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Z ka˝dym rokiem przybywa miejscowo-
Êci, organizujàcych obchody Êw. Marcina.
W tym roku do∏àczy∏a do nich Brynica. Wie-
czorem 11 listopada z Placu Arnstein wy-
ruszy∏ w stron´ koÊcio∏a orszak z jadàcym
konno rzymskim legionistà (Êw. Marcinem)
na czele. Za nim, z lampionami lub bez, po-
dà˝ali licznie zgromadzeni mieszkaƒcy
wsi. Nie wystraszy∏a ich brzydka pogoda.

Przed koÊcio∏em odegrano scen´
dzielenia si´ p∏aszczem z ˝ebrakiem.
Potem wszystkich (∏àcznie ze Êw. Marci-
nem) obdarowano rogalami, przypomi-
najàcymi zgubionà podkow´ a nast´pnie
przeniesiono si´ za plebani´, gdzie cze-
ka∏y ju˝ rozstawione namioty i sto∏y oraz
przygotowane przez brynicki Caritas bi-

gos, kie∏basa z grilla, grzane wino i her-
bata z rumem. O dobry nastrój na tym fe-
stynie dba∏ te˝ pan Rudolf Woênica, pod-
sycajàcy ognisko.

Âwi´tomarciƒskie spotkanie w Brynicy
by∏o okazjà do wyra˝enia podzi´kowaƒ
mieszkaƒcom wsi, zaanga˝owanym
w paêdziernikowà uroczystoÊç zakoƒcze-
nia konkursu „Pi´kna WieÊ Opolska”. By-
∏o to te˝ okazja do wys∏uchania wyst´pów
muzycznych i do wielu serdecznych roz-
mów. Wielka w tym zas∏uga organizatorów
i wszystkich ich pomocników. Wykonane
przez pana Krzysztofa Marsolka zdj´cia
z uroczystoÊci mo˝na obejrzeç na stronie
www.brynica.opole.pl (dwa z nich zamie-
ÊciliÊmy poni˝ej).

Âwi´ty Marcin w Brynicy

Chiny grajà Êwiƒskà grypà?
Komu wierzyç ze Êwiƒskà grypà? Tele-

wizje robià z niej wielkie zagro˝enie
a sceptycy Êmiejà si´, ˝e jest du˝o ∏agod-
niejsza od zwyk∏ej grypy i podejrzewajà, ̋ e
telewizje mogà mieç prowizj´ od produ-
centów szczepionek, wi´c celowo wywo-
∏ujà histeri´. Chodzi przecie˝ o setki milio-
nów dolarów ze sprzeda˝y szczepionki.

Sceptycy zwracajà te˝ uwag´, ˝e tele-
wizje nie mówià, i˝ ktoÊ zmar∏ na Êwiƒskà
gryp´, tylko mówià, ˝e u zmar∏ego wykry-
to jej wirusa (a zmar∏ np. na raka). Gdy-
by zbadaç dziesi´ciu przypadkowych lu-
dzi z ulicy, uwa˝ajàcych si´ za zdro-
wych, to mo˝e u któregoÊ z nich te˝ wy-
kryto by wirusa.

Ostatnio Êwiat obiegajà informacje
o zgonach po szczepieniu przeciw Êwiƒ-
skiej grypie. Czy to prawda? Kowalski za-
szczepi∏ si´ a wychodzàc z przychodni
wpad∏ pod ci´˝arówk´. No i prawdà jest,
˝e w 5 minut po szczepieniu zmar∏. Ale
chyba nie o takà prawd´ chodzi.

Chiny propagujà zapobieganie Êwiƒ-
skiej grypie jedzeniem czosnku. Podob-
no to super metoda. Ale Chiny produku-
jà 75 proc. Êwiatowego czosnku, a po
rozpocz´ciu kampanii podro˝a∏ on tam
o 300 proc. Na zwy˝ce cen czosnku Chi-
ny mogà zarobiç miliony dolarów. To czy
mo˝na wierzyç, ˝e ten ich czosnek nisz-
czy wirusa AH1N1? Znak zagadka

Jadàc drogà Masów – Biadacz za-
uwa˝yliÊmy na drzewie dziwny znak
(zdj´cie). Ju˝ zdà˝yliÊmy go minàç go
a ponadto zmierzcha∏o, czyli nie by∏a
dobra pora, by robiç zdj´cia komórkà.
CoÊ jednak kaza∏o nam zawróciç i zro-
biç choçby kiepskie zdj´cia. Nast´pne-
go dnia chcia∏em zrobiç lepsze, ale
znaku ju˝ nie by∏o. Zniknà∏ równie za-
gadkowo, jak si´ pojawi∏. Ca∏e to miej-
sce jest zagadkà. Czuç tam diab∏a.
Wi´cej o tym na klepce 6.
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� Wed∏ug FAO w 1990 g∏odowa∏o 15,9
proc. ludnoÊci Êwiata. Z biegiem lat odse-
tek ten mala∏ osiàgajàc poziom 13,5 proc.
w 2003. Potem zaczà∏ powoli rosnàç,
osiàgajàc w 2007 poziom 13,8 proc.
W 2008 nastàpi∏ wzrost do 14,2 proc.,
a z prognoz wynika, ̋ e 2009 zakoƒczy si´
jeszcze gorzej, bo z 15,0 proc. g∏odujà-
cych na Êwiecie. JeÊli ta tendencja si´
utrzyma, to w 2010 odsetek g∏odujàcych
b´dzie ju˝ wy˝szy ni˝ w 1990.

� Transparency International bada korup-
cj´ w ró˝nych paƒstwach Êwiata i co ro-
ku zestawia ich list´ od najmniej do naj-
bardziej skorumpowanych. Na og∏oszonej
dwa tygodnie temu liÊcie za 2009 pierw-
sze miejsce, jako najmniej skorumpowa-
na, ma Nowa Zelandia. Polska z Bhuta-
nem i Jordanià zajmujà ex aequo miejsce
49 (w 2008 Polska by∏a 58). Z naszych sà-
siadów lepiej wypad∏y Niemcy (14), a go-
rzej Czechy i Litwa (52), S∏owacja (56),
Bia∏oruÊ (139) oraz Rosja i Ukraina (146).
Badano 180 paƒstw Êwiata.

� Stawiszyn, miasto w powiecie kaliskim,
jest najmniejszym pod wzgl´dem po-
wierzchni miastem w Polsce. Ma zaledwie
1 km kw. (100 ha). Dla porównania Opo-
le ma powierzchni´ ok. 97 km kw. Stawi-
szyn ma 1.650 mieszkaƒców, czyli prawie
trzy razy mniej ni˝ np. Dobrzeƒ Wielki.

� O miejskim charakterze miejscowoÊci
w istotnym stopniu decyduje g´stoÊç
zaludnienia. Opole ma 1.307 mieszkaƒ-
ców na km kw., czyli ma∏o. To skutek w∏à-
czenia w latach 70. do miasta wielu oko-
licznych wsi (chodzi∏o o przekroczenie
100 tys. mieszkaƒców). Najg´Êciej zalud-
nionym miastem Polski sà Âwi´toch∏owi-
ce (4.084 mieszkaƒców na km kw.).
Z Opolszczyzny w pierwszej dziesiàtce
jest tylko Ozimek (ósmy) z 2.994 miesz-
kaƒcami na km kw.

� W pierwszych dziesi´ciu miesiàcach
2009 produkcja stali surowej w UE-27 by-
∏a o 37 proc. ni˝sza ni˝ rok wczeÊniej.
W USA spadek produkcji by∏ jeszcze
wi´kszy – 44 proc. W tym samym czasie
Chiny mia∏y wzrost o 11 proc., poinformo-
wa∏a Polska Unia Dystrybutorów Stali.
Chiny wytwarzajà dziÊ oko∏o po∏owy Êwia-
towej stali surowej.

Z INNEJ BECZKI

FA K T YFA K T Y Prezes banku zarabia 900 z∏?!
Politycy chcà zmiany przepisów w spra-

wie becikowego powszechnego, czyli te-
go, które do niedawna w kwocie tysiàca
z∏otych przys∏ugiwa∏o na ka˝de urodzone
dziecko. Dzieci rodzi si´ w Polsce 415 tys.
rocznie (2008), czyli o 85 tys. za ma∏o, bo
dla zachowania liczby ludnoÊci powinno
byç ok. 500 tys. rocznie. Te 415 tys. dzie-
ci to 415 mln z∏ na becikowe. Politycy kom-
binujà, jak na nim zaoszcz´dziç.

Jolanta Kluzik-Rostkowska, by∏a minister
pracy a dziÊ pos∏anka uwa˝a, ̋ e bogacze, ta-
cy np. jak prezesi banków, nie muszà dosta-
waç becikowego, bo i bez niego Êwietnie so-
bie poradzà. Problem w tym, ˝e prezesom
banków i im podobnym na ogó∏ nie rodzà sí
dzieci, bo lata rozrodcze majà zwykle za sobà.

Zasi∏ek rodzinny na dzieci przys∏ugiwa∏
kiedyÊ wszystkim rodzicom, ale politycy
t∏umaczyli, ˝e po co bogaczom, takim jak
prezesi banków, zasi∏ek rodzinny, skoro
i bez niego sobie poradzà. Zmieniono
wi´c przepisy i bogaczom rodzinny nie
przys∏uguje.

Anka i Robert majà dwójk´ dzieci
i pensje po 900 z∏ na r´k´. Na osob´ wy-

chodzi 450 z∏ miesi´cznie. Zasi∏ku ro-
dzinnego (68 z∏ miesi´cznie na dziecko)
nie dostajà, bo nale˝y si´ on tylko rodzi-
nom z dochodem do 351 z∏ miesi´cznie
na osob´. Ank´ i Roberta, z pensjami
900 z∏ miesi´cznie na r´k´, politycy za-
liczyli do bogaczy, takich jak prezesi
banków.

Jeszcze chytrzej ni˝ Kluzik-Rostkowska
kombinuje obecna minister pracy, Jolanta
Fedak. Chce wy˝szego becikowego, lecz
tylko na dalsze dzieci. Nie na pierwsze czy
drugie, ale np. na szóste. ChytroÊç tego
pomys∏u polega na tym, ˝e przy szóstce
dzieci rodziny ̋ yjà ju˝ zwykle w n´dzy i wy-
magajà sta∏ej pomocy z opieki spo∏ecznej.
Gdy dostanà wy˝sze becikowe to opieka
spo∏eczna automatycznie o tyle samo obe-
tnie im pomoc i dzi´ki temu paƒstwo tak
naprawd´ nie da ani grosza wi´cej.

Niezrozumia∏e jest jednak, dlaczego
politycy biadajà nad katastrofà demogra-
ficznà i brakiem popytu krajowego, który
hamuje rozwój gospodarki. To przecie˝
oczywiste efekty ich dzia∏aƒ.

Piotr Badura

� Pog∏´bia si´ rozwarstwienie w docho-
dach Polaków. Pensje pracowników najgo-
rzej zarabiajàcych przez ostatnie lata ros∏y
zdecydowanie wolniej ni˝ zarobki najlepiej
op∏acanych pracowników. Owoce wzrostu
gospodarczego z mijajàcej dekady nie sà
konsumowane proporcjonalnie. Polska jest
jednym z krajów Europy o najwi´kszym
rozwarstwieniu pod wzgl´dem zarobków.
To problem, z którym zmagamy si´ od lat.
Chocia˝ przeci´tna pensja wynosi grubo
ponad 3 tys. z∏ brutto, to 65 proc. pracow-
ników o takich zarobkach mo˝e tylko po-
marzyç. Taka nierównowaga powoduje
frustracj´ spo∏ecznà, ale jest te˝ powa˝nym
problemem ekonomicznym. Wed∏ug Mar-
ka Dietla, ekonomisty z Instytutu Sobieskie-
go, Polska gospodarka osiàgn´∏a ju˝ po-
ziom, w którym zyski firm powinny byç
w wi´kszej cz´Êci przenoszone do gospo-
darstw domowych. Do niedawna, kiedy
gospodarka potrzebowa∏a akumulacji ka-

pita∏u, takie rozwarstwienie pot´gowa∏o
wzrost gospodarczy. Teraz coraz bardziej
potrzebujemy popytu konsumpcyjnego.
Zw∏aszcza w okresie wychodzenia z kryzy-
su – pisze Jacek Kowalczyk.

Puls Biznesu – 27 listopada
� Chiƒski PKB wzroÊnie w czwartym
kwartale 2009 roku o 10,6 proc. w sto-
sunku rocznym og∏osi∏ 22 paêdziernika
oÊrodek Lang Run Forecast przy Chiƒ-
skim Centrum Badaƒ Ekonomicznych
Uniwersytetu w Pekinie. Oznacza to, ˝e
osiàgni´cie chiƒskiego celu, czyli wzrost
PKB o 8 proc. w ca∏ym 2009 roku, jest ju˝
w∏aÊciwie pewne. Powrót do tak szybkie-
go tempa rozwoju gospodarki spowodo-
wany jest bardzo szybko rosnàcym po-
pytem krajowym i odzyskujàcym si∏y
eksportem. Korzystnym zjawiskiem jest
te˝ fakt, ˝e inflacja (CPI) zmieni∏a si´
w Chinach na dodatnià.

chinadaily.com.cn – 26 paêdziernika

OBNI˚KA CEN NA WSZYSTKIE US¸UGI

poniedzia∏ek 14-18; od wtorku do piàtku 11-17
w soboty po uzgodnieniu telefonicznym

❃ Bezbolesne leczenie i usuwanie z´bów

❃ Wszystkie rodzaje sztucznych z´bów

❃ Naprawa protez na poczekaniu od 30 z∏

❃ Bezp∏atne fachowe porady

DENTYSTA
Opole
ul. 1 Maja 25/4
telefony:
077 454-67-14
0 606-784-607

phone: +48(0)77 469-67-55
fax: +48(0)77 403-24-28

www.smuda-consulting.com
46-081 Dobrzeƒ Ma∏y, ul. Opolska 133

� Niemieckie rozliczenia podatkowe
� Niemiecki zasi∏ek rodzinny (Kindergeld)

Dla pracujàcych w Niemczech i firm tam dzia∏ajàcych:
� Us∏ugi prawne obejmujàce wszystkie aspekty prawa
� Pe∏ne doradztwo i obs∏uga podatkowa
� Wszystkie ubezpieczenia w Niemczech i w Polsce
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Niech nikt nie ma zdro˝nych myÊli. Tytu-
∏owa Gaja to Stowarzyszenie Ekologiczno-
Kulturalne. Czytelnicy wiedzà, co myÊl´
o tzw. ekologach. Sà wÊród nich porzàdni lu-
dzie, którym dobro Êrodowiska le˝y na ser-
cu, ale podejrzewam, ˝e ci najbardziej ha∏a-
Êliwi i przez to najbardziej widoczni to wy-
drwigrosze, których sprawy Êrodowiska nie
obchodzà. Patrzà oni tylko, ile si´ z tej eko-
logii da wydoiç.

W po∏owie listopada Klub Gaja zaprosi∏
mnie na spotkanie informacyjne nt. zmian kli-
matu w Opolu, 19 listopada o godz. 11:30
w Collegium Maius przy Placu Kopernika.
Rano, 19 listopada przes∏ano mi to zaprosze-
nie jeszcze raz, bym nie zapomnia∏.

Mam sceptyczny stosunek do bajek
o wp∏ywie ludzi na zmian´ kli-
matu, ale poniewa˝ Gaja za-
prosi∏a na tak˝e z dziesi´ç in-
nych opolskich redakcji (w tym
„nto” i „Wyborczà”) oraz imien-
nie 24 dziennikarzy, to pomyÊla-
∏em, ˝e mo˝e byç ciekawie.
Uda∏em si´ wi´c na spotkanie.

Gdy o 11.30 zasiad∏em w sa-
li 306 Collegium Maius, to na-
tychmiast zorientowa∏em si´, ̋ e
jestem jedynym, który przyszed∏
na zapowiedziane spotkanie informacyjne.
Na sali byli wprawdzie dziennikarze kilku sta-
cji radiowych oraz ekipa TVP Opole, ale oni
chcieli tylko zrobiç krótkie materia∏y dla
swych stacji. Spotkaniem informacyjnym nie
wydawali si´ zainteresowani w najmniej-
szym stopniu. Szef Klubu Gaja, Jacek Bo˝ek
naopowiada∏ wi´c im trzy po trzy i mogli za-
dowoleni wróciç do swych redakcji.

S∏ucha∏em paplaniny Jacka Bo˝ka i oglà-
da∏em jego mizdrzenie si´ do kamery (ko-
niecznie musia∏a byç czapeczka na g∏owie,
chyba leninówka, bo to jego imid˝). Mia∏em
nadziej´, ̋ e gdy dziennikarze radiowo-tele-
wizyjni zostanà w koƒcu zaspokojeni, to b´-
dzie czas na informacje o zmianach klima-
tu. Pomyli∏em si´. Po sp∏awieniu ich Jacek
Bo˝ek uÊmiechnà∏ si´ do mnie jakoÊ tak
krzywo i wyraênie wyczu∏em w tym uÊmie-
chu proÊb´, bym si´ nie wyg∏upia∏ i szed∏
sobie do domu.

Na po˝egnanie dosta∏em obietnic´, ˝e
Klub Gaja b´dzie mi s∏a∏ maile na swój temat.
RzeczywiÊcie 24 listopada dosta∏em zapro-
szenie do Limanowej (woj. ma∏opolskie) na
ich happening „Ryby majà g∏os!”, który za-
planowano na 27 listopada o godz. 12:00.

Dwa dni póêniej przypomniano mi o happe-
ningu. Nie pojecha∏em.

Moja opinia o Jacku Bo˝ku i Klubie Ga-
ja jest dziÊ gorzej ni˝ z∏a. Nie b´d´ szcze-
gó∏owo analizowa∏ jego paplaniny dla ra-
diowców w dniu 19 listopada. Zwróc´ uwa-
g´ na jeden tylko element. Dziennikarkom
Radia Plus i RMF MAXX Bo˝ek opowiada∏,
jak ka˝dy z nas powinien dbaç o Êrodowi-
sko. Podawa∏ swój przyk∏ad. Zapewnia∏, ˝e
np. gdy myje z´by, to wod´ z p∏ukania ust
wypluwa do wiaderka i s∏u˝y ona potem do
sp∏ukiwania w ubikacji. Dzi´ki temu oszcz´-
dza deficytowà wod´.

W Âwierklach zrobiono kanalizacj´. Âcie-
ki p∏ynà przez las do Brzezia i dalej do
oczyszczalni. W Brzeziu od Êcieków Êmier-

dzi. Problem w tym, ̋ e p∏ynie ich
zbyt ma∏o i nim dop∏ynà do
oczyszczalni, to gnijà w rurach.
Stàd smród. Nie by∏o rady i kaza-
no do przepompowni w Âwier-
klach laç wod´, by Êcieki rozcieƒ-
czaç. Woda zaoszcz´dzona
przez jakiegoÊ Jacka Bo˝ka i tak
trafia do kanalizacji, tyle ˝e jako
nieu˝ywana.

Gdyby machnàç r´kà na
smród i nie dolewaç wody, to

mog∏oby byç jeszcze gorzej. Instalacj´ za-
projektowano na pewnà g´stoÊç Êcieków
i szybkoÊç przep∏ywu. Systematyczne
wpuszczanie do kanalizacji Êcieków o g´sto-
Êci wi´kszej ni˝ przewiduje norma i p∏ynà-
cych wolniej ni˝ przewiduje norma, mo˝e byç
przyczynà ogromnych strat z powodu przed-
wczesnego zu˝ycia kanalizacji, a mówiàc do-
sadniej ze zdewastowania jej. Przy tym
wszystkim trzeba pami´taç, ˝e w Êciekach
groêna jest nie woda, ale to co w niej p∏ynie.
Oszcz´dnoÊci te˝ si´ ̋ adnej nie zrobi, bo za
dolanà wod´ i tak zap∏acà mieszkaƒcy. Po
prostu b´dzie wy˝sza cena za kubik Êcieków.
Tak w∏aÊnie jest z ekologià Jacka Bo˝ka.

Nie ekologia wydaje si´ jednak wa˝na
w przypadku Klubu Gaja. Zaproszenie na
spotkanie informacyjne, którego nie by∏o,
mia∏o u do∏u zaznaczone wsparcie: Norway
Grants, EEA Grants, Funduszu dla organi-
zacji pozarzàdowych oraz ECORYS – Rese-
arch and Consuliting. Happening w Limano-
wej by∏ dofinansowany z Programu Opera-
cyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz The Fisheries Secretariat. No i chyba
o to chodzi.

Piotr Badura

Mój nieudany romans z Gajà

PIECZÑTKI
EKSPRESOWO – w 90 minut

Dobrzeƒ Wielki, ul. KoÊcielna (przy koÊciele Êw. Katarzyny)

tel. 077-46-96-777

Naszym Czytelnikom
i Wspó∏pracownikom
˝yczymy
radosnych i spokojnych,
pe∏nych rodzinnego ciep∏a
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz mnóstwa prezentów
pod choinkà

Redakcja

„Beczka” nr 18(223)
b´dzie 28 grudnia

Wed∏ug kalendarza nast´pne wydanie
„Beczki” powinno trafiç do sklepów 24 grud-
nia, w Wigili´ Bo˝ego Narodzenia. Jednak
w tym dniu zarówno nasi Czytelnicy, jak i re-
dakcja, b´dà myÊlami przy ca∏kiem innych
sprawach. PostanowiliÊmy zatem przesunàç
nast´pnà „Beczk´” na poniedzia∏ek 28 grud-
nia. JeÊli nam si´ nie uda i trafi ona do sklepów
dopiero we wtorek 29 grudnia, to z góry pro-
simy o wybaczenie. Redakcja

Lotnisko jest Pilcha
Województwo Opolskie chcia∏o za ok. 23

mln z∏ kupiç lotnisko w Kamieniu Âlàskim od
Józefa Pilcha z Wroc∏awia, który kupi∏ je wcze-
Êniej od paƒstwa za jakieÊ 3 mln z∏. Pan Pilch
zrobi∏by na tym interes ˝ycia, a Opolszczyzna
zmarnowa∏aby pieniàdze.

Zrobienie w Kamieniu Âlàskim prawdziwego
portu lotniczego wymaga∏oby sporego dofinan-
sowania z UE. Unia uzale˝ni∏a spraw´ od tego,
czy eksperci potwierdzà, ̋ e ten port lotniczy ma
sens. Nie uda∏o si´ znaleêç takich ekspertów.

Dotar∏a do nas informacja, ˝e podobno
województwo mimo to odkupi∏o od Józefa Pil-
cha lotnisko. ZapytaliÊmy o to Urzàd Marsza∏-
kowski, ale uspokojono nas, ̋ e to nieprawda.
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Bezcenny skarb
Do XVI konkursu „Ze Âlàskiem na ty”

zg∏oszono 173 prace. W minionych la-
tach liczby prac by∏y podobne. ̧ atwo po-
liczyç, ̋ e w archiwum konkursu sà ju˝ ty-
siàce prac. To skarb. Zwraca∏ na to uwa-
g´ przewodniczàcy jury – profesor Bogu-
s∏aw Wyderka.

Bywajà prace Êciàgni´te z ksià˝ek czy
internetu, ale wi´kszoÊç uczestników
pracuje samodzielnie. Rozmawiajà ze
starszymi cz∏onkami rodzin, sàsiadami,
mieszkaƒcami swych miejscowoÊci. Do-
wiadujà si´ od nich o dziejach ludzi, wsi,
firm etc. Zapisujà to w pracach.

Gdy ludzie odchodzà, zwykle przepa-
da to, co przechowywali w pami´ci, ale
wiadomoÊci zebrane przez uczestników
konkursu nie przepadnà, bo sà zapisa-
ne. To bardzo cenne.

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA WSZYSTKICH MAREK

AUTO ELEKTRYKA Józef Patrzek

Brynica

¸ubniaƒska 31a

telefon:

421-52-48

telefon kom.

0 609 381-213

rozruszniki, alternatory, elektronika, ABS,
airbag, zamki centralne + pilot, alarmy, radio-
monta˝, przeglàdy okresowe (wymiana oleju,
rozrzàdu, filtrów itp. wg zaleceƒ producenta),
kasowanie inspekcji, akumulatory.
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Krzysztof Kasperek

Krzanowice k. Opola
ul. Kwiatowa 2
Tel. 0-77 469-13-63

Kom. 0 609  133 623

–– kkll iimmaattyyzzaaccjjaa

– rozruszniki,  alternatory

– autoalarmy

– centralne zamki
(sterowane pilotem)

– wymiana oleju (GRATIS!)

XVI edycja Regionalnego Konkursu „Ze
Âlàskiem na ty” zakoƒczy∏a si´ uroczysto-
Êcià zorganizowanà w niedziel´ 22 listopa-
da w ¸ubniaƒskim OÊrodku Dzia∏alnoÊci
Kulturalnej. Podczas uroczystoÊci og∏oszo-
no wyniki konkursu i wr´czono nagrody.

W pierwszej kategorii wiekowej (ucznio-
wie klas I-IV szkó∏ podstawowych) pierw-
szà nagrod´ otrzyma∏ Dominik Szewczyk
z Luboszyc za prac´ „¸o biadackich go-
∏ambio∏rzach”, napisanà pod opiekà Zofii
Wilczek. Druga nagroda przypad∏a bliênia-
kom Danielowi i Kamilowi Polokom z Bry-
nicy („Nas o∏pa i my”, opiekun Bernadeta
Sówka) a trzecia Damianowi Kokotowi ze
Starych Sio∏kowic („Prorocy Ênik mojego
prao∏py Franca”, opiekun Maria Jakubik).

Wyró˝nieni w pierwszej kategorii wie-
kowej to: Mateusz Bewko z ¸ubnian („U mo-
jej o∏my w ∏ogródku”, opiekun Katarzyna Ma-
tyjaszczyk), Bernadeta Cyrys z Je∏owej („Mo-
je marzenia”, opiekun Beata Zambrzycka),
Stanis∏aw Dendewicz z Szybowic („Bajki
mojej stuletniej Busi Malwiny”, opiekun Fran-
ciszek Dendewicz), Vivien Klimek z Rozwa-
dzy („Krojcung”, opiekun Urszula Oleksin)
oraz Natalia Orlik z ¸ubnian („¸ugiaƒski
cis”, opiekun Jolanta Begiƒska).

W drugiej kategorii wiekowej (uczniowie
klas V-VI szkó∏ podstawowych) pierwszà
nagrod´ otrzyma∏ Patryk Magosz z Krapko-
wic za prac´ bez tytu∏u, napisanà pod opie-
kà Magdaleny Przyby∏a. Druga nagroda
trafi∏a do Danieli SpleÊnia∏y z ¸anów („¸o-
powjyjÊç ∏o naszi familijni kuêni”, opiekun
Beata Kordula) a dwie trzecie dostali Grze-
gorz Giera z LeÊnicy („Z g∏owà w chmu-
rach”, opiekun Iwona Romanowska) i Sa-
ra Mikuliszyn z Paw∏owiczek („Dawno,
dawno temu”, opiekunki Jolanta Jaracz
i Miros∏awa Petryszyn).

Wyró˝nieni w drugiej kategorii wieko-
wej to: Patryk Buchta z Je∏owej („Jak pani
Hilda do Maciórki krowa doiç chodziy∏a”,
opiekun Beata Zambrzycka), Roksana
Kansczyk z Popielowa („Zawody naszych
przodków”, opiekun Jolanta Bukowy), Ali-
cja Krzyszkowska z Paw∏owiczek („Dom ro-
dzinny dziadka i zwyczaje w nim panujà-
ce”, opiekunki Jolanta Jaracz i Miros∏awa
Petryszyn), Maria Jonientz i Vanessa Ste-
in ze Starych Budkowic („Jak to wert bu∏o
cekaç”, opiekun Kornelia Bursy) oraz Ja-
kub Malij z Dobrzenia Wielkiego („Dom ro-

dzinny moich przodków”, opiekun Stani-
s∏aw Janczy).

W trzeciej kategorii wiekowej (uczniowie
gimnazjów) pierwszà nagrod´ otrzyma∏a
Monika Nalewaja z Publicznego Gimna-
zjum w Dobrzeniu Wielkim („Moja muzykal-
no∏ familijo∏”, opiekun Alina Szczepaniak).
Dwie drugie nagrody dosta∏y Nikol Gusdek
z PG w ˚´dowicach („Stare Êpiywki ̋ ando-
wickie”, opiekun Anita Stachowska) oraz
Klaudia Ko∏odziej z PG w Dobrzeniu Wiel-
kim („Wspomniyniy ∏odzio∏rza”, opiekun
Alina Szczepaniak). Laureatkami dwóch
trzecich nagród zosta∏y uczennice PG
w Zdzieszowicach – Kamila Jantos („Natu-
ralne metody lyczenia”, opiekun Helga
Bieniusa) oraz Karolina Urbanowicz („Pie-
karnia we Krampie – do∏wni i dzisiej”, opie-
kun Beata Babilec).

Wyró˝nieni w trzeciej kategorii wiekowej
to: Agata Brol z PG w ˚´dowicach („Salon
Meblowy Kciuk”, opiekun Anita Stachow-
ska), Jacek Drwi´ga z PG w Zimnicach
Wielkich („Dobry pasterz nie opuszcza
swej trzody”, opiekun Jolanta Drwi´ga), In-
go Ernst z PG w Zdzieszowicach („150-to∏
pielgrzymka do Ujazdu – Studzionki”, opie-
kun Alicja Ka∏u˝a), Anita Hytrek z PG
w Zdzieszowicach („Jak to piyrwi w kramp-
skyj szkole se uczyli”, opiekun Beata Ba-
bilec), Weronika Klosa z PG w Zimnicach
Wielkich („Wielkanocno∏ procesja kunno∏”,
opiekun Jolanta Drwi´ga), Katarzyna Kusz
z PG w ˚´dowicach („Kiej mój Opa bo∏ baj-
tlym”, opiekun Jolanta Baron) oraz Alek-
sandra Warzyc z PG w Biadaczu („Gli-
nio∏k”, opiekun Renata Kamiƒska).

W czwartej kategorii wiekowej (ucznio-
wie szkó∏ ponadgimnazjalnych i doroÊli)
pierwszà nagrod´ zdoby∏a Aniela Raszka
z Grudyni Wielkiej („Stó∏ jak o∏torz”). Dwie
drugie nagrody dosta∏y Renata Larysz z Mo-
chowa („O naszyj Êlàski rzàdzyniu”) i Iwona
Rybol z Z´bowic („Pisaç kozdy moze trocha
lepiyj abo trocha gorzyj”). Laureatami
dwóch trzecich nagród zostali Renata Polak
z LeÊnicy („Babskie starojÊci”) i Gerard
Wons z Z´bowic („Portret rodziny, z której
wysz∏o wielu kap∏anów”). Dwa wyró˝nienia
przypad∏y ¸ukaszowi Ko∏odziejowi z Ze-
spo∏u Szkó∏ w Dobrzeniu Wielkim („Jak po-
wsta∏a spielschula w Ma∏ym Dobrzniu”,
opiekun Alina Szczepaniak) oraz Barbarze
Przybylskiej z G∏ogówka („Na zdrowiy!”).

Podzi´kowania
Regionalny Konkurs „Ze Âlàskiem na ty”

nie móg∏by si´ odbywaç bez wsparcia wie-
lu osób i instytucji. Patronat i wsparcie or-
ganizacyjno-finansowe zapewnili konkurso-
wi: Marsza∏ek Województwa Opolskiego
pan Józef Sebesta, Wójt Gminy ¸ubniany
pan Dieter Wystub, pani profesor Dorota Si-
monides oraz Starosta Powiatu Opolskiego
pan Henryk Lakwa.

Na liÊcie sponsorów znaleêli si´: Bank
Spó∏dzielczy w ¸ubnianach, firma ZOF-
MAR z K´py, Piekarnia Wodnicki z K´py, fir-
ma ECOKOM z Luboszyc, firma IMEX-Pie-
chota – Pawe∏ Piechota i syn, Tartak Sochor
z Brynicy, firma HOL-BUD z ¸ubnian, An-
drzej Palt – Us∏ugi Po˝arnicze z Dobrzenia
Wielkiego, firma MARCOM z Brynicy, Hotel
Restauracja BERPOL w Brynicy, Restaura-
cja „Pod Lasem” i „Dworek Pod Lasem”
(Edyta i Franciszek Polokowie) w Dobrze-
niu Wielkim, Restauracja „LeÊna” w ¸ubnia-
nach – Marta Jeger, Burmistrz Gogolina Jo-
achim Wojtala, Muzeum Wsi Opolskiej,
Urzàd Miejski w Gogolinie oraz Stowarzy-
szenie Twórców Ludowych.

Uroczyste zakoƒczenie XVI edycji Regio-
nalnego Konkursu „Ze Âlàskiem na ty”
uÊwietnili swymi wyst´pami muzycznymi
paƒstwo Jolanta i Artur Kansy-Budzicz oraz
Barbara Lebich i Marta Giza. Nagrodzone
prace czytali: Katarzyna Leja, Mateusz Fila
i Justyna Nikodem a o nag∏oÊnienie zadba∏
pan Marek Golla.

Wszystkim wymienionym organizatorzy
przekazujà serdeczne podzi´kowania.

XVI „Ze Âlàskiem na ty” – wyniki
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Gwarantujemy
krótkie terminy realizacji tel. 077 469-64-37

ZAK¸AD OPTYCZNY
Dobrzeƒ Wielki, ul. Namys∏owska 85
Polecamy komputerowe badanie wzroku,
porady okulisty, oprawy, szk∏a, naprawy
oraz realizacj´ recept ubezpieczeniowych.

Okulista
przyjmuje
we wtorki
i czwartki

14.30 – 17.00

Danuta Zalewska
– nasza pani

Tak mówià on niej, jej wychowankowie,
ona o nich mówi∏a moje dzieci. Urodzi∏a si´
15 lutego 1960 w Krotoszynie. Po ukoƒcze-
niu w 1983 studiów na Wy˝szej Szkole Pe-
dagogicznej w Opolu, jako mgr filologii pol-
skiej, podj´∏a prac´ nauczyciela j´zyka pol-
skiego w Szkole Podstawowej w Biadaczu.
W wyniku reformy oÊwiaty, w miejsce Szko-
∏y Podstawowej w Biadaczu, zacz´∏o funk-
cjonowaç Publiczne Gimnazjum. Tam od 1
wrzeÊnia 1999 pracowa∏a Danuta Zalewska.

3 listopada 2009 przesta∏o biç jej serce.
˚y∏a krótko, ale intensywnie. Nie sposób
wymieniç wszystkich owoców jej pracy.
Oto niektóre tylko z jej osiàgni´ç:

– z jej inicjatywy powsta∏a izba regional-

na, dzia∏ajàca poczàtkowo przy Szkole
Podstawowej a potem przy Publicznym
Gimnazjum w Biadaczu;

– za∏o˝y∏a zespól folklorystyczny „Bia-
daczanie”, który prezentowa∏ zwyczaje Êlà-
skie, m.in. na Uniwersytecie Opolskim;

– wyje˝d˝a∏a z m∏odzie˝à do Francji, do
Niemiec, gdzie przedstawia∏a pieczenie
chleba, kiszenie kapusty, obrz´d wesela;

– przygotowa∏a do wyst´pu w Katowi-
cach Justyn´ Nikodem, która otrzyma∏a
tam tytu∏ „Âlàzaczki roku”;

– jej uczniowie sà laureatami „Âlàskie-
go berania” w Izbicku;

– laureaci konkursu „Kroszonki opol-
skie” w Bierkowicach, te˝ wyszli spod jej
skrzyde∏.

W swà prac´ wk∏ada∏a wiele serca. Tak
jeszcze potrzebna rodzinie i spo∏eczeƒstwu
– odesz∏a, widocznie „w dobrych zawodach
wystàpi∏a, bieg ukoƒczy∏a”. Pozostawi∏a
w gminie ¸ubniany wiele Êladów! (A.L.)

Gdy jedziemy przez las od Masowa
w stron´ Biadacza, to krótko przed wyjecha-
niem z niego trafiamy na zakr´t. Mam na-
dziej´, ̋ e widaç go na zrobionym o zmierz-
chu zdj´ciu (obok). Ze wzgl´du na liczb´
ofiar Êmiertelnych jest to jeden z najfatalniej-
szych zakr´tów Opolszczyzny.

Po ostatnim Êmiertelnym wypadku ja-
kaÊ dobra dusza powiesi∏a na drzewie
przed „zakr´tem Êmierci” znak ostrze-
gawczy, uwa˝ajàc zapewne, ˝e przy tylu
ofiarach Êmiertelnych przyda∏by si´ przy-
najmniej taki znak. KomuÊ musia∏ on
jednak przeszkadzaç, bo zaraz zniknà∏.
Bardzo to dziwne. Tyle jest bezsensow-
nych znaków przy drogach i nikt ich nie
rusza. Ten mia∏ sens ze wzgl´du na ofia-
ry Êmiertelne.

Mo˝na powiedzieç, ˝e skoro kierowca
p´dzi w tym miejscu 180 km/godz. to oczy-
wiste, ̋ e nie pokona z tà pr´dkoÊcià zakr´-
tu i uderzy w drzewo. Cz∏owiek dociekliwy
musi jednak zapytaç, jaka si∏a ka˝e kierow-
com zbli˝ajàcym si´ do tego zakr´tu wci-
skaç gaz „do dechy”. Jest tyle ró˝nych za-
kr´tów. Kierowcy przed nimi zwalniajà. A tu,
co jakiÊ czas, kierowca wciska nagle gaz do
dechy. Dziwne.

Miejsce z fatalnym zakr´tem od setek lat
otoczone jest z∏à s∏awà. Z powodów rodzin-
nych jestem z tym miejscem troch´ zwiàza-
ny, a wi´c tak˝e wyczulony na wszystko, co
go dotyczy. MyÊl´ ̋ e wiem o nim wi´cej ni˝

inni, wi´c pozwol´ sobie zwróciç uwag´ na
pewne sprawy.

W sàsiedztwie fatalnego zakr´tu, tu˝
przy drodze stoi w lesie cmentarny krzy˝.
Nazywany jest on „krzy˝em z kokotkiem”
(Das Hahnenkreuz bei Biadacz). Mówi si´,
˝e krzy˝ stoi na mogile ̋ o∏nierzy napoleoƒ-
skich, ale to raczej nieprawda. Nie ma ˝ad-
nych informacji, pozwalajàcych przypusz-
czaç, ̋ e w tym miejscu jest jakakolwiek mo-
gi∏a. Skàd zatem ten cmentarny krzy˝ i skàd
na nim piejàcy kogut, którego zresztà ju˝
dawno nie ma?

Chyba jeszcze w 1995 Joanna Cebula
z nieistniejàcej ju˝ Szko∏y Podstawowej
w Biadaczu napisa∏a na konkurs „Ze Âlà-
skiem na ty” prac´ zatytu∏owanà „¸o krzizu
z kokotkym kole Biadaca”. Pisa∏a w niej, ̋ e
„nase o∏my ∏osprawiajà, ize jescy dzisiej,
niekiedy w lejsie kole krziza wodzi ludzi ma-
muna. To znacy, ize choç to je plac znajo-
my, to jak sie tan ∏ajzi to nie idzie snojÊ dro-
gi do dom”.

Blisko sto lat temu Paul Trzeciok, ówcze-
sny so∏tys Biadacza, na proÊb´ mieszkaƒ-
ców wsi postawi∏ w tym miejscu cmentarny
krzy˝. Mieszkaƒcy skar˝yli si´, ̋ e tam wcià˝
straszy. Krzy˝ mia∏ temu zaradziç i poczàt-
kowo wydawa∏o si´, ˝e zaradzi∏. Ale o∏my
mówià dziÊ, ̋ e tam nadal mamuna ludzi wo-
dzi. CoÊ te˝ ka˝e niektórym kierowcom
wciskaç przed tym zakr´tem gaz „do de-
chy”. Wi´cej o tym w nast´pnej „Beczce”.

Piotr Badura

To jest dziwne miejsce
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Apteka Pod Lipami
¸ubniany, ul. Opolska 70a, tel. 0-77 427-05-95

� leki gotowe i recepturowe
(wykonywane wed∏ug recepty)

� refundowane pieluchomajtki
poniedzia∏ek-piàtek 8.00 – 16.00; w soboty 9.00 – 12.00

Studio Fryzur i Urody

CCzzaarrnnoowwààssyy,, uull.. KKaannii 22
((nnaa pprrzzeecciiww sszzkkoo∏∏yy))

KOSMETYKA
tel. 606 520 384

FRYZJERSTWO
tel. 785 627 732

Niemcy
trzymajà si´ mocno

Od lutego przysz∏ego roku TSKN b´dzie Êwi´towa∏ swe 20-le-
cie. Towarzystwo b´dzie mia∏o okazj´ pokazaç swe osiàgni´cia
i zaprezentowaç to, co chcia∏oby w najbli˝szym czasie zrealizo-
waç. Koszty jubileuszowego Êwi´towania majà zostaç w znaczà-
cej cz´Êci pokryte ze Êrodków MSWiA oraz dotacji ze strony nie-
mieckiej. W przysz∏ym roku odb´dà si´ te˝ wybory samorzàdo-
we, co oznacza, ̋ e „ MniejszoÊç” stanie przed trudnym zadaniem
oddzielenia Êwi´towania od kampanii wyborczej.

Chcemy, chcielibyÊmy
Zwracam uwag´ na wybory dlatego, ˝e wykluczenia w TSKN

mia∏y swe êród∏o w krytycznym stanowisku „wyrzuconych” cz∏on-
ków Towarzystwa do zawieranej wówczas koalicji
z SLD i do jego gospodarki finansowej. Krytykowali
oni g∏ównie niedozwolone prawem finansowanie
w 2001 kampanii wyborczej „MniejszoÊci Niemiec-
kiej” ze Êrodków w∏asnych TSKN. Pieniàdze groma-
dzone przez Towarzystwo na cele spo∏eczno-kultu-
ralne zmarnowano na polityk´. Za bardzo dobitne
okreÊlanie tej manipulacji zosta∏em wraz z Hubertem
Beierem pozwany przez Zarzàd TSKN do Sàdu, za
naruszenie dóbr osobistych jego cz∏onków. Sàd
jednak niczego zdro˝nego w naszym post´powaniu
nie zauwa˝y∏, co nie przeszkadza Zarzàdowi TSKN
do dziÊ uznawaç nas za szkodników.

Jak ju˝ wspomnia∏em, w przysz∏ym roku obcho-
dy jubileuszowe TSKN a˝ do jesieni b´dà si´ przeplataç z samo-
rzàdowà kampanià wyborczà. Nie da si´ uniknàç prowadzenia
kampanii wyborczej na jubileuszowych imprezach: uroczystych
spotkaniach, festynach, przeglàdzie dorobku kulturalnego, czy
z okazji wr´czania odznaczeƒ. Kandydaci „MniejszoÊci Niemiec-
kiej” do w∏adz samorzàdowych wszystkich szczebli b´dà na tych
imprezach brylowaç swymi osiàgni´ciami i przedstawiaç swój pro-
gram wyborczy, unikajàc tylko nazwania go po imieniu.

Us∏yszymy to, z czym mamy do czynienia od wielu lat – chce-
my, chcielibyÊmy, po czym kandydaci przedstawià nam list´ po-
bo˝nych ˝yczeƒ – swych marzeƒ i pragnieƒ, których od wielu lat
nie potrafià zrealizowaç. Takim przyk∏adem mo˝e byç ciàgle po-
wtarzane ̋ yczenie, by „MniejszoÊç” by∏a obecna w mediach. ̊ y-
czenie zasadne, bo bez dost´pu do mediów nie da si´ dostarczaç
informacji, interpretowaç wydarzeƒ, utrzymywaç jednoÊci Wspól-
noty, organizowaç jej rozrywk´, politycznie mobilizowaç swój elek-
torat. Tych funkcji nie spe∏ni wydawany przez NTO w j´zyku pol-
skim tygodnik „Heimat”. Ten czterostronicowy tygodnik opolskich
Niemców, kojarzàcy si´ z firmowà wk∏adkà reklamowà, mo˝e co
najwy˝ej poprawiç samopoczucie liderów, gdy˝ ze strony tego wy-
dawnictwa ˝adna inspiracja ani krytyka im nie grozi.

„MniejszoÊç” posiada w∏asnà pras´, telewizj´, radio, internet,
lecz tych bardzo kosztownych narz´dzi nie potrafi w nale˝yty spo-
sób wykorzystaç.

Nowy duch
Obecny Zarzàd TSKN postawi∏ sobie bardzo ambitne zadanie

– naprawiç b∏´dy poprzedników. MniejszoÊciowa wspólnota

oczekuje szczególnie: przejrzystej gospodarki finansowej „Mniej-
szoÊci”, mediów na miar´ ambicji, a nie dostosowanych tylko do
mo˝liwoÊci zatrudnionych tam osób, realnej, a nie udawanej na-
uki j´zyka ojczystego, wi´kszego szacunku dla niemieckiego dzie-
dzictwa na Górnym Âlàsku i odbudowania politycznego znacze-
nia w regionie.

Konsul RFN w Opolu – Ludwig Neudorfer zauwa˝y∏, ̋ e w „Mniej-
szoÊci” dzieje si´ coraz lepiej. Powiedzia∏, ̋ e po zmianach kadro-
wych w VdG i TSKN – „W mniejszoÊci panuje ostatnio nowy duch”.
Jego zdaniem ujawni∏ si´ on podczas wroc∏awskiego festiwalu kul-
tury i przy tworzeniu szkó∏ek sobotnich, które, jak sàdzi, mogà mieç
du˝y i pozytywny wp∏yw na przysz∏oÊç j´zyka i kultury niemieckiej.
Konsul chce, by liderzy „MniejszoÊci” uwierzyli w opiekuƒczà moc
ducha i zmienili oblicze mniejszoÊci niemieckiej.

W latach 90. wysoki rangà urz´dnik niemieckiego MSZ tak po-
wiedzia∏ do wywodzàcego si´ z mniejszoÊci niemieckiej parla-
mentarzysty: „Nie potrzebujemy Niemców w Polsce, potrzebu-
jemy przyjaznych Niemcom Polaków”. Zgodnie z tà dewizà Niem-
cy zacz´∏y przyznawaç swej mniejszoÊci kilkakrotnie wy˝sze
Êrodki finansowe na pomoc materialnà ni˝ na ogólnie poj´tà to˝-

samoÊç. Od tamtej pory niewiele si´ zmieni∏o
w mentalnoÊci niemieckich urz´dników. Liderzy
„MniejszoÊci” odczuli to ostatnio w Krzy˝owej. Na-
szà mniejszoÊç nadal cechuje s∏aba znajomoÊç j´-
zyka ojczystego.

Liderzy zdajà sobie spraw´, ̋ e szko∏y niemieckie
z prawdziwego zdarzenia to kwestia odleg∏ej przy-
sz∏oÊci, dlatego zast´pczo uruchamiajà szkó∏ki so-
botnie. Takie szkó∏ki organizuje si´ zwykle poza gra-
nicami ojczystego kraju, tam, gdzie mieszkajà wi´k-
sze grupy imigrantów. Powstajà nie po to, by uczyç
j´zyka od podstaw, a po to, by nie zatraciç popraw-
nego j´zyka ojczystego. Ich programy nauczania

obejmujà tak˝e histori´, geografi´, Êpiew i religi´.
W zak∏adaniu sobotnich szkó∏ek liderzy „MniejszoÊci” nie za-

wsze kierujà si´ logikà. Za przyk∏ad niech pos∏u˝y Opole-Gos∏a-
wice. Skoro chcà tam uruchomiç szko∏´ bilingualnà, to nale˝a∏o-
by wczeÊniej utworzyç tam sobotnià szkó∏k´. Nie pomyÊlano
o tym, a w dodatku, w tamtejszym przedszkolu dzieci uczà si´ an-
gielskiego. Mocnym j´zykiem nauczycieli i dzieci w tej bilingual-
nej szkole b´dzie j´zyk polski, j´zyk niemiecki nie b´dzie mia∏
szans staç si´ ojczystym, bo w szkole b´dzie tak, jak w rodzin-
nych domach uczniów.

Asymilacja kulturowa
Niemcy, niczym wspomniani w Weselu Wyspiaƒskiego „Chiƒ-

cyki”, jeszcze trzymajà si´ mocno. Gdy „biali barbarzyƒcy” zagro-
zili tradycyjnej kulturze Chiƒczyków, wywo∏ali oni powstanie. Gór-
noÊlàscy autochtoni, stojàc wobec takiego zagro˝enia, udajà si´
na wewn´trznà emigracj´ i wycofujà si´ z udzia∏u w ˝yciu publicz-
nym. Unikajà swej organizacji, nie okazujà publicznie swej odr´b-
noÊci j´zykowej,. Przestajà braç udzia∏ w wyborach, zamykajà si´
coraz bardziej w swoich rodzinach. Izolujàc si´ od swej wspólno-
ty, stajà si´ podatni na asymilacj´ kulturowà. Asymilacja ma nie
tylko naturalny charakter – paƒstwo nie tyle narzuca mniejszo-
Êciom swà kultur´, co uniemo˝liwia dost´p do ich w∏asnej kultu-
ry. Tak by∏o w PRL, tak jest w III RP. Lider bia∏oruskiego ruchu
„O wolnoÊç” – Aleksander Milinkiewicz twierdzi, ˝e tak by∏o rów-
nie˝ w II RP, kiedy to polskie w∏adze zlikwidowa∏y w Zachodniej
Bia∏orusi wszystkie bia∏oruskie szko∏y, a sami Bia∏orusini czuli si´
wtedy ludêmi „drugiego gatunku”.
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¸ubniany
ul. Opolska 74

tel. 509-721-612

¸ubniany
ul. Opolska 74

tel. 509-721-612

Pizzeria w ¸ubnianach
ul. Opolska 74

tel. 077 555-97-74
Serdecznie zaprasza

od poniedzia∏ku
do czwartku w godz. 13-21

piàtek, sobota
i niedziela w godz. 13-22

Proces pe∏nej asymilacji trwa od dwóch do trzech pokoleƒ, je-
steÊmy wi´c w jego krytycznym momencie Dotyczy to szczegól-
nie naszej m∏odzie˝y. Idàc ulicà, nie s∏yszy si´, by m∏odzie˝ po-
rozumiewa∏a si´ w j´zyku niemieckim czy Êlàskim, za to króluje
najpopularniejszy polski wyraz – k..wa. Bez tego s∏owa cz´Êç m∏o-
dzie˝y nie umia∏aby wyra˝aç swych myÊli, wr´cz przesta∏aby mó-
wiç. Du˝à win´ za post´pujàcà asymilacj´ ponoszà nasze elity,
bo wstydzà si´ j´zyka niemieckiego i Êlàskiej gwary. Wybierajàc
naszych przedstawicieli powinniÊmy to mieç na uwadze.

Na Górnym Âlàsku, na styku polskiej wi´kszoÊci oraz nie-
mieckiej i Êlàskiej mniejszoÊci, zachodzà przeró˝ne relacje po-
mi´dzy ich cz∏onkami. W wyniku wzajemnego oddzia∏ywania na
siebie dochodzi do stanu jednoÊci i harmonii, jednak bardzo ∏a-
two mo˝e te˝ dojÊç do stanu sk∏ócenia i konfliktu. Wymagana
jest wi´c wysoka kultura i poszanowanie we wzajemnych rela-
cjach na co dzieƒ. Dotyczy to te˝ relacji pomi´dzy tutejszymi
Niemcami i Âlàzakami. Nowy ordynariusz opolski ks. bp Andrzej
Czaja powiedzia∏: „Skoro jestem Âlàzakiem, to znaczy, ̋ e jestem
troch´ Polakiem i troch´ Niemcem”. Te s∏owa naszego biskupa
dzia∏acze TSKN powinni sobie wbiç do g∏owy, zanim znowu za-
cznà g∏osiç swe credo – „Âlàzaków nie ma”. Bez Âlàzaków to˝-
samoÊç Niemców na Górnym Âlàsku mo˝e nie przetrwaç. Czas
wi´c skoƒczyç z ignorowaniem ludzi, którzy deklarujà narodo-
woÊç Êlàskà.

Ja∏owe popisy
Zaw∏aszczanie rodzimej ludnoÊci Êlàskiej jest b∏´dem, ale wi´k-

szym b∏´dem liderów mniejszoÊci niemieckiej jest prowokowanie
negatywnego odbioru spo∏ecznego jej polskich wspó∏mieszkaƒ-
ców i przyczynianie si´ do psucia wizerunku paƒstwa niemieckie-
go. Nie nale˝y si´ wi´c dziwiç, ˝e w 20. rocznic´ Mszy Pojedna-
nia w Krzy˝owej, ˝adna ze stron nie afiszowa∏a si´ mniejszoÊcià
niemieckà. „MniejszoÊç” nie ma si´ co obra˝aç z tego powodu,
gdy˝ jej wk∏ad w pojednanie od lat ma charakter czysto werbal-
ny. Coraz cz´Êciej dzia∏acze „MniejszoÊci” szukajà pola do popi-
su, ka˝da okazja jest dla nich dobra, by zaistnieç w Êwiadomo-
Êci elektoratu.

Ja∏owe popisy przynoszà cz´sto szkody, bo dzia∏acze „Mniej-
szoÊci” nie potrafià dostrzec stanów emocjonalnych Polaków ani
ich sposobu myÊlenia. Czasem popisy dzia∏aczy wynikajà z przy-
czyn poza ideowych. Sàdz´, ˝e z takim przypadkiem mamy do
czynienia w Dobrodzieniu, gdzie szef VdG – Bernard Gaida, na
swej posesji przy ulicy Opolskiej, postawi∏ dwuj´zycznà tablic´
z napisem: ul. Opolska 126 i Oppelner Str. 126. Wielu ludziom ten
popis szefa VdG si´ nie podoba. Burmistrz Dobrodzienia – Ró˝a
Koêlik próbuje usprawiedliwiç Gaid´, mówiàc: „tablice sà legal-
ne, bo stojà na gruncie prywatnym”. Pani burmistrz dokonuje re-
interpretacji prawa, zapomina jednak o duchu praw, który wska-
zuje, ˝e czasem, bez porozumienia mi´dzy ludêmi – z litery pra-
wa nie powinno si´ korzystaç.

O tym, jak dra˝liwe jest podwójne nazewnictwo niech Êwiad-
czy choçby zdarzenie, które mia∏o miejsce w Ma∏opolsce, na te-
renach zamieszkanych przez ̧ emków. Po postawieniu tam dwu-
j´zycznych tablic, pewien katolicki ksiàdz modli∏ si´ w intencji
„umocnienia polskoÊci tych ziem”.

Swe post´powanie Gaida t∏umaczy tym, ˝e jest wielbicielem
dwuj´zycznoÊci. Moim zdaniem, jego post´powanie wynika po
cz´Êci z egocentryzmu, a po cz´Êci z ch´ci zrobienia kryptore-
klamy znajdujàcej si´ pod tym adresem jego prywatnej firmy.
Wskazuje na to sama tablica, która „ni to pies, ni wydra” – nie przy-

pomina typowej tablicy z nazwà ulicy ani tabliczki z oznaczeniem
numeru domu.

Ci dzia∏acze, szczególnie samorzàdowi, którzy zechcà przystà-
piç do „Fan Clubu” Gaidy, nie muszà „wykr´caç Hausnumme-
rów”. Wystarczy, ˝e postàpià jak ko∏obrzescy samorzàdowcy
(zdj´cie) i pod nazwà ulicy umieszczà dwuj´zyczne informacje
o tym, gdzie znajdujà si´ wa˝niejsze instytucje, obiekty i firmy.
Tym, którzy w post´powaniu Gaidy widzà akt odwagi, a sà tacy,
pragn´ uzmys∏owiç, ˝e od 1989 roku odwaga mocno stania∏a.

„MniejszoÊç” dla mniejszoÊci
Na poczàtku dzia∏alnoÊci Towarzystwo musia∏o mieç wrogów,

by podkreÊliç swe znaczenie. Inaczej nie by∏oby organizacjà, tyl-
ko szarà masà, niezdolnà do realizacji swoich celów. W tej chwi-
li „MniejszoÊç” ma zupe∏nie innà strategi´, nie zamierza szukaç
zwady, chce inaczej budowaç swà to˝samoÊç. Integrujàc si´
z wi´kszoÊcià, mniejszoÊç nie chce poddaç si´ procesowi asy-
milacji. Pod poj´ciem „MniejszoÊç” mam na myÊli instytucje: VdG,
TSKN, Fundacj´, Komitet Wyborczy „MN” i czo∏owe postacie
mniejszoÊci niemieckiej – Bernarda Gaid´, Norberta Rascha, po-
s∏a Ryszarda Gall´. Trzeba przyjàç, ̋ e w opracowanej w ¸ubowi-
cach strategii zosta∏y uj´te wszystkie priorytety mniejszoÊci nie-
mieckiej i ˝e zostanà one zrealizowane.

Zajmujàc si´ strategià nie mo˝na przejÊç oboj´tnie obok tego,
co na co dzieƒ dzieje si´ w stosunkach polsko-niemieckich.
Mieszkajàcy w Niemczech socjolog prof. Zdzis∏aw Krasnod´bski
g∏osi w ogólnopolskim wysokonak∏adowym dzienniku, ̋ e ma wàt-
pliwoÊci co do u˝ytego przez polskich i niemieckich biskupów
sformu∏owania „krzywda wyp´dzenia”. G∏osi te˝, ˝e „na Âlàsku
Opolskim niemiecka mniejszoÊç ma swoje koÊcio∏y”. Ze swego
nieprawdziwego twierdzenia wyciàga wniosek, ˝e polscy katoli-
cy w Niemczech powinni mieç podobne przywileje. Takie informa-
cje nale˝y prostowaç, a nie wspomagaç Rod∏aków w ich ma∏o re-
alnych ̋ àdaniach, a przynajmniej im takiej pomocy nie obiecywaç.
Od tego sà polscy i niemieccy politycy. Zamiast dowartoÊciowy-
waç liderów niemieckiej Polonii, czas zajàç si´ dowartoÊciowa-
niem w∏asnych dzia∏aczy. Wielu z nich na pewno zas∏uguje na od-
znaczenia paƒstwowe za swà prac´, a jubileusz 20-lecia TSKN jest
ku temu dobrà okazjà. Tylko dobrze zmotywowani dzia∏acze TSKN
mogà gwarantowaç, ˝e Niemcy nadal b´dà trzymaç si´ mocno.

Bernard Sojka
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OPONY • WULKANIZACJA
Wojciech Filipowicz

Kup, ul. 1 Maja 1b
czynne 9.00-17.00
w soboty 9.00-15.00

tel. 077 403-26-10

kom. 607 381 644

❏ opony nowe i u˝ywane
zachodnich firm do samochodów
osobowych i dostawczych

❏ monta˝ i wywa˝anie

❏ us∏ugi wulkanizacyjne

❏ oleje Castrol + wymiana

www.giesa.pl

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, sypialnie, ∏azienki,

garderoby, szafy i inne

Aran˝acja, pomiar i projekt w cenie mebli
Popielów, ul. Klasztorna 3
Sklep – Dobrzeƒ Wielki ul. Namys∏owska 22
tel. 077 46-95-279, kom. 604-995-183

W ofercie
tak˝e

sprz´t AGD

Nowe place zabaw
Zlecenie na wykonanie oÊmiu pla-

ców zabaw w gminie Dobrzeƒ Wielki
otrzyma∏a we wrzeÊniu firma FACTOR.
Zaplanowano je: w Kup przy ulicach Li-
gonia i Szpitalnej, w ChróÊcicach przy

ulicach Âw. Rocha 26 i Kopiec 27,
w Czarnowàsach przy Brzozowej, w Do-
brzeniu Wielkim przy Sienkiewicza,
w Borkach przy Szkolnej 12 i w Dobrze-
niu Ma∏ym przy Chopina.

OdwiedziliÊmy w Kup gotowe ju˝ tam-
tejsze place zabaw. Bardzo podoba∏ si´

nam ten przy ul. Ligonia (zdj´cie z lewej).
Ligonia to zaciszna ulica, a na dodatek
urzàdzony przy niej plac zabaw otacza
las. Plac przy Szpitalnej usytuowano
obok szpitala (zdj´cie z prawej). Ucieszà
si´ z niego odwiedzajàce pacjentów ro-
dziny z dzieçmi.

Nagrodzona troska
Gazeta „Schlesisches Wochenblatt” og∏osi∏a swego czasu ple-

biscyt na samorzàd przodujàcy dba∏oÊcià o atrakcyjnoÊç swej
gminy. Przez dwa miesiàce na ∏amach „SW” przedstawiano sys-
tematycznie artyku∏y informujàce o walorach turystycznych opol-
skich gmin. Czytelnicy mogli ruszyç rowerami w teren, by zasy-
gnalizowane to i owo oglàdnàç i tym sposobem przy okazji wy-
poczàç w bliskoÊci z naturà i historycznà materià opolskiej ziemi.

Nie by∏o z tym k∏opotu w gminie Dobrzeƒ Wielki, na terenie któ-
rej Êcie˝kami i trasami rowerowymi mo˝na dotrzeç nie tylko do
ka˝dej z dziewi´ciu wiosek, ale te˝ do ka˝dego szczególnego
miejsca. A jest ich sporo i to zarówno w wi´kszych jak i w mniej-
szych wioskach. Nie sposób wszystkie tu wymieniç, ale warto
wspomnieç przynajmniej o cenniejszych.

W Dobrzeniu Wielkim, prócz koÊcio∏a parafialnego p.w. Êw. Ka-
tarzyny, jest drewniany koÊció∏ek Âw. Rocha z 1658. Podobnie
w Czarnowàsach, gdzie odbudowano koÊció∏ek drewniany Âw.
Anny po po˝arze w 2005. W Czarnowàsach jest te˝ klasztor Nor-
bertanek z XIII wieku i koÊció∏ parafialny Âw. Norberta. Z kolei
w ChróÊcicach, w stosunkowo m∏odym koÊciele parafialnym Âw.
Jadwigi znajdujà si´ warte pos∏uchania organy koncertowe.

Wymienione miejscowoÊci le˝à przy Odrze, a Czarnowàsy tak-
˝e przy Ma∏ej Panwi i Swornicy. Nad Swornicà ulokowana jest te˝
stara wioska Krzanowice. BliskoÊç Odry jest równie˝ rekreacyjno-
turystycznie wykorzystywana w Dobrzeniu Ma∏ym i Borkach. Wod-
niackiemu relaksowi s∏u˝à te˝ dobrzeƒskie akweny Okoniówka i kà-
pielisko Balaton, le˝àce przy Êcianie lasu. Za tym lasem jest Kup

z parafialnym koÊcio∏em Âw.
Jerzego. Warto odwiedziç
w tej wsi tak˝e Izb´ LeÊnà.

W otoczonych lasem
Âwierklach jest koÊció∏ Nie-
pokalanego Serca NMP,
s∏ynny z Obchodów Fatim-
skich, Park Rekreacyjno-
Wypoczynkowy pod lasem,

znanym grzybiarzom, a na przeciwnym kraƒcu jeziorko elektrow-
niane, prawie ostoja, pe∏ne dzikiego ptactwa.

Pó∏nocna strona gminy to lasy, stanowiàce cz´Êç Stobrawskie-
go Parku Krajobrazowego, czyli przyroda pe∏na tajemnic goto-
wych do odkrycia.

Je˝eli ktoÊ mia∏by ochot´ d∏u˝ej w gminie zabawiç, ma do dys-
pozycji baz´ hotelowo-restauracyjnà, rozrywkowo-turystycznà
w ka˝dej jej wi´kszej miejscowoÊci, w tym np. trzy kr´gielnie, izby
regionalne, GOK itd.

W´drujàcy po gminie zauwa˝à te˝ pomniki ofiar wojen Êwia-
towych. Pomnik w Dobrzeniu Wielkim to dzie∏o artysty rzeêbiarza
Habersetzera. Pomniki sà te˝ w Czarnowàsach, ChróÊcicach, Kup
i Brzeziu. W Âwierklach stoi pamiàtkowy obelisk.

Wiele jest jeszcze wartych poznania miejsc, z którymi czytelni-
cy „Schlesisches Wochenblatt” mieli okazj´ si´ zetknàç, by potem
SMS-ami i kartkami pocztowymi zdecydowaç w plebiscycie, ̋ e to
w∏aÊnie samorzàd gminy Dobrzeƒ Wielki wyró˝ni∏ si´ troskà
o atrakcyjnoÊç swej gminy, szacunkiem do jej elementów histo-
rycznych, szczególnie w przypadku koÊcio∏a Âw. Rocha. Przedsta-
wiciele gazety: pani Bondarenko i pan Dzieszkowski na Sesji Ra-
dy Gminy Dobrzeƒ Wielki w dniu 18 listopada, wr´czyli przewod-
niczàcemu rady gminy stosownà plakiet´ na t´ okolicznoÊç i z∏o-
˝yli radnym, a w∏aÊciwie to ca∏ej gminie, serdeczne gratulacje.

Józef Moczko – Êwierklanin
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SPRZEDA˚ RATALNA!!!

PRODUCENT OKIEN
I DRZWI Z PCV

CENY PROSTO OD PRODUCENTA 

e-mail: domix-p@o2.pl
www.domix-p.opole.pl

c z y n n e
8.00-17.00

❏ gwarantowana wysoka jakoÊç wykonania
❏ rozwiàzania konstrukcyjne do ka˝dego obiektu
❏ estetyka i trwa∏oÊç na wiele lat

Dobrzeƒ Ma∏y
ul. Krótka 3

tel. 077
440-42-13

US¸UGI PROTETYCZNE
� wykonywanie uzupe∏nieƒ protetycznych
� ekspresowa naprawa protez

Czynne codziennie od 11.00 do 17.00

tel. 077 44-18-488, ca∏odobowy 0 501-363-342
Opole, ul. 1 Maja 15 – oficyna, wejÊcie bramà
naprzeciw przystanku MZK przy dworcu PKS

r a b a t y  –  r a t y  –  r a c h u n k i  –  k o s z t o r y s y

Gminne przetargi
✜ 16 listopada gmina og∏osi∏a przetarg nie-
ograniczony na dostaw´ i instalacj´ fabrycz-
nie nowego sprz´tu komputerowego dla Ze-
spo∏u Szkó∏ w Czarnowàsach. Stara szko∏a
ma dostaç m.in. szeÊç nowych telewizorów
LCD z przekàtnà ekranu 32 cale, szeÊç od-
twarzaczy DVD i kserokopiark´ a do przed-
szkole m.in. komputer i ruter. Czas na sk∏a-
danie ofert wyznaczono do 1 grudnia, a ter-
min wykonania zadania na 30 dni od daty
udzielenia zamówienia.
✜ 16 listopada gmina og∏osi∏a przetarg
nieograniczony na dostaw´ mebli dla Ze-
spo∏u Szkó∏ w Czarnowàsach. Czas na
sk∏adanie ofert wyznaczono do 1 grudnia,
a termin wykonania zadania na 30 dni od

daty udzielenia zamówienia.
✜ Budowà parku rekreacyjnego w Dobrzeniu
Wielkim zajmie si´ Przedsi´biorstwo Wielo-
bran˝owo-Us∏ugowe BEST-OPEBEL S.C.
Jerzy Kiryczuk, Wies∏aw Wójcik z Borków. Zaofe-
rowa∏o ono wykonanie zadania za ok. 2 mln z∏.
✜ Przetarg na przebudow´ i remont budyn-
ku OSP Czarnowàsy wygra∏a Firma Remon-
towo-Budowlana Glatki z Popielowa. Wyko-
na prace za ok. 100 tys. z∏. Roboty ju˝ trwa-
jà. O zadanie stara∏o si´ te˝ 7 innych firm
z Brzegu, Rybnej, Namys∏owa, Krapkowic
i Opola (3).
✜ Do przetargu na wzniesienie budynku za-
plecza obok boiska w Kup stan´∏o 8 firm, a do
przetargu na przebudow´ i rozbudow´ zaple-
cza boiska sportowego w Krzanowicach a˝
13. Rozstrzygni´cia przetargów nastàpià wi´c
póêniej ni˝ planowano.

Do remontu pójdzie wiadukt obok stacji
PKP w Dobrzeniu Wielkim. ¸àczy on ul.
Dworcowà z ul. Stawy. Remont obejmie te˝
podjazd od ul. Dworcowej i oba podjazdy
od ul. Stawy (od strony ul. Namys∏owskiej
i od Balatonu). Podjazdy mia∏y kiedyÊ ba-
riery z kàtownika stalowego umocowanego

w s∏upkach granitowych. Kàtowniki rozkra-
dziono. Teraz b´dà usuni´te tak˝e s∏upki
granitowe, bo powstanà nowe bariery ze
s∏upkami stalowymi i umocowanà do nich
prowadnicà z profilowanej taÊmy stalowej.

Na samym wiadukcie barier nie b´dzie,
bo sà tam balustrady. Muszà one jednak
byç podwy˝szone. Dotàd ich por´cze by-
∏y na wysokoÊci metra, a teraz majà si´gaç
o 30 cm wy˝ej, bo tak wymagajà dziÊ prze-
pisy. Wymienione majà te˝ byç skorodowa-
ne os∏ony zabezpieczajàce przed pora˝e-
niem pràdem z sieci trakcyjnej i uzupe∏nio-
ne kraw´˝niki mostu. Naprawiony ma byç
asfalt na podjazdach i wiadukcie.

O zadanie ubiega∏y si´ trzy firmy. Prze-
targ ju˝ rozstrzygni´to. Wygra∏o go Przed-
si´biorstwo Robót In˝ynieryjno Mostowych
MOSTY PRDiM Sp. z o.o. z K´dzierzyna-
Koêla. Zaoferowa∏o wykonanie zadania za
ok. 220 tys. z∏. Prace majà byç wykonane
w pó∏ roku od udzielenia zamówienia.

Wiadukt b´dzie remontowany

W Czarnowàsach
przy ul. Piaskowej

W Czarnowàsach na Podlesiu Lewym,
przy ul. Piaskowej, ko∏o domu rodziny
Urban, znajduje si´ pi´kna kapliczka
wzniesiona przez rodzin´ Josepha Leja
w roku 1880.

Kapliczk´ zbudowano z czerwonej ce-
g∏y. Ma ona dwie kondygnacje. Na parte-
rze znajduje si´ prostokàtna oszklona wn´-
ka. Umieszczono w niej figur´ Serca Pana
Jezusa. W górnej, mniejszej wn´ce, rów-
nie˝ oszklonej, zwieƒczonej pó∏koliÊcie,
znajduje si´ obraz Matki Bo˝ej Królowej
Nieba z Dzieciàtkiem na r´ce. Przed obra-
zem stoi niewielka figurka Matki Bo˝ej
i dwie niewielkie figurki anio∏ków.

Kapliczka zosta∏a z zewnàtrz pomalowa-
na na czerwono, co nieco popsu∏o jej pier-
wotny historyczny charakter. Posiada ona
dwuspadowy dach pokryty dachówkà. Na
kraw´dziach dachu znajdujà si´ cztery ma-
∏e kolumienki zwieƒczone kulami. Szczyt
dachu zosta∏ zwieƒczony du˝ym metalo-
wym pi´knie wykonanym krzy˝em, na któ-
rym wisi figurka ukrzy˝owanego Chrystusa.
Na krzy˝u znajduje si´ te˝ wykuta z meta-
lu data zbudowania kapliczki – 1880.

Kapliczka stoi na prywatnym gruncie
i jest zawsze pi´knie zadbana. Niewàtpli-
wie nale˝y ona do grupy najpi´kniejszych
kapliczek, nie tylko w Czarnowàsach, ale
w ca∏ej okolicy. W dawnych czasach miesz-
kaƒcy gromadzili si´ przed nià na nabo-
˝eƒstwa majowe.

Ernst Mittmann
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Godziny otwarcia: 7.30 – 17.00
i w ka˝dà sobot´ od 8.00 do 13.00

OKR¢GOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Popielów, ul. Szenwalda 39 A, tel. 077 427-56-90 do 92

– komputerowa diagnostyka silnika
– przeglàdy techniczne (rejestracje) wszystkich typów pojazdów
– remonty pojazdów

MMII¢¢DDZZYYNNAARROODDOOWWYY PPRRZZEEWWÓÓZZ
OOSSÓÓBB
II TTOOWWAARRÓÓWW
Marcin Nowok
MARTI-TRANS, ul. Pokojska 3 kom. 0 603 193 155
46-083 Nowe Sio∏kowice tel. 077 46-92-008

Zapraszamy!
PSL ZG w Popielowie zaprasza. Masz

problem, chcia∏byÊ coÊ zmieniç w naszej
gminie – napisz do nas. Nasz adres:

PPSSLL ZZGG
uull.. PPoowwssttaaƒƒccóóww 3344
4466--009900 PPooppiieellóóww

ee--mmaaiill:: ppssllppooppiieellooww@@iinntteerriiaa..ppll

Stowarzyszajà si´
OtrzymaliÊmy informacj´, ̋ e 26 listopa-

da odby∏o si´ w Stobrawie spotkanie osób
zainteresowanych powo∏aniem gminnego
stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele ró˝nych miejscowoÊci
gminy Popielów. Zadecydowali oni, ̋ e b´-
dà kontynuowaç prace nad za∏o˝eniem
stowarzyszenia. Gdy dowiemy si´ czegoÊ
wi´cej na ten temat, to poinformujemy na-
szych czytelników.

Zarzàd Ko∏a ¸owieckiego nr 2 „¸oÊ”
zorganizowa∏ 7 listopada polowanie hu-
bertowskie oraz wieczornic´ ku czci Êw.
Huberta. Polowanie rozpocz´∏o si´
o godz. 8:00. Prowadzi∏ je prezes ko∏a –
Dariusz Bartha. Z powodu Êwi´ta trwa∏o
ono jednak tylko do godz. 14.

Âw. Hubert nie by∏ zbyt ∏askawy dla my-
Êliwych w dniu swego Êwi´ta, bo mimo ̋ e
polujàcych by∏o dwudziestu, to upolowa-
no zaledwie jednà, jedynà sarn´. Królem
polowania zosta∏ Konrad Kachel a króla-
mi pudlarzy Tadeusz Kita i Mateusz Kulig.

O godz. 19 wszyscy myÊliwi z osoba-

mi towarzyszàcymi oraz zaproszeni go-
Êcie spotkali si´ w restauracji „Na Górce”
w Starych Sio∏kowicach, by uczciç tam
patrona myÊliwych, poprzez uczestnictwo
w wieczornicy. UroczystoÊç rozpocz´∏o
wprowadzenie sztandaru ko∏a, po czym
przedstawiono osobom towarzyszàcym
przebieg polowaƒ zbiorowych przez wy-
konanie wszystkich sygna∏ów ∏owieckich.

W dalszej cz´Êci uroczystoÊci prezes
ko∏a wr´czy∏ królowi polowania i królom
pudlarzy okolicznoÊciowe puchary, a naj-
starszy sta˝em Walter Piechota przekaza∏
królowi polowania puchar przechodni,
sponsorowany przez mi∏oÊnika ko∏a, An-
drzeja Nimpsza.

W mniej oficjalnej cz´Êci wieczornicy
jej uczestników bawi∏ kabareciarz „Józef
Baciar” humorem Êlàskim i nie tylko, a tak-
˝e orkiestra. Hubertus poÊwi´cony jest
patronowi myÊliwych, ale tak˝e ˝onom
i narzeczonym, które nie uczestniczà bez-
poÊrednio w polowaniach lecz zaj´te sà
w tym czasie obowiàzkami domowymi.
Hubertus to okazja, by podczas wspólnej
zabawy podzi´kowaç im za to.

W sk∏ad Zarzàdu Gminnego PSL wchodzà
obecnie nast´pujàce osoby: 
- KKaazziimmiieerrzz ZZiimmnnyy - prezes

- SSttaanniiss∏∏aaww SSzzyymmoocchhaa - wiceprezes, sekretarz

- LLeesszzeekk II˝̋yykkoowwsskkii - skarbnik 

- WW∏∏aaddyyss∏∏aaww BBuuddaass - cz∏onek

W dniu 25 listopada Wójt Gminy Popie-
lów Dionizy Duszyƒski podpisa∏ z opolskà fir-
mà „INSBUD” sp. z o.o. umow´ na realiza-
cj´ zadania pod nazwà „Rozbudowa infra-
struktury technicznej w Gminie Popielów po-
przez budow´ kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w Kar∏owicach oraz budow´ kanali-
zacji sanitarnej i wymian´ sieci wodociàgo-
wej w Kurzniach” – poinformowano na gmin-
nej stronie internetowej (www.popielow.pl).

Zadanie to jest wspó∏finansowane przez
Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 2007-2013.
¸àczne wydatki inwestycyjne przeznaczone
na ten cel to kwota 8.352.896 z∏. Ârodki zo-

stanà wydatkowane w latach 2009-2012.
W zwiàzku z rozpocz´ciem budowy ka-

nalizacji wszyscy mieszkaƒcy Kar∏owic
i Kurzni zaproszeni sà na spotkanie w Domu
Kultury w Kar∏owicach. Odb´dzie si´ ono
w dniu 8 grudnia (wtorek). Poczàtek o godz.
18:00.

Spotkanie poÊwi´cone b´dzie nast´pujà-
cym sprawom:

1. Przedstawienie Wykonawcy inwestycji
2. Przedstawienie Inspektora Nadzoru
3. Omówienie zasad realizacji inwestycji
4. Omówienie warunków technicznych

i finansowych zwiàzanych z przy∏àczeniem
si´ do realizowanej kanalizacji sanitarnej
przez mieszkaƒców

5. Harmonogram realizacji robót.

Kanalizacja Kar∏owic i Kurzni

Uczcili Êwi´tego Huberta

KKiieerrmmaasszz 66 XXIIII
Kiermasz Adwentowo-Âwiàteczny odb´-

dzie si´ w niedziel´ 6 grudnia w Starych Sio∏-
kowicach na placu przy plebanii. Poczàtek
o 14:00. Organizatorzy, czyli Rada So∏ecka
Starych Sio∏kowic i Parafialny Zespó∏ Cari-
tas, serdecznie zapraszajà ca∏e rodziny,
dzieci, rodziców i dziadków na tradycyjne ju˝
wspólne Êwi´towanie Adwentu i dnia Âwi´-

tego Miko∏aja w odnawianym parafialnym
miejscu spotkaƒ przy plebanii.

W programie przewidziano wiele atrakcji:
wyst´py artystyczne dzieci z przedszkola
i szko∏y, wyst´py orkiestry d´tej, taniec hip-
hop, studio piosenki, wyst´p zespo∏u „Sprze-
dawcy Marzeƒ” i wizyta Âwi´tego Miko∏aja.
B´dà te˝ stroiki i ozdoby Êwiàteczne, kawa
i s∏odkoÊci, dania z grilla i goràce napoje.
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Szybko i solidnie
uszyjemy Twoje marzenia
od firanki po sukni  lubn
Zapraszamy: pon.-pt. 8-16
( roda do 18), sobota 9-13

Barbara Giesa
ul. Wolno ci 1 Ip.
46-090 Popielów
tel. 0 692-555-773

SK¸AD OPA¸U
Stare Budkowice, ul. Targowa 40
tel./fax 077 4210011
kom. 0506 060 359

DOBRY TANI W¢GIEL i KOKS
Tylko u nas ceny bez poÊredników!

Kto robi hec´?
Pokazana na zdj´ciu poni˝ej tabliczka

z niemieckà nazwà ulicy (Bahnhof
Straße) wisi sobie spokojnie w gminie
Murów od dawien dawna i nikomu nie
przeszkadza. Tymczasem gdzieÊ tam
ktoÊ powiesi∏ tabliczk´ z niemieckà na-
zwà ulicy i gadanie jest na pó∏ Polski.
Dlaczego bywa tak ró˝nie?

Mo˝e jest tak, ̋ e gdy ktoÊ wiesza nie-
mieckà tabliczk´, bo takà chce na swym
domu mieç, to nikomu to nie wadzi. Je-
go dom, jego wybór. JeÊli jednak ktoÊ
powiesi niemieckà tabliczk´ z myÊlà
o wywo∏aniu hecy, jeÊli zacznie np. zwo-
∏ywaç w tej sprawie konferencje praso-
we, nag∏aÊniaç rzecz w mediach, to
w koƒcu uda mu si´ zrobiç hec´, bo i po
drugiej stronie sà tacy, którzy ka˝dy po-
wód uznajà za dobry, dla robienia sobie
darmowej reklamy.

Odnowa Nowych Budkowic
Jednym z punktów porzàdku obrad sesji

Rady Gminy Murów w dniu 26 listopada by-
∏o zatwierdzenie „Planu odnowy miejscowo-
Êci Nowe Budkowice na lata 2009-2024”.
Radni jednog∏oÊnie zatwierdzili ten plan.

Autorami planu sà: Andrzej Urban, Ewa
Larisz, Krzysztof Rohrbach, Alfred Hadasz
i Marek Sztorc przy wspó∏pracy so∏tys wsi
Bernadety Janus. W planie omówiono silne
i s∏abe strony miejscowoÊci, jej szanse i za-
gro˝enia. Do zagro˝eƒ, zaliczono tylko emi-
gracj´ i ni˝ demograficzny. Powodujà one
systematyczny spadek liczby mieszkaƒców
(2006 – 387, 2007 – 383, 2008 – 380).

Znacznie wi´cej ni˝ zagro˝eƒ dostrzegli au-
torzy szans. Sà nimi: budownictwo w du˝ym
stopniu z ceg∏y, miejsce rekreacyjno-wypo-
czynkowe UZEK (trzy stawy), obecnoÊç w Sto-
brawskim Parku Krajobrazowym, bliskoÊç Sta-
rych Budkowic, stworzenie warunków do roz-
budowy wsi, budowa placu sportowo rekre-
acyjnego, budowa Êcie˝ek rowerowych i pie-

szych, przystàpienie do programu „Odnowa
Wsi”, walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
(estetyka), wykorzystanie Internetu, udzia∏ gmi-
ny Murów w programie „Lider”, lepsza wspó∏-
praca z Urz´dem Gminy, zwi´kszenie aktyw-
noÊci m∏odzie˝y i rozwój agroturystyki.

W planie odnowy wsi sformu∏owano wie-
le celów. Sà to: kultywowanie tradycji po-
przez uroczystoÊci wiejskie, poznawanie hi-
storii wsi i jej promowanie (kontakty z by∏y-
mi mieszkaƒcami i kronika wsi), organizowa-
nie dzieciom wolnego czasu poprzez budo-
w´ placu zabaw, poprawa infrastruktury tech-
nicznej poprzez budow´ przydomowych
oczyszczalni Êcieków, chodników, dróg i ga-
zociàgu, poprawa bezpieczeƒstwa (chodni-
ki, asfalt i oÊwietlenie), promocja wsi i pod-
noszenie jej estetyki poprzez kosmetyk´
drzew i coroczny konkurs „Najpi´kniejsza za-
groda”, utworzenie stowarzyszenia „Nowe
Budkowice” i próba tworzenia bazy us∏ugo-
wo-rzemieÊlniczej.

UroczystoÊç Êw. Marcina obchodzono 11 listopada
w Zagwiêdziu (zdj´cie lewe) i 14 listopada w Murowie
(zdj´cie prawe). Wi´cej zdj´ç mo˝na obejrzeç na
gminnej stronie internetowej (www.murow.pl)

Realizacji wymienionych celów s∏u˝yç majà planowane zadania:
1. Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego „UZEK" w latach 2009-2011 (szacunkowy

koszt – 500 tys. z∏)
2. Budowa chodników (ul. Dworcowa od mostów do rodziny Sowada) w latach 2010-2014

(400 tys. z∏)
3. Wymiana chodnika ul. Lipowej na ca∏ej d∏ugoÊci w latach 2010-2012 (300 tys. z∏)
4. Wyasfaltowanie drogi Wiejskiej od posesji Chrzanowska do ul. Dworcowej w latach

2011-2016 (1,5 mln z∏)
5. Przydomowe oczyszczalnie Êcieków w latach 2011-2014 (300 tys. z∏)
6. Konkurs na najpi´kniejszà zagrod´ w latach 2010-2024 (1.500 z∏/rok)
7. Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w latach 2009-2011 (10 tys. z∏)
8. UroczystoÊci wiejskie (imprezy cykliczne) w latach 2009-2024 (2 tys. z∏/rok)
9. Festyn Rodzinny w latach 2009-2024 (5 tys. z∏/rok)
10. Do˝ynki Gminne co 4 lata w latach 2009-2024 (30 tys. z∏)
11. Kosmetyka drzew co dwa lata w latach 2009-2024 (2 tys. z∏/rok)
12. Doprowadzenie pràdu i oÊwietlenia na plac rekreacyjno-sportowy w latach 2009-2014 (20 tys. z∏).
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e-mail:prestige4@op.pl www.prestige.opole.pl

Czynne 6 dni w tygodniu
w godzinach 9.00 – 21.00

45-531 Opole
ul. G. Morcinka 43
tel. 077 423-44-85

tel. kom. 0 508 519 192

GABINET  DENTYSTYCZNY

Stare zdj´cie
Stare zdj´cie u góry po lewej, a w∏aÊci-

wie ilustracja z albumu „Opole 150 lat fo-
tografii” pokazuje widok na Zaodrze od
strony Ostrówka, z tymczasowà drewnia-
nà k∏adkà, zbudowanà na czas przebudo-
wy Mostu Stulecia (fragment starego jesz-
cze Mostu Stulecia widaç na lewym skra-
ju zdj´cia). Mo˝na na tym zdj´ciu do-
strzec kilka ciekawych szczegó∏ów. Po
wydrukowaniu w „Beczce” nie b´dà one
chyba widoczne, wi´c oznaczy∏em je cy-
ferkami. Na zdj´ciu u góry po prawej, dla
porównania, wspó∏czesny widok, mniej
wi´cej z tego samego miejsca.

Ca∏kiem z lewej strony starego zdj´cia
stoi figura Êw. Jana Nepomucena (1), pa-
trona Mostu Stulecia (Jahrhundertbrücke),
a za nià, z prawej, za p∏otem, na parterze
kamienicy widaç ∏ukowate okna (2) jakie-

goÊ sklepu, co sugeruje koƒcowy wyraz
napisu na jego froncie: „auswahl”.

Most Stulecia nie przetrwa∏ frontowej za-
wieruchy w styczniu 1945. Jego patron si´
osta∏, co widaç na powojennej ju˝ widoków-
ce u do∏u po lewej. Widaç te˝ na niej rekla-
m´ „Centrala ̋ elaza i stali” u podnó˝a WRN
i Wie˝y Piastowskiej. Z kolei gdy most od-
budowano w 1962 jako „Most Piastowski”,
to „Nepomucyna” ju˝ nie by∏o i tak jest do
dziÊ (ktoÊ mo˝e wie, gdzie on si´ podzia∏).

Budowla z wie˝à zegarowà (3), ca∏kiem
po prawej stronie, to szko∏a – Pfarrer Paul-
schule (obecnie Publiczna Szko∏a Podsta-
wowa nr 8 im. Gustawa Morcinka) przy
Bleichstr. (dziÊ ul. ks. Norberta Bonczyka)
ciàgnàca si´ dalej salà gimnastycznà (4)
i podwórzem wzd∏u˝ Schulstr. (dziÊ ul. Jó-
zefa Lompy) a˝ do Breslauerstr. (dziÊ ul.
Wroc∏awska) przy której widaç gór´ pier-
wotnego budynku szkolnego (5), majàce-
go obecnie inne przeznaczenie.

W Êrodku widoczny jest budynek z re-
klamami i szyldami, zdradzajàcymi moto-
ryzacyjny charakter tego miejsca – na sa-
mej górze (6) reklama „Automobile”, na
dole szyld (7) pewnie jakiegoÊ salonu
„auto-moto” i szyld nad bramà wjazdowà
na podwórze (8), gdzie mechanicy remon-
towali ówczesne mechaniczne cuda, co
widaç na starej fotografii u do∏u po prawej.
Na pierwszym planie motocykl „Excel-
sior” i rozebrane auto, a na dalszym gór-
na cz´Êç szko∏y (3) zza której wystaje czu-
bek wie˝y zegarowej i sala gimnastyczna
(4), przes∏oni´tà cz´Êciowo budynkiem
gospodarczym.

Takich warsztatów by∏o w przedwojen-
nym Oppeln sporo. W nich w∏aÊnie stawia-
li pierwsze kroki fachowcy, których cz´Êç
znalaz∏a potem zatrudnienie w warszta-
tach serwisowych np. Mercedesa, Opla,
BMW itd.

Józef Moczko – Êwierklanin
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SCHODY
z litego drewna proste i zabiegowe
• projektowanie • produkcja • monta˝

46-081 Dobrzeƒ Wielki, ul. Powstaƒców Âl. 12

SCHODREW – ZAK¸AD STOLARSKI

telefon 0 604 734 114
www.schodrew.opole.pl

Opole
ul. Niemodliƒska 19

Pawilon „Karo”
lokal 35 (I pi´tro)

telefon
077 474-44-64

telefon kom.
602-371-912
www.bsk.opole.pl

BIURO SZKOLENIA KADR

kurs podstawowy kat. B

BSK

Chcieli chodnik
z drugiej strony

PisaliÊmy ostatnio o pracach na ulicach Dunikowskiego
i Rzecznej w Groszowicach. Zatelefonowa∏ do nas czytelnik z ul.
Dunikowskiego. Poinformowa∏, ˝e mieszkaƒcy nie sà zadowo-
leni z przyj´tego rozwiàzania.

Dunikowskiego jest wàska. JeÊli chodnik ma byç odpo-
wiednio szeroki, to mo˝e byç tylko po jednej stronie, bo na
dwa chodniki brak miejsca. Z tym mieszkaƒcy zgadzajà si´.
WàtpliwoÊci sà w sprawie strony, po której ma byç szeroki
chodnik.

Mieszkaƒcy uwa˝ajà za oczywiste, ̋ e szeroki chodnik ma byç
po tej stronie, po której jest wi´cej domów i mieszka wi´cej lu-
dzi. Tymczasem budowany jest on od strony, po której domów
jest wyraênie mniej, a mieszkaƒców du˝o mniej.

Ponadto chodnik budowany jest po stronie, z której sà
pola i zjazdy na nie. Ci´˝kie maszyny rolnicze b´dà teraz

jeêdziç na pola przez nowy chodnik. To mu chyba nie wyj-
dzie na dobre.

DziÊ jest oczywiÊcie za póêno, by coÊ zmieniç – stwierdza
nasz czytelnik – ale mieszkaƒcy zg∏aszali t´ spraw´ ratuszowi
du˝o wczeÊniej. Nikogo jednak nie obchodzi∏a ich opinia. Ra-
tusz zrobi∏ po swojemu. Nasz czytelnik chcia∏, byÊmy napisali
o tej sprawie, aby by∏o wiadomo, jak ratusz lekcewa˝y miesz-
kaƒców.

W Êrod´ 11 listopada Êwi´ty Marcin na
bia∏ym koniu przyby∏ do oczekujàcych go
na placu koÊcielnym groszowiczan. Tam po-
dzieli∏ si´ po∏owà swojego p∏aszcza z bieda-
kiem, którego spotka∏ – to fragment scenki
odegranej przez miejscowà m∏odzie˝.

Dzieci przyby∏y z lampionami na znak
symbolu Êwiat∏a. Po krótkiej scence o Êw.
Marcinie wszyscy udali si´ w „procesji
Êwiat∏a” na plac plebanijny, gdzie czeka-
∏y ich kolejne atrakcje.

Zwyczaj organizowania w dzieƒ Êwi´-
tego Marcina pochodów dla dzieci z lam-
pionami wywodzi si´ z procesji Êwiat∏a
i procesji z pochodniami.

Sà tacy ludzie, którzy dzi´ki swoim do-
brym uczynkom stajà si´ wzorem dla in-
nych. Ich dobre czyny, si∏a przekonywa-
nia ich s∏ów, mi∏oÊç, jakà okazujà innym,
powinny byç dla nas orientacjà w ˝yciu.

Wyra˝one zostaje to w symbolu Êwia-
t∏a: tak, jak Êwiat∏o rozjaÊnia ciemnoÊç
i ogrzewa, tak my powinniÊmy byç dla in-
nych Êwiat∏em, pocieszaç ich i pomagaç
tam, gdzie jest to konieczne, przynosiç lu-
dziom radoÊç i nadziej´.

W osobie Êwi´tego Marcina pokazana
zostaje nam mi∏oÊç do bliêniego i goto-
woÊç do niesienia pomocy szczególnie
w formie dzielenia si´ z innymi.

Organizujàc obchody Âw. Marcina
chcieliÊmy nie tylko podtrzymaç tradycj´
ale tak˝e ukazaç, co naprawd´ wa˝ne jest
w naszym ˝yciu.

Mimo deszczowej pogody frekwencja
na groszowickich obchodach dopisa∏a.
Na t´ okazj´ upieczono 600 rogali,
Uczestnicy oprócz pysznych rogali mieli
zapewnionà kaw´, herbat´, kie∏baski
z grilla i ciep∏ego grzaƒca. Dochód zosta∏
przeznaczony na cele miejscowego
przedszkola.

Organizatorami obchodów Âw. Marci-
na by∏o Przedszkole Publiczne Nr 22
„Bajkowa Rodzina” oraz Proboszcz, ks.
Norbert Dragon. Kornelia Lysek

Od redakcji: Pani Kornelia Lysek jest
Dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr
22 „Bajkowa Rodzina” w Opolu.

Âwi´ty Marcin w Groszowicach
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Arnstein. Przyst´pujàcà do bierz-
mowania m∏odzie˝ z Arnstein, Gänheim,
Binsbach i Heugrumbach zaproszono
do Münsterschwarzbach. Otrzyma tam
odpowiedzi na pytania dlaczego umiera-
my, co si´ wtedy dzieje i czy ja potrafi´
wejÊç na t´ drog´ do Boga.

Arnstein. W Wielkiej Brytanii zapo-
czàtkowano w 1996 akcj´ „Âwi´ta w pu-
de∏ku po butach”. Wy∏o˝one kolorowym
papierem pude∏ka, nape∏nione zabawka-
mi, s∏odyczami, przyborami szkolnymi
i ubraniami odnosi si´ do punktu zbiór-
ki, z którego jako bo˝onarodzeniowe
paczki jadà one do biednych dzieci
z Chorwacji, Litwy, Ukrainy, Rumunii,
Serbii i S∏owacji. Do akcji przy∏àczyli si´
Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. 15 listo-
pada paczki sk∏adano w Arnstein.

Altbessingen. Klub Dzia∏kowców za-
ch´ci∏ dzieci do hodowli dyƒ z rozdanych
im nasion. Jesienià oceniono efekty. Naj-
ci´˝szà dyni´ (25 kg) wyhodowa∏ Simon
Kuhn. Wybrano te˝ dyni´ najpi´kniejszà
i najmniejszà. Wszystkie dzieci dosta∏y
upominki. Akcji patronowa∏a i w jury zasia-
da∏a burmistrz Linda Pappert-Metz. Wr´-
czy∏a trzy g∏ówne nagrody – jab∏onki.

Podzi´kowania
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz

uczniowie Publicznej Szko∏y Podstawowej
w Brynicy sk∏adajà podzi´kowania Radzie
Rodziców oraz wszystkim mieszkaƒcom
wsi zaanga˝owanym w zbiórk´ z∏omu
w dniu 14 listopada. Na szczególne podzi´-
kowania za pomoc zas∏ugujà: pani Barba-
ra Sagan oraz panowie Józef i Tomasz Wo-
darz, Marek Ciernia, Czes∏aw M∏ynarczyk,
Rajmund Âwierc, Dawid Mania, Damian
Pogrzeba, Benedykt D∏ugosz, Jaros∏aw
KrzyÊcin, Rajmund Jendro, Miros∏aw Ha-
dryÊ, Arnold Polok i Piotr Zawierta. Dzi´ku-
jemy te˝ wszystkim mieszkaƒcom, którzy
ofiarowali nam z∏om oraz ksi´dzu probosz-
czowi, który pomóg∏ nam og∏oszeniem
o zbiórce. Pieniàdze za sprzeda˝ z∏omu
przeznaczymy na wycieczk´ miko∏ajkowà
dla dzieci szkolnych do Z∏otego Stoku.
W imieniu wszystkich dzieci dzi´kujemy!!!

¸ubniaƒski OÊrodek Kultury zaprasza 31 grudnia na bal sylwestrowy 2009/2010.
Rozpocz´cie o godz. 19:00. Przygrywa zespó∏ MIKRON. Cena 290 z∏ od pary. W cenie
kolacja, zakàski i napoje. Rezerwacja pod nr tel.: 77 / 421-50-96

ProÊci i wielcy
Takim w∏aÊnie mieszkaƒcom naszej gmi-

ny poÊwi´cono tegoroczne „Zaduszki ludo-
we” w ¸OK. O bliskich i znajomych opowia-
dali m.in. malarka z Je∏owej i autorka znanej
ksià˝ki „Hanyska” – Helena Buchner oraz
Ewa Rosikoƒ-Âwierczewska – lekarz stoma-
tolog z Biadacza.

Maria Mathes z K´py wspomina∏a doktora
Stanis∏awa Tomaszewskiego z Luboszyc: „Dok-
tor Tomaszewski leczy∏ moich ch∏opców. By∏
bardzo dobrym lekarzem. Na ka˝de wezwanie
przyje˝d˝a∏ natychmiast z wielkà ch´cià. Mia∏
bardzo serdeczny stosunek do dzieci.”

O Hildegardzie Kowalczyk, piel´gniarce
z Je∏owej, nauczyciele i dzieci mówià: „Na-
wet najbardziej przestraszone dzieci pod
wp∏ywem perswazji Hildzi nabiera∏y odwagi
i pozwala∏y si´ zbadaç lub zaszczepiç. Hil-
dzia by∏a niezmo˝ona w ch´ci niesienia po-

mocy. Wiedzia∏a, kiedy mówiç, a kiedy mil-
czeç. Wiedzia∏a te˝, ˝e nie wolno Êmiaç si´
z dzieci´cych strachów.”

Wielu doros∏ych z ¸ubnian pami´ta szyb-
ko i wdzi´cznie poruszajàcà si´ po∏o˝nà Li-
sk´ Gawlitz´, a starsze kobiety pami´tajà jej
sztuk´ po∏o˝niczà.

Piotr Wierzga∏a i jego syn Reinhold (Hol-
dzik) byli fotografami z ¸ubnian. O ich rodzi-
nie pi´kny i cenny artyku∏ wspomnieniowy
napisa∏ pan Józef Moczko – Êwierklanin
(”Beczka” nr 4/209).

Zmar∏ych nale˝y wspominaç, bo ich ̋ ycie
to cz´Êç naszej historii. A gdy ktoÊ by∏ „pro-
stym a wielkim”, na naszà pami´ç zas∏ugu-
je szczególnie.

Zaduszki wzbogaci∏y artystycznie uczen-
nice Jolanty i Artura Kansy-Budzicz oraz
utwory wyszukane przez Urszul´ Polok.
Agnieszka Stasz przygotowa∏a na t´ okazj´
prezentacj´ multimedialnà. (I.O.)

Ostania wieczerza
w ¸ubnianach

Pan Gerard Fiech, mieszkajàcy z rodzi-
nà przy ul. Osowskiej w ¸ubnianach, pró-
bowa∏ w robiç ró˝ne rzeczy. KiedyÊ odkry∏
w sobie talent rzeêbiarski i z wielkim po-
Êwi´ceniem odda∏ si´ tej pasji. Pracuje
w ma∏ej pracowni, ale miejsca wystarcza.

Na Êcianach wiszà dzie∏a pana Fiecha.
Jest „Stworzenie Adama” wzorowane na
fresku Micha∏a Anio∏a z Kaplicy Sykstyƒ-
skiej, jest „Pieta”, a w domu jednà ze
Êcian zdobi „Ostatnia wieczerza”. Jak wi-
daç, nasz ∏ubniaƒski artysta – amator lubi
czerpaç inspiracj´ z w∏oskiego renesansu,
ale jest te˝ autorem prac o innej tematyce.

W pracowni towarzyszy panu Fiechowi
stadko 50 papu˝ek, które czynià niezwyk∏y
harmider. Mi´dzy nimi a artystà jest jednak
idealne porozumienie. Rozwita Pierzyna

Dzi´kujemy wszystkim,
którzy okazali nam

wiele serca i ˝yczliwoÊci
oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze
naszego kochanego

M´˝a, Ojca i Dziadka

Waltra Sowy
Rodzina
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Kadlup-Turawa
Zamieszczona obok widokówka „Gruss

aus Kadlup-Turawa” ma prawie sto lat. WieÊ
istnia∏a ju˝ w 1295, ale jako Kad∏ub. Dopiero
znacznie póêniej dodano w jej nazwie Turaw-
ski. Tak zmieniona nazwa przetrwa∏a do dziÊ.

W lewym górnym rogu widokówki wi-
daç sklep pana Kupki. Ciekawostkà jest
stojàca przed nim budka stra˝nika nocne-
go. Budynek sklepu zachowa∏ si´ do dziÊ
w prawie niezmienionym stanie, mimo
up∏ywu blisko stu lat.

Szko∏a widoczna w lewym dolnym rogu,
to obiekt po przebudowie z lat 1911-1912.
Z kolei w prawym górnym rogu pokazano
budynek koÊcio∏a. Istnia∏ on ju˝ w 1863.
Powsta∏ z przebudowanego spichlerza.
KoÊció∏ ten by∏ tak wiele razy przebudowa-
ny, ˝e dziÊ w niczym nie przypomina tego
z archiwalnej widokówki.

Andrzej Latusek

B´dà odÊnie˝aç
Wiadomo ju˝, kto b´dzie odÊnie˝aç

gminne drogi, bo rozstrzygni´to przetarg.
1) Zawada (bez osiedla), Kotórz Ma∏y,

Kotórz Wielki i po∏udniowy brzeg jeziora to
teren pod opiekà firmy „Benbud" Import-
Eksport z Trz´siny.

2) Bierdzany, Kad∏ub Turawski, Turawa,
Marsza∏ki, Rz´dów i pó∏nocny brzeg jezio-
ra odÊnie˝aç b´dzie firma „Transmoch"
z Kad∏uba Turawskiego.

3) W´gry, Osowiec, Trz´sina oraz Osiedle
Zawada to obszar pod opiekà Okr´gowej
Spó∏dzielni Mleczarskiej PRIMA z Opola.

4) Ligotà Turawskà i Zakrzowem Turaw-
skim zajmie si´ firma „Termin Bruk" Sp.
z o.o. z Zakrzowa Turawskiego.

5) Ulic´ Wodnà w Turawie od drogi po-
wiatowej do posesji nr 1 odÊnie˝aç b´dzie
„Remondis" z Opola.

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,

gdy gasnà spory i gojà si´ rany

˝ycz´ wszystkim mieszkaƒcom

Gminy Turawa du˝o zdrowia, mi∏oÊci,

niech ma∏y Jezus w sercach zagoÊci,

szczeroÊci duszy, zapachu ciasta,

przyjaêni, która jak mi∏oÊç wzrasta,

kochanej twarzy, co rano budzi,

i wokó∏ pe∏no ˝yczliwych ludzi.

Nowego Roku spe∏niajàcego

wszystkie Wasze marzenia,

pe∏nego optymizmu, wiary,

szcz´Êcia i powodzenia

˚yczy w imieniu swoim

i pracowników Urz´du

Wójt Gminy Turawa

Waldemar Kampa.

W sobot´ 28 listopada zakoƒczy∏a si´
czwarta edycja otwartego turnieju tenisa
sto∏owego, zorganizowanego przez M∏o-
dzie˝owà Rad´ Gminy Turawa pod ha-
s∏em „Ping Pong w Turawie –2009”. Elimi-
nacje wst´pne trwa∏y od 30 paêdziernika
do 11 listopada. Fina∏, zgodnie z tradycjà,
rozegrano w budynku Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w W´grach.

Rozgrywki fina∏owe toczy∏y si´
w dwóch kategoriach wiekowych. W ka-
tegorii m∏odszej, obejmujàcej zawodni-
ków ze szkó∏ podstawowych, pierwsze
miejsce zajà∏ Rafa∏ Spyra z ¸ubnian. Na
miejscu drugim znalaz∏a si´ Sandra Gola
z Turawy, która otrzyma∏a te˝ tytu∏ „Najlep-
szej ˝eƒskiej rakiety turnieju” (brano pod

uwag´ eliminacje wst´pne i turniej fina∏o-
wy). Trzecie miejsce wywalczy∏ Mateusz
Mazur z Bierdzan.

W kategorii starszej, obejmujàcej m∏o-
dzie˝ po ukoƒczeniu szko∏y podstawowej
a˝ do 25 lat w∏àcznie, zwyci´˝y∏ ¸ukasz
Farys z Kad∏uba Turawskiego. Drugi by∏
Daniel Wiench z Bierdzan a trzecie miej-
sce zajà∏ Patryk Spyra, tak˝e z Bierdzan.
Jak widaç Bierdzany okaza∏y si´ bardzo
silne, bo ich reprezentantom przypad∏a
po∏owa miejsc na podium.

Nagrody wr´czy∏ zwyci´zcom Wójt
Gminy Turawa, pan Waldemar Kampa.
Organizatorzy ju˝ dziÊ zapraszajà
wszystkich ch´tnych na V edycj´ turnie-
ju za rok.

Ping Pong w Turawie – 2009
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Krótko z gminy
✜ Pani wójt zaprosi∏a mieszkanki gminy
Chrzàstowice do odwiedzenia Klubu Sa-
morzàdowego w Êrod´ 9 grudnia
o godz. 9:00. Zostanie tam wówczas
przeprowadzony pokaz wykonania stro-
ików Êwiàtecznych.
✜ W dniu 10 listopada mia∏ si´ odbyç
w Urz´dzie Gminy w Chrzàstowicach
pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzeda˝ niezabudowanej nierucho-
moÊci sk∏adajàcej si´ z po∏o˝onych
w Chrzàstowicach dzia∏ek o ∏àcznej po-
wierzchni ok. 4 ha. Cena wywo∏awcza
wynosi∏a ok. miliona z∏otych. Nie by∏o
jednak nikogo ch´tnego i przetarg nie
doszed∏ do skutku.
✜ Jako jeden z pierwszych w powiecie
opolskim zarejestrowa∏ si´ sztab Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy z D´b-
skiej Kuêni. Dzia∏a on przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Jego sze-
fem jest Marcin Hennek. W powiecie
opolski zarejestrowa∏y si´ jeszcze szta-
by w Osowcu, Ozimku i Popielowie.

OFERUJEMY:
– LEGALNÑ PRAC¢

W HOLANDII
– WYSOKIE ZAROBKI
– UBEZPIECZENIE
– ZAKWATEROWANIE

www.worksupport.pl e-mail: opole@worksupport.pl

Certy f ikat  nr  273

45-040 OPOLE
Plac Kopernika 1-2/14

telefony:
0-77 474-68-08
0-77 474-89-26

Gabinet stomatologiczny
Lek. stom. Katarzyna Ch∏opik

Opole, ul. Krzemieniecka 4/4 (Osiedle Kolorowe) zaprasza:

w Êrody, czwartki, piàtki 16.00-19.00,

w soboty 9.00-13.00, a na inne terminy

po telefonicznym uzgodnieniu – telefon:  880  75-38-31

Z rowami lepiej
Urzàd Gminy Chrzàstowice poinformo-

wa∏, ˝e przeprowadzi∏ konserwacj´ rowów
melioracyjnych szczegó∏owych na odcin-
kach o ∏àcznej d∏ugoÊci 1.065 metrów. Pra-
ce przeprowadzono w miejscowoÊciach D´-
bie, D´bska Kuênia, Suchy Bór i Chrzàsto-
wice. Dodatkowo oczyszczony ma byç ruro-
ciàg w D´bskiej Kuêni przy ul. WolnoÊci, co
pozwoli na odprowadzenie wody z ciàgle
podtapianych terenów przy ul. Wiejskiej i Ci-
chej. Urzàd Gminy zapewni∏ te˝, ˝e zleci
w najbli˝szym czasie odmulanie strategicz-
nych odcinków rowów na terenie gminy.

Z okazji nadchodzàcych Âwiat Bo˝ego Narodze-
nia pragniemy z∏o˝yç Wszystkim Mieszkaƒcom
Naszej Gminy oraz przyby∏ym GoÊciom ˝yczenia
radosnych chwil w gronie najbli˝szych, pojedna-
nia i pokoju. Niech czas Êwiàt b´dzie równie˝
czasem odpoczynku i refleksji.

W Nowym 2010 Roku ˝yczymy wszelkiej pomyÊlnoÊci, du˝o zdrowia,
szcz´Êcia oraz realizacji wszelkich zamierzeƒ.

Przewodniczàcy Rady Gminy Wójt Gminy Chrzàstowice
Rafa∏ Bartek Helena Rogacka

Na zlecenie gminy dokonano wycinki
metodà alpinistycznà obumar∏ej lipy drob-
nolistnej z cmentarza w Suchym Borze –
poinformowano na gminnej stronie interne-
towej. Uschni´te drzewo mo˝na zwyczaj-
nie Êciàç, gdy roÊnie gdzieÊ na ∏àce lub
w podobnym miejscu. Co jednak zrobiç,
gdy stoi ono na cmentarzu?

Przewróciç drzewa na groby nie mo˝-
na. PodnoÊnik w cmentarne alejki nie
wjedzie, bo sà one zbyt wàskie. Pozosta-
je liczyç na pilarza alpinist´, który wdra-
pie si´ na drzewo i b´dzie je Êcinaç ka-

wa∏ek po kawa∏ku.
Przy okazji wycinki obumar∏ej lipy og∏o-

wiono, czyli pozbawiono schnàcych i nad-
miarowych ga∏´zi, pozosta∏e siedem
cmentarnych drzew. Usuni´to te˝ topol´
w D´bskiej Kuêni przy ul. Podstawie, któ-
ra ros∏a w otoczeniu linii energetycznych
i telefonicznych.

Gmina przypomina mieszkaƒcom, ˝e
na wycink´ drzewa, nawet na w∏asnym te-
renie, trzeba mieç zezwolenie wójta. Doko-
nujàcym wycinki bez tego zezwolenia gro-
˝à wysokie kary pieni´˝ne.

Jedno czy dwa „f”
Gdy jakiÊ czas temu chrzàstowiccy rad-

ni zadecydowali, ˝e miejscowoÊci gminy
b´dà u˝ywaç nazw tak˝e w j´zyku niemiec-
kim, to dla Niwek ustalono nazw´ Tempel-
hof. Wykonawca tablic drogowych pomyli∏
si´ jednak i umieÊci∏ na nich nazw´ Tempel-

hoff, co widaç na na-
szym zdj´ciu ar-

chiwalnym. Tabli-
ce poprawiono
i dziÊ jest ju˝ na
nich napisane
Tempelhof.

Niedawno wy-
grzebaliÊmy z re-

dakcyjnego archi-

wum rysunek
dawnej piecz´-
ci so∏eckiej Ni-
wek. Jest na
niej napisane:
G E M E I N .
SIEG.TEMPEL-
HOFF OPPELN
KREIS. W ca∏o-
Êci ten napis
wyglàda∏by tak: GEMEINDE SIEGEL TEM-
PELHOFF OPPELN KREIS, czyli: piecz´ç
so∏ectwa Tempelhoff powiat Opole. Na pie-
cz´ci nazwa wsi jest zapisana przez dwa „f”.
Jak zatem powinno byç, Tempelhof czy
Tempelhoff? Gdyby by∏o Tempelhoff to przy-
najmniej ró˝ni∏oby si´ od dawnego berliƒ-
skiego lotniska Tempelhof.

AlpiniÊci pracowali na cmentarzu

Jarmark Bo˝onarodzeniowy
Pracownicy i Rada Rodziców Publiczne-

go Przedszkola w Chrzàstowicach goràco
zapraszajà na Jarmark Bo˝onarodzeniowy,
który odb´dzie si´ w niedziel´ 6 grudnia
w Klubie Samorzàdowym w Chrzàstowi-
cach (poczàtek o godz. 15:00).

W programie jarmarku przewidziano wy-
st´py dzieci przedszkolnych, spotkanie z Mi-

ko∏ajem oraz zabawy z wodzirejem. B´dà te˝
bogato zaopatrzone stoiska z artyku∏ami
Êwiàtecznymi domowego wyrobu, tj. uszka-
mi, pierogami, makaronem, piernikami i cia-
steczkami. Na stoiskach b´dà te˝ ozdoby
Êwiàteczne. Zg∏odniali znajdà te˝ na nich
chleb ze smalcem i ogórkiem, frytki, zapie-
kanki, ciasta i kaw´.
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46-020 Czarnowàsy k. Opola, ul. Jagie∏∏y 17a
tel. 077 469-12-46, 077 427-16-50, fax 077 469-10-47
www.ciurex-2.pl
e-mail: biuro@ciurex-2.pl

Oddzia∏y:
Prószków, ul. Osiedle 2A, tel. 077 464-96-39
Strzelce Op., ul. 1 Maja 50 (teren cementowni),
tel. 077 463-00-70

Istniejemy ju˝ 27 lat. W tym czasie wypracowaliÊmy renom´ firmy solidnej,
której mo˝na powierzyç ka˝dà inwestycj´ budowlanà. Nasze projekty zdobywajà liczne wyró˝nienia,
a co najwa˝niejsze – zadowolenie Klientów.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i pomoc
w doborze pokryç dachowych na dowolny obiekt.

ZAPEWNIAMY:
• atrakcyjne ceny
• doradztwo techniczne
• dostawy i transport

pod wskazany adres z roz∏adunkiem

REALIZUJEMY INWESTYCJE
BUDOWLANE POD KLUCZ

OFERUJEMY KREDYTY
ZA ZAKUP, REMONT I BUDOW¢ DOMU

PPrrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm
ttrraaddyyccjjaa 11998822--22000099

✦ schody kamienne
wewn´trzne samonoÊne

✦ schody zewn´trzne
✦ blaty kuchenne i ∏azienkowe
✦ parapety    ✦ posadzki

MARMURY–GRANITY
Firma kamieniarska – Jerzy Iskierka
46-045 Kotórz Ma∏y • ul. Opolska 69

telefon/fax
077 421-22-05

telefon kom.
0 601 862-592

produkcja
i monta˝
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� organizujemy wesela, komunie,
urodziny, bankiety, konferencje
i inne imprezy okolicznoÊciowe
w salach nawet do 140 miejsc

� oferujemy te˝ 9 komfortowych,
2-osobowych pokoi z ∏azienkami
i SAL¢ KONFERENCYJNÑ

Jedyny na Opolszczyênie
specjalny piec do wypiekania pizzy,
opalany drewnem,
gwarantuje naszym goÊciom
niezapomniane wra˝enia smakowe

Murów – sala konferencyjna

Szef Vinzenco Viola jest rodowitym
W∏ochem z Pizy (Toskania). Daje to
gwarancj´ oryginalnej kuchni w∏oskiej,
wzbogaconej doÊwiadczeniem 25 lat
prowadzenia restauracji w Niemczech
oraz 14 lat takiej dzia∏alnoÊci w Polsce.

Restauracja

„U Enzo”
MURÓW
ul. WolnoÊci 17b
tel. 0-77
421-41-70

TRATTORIA • PIZZERIA • RISTORANTE

ZZaapprraasszzaammyy ttaakk˝̋ee ddoo nnaasszzyycchh ddwwóócchh ooppoollsskkiicchh ppiizzzzeerriiii::
w Galerii Opolanin – Tesco przy pl. Teatralnym, tel. 077 453-18-33

i ul. Sosnkowskiego, tel. 077 457-98-46

Od kilku miesi´cy powstaje powieÊç,
której akcja osadzona jest w realiach
przedwojennego Opola. B´dzie to kry-
mina∏, zatytu∏owany „Cienie w mieÊcie
Oppeln”. Ksià˝k´ pisze wspólnie dwóch
autorów – Zdzis∏aw Adamiec (na zdj´ciu
po prawej) i Romuald Kulik (na zdj´ciu
po lewej).

Mieszkajàcy w Opolu Zdzis∏aw Ada-
miec da∏ si´ ju˝ poznaç czytelnikom. Je-
go debiutem by∏a wydana w 1997 „Praw-
da o raju”. Ksià˝ka by∏a owocem kilkumie-
si´cznego pobytu autora na wyspie Mau-
ritius. W 1998 ukaza∏a si´ nast´pna ksià˝-
ka Adamca – „W pogoni za piàtym kó∏-
kiem olimpijskim” – poÊwi´cona narcia-
rzowi Janowi Raszce z Wis∏y, Mistrzowi
Polski w kombinacji norweskiej (1952) i re-
prezentantowi Polski na Zimowych Igrzy-
skach Olimpijskich w Cortina d’Ampezzo
w 1956 (Jan Raszka zmar∏ w 2007).

W 2000 Zdzis∏aw Adamiec opublikowa∏
ksià˝k´ „Na granicy cudu: Galeria ludzi
ciekawych”, w 2003 „(Nie)smak ˝ycia”
a w 2008 „Igranie z ˝yciem” (w ksià˝ce tej
zajà∏ si´ sprawà niewyjaÊnionego zabój-

stwa 18-letniej córki swych znajomych).
W mi´dzyczasie by∏y te˝ nagrody w ogól-
nopolskich konkursach reporterskich i li-
terackich.

Romuald Kulik, drugi autor „Cieni
w mieÊcie Oppeln”, jest mieszkaƒcem
Je∏owej. Da∏ si´ poznaç jako poeta i ja-
ko pasjonat historii, zw∏aszcza Opola
i okolicy. Jest niestrudzonym szpera-
czem, docierajàcym do pamiàtek z daw-
nych lat, na które ˝adnemu innemu
szperaczowi nie uda∏o si´ wczeÊniej tra-
fiç. Z niezwyk∏à intuicjà wy∏awia z cha-
osu zagubione cenne szczegó∏y z dzie-
jów Opola – Oppeln.

JeÊli za pisanie krymina∏u, osadzone-
go w realiach przedwojennego Oppeln,
wzià∏ si´ tak Êwietnie dobrany duet, to
w napi´ciu czekamy na efekt jego pracy.
Ju˝ dziÊ mo˝emy jednak zdradziç czytel-
nikom kilka szczegó∏ów.

Akcja „Cieni w mieÊcie Oppeln” toczy
si´ jesienià 1932 (miasto by∏o wtedy do-
tkni´te awarià sieci wodno-kanalizacyjnej
i na pewien czas pozbawione wody).
G∏ównym bohaterem ksià˝ki jest komisarz

Konrad Berg, ro-
dem z Kreuzburga
(Kluczborka). Mu-
si on szybko wyja-
Êniç seri´ tajemni-
czych morderstw
w mieÊcie, których
ofiarami padajà
prostytutki. W roz-
wiàzaniu zagadki
pomaga mu przy-
jaciel, ksiàdz Józef
Kubis. Wielkimi
krokami zbli˝a si´

wizyta Adolfa Hitlera, który przyje˝d˝a do
Oppeln na wiec wyborczy.

Komisarz Berg nie jest kryszta∏owà po-
stacià. To bywalec domów publicznych
i spelunek, uzale˝niony od alkoholu
i opium. Mieszka przy Sedanstrasse 5
(dziÊ ul. Grunwaldzka).

Autorzy starajà si´ nadaç powieÊci
autentycznoÊç, dlatego pojawiajà si´
w niej rzeczywiÊcie istniejàce w Oppeln
hotele, restauracje i inne instytucje.
W pewnym sensie ksià˝ka ta, po wyda-
niu, mo˝e byç swoistym przewodnikiem
po Oppeln – mieÊcie, którego ju˝ nie ma.
Aby tak by∏o trzeba jednak bardzo drobia-
zgowo ustalaç topografi´ przedwojen-
nego Oppeln. To wymaga sporo czasu,
wi´c nie dziwi, ˝e autorzy przewidujà, i˝
napisanie powieÊci mo˝e im zajàç jesz-
cze nawet do pó∏tora roku.

Nale˝y wspomnieç, ̋ e równolegle trwa
praca nad drugà ksià˝kà, której akcja to-
czy si´ w dawnym Oppeln. Piszà jà dwaj
autorzy: Maciej Borkowski (historyk) i Do-
bromir Ko˝uch (poeta). Ich ksià˝ka ma
mieç tytu∏ „Friedlaender”. Jej bohater, Jo-
achim Friedlaender, tak˝e stara si´ wyja-
Êniç zagadkowe morderstwo. Akcja „Frie-
dlaendera” toczy si´ jednak w latach
wczeÊniejszych, w okresie pierwszej woj-
ny Êwiatowej.

PoÊwi´cony pisaniu „Friedlaendera”
artyku∏ Doroty Wodeckiej-Lasoty znajdà
zainteresowani na opolskich stronach
„Gazety Wyborczej” z 29 lutego 2008.
Nieoficjalnie wiemy, ˝e praca duetu
Borkowski & Ko˝uch Êlimaczy si´, m.in.
ze wzgl´du na powa˝ny spór mi´dzy
wspó∏autorami (majà odmienne kon-
cepcje losów g∏ównego bohatera). Ta
jakby rywalizacja dwóch duetów dodat-
kowo zwi´ksza napi´cie przesz∏ych
czytelników. (R)

Cienie w mieÊcie Oppeln
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46-080 ChróÊcice, ul. J. Cebuli 14
tel./fax +48/77 46-96-368 kom. +48/ 606 935 243
e-mail: poczta@metal-mr.pl www.metal-mr.pl

BRAMY * OGRODZENIA * BALUSTRADY
* STAL NIERDZEWNA

KOMPLEKSOWO – MUROWANIE, MONTA˚

Ogrodzenia z ChróÊcic

Mikrowentylacja oraz szyba K-1,1 w standardzie – bbeezz ddoopp∏∏aattyy!!

Pomiar, wycena, transport – bbeezzpp∏∏aattnniiee!!

PPoonnaaddttoo pprrooppoonnuujjeemmyy::

PARAPETY – PCV i aluminiowe

ROLETY – aluminiowe i materia∏owe

˚ALUZJE – pionowe i poziome

MOSKITIERY PRZECIW MUCHOM

ROLETY DACHOWE LUX

SSttaarree BBuuddkkoowwiiccee

uull.. ZZaaggwwiiêêddzziiaaƒƒsskkaa 66

(naprzeciw

cmentarza)

tel. 421-01-87

tel. komórkowy

0601 506 967

ZAPRASZAMY
poniedzia∏ek-piàtek
od 9.00 do 15.00

STAå CI¢! ! !
OKNA PCV

NA  KA˚DÑ  K I ESZE¡

N a j w y ˝ s z a  j a k o Ê ç
–  n a j n i ˝ s z e  c e n y

Dobrzeƒ Wielki, ul. Namys∏owska 23

naprzeciwko GOK-u

(poprzedni adres: Namys∏owska 85, ko∏o Optyka)

Prywatnie i w ramach kontraktu z NFZ
Gabinet czynny:  pon., wt., Êr. 8-18 / czw., pt. 8-16

sobota po uzgodnieniu

Rejestracja
tel. 077 469-67-09

w godzinach pracy

gabinetu

Sprawy pilne
– tel. kom.

0 512 288 023
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We listopardzie kans ludzi bije
Êwinia. A przewaênie kazdy do som-
siadow abo jakich znajomkow za-
niejsie trocha miynsa i krupnio∏kow.
Niechtorzi robio jescyk zymlo∏ki. My
sa tez dostali ∏od somsiada krupnio∏-
kow i zymlo∏kow. I miynsa.

– Paulu, jak bandzies dzie widziejç
Wichtora, zawo∏ej ich na zymlo∏ki. Mo-
my aze Êtyry, to sie mozymy Ê niymi po-
dzieliç, bo wiys, ize to je jejich no∏lep-
se ze Êwinie. Domy jy tes kawa∏ek faj-
nego miynsa, to sie ro∏lady na niejdzie-
la zrobio. Abo ni, jo∏ jy te ro∏lady zrobia.
Przeca jak bana robiy∏a przed no∏s, to
te dwie ro∏ladki przed Wichtora tez zro-
bia – pada∏a Hejdla.

– Wierza bandziymy jy to sami mu-
siejli zaniyÊç, boch Wichtory nie widzio∏
po∏ra dni. Sie jy ta co nie dolygo∏!

– Mozno ty mo∏s prawie, bo jo∏ ich
tez nie widzia∏a ∏od niejdziele. Wiys
co? Po ∏obiejdzie zapakuja te zymlo∏ki
i ro∏lady, a dociepna jaki krupnio∏k,
i przyƒdziymy sie do nich za jasna, co?
Chce ci sie?

– Camu ni?! Niy mo nic no∏g∏ego do
roboty, to sie do Wichtory przyƒda. Jak
by byli, cego Boze nie dej, chorzi, to jy
trzeba baƒdzie trocha pomoc.

– Tos dobrze. Tera mi prziniyÊ won-
glo∏, co mi w piecu nie wygaÊnie, a jo∏
sie do w ro∏lady.

Jak Hejdla ∏otwar∏a dwiyrzi do komo-
ry, to tak fajnie zawonia∏o tymi Êwiyzy-
mi krupnio∏koma, coch aze zaro∏z do-
sto∏ capsa na jednego.

– Paulu, dyç ty som pozjo∏do∏s te
krupnio∏ki. Przeca musiymy jy podzie-
liç! TyÊ je niestro∏d! Ale to je tera przed-
∏ostatni, bo na ∏obio∏d bymy miejç po

jedny, jedyn przed Wichtora, a te dwa
co ∏ostano, wciepna do zamrazalki. To
zaÊ baƒdzie na jaki ∏obio∏d – moja ko-
biyta je bardzo Êporowno∏. I mo∏ prawie,
przeca nie bymy jejÊç yno skuli tego,
ize momy, ni?

Jak sie Hejdla da∏a do tych ro∏ladow,
to raz dwa by∏y fertich. Karto∏fle sie pra-
wie skoƒcy∏y warziç, to my wzioni mitak
jejÊç. Potyn Hejdla rukcuk pomy∏a no∏cy-
niy, popakowa∏a przed Wichtora i my by-
li gotowi. Jo∏ wzion tasia, kobiyta zapar-
∏a i masiyrujymy do nasej somsiadki.

Wichtora no∏s juz bez ∏okno widziej-
li, to miejli dwiyrzi uchylone.

– Jezureckusie, izeÊcie tak do mie
przisli?! Jo∏ juz myÊla∏a, ize mie tu god
zamorzi. I chlebicek mi sie dzisiej rano
skoƒco∏, a na ∏obio∏d zejch mia∏a Êtamf-
karto∏le ze kompoty z jabek zamias ma-
Êlonki – Wichtora byli bardzo markotni.

– To widzicie, Ponbocek wierza ∏o
wo∏s pamiynto∏, bo my wo sa przinioÊli
coÊ dobrego! Na pewno sie uradujecie,
sami sie to wyciongcie ze tasie – ∏ode-
zwa∏a sie moja kobiyta, a jo∏ postawio∏
tasia na stole.

– Nale coÊcie to przinioÊli, poko∏êcie
drapko – Wichtora wyjoni na sto∏ bojtel
ze zymlo∏koma i krupnio∏ky. – Na co to
sa je?! – wzioni tyn bojtel ∏oglondaç ze
wszystkich stronow, zamiast wymnoƒc
pacek i ∏odwinoƒç papior.

– Dejcie, jo∏ wo to ∏odwina – pada∏a
Hejdla i ∏odwinona zadowolono∏ tyn
nas gysiynk przed Wichtora. – ¸obejz-
drzicie yno, tosa mo∏cie zymlo∏ki prosto
ze wcorajsego Êwiniobicio∏… – kobiyta
nie skoƒy∏a go∏daç, bo Wichtora ∏od-
skocyli ∏od sto∏a jak ∏od z∏yducha i za-
coni wrzescejç.

– Co?! ¸od Êwiniobicio∏? Jo∏ sa nic
nie chca! Ale mi to za gorkygo prawa
biercie nazo∏d! Jak zejÊcie mi mogli
chorobsko do cha∏py prziniyÊç?! –
Wichtora sie zrobiyli cyrwioni, jakby
miejli ciÊniyniy na 280.

– Wichtora – przerwa∏a jy Hejdla – co
to je lo∏s?! Przeca wy tak radzi jycie
zymlo∏ki! ¸one so blank Êwiyze!

– Toç! – Wichtora juzaÊ zaconi wrze-
scejç. – Âwiyze! A Ê niymi po∏no tej Êwiƒ-
skej gripy! Totak! Na taky faski jo∏ poƒ-
da. Pakujcie mi te zymlonie, bo jo∏ ich
widziejç nie chca! – i Wichtora sie sion-
dli kole pieca, daleko ∏od zymlo∏kow.

Jo∏ yno zaglondo∏ na moja kobiyta,
co be robiç, bo wyglonda∏a, jakby
chcia∏a te zymlo∏ki dokupy ze ro∏lado-
ma Wichtorzi ∏o ∏eb ∏ostrzaÊç. Wciep∏a
zymlo∏ki do bojtla i do tasie, stanona na
pojstrzodku kuchnie i sto∏a jak sup.
A jo∏ tes sto∏ kole dwiyrzi. Wichtora siej-
dziejli dalej kole pieca i za serce sie trzi-
mali. My nie wiejdziejli, co tu pejdziejç.

– Wiys, Paulu, ize Hejdla sie na medi-
cinie nie zno∏, to bych wierzy∏a. Ale izeÊ
ty je taki gupi, toch sie nie by∏a myÊla∏a...

– Wichtora, przeca ∏od zymlo∏ka nie
dostaniecie Êwiƒskej gripy! – probowa-
∏a jy t∏omacyç Hejdla, ale to nic nie da-
∏o. Wiycie, co zrobiy∏a ta pobozno∏ ko-
biyta? Zatka∏a usy palcoma i wylaz∏a do
ÊlafÊtuby.

No to my zrobiyli kert om i do dom.

– Moja noga u Wichtory wiyncej nie
postanie – pada∏a Hejdla. – Chodêby
nie wia co, nie pojda do nich! Chodêby
dostali i krowskej gripy?

Do dom my przisli ∏ozgorsoni co jus
tes! Co bandzie dalej nie wia, ale na ra-
zie moja kobiyta ∏o Wichtorze ani nie
spomnia∏a. Was Paul

Hejdli noga u nich juz nie postanie
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O P O L F E R M
- Pasze     - Koncentraty    - Premiksy
- Preparaty mlekozast´pcze

Które znasz, cenisz, stosujesz.

Dostarczamy pasze:
- na czas – co tydzieƒ o tej samej porze
- na miejsce – które Paƒstwu najbardziej odpowiada
- na pewno – gwarantujemy dowóz (nawet jednego worka)

Opole, ul. Krzanowicka 31 www.opolferm.pl
tel. (077) 469-13-62 • tel. 0 601 533 809

Zatrudnimy magazyniera
z prawem jazdy kategorii C



K L E P K A 2 3

ManowceManowce
„Opolszczyzna wymiera!” zakrzycza∏

tytu∏em KrzyÊ Ogiolda w „nto” z 19 listo-
pada. Zadziwi∏ mnie tym krzykiem, bo od
wielu, wielu lat piszemy w „Beczce” o na-
rastajàcym problemie demograficznym.
Od pi´ciu lat piszemy ju˝ o nadciàgajà-
cej katastrofie demograficznej, np.
w „Beczce” nr 9(145) z 29 czerwca 2005
zamieÊciliÊmy artyku∏ „Katastrofa jest
tu˝, tu˝”. Trafi∏ on wtedy do innych gazet,
np. przedrukowa∏o go k´dzierzyƒsko-
kozielskie „Echo Gmin”. Tymczasem
w „NTO” (z 9 sierpnia 2005) Ma∏gorzata
Fedorowicz pisa∏a wówczas o niespo-
dziewanym skoku liczby urodzeƒ
i o „rozwiàzaniu si´ worka z oseskami”.
Og∏asza∏a wr´cz „rok bociana”. Tak˝e
w nast´pnych latach „nto” co chwila
og∏asza∏a „baby boom”. Skàd wzi´∏a si´
zatem katastrofa, skoro wcià˝ by∏y tylko
„lata bociana” i „baby boomy”?

KrzyÊ napisa∏ swój artyku∏ po spotka-
niu z profesorem Robertem Rauziƒ-
skim i doktorem Kazimierzem Szczy-
gielskim, które odby∏o si´ 18 listopada
w Instytucie Âlàskim, a poÊwi´cone by-
∏o obrazowi demograficznemu regionu.
W relacji z tego spotkania KrzyÊ napisa∏
m.in., ˝e „na razie dzieci rodzi si´ u nas
stosunkowo du˝o, bo ok. 10 tys. rocz-
nie, gdy˝ wiek rozrodczy osiàgnà∏ wy˝
z po∏owy lat 80.”. JeÊli KrzyÊ sam tego
nie wymyÊli∏, tylko wzià∏ to od prof.
Rauziƒskiego i dr. Szczygielskiego, to
powinien potraktowaç ich wywody
z przymru˝eniem oka.

Jest taki prosty sposób liczenia. Rocz-
nà liczb´ urodzeƒ na danym obszarze
mno˝ymy przez Êrednià d∏ugoÊç ̋ ycia na
tym obszarze i otrzymujemy liczb´
mieszkaƒców, którà osiàgn´libyÊmy ma-

jàc ca∏y czas tyle urodzeƒ i ca∏y czas ta-
kà Êrednià d∏ugoÊç ˝ycia (z za∏o˝eniem,
˝e nie ma migracji). Na Opolszczyênie lu-
dzie ˝yjà Êrednio po 77 lat. Gdy pomno-
˝ymy to przez 10 tys. urodzeƒ, to otrzy-
mamy odpowiadajàcà tym warunkom
liczb´ 770 tys. mieszkaƒców. JeÊli liczb´
urodzeƒ zapewniajàcà nam w perspek-
tywie 770 tys. mieszkaƒców uwa˝a si´ za
„stosunkowo du˝à”, to nie bardzo rozu-
miem, zatroskanie faktem, ˝e w 2035
Opolszczyzna ma mieç poni˝ej 900 tys.
mieszkaƒców.

Bardzo obszernà rozmow´ z doktorem
Szczygielskim, poÊwi´conà problemom
demograficznym, opublikowa∏ KrzyÊ
w „nto” z 27 listopada (”Polska to nie jest
kraj dla m∏odych ludzi”). Z wypowiedzi dr.
Szczygielskiego w tej rozmowie co i rusz
wyziera niekompetencja, ale trudno tutaj
szczegó∏owo analizowaç tak obszerny
artyku∏. Krzysiowi radz´ jednak, by zacho-
wa∏ dystans do tego, co opowiada dr
Szczygielski.

✦  ✦  ✦

W „nto” z 27 listopada BoguÊ Mrukot,
pe∏niàcy w tej gazecie rol´ eksperta od
spraw mi´dzynarodowych, wzià∏ na
warsztat prezydenta Baracka Obam´.
Zdaniem Bogusia Obama jest s∏aby, nie-
pewny, l´kliwy i niezdolny do podejmowa-
nia decyzji. Sprowadziwszy w ten sposób
Obam´ do parteru BoguÊ w swej màdro-
Êci udzieli∏ mu nast´pnie cennych rad.

Zdaniem Bogusia Obama powinien
wziàç si´ w garÊç. JeÊli chce zostaç pre-
zydentem na drugà kadencj´, to musi
wygraç wojn´ w Afganistanie, wysy∏ajàc
tam wi´cej wojsk. Musi te˝ i podjàç m´-
skie decyzje w sprawie Iranu, Izraela
i Palestyƒczyków oraz coraz bardziej
agresywnej polityki Chin i Rosji. Walka
z kryzysem gospodarczym to wed∏ug
Bogusia mniejsze wyzwanie.

BoguÊ stwierdza, ˝e trudno mu zrozu-
mieç post´powanie Obamy (dla Bogusia
wszystko jest przecie˝ takie proste i oczy-
wiste, a ten Obama to wcià˝ ma jakieÊ
wàtpliwoÊci). Gdyby BoguÊ by∏ troch´
mniej zadufany we w∏asnym rozumie, to
mo˝e dostrzega∏by wiele ró˝nych faktów,
które jakoÊ umykajà jego uwadze.

BoguÊ najwyraêniej przegapi∏ np. prze-
kazany przez TVN komunikat Departa-
mentu Rolnictwa USA z po∏owy listopada.
Informowano w nim, ˝e ponad 49 mln
osób w USA mia∏o w ostatnim roku trud-
noÊci ze zdobyciem dostatecznej iloÊci
po˝ywienia. Rok wczeÊniej takich ludzi by-
∏o 36 mln. To drastyczne pogorszenie. Bo-
guÊ mo˝e machnàç na to r´kà, stwierdza-
jàc, ˝e w USA jest jeszcze 250 mln naje-
dzonych, a cz´sto nawet przejedzonych,
wi´c pal szeÊç tych 49 mln êle od˝ywio-
nych. Prezydent Obama nie mo˝e mach-
nàç na nich r´kà, bo jest tak˝e ich prezy-
dentem. Jego celem nie ma te˝ byç re-
elekcja, ale dobro amerykaƒskiego spo-
∏eczeƒstwa.

Nie bardzo wiadomo, co zdaniem Bo-
gusia prezydent Obama mia∏by zrobiç
z rzekomo „coraz bardziej agresywnà po-
litykà Chin”, bo nie bardzo wiadomo, na
czym niby ta agresja polega. USA majà
wielki problem ze swym ogromnym zad∏u-
˝eniem w Chinach. USA nie wiedzà, w ja-
ki sposób je sp∏aciç. Jeszcze wi´kszy pro-
blem majà USA z tym, ˝e muszà nadal
stale po˝yczaç od Chin pieniàdze. Bogu-
siowi wydaje si´ dziecinnie proste, ˝e
USA w poniedzia∏ek powiedzà, i˝ marne
sà widoki na oddanie Chinom ich pieni´-
dzy, we wtorek pogro˝à Chinom, a w Êro-
d´ przyjdà do nich po kolejnà po˝yczk´.
Dla Obamy nie jest to tak proste. No ale
prezydent Obama nie dorasta przecie˝
Bogusiowi do pi´t.

Dyl Sowizdrza∏ (vel Till Eulenspiegel)

R e g i o n a l n a   r e s t a u r a c j a

Dobrzeƒ Wielki, ul. Strzelców Bytomskich 1

www.kuchniaslaska.opole.pl

tel. 0-77 469-50-80

Wesela
• DEKORACJA SALI – serwetki, Êwieczniki, kwiaty • NAPOJE BEZ OGRANICZE¡:
soki, cola, fanta, sprite, woda mineralna • OWOCE – pomaraƒcze, jab∏ka, man-
darynki, winogrona, owoce sezonowe • POCZ¢STUNEK – szampan dla wszystkich
goÊci • OBIAD – rosó∏, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na ˝yczenie, pi´ç
gatunków mi´sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z piersi kurczaka z serem,
pieczeƒ, klopsiki), kapusty (czerwona i bia∏a, kiszona, sa∏atka pekiƒska i inne) •
KAWA, HERBATA • LODY z bità Êmietanà, galaretkà, owocami • CIASTO I TORT
WESELNY: osiem gatunków Êlàskiego ciasta domowego, trzypi´trowy tort z owo-
cami i bità Êmietanà • ZIMNA P¸YTA: w´dliny, ser, Êledê w oleju, galareta z kury,

ogórki, pieczarki, pomidor, chleb, mas∏o • I KOLACJA – trzy gatunki mi´sa (szasz-
∏yk z kurczaka, udko kurczaka, de Volaille), ziemniaki puree, sa∏atka ze Êwie˝ych
warzyw, sa∏atka ziemniaczana lub makaronowa, lub ry˝owa • II KOLACJA – barszcz
z krokietem, bigos, chleb.

Poprawiny
• OBIAD – rosó∏, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na ˝yczenie, pi´ç gatun-
ków mi´sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z kury, pieczeƒ, udko kurczaka),
kapusty (czerwona i bia∏a kapusta na ciep∏o, kapusta kiszona, sa∏atka pekiƒska
i inne) • KAWA, HERBATA • CIASTO • ZIMNA P¸YTA: w´dliny, ser, Êledê w oleju,
galareta z kury, ogórki, pieczarki, pomidor, chleb.

NAJWI¢KSZE PARKIETY • NAJNI˚SZE CENY!!! • NAJWY˚SZA JAKOÂå
Trzy sale w trzech stylach: Êlàska – 200 miejsc • pa∏acowa – 130 miejsc • wiejska (pizzeria) – 60 miejsc

Wesele – 140 z∏ od osoby • Poprawiny – 40 z∏ od osoby • Komunie – ca∏oÊç 100 z∏ od osoby 
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46-081 Dobrzeƒ Wielki, ul. ks. Fiecka 12 (nad Odrà) tel. 077 469-55-33

HURT – DETAL
Maria S∏abik

oferujemy bogaty wybór artyku∏ów
metalowych, budowlanych i sanitarnych
Gwarantujemy:

– fachowà i kompetentnà obs∏ug´
– konkurencyjne ceny
– dowóz w∏asnym transportem

Firmom oferujemy rzetelnà
wspó∏prac´ i upusty cenowe

Zapraszamy w godz. 7.30 – 17.30
a w soboty w godz. 8.30 – 13.30

Uwaga kolekcjonerzy i hobbyÊci! – Tylko u nas
naprawisz to, czego nikt nie naprawia (odnawianie
starych zegarów, dorabianie cz´Êci).

❖ Oprócz typowych czasomierzy naprawiamy równie˝
zegary wiszàce, kominkowe, pod∏ogowe,

kuku∏ki, radio-budziki, zegary
go∏´biarskie, sterujàce, satelitarne

(funk-uhr), wie˝owe.

❖ Prowadzimy tak˝e serwis
zegarków szwajcarskich,
japoƒskich i innych
producentów.

Opole, ul. Krakowska 28 (obok Delikatesów)
tel. 077 453-15-95 w godz. 9.00 – 17.00

K. Mittmann

Przedsi´biorstwo In˝ynierii Komunalnej
„ECOKOM” Sp. z o.o.

P O L E C A M Y :
✽ projektowanie i wykonawstwo sieci

wodno-kanalizacyjnych
✽ roboty melioracyjne (rowy, przepusty,

drena˝e)
✽ roboty ogólnobudowlane
✽ roboty ziemne sprz´tem ma∏ogabarytowym
✽ doradztwo i nadzór

46-022 Luboszyce, ul. KoÊcielna 8
tel./fax 0-77 421-57-08

PARTNER ADAC
CENTRUM 24 h  665-333-777

Wynajem samochodów osobowych i busów
dla osób pracujàcych za granicà i firm.

❍ Blacharstwo, lakiernictwo
❍ Mechanika pojazdowa
❍ Wynajem samochodów
❍ Parking strze˝ony 24 h

tel.kom. 0 602 369 462
(alarmowy – 24 h)

Bernard CZOK
46-022 K¢PA, k. Opola

ul. Wróbliƒska 17b

Tel./fax 077 456-86-58

CA¸ODOBOWA POMOC DROGOWA
(osobowe, dostawcze, ci´˝arowe i autobusy)

- dla klientów ASISSTANCE holowanie gratis
- holujemy te˝ ciàgniki rolnicze, wózki wid∏owe itp.

- cz´Êç samoobs∏ugowa
- pe∏ny asortyment leków
- apteka internetowa
*  d o t y c z y  l e k ó w  p e ∏ n o p ∏ a t n y c h  s p r z e d a w a n y c h  w  g o d z .  1 0 . 0 0 - 1 3 . 0 0

Stare Sio∏kowice, ul. Powstaƒców 21
tel. 0-77 427-56-25

SPRZEDA˚
MONTA˚
SERWIS

opony
zimowe

SPRZEDA˚
MONTA˚
SERWIS

Apteka jest czynna:
pn.-pt. 7.30-20.00
sobota 8.00-15.00
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KRZY˚ÓWKA
POZIOMO: 11..wokó∏ niego elektrony, 44..piàty po kàtach, 88..np.
krzy˝acy, templariusze, 99..Êrodek transportu z jednym
kó∏kiem, 1100..papieska korona, 1111..Êwi´ty walczàcy ze smo-
kiem, 1122..podgoràczkowy, 1133..niebieski Mauritius, 1155..nie-
zgrabna, 1188..pnàcze z cmentarzy, 2211..10 przykazaƒ, 2233..nic-
poƒ, ∏obuz, 2244..ksi´˝ycówka, 2266..psi u Eskimosa, 2299..np. sól
w wodzie, 3322..Êmieszne i ucieszne prof. Simonides, 3333..wy-
znanie wiary, 3344..gra∏a Agnieszk´ w „Cz∏owieku z marmu-
ru”, 3355..Maciej z „Ch∏opów”, 3366..zast´pcza stolica Litwy do
1939, 3377..nasz pakt wojskowy, 3388..ma symbol USD.
PIONOWO: 11..polityczny przeciwnik go∏´bia., 22..10 dni lub
10 lat, 33..Wita Stwosza w Krakowie, 44..wylatuje z lufy,
55..imbryk, 66..ziemska lub ˝ó∏wia, 77..cykoria na talerzu,
1144..poobiednia w przedszkolu, 1166..Straszny Dwór, 1177..mia-
sto s∏ynne z protokó∏u, 1199..pnàcze dla ma∏p, 2200..zapatrzo-
ne w malowane wrota, 2222..przyniesiony przez psa,
2255..opowiada, 2266..rura ∏àczàca rury, 2277..Êniadaniowa
w pracy, 2288..przesàd, 2299..nieodzowne w hazardzie, 3300..jak
ostatni na Litwie to Pan Tadeusz, 3311..zawór d´tki.

R o z w i à z a n i e
p o p r z e d n i e j
k r z y ˝ ó w k i :

PPOOZZIIOOMMOO:: sztok, dres,
teatr, infu∏a, rabin, dziad,
Kali, Trabant, finezja,
swoboda, Formoza, pe-
tarda, maszyna, posyp-
ka, Sarkozy, suma,
drink, szrot, lekarz, kla-
sa, kiwi, amant.
PPIIOONNOOWWOO:: spirytus,
tràbka, kwinta, defekt,
stadion, pacierz, erudy-
ta, babka, ikona, Jazon,
wieko, dudek, muzyk,
asystent, produkt, szpi-
nak, pisklak, salami,
reszta, obro˝a.

Czy wiesz, ˝e...
Ojczyznà kiwi sà po∏udniowe Chiny.

T́  roÊlin´ o smacznych owocach nazy-
wano tam yang tao. W 1904 Izabela Fra-
ser przywioz∏a nasiona yang tao do No-
wej Zelandii. Wysiano je w 1906,
a pierwsze owoce zebrano w 1910. No-
wozelandczycy nazwali je chiƒskim
agrestem (chinese gooseberries), bo
w smaku przypomina∏y im agrest.

W 1959 zmieniono nazw´ owoców,
w zwiàzku z ich eksportem do USA.
Z powodów politycznych s∏owo „chiƒ-
ski” by∏o wtedy êle widziane. Poczàtko-
wo u˝yto nazwy melonetki (melonettes),
ale zaraz potem wprowadzono nazw´
kiwifruit, lub krócej kiwi.

Nazwa kiwi kojarzy si´ z Nowà Zelan-
dià, bo tylko tam ˝yje ptak kiwi (nielot).
Jest on symbolem Nowej Zelandii.
W USA potocznie mówi si´ czasem ki-
wi nawet na samych nowozelandczy-
ków. Ptak kiwi pokryty jest szczàtkowy-
mi w∏oskowatymi piórami o bràzowej
barwie. Owoc kiwi jest wi´c do niego
troch´ podobny.

Najwi´kszym producentem kiwi sà
dziÊ Chiny (460 tys. ton w 2009), ale
Chiƒczycy sami zjadajà swe kiwi. Drugi
producent to W∏ochy (436 tys. ton), za-
opatrujàce UE, a trzeci to Nowa Zelan-
dia (353 tys. ton), zaopatrujàca USA.

KRZY˚ÓWKAklubowa

Nasz adres: Redakcja „BECZKI”
Brynica, ul. Powstaƒców Âl. 47
46-024 ¸ubniany

tel.  0-77 421-56-17
dy˝ur telefoniczny: 21.00-23.00

e-mail: beczka@ceti.com.pl
Wydawca: PIOTR BADURA

SK¸AD REDAKCJI:
Redaktor naczelny – PIOTR BADURA
(telefon kom. 0606 977 733)

Informatory gminne (miejskie):
¸ubniany – ROZWITA PIERZYNA
Murów – BOGUS¸AWA DOMINO-PAWELEC
(telefon kom. 0696 736 688)
Popielów, Turawa, Chrzàstowice,
Dobrzeƒ Wielki – zespó∏

Nak∏ad: 2100 egz.

Dzia∏ kolporta˝u: 0602 689 112

Przygotowanie gazety do druku: 0602 876 121

Druk: Drukarnia ART DRUK, Mechnice.

RReeddaakkccjjaa nniiee ooddppoowwiiaaddaa zzaa ttrreeÊÊçç rreekkllaamm ii oogg∏∏oosszzeeƒƒ..

UUwwaaggaa:: Kopiowanie i wykorzystywanie w ka˝dy inny
sposób materia∏ów z „Beczki” jest dozwolone, a nawet
zalecane. Kopiujàcy i wykorzystujàcy w inny sposób
materia∏y z „Beczki” nie muszà informowaç skàd one
pochodzà, ale zaznaczenie tego b´dzie mile widziane.
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