosz (Motor
aszka), Adrian Lutecki (Polonia Nysa), Dasz Hasz (Polonia Nysa)

Piłka nożna

8:0

Tabela ligi trampkarzy
1. EL-KON N-ART
5 15

6 13

3. Skalnik Gracze

Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle - Stilon Gorzów Wielkopol
Tabela klasy "C"

Grupa IV

bramek

6 13 25:11

LZS Mieszkowice ■ Arenda Charbielin3:3

8:12

ch Ścisło (Śląsk Łubniany), Tomasz Raban-

iny), Mariusz Kapłon (MECSławięcice), Piotr

Prudnik

2. Atom Grądy

triUsz Zawalniak (MEC Sławięcice), Woj-

amczyński (Unia Tułowice), Jarosław Wo-

Klasa "C"

4: 0

Tabela ligi trampkarzy

ariusz Kowalczykowski (Metal Kluczbork),

k), Krystian Golec (Śląsk Łubniany), Piotr

nożna

Agfa Prusinowice - LZS Złotogłowice 1:1

GLKS II Kamiennik

11 11 7:13
11 11 14:22
10 10 7:11
11
8 9:18
11
7 6:14
10 7 9:18

LZS Kałków - LZS Kamienica Nyska 4:1

Kucharczyk (LZS Gościędn), Tomasz Waniek i

łowiczki), Łukasz Bizonowicz (Otmęt Krap-

LZS Rusocin - Tajfun Makowice

8. LZS Pakosławice

11 15 15:15
11 A 10:10
11 13 12:11
11 13
7:9
11 12 11:16

nik (Willich Fortuna II Walce), Klaudiusz

LZS Pakosławice - GLKSII Kamienniki: 7

7.

11 17 12:11
11 16 12:8
11 16 12:10

LZS Stary Las - Polonia Głuchołazy

5:0

Unia Reńska Wieś

25 21:8
25 19:12
24 14:5
18 22:15
17 13:7
17 19:17

tkaniec (Otmęt Krapkowice), Jacek Płócien-

Atom Grądy - Unia Reńska Wieś/Frączków

'gmunt Bąk (Skalnik Gracze), Radosław

bramek

10.1^.0 Myszków
17. Zagłębie Sosnowiec
18. Dolcan Ząbki
19. Lech Poznań
20. ŁKS Łódź

(Orzeł Dzierżysław), Jacek Kern (LZS Paw

) bramek
ądowski (MEC Sławięcice)

14. Lechia Gdańsk
15. Stal Stalowa Wola

1. LZS Przysiecz
2. Orzeł Źlinice

Piłka nożna
11
11
11
11
11
11

gniew Faron (LZS Śdnawa Nyska), Piotr Na-

Liga

29:5

14:8

8. Włókniarz Kietrz

9. Ceramika Opoczno

Krzysztof Zapotoczny (Otmęt Krapkowice),

11 29 35:10

Skalnik Gracze

Stańki
Dariusz Kierdal (Górnik Januszkowice), Zbi

Tabela IV ligi

MEC Sławięcice

7. KSZO Ostrowiec Św.

krownik Baborów), Ryszard Antoszczyszyn

3

1

Tabela I ligi
Ryan Odra Opole
Górnik Polkowice
Fameg Radomsko
Polar Wrocław
GKS Bełchatów
Świt Nowy Dwór M.

roń (Rolnik Lewice), Mariusz Kuska (Cu

8

Piłka nożna
Willich Fortuna

Ludwiniak (Unia Głuchołazy), Krzysztof Cy-

6

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11. Tłoki Gorzyce
12. Hetman Zamość
13. Polonia Perła Bytom

6

6

Włókniarz Kietrz - Ryan Odra Opole 1: 0

10. Górnik Łęczna

wid Niemczyk (Willich Fortuna II Walce)

1:4

0:0

6 bramek

.(Start Bogdanowice), Adam Kozłowski (Start

6

Tabela klasy "A" juniorów

Perła Polonia Bytom - Ceramika Opoczno

Bogdan Wajdzik (LZS Ścinawa Nyska),, Da

ce), Roman Lewak (Victoria Żyrowa), Piotr

10. LZS Mechnice

2:0

Wola

7 10 16:9
8 10 20:16
8 10 12:13
7 9 14:15
7
7 16:22
7
7 11:17
8
6 7:14
7 5 11:17

5:2

Gazownik Wawelno - Skalnik Gracze 1:5

KS Myszków - Lechia Gdańsk

Tabela klasy "A"

2 :2
0:6

LZS Prądy - LZS Mechnice

RKS Fameg Radomsko - Lech Poznań 1:0

Zbigniew Antoszczyszyn (Start Bogdanowi

9. LZS Karczów

1:0

1:0

1:0

28:6

9 21:18

LZS Przysiecz - Polonia Prószków
LZS Komprachcice - Orzeł Źlinice

3:0

6 15 23:11

6

Górnik Polkowice - Dolcan Ząbki

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Stal Stalowa

4 bramki

24:7

1:1

Polar Wrocław - Zagłębie Sosnowiec

(Willich Fortuna II Walce)

ECWawiędce - KKS Kluczbork
0: 0
ąsk ŁubriTalU<^ Włókniarz II Kietrz 1:2

Zamość

Otmęt Krapkowice - Unia Głuchołazy 3:1

24:9

6. Delta Bielice

7:18
5:22
6:23

jłka nożna

34:9

Opole

0:2

Cukrownik Baborów - LZS Pawłowiczki4:1

MEC II Sławięcice - Orzeł Dzierżysławl: 0
Tabela klasy "B"

2:1

Górnik Łęczna - GKS Bełchatów

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Hetman

3 :0

:owice

Klasa "A"
juniorów

II liga
ŁKS Łódź - TTold Gorzyce

Górnik Januszkowice - Willich Fortuna II

dra I Opole - Polonia Nysa

dra CPN Kędzierzyn-Koźle - Ruch Zdzie-

Piłka nożna

2:4
* Rolnik Rostkowice - Racławia II Racławice

Śląskie

2:3

LZS Wierzch pauza

Tabela klasy "C"

1. Farmer II Szonów

5 12 34:18

2. LZS Krzyżkowice

4 10

3. Racławia II Racławic

5

9 21:19

4. LZS Rzepce

4

7

13:8

5. Rolnik Rostkowice

3

1

9:11

6. LZS Stare Kotkowice

4

1

8:20

7. I»ZS Wierzch

3

0

3:16

13:9

1. Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle

2

4

6:0

2. KS Nysa

2

4

6:1

3. Warka Czarni Radom

2

4

6:2

4. Morze Szczecin

2

6:3

5. Galaxia Jurajska AZS Bank

2

4
*
3

3:4

6. AZS Indykpol Olsztyn

2

3

4:5

7. Kazimierz Płomień Sosnowiec

2

2

3:6

8. Stolarka Wołomin

2

2

2:6

8. Jastrzębie Borynia

2

2

2:6

10. Stilon Gorzów Wielkopolski

2

2

1:6

Telefon dyżurny
Niedziela 21.00 - 23.00

448-09-31
—.......

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

—................
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SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - ZAOCZN

I Profesjonalna

SZKOŁA.

iznesu
w

48-300 Nysa,
ul. Poznańska'
tel. 077/433 031

N y s i e]

OGŁASZA NABÓR NA SEMESTR
OD 1 września W ROKU SZKOLNYM
2000/2001 DO:
I, Prywatnej Szkoły Policealnej (4-semestrv) w zawodach:
- technik ekonomista
- technik obsługi turystycznej
- technik rachunkowości
- technik administracji
- technik dietetyk
- technik organizacji prac biurowych
II. Prywatnego Liceum Ekonomicznego
- technik ekonomista

Dokumenty do szkoły należy składać
w sekretariacie szkoły przy ul.Poznańskiej 1
w dniach: WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK
w godz. 1300-16 00
tel. 44-82-720, 0-604-648-792, 0-606-448-437
SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH

GARŚĆ INFORMACJI Ó SZKOLE:

* szkoła przyjmuje bez egzaminów według kolejności zgłoszi
do wyczerpania miejsc,
* nauka odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące, no
czesne programy nauczania, dostosowane do szybko zmieni
cej się rzeczywistości, systemem zaocznym, szkoła posiada |
cownie komputerowe,
* w programie nauka języków obcych
(j.angielski, j.niemiecki, j.francuski,)
* wykładowcy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe
i pedagogiczne oraz bogate doświadczenie w nauczaniu.
Kładziemy nacisk zarówno na wiedzę teoretyczną,
jak i praktyczną.
Wszelkie informacje można uzyskać również
w godz. wieczornych pod numerami
tel. 4358-959, 4332-210, 4332-340

RATY - TRANSPORT, MONTAŻ, GWARANCJA, SERWIS

^DAKO
FABRYKA

Autoryzowany Przedstawiciel Fir

SENATOR SYSTEI

wykonuje na dowolny wymiar
* azafyx garde rokjy
- zabudowy wnęk z drżwi^
|0 rz iłw<b n

OKIEN

SALON SPRZEDAŻY
NYSA, UL. GRZYBOWA 3
TEL. 433 09 70

Prawo do rocznego odpisu podatkowego.
Pomiar i doradztwo gratis.
$
Tel. kom. 0602 294 251

DO KAŻDEJ UMOWY

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

PREZENT

SZYBA CIEPŁOCHRONNA k=1,1
MIKROWENTYLACJA, ZACZEP ANTYWŁAMANIOWY

zapraszamy na ekspozycję
ul. celna 20 (ui godz. g.oo -17.0

SALON FIRMOWY GPTiTwUS
Nvsa ul. Parkowa 7 tel/fax 433-70-69

COMPUTER

X

POWROT DO SZKOŁY
VELUX

ZAPRASZA
tY

PROMOCJA 2000^

NA WSZYSTKIE
POKRYCIA DACHOWE
ORAZ SYSTEMY RYNNOV

PROMOCYJNA CENA BLACHODACHÓWI

BIAŁA NYSKA ul. NYSKA

GRA-H
798b

TEL. FAX. 077/ 4 35 1
4 35 6
tel. kom.
0 606 24

12 października 2000

Kredyty
nieszkaniowy

*

POLONEZ Caro 1,9 D (1996), 43.000

oprocentowanie realne 4,97%
max. okres spłaty do 20 lat
min. wpłata własna
—
atrakcyjny system spłaty
minimum formalności
\ OQ"L

ogłasza przetarg nieograniczony

Jmź tytko!

na kompleksowe prowadzenie akcji zimowego utrzy

\
-ctiA

mania dróg gminnych, lokalnych miejskich, chodni

nowy akumulator, ekonomiczny, I-

szy właściciel - 13.000 zł. Nysa •
0605 356 406.
6741

ków i parkingów na terenie miasta i gminy Otmuchów.

SPRZEDAM mieszkanie 48 m kw.

RATA

Tel. 433 77 21

Termin składania ofert 2000-10-20 godz. 10.00.

78 PLN
*

6744

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2000-W-20 godz. 12.00 w siedzibie

SPRZEDAM garaż przy ul. Podolskiej

Zamawiającego.

•KRfDYT OD S.000 (LH

MEDYTUJEMY SMOcmw mwt i

km - metalik, blokada skrzyni bie

gów, centralny zamek, autoalarm,

amochodowy
MIESIĘCZNA

ogłoszenia
drobne

Zarząd Miasta i Gminy
w Otmuchowie ul. Zamkowa 6
tel. 431-50-16, 431-50-17

Koperta powinna zawierać oznaczenie: „Oferta na zimowe utrzymanie
dróg gminnych, lokalnych miejskich, chodników, placów na terenie

X) 100% WARTOŚCI POJAZDU,

miasta i gminy Otmuchów.”

24-10 po 18-tej, 0603 342 925
6745

KAFELKOWANIE, gładzie, malowa

Termin realizacji zamówienia 2000-11 -01 do 2001 -04-30

MX. OKRES SPŁATY 8 LAT,
MIMA AUTA W TRAKCIE KWITU.
,
VC2ESNIEJS2A SPUTA 8FZ ODSETEK
WEWCIJNI PAKIET UWP. 00 4,2i

cena 5.000 (do uzgodnienia) tel. 435-

nie 431 -24-15, 0608-137-103
6749

Specyfikację istotnych warunków zamówienia na zakres robót ujęty w

ogłoszeniu można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1.

MIESZKANIE do wynajęcia,
tel. 433 62 45

Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie.

6753

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące

FILIA NYSA, ul. Grzybowa 7
teL/fax (077) 433-91-94

POKQJ do wynajęcia, tel. 433 62 45
6753a

warunki:
- spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków za

MIESZKANIE 2 pokojowe w Nysie (I

mówienia,

piętro) sprzedam. Tel. 433 27 08
6754

- spełniają wymogi określone w art. 19 i 22 ust. 2 ustawy o zamówie

OKNA DRZWI
XANIoVpfeWNIE

”” -TYLKO

&
lwi

niach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r.

KOREPETYCJE - matematyka za

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajo

kres szkoły podstawowej 433 43 68
6758

wych zgodnie z Rozporządzeniem RM Nr 776 z dnieN 994-12-28

NIEMIECKA PRECYZJA
TYLKO

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego -

SPRZEDAM domek letniskowy na

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokój nr 1, tel. 431 -

działkach przy Mickiewicza od stro
ny Stęczyńskiego, tel. 4310 398

50-16, 431-50-17 wew. 38 - Halina Szczęsna, Mieczysław Wilman.

GARAŻ, ul. Grodkowska - tel. 433 63
45 lub 0602 672 269.

OKFIiłS

KOMUNIKAT

SYSTEMY OKIENNE

'

- stały wywieszone ogłoszenia o przteragach nieograniczonych pod

ABRYKA W POLSCE

nazwą:

1. Wybór administratora budynku komunalnego położonego w Nysie

celu otrzymania odszkodowania za
pracę przymusową. Wiadomość:

2. Remont przepustu nr II w Domaszkowicach.
3. Budowa sieci wodociągowej na zapleczu Al. Wojska Polskiego w

IOLETY MATERIAŁOWE
Jo * ŻALUZJE PIONOWE

Mosiądz Adam, Trzeboszowice 65,

tel. 431 30 68.
red-41-f

Nysie.
4. Remont przepustu we wsi Domaszkowice gm. Nysa.

3^

5. Opracowanie projektu budowlanego jednostronnego chodnika przez

TRANSPORT towarowo - osobowy.
Przewóz samochodów na lawecie.

wieś Rusocin o dł. ok. 1000 mb, gm. Nysa.

Tel. 4330 731; 0604 525 913.
____________________________ 6761

6. Remont przepustu we wsi Kępnica.

• I WIELE INNYCH...'

SALOM SPRZEDAŻY
SA UL. PRUDNICKA 8

POSZUKUJĘ kolegów, którzy razem
ze mną pracowali w kopalni ESSEN
w czasie wojny - jako świadków w

przy ulicy Sudeckiej 7a i 7b.

* ŻALUZJE POZIOME
* MATY DREWNIANE

MB-41a

Urząd Miejski w Nysie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu zo-

5iEGEI\liA

NAJWIĘKSZA

</

6760

6743

JEL. 44g 36 90

7. Kanalizacja sanitarna -1 etap Nysa, ul. Waryńskiego.

Do wynajęcia POKÓJ we Wrocławiu.

8. Powołanie instytucji biegłego przy rozgraniczaniu nieruchomości w

Tel. 43 58 563.

celu wydania opinii o zgodności przeprowadzonego rozgraniczenia.

6762

9. Remont ulicy Parkowej w Nysie - odcinek od ulicy Piastowskiej do

( WEJŚCIE PRZEZ SKLEP MUZYCZNY)

ulicy Armii Krajowej.
10. Remont przystanku autobusowego w Konradowej, gm. Nysa.

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA
I POWIERZCHNIE HANDLOWE
W RYNKU W NIEMODLINIE
Tel. 0605 230 137; 4607 280.

MIESZKANIE do wynajęcia M-3 na
Opawskiej. Tel. 431 65 65.
6764

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta i

Gminy - Zamówienia Publiczne, Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejo

PILNIE sprzedam mieszkanie M-3

wa 15 - pok. 020, tel. 448 10 15.

(50 m kw.), cena 52 tys. zł - Pacz
ków, tel. 431 69 63.'

6784

6765
Wierc-38

Sprzedam M-4 w Nysie.

Tel. 433 69 47.

ŚWIECE ZNICZE LAMPIONY

PRODUCENT
ZNICZY I LAMPIONÓW

6676

Z.P.H. „ZORZA” NYSA

-

zaprasza na zakupy
W ofercie tegorocznej
- hity roku 99 w PROMOCYJNYCH CENACH
- nowe wzory szkła i tworzywa
- lampiony 10 i 14 dobowe
- wkłady olejowe
- wkłady prasowane (9 wzorów)
- znicze tradycyjne

Podejmę się sprzątania lub opieki
nad starszą osobą. Tel. 433 78 27.

znicze tradycyjne
lampiony DŁUGOPALNE (do 2 tygodni)
wkłady PARAFINOWE
>
szeroka gama kolorów
najnowsze wzory
v

red-4lb

POSZUKUJĘ kolegów, którzy

. razem ze mną pracowali w ko
palni ESSEN w. czasie wojny jako świadków w celu otrzyma

Ceny do negocjacji. ZAPRASZA

nia odszkodowania za pracę

48-300 NYSA, ul. Słowiańska 20. Tel. 433 35 65; 4333106.
1098/B

przymusową.
Wiadomość:
Mosiądz Adam,
Trzeboszowice 65,

KOMUNIKAT
Zarząd Miejski w Nysie informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zosta

tel. 431 30 68.
red-41-f

ły wywieszone ogłoszenia o zbyciu w drodze rokowań nieruchomości grun
towych położonych w Nysie przy ul. Mickiewicza róg Powstańców Śląskich,
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oraz lo

Atrakcyjne rabaty
przy zakupach za gotówkę!
NYSA, ul. MALCZEWSKIEGO 12
(kierunek ^lędrzychów)

kalu użytkowego położonego w budynku dawnej kotłowni przy ul. Karola

ł
KUPIĘ Volkswagens Passata TDi

(2 - 3 lata) tel. 0602 506198
op-p

Miarki w Nysie z przeznaczeniem usługowo-mieszkalnym.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta i Gminy Urzędu

Tel. 433 47 24. '

Sprzedam GOLF - III (1995) 1,4, 3-

Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 020, tel. 435 50 31 wew. 306 lub

drzwiowy, bezwypadkowy. Tel. wie

tel./fax44810 15

czorem 435 11 52; 0607 067 055;
6759

0604 28 4519.
6686

6227

str. 44

Przedszkolak wie,

Imiennik
9

przedszkolak powie...

12 października, czwartek: Maksymiliana, Eustachego

13 października, piątek: Edwarda, Teofila

,

14 października, sobota: Bernarda, Kaliksta
15 października, niedziela: Jadwigi, Teresy

Czy Wiecie,

16 października, poniedziałek: Florentyny, Gawła

co to jest
Dzień Nauczyciela?

17 października, wtorek: Małgorzaty, Lucyny
18 października, środa: Juliana, Łukasza

Czarek - Nauczyciel wtedy świę
tuje. Słucha wtedy piosenków wtedy
i wierszyków.
Justyna - My robimy mu przyję
cie, trzeba go uściskać i być grzecz
nym.
„Kocha pajacyk drewniany

laleczkę z porcelany (...)"

Kto to jest
nauczyciel?

A.

Bajeczkę o pajacyku opowiadamy przed snem wszystkim
nowo narodzonym dzieciaczkom.
W ich gronie są m.in.:

Patrycja - On uczy robić książki,

ładnie siadać, uczyć się i pracować.
Alinka - On uczy dzieci, żeby się
uczyły.
Sławek - On uczy dzieci, ale nie
swoje tylko wszystkich rodziców.
Mateusz - Jak bym coś zrobił
dobrze no to taki nauczyciel, by mi
dał piątkę.
Dawid - Nauczyciel to taki pan,
który nauczuje.

Jak myślicie,
jak będzie w szkole?
Patrycja - W szkole będzie faj

nie. Będziemy się uczyć czytać, pi
sać, grać na organach i robić w książ
kach. A jak ktoś ładnie posprząta to
pani mu da serduszko, żeby przykleić
na bluzkę.
Piotruś - W szkole jest źle, a w
przedszkolu to dobrze, bo się pra
cuje tylko chwilę, a potem się bawi
zabawkami i nie słychać dzwonka.
Bartek - Ja nie chcę iść do szko
ły, bo szkoła to jest życie. Wolę
przedszkole. Moja siostra chodzi do
szkoły i to wystarczy.

Przemyska

Kamil - Ja bym chciał chodzić już
do szkoły, żeby umieć w końcu wią
zać buty.

A jaka by była wasza
wymarzona szkoła?
Damian - Moja wymarzona
szkoła to by była taka, żeby blisko
był sklep z zabawkami. Żeby nie było

żadnych dzwonków, cały czas by była
przerwa i można by było wychodzić
na dwór samemu. I tylko jeden raz
by się trzeba było uczyć.
Wojtek - Ja bym chciał mieć
szkołę z piernika, ale nauczycieli ta
kich zwykłych.
Piotruś - Ja bym chciał mieć taką
szkołę wojskową. Uczyłbym się tyl
ko wojskowych rzeczy np. angielskie
go. Tam by było przebrane wojsko. I
nie byłoby nic trudnego, bo nie trze
ba by było się uczyć tylko ćwiczyć.
Wiem, że trzeba będzie tam robić

pompek trzydzieści za karę, ale bę
dzie mi tam fajnie wtedy, boja tego
lubię.
Mateusz - To byłby taki autobus,
który by przyjeżdżał jak się po niego
zadzwoni. I wtedy się chodzi do
szkoły tylko, kiedy się chce.
Dawid - Moja szkoła to by była
smerfna truskawka, a pestki to by
były ławeczki.

Jakiego przedmiotu
najchętniej byś się
uczył?
Alinka - Ja bym się uczyła jesie
ni, bo się już zaczyna jesień.
Kasia - Ja bym się chciała uczyć
przyrody nieożywionej, bo ja lubię
przyrodę.
Sławek - Ja bym się uczył przed
miotu, jak szanować kwiatki, bo bym
chciał żeby było ładnie na świecie.
ab, gg

Patryk Szczegielniak
Agnieszka Magdalena Marchewka
Kinga Aleksandra Lisowska
Szymon Grzegorz Paściak
Kamila Marianna Psiuk
Kamil Paweł Ferian
Maciej Kajetan Unich
Tomasz Stanisław Brząkała
Laura Julia Merkel
Kolorowego dzieciństwa, Kochani! Rodzicom serdecznie
gratulujemy.

„Miłość wszystko zwycięża,

więc poddajmy się miłości

"V

jOvL ’

Życiową prawdę Wergiliusza dedykujemy wszystkim
Młodym Parom. W ich gronie są m.in.: ~
-

'“X.

Co to jest dysleksja?
Przyczyn niepowodzeń szkol
nych jest wiele. Jeśli z częścią pro
blemów rodzice i nauczyciele mogą
sobie poradzić, to przy pewnej gru
pie objawów czują się bezradni.

Niektóre dzieci bowiem, znając
litery nie potrafią czytać, czytają
powoli głoskując lub sylabizując,
przekręcają wyrazy, gubią sens od
czytywanego zdania. W pisaniu
opuszczają lub dodają litery, za
mieniają je, zniekształcają ich wy
gląd, piszą bezsensowne wyrazy.
Dzieci, u których w klasie pierw
szej wystąpią tego rodzaju trudno
ści można podejrzewać o dysleksję,
dysgrafię lub dysórtografię.
Określenie dysleksja odnosi się
do trudności w czytaniu, dysgrafia
- do tych trudności w pisaniu, któ
re dotyczą graficznej strony pisma,
a dysortografia do trudności w pi
saniu zgodnie z regułami ortogra
ficznymi. Zaburzenia te często
współwystępują, dlatego przyjęło
się używanie dla nich wszystkich
określenia dysleksja. Problemy
tego typu obserwuje się na całym
świecie, niezależnie od systemu
językowego, obowiązującej meto

dyki nauczania, środowiska rodzin
nego i poziomu inteligencji dziec
ka. Dysleksję, czyli specyficzne
trudności w czytaniu i pisaniu
stwierdza się u dzieci o -prawidło
wym rozwoju umysłowym, u któ
rych występują zaburzenia niektó
rych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarun
kowane nieprawidłowym funkcjo
nowaniem centralnego układu ner
wowego.
Trudności te oznaczają cały ze
spół problemów. Nie są spowodo
wane wadami wzroku, słuchu,
uszkodzeniami narządu ruchu, ani
też niską sprawnością intelektual
ną, ale nierównomiernym rozwo
jem psychoruchowym dziecka.
Określenie „specyficzne” wskazu
je na ograniczony, wąski zakres

trudności w uczeniu się oraz na
prawidłowy rozwój umysłowy tych
dzieci. To odróżnia je od uogólnio
nych trudności w uczeniu się dzie
ci o obniżonej sprawności intelek
tualnej (upośledzenie umysłowe,
inteligencja niższa niż przeciętna).
Specyficzne trudności w czytaniu i
pisaniu wyróżnia się na podstawie
charakterystycznych objawów.
Znajomość ich pozwala zdiagnozować, a nawet wcześniej przewidzieć
wystąpienie dysleksji rozwojowej.
Najczęściej trudności w czytaniu i
pisaniu dostrzegane są dopiero w
okresie nauczania początkowego,
lecz można i powinno je się zauwa
żyć przed podjęciem nauki szkolnej.
Ewa Sługocka
pedagog Poradni Psychologicz

no - Pedagogicznej w Nysie

Dyżury konsultacyjne Nyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nysie ul. Szopena 4

poniedziałki godz. 15 -16 tel. 433 35 08
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5

środy godz. 15 -16 tel. 431 54 43
Szkoła Podstawowa w Karłowicach Wielkich
- piątki godz. 11-13 tel. 43123 25

Romana Wolańska i Wenancjąst^Pfeifer
Marta Moskalska i ŁukaszPfowiec"
Iwona Dubaniewicz i Robert Kuchafbkiy
Katarzyna Jakubowska i Robert Cygan
*"
Aleksandra Kużdżał i Grzegorz Kuchta
Pomyślności na nowej drodze życia!

Warto wiedzieć, że
Miód wygładza, zmiękcza i do
skonale odżywia skórę.

Spanie na małej poduszce |
rantuje gładką szyję.

Ponadto ją rozjaśnia i łagodzi
podrażnienia. Na przykład po ką
pieli z dodatkiem filiżanki miodu
skóra staje się elastyczna i cudow
nie nawilżona.

Zamiast poduszeczki mo
użyć wałka. Śpiąc na puchate;

Olejki do opalania można wyko
rzystać do pielęgnacji ciała.

Dzięki- odżywce nałożone
suche włosy nie będą się one <
tryzować.

*
Dobrze zamknięte, przechowy
wane z dala od źródeł ciepła - mogą
służyć przez cały rok. Jeśli będziesz
się nimi smarować przed kąpielą,
uczynią skórę miękką i elastyczną.
Zapobiegną też tworzeniu się roz
stępów.

duszce z wysoko uniesioną gł<
przyspieszasz, niestety, powst;
nie „drugiej brody” i zmarszc

Może to być nawet taka
spłukiwania. Nabierz niewielk
ilość na dłonie (około łyżeczi
herbaty), rozmasuj i delika
przeciągnij nimi po włosach,
stępnie przeczesz włosy gę:
grzebieniem, aby odżywka h
się rozprowadziła.

^^października 2000
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Internet

CYBERNET rozszyfrowany
Zwycięzcy .konkursu CYBERNET nr 39,
którzy
otrzymują dwa
*
karnety: Zdzisław Sługocki z Nysy,

za darmo

Małgorzata Kowalczyk z Łambinowic, Monika Nowak

Nowiny Nyskie” i Klub Inernetowy „INET” zaprazaja do wzięcia udziału w
onkursie CYBERNET.
Zasady konkursu są proste. Na

z Nysy, Łukasz Durczak z Nysy, Przemysław Dziaduś z Nysy oraz Daniel Szczepaniak z Nysy, Jo
anna Żarnowiecka z Nysy,
Paweł Piotr Janos z
Nysy. Zwycięzcy proszeni są do redakcji po od
biór karnetów.
y Gratulujemy!

V

X1010010

1001001^

Q01001001001®1

imieszczonym kuponie znajduje
ę pytanie i sugerowane przez nas

Jpowiedzi. Wystarczy wypełnić kuon i dostarczyć go do redakcji dro-

ł pocziową bądź osobiście. Kupo-

1 z prawidłowymi odpowiedziami

Czy portal w Internecie jest:
□ Zdjęciem ozdobnego w a ściW?

>wanip nagród. Nagrodą w kon-

Q Stroną internetową zaw ie rającą „hiperł ącza”?

rrsie CYBERNET jest karnet ob

O Drzwiami do kościoła?

iternetowym „INET”, mieszczą-

/\

z

sgo surfowania w Sieci w Klubie

I

.i

i

Ómię, nazwisko, adres i telefon nadawcy

m się w Nysie, przy ulicy Prudnicej 26 A. Co tydzień do rozlosowa-

GNIEW OCEANU
06.10 - 12.10
13.10 -19.10
Reżyseria:
Obsada:

Gatunek:

Niektóre ryby żerują równie
dobrze za dnia, jak i w nocy. Są to:
karp, lin, leszcz, kleń, brzana. Mo
żemy je upolować przy okazji ło
wów drapieżników nocnych. Nie
kiedy warto jednak poświęcić im
tylko całonocną wyprawę, zwłasz
cza gdy o innej porze ryby te w da
nym łowisku żerują mniej inten
sywnie lub są ostrożniejsze.

Karp

ezmą udział w cotygodniowym lo-

cujący do dwugodzinnego bezpłat-

Ryby żerujące
w nocy i dzień

godz. 18.00,
godz. 20.00

WOLFGANG PETERSON
GEORGE CLOONEY
MARK WAHLBERG
DIANE LANE
PRZYGODA/DRAMAT

Obecnie w naszych wodach jest
sporo karpi, głównie dzięki zary
bianiu wód naturalnych. Oprócz
hodowlanych odmian karpia spo
tyka się formę dziką, zwaną sazanem. Sazan jest smuklejszy, a całe
ciało ma pokryte dużymi łuskami.
Jest również ostrożniejszy i dziel
niej walczy. Z powodu większej od
porności na choroby jest coraz czę
ściej używany do zarybiania na
szych wód. Karpie rosną szybko,
osiągając wagę nawet do 30 kg i
długość 1 metra.
Karpie lubią nagrzaną, średnio
głęboką wodę o miękkim dnie po
rośniętym roślinnością. Unikają
silnego prądu, falowania i zimnej
wody. Są bardzo wrażliwe na wa
hania temperatury, poziomu wody
i ciśnienia atmosferycznego.
Zmienna pogoda źle wpływa na że
rowanie karpi. Mają doskonały
węch i smak.
Wszędzie tam, gdzie występu
ją karpie warto je łowić w nocy.
Wtedy wychodzą z gąszczy wodo
rostów na otwartą wodę. Nocne
łowienie karpi w zielsku mija się z
celem. Na bardzo udane łowy moż
na liczyć od czerwca do września,
zwłaszcza po upalnym dniu.
Karp, nawet duży jest smaczny.
Należy go tylko starannie oczyścić
z tłuszczu i dobrze wysmażyć. Do
bry jest również karp wędzony. Z
ikry, której nieraz jest kilka kilo

gramów można przyrządzić pikant
ną potrawę, a z głowy i płetw ugo
tować wspaniałą zupę.
W niewielkich zbiornikach,
gdzie karpi jest dużo, nie musimy
zużywać dużej ilości zanęty. Wy
starcza od 1 do 2 kg, by przyzwy
czaić rybę do danego pokarmu. W
jeziorach zanęta służy również do
wywabienia karpi z podwodnych
zarośli i ściągnięcia ich na łowisko.
Jednorazowa jej porcja waży śred
nio od 4 do 5 kg. W tym przypad
ku niezastąpione są ziemniaki,
gdyż zanęcanie łowiska innymi
przynętami w tak dużych ilościach
byłoby zbyt drogie. Łowisko zanęcamy systematycznie, co drugi
dzień, zawsze późnym wieczorem
by pokarmu nie wyjadła drobnica.
Zanęta powinna być sporzą
dzona dokładnie jak przynęta, któ
rą później zakładamy na haczyk.
Jeżeli używamy ziemniaków, kro
imy je na połówki i gotujemy po
opłukaniu aż do miękkości. Mięk
kim ziemniakiem trudniej jest rzu
cać - spada z haczyka - ale twardy
wyrywa się karpiowi wraz z haczy
kiem z pyska przy zacięciu.
Właściwe ugotowanie ziemnia
ków nie jest takie łatwe, jak by się
wydawało.
Cdn.
JP

TODD PHILLIPS
BRECKIN MAYER
SEAN WILLIAM SCOTT
AMY SMART
KOMEDIA

Gatunek:

reklama

BIT

COMPUTER

Gatunek:

SALON FIRMOWY

KASY FISKALNE

20.10 - 26.10 godz. 18.00,
27.10 - 02.11 godz. 17
Reżyseria:
Obsada:

•J

TERESA KOTLARCZYK
ANDRZEJ SEWERYN
ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI
JERZY TRELA
DRAMAT

UWAGA! SPECJALNA ZNIŻKA DLA EMERYTÓW NA FILM:

“PRYMAS”

tylko

8 zł

CZŁOWIEK WIDMO
27.10-02.11
Reżyseria:
Obsada:

Gatunek:

godz. 19.00, 21.00

PAUL VERHOEVEN
KEVIN BACON
STEVE ALTES
x JOSH BROLIN
HÓRROR/THRILLER •
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Z kart nyskiego astrologa

Nagrodę za podanie prawidłowej

odpowiedzi z Bajko-kącika
nru 39. wylosował
Jakubek Furca z Kijowa

Horoskop

Gratulujemy!

BARAN 21 lit-20IV
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Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludkówa
Pewien dobry i mądry
król miał córkę o cerze bia
łej jak śnieg, policzkach ru
mianych jak krew i włosach
czarnych jak heban. Wszy
scy nazywali ją Królewną
Śnieżką. Matka królewny
już dawno nie żyła, a król
pojął za 'żonę kobietę pięk
ną, lecz dumną i zawistną.
Miała ona zaczarowane
zwierciadło, które umiało
mówić. Pewnego dnia, kie
dy królowa zapytała:
„Zwierciadełko kryształo
we, powiedzże mi przecie,
czy jest ktoś piękniejszy ode
mnie na świecie?", lustro
odpowiedziało: „Królowo
tyś piękna jak gwiazdy na
niebie, lecz Śnieżka jest sto
kroć piękniejsza od ciebie".
Odtąd w sercu złej królowej
zagościła nienawiść do pa
sierbicy. Wyprowadź Śnież
kę w głąb lasu i zabij ją rozkazała myśliwemu. Lecz
człowiek ten miał dobre ser
ce. Ulitował się nad królew
ną i puścił ją wolno, a złej
królowej powiedział, że
Śnieżka nie żyje. Długo błą

W RAZIE POTRZEBY ■ DZWOŃ

co? gdzie? kiedy?
UŻYTECZNE TELEFONY

MUZEUM

991 - pogotowie energetyczne
992 - pogotowie gazowe

981 I 4358-888 - pogotowie drogowe

913 - informacja I budzenie
9224 - biuro napraw telefonów

994 1 433-05-38 - pogotowie wodociągowe

905 - telef. nadawanie telegramów

433-24-51 - szpital miejski

9226 - zegarynka
909 - reklamacja I odwoływ. rozmów

433-34-65 - rejonowy lekarz weteryn.

433480-61 - całodobowy policyjny telefon
zaufania

BIBLIOTEKI
Miejsko-Gminna Bibligteka Publiczna w
Nysie (ul. Sukiennicza 2):

wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia cza
sopism - czynne ocl poniedziałku do piątku
w godz. 8-19, czytelnia naukowa czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 10 -19,

435-50-30 do 32 Urząd Gminy
431-01-48 - sanepid
433-41-71 - Informacja turystyczna
433-24-39 - PKP
433-32-75 I 433-41-50 - PKS
96-37 - pomoc drogowa
448 08 45 i 433 41 35 - postój Taxi Rynek
433 30 80 ■ postój Taxi ul. Racławicka
448 08 44 - postój Taxi Dworzec

433 30 88 - Telewizja Kablowa w Nysie

ka czynna w godz. 8 -14.

Biblioteka Pedagogiczna w Nysie (ul. Mo
niuszki) czynna od poniedziałku do piątku

w godz. 8 ■ 18, w soboty 8-14

NowinY

Czynne: we wtorkfod godz. 9.00 do 17.00;
środy, czwartki i piątki od godz. 9.00 do
15.00, w soboty i w niedziele od godz. 10.00
do 15.00. W poniedziałki nieczynne. W so
boty - wstęp bezpłatny.

CENTRUM PROFILAKTYKI
________UZALEZNIEN________
- Nysa, ui. Kolejowa 15
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnio
nych I Współuzależnionych: poniedziałek
i piątek, godz. 16-20. Tel. 433 - 81 - 91;
- Punkt dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Nie
bieska Linia”:
wtorek godz. 16 - 20
tel. 0 - 800 -163099.

KONTAKT Z REDAKCJĄ

oddział dziecięcy - czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 8 -17, w soboty bibliote

, Nie daj się pc
Tf puszczać prz
I / \ współpracowi
I
ków. Łatwo p
-2? pełnić gafę, tri
niej będzie z niej v
brnąć. Zwłaszcza, że przed to
jest perspektywa awansu, z któ
trudno zrezygnować. W miłość
przestań marzyć, a zacznij dział

BYK 21IV-21V

SKORPION 24 X- 22XI

Niczego nie zdobę
dziesz, jeśli bę
dziesz ciągle cłfować głowę w piasek.
Sytuacja jest już
odpowiednia do
podjęcia radykal
nych działań. Opłaci się! W two
im związku czekają cię nudne dni.
Wysil się trochę i zacznij je uboga
cać.

Masz teraz łatwość naw
zywania kontaktów i świ
ne wyczucie sytuacji. Wyl
rzystaj to! Twoja sytuai
ulegnie radykali
poprawie. W r<
owach z partr
em staraj się dob
rać celniejsze argumenty. Kr:
kiem nic nie wskórasz.

BLIŹNIĘTA 22 V ■ 22 VI

STRZELEC 23 XI-22 XII

K__

APTEKI

TELEFONY:

Do 13 października, do godz. 20.00 - apteka
przy ulicy Piłsudskiego 12 a, tel. 435 3811
Od 13 do 20 października - apteka w Rynku 8,
tel. 433 33 97

tel./fax 433 46 78,
,

Chociaż plany
masz ambit

ne, na raz i e
musisz
''poprzestać
na tym, co masz. Gwiazdy niestety
nie sprzyjają żadnym rewolucjom.
Nie smędź i nie narzekaj. Antido
tum na chandrę szukaj w kinie lubna koncercie, gdzie będzie okazja
do spotkania z przyjaciółmi.

Odkryjesz w sobie niesj
.tykane pokłady ciepł
-49
opiekuńczośi
Ktoś zwróci
po pomoc i i
odejdzie z kw
kiem. Jeśli zastai
wiasz się nad wył
rem lub zmianą zawodu wykor:
stąj te predyspozycje. W najbl
szych dniach licz na odwiedziny 1
goś miłego.

RAK 23 VI -22 VII

KOZIOROŻEC 23 XII - 201

Ą

998 - straż pożarna
997 - policja

MIM 24/X-23 X

Postaraj się odrobić
zaległości towa-a rzyskie. Twoi
znajomi czują
się urażeni, że
wciąż lekceważysz ich
zaproszenia. Zatroszcz się o swoje
zdrowie. Jeśli ciągle zapadasz na in
fekcje pomyśl o szczepionce prze
ciw grypie. W miłości - niespodzian
ka!
i►

a że była głodna i spragnio gdy poznali jej smutną hi
na, zasiadła do posiłku. W storię, poprosili by została
pokoiku stało siedem maleń u nich na zawsze. Odtąd
kich łóżeczek. Zmęczona Śnieżka prowadziła krasno
królewna ułożyła się na ludkom gospodarstwo i do
nich i zasnęła. Kiedy wie brze było im razem. Jednak
czorem wróciło do swego pewnego dnia zła królowa
dziła Śnieżka po lesie, aż domu siedmiu krasnolud stanęła znów przed lu
trafiła do małej chatki. Zna ków, bardzo się zdziwili na strem. „Zwierciadełko
lazła na stole chleb i owoce, widok śpiącej Śnieżki. A kryształowe powiedzże mi
przecie, czy jest ktoś pięk
Dlaczego zla królowa chclala zabić śnieżkę? ~
niejszy ode mnie na świe
Na odpowiedź czekamy przez dwa tygodnie.
cie?" - zapytała.

999 - pogotowie ratunkowe

«

Koniecznie teraz
potrzebujesz
relaksu.
Zbytnio wy
łeś

wą. Unikaj pośpiechu i stresu
oraz... towarzystwa nieżyczliwej ci
osoby. W pracy dobra passa, bo bez
zbytniego wysiłku uda ci się osią
gnąć niezłe wyniki.
LEW 23 VII-23 VIII

Pojawi się okazja,
by dawnym plai ma
rzeniom
nadać real
ny kształt. Nie
zastanawiaj się
czy warto, gdyż teraz to będzie na
prawdę trafiony pomysł. W miłości
- sielanka. Ktoś cię doceni nie tyl
ko jako dobrego menadżera, ale i
jako atrakcyjną osobę.

___ Przed tobą zwięks;
ne wymagania pi
codawcy. Wysoka [
przeczka to nie j
wód do narzek;
ale do dumy. Ktoś i
reszcie dostrzegł, że si
cię na bardzo dużo! W spraWs
urzędowych niS-p^^muj ryzykc
nych decyzji. Poradź się Lwa?
S'

K
WODNIK 211 - 19II

W finansach miła n
spodzianka. Twe
✓ . S\ /I odwaga > upór zacz
przekładać się na p
Ó/p.
'/1V‘ niądze. Pomyśl ciej

, v

Raku, daj mu ja
j-’znak. Dzięki,now;
—-twarzom, które pojawią
obok ciebie, zapomnisz co oznat
słowo „samotność”.

PANNA 24 VIII-23IX

RYBY 20II - 20 III

Panny mogą liczyć na
sukcesy zawodowe.
Ich duże możli
wości intelektu
alne pozwalają
na pogłębianie
wiedzy na kursach
i szkoleniach. W wir domowych
sjsrSw rzucajcie się ostrożnie. Pozwólcie wykazać się umiejętnościa
mi pozostałym domownikom.

Odnajdziesz w sol
pokłady niewyk
7 rzystanych talent
umiejętności. C
najdziesz się szyb
w trudnej sytuacji, ja
zgotował ci los. Inni użalają się n
sobą, ty intensywnie działasz. D
tego dla ciebie niezdobyte szcz;
okażą się pagórkami.

tel. 433 04 14

e-mail: nowinys@op.onet.pl
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Krzyżówka

Dowcipy
♦

’oźtomo!'

.

L^eśli miodowym przyjemny,
rirtk-i to pamiętny 4. brzeg, gra7. koszy<A^< łopianu lub ostu 8.
ób wyrażania się 9. znany ską10. odprowadza płyny z organi11. waszmość pan 12. chłód w
obie bycia 14. zajmuje czas my
ślowi 16. postumencik na bilarym stole 18. dziwaczny ruch ciała
kupno, sprzedaż, wymiana 21.
ność praktycznego radzenia so22. klika 23. poszukiwana 24.
tomularz 25. miłośnik kawy 26.
y dwa dowolne punkty krzywej
Pionowo:

l. wojskowa zakała 2. zdradza
czonego 3. „knebel” prasy, wiisk 4. pochód, orszak 5. część
rza nad stołem 6. spożywanie
ciwe pijakowi 13. robiona np. na
ach 15. wielki sklep samoobsłuy 16. pieniądz niewielkiej wari 17. mówi prawdę tylko gdy się
tmni 18. jednostka porównawcza
’ określaniu właśc. przedmiotów
tad ciężarowcem

Sponsorem naszej krzyżówki jest:

KANTOR WYMIANY WALUT

t
»
I
t

Nysa, ul. Celna 8
tel. 433 66 67
ul. Krzywoustego 3
448 40 79
tel. kom. O 602 611 670
Najwyższe ceny skupu
Najniższe ceny sprzedaży
Karty stałego klienta,
Profesjonalna i bezpieczna

Na ławce w parku siedzą starszy
pan i pani. Nawiązują rozmowę.
Wreszcie pan proponuje:
- A może byśmy wpadli do mnie
do domu? Mam wspaniałą kolekcję
lekarstw.
*

- Kiedy zaczął się do mnie do
bierać, powiedziałam, że nie chcę go
widzieć.
• - No i co?
- Zgasił lampę.
♦

Matka zwraca się do córki:
- Skończyłaś 16 lat i musimy po

Nagrodę z krzyżówki nru 39. wylosował
p. Wojciech Marcinkiewicz z Korfantowa.
Gratulujemy!

KUPON
KRZYŻÓWKI
Z NRU 41.

EXPRESS

KflSY FISKALNE
BIURO

HANDLOWE

48-300 Nysa, ul.Piastowska 1/2
tel.:(077) 4484383, tel/fax:(077) 4331378

ważnie porozmawiać. Jak ci się po
dobają mężczyźni?
- No cóż mamusiu, to już nie tó,
co dawniej...
*

Córka do matki:
- Wiesz mamusiu, wszyscy męż
czyźni są jednakowi.
- Masz rację kochanie, ale to nie
znaczy, że musisz to codziennie
sprawdzać.
*
Małgosia przychodzi do mamy:
- Mamo, jak będę duża i znajdę
sobie mężczyznę to jak wyjdę za mąż,

to będzie tak jak ty z tatą?
- Tak córeczko.
- A jak bym nie wyszła za mąż,
to będę taka stara jak ciocia Ola?
- Tak córeczko.
- No to kurna, fajne perspekty
wy...
♦

Podczas seansu w kinie dziew
czyna szepce do sąsiada:
- Wspaniale całujesz, Karolu.
Czy to dlatego, że siedzimy dziś w
ostatnim rzędzie?
- Nie, to dlatego, że nazywam się
Andrzej.

WOJSKOWE
Komisja poborowa. Chłopak z
trudem odczytuje z tablicy najwięk
szą literę. Lekarz decyduje:
- Zdolny do walki z czołgami.
*

Poruczniku! Dowiedziałem się
wczoraj, że wróciliście do obozu pi
jani i na dodatek pchając taczkę!
- Tak jest, panie majorze.
- Ja was zdegraduje! Zamknę w
areszcie! I długo nie wydam żadnej
przepustki!
- Tak jest, panie majorze.
-1 nic nie macie na swoje uspra
wiedliwienie?
- W tej taczce był pan, panie
majorze...
*

tel.kom.: 0- 602 614 158, 0- 602 653 425

Żołnierz stojący na warcie krzy
czy:

- Stój, bo będę strzelał!

- Stoję.
- Strzelam.
*

- Szeregowy! Już po raz trzeci
w tym miesiącu pfosicie o przepust
kę z powodu nagłej choroby dziad
ka.
- Tak jest panie sierżancie. Sam
już się nawet zastanawiałem, czy
dziadek nie symuluje.
*
Ciemna noc, amerykański bom
bowiec leci na akcję. Cel: zrzucić
spadochroniarzy na wyznaczony ob
szar wroga. Samolot zatoczył krąg,
zapala się czerwona lampka, na
stępnie zielona, grupa komandosów
wyskoczyła nad celem z wyjątkiem
jednego.
Dowódca:
- Skacz!

- Nnniee! - odpowiada tchórzli
wy komandos.
- Dlaczego nie?
- Bbbo się boję...
- Skacz, bo pójdę po pilota!
- Ttto idź...
Po chwili dowódca wraca z pi
lotem, a w samolocie jest bardzo
ciemno.
- Skacz - mówi pilot - bo cię wy
rzucimy siłą!
Komandos nadal odmawia
opuszczenia samolotu:
Nnnie, bbbo się bbboję...
W ciemnościach słychać kotło
waninę, w końcu udaje im się wy
pchać go z samolotu. Zdyszani sie
dzą w ciemnym wnętrzu:
- Silny był - mówi dowódca.
- Nnno, chhhyba ccoś tttreno
wał...

POLITYCZNE

Z nami

- Słyszałeś? Wczoraj na wiecu
wyborczym, kandydata na prezy
denta obrzucono jajkami!
. - Podobno były też oklaski?
- Przy trafieniach!
*

Jaka jest różnica między plano
waniem socjalistycznym, a kapita
listycznym?
- W kapitalizmie jest ostra dys"cyplina produkcji i chaos w kon
sumpcji, zaś w socjalizmie jest cha
os w produkcji i dyscyplina w kon
sumpcji.

*

- Czy Monako mogłoby zostać
państwem komunistycznym?
- Nie, bo byłeby-to za duże nie
szczęście na tak mały kraj.
•

»

Żołnierze Ludowo - Rewolu
cyjnej Armii Chin przychodzą do
Mao:
- Towarzyszu, nudzi nam się,
spada morale i zdolność bojowa daj nam c'oś do roboty!
- Dobrze - rozbierzcie Wielki
Mur.

- Tak jest!
Za parę dni:
- Towarzyszu, znowu nam się
nudzi.
- To odbudujcie Wielki Kfur od

nowa.
- Tak jest!
Za tydzień:
- Towarzyszu Mao, może dla
odmiany kogoś zaatakujemy?
- Niezły pomysł - może Zwią
zek Radziecki?
- Tak jest... To znaczy... eeee, a
co będziemy robić wieczorem?

8
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PREFERENCYJNEKREDY7Y-bez zaświadczeń
Posiadamy w ciągłej sprzedaży wszelkie modele DAEWOO
oraz CITROEN C-15, BERLINGO, MAT1Z VAN i NUBIRAII

ubezpieczenia, kredytowanie

oraz leasing
na miejscu w salonie
Gt^tt CL-M'AKeVACt CŁ. IAUŁG

Zapraszamy do korzystania
z myjni samochodowej - 24h
Uwaga! W tym miesiącu
50% bonifikaty

Zapraszamy
do stacji ŁPG Gaz
Nysa, uL Ujejskiego 5
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UJEJSKIEGO 5
Salon samochodowy łel. 433 09 74,433 95 14
Hurtownia części
tel. 433 95 54
Sklepy
tel. 433 42 84, 433 09 64
Stacja obsługi
tel. 433 68 54

1. największa
zaleta samochodów
4. taniec zasapaniec
7. przychodzi nawet
na konduktora 9.
znosi jaja 11. choro
ba wodna (rzeczna)
12. dziki - strasznie
haruje 13. gdziegdzie 15. zwykle
okraszona rękoczy
nami 16. ptasie mle
ko z marcepanem
17. zapewnia pracę
dentystom 19. przy
garnął Stasia i Nel
22. 50, no góra 100
g na kaca 24. u cię
żarnej 25. podobne
do paśnika, ale
zdradliwe 27. za
opatruje człowieka
w
substancje
odżywcze 29. ciężki,
powolny krok 31. le
piej do niego nie iść
32. utwór'literacki,
nie dla wszystkich
śmieszny 34. ro
pień, czyrak 35. np.
opowieść Kota w
Butach

NAMYSŁÓW, ul. 3-go Moju 1-5, tel. 410 53 8
GRODKÓW Rynek tel. 415 43 43

BRZEG, ul. Sikorskiego 8, tel. 416 40 5
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Poziomo:

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ
DO NASZYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY:

KRZYŻÓWKA nr 41

Pionowo:
1. w beciku
krnąbrnego 2. zna
na gęś 3. po zażyciu
narkotyków
4.
dżdżownica 5. niech
cię głowa o jadło nie boli, gdy jest w
pobliżu... 6. Duńczykowi żaden się nie
oprze 8. wypłata wielu zakładów 10.
sportowa droga do doskonałości 14.
12,13,14... 16. postrzał nie od kuli 18.
bezkrytyczny chwalca 20. widz lub ba
dacz mięsa 21. rdzeń, kwintesencja
bryndzy 22. szpieg śledzi każdy 23.
rura dekoracyjno-informacyjna 26.
specyficzne zadanie arytmetyczne 28.
w człowieku pracuje, wszystko regu
luje 29. dumny zwierz 30. najnowsza
polska kopalnia złota 31. w niej przy
kazania 33. głupiej, przed pójściem na
całość

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 39. brzmi:
Stara panna jest jak dojrzała gruszka
i temu spadnie na łeb kto jej nie trzęsie

Nagrodę za poprawne rozwiązanie
wylosował:

(bon towarowy N-ART wart. 50 zł)

Andrzej Krężałek z Nysy

KUPON KRZYŻÓWKI
"N-ART" Z NRU 41.

ZDARMA DO KAŻDE DOMACNOST

Realizujemy recepty
OPOLSKIEJ KASY CHORYCH
I BRANŻOWEJ KASY CHORYCH
CENTRUM OPTYCZNE

OPTYK-AN
Nysa, ul. Parkowa 10
(obok księgarni wojskowej)
tel. 43.3 82 50
czynne w godz. 10.30 -17.00

LEKARZE OKULIŚCI
E. SZEPTYCKA

M.RĄCZY

poniedz. i środa

wtorek i czwartek
15.30-17.00

15.00-17.00

UWAGA! Interesujące rabaty!

