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Pi∏sudski by∏ w Konigshuld

Zwyci´stwo PSP ¸ubniany

Z poprzedniej „Beczki” czytelnicy do-
wiedzieli si´, ˝e w 1789 roku w Osowcu
(Königshuld) goÊci∏ król pruski Fryderyk
Wilhelm II. Przyby∏ tam z okazji uruchomie-
nia fabryki wyrobów metalowych. To wiel-
ka sprawa, by król osobiÊcie przyby∏ do ja-
kiejÊ wsi. Niewiele wsi mo˝e si´ pochwa-
liç takim zdarzeniem w swej historii.

Przez przypadek trafi∏em na zadziwiajà-
cà informacj´. Okazuje si´, ˝e w 1899,
w wa˝nej dla siebie sprawie, 32-letni Józef
Pi∏sudski, póêniejszy Naczelnik Paƒstwa
i polski premier, goÊci∏ w Konigshuld. Ju˝
s∏ysz´ protesty mieszkaƒców Osowca, ˝e

to niemo˝liwe, ˝e oni by o tym coÊ ju˝ s∏y-
szeli. Prawdà jest, ˝e to niemo˝liwe, ale
prawdà te˝ jest wspomniana przeze mnie
wizyta Pi∏sudskiego.

˚ycie pisze czasem niewiarygodne sce-
nariusze. Jakby nie doÊç by∏o samej zadzi-
wiajàcej wizyty m∏odego Pi∏sudskiego, to
jeszcze z miejscem jego wizyty wià˝e si´
przeÊladujàca tam póêniej ludzi klàtwa j´-
czàcych indyków, które na dodatek by∏y
bez oczu. Brzmi to absurdalnie, ale to
równie˝ powa˝na sprawa. Wi´cej na ten te-
mat na klepce 14. (Dyl)

Oszukujà nas
Z demografià jest êle. GUS ustali∏, ˝e

w 2013 uby∏o Polsce 37 tys. ludzi. Tyle ma-
jà razem gminy Dobrzeƒ Wielki, Popielów,
¸ubniany i Murów. Jeden rok i taki teren
staje si´ bezludny. A to dopiero poczàtek.
B´dà wi´ksze spadki.

DziÊ o problemie pisze ju˝ wiele me-
diów, ale prawie zawsze oszukaƒczo. Nie
pokazujà dobrej drogi wyjÊcia z proble-
mów. Wprost przeciwnie, pchajà nas
w jeszcze wi´ksze k∏opoty. Wi´cej o tym na
klepce 3.

Gala podsumowujàca Wojewódzkie
Igrzyska LZS M∏odzie˝y Szkó∏ Wiejskich
2013 odby∏a si´ 30 stycznia na Wydziale
Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Przyby-
li na nià przedstawiciele najlepszych
szkó∏ (dyrekcja, nauczyciele WF, ucznio-
wie). Wojewódzkie Zrzeszenie LZS repre-
zentowali: przewodniczàcy Gerard Hala-
ma, wiceprzewodniczàcy Marek Procy-
szyn i sekretarz Jan Siekaniec.

Ponad 1400 uczniów z 70 szkó∏ pod-
stawowych i ponad 1400 uczniów z 40
gimnazjów rywalizowa∏o podczas
igrzysk w grach zespo∏owych (siatków-
ka, koszykówka, pi∏ka r´czna) i 12 kon-
kurencjach lekkoatletycznych. Najlep-

sze szko∏y nagrodzono pucharami
i sprz´tem sportowym.

W klasyfikacji generalnej szkó∏ podsta-
wowych zwyci´˝y∏a Publiczna Szko∏a Pod-
stawowa z ¸ubnian (382 punkty). Najlep-
szym gimnazjum z naszej okolicy by∏o
Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wiel-
kim (VI miejsce, 282 punkty).

Na zdj´ciu od lewej: Jan Siekaniec,
Anna Sowa (kapitan dru˝yny siatkarskiej
PSP ¸ubniany), Marek Procyszyn, Wie-
s∏awa Palt (dyrektor PSP ¸ubniany), Ani-
ta Rossa (mistrzyni województwa w sko-
ku w dal z PSP ¸ubniany), Gerard Hala-
ma i Dariusz Palt (nauczyciel WF w PSP
¸ubniany). Norbert Dreier
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� Chiny ustanowi∏y w 2013 rekord
sprzeda˝y samochodów – ponad 20
mln. Nigdy w ˝adnym paƒstwie Êwiata
nie by∏o takiej sprzeda˝y. Aut osobo-
wych by∏o w tym ok. 18 mln. Dla porów-
nania, w ca∏ej Unii Europejskiej w 2013
sprzedano nieca∏e 12 mln aut osobo-
wych. Przy tym w UE sprzeda˝ aut ma-
leje a w Chinach roÊnie (na 2014 Chiny
przewidujà wzrost sprzeda˝y o 10
proc.). Liczàc na tysiàc mieszkaƒców
w 2013 Chiƒczycy kupili 14 nowych aut
osobowych. Dla porównania w Polsce
by∏o to 8 aut.
� Wed∏ug informacji firmy Samar w 2013
roku wyprodukowano w Polsce 575 tys
samochodów. Jest to o 10 proc. mniej
ni˝ rok wczeÊniej. Produkcja samocho-
dów maleje w Polsce ju˝ od pi´ciu lat
i w 2013 roku by∏a a˝ o 40 proc. mniej-
sza ni˝ w 2008.
� Opublikowany w∏aÊnie materia∏ GUS,
zatytu∏owany „Warunki ˝ycia rodzin
w Polsce”, informuje, ˝e mieszkania 11
proc. rodzin w Polsce sà zawilgocone,
czyli majà przeciekajàcy dach, grzyb na
Êcianach, pod∏ogach bàdê fundamencie
lub te˝ posiadajà butwiejàce okna czy
pod∏ogi. W mieszkaniach oko∏o 16 proc.
rodzin jest za zimno z powodu niespraw-
nego ogrzewania lub niedostatecznej
izolacji budynku. W mieszkaniach 4
proc. rodzin nie ma ∏azienki a w miesz-
kaniach 3,4 proc. nie ma nawet WC.
� WÊród wszystkich województw naj-
wi´cej ludnoÊci majà wg GUS mazo-
wieckie (5,31 mln) i Êlàskie (4,60 mln)
a najmniej lubuskie (ponad 1,02 mln)
i opolskie (nieca∏e 1,01 mln). Prawdopo-
dobnie w przysz∏ym roku opolskie b´-
dzie mieç oficjalnie poni˝ej miliona
mieszkaƒców. W praktyce ju˝ dawno tak
ma, bo GUS liczy wed∏ug zameldowa-
nia, a wielu zameldowanych na Opolsz-
czyênie mieszka od dawna za granicà.
� Niemcy pijà coraz mniej piwa. W 2013
roku wypili go o 2 proc. mniej ni˝ w 2012,
ale jeÊli liczyç w stosunku do 2001, to
spadek spo˝ycia wynosi ju˝ 12 proc.
W 2013 Niemcy wypili 94,6 mln hektoli-
trów piwa (w 2001 – 107,8 mln).

FA K T YFA K T Y 24 lata „walki” z bezrobociem
W 1990 roku pierwszy rzàd III RP b∏y-

skawicznie zorganizowa∏ Polakom du˝e
bezrobocie. Ju˝ w paêdzierniku liczba
bezrobotnych w rejestrze przekroczy∏a
milion a rok póêniej dwa miliony i tak
jest do dziÊ z okresowymi odchylenia-
mi, raczej w gór´ ni˝ w dó∏. Przez 24 la-
ta kolejne rzàdy III RP dzielnie „walczy-
∏y” z tym bezrobociem, tylko jakoÊ nic
im z tego nie wysz∏o. Wydaje si´, ˝e
dziÊ ju˝ tylko naiwni wierzà, i˝ którykol-
wiek rzàd III RP rzeczywiÊcie walczy∏
z bezrobociem.

Sprytniejsze paƒstwa Êwiata potrze-
bujà wcià˝ nowych ludzi do pracy. Ro-
dzenie i wychowywanie dzieci sporo
kosztuje. Du˝o taniej jest obrabowaç
mniej sprytne narody z ich przyrostu de-
mograficznego. KiedyÊ rabowano przy-
rost demograficzny kuszàc ludzi z bied-
niejszych paƒstw lepszymi warunkami.
Takie „ssanie” ma jednak pewnà wad´.
Skuszeni w ten sposób pracownicy
oczekujà w miar´ równego traktowania
z miejscowymi. Mówià: Sami nas tu
Êciàgn´liÊcie!

Sprytniejsze ni˝ „ssanie” po stronie
bogatszych paƒstw, jest „t∏oczenie” po
stronie paƒstw biedniejszych. Bogate
paƒstwa ob∏udnie krzywià si´ wtedy, ˝e
imigranci to dla nich k∏opot, choç wia-
domo, ˝e sà im oni niezb´dni. Aby imi-
granci nie zniech´cili si´ tà fa∏szywà nie-
ch´cià, wystarczy zagwarantowaç od-
powiednio silne „t∏oczenie” po stronie
ich krajów rodzinnych. Pos∏uszni rzà-
dzàcy z biedniejszych paƒstw, przy po-
mocy wysokiego bezrobocia, Êmiecio-
wych umów i skrajnie niskich p∏ac „wy-
t∏oczà” swych obywateli w zamian za
och∏apy rzucone im w prywatne koryta.

Imigrant, którego w∏asna ojczyzna
„wyt∏oczy∏a” jest w bogatszym paƒstwie
na przegranej pozycji. Mo˝na mu kazaç
pracowaç na czarno, zani˝aç zap∏at´ lub
zmuszaç do licznych niep∏atnych nadgo-
dzin, pozbawiaç ubezpieczenia spo∏ecz-
nego, czy choçby zasi∏ków na dzieci,
a przy ka˝dym skrzywieniu si´ powie-
dzieç mu: Sam si´ tu pcha∏eÊ! Zrobili-
Êmy ci ∏ask´! Nie podoba si´, to wracaj
do swego kraju! Piotr Badura

� Wed∏ug szacunków GUS w 2011 roku
poza granicami kraju przebywa∏o ponad 2
miliony Polaków, w tym 1,73 miliona osób
w wieku od 20 lat wzwy˝. Wed∏ug danych
Centrum Adama Smitha oraz KNF Êredni
koszt wychowania dziecka do osiemnaste-
go roku ˝ycia wynosi od 190 do 200 tys.
z∏otych. Mo˝emy zatem stwierdziç, ˝e
w ostatnich latach Polska ofiarowa∏a Êwia-
tu 345 miliardów z∏otych (1,726 mln x 200
tys. z∏). Do tego nale˝a∏oby jeszcze doli-
czyç koszty nauki na wy˝szych uczelniach,
finansowanych przez nasze paƒstwo. Do-
kàd zmierza paƒstwo, które nie potrafi za-
pewniç godnego bytu swym obywatelom?
Jakie racje uzasadniajà pozbywanie si´ lu-
dzi m∏odych, wykszta∏conych i energicz-
nych – czyli tych, którzy mogliby najwi´cej
zrobiç dla naszego kraju? Jak d∏ugo prze-
trwa∏by w przyrodzie gatunek, wyrzucajà-
cy z gniazda swe najsilniejsze piskl´ta?

Nasz Dziennik – 28 stycznia

� Niemcy sà europejskim liderem w rozwo-
ju odnawialnych êróde∏ energii – co jest
prawdà dosyç powszechnie znanà. Znacz-
nie mniej znanym faktem jest to, ̋ e w Niem-
czech roÊnie ostatnio produkcja energii wy-
twarzanej z w´gla. W 2013 roku w Niem-
czech wyprodukowano z w´gla prawie dwa
razy wi´cej energii ni˝ w Polsce ze wszyst-
kich êróde∏. W 2011 roku z w´gla brunatne-
go Niemcy wyprodukowa∏y 150 TWh ener-
gii, a w 2013 ju˝ 162 TWh, co stanowi∏o 25,8
proc. ca∏ej wytworzonej w Niemczech ener-
gii, czyli wi´cej ni˝ produkcja z OZE (w 2013
– 23,4 proc.). A przecie˝ do tego dochodzi
jeszcze w´giel kamienny, którego znacze-
nie w niemieckiej energetyce tak˝e roÊnie.
W 2011 roku wyprodukowano z niego 112
TWh energii, podczas gdy w 2013 by∏o to
ju˝ 124 TWh, co odpowiada∏o udzia∏owi
19,7 proc. w ca∏ej wytworzonej energii – in-
formuje Dariusz Ciepiela.

wnp.pl – 3 lutego

Krzysztof Kasperek – kl imatyzacja
– rozruszniki,  alternatory
– autoalarmy
– centralne zamki

(sterowane pilotem)
– wymiana oleju (GRATIS!)

REKLAMA W „BECZCE”REKLAMA W „BECZCE”
tel. 606 977 733
– wysoka skutecznoÊç
– niskie ceny
e-mail: beczka@ceti.com.pl

Z INNEJ BECZKI

*

* Wersja faktów obowiàzujàca w dniu zamkni´cia
tego wydania „Beczki”.

Krzanowice k/Opola
ul. Stara Droga 18
Obwodnica Opola
tel. 609-133-623
czynne pn-pt 8-16
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Ze wst´pnych danych G∏ównego
Urz´du Statystycznego wynika, ˝e
w 2012 liczba mieszkaƒców Polski
zmniejszy∏a si´ o oko∏o 5 tys. a w 2013
zmala∏a o ponad 37 tys. Ubytek 37 tys.
ludzi w jednym roku to absolutny rekord
po 1945. Nie utrzyma si´ on jednak d∏u-
go. Mo˝e pobijemy go ju˝ w tym roku.
W nadchodzàcych latach b´dziemy usta-
nawiaç kolejne takie rekordy, ze wszyst-
kimi tego skutkami. B´dziemy te˝ nieste-
ty s∏uchaç ró˝nych màdrali, „wyjaÊniajà-
cych” nam problem i podpowiadajàcych
rozwiàzania (fa∏szywe).

Par´ dni temu w TVN rozmawiano
o demografii z Ryszardem Petru, ekono-
mistà, przewodniczàcym Towarzystwa
Ekonomistów Polskich. Wst´pem do
rozmowy by∏o stwierdzenie, ˝e staty-
styczna Polka rodzi w Polsce 1,3 dziec-
ka a w Anglii 2,5 dziecka. Ryszard Pe-
tru zabra∏ si´ za wyjaÊnianie, co nale˝
w Polsce zmieniç, by kobiety w Polsce
rodzi∏y jak w Anglii.

Tymczasem twierdzenie, ̋ e statystycz-
na Polka rodzi w Anglii 2,5 dziecka to buj-
da na resorach. Polki w Anglii te˝ rodzà
zbyt ma∏o dzieci. Ryszard Petru mia∏ obo-
wiàzek o tym wiedzieç. JeÊli nie wiedzia∏,
to nie powinien by∏ wypowiadaç si´ na ten
temat w telewizji. Rozwiàzania, które pro-
ponowa∏ Petru w telewizji, doprowadzi∏y-
by nas tylko do jeszcze wi´kszej katastro-
fy demograficznej.

Nie mo˝na mieç pretensji do zwyk∏ych
ludzi, gdy mówià o Polkach w Anglii ro-
dzàcych Êrednio 2,5 dziecka. Tak k∏amli-
wie informujà ich media. Nie mo˝na mieç

pretensji nawet do lokalnych dziennikarzy,
bo oni kierujà si´ tym, co przekazujà wio-
dàce media. JeÊli jednak g∏oszà takie
rzeczy profesorowie czy inni eksperci, to
z pewnoÊcià mamy do czynienia z igno-
rantami udajàcymi ekspertów bàdê zwy-
k∏ymi k∏amcami.

Polska i Bia∏oruÊ to paƒstwa na po-
dobnym poziomie rozwoju i o wielowie-
kowej wspólnej historii. Na ziemiach dzi-
siejszej Bia∏orusi urodzili si´
Adam Mickiewicz, Tadeusz Ko-
Êciuszko i setki innych, który-
mi chlubià si´ zarówno Polska,
jak i Bia∏oruÊ. Wiele nas ∏àczy.
Po II wojnie Êwiatowej wy˝ de-
mograficzny wystàpi∏ zarów-
no w Polsce, jak i na Bia∏orusi.
Potem w obu paƒstwach by∏
ni˝ i znów wy˝, wi´c nawet de-
mografia nas ∏àczy∏a. Ale ju˝
nas nie ∏àczy.

Polska ma 38,5 mln mieszkaƒców
a Bia∏oruÊ 9,5 mln, czyli cztery razy mniej.
Powinno wi´c rodziç si´ tam cztery razy
mniej dzieci, czyli 25% tego, co w Polsce.
Przez lata tak by∏o, ale ju˝ nie jest. W ta-
belce u do∏u podane sà liczby urodzeƒ
w Bia∏orusi i Polsce w latach 2008-2013
(dla 2013 sà to dane wst´pne). W 2005,
którego tabelka nie obj´∏a, urodzenia na
Bia∏orusi stanowi∏y 24,8% urodzeƒ w Pol-
sce, czyli by∏o tam jak w Polsce.

Od 2007 Bia∏oruÊ rozpocz´∏a realizacj´
programu bezpieczeƒstwa demograficz-
nego (I etap – lata 2007-2010). Zaowoco-
wa∏o to zahamowaniem spadku dzietno-
Êci bia∏oruskich kobiet. II etap programu

(lata 2011-2015) doprowadzi∏ ju˝ do zna-
czàcego wzrostu dzietnoÊci. Na lata 2016-
2020 Bia∏oruÊ zaplanowa∏a III etap progra-
mu, ze znacznie silniejszymi bodêcami na
rzecz dzietnoÊci.

Liczby z tabelki pokazujà, ˝e Bia∏oruÊ
wie, co nale˝y zrobiç, by m∏odzi ludzie
chcieli mieç dzieci. Skoro Polska ma
cztery razy wi´cej mieszkaƒców ni˝ Bia-
∏oruÊ i podobnà do niej struktur´ demo-
graficznà, to na 118,5 tys. bia∏oruskich
urodzeƒ w 2013 powinno przypaÊç 474
tys. urodzeƒ w Polsce, czyli o 102 tys.

wi´cej, ni˝ faktycznie by∏o.
Wtedy nie mielibyÊmy ubytku
37 tys. mieszkaƒców, tylko
przyrost o 65 tys. i by∏aby
wielka radoÊç. JeÊli wi´c ktoÊ
mówi dziÊ w Polsce o demo-
grafii jako ekspert, a nawet
nie wspomni o Bia∏orusi jako
wzorze, to jest ignorantem
udajàcym eksperta, bàdê
zwyk∏ym oszustem.

Warto zwróciç uwag´ na
jeszcze jeden szczegó∏. Utrata przez Pol-
sk´ 37 tys, obywateli to nie tylko skutek
zbyt ma∏ej liczby urodzeƒ (o 15 tys.
mniej ni˝ zgonów), lecz tak˝e strata 22
tys. obywateli z powodu emigracji. I tu
znów Bia∏oruÊ mo˝e byç dla nas przyk∏a-
dem. Wprawdzie w 2013 opuÊci∏o jà 7,8
tys. ludzi, ale za to przyby∏o tam z zagra-
nicy 19,4 tys. ludzi. Na czysto Bia∏oruÊ
zyska∏a wi´c 11,6 tys. obywateli.

Nasza k∏amliwa propaganda przed-
stawia wcià˝ Bia∏oruÊ jako straszny kraj,
w którym ci´˝ko jest ˝yç. Jak w takim ra-
zie wyt∏umaczyç, ̋ e wielu obcokrajowców
przenosi si´ na Bia∏oruÊ, bo ̋ ycie tam wy-
daje im si´ lepsze, a w tym samym cza-
sie z Polski ludzie raczej uciekajà? Prze-
cie˝ Bia∏orusini te˝ majà paszporty i mo-
gà w ka˝dej chwili jechaç za granic´. Ma-
sowo np. przyje˝d˝ajà do Polski, ale tyl-
ko po to, by zrobiç u nas zakupy, bo na
sta∏e to jednak wolà Bia∏oruÊ. Jak wyt∏u-
maczyç fakt, ˝e m∏odzi ludzie na Bia∏oru-
si ch´tniej decydujà si´ na dzieci, bo
czujà si´ bezpieczni, a w Polsce cz´sto
uwa˝ajà, ˝e posiadanie dzieci jest abso-
lutnie ponad ich mo˝liwoÊci? Przemilcza-
nie przez naszych demograficznych „eks-
pertów” màdrych rozwiàzaƒ bia∏oruskich,
to dowód ignorancji bàdê ∏otrostwa tych
„ekspertów”. Piotr Badura

ul. Namys∏owska 112
46-081 Dobrzeƒ Wielki

tel. 77 544 37 05
tel. 77 433 03 97

• firany
• zas∏ony
• karnisze
• szycie i monta˝

Oszukujà nas z demografià
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Wkrótce, bo ju˝ w maju, odb´dà si´
wybory do europarlamentu. My Âlàzacy,
od niepami´tnych czasów jesteÊmy
mentalnie Europejczykami. Naszà to˝-
samoÊç ukszta∏towa∏a historia i wycho-
wanie w duchu kultury zachodnioeuro-
pejskiej. Powinno to znaleêç wyraz
w mobilizacji wyborczej. Jednak para-
doksalnie, nasz udzia∏ w tych wyborach
b´dzie, delikatnie mówiàc, nieroztrop-
noÊcià i oznakà naiwnoÊci.

Odebraç w∏adz´ Brukseli
Obserwujàc polskich eurodeputowa-

nych, daje si´ u wielu z nich zauwa˝yç,
˝e zajmujà si´ g∏ównie obronà Polski
przed Europà. Uwa˝ajà, ˝e w Europie
jest zbyt du˝o niemieckoÊci, genderyzmu
i eurolewactwa, a za ma∏o polskiej narra-
cji historycznej. Trzeba im jednak przy-
znaç, ̋ e doÊç sprawnie wyciàgajà pienià-
dze z unijnej kasy. By∏by to powód do sa-
tysfakcji, gdyby Polska mia∏a klarownà
wizj´, jak je racjonalnie wydawaç. Jak do-
tàd europejskie pieniàdze cz´sto demo-
ralizujà Polaków.

Przy braku Êrodków na s∏u˝b´ zdro-
wia, szkolnictwo, pomoc socjalnà, decy-
dujemy si´ na ogromne zakupy uzbroje-
nia. Trudno zgodziç si´ z t∏umaczeniem,
˝e dà˝ymy do tego, aby nasza armia by-
∏a gwarantem bezpieczeƒstwa i niepod-
leg∏oÊci, skoro gwarantuje to nam UE.
Poza tym „Ruskich” i tak nie uda si´ na-
straszyç, tym bardziej, ˝e mo˝na mieç
obawy, i˝ nasi wojskowi jak zwykle zaku-
pià sprz´t, który b´dzie si´ nadawa∏ do
wojen, które ju˝ by∏y.

Parlament europejski jest przede
wszystkim organem prawodawczym. Ma
równie˝ uprawnienia opiniodawcze.
Trudno jednak wymieniç chocia˝ jednà
za∏atwionà przez polskich eurodeputo-
wanych spraw´, dokumentujàcà polski
wk∏ad w budow´ wspólnej Europy. Nale-
˝y wàtpiç, aby ci europos∏owie, którzy
wkrótce zostanà wybrani, cokolwiek
w tym wzgl´dzie zmienili, skoro cz´Êç
z nich mówi, ̋ e idzie do Brukseli, by ode-
braç jej w∏adz´ i stworzyç w PE wielkà
antyunijnà frakcj´.

Nasze paƒstwo jest od dawna spry-
watyzowane i na ka˝dym kroku doi naj-
s∏abszych, dobrze ˝yje ten, kto ma pie-
niàdze. Oprócz dóbr materialnych
i uciech wszelakich mo˝na sobie kupiç
dyplomy, Êwiadectwa, prawa jazdy itp.
W kraju panuje przekonanie, ˝e jak
chcesz godnie ˝yç, to uciekaj z Polski.
To powoduje, ˝e Polska nieustannie
przenosi si´ za granic´. Poza krajem ̋ y-

je ju˝ oko∏o 24 miliony Polaków i ich licz-
ba, kosztem wyludniania si´ Polski, sta-
le wzrasta. Ci ludzie potrzebujà wi´kszej
ochrony swojej to˝samoÊci, co widaç
chocia˝by na przyk∏adzie mniejszoÊci
polskiej na Litwie. Polska sama nie po-
trafi tego zapewniç, móg∏by tu pomóc
Parlament Europejski, jed-
nak inicjatywy w tym kierun-
ku powinny wychodziç ze
strony polskich eurodeputo-
wanych. Oni jednak wolà ∏a-
zikowaç po polskim „po-
dwórku”, gdy˝ interesy par-
tyjne w kraju, a jeszcze bar-
dziej ich w∏asne, sà dla nich
wa˝niejsze od ̋ ywotnych in-
teresów Polski.

JakaÊ unijna szmata
Taka postawa nie dziwi, bo jedynie

w kraju niedostatki w znajomoÊci j´zy-
ków, ale tak˝e w zakresie posiadanej
wiedzy, kultury osobistej i wewn´trznej
dyscypliny, nie sà ˝adnà przeszkodà
w polityce. W Polsce polityk mo˝e byç
g∏upi, byle by∏ medialny i pos∏uszny
swojemu partyjnemu szefowi. Dlatego
te˝ od 25. lat, mamy przy „korycie”
wcià˝ to samo, leniwe i awanturnicze
bractwo wzajemnej adoracji, zdolne
g∏ównie do prowadzenia polsko-polskiej
wojny i to na wszelkich mo˝liwych p∏asz-
czyznach, spo∏ecznej, politycznej, cz´-
sto religijnej. Do prowadzenia takiej „po-
lityki”, majàcej niewiele wspólnego z pol-
skà racjà stanu, niepotrzebne sà porzàd-
ne i dobrze wykszta∏cone elity, wystar-
czajà wierne rzesze politycznych „tre-
pów”. Stàd te˝ za sprawà partyjnych wo-
dzów, do polskiego parlamentu trafia ̋ a-
∏osny agent CBA, dwie ˝ony urz´dnika
paƒstwowego, który, zanim tragicznie
zginà∏, by∏ znany g∏ównie z budowy pe-
ronu w podkieleckim miasteczku.

Swoje miejsce w naszym parlamencie
znalaz∏a te˝ pani profesor g∏oszàca, ˝e
flaga UE, to jakaÊ unijna szmata. Rozum
owej pani, a mo˝e nienawiÊç do wszyst-
kiego co nie polskie, powoduje ̋ e nie po-
trafi ona zauwa˝yç, ̋ e ta unijna „szmata”
jest tak˝e naszà flagà. Pani jest cz´stym
goÊciem katolickich mediów, mo˝na
wi´c domniemywaç, ˝e tak jak wi´k-
szoÊç z nas, powtarza codziennie s∏owa
modlitwy „Ojcze nasz”:...i odpuÊç nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom..., nie zdajàc sobie
sprawy z wagi tych s∏ów.

Âlàzakowi trudno zrozumieç, dlacze-
go Naród Polski potrafi si´ odnaleêç je-

dynie w stanie skrajnego zagro˝enia,
a na co dzieƒ musi oglàdaç sk∏ócone,
nienawistne polskie plemiona. My Âlàza-
cy, jesteÊmy równie˝, podobnie jak Ro-
sjanie czy Niemcy wyrazem tej nienawi-
Êci i to od setek lat. Ju˝ w XIV w. Polska
odgradza∏a si´ od Êlàskiej ziemi zamka-
mi (Orle gniazda), które mia∏y broniç
ówczesnej stolicy – Krakowa i chroniç
granice paƒstwa. Kronikarz – Jan D∏u-
gosz, tak charakteryzowa∏ ówczesnych
Âlàzaków: „SpoÊród narodów graniczà-

cych z Królestwem Polskim
nie ma bardziej zawistnego
i wrogiego Polakom ni˝ Âlà-
zacy”. W tym kontekÊcie
trudno zrozumieç lidera
opolskiego PiS – S∏awomira
K∏osowskiego i sm´tnych lu-
dzi z Ligi Obrony Suweren-
noÊci (LOS), chcàcych na
siebie zwróciç uwag´ ha-
s∏em „Âlàsk zawsze polski”.
Ich PRL-owska edukacja hi-

storyczna sprawia, ̋ e nie potrafià pojàç,
i˝ Âlàzacy do czasu zakoƒczenia II woj-
ny Êw. nigdy nie brali udzia∏u w budowie
polskiej paƒstwowoÊci, ani w rozwoju
polskiego spo∏eczeƒstwa, wobec czego
nie majà moralnego prawa afiszowaç
si´ polskoÊcià. Nale˝y nas po prostu
przyjmowaç takimi, jakimi w rzeczywisto-
Êci jesteÊmy, z ca∏ym dobrodziejstwem
naszej powik∏anej historii.

Âlàska naiwnoÊç
Po ostatnim artykule „Koƒ jaki jest,

ka˝dy widzi”, zwrócono mi uwag´, ˝e
przybysze tak˝e sà elementem opolskiej
wielokulturowoÊci. Zgoda, z ca∏à pewno-
Êcià sà nimi Kresowiacy. Oni te˝, w prze-
ciwieƒstwie do tych, którzy tu przybyli za
posadami i politycznymi karierami, nigdy
nie sugerowali nam, i to w centralnym
punkcie Opola, ̋ e najbardziej wartoÊcio-
wymi obywatelami Âlàska Opolskiego sà
bojownicy o polskoÊç.

Prawdziwy Polak walczy z ka˝dym
paƒstwem, obcym i w∏asnym, nie zwa˝a-
jàc na to, ̋ e patriotyzm dziÊ, to nie wyma-
chiwanie szabelkà, czy „zajazdy” pseudo-
patriotów na „Krakowskie PrzedmieÊcie”,
lecz rozwijanie przedsi´biorczoÊci, edu-
kacja i p∏acenie podatków. Âlàzak jako
obywatel, akceptuje ka˝de paƒstwo,za-
pewniajàce mu porzàdek i bezpieczeƒ-
stwo, p∏aci solidnie podatki, uwa˝ajàc ̋ e
jest to forma mi∏oÊci bliêniego. Âlàzacy
akceptujà wszystkich przybyszów, je˝eli
tylko sà porzàdnymi ludêmi i przestrzega-
jà z∏otej regu∏y etycznej: „Nie czyƒ bliênie-
mu, co tobie niemi∏e”. Nie wolno tak jak
K∏osowski nazywaç nas goÊçmi, bo to
nieetyczne, ani naruszaç naszej godno-
Êci, jak to uczyni∏ Sàd Najwy˝szy g∏oszàc,

Âlàski punkt widzenia

Daleko od wojny polsko-polskiej
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˝e Âlàzaków nie ma. Sugerowanie przez
SN, ˝e wielonarodowoÊç stanowi zagro-
˝enie dla unitarnego paƒstwa, powinno
byç ostrze˝eniem dla wszystkich mniej-
szoÊci narodowych i etnicznych w Polsce.
Ich prawa mogà w ka˝dej chwili zostaç
ograniczone w majestacie RP. Ju˝ teraz
LOS g∏osi, ˝e SN jest patriotyczny, bo
sprzeciwi∏ si´ zarejestrowaniu Âlàzaków
i mówi, ˝e przed polskimi patriotami stoi
kolejne zadanie – zdelegalizowaç RAÂ.
Na dziÊ, SN postawi∏ Âlàzaków przed dy-
lematem – czy mogà sami decydowaç
o w∏asnej to˝samoÊci, czy majà byç przy-
musowymi Polakami.

Âlàzacy zawsze byli bardzo lojalnà
Wspólnotà, wokó∏ której mo˝na by∏o bu-
dowaç silnà wielokulturowà spo∏ecznoÊç.
Zauwa˝y∏ to przewodniczàcy OKOOp –
Janusz Wójcik, który powtarza∏, ̋ e Niem-
cy, Polacy i Âlàzacy (kolejnoÊç dowolna)
powinni razem zadbaç o nasz region.
Podczas obrony województwa jego filo-
zofia si´ sprawdzi∏a. Dzisiaj nauczeni ro-
zumu przez pragmatycznych beneficjen-
tów „obrony opolszczyzny”, ani od nie-
go, ani od nas nie nale˝y si´ ju˝ spodzie-
waç jakiejkolwiek ideowoÊci.

Âlàska naiwnoÊç, gorzej bo g∏upota,
polega na przekonaniu, i˝ wszystko mo˝-
na osiàgnàç lojalnoÊcià i pracà. Tymcza-
sem bez „za∏atwiania” osiàgamy niewiele.
„Swoi” sà w tej dziedzinie niedoÊcignieni.

Stoimy w obliczu wyborów do PE.
˚adna partia nie umieÊci w naszym okr´-
gu wyborczym na znaczàcym miejscu na
swoich listach autentycznego Âlàzaka,
zresztà paƒstwo polskie g∏osi, ˝e tako-
wych nie ma. A skoro nie ma, to i nie mu-
szà g∏osowaç. Je˝eli nawet, to na kogo?
Jak zwykle na PO? Parti´, która obywa-
telskoÊç ma tylko w nazwie, bo równie˝
nie dostrzega swoich sàsiadów – Âlàza-
ków, a zresztà w naszym województwie
ani jej nie widaç, ani nie s∏ychaç, ani nie
czuje jej obecnoÊci.

Âlàzacy najwi´cej skorzystajà, kiedy
nie wezmà udzia∏u w wyborach, co mo˝-
na usprawiedliwiç tym, i˝ s∏uszny protest
przeciwko niesprawiedliwoÊci spo∏ecznej
jest immanentnà cechà spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego. KtoÊ powie, ̋ e skorzysta
na tym PiS, ale to dobrze, bo w stosunku
do nas przynajmniej nie sà fa∏szywi. Niech
sobie obywatele unitarnego paƒstwa g∏o-
sujà: prawdziwy Polak na prawdziwego,
zwyczajny Polak na zwyczajnego, lewak
na lewaka, gender na gendera. Nie powin-
niÊmy si´ do tego wtràcaç, bo wczeÊniej
czy póêniej na pewno od kogoÊ oberwie-
my. W wojnie polsko-polskiej przegrywa
Polska, w wojnie Êlàsko-polskiej przegra∏-
by Âlàsk, czyli Polska w dwójnasób, a to
nie le˝y chyba w niczyim interesie.

Bernard Sojka

Zmar∏ Günter Kreisner
Günter Kreisner urodzi∏ si´ 21 marca

1930 roku jako drugie z trojga dzieci (sa-
mi ch∏opcy) Êwierklaƒskiego nauczyciela
Richarda Kreisnera i jego ˝ony Gertrudy,
z domu Koziol (Êwierklanki). Znany bar-
dziej starszym pokoleniom Êwierklan, bo
w m∏odoÊci przysz∏o mu wyjechaç
z Âwierkli, podobnie jak i pozosta∏ym
cz∏onkom rodziny (lata 50-te).

Narodziny Güntera przypad∏y akurat na
czas przeprowadzki jego rodziny do Ko-
lonii Gos∏awickiej, gdzie w tamtejszej
szkole ojciec mia∏ objàç posad´ nauczy-
ciela. Zasmuci∏o to troch´ Êwierklan, bo
utracili ulubionego „rechtora”, uczàcego
w zale˝noÊci od potrzeby po niemiecku
i po polsku – utrakwist´. Jako dodatkowe
zaj´cia prowadzi∏ nauk´ Êwierklaƒskich
„polskich” dzieci (par´ godzin tygodnio-
wo). Gdy Kreisnerowie wyprowadzili si´
ze Âwierkli, polskie nauczanie wygas∏o.

Günter Kreisner podjà∏ nauk´ w „Hin-
denburg Gimnasium” w Opolu (aktualnie
gmach uniwersytecki przy ulicy Kato-
wickiej opodal dworca wschodniego),
a gdy wojna si´ skoƒczy∏a i rodzina wró-
ci∏a do Âwierkli, wpierw przeszed∏ nauk´
j´zyka polskiego w Opolu (nie by∏o to dla
niego trudne, bo wszyscy Kreisnerowie
wzgl´dnie dobrze znali j´zyk polski),
a póêniej zosta∏ uczniem Technikum Bu-
dowlanego w Opolu.

Sytuacja spo∏eczno-gospodarcza na-
cechowana re˝imowà politykà nie zach´-
ca∏a do snucia swoich planów w powiàza-
niu z rodzinnymi stronami, ale Günter
i jego brat Piotr oraz wielu ich rówieÊników
mocno anga˝owa∏o si´ w Êwierklaƒskie
˝ycie, niekiedy mimo upokarzajàcych
trudnoÊci. Günter np. nie móg∏ oficjalnie
u˝ywaç swojego pierwszego imienia, tyl-
ko drugiego – Józef.

W tym czasie m∏odzie˝ Êwierklaƒska,
podobnie jak m∏odzie˝ w innych wio-
skach zafascynowana by∏a sportem,
a w∏aÊciwie braniem udzia∏u w nim i orga-
nizowaniem go. Günter Kreisner wzià∏

w tym znaczàcy udzia∏. „Wykszta∏cony”,
znajàcy dobrze j´zyk polski, pomaga∏
w zak∏adaniu i prowadzeniu klubu LZS
Âwierkle, w pierwszym rz´dzie g∏ównym
za∏o˝ycielom, którymi byli jego brat Piotr
oraz Werner Komor.

Günter sam nie gra∏, ale obmyÊla∏ spo-
sób na zdobycie Êrodków finansowych,
które by∏y klubowi potrzebne do bie˝àce-
go funkcjonowania ligowego. G∏ównie
by∏y to przedstawienia teatralne, których
aktorami byli sami zawodnicy. Zagrano
sporo sztuk. On nawet napisa∏ swojà,
opierajàc si´ na niemal surrealistycznych
sytuacjach, majàcych wtedy miejsce
w Âwierklach i nie tylko, jak choçby pro-
pagandowa „walka z amerykaƒskà ston-
kà” przy wielkiej „powadze” urz´du so∏ty-
sa. Ca∏oÊç by∏a utrzymana w klimacie „Re-
wizora” Miko∏aja Gogola. Okaza∏o si´ to
jednak zbyt Êmia∏e i zrezygnowano z pre-
miery. Scenopis niestety przepad∏.

Innym sposobem promowania przez
Güntera Âwierkli i ich wizerunku, nie tylko
sportowego, by∏o rysowanie jej walorów –
tartaki, szko∏a, koÊció∏, itd. i wysy∏anie gra-
fik do „Trybuny Robotniczej”, która czasem
umieszcza∏a je na swoich szpaltach.

Günter o˝eni∏ si´, a czasy by∏y nazna-
czone tzw. ̋ elaznà kurtynà – blokadà wy-
jazdów, kontaktów mi´dzy zachodnià
i wschodnià Europà. Zdarzy∏o si´ jednak,
˝e Kreisnerom na wyjazd zezwolono i wy-
jechali (Piotr nieco póêniej, bo mia∏ jesz-
cze do ods∏u˝enia rok s∏u˝by wojskowej).
Günter pracowa∏ w firmach budowlanych,
dajàc si´ poznaç jako dobry fachowiec.
W którymÊ momencie zosta∏ zatrudniony
Urz´dzie Budowlanym w Ravensburgu
(Badenia-Wirtembergia). Zmar∏ 22 grudnia
2013 roku. W Êwierklaƒskim koÊciele pod
wezwaniem Niepokalanego Serca Naj-
Êwi´tszej Marii Panny 30 grudnia odpra-
wiono za niego msz´ Êwi´tà.

Na zdj´ciu Günter Kreisner ostatni
z prawej (obok powi´kszenie).

Józef Moczko – Êwierklanin
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Z dziejów Dobrzenia (2)
W roku 1742 w Dobrzeniu Wielkim by∏o 42 gospodarzy, 21 za-

grodników, 16 cha∏upników i 1 komornik. WieÊ mia∏a dwóch m∏y-
narzy a tak˝e kowala, karczmarza, piekarza, tkacza i pasterza.
W 1784 by∏o ju˝ 44 gospodarzy, 25 zagrodników i 17 cha∏upni-
ków. WieÊ liczy∏a wtedy 796 mieszkaƒców.

W 1861 roku by∏o ju˝ 1652 mieszkaƒców. Posiadali oni 207 bu-
dynków mieszkalnych i 141 gospodarczych a ze zwierzàt 93 ko-
nie, 41 wo∏ów, 360 krów, 147 ja∏ówek, 56 Êwiƒ i 15 kóz. We wsi
by∏o 3 kowali, 2 bednarzy, 3 m∏ynarzy, 2 piekarzy, 2 tkaczy, 3 rzeê-
ników i zak∏ad budowy ∏odzi. By∏ tak˝e port, w którym ∏adowano
˝elazo na ∏odzie, by transportowaç je dalej, g∏ównie do Wroc∏a-
wia. Sp∏awiano te˝ drewno i dokonywano prze∏adunku towarów.

Felix Triest pisze w swej ksià˝ce „Topographischen Handbuch”,
jakie by∏y wtedy zarobki. Robotnik rolny i leÊny otrzymywa∏ za
dniówk´ od 3 do 6 srebrnych groszy. ˚niwiarz z kosà od 6 do 10
groszy. Praca kobiet by∏ nisko ceniona, bo tylko od 2 do 3 gro-
szy za dniówk´.

Kiedy powsta∏a pierwsza szko∏a, dziÊ trudno ustaliç. Na pew-
no nie by∏o jej w 1687, bo w protokole wizytacyjnym tutejszego
koÊcio∏a jest wzmianka o tym, ˝e we wsi nie ma szko∏y. Jest na-
tomiast potwierdzone, ˝e szko∏a istnia∏a w 1766, bo w tym roku
ucz´szcza∏ do niej póêniejszy proboszcz sio∏kowicki.

W 1832 sp∏onà∏ koÊció∏ a wraz z nim szko∏a. Nowà szko∏´ zbu-
dowano w 1834, ale by∏ to tylko budynek tymczasowy. Wi´kszy
budynek szkolny powsta∏ w 1875. W paêdzierniku 1898 powsta-
∏a kolejna szko∏a przy koÊciele Êw. Rocha. Odtàd w Dobrzeniu
funkcjonowa∏y dwie szko∏y – stara, nazywana „Küsterschule” i no-
wa. W 1911 rozpocz´to budow´ trzeciej szko∏y przy koÊciele pa-
rafialnym. Ukoƒczono jà 2 sierpnia 1912. „Küsterschule” przebu-
dowano wtedy na mieszkania dla nauczycieli.

W 1871 wieÊ mia∏a ju˝ 1803 mieszkaƒców, z tego 949 potrafi-
∏o czytaç i pisaç. W nast´pnych latach ludzi szybko przybywa∏o.
W 1928 by∏o ju˝ 2727 mieszkaƒców, a w 1933 – 3117 mieszkaƒ-
ców. Tu˝ przed wybuchem II wojny Êwiatowej wieÊ liczy∏a 3939
mieszkaƒców (by∏a wtedy po∏àczona z Dobrzeniem Ma∏ym). DziÊ
Dobrzeƒ Wielki ma 4142 mieszkaƒców a Dobrzeƒ Ma∏y 736.

Ernst Mittmann

W Âwierkli w styczniu
Ze Êwierklaƒskich wydarzeƒ styczniowych z pewnoÊcià sym-

patycznymi by∏y dwa: „Koncert kol´d”, który mia∏ miejsce 12
stycznia, i spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Êwier-
klaƒskim przedszkolu 22 stycznia.

Koncert, który odby∏ si´ w koÊciele nie by∏ pierwszym o tym
charakterze, jakiego Êwierklanie mogli pos∏uchaç, ale nieco
innym, choçby dlatego, ˝e wykonawca – grupa „Babski kwar-
tet” prezentowa∏a kol´dy a capella. Pi´kne, dynamiczne g∏o-
sy. Taki te˝ by∏ ten koncert na dwa i cztery g∏osy, wiele „stan-
dardów” kol´dowych i „nowoÊci” z ró˝nych stron Êwiata: An-
glii, Szkocji, Ameryki w oryginalnym j´zykowo brzmieniu. Na
miejscu mo˝na te˝ by∏o kupiç p∏yty CD z nagraniami „Babskie-
go kwartetu”, którego wi´kszoÊç sk∏adu wywodzi si´ ze zna-
nego zespo∏u „Przecinek” z Raciborza – rodzinnych stron
Êwierklaƒskiego duszpasterza ks. Franciszka Lehnerta, który
zaprzyjaênionych wokalistów i muzyków zaprosi∏, ku zadowo-
leniu mieszkaƒców Âwierkli.

W przedszkolu te˝ Êpiewnie. By∏y ju˝ „Jase∏ka” i „Bal Karna-
wa∏owy”, nadszed∏ czas na Dzieƒ Babci i Dzieƒ Dziadka. Spo-
tkanie odby∏o si´ w miejscowej Sali Wiejskiej, bo „Êwierklaƒskie
przedszkole” nie pomieÊci∏oby wszystkich babç i dziadków, za-
wsze ch´tnie przychodzàcych spotkaç si´ ze swymi milusiƒski-
mi w przedszkolu. Sala by∏a pe∏niutka. Dzieci zaprezentowa∏y
jeszcze troch´ jase∏kowych krotochwil Êpiewno-muzyczno-
s∏ownych, nast´pnie wiele ciep∏ych s∏owno-muzycznych rymo-
wanek jako wielkie podzi´kowanie swym babciom i dziadkom.
Po czym wspólna z nimi zabawa i upominki, które dzieci przy-
gotowa∏y dla nich z tej okazji.

Przedszkolne spotkanie wymaga∏o oprawy i przygotowaƒ,
z czym jak zwykle upora∏y si´ wychowawczynie: Karina Bieniek-
Kociok i Sandra Warzecha – prowadzàce grup´ „Kotki” (dzieci
starsze), Sylwia KuÊ i Izabela Kubicz – prowadzàce grup´ „Mysz-
ki” i pomagajàce im Sylwia Kohsyk, Anna Duraj i Bernadetta
Krauze. Nad ca∏oÊcià czuwa∏a jak zwykle dyrektor przedszkola
Katarzyna Radlak a pocz´stunek przygotowali rodzice przed-
szkolaków Êwierklaƒskiego oddzia∏u Publicznego Przedszkola
w Czarnowàsach. Gratulujemy.

Józef Moczko – Êwierklanin
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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. 77 427-56-90 do 92

– przeglàdy techniczne (rejestracja) wszystkich typów pojazdów
– komputerowa diagnostyka silnika         – remonty pojazdów
– wymiana opon i szyb samochodowych

11 grudnia 2013 roku w Przedszkolu Pu-
blicznym „Bajkowa Rodzina” Nr 22 w Opo-
lu odby∏ si´ przeglàd pt: „Wir rezitieren, sin-
gen und sprechen auf Deutsch”. Wzi´∏y
w nim udzia∏ reprezentacje szeÊciu przed-
szkoli, m.in. czworo dzieci z Przedszkola
Publicznego w Dobrzeniu Wielkim: Domi-
nika Kocoƒ, Sara Wieczorek, Marek By-
d∏osz i Szymon Jaceƒków z grupy Motylki.

Celem przeglàdu by∏o promowanie j´-
zyka niemieckiego poprzez Êpiewanie pio-
senek, recytacj´ wierszy oraz uczestnictwo
w przedstawieniach. Dodatkowo dzieci
pog∏´bia∏y zainteresowanie j´zykiem nie-
mieckim, rozwija∏y swà wyobraêni´ i kre-

atywnoÊç, a ponadto pozna∏y zasady zdro-
wej i uczciwej rywalizacji.

Jury przy ocenie wyst´pów bra∏o pod
uwag´ p∏ynnoÊç i poprawnoÊç j´zykowà,
styl wymowy, umiej´tnoÊç prezentowania
si´ przed publicznoÊcià, a tak˝e pomys∏o-
we stroje i rekwizyty. Nasze dzieci zapre-
zentowa∏y dwa wiersze: „Liebe Sonne...”
i „Es regnet...” oraz piosenk´ „Das Wetter”.
Zdoby∏y drugie miejsce w przeglàdzie.
Ka˝dy otrzyma∏ dyplom i nagrody rzeczo-
we, natomiast po wyst´pach na dzieci
czeka∏ s∏odki pocz´stunek.

Patrycja Henke
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

Przedszkolny przeglàd

25 stycznia w Brzeskim Centrum Kultu-
ry odby∏ si´ XIV Przeglàd Kol´d i Pastora-
∏ek „Brzeskie Kol´dowanie”. SpoÊród 74
wykonawców, wyst´pujàcych w pi´ciu ka-
tegoriach, „Kupskie Echo”, którego kierow-
nikiem artystycznym jest Agnieszka Âlusar-
czyk przy wspó∏pracy z Przemys∏awem
Âlusarczykiem, zdoby∏o tam III nagrod´.

Paƒstwo Âlusarczykowie prowadzà te˝
zespó∏ „Ligockie Wrzosy” z Ligoty Prósz-
kowskiej. Jego kierownikiem artystycznym
jest Przemys∏aw Âlusarczyk. „Ligockie
Wrzosy” otrzyma∏y w Brzegu wyró˝nienie.

Indywidualnà III nagrod´ otrzyma∏a

w Brzegu Milena KrzyÊcin, której opieku-
nem jest Agnieszka Âlusarczyk.

Sukcesy w Brzegu poprzedzi∏y wy-
ró˝nienia na VI Ogólnopolskim Festiwa-
lu Kol´d i Pastora∏ek „Hej! Kol´da, Kol´-
da”, 12 stycznia w Komprachcicach.
WÊród zespo∏ów wokalnych i wokalno-in-
strumentalnych wyró˝niono tam „Kup-
skie Echo”, „Ligockie Wrzosy” oraz „Ligo-
cianki” z Ligoty Prószkowskiej, których
kierownikiem artystycznym jest Agniesz-
ka Âlusarczyk.

Gratulujemy wszystkim zespo∏om, Mi-
lenie KrzyÊcin i paƒstwu Âlusarczykom.

Kol´dowo-pastora∏kowe

B´dzie biesiada
VII Biesiada Âlàska odb´dzie si´

w niedziel´ 16 lutego w sali OSP w Do-
brzeniu Ma∏ym. Poczàtek o godz. 17:00.
Podczas biesiady wystàpià „KwaÊnica
Bavarian Show” oraz „Duet Karo”. Orga-
nizatorzy, którymi sà: Rada So∏ecka Do-
brzenia Ma∏ego, OSP w Dobrzeniu Ma-
∏ym, Wolontariat Iskierka Nadziei oraz
Gminny OÊrodek Kultury w Dobrzeniu
Wielkim, serdecznie zapraszajà.

Turniej tenisa
XIII Otwarty Turniej Tenisa Sto∏owego

odb´dzie si´ w Âwierklach w dniach 22-23
lutego. Rozgrywki prowadzone b´dà w ka-
tegoriach: 1) szko∏y podstawowe, 2) gimna-
zja, 3) m∏odzie˝ i doroÊli, 4) oldboje, 5) ka-
tegoria OPEN (”profesjonaliÊci”, „ligowcy”
i niezrzeszeni), 6) tenis rodzinny.

Zapisy do 20 lutego:

tel. 77 469 63 67 lub
tel. kom. 667 696 367

a tak˝e na stronach internetowych:
www.gromswierkle.futbolowo.pl
www.swierkle.pl

Zapraszajà organizatorzy, którymi sà
LZS Grom Âwierkle i Stowarzyszenie Roz-
woju Inicjatyw Âwierkle.

Pierogarnia
Przeje˝d˝ajàcy obok OSP w Czarno-

wàsach nie muszà ju˝ zgadywaç, co po-
wstaje obok. Z wywieszonej na budowa-
nym obiekcie informacji wynika, ˝e latem
2014 ma ruszyç w tym miejscu pierogar-
nia. Czy b´dà tam lepiç pierogi do zjedze-
nia na miejscu, czy na sprzeda˝, czy te˝
jedno i drugie, dowiemy si´ latem.
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Wójt Gminy Murów zawiadamia

o wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urz´du Gminy

w Murowie oraz na stronie internetowej www.bip.murow.pl

Zarzàdzenia Wójta nr Or.0050.10.2014 z dnia 04 02.2014 roku

w sprawie og∏oszenia wykazu nieruchomoÊci przeznaczonych

do najmu, po∏o˝onych w miejscowoÊci Murów.

IV Otwarty Turniej Tenisa Sto∏owego
odb´dzie si´ 16 lutego w hali sportowej Pu-
blicznej Szko∏y Podstawowej w Popielowie.
Rozpocz´cie o godz. 11:30.

Zapisy ch´tnych w kategoriach: szko∏a
podstawowa, gimnazjum, m∏odzie˝ i doroÊli
oraz oldboje przyjmowane sà do 13 lutego
telefonicznie: 608-720-074 lub 600-033-343
albo pocztà elektronicznà:

kultura@popielow.pl
gamrot.damian@interia.pl

Organizatorzy zapraszajà serdecznie
do wspólnej zabawy.

Stop przemocy
„Stop Przemocy na Stadionach” – pod

takim has∏em Komisariat Policji w Dobrze-
niu Wielkim zorganizowa∏ „Turniej Pi∏ki No˝-
nej o puchar Komendanta Komisariatu Po-
licji w Dobrzeniu Wielkim – I Memoria∏ imie-
nia Wies∏awa Trzebuniaka”. Wed∏ug przys∏a-
nej nam informacji odby∏ si´ on w sobot´ 1
lutego w hali sportowej PSP w Popielowie
z udzia∏em pi´ciu dru˝yn policyjnych i dru-
˝yny OSP Kar∏owice.

OSP Popielów w KSRG
W dniu 24 stycznia w remizie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej

w Popielowie odby∏a si´ uroczystoÊç w∏àczenia OSP Popielów do
Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego. Prowadzi∏ jà st. kpt.
Pawe∏ Poliwoda. KSRG jest systemem, ustanowionym dla ujed-
nolicenia dzia∏aƒ ratowniczych w sytuacjach zagro˝eƒ ̋ ycia, zdro-
wia, mienia lub Êrodowiska. System zarzàdzany jest przez Komen-
danta G∏ównego PSP.

Uroczystego przekazania decyzji o w∏àczeniu jednostki OSP
Popielów do KSRG dokona∏ Komendant Miejski PSP w Opolu
bryg. Pawe∏ Kielar wraz z Wójtem Gminy Popielów Dionizym Du-
szyƒskim na r´ce Prezesa OSP Popielów – Marcina Kuliga.

Jest to ju˝ druga jednostka OSP z terenu Gminy Popielów w∏à-
czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego. Pierwszà
by∏a OSP Stare Sio∏kowice.

W uroczystoÊci wzi´li równie˝ udzia∏: Jerzy Kupczyk – prze-
wodniczàcy rady gminy, sekc. Grzegorz Domaradzki KM PSP
Opole, El˝bieta Bazyliƒska – kierownik referatu spraw obywatel-
skich, dh Barbara D´bska – sekretarz ZOP ZOSP RP w Opolu,
dh Tadeusz Negrycz-Berezowski – wiceprezes ZOG ZOSP RP
w Popielowie, Gerard Krank – so∏tys wsi Popielów, dh Konrad Ka-
chel – komendant gminny, dh Józef Rambau – Honorowy Pre-

zes OSP Popielów oraz stra˝acy z OSP Popielów, przedstawicie-
le wszystkich jednostek OSP Gminy Popielów i delegacja z za-
przyjaênionej OSP z Dobrzenia Ma∏ego.

Po zakoƒczeniu oficjalnej cz´Êci zaproszeni goÊcie udali na
uroczysty pocz´stunek do sali narad w remizie.

Zagrajà o Puchar Marsza∏ka
Gmina Popielów podpisa∏a w 2013 ro-

ku dwie umowy o wspó∏pracy partner-
skiej, z czeskà gminà Krakovany oraz ze
s∏owackà gminà Krakovany. Do tej pory
zorganizowano ju˝ wiele ciekawych spo-
tkaƒ oraz wymian´ m∏odzie˝y.

Na sobot´ 15 lutego zaplanowano coÊ
nowego. Po raz pierwszy w ramach partner-
stwa gmin zorganizowany b´dzie „Mi´dzy-
narodowy Turniej w Halowej Pi∏ce No˝nej”.
B´dzie on przeprowadzony w hali sportowej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Po-
pielowie (ul. Powstaƒców 14). Honorowy

patronat nad turniejem objà∏ Marsza∏ek Wo-
jewództwa Opolskiego pan Andrzej Bu∏a.

O Puchar Marsza∏ka Województwa
Opolskiego zagrajà dru˝yny z czeskich
Krakovan, s∏owackich Krakovan oraz dwie
miejscowe: LKS Start Sio∏kowice i LKS Po-
pielów. Turniej rozpocznie si´ o godz.
10:00. Wst´p jest wolny. Organizatorzy,
którymi sà: Gmina Popielów, Gminny Zwià-
zek Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie
oraz Publiczna Szko∏a Podstawowa w Po-
pielowie, zapraszajà kibiców i wszystkich
mi∏oÊników sportu.

Ludzie Kultury
Podczas Noworocznego Spotkania Lu-

dzi Kultury, które odby∏o si´ 25 stycznia
w Domu Kultury w Popielowie, podzi´ko-
wano osobom szczególnie zaanga˝owa-
nym w dzia∏alnoÊç kulturalnà.

Irena Nowotarska – cz∏onkini Samo-
dzielnego Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich w Kar-
∏owicach i zespo∏u „Ale babki”, autorka
wierszy i twórczyni wspania∏ych r´kodzie∏
oraz Monika Macioszek – kierownik Gmin-
nej Biblioteki w Popielowie, prezes Stowa-
rzyszenia Stare Sio∏kowice, „stra˝niczka
ma∏ej ojczyzny”, jej zwyczajów, kultury,

tradycji i historii, uhonorowane zosta∏y ty-
tu∏em „Cz∏owiek Kultury 2013”. Tytu∏ „Ho-
norowy Cz∏owiek Kultury Gminy Popie-
lów” otrzyma∏ ksiàdz radca Jerzy Kowolik.

Spotkaniu towarzyszy∏y wyst´py zespo-
∏ów „Voice Quartet” z Popielowa i „Silesia”
z ¸ubnian.
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Krótko z gminy
� W dniu 29 stycznia uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Zagwiêdziu: Karol Baj,
Waldemar Emmerling, Artur Kiwus oraz
Kasia Klimczuk brali udzia∏ w szkolnych
dru˝ynowych zawodach szachowych na
szczeblu fina∏u powiatowego, gdzie zaj´li
wysokie II miejsce. Redakcja gminnej stro-
ny internetowej gratuluje im tego i ˝yczy
dalszych sukcesów a my si´ przy∏àczamy.
� Zabaw´ karnawa∏owà zaplanowa∏y na
sobot´ 8 lutego Dyrekcja i Rada Rodziców
Przedszkola w Murowie. Odb´dzie si´
ona w murowskiej Kawiarni Klubowej. Od-
by∏ si´ ju˝ bal karnawa∏owy, który Przed-

szkole w Zagwiêdziu zorganizowa∏o w sal-
ce parafialnej 18 stycznia.

� WÊród 209 uczniów z 89 szkó∏ gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych Opolszczyzny,
którzy 20 stycznia w Filharmonii Opolskiej
odebrali stypendia naukowe za bardzo
dobre wyniki w nauce, byli te˝ reprezentan-
ci Publicznego Gimnazjum w Zagwiêdziu.
Sà to: Sandra Wierzga∏a z Grabczoka (III
A), Tomasz Koszyka z Ka∏ów (III B), Kata-
rzyna Kurt ze Starych Budkowic (II A) oraz
Patryk Kurt, absolwent a dziÊ uczeƒ I kla-
sy Technikum Elektrycznego w Opolu. Pa-
tryk ju˝ trzeci raz odbiera∏ dyplom i stypen-
dium, Sandra drugi raz a Tomek i Kasia po
raz pierwszy. Laureaci dostanà w ciàgu ro-

ku 3000 z∏ (po 250 z∏ miesi´cznie). Gabrie-
la Kania, dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Zagwiêdziu przekaza∏a gratulacje i po-
dzi´kowania nagrodzonym uczniom i ich
rodzicom. My te˝ gratulujemy. Wi´cej infor-
macji i zdj´cia znaleêç mo˝na na interne-
towej stronie gminy.

� W sobot´ 1 lutego m∏odzie˝ z Zagwiê-
dzia reprezentowa∏a ko∏o PZW Murów na
Okr´gowych Halowych Zawodach Rzuto-
wych Ozimek 2014. Startowa∏a w katego-
riach U12 i U14. Rybom usz∏o tym razem
na sucho, bo zawodnicy ∏owili na sucho.
Jak to si´ robi mo˝na obejrzeç w fotore-
lacji z zawodów na stronie so∏ectwa
Zagwiêdzie:   www.zagwizdzie.pl

Magazyn W´glowy
Stare Budkowice, ul. Targowa 40
Oferuje: W´giel: Kostka, gruby,

orzech, EKO groszek, mia∏, koks
Tel. 77 4210011 kom. 511 391 514
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Wójt Gminy Murów zawiadamia
o wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urz´du Gminy
Murów oraz na stronie internetowej www.bip.murow.pl

Zarzàdzeƒ Wójta nr Or.0050.8.2014 z dnia 24 stycznia 2014
roku oraz Or.0050.9.2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w

sprawie og∏oszenia wykazu nieruchomoÊci przeznaczonych
do dzier˝awy, stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy Murów,

po∏o˝onych w miejscowoÊciach Radomierowice i Ka∏y.

Z dziejów Grabczoka
WieÊ zosta∏a za∏o˝ona przez zakonników z Czarnowàs w roku

1784. Osada mia∏a zaopatrywaç hut´ szk∏a w Murowie w niezb´dny
jej do produkcji szk∏a surowiec, jakim by∏ piasek. Poczàtkowo wieÊ
mia∏a dziesi´ç domów, ale w latach 1788-1789 dobudowano kolejne.

Na poczàtku miejscowoÊç nosi nazw´ Grabzok. W latach 1789-
1791 u˝ywana jest nazw Colonia Grabczok lub Colonie Grabczog.
W roku 1936 wieÊ otrzyma∏a nazw´ Buchendorf/Oberschlesien. Po
II wojnie Êwiatowej, w 1947 wprowadzono nazw´ Grabczak. Do-
piero w 1993 powrócono do bardziej historycznej nazwy Grabczok.

W roku 1818 we wsi znajdowa∏a si´ szko∏a ewangelicka w któ-
rej uczy∏ jeden nauczyciel. W póêniejszym czasie szko∏´ t´ zlikwi-
dowano, a uczniowie ucz´szczali do szko∏y w Murowie.

Na prze∏omie XIX i XX wieku we wsi by∏o pi´ç cegielni, kuênia,
huta szk∏a, m∏yn wodny i zak∏ad szewski, w którym wyrabiano obu-
wie. W Grabczoku wydobywano równie˝ rud´ darniowà dla hu-
ty w Zagwiêdziu. We wsi by∏a tak˝e gospoda o nazwie „Gasthaus
zur grünen Eiche” i sklep prowadzony przez rodzin´ Germer.

W roku 1926 za∏o˝ono jednostk´ OSP, a dwa lata póêniej zbu-
dowano remiz´. W roku 1935 doprowadzono do wsi elektrycznoÊç.

II wojna Êwiatowa da∏a si´ mieszkaƒcom Grabczoka we znaki.
Rosjanie wyp´dzili wszystkich mieszkaƒców ze domów. Przy tej
okazji kilku mieszkaƒców zosta∏o bestialsko zamordowanych.

Z miejscowoÊcià zwiàzana jest „Legenda o grubym d´bie”. Mó-
wi ona, ˝e w po∏owie drogi mi´dzy Grabczokiem a Brynicà sta∏
dàb a w pobli˝u niego gospoda. Pewnego razu w gospodzie tej
w Wielki Piàtek trwa∏a zabawa. Z powodu tego zgorszenia zapa-
d∏a si´ ona. Do dziÊ w tym miejscu znajdujà si´ do∏y. Nie osta∏ si´
wiekowy dàb. Wichura w roku 2002 przewróci∏a go.

W roku 1819 we wsi by∏o 21 zagrodników i 2 cha∏upników. WieÊ
liczy∏a wtedy162 mieszkaƒców. Cz´Êç z nich pracowa∏a w pobli-
skiej hucie szk∏a w Murowie. W roku 1865 we wsi by∏o ju˝ 22 cha-
∏upników, 4 cha∏upników wygonowych i 15 komorników. Cz´Êç
mieszkaƒców pracowa∏a w lesie. W roku 1865 istnia∏ m∏yn zwa-
ny Kupilas. W tym czasie istnieje te˝ we wsi smolarnia wytwarza-
jàca z pni sosnowych smo∏´.

W roku 1872 wielu mieszkaƒców z okolicznych wiosek wyje-
cha∏o za „wielkà wod´” w poszukiwaniu lepszego bytu. Wyjecha-
li te˝ niektórzy mieszkaƒcy Grabczoka.

Podczas plebiscytu w Grabczoku oddano w sumie 283 g∏osy,
z tego za Niemcami g∏osowa∏y 184 osoby a za Polskà 97.

Ernst Mittmann

OpowieÊç Biblijna
W niedziel´ 12 stycznia, w KoÊciele Parafialnym w Starych

Budkowicach dzieci z grupy starszaków z przedszkola ze Sta-
rych Budkowic zaprezentowa∏y „OpowieÊç Biblijnà”. Pi´knie
przedstawiona historia narodzin Jezusa, przygotowana przez
panià Wiolett´ Gollenia, podtrzyma∏a we wszystkich nastrój mi-
jajàcych ju˝ Êwiàt – informuje strona internetowa gminy.

Mali aktorzy grali bez cienia tremy, a wspania∏a muzyka do-
da∏a tej chwili magii i cudownego nastroju. Fotorelacj´ z wyst´-
pu (szeÊç zdj´ç) mo˝na obejrzeç na stronie internetowej gmi-
ny. Jedno z tych zdj´ç zamieÊciliÊmy powy˝ej.
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KLIMATYZACJA – serwis + naprawa
NAPRAWA: rozruszników, alternatorów,
elektroniki, ABS i sterowników, AIRBAG itp.
REGENERACJA TURBOSR¢˚AREK
PE¸NA GAMA AKUMULATORÓW
Naprawa i monta˝ zamków centralnych – z pilotem – alarmów,
monta˝ sprz´tu audio, naprawa ogrzewania webasto
przeglàdy okresowe, elektryka ciàgników i maszyn rolniczych.

Józef Patrzek
Brynica
¸ubniaƒska 31a
tel./fax:
77 421-52-48
tel. kom.
609 381-213

AUTO ELEKTRYKA
M E C H A N I K A  D i a g n o s t y k a  k o m p u t e r e m

Z historii opolskiego piwowarstwa (52)

Browary powiatu opolskiego(15)

Piwowarstwo w Krapkowicach
Prawo warzenia oraz wyszynku

piwa w Krapkowicach uregulowano
po raz pierwszy w 1294 roku, wraz
z nadaniem praw miejskich przez
ksi´cia opolskiego Boles∏awa I.

W 1582 roku Hans von Rheder ku-
pi∏ miasto za cen´ 16.000 talarów. No-
wy w∏aÊciciel jeszcze w tym samym
roku potwierdzi∏ wszystkie nadane
miastu przywileje, a w 1584 roku wy-
da∏ ulepszony porzàdek piwny.

Wed∏ug urbarza piwnego prawo
warzenia oraz wyszynku piwa w Krap-
kowicach posiada∏y 73 domy, jak jed-
nak informuje wydana w Brzegu
w 1784 roku ksià˝ka „Beyträge zur
Beschreibung von Schlesien”, piwo-
warstwo nie przynosi∏o w Krapkowi-
cach wielkich korzyÊci. Mieszczanie
utrzymywali w∏asny browar, w którym
warzyli piwo w ustalonej kolejnoÊci.

Po zniesieniu w 1810 roku mono-
poli miejskich gmina oddawa∏a swój
browar w dzier˝aw´. D∏ugoletnim
dzier˝awcà browaru by∏ Heinrich Le-
ber, warzàcy piwo w latach 1873-
1908. Prawdopodobnie w tym roku
browar zosta∏ zamkni´ty.

Korzystajàc z przywileju, wed∏ug
którego szlachta opolska mia∏a prawo
warzenia i wyszynku piwa w swoich do-

brach, w∏aÊciciele Krapkowic prowadzi-
li w∏asny browar przy zamku. Znajdowa∏
si´ on na terenie nale˝àcego do zam-
ku folwarku i by∏ oddawany w dzier˝a-
w´. Dzier˝awcy cz´sto si´ zmieniali.

Do 1873 roku piwowar dzier˝awià-
cy browar zamkowy nazywa∏ si´ Dit-
trich. Jego nast´pcà w latach 1873-
1885 by∏ C. Czakey, po którym dzier-
˝awcà zosta∏ Louis Pletz. Pletz og∏osi∏
w 1889 roku upad∏oÊç. Jego nast´pcà
zosta∏ Max Runge, a po nim, w latach
1895-1905, dzier˝awca browaru miej-
skiego Heinrich Leber. Nie wiadomo,
czy dzier˝awa nie by∏a na tyle op∏acal-
na, na ile dzier˝awca si´ spodziewa∏,
czy po prostu nie zosta∏a przed∏u˝ona.

W latach 1905-1909 browar zam-
kowy dzier˝awi∏a Martha Gonsior.
W 1909 roku umow´ na dzier˝aw´
podpisa∏ Alfred Baucke. Baucke
zmechanizowa∏ cz´Êciowo produk-
cj´ piwa, instalujàc w browarze silnik
elektryczny. Zainstalowa∏ te˝ oÊwie-
tlenie.

Browar zamkowy produkowa∏ pi-
wo brunatne górnej fermentacji, któ-
re by∏o sprzedawane w beczkach
i w butelkach. Nie wiadomo, czy pro-
dukcji nie wstrzymano podczas
pierwszej wojny Êwiatowej. Ostatnia

wzmianka o tym browarze pocho-
dzi z roku 1920. Uwarzono wtedy
160 hl piwa.

Po zamkni´ciu browaru dzier-
˝awcà restauracji zosta∏ Walter
Malik, który szynkowa∏ piwo
z Namys∏owa. Oprócz piwa
namys∏owskiego, w Krap-
kowicach oferowano rów-
nie˝ piwa browaru Engel-
hardt z Wroc∏awia,
a wczeÊniej równie˝
z G∏ogówka.

Na zdj´ciach: u góry
z lewej samochód ci´-
˝arowy marki NAG-
Büssing dowo˝àcy pi-
wo wroc∏awskiego bro-
waru Engelhardt do
znajdujàcego si´ w ryn-
ku hotelu Reichsadler;
z prawej widok browaru
zamkowego w Krapko-
wicach w okresie, gdy
dzier˝awcà by∏ Alfred
Baucke; z boku butelka
z okresu dzia∏alnoÊci
tego browaru, gdy
dzier˝awi∏a go Martha
Gonsior. (Cdn.)

Andrzej Urbanek
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Stowarzyszenie Groszowice
Ze strony Stowarzyszenia Groszowice dowiedzieliÊmy si´, ˝e

reaktywowano „Klub Seniora” w Groszowicach. Jak informuje Sto-
warzyszenie, starsi mieszkaƒcy dzielnicy w przesz∏oÊci korzysta-
li z takiej formy spotkaƒ i do dziÊ o tym pami´tajà. Dlatego po-
stanowiono wróciç do tej dzia∏alnoÊci.

Inicjatywa Stowarzyszenia Groszowice ma s∏u˝yç emerytom,
rencistom i wszystkim zainteresowanym. Kolejne spotkanie zapla-
nowano na 10 lutego o godz. 17:00 w siedzibie MOPR w Opolu.
Uczestnicy pierwszego spotkania oraz Stowarzyszenie serdecz-
nie zapraszajà. Trzy zdj´cia z pierwszego spotkania reaktywowa-
nego Klubu Seniora mo˝na obejrzeç na stronie Stowarzyszenia

www.groszowice.wordpress.com
Jedno z nich zamieÊciliÊmy obok.
Stowarzyszenie dzia∏a te˝ na rzecz poprawy stanu znaków dro-

gowych w dzielnicy. 30 stycznia wystàpi∏o do Miejskiego Zarzà-
du Dróg o napraw´ znaku przy ul. Gorzo∏ki naprzeciw przedszko-
la oraz lustra drogowego przy skrzy˝owaniu ulic Dunikowskiego
i OÊwi´cimskiej. Zastrze˝enia do stanu innych znaków mo˝na
zg∏aszaç Stowarzyszeniu.

Opolski cmentarz przy ul. Wroc∏aw-
skiej obchodzi∏ niedawno okràg∏à roczni-
c´ 200-lecia swego otwarcia. Oficjalnie
cmentarz zosta∏ uroczyÊcie otwarty 19
grudnia 1813 roku z udzia∏em probosz-
cza parafii rzymskokatolickiej ks. Franza
Paula oraz ks. Lierszy z parafii ewange-
licko-augsburskiej. Nowo otwarty cmen-
tarz mia∏ s∏u˝yç wszystkim wyznaniom.

G∏ównym powodem utworzenia no-
wego cmentarza by∏o zape∏nienie cmen-
tarzy, które znajdowa∏y si´ przy istniejà-
cych w Opolu koÊcio∏ach.

Pod nowy cmentarz, otwarty przy Bre-
slauerstraße, czyli dzisiejszej ul. Wroc∏aw-
skiej przeznaczono poczàtkowo ponad
dwuhektarowà dzia∏k´. W miejscu, w któ-
rym dziÊ znajduje si´ sklep „Biedronka”,
znajdowa∏o si´ miejsce straceƒ. Sta∏a tam
szubienica, na której dokonywano egze-
kucji skazanych. Cmentarz w latach 1860,
1872 i 1888 by∏ powi´kszany, aby osta-
tecznie objàç powierzchni´ 8 ha.

W roku 1934, gdy wybudowano nowy
most przez Odr´, cmentarz zosta∏ prze-
ci´ty dzisiejszà ul. Niemodliƒskà. Wszyst-
kie mogi∏y, które si´ tam si´ znajdowa∏y,
zosta∏y przeniesione do nowych kwater.

W roku 1926 doprowadzono na cmen-
tarz energi´ elektrycznà. Liczba pochów-
ków w latach 1923-1930 wynosi∏a oko∏o 600

rocznie, przez co cmentarz przy ul. Wro-
c∏awskiej szybko zape∏nia∏ si´ i zacz´to in-
tensywnie myÊleç o miejscu na kolejne po-
chówki zmar∏ych mieszkaƒców Opola.
W roku 1926 staraniem magistratu teren
pod lokalizacj´ przysz∏ego cmentarza dla
miasta wyznaczono na Pó∏wsi. Budow  ́roz-
pocz´to ju˝ w roku 1926, a oddano ten no-
wy cmentarz do u˝ytku w roku 1930. W ro-
ku 1930 rozpocz´to budow´ kana∏u ulgi
obok cmentarza przy ul. Wroc∏awskiej.
W zwiàzku z tà budowà podnios∏y si´ tam
wody gruntowe i zaprzestano pochówków.

Po II wojnie Êwiatowej najstarszà
cz´Êç cmentarza zlikwidowano, robiàc
na jej miejscu park. Na pozosta∏ej cz´-
Êci a˝ do 1970 roku znów dokonywano
sporadycznych pochówków. Cmentarz
by∏ jednak systematycznie niszczony,
kradziono co cenniejsze nagrobki, wie-
le zosta∏o zniszczonych przez wandali.
Trzeba przyznaç, ˝e ówczesnym w∏a-
dzom Opola cmentarz z niemieckimi na-
zwiskami nijak nie pasowa∏ „do powro-
tu na prastare ziemie Piastowskie”, dla-
tego przymykano oko na wandalizm
i zniszczenia. W latach 1945-1946 bywa-
∏o nawet tak, ˝e uczniowie dostawali
wiaderka ze smo∏à i szli zamalowywaç
niemieckie napisy.

Powódê w roku 1997 dokona∏a rów-

nie˝ wielkiego zniszczenia. DziÊ niewie-
le ju˝ mo˝na zobaczyç z zabytkowych
nagrobków. Próbuje si´ ratowaç t´
skromnà pozosta∏oÊç. Aby jednak dopro-
wadziç cmentarz do stanu, w którym
mo˝na by∏oby go pokazywaç turystom,
jako interesujàce historyczne miejsce,
potrzeba du˝ych Êrodków finansowych.
To, co dziÊ si´ robi, to niestety w wi´kszo-
Êci tylko zabiegi kosmetyczne.

KoniecznoÊci kosztownych remontów
w du˝ym stopniu mo˝na by∏o uniknàç, za-
chowujàc nale˝yty szacunek do zmar∏ych
pochowanych na tym cmentarzu. Prze-
cie˝ cmentarze to miejsca Êwi´te, a Pola-
cy bardzo czczà zmar∏ych. W tym miejscu
nale˝a∏oby dodaç, ̋ e niektórzy tylko swo-
ich zmar∏ych, bo cmentarze zastane po
1945 by∏y niszczone i likwidowane, nieraz
nawet przy aprobacie osób duchownych.

Gdy w roku 1934 Niemcy budowali
drog´ przecinajàcà cmentarz, ekshumo-
wali wszystkich tam pochowanych. Tym-
czasem by∏em naocznym Êwiadkiem po-
wojennego przerabiania najstarszej cz´-
Êci cmentarnej na park. O tym, jak wte-
dy potraktowano spoczywajàcych tam
zmar∏ych, wol´ milczeç.

Na najstarszej, nieistniejàcej ju˝ cz´-
Êci cmentarza, by∏o wiele nagrobków
odlanych z ˝eliwa. Wykonano je prawdo-
podobnie w hucie w Ozimku.

Ernst Mittmann

Cmentarz przy ul. Wroc∏awskiej
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Arnstein. Stowarzyszenie Ochrony
Ptaków ma ju˝ 5 lat. Jego cz∏onkowie za-
∏o˝yli ju˝ 200 budek l´gowych dla sów
i puszczyków. W 2013 sowy zasiedli∏y
90% przygotowanych gniazd. Cz∏onko-
wie Stowarzyszenia liczà te˝ ptaki, w tym
wodne – cztery razy jesienià i cztery ra-
zy wiosnà. Niektórzy budujà tak˝e hote-
le dla owadów. Nale˝y do nich Josef
Riedman, który ca∏y wolny czas poÊwi´-
ca ochronie natury. W gara˝u wykonuje
owadzie hotele ró˝nych wielkoÊci.

Arnstein. W Hali Miejskiej, w obec-
noÊci burmistrz Lindy Plapppert-Metz te-
stowano nowà wind´. Test musia∏ wyka-
zaç, ˝e w razie potrzeby do windy
zmieszczà si´ swobodnie nosze z pa-
cjentem. Mieszkaƒcy spodziewajà si´
te˝ wygodnego dost´pu dla wózków in-
walidzkich i „pieszych niepe∏nospraw-

nych”. Pani burmistrz jest zadowolona,
˝e uda∏o si´ obni˝yç koszty remontu
Hali. Gdy si´ on zakoƒczy, Arnstein b´-
dzie mia∏o reprezentacyjnà Halà Miejskà,
z której mo˝na byç dumnym.

Heugrumbach. Po wiosce rozbieg∏o
si´ 15 sztuk byd∏a, nale˝àcych do jedne-
go hodowcy. W∏aÊciciel z kilkoma po-
mocnikami zabra∏ si´ za poszukiwania.
Wi´kszoÊç byd∏a z∏apano na jednej uli-
cy, ale mimo ostrze˝enia przez radio
o obecnoÊci zwierzàt na wolnoÊci, do-
sz∏o do wypadku z udzia∏em m∏odego
byczka. Kierowca dojrza∏ go zbyt póêno.
W wyniku zderzenia byczek zginà∏ na
miejscu, a samochód po „spotkaniu”
nadawa∏ si´ na z∏om. Szkody oceniono
na 10 tys. euro.

Altbessingen. Nieznany sprawca
w∏ama∏ si´ do budynku mieszkalnego po-
∏àczonego z du˝ym sklepem i ukrad∏
wiele tysi´cy euro. Policja nie potrafi na
razie ustaliç, jak sprawca, bàdê sprawcy,
weszli do budynku i prosi mieszkaƒców
o wszelkie informacje na ten temat.

OG¸OSZENIE

Urzàd Gminy w ¸ubnianach informuje, ̋ e na tablicy og∏o-
szeƒ urz´du oraz na stronie internetowej www.bip.lub-
niany.pl wywieszony zosta∏ w dniu 22.01.2014 r. wykaz
nieruchomoÊci przeznaczonej do dzier˝awy tj.: dzia∏ki
nr: 240/11, 787/21, 303/2 k.m.4,6 w miejscowoÊci Lubo-
szyce, stanowiàce drogi wewn´trzne, przeznaczone na
umieszczenie przy∏àczy gazowych Êr/c PE _ 25 o pow.
u˝ytkowej 4,00 m2 oraz dzia∏k´ nr. 469 k.m.3 w miejsco-
woÊci K´pa, stanowiàcà drog´ wewn´trznà, przeznaczo-
ne na umieszczenie sieci energetycznej kablowej
Â/N i z∏àcza Â/N o pow. u˝ytkowej 5,52 m2.

¸OK zaprasza
✜ ¸ubniaƒski OÊrodek Kultury zaprasza na
Recital Moniki Lebich. Odb´dzie si´ on 7 lu-
tego w sali ̧ ubniaƒskiego OÊrodka Kultury.
Poczàtek o godz. 18:00. Wst´p wolny.

niedziela 23 lutego
¸ubniaƒski OÊrodek Kultury zaprasza

na „Biesiad´ Karnawa∏owà” ze „Âlàskim
Trio Piotra Szefera”. Biesiada odb´dzie sí
23 lutego w sali ¸OK, poczàtek o godz. 17:00. Wst´p 20 z∏ od osoby.
W cenie biletu jest pocz´stunek. Informacje pod tel. 77 421-50-96.

sobota 1 marca
¸ubniaƒski OÊrodek Kultury zaprasza na zabaw´ karnawa∏owà,

która odb´dzie si´ 1 marca w sali ¸OK. Poczàtek o godz. 20:00.
W cenie biletu sà zimna p∏yta, napoje, ciep∏a kolacja, kawa i her-
bata. Przygrywaç b´dzie zespó∏ „FIESTA”. Bilety w cenie 140 z∏ od
pary sà do nabycia w biurze ¸ubniaƒskiego OÊrodka Kultury (tel.
77 421-50-96).

¸ubniaƒska Betlejka
W niedziel´ 19 stycznia podsumowano w ¸ubnianach piàtà edy-

cj´ Gminnego Konkursu „¸ubniaƒska Betlejka” organizowanego
przez ¸OK. Zg∏oszono 21 szopek w trzech kategoriach (I – 7, II –
10, III – 4). Wykonywano je indywidualnie bàdê zbiorowo. Komi-
sja w sk∏adzie: Ewa Tràbczyƒska, ks. Piotr Pawe∏ Maniurka, Izabe-
la Migocz i Krystian Czech ustali∏a wyniki:

Kategoria I (przedszkola) – I miejsce – Publiczne Przedszko-
le w ¸ubnianach (opiekun Ewa Trojok), II miejsce – Przedszkole
w Kolanowicach (op. Teresa Michta), III miejsce – Przedszkole
w Dàbrówce ¸ubniaƒskiej. Wyró˝nienia otrzyma∏y przedszkola
w K´pie (op. Joanna Ma∏ek) i Brynicy (op. Ewelina Ciurlok) oraz
indywidualnie Tomasz Wierszak z przedszkola w Luboszycach.

Kategoria II (klasy I-III) – I miejsce – klasa III z PSP w Bry-
nicy (op. Barbara Sagan), dwa II miejsca – Julia Polok i Weroni-
ka Puscz (obie sà uczennicami klasy III PSP w ¸ubnianach a ich
opiekunem jest Gabriela Sygulka), dwa III miejsca – Rafaela Bri-
xy z klasy I PSP w Luboszycach (op. Zofia Wilczek) oraz Justy-
na Kempa i Julia Grala z klasy III PSP w ¸ubnianach (op. Gabrie-
la Sygulka). Wyró˝nienia otrzymali: Patrycja Âwierc, Aneta Bonk
i Daniel Wystrach z PSP w Luboszycach (op. Zofia Wilczek), ro-

dzeƒstwo Paulina, Wiktoria i Damian Sigburg z PSP w ¸ubnianach
(op. Gabriela Sygulka) oraz kó∏ko regionalne z ¸ubnian (op. Ka-
tarzyna Matyjaszczyk).

Kategoria III (klasy IV-VI) – I miejsce – klasa V z PSP w Bry-
nicy (op. Danuta Sudo∏), II miejsce – Milena KrzyÊcin z Brynicy, III
miejsce – Piotr Wierszak z Luboszyc (op. Zofia Wilczek), wyró˝nie-
nie – Klaudiusz Bewko z PSP w ¸ubnianach (op. Sylwia Buchta).

Nagrody ufundowa∏a Gmina ¸ubniany. Dostali je wszyscy
uczestnicy konkursu.

Tego samego dnia od godz. 17:00 w sali ¸OK mo˝na by∏o po-
s∏uchaç niepowtarzalnego koncertu duetu: „Urszula Lissy & Jerzy
Czech”. W programie by∏a te˝ promocja p∏yt duetu.

Karnawa∏ 2014
w ¸OK
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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. 77 403-26-10
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

„SCHODY – LUBDA”
Henryk Lubda

NOWE SIOŁKOWICE, ul. PIASKOWA 12
tel. 77 427-57-20
kom. 603-634-177

www.lubda.pl

„SCHODY – LUBDA”
Henryk Lubda

NOWE SIOŁKOWICE, ul. PIASKOWA 12
tel. 77 427-57-20
kom. 603-634-177

www.lubda.pl

Pi∏sudski by∏ w Konigshuld, ale nie by∏o go
w Königshuld. Nazwa prawie ta sama, ale pra-
wie robi ró˝nic´. Mimo to uwa˝am, ˝e histo-
ria jest tak ciekawa, i˝ warto jà tu przytoczyç.

W Polsce sà tylko dwie wsie, które po
niemiecku nazywa∏y si´ kiedyÊ Konigshuld
(z dok∏adnoÊcià do kropeczek). Jedna to
Osowiec, druga to Paproç Du˝a, hen dale-
ko, na samym pó∏nocnym wschodzie.

Józef Pi∏sudski to wa˝na postaç w histo-
rii Polski. Druga wa˝na postaç z tamtych cza-
sów, to Roman Dmowski. W najwi´kszym
uproszczeniu by∏o tak: Polska by∏a podzielo-
na mi´dzy zaborców. Pi∏sudski sk∏ania∏ si´ ku
temu, by odzyskaç niepodleg∏oÊç przy po-
mocy Niemiec przeciw Rosji, a Dmowski ku
temu, by odzyskaç niepodleg∏oÊç przy po-
mocy Rosji przeciw Niemcom.

Na Êwiecie by∏y tysiàce pi´knych kobiet.
Mimo to Pi∏sudski i Dmowski zabiegali
o wzgl´dy tej samej Marii z domu Koplew-
skiej, która na dodatek by∏a rozwódkà (po
m´˝u Juszkiewiczowa). Podobno Dmowski,
starszy o rok od Marii, nawiàza∏ z nià sku-
teczny romans, ale ostatecznie Maria wy-
bra∏a m∏odszego od niej o dwa lata Pi∏sud-
skiego. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e polity-
cy dzielili si´ jednà kobietà, ale na koniec
ona podzieli∏a ich na amen.

Z ma∏˝eƒstwem by∏y problemy. Maria by-
∏a rozwódkà a Pi∏sudskiego Êciga∏a carska po-
licja. W koÊciele muszà byç zapowiedzi. Og∏o-
siç zapowiedzi, to jak oddaç si´ w r´ce poli-
cji. Postanowiono znaleêç maleƒkà wiosk´
z luteraƒskim koÊcio∏em. Maria i Józef przej-
dà na luteranizm i zniknie problem z rozwo-

dem Marii. Zapowie-
dzi w maleƒkim lute-
raƒskim zborze,
agenci carskiej policji
mogà nie zauwa˝yç.

Wybrano zbór
w Konigshuld (Pa-
proci Du˝ej) i tam 15
lipca 1899 zawarto
ma∏˝eƒstwo. Osiem
lat póêniej Pi∏sudski
zwiàza∏ si´ z Alek-
sandrà Szczerbiƒ-
skà, ale formalnie je-
go ˝onà by∏a nadal
Maria. Gdy w 1921 zmar∏a, Pi∏sudski o˝eni∏
si´ z Aleksandrà.

Konigshuld nie jest zwyk∏à wsià. Za∏o˝y-
li jà w XVIII wieku niemieccy osadnicy, ale
nadali jej niespotykany kszta∏t. Wykonali
drog´ o kszta∏cie ko∏a i d∏ugoÊci 1,7 km. Od
tego gigantycznego ko∏a odchodzi dziewi´ç
dróg w stron´ sàsiednich miejscowoÊci.
W Êrodku ko∏a by∏ zbór, widoczny z ka˝dej
z dziewi´ciu dróg. Przy pomocy Google
Earth odnalaz∏em fragment zdj´cia satelitar-
nego, na którym widaç dzisiejszà Paproç
Du˝à (Konigshuld). Zamieszczam je u do-
∏u. Nanios∏em na nie wspó∏rz´dne geogra-
ficzne, gdyby ktoÊ sam chcia∏ szukaç.

Po 1945 Niemcy opuÊcili Konigshuld. Za-
mieszkali tam Polacy. Byli katolikami i zbór
nie by∏ im potrzebny, natomiast ceg∏a z je-
go rozbiórki tak. Zbór rozebrano a ceg∏´ wy-
korzystano do wznoszenia innych budyn-
ków. Skoƒczy∏o si´ to êle. Na Paproç Du˝à
spad∏a plaga bezokich indyków.

Gdy ktoÊ wychodzi∏
z domu po zmierzchu,
zawsze czeka∏y na nie-
go bezokie indyki. Nic
mu nie robi∏y, ale gdzie
by nie szed∏, one sz∏y
rzàdkiem za nim, ca∏y
czas j´czàc. Gdy si´
na nie spojrza∏o, widaç
by∏o tylko puste, czar-
ne, bezdenne oczodo-
∏y. Gdy pojawi∏a si´
odrobina Êwiat∏a, wi-
daç te˝ by∏o krew p∏y-
nàcà obficie z tych
oczodo∏ów. P∏yn´∏a tak

obficie, jakby indyki mia∏y jej ca∏e hektolitry.
O Êwicie indyki znika∏y bez Êladu.

Ponure to. Cz´sto trzeba gdzieÊ iÊç po
zmierzchu, a nie jest przyjemne s∏uchaç indy-
czych j´ków, nie mówiàc o okropnym widoku.
Mieszkaƒcy Paproci Du˝ej czuli, ˝e indyki to
kara za rozebrany zbór. Có˝, kiedy w PRL trud-
no by∏o go odbudowaç. Ale gdy PRL skoƒczy∏
si´, to sprawa trafi∏a na ∏amy lokalnego mie-
si´cznika „Plus”. W wydaniu nr 11 z 24 grud-
nia 1990, w artykule „Wielki grzech Paproci
Du˝ej” opisa∏ jà Adam Dolistowski, redaktor
naczelny. Pisa∏ na podstawie relacji ówczesne-
go so∏tysa Paproci Du˝ej – ¸uniewskiego.

¸uniewski z Dolistowskim postanowili
zwróciç si´ do renomowanych architektów,
by ci ustalili na podstawie materia∏ów archi-
walnych, jak zbór wyglàda∏, i taki sam za-
projektowali. Wybrano firm´ Kaczyƒski
i Spó∏ka. Jej w∏aÊcicielami byli architekci Ja-
nusz Kaczyƒski i Barbara Miron-Kaczyƒska.
Zbór odtworzono, ju˝ jako koÊció∏ katolicki,
ale filialny, bo Paproç Du˝a ma zaledwie 400
mieszkaƒców. Gdy koÊció∏ konsekrowano
indyki znikn´∏y. Nikt ju˝ nigdy ich nie widzia∏,
ani nie s∏ysza∏.

Ca∏a t´ histori´ mo˝na przeczytaç np.
na firmowej stronie biura architektów. Sà
tam te˝ zdj´cia odbudowanego koÊcio∏a.
Jedno z nich tu zamieszczam, wraz z ad-
resem strony.

Mam nadziej´, ˝e mieszkaƒcy gminy
Turawa wybaczà mi zaj´cie ca∏ej ich strony,
ale przyznajcie, ˝e to ciekawa historia. Na
miejscu Osowca myÊla∏bym o jakichÊ kon-
taktach z Paprocià Du˝à. Mo˝na by poga-
daç sobie jak Konigshuld z Königshuld.

Dyl Sowizdrza∏

Pi∏sudski by∏ w Konigshuld
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I N F O R M A C J E  L O K A L N E   Z  G M I N Y   C H R Z Ñ S T O W I C E

MI¢DZYNARODOWY PRZEWÓZ
OSÓB
I TOWARÓW
Marcin Nowok
MARTI-TRANS, ul. Pokojska 3 kom. 603 193 155
46-083 Nowe Sio∏kowice tel. 77 46-92-008

PLADA nam nie odpowiada
Zgodnie z zapowiedzià z poprzedniej Beczki” wys∏aliÊmy do

firmy Plada sam artyku∏ „L´dziny sà królikiem” oraz ca∏à „Becz-
k´” z tym artyku∏em. ChcieliÊmy dowiedzieç si´, jak wypad∏o pro-
wadzone w L´dzinach testowanie nowego typu wodomierzy, któ-
re potrafià „szpiegowaç” mieszkaƒców i wysy∏aç radiowo uzyska-
ne informacje do Plady. ChcieliÊmy te˝ wiedzieç, co oznaczajà
dziwne hebrajskie litery w logo Plady. Do dnia dzisiejszego Pla-
da nam nie odpowiedzia∏a.

Nie wiemy, jak rozumieç brak odpowiedzi. Zwykle firmy odpo-
wiadajà. Mo˝e pytania by∏y za trudne. B´dziemy jeszcze czekaç,

a gdybyÊmy do czasu zamykania nast´pnej „Beczki” wcià˝ nie
otrzymali odpowiedzi, to spróbujemy sami czegoÊ poszukaç.

Troch´ si´ jednak obawiamy, ̋ e wszystko to mo˝e byç pu∏ap-
kà. Te dziwne hebrajskie litery mogà byç tylko po to, by przycià-
gaç uwag´. Nawet ten szczur je˝d˝àcy kamerà w rurze kanaliza-
cyjnej móg∏ byç prywatnym tresowanym szczurem prezesa Pla-
dy, u˝ytym w celach kryptoreklamowych. JeÊli tak jest, to my oka-
˝emy si´ ciapciakami, które da∏y si´ nabraç.

Z drugiej strony te liczniki naprawd´ potrafià du˝o wyszpiego-
waç. Tak du˝o, ˝e Plada powinna chyba pos∏ugiwaç si´ has∏em
„Plada ci´ wybada”. I teraz co? Badaç spraw´, ryzykujàc, ̋ e oka-
˝emy si´ ciapciakami? A tam, raz kozie Êmierç. W nast´pnej
„Beczce” wrócimy do tematu.

Wodzenie niedêwiedzia
W sobot´ 1 lutego w gminie Chrzàstowice rozpoczà∏ si´ se-

zon na niedêwiedzie. Jako pierwszy wodzi∏ niedêwiedzia Da-
niec. Daniecki niedêwiedê trafi∏ nawet do telewizji. Materia∏ te-
lewizyjny mo˝na obejrzeç na YouTube. Jest on zatytu∏owany
„Wodzenie niedêwiedzia... na szcz´Êcie (Puls Polski, TVP In-
fo, 01.02.2014)”. DowiedzieliÊmy si´ z niego, ˝e niedêwiedziem

by∏ w Daƒcu Marcin Jaksy a jego poganiaczem Andrzej Sor-
doƒ. Organizatorem imprezy by∏ LZS. Zdj´cia z wodzenia
niedêwiedzia w Daƒcu mo˝na obejrzeç na Facebooku (dwa
z nich zamieÊciliÊmy u góry).

W tym samym dniu wodzono te˝ niedêwiedzia w Niwkach.
Organizatorem by∏a tam rada so∏ecka. Na Facebooku sà te˝
zdj´cia z Niwek. Dwa z nich zamieszczamy u do∏u. Na niedzie-
l´ 9 lutego wodzenie niedêwiedzia zapowiedzia∏y ju˝ L´dziny.



✦ 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
77 421-22-05

telefon kom.
601 862-592

produkcja
i monta˝

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. 77 453-15-95 w godz. 9.00 – 17.00

K. Mittmann
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Rzykejcie ∏o zdrowiy
Jo∏ juz Hejdli po∏ra razy pado∏, ize niy mo∏ mi snosiç do dom

tych rozmajtych klekotow ∏o lykarzach, bo jo∏ juz tego wszyst-
kygo suchaç nie umia. Ale Hejdli jedny uchy wlejzie, a drugy wy-
lejzie i swojy robi. Chwa∏az Bogu, ize my so ma∏owiela zdrowi,
bo jakby sie jedyn ∏oschorowo∏, to broƒ cie Panie Boze.

– To widzis, Paulu, ty mi nie do∏s ∏o ty wszystky go∏daç, a jak
nie go∏daç, jak dziyn za dniy yno co nowego sie dowiadujymy.

– Siejdê w doma, to bez mia∏a Êwiynty spokoj.
– To tera ci bana telewizor wysialtowaç, bo prawie w telewi-

zorze kazdy dziyƒ ∏o jakymÊ nowy falu go∏dajo. Wierzachmy nie
so gusi, pra? Cy sie mo usy pozatykaç?! – Hejdla by∏a na mie
fest ∏ozgorsono∏.

– Dyç jo∏ ∏oglondo skoki narciarsky!
– Ja, ale telewizor lejci ∏od rana do wiecora. Ty wy∏azis a to

po drzewo, a to po wongel, a te nachrichta so ca∏y cas.
– To wysuchej i nic nie go∏dej – poradzio∏ch kobiycie.
– Jako: nie go∏dej! Tos jak chtoÊ umiyro∏, to nie moga nic go∏-

daç? Wiys co chopie? Jo∏ cie jescyk prawie nie pozna∏a. Ty niy mo∏s
serca! – Hejdla sie ∏okraƒciy∏a i trzas∏a dwiyrzoma do ∏aziynki.

– Hejdlo, ∏otworz! Wylyê!
– Nie wylaza! Do kogo? Do takygo niewstydnika, co sie ze

Êmierci nic nie robi?!
– Ni, do swojygo chopa, co wcale nie je taki z∏y...
– Ni, tyÊ je Êwiynty! – i Hejdla napoc∏a becejç.
–...sie doceka∏a, wierza jakbych umiyra∏a, tez by mu by...

o jedno, sie pogotowiy przijejdzie, cy ni... – biada∏a moja kobiy-
ta i wiycie, ize mi sie gaƒba zrobiy∏o. Mozno Hejdla mo∏ prawie?!

Yno zaÊ nie idzie wierziç we wszystko, co we telewizorze go∏-
dajo.

I tak Hejdla beca∏a w ∏aziynce, a jo∏ zasialtnon telewizor i przi
∏okniech sio∏d. Âniyg zacon drobno sio∏ç, sikorka dziuba∏a
Êpek, coch go bo∏ powiejsio∏ wcora na stromie, a jedyn dziyƒ-
cio∏ sie sio∏d niedaleko i g∏owa przekrziwo∏ to w lewo, to w pra-
wo, to w lewo, to w prawo... i naro∏z jak nie wejênie klupaç ko-
le tego Êpeku i sikorka... dalej zejch nie widzio∏, bo autoch doj-
rzo∏ na drodze, co ku no jecha∏o. Przjrzo∏ch sie lepej, a to nas
Kondzik, nie som yno ze kobiyto.

– Hejdlo, Koƒdzik sa jejdzie! – zawo∏o∏ch na ca∏y g∏os.
Na to jak Hejdla wysarp∏a z ∏aziynki, jak nie strzas∏a fortucha...
– Dzie juz je? Som jejdzie?
Nie zdonzo∏ch ∏odpejdziejç, bo jus sie dwiyrzi ∏otwiyra∏y i go-

Êcie w∏aziyli.

Prziwitali my ich, potyn sie goÊcie poseb∏ocyli, Hejdla juz bra-
∏a talyrze i nasa swada sie ∏osp∏ynona, na scejÊciy.

– Co sie to sta∏o, izescie sie tu do no∏s tak bestydziyƒ wybra-
li – chcia∏a wiejdziejç kobiyta.

– A sprawa my sa miejli niedaleko u stolo∏rza, to my sie pa-
dali, ize do wo∏s wpadniymy – pado∏ Koƒdzik.

– ToÊ nie w robocie? – terach jo∏ bo∏ ciekawy.
– Ni, dzisiej my nie byli w robocie, bo my byli ∏oba na pogrze-

bie – ∏odezwa∏a sie synowo∏.
– To skiÊ tego zejscie so tak trocha za∏obnie ∏obleconi – Hej-

dla zaro∏ski wszystko widzi.
– No – go∏do∏ Koƒdzik – kolega umar, a my sie bardzo dobrze

znali, ∏on ze swojo kobiyto do no∏s, a my do nich zawse na gy-
burstaki jejêdziyli.

– To mody chop! – Hejdla to pada∏a i na mie blik∏a. – Na co
chorowo∏?

– No∏piyrwej jejêdzio∏ ze kobiyto po lykarzach, po Êpitalach,
ale nic nie wybadali. A ∏onymu by∏o coro∏z gorzej. NareÊcie je-
go kobiyta zajecha∏a Ê nie do spitala ca∏o∏ w nerwach, bo sie du-
sio∏, sfro∏co∏, a niby zdrowy. Tos ∏ostawiyli go i porobiyli mu ba-
dania. Za tydziyƒ prziwioêli go do dom, a za tydziyƒ chop umar!

– Nie go∏dej! To jednak sie taky fale trefio!– Hejdla by∏a spo-
kojno∏, ize sie sy mno wadziy∏a ∏o pro∏wda.

– Mamo – pado∏ Koƒdzik – to nie so fale! Ale suchejcie,
to nie je wszystko. Dyç jescyk przed pogrzeby prziso∏ wypis
ze Êpitala: chop bo∏ zdrowy jak byk! A no∏ciekawse by∏o to,
ize lykarz napiso∏: Obie nerki prawid∏owe! Yno tyn chop juz
zo∏ dwadziejÊcia lo∏t ze jedno nyrko, bo mu drugo∏ po wy-
padku samochodowy musiejli wycioƒç! To je dopiyro histo-
ria, co mamo!?

– A to zejÊcie s∏yszeli? – zacon synek. – ̧ od no∏s z roboty jed-
nymu chopowi, Pejtrowi, ale juz bo∏ na ryƒcie, lewo∏ noga do ko-
lana ujoni, bo mio∏ bergera. Po lycyniu, jak mu sie zagojy∏o, te-
ra na pocontku stycnia, pojecho∏ z∏ozyç podaniy ∏o proteza na
ta lewo∏ noga. I wiycie, cego sie dowiejdzio∏?

– Ni – pada∏a Hejdla.
– Ize juz trzi lata mo∏ proteza na tej lewej nodze i niy mo∏ sie

wygupiaç. Jak Pejter nie zacon wrzescejç na taki nieporzondek,
jak sie ta gwo∏tu nie narobiy∏o... Jak byÊcie s∏ysejli, co ∏on ∏ospra-
wio∏...

– Widzis, niewierny Tomo∏su!? – pada∏a Hejdla jak goÊcie po-
jechali. – Ka˝dy dziyƒ bamy tera Ponbockowi dziynkowaç za
zdrowiy i kazdy dziyƒ ∏o niy prosiç.

I wo tez dobrze radza: rzykejcie ∏o zdrowiy, wiela wlejzie!
Was Paul

W 426 rocznic´ bitwy*
24 stycznia uczniowie z Publicznej Szko∏y Podstawowej w ¸ub-

nianach uczestniczyli w Wojewódzkim Turnieju Recytatorskim „O Bu-
∏aw´ Hetmaƒskà” w Byczynie. Odbywa si´ on pod patronatem Urz´-
du Marsza∏kowskiego Województwa Opolskiego a organizatorami sà
od 19 lat OÊrodek Kultury w Byczynie i Starostwo Powiatowe
w Kluczborku. Celem turnieju jest upowszechnianie twórczoÊci Êlà-
skich poetów oraz utworów podejmujàcych Êlàskà tematyk´.

W kategorii szkó∏ podstawowych stan´∏o w szranki 16 reprezen-
tantów szkó∏ z ca∏ego województwa. Ka˝dy mia∏ za zadanie przed-
stawiç dwa utwory. ̧ ubniany reprezentowali: Natalia Grala i Julia Pie-
chota z klasy IV oraz Jakub Poliwoda z klasy VI. Najwy˝sze trofeum
przypad∏o Jakubowi. Zdoby∏ I miejsce za interpretacj´ wierszy Ed-
munda Dzia∏oszyƒskiego „Byç albo nie byç” i Zygmunta Dmochow-
skiego „Paralela”. RadoÊç zwyci´stwa by∏a podwójna, bo II miejsce
zaj´∏a Julia, prezentujàca utwory Zofii Brzeziny „Krasnoludki” i Ed-
munda Dzia∏oszyƒskiego „Cisza”. Opiekunkà ∏ubniaƒskich recyta-
torów jest nauczycielka j´zyka polskiego Jolanta Begiƒska.

*24 stycznia 1588 w bitwie pod Byczynà hetman wielki koronny Jan Zamoyski rozgro-
mi∏ wojska arcyksi´cia Maksymiliana III Habsburga, bioràc go do niewoli.
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ZAK¸AD MALARSKO-TAPECIARSKI
❏ Malowanie ❏ Tapetowanie

❏ Docieplenia budynków

❏ Monta˝:
– p∏yt gipsowych – okien i drzwi
– paneli Êciennych i pod∏ogowych
– sufitów podwieszanych
– deska barlinecka

❏ Kafelkowanie

❏ Roboty murarskie, dachy „gonty”

❏ Cyklinowanie, uk∏adanie

❏ Renowacje antyków

❏ Tynki ozdobne, tradycyjne

❏ Hydraulika, elektryka

Przyjm´ uczniów na
praktyki w zawodzie

Monter zabudowy
i robót wykoƒczeniowych

w budownictwie
(malarz-tapeciarz)

Zainteresowanych
prosz´ o kontakt

osobisty lub telefoniczny

tel. 77 4696 502
tel. kom. 603 284 681

Dobrzeƒ Wielki
ul. Opolska 15

W Gminnym OÊrodku Kultury w Dobrze-
niu Wielkim aktywnie dzia∏a Klub Ludzi Kre-
atywnych, zrzeszajàcy wszystkich ch´t-
nych do wykazania swej aktywnoÊci w ró˝-
nych dziedzinach. Zainteresowani mogà
mi∏o sp´dziç czas w trakcie zaj´ç o charak-
terze artystycznym. Majà do wyboru malar-
stwo, zaj´cia z glinà, decoupage, filcowa-
nie, robótki na szyde∏ku, wykonywanie bi-
˝uterii, patchworku itp. W grudniu zorgani-
zowaliÊmy wystaw´ po∏àczonà z kierma-
szem, której otwarciu, ze wzgl´du na
wspania∏e, prezentowane dzie∏a, nadano
rang´ wernisa˝u.

Prace prezentowane na wystawie to
wyraz pasji i uzdolnieƒ paƒ artystycznie za-
kr´conych. Na szczególne uznanie wÊród
wystawiajàcych zas∏uguje Fundacja DOM
– osoby niepe∏nosprawne, tworzàce praw-
dziwe cuda.

Przepi´kne prace wystawi∏y: Daniela
Smoleƒ – specjalistka od szyde∏ka i filcu;
Justyna i Nikola Ka∏u˝a – wykonujàce pi´k-
ne kartki przestrzenne, z haftem matema-
tycznym, prace z decoupage; Magda Na-
rowska i Krystyna Libawska – mama z cór-

kà – inspirujàc si´ wzajemnie ozdabiajà
wszystko technikà decoupage; Dagmara
Kostrzewska – bi˝uteria, lalki typu tilda – po-
trafi stworzyç wszystko z niczego; ˚aneta
Kowalewska – patchwork, szyje pi´kne
rzeczy z ma∏ych kawa∏ków materia∏u; Alek-
sandra Borska i El˝bieta Buçko – wykonu-
jà wspania∏e serwety; Teresa Pelczar – two-
rzy bi˝uteri´ precyzyjnie wykonanà ze
szklanych koralików; Kornelia Sabasz –
malarstwo artystyczne; Katarzyna Urba-
niak – specjalistka od ceramiki u˝ytkowej
i artystycznej oraz Sylwia Kokot i Iwona Du-
˝yƒska – projektujà i wykonujà pi´kne stro-
iki na ró˝ne okazje. Jednak szczególnie
chcia∏abym wyró˝niç i podzi´kowaç pani
Ewie Holeksa, która wszystkich nas mobi-
lizuje, zach´ca, nakr´ca do dzia∏ania, udzie-
la rad i sama tworzy decoupage, haftuje.

Przedmioty prezentowane na wystawie
sà oryginalne, jedyne w swoim rodzaju,
niepowtarzalne. Zapraszamy wi´c wszyst-
kich na zaj´cia Klubu Ludzi Kreatywnych,
które na pewno b´dà êród∏em wielu do-
znaƒ artystycznych, inspiracji twórczych.

Kornelia Sabasz

Wystawa Klubu Ludzi Kreatywnych
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ManowceManowce
„Imigranci mogà nas uratowaç” ob-

wieÊci∏ Êwiatu z entuzjazmem MiruÊ Dra-
gon ogromnym tytu∏em na pierwszej
stronie „nto” z 27 stycznia. Pod tytu∏em
zdj´cie sympatycznej Larysy Wasile-
wicz, która w kwietniu 2013 przenios∏a
si´ z Kazachstanu do Polanowic w gmi-
nie Byczyna. Pani Larysa przyjecha∏a
z 23-letnim synem Nikità i 12-letnià cór-
kà Tatianà. Wkrótce dojadà te˝ rodzice
pani Larysy – Felicja i Leon.

Tekst Mirusia opatrzy∏ komentarzem
RyÊ Rudnik, który napisa∏: „jeÊli chodzi
o imigracj´ ze Wschodu, jesteÊmy naj-
lepsi w kraju. Ta migracja to idealny spo-
sób, bo wracajà do nas rodacy, doroÊli,
którzy mogà pracowaç od jutra. No i oni
majà dzieci.”

Nie wiem co si´ Mirusiowi i Rysiowi
sta∏o, ale mo˝e przed napisaniem o ra-
tujàcych nas migrantach zderzyli si´
gdzieÊ w redakcyjnym korytarzu, waln´-
li si´ przy tym zdrowo g∏owami i weszli
w pomrocznoÊç jasnà (mo˝e zresztà
przyczyna by∏a inna). W tym stanie za-
brali si´ za pisanie, co niestety widaç.

JeÊli Opolszczyzna ma zachowaç mi-
lion mieszkaƒców, a ludzie ˝yjà Êrednio
78 lat, to rocznie powinniÊmy mieç Êred-
nio 12,8 tys. urodzeƒ. Tymczasem
w 2013 mieliÊmy ich tylko 8,3 tys., czyli
zabrak∏o nam 4,5 tys. urodzeƒ. A prze-
cie˝ trzeba za∏ataç nie tylko brak uro-
dzeƒ, ale te˝ emigracj´. ˚eby Opolsz-
czyzna nie wyludnia∏a si´, musieliby-
Êmy mieç co roku jakieÊ 10 tys. nowych
imigrantów. Tymczasem w 2013 polskie
obywatelstwo otrzyma∏o na Opolszczyê-
nie 98 osób, g∏ównie z Ukrainy (55
osób), ale te˝ z tak egzotycznych
paƒstw jak Wietnam czy Indie. To jest za-

ledwie 1% z tych 10 tys. rocznie, których
potrzebujemy. Nie bardzo widaç mo˝li-
woÊç dojÊcia do np. 5%, co przecie˝ te˝
nie by∏oby ˝adnym ratunkiem.

Âmieszny jest poglàd Rysia, ˝e wra-
cajà do nas rodacy, „którzy mogà praco-
waç od jutra”. Nie wiem ile lat ma pani
Larysa, ale skoro jej syn Nikita ma 23 la-
ta, to rodzice pani Larysy – Felicja i Le-
on, przyb´dà do nas raczej jako emery-
ci, ni˝ jako „mogàcy pracowaç od jutra”.
Córka pani Larysy – Tatiana ma 12 lat,
wi´c te˝ nie zacznie „pracowaç od jutra”.
Polska b´dzie musia∏a zap∏aciç za jej
edukacj´. Przy tym poglàd Rysia, ˝e
Opolszczyzna cierpi z braku ràk do pra-
cy i musimy ten brak ràk do pracy za∏a-
taç szybko imigrantami wskazuje na nie-
z∏y odlot.

Poniewa˝ nie mamy nadmiaru wol-
nych miejsc pracy, wi´c najbardziej
prawdopodobny wariant jest taki, ˝e Ni-
kita wkrótce b´dzie pracowaç np.
w Niemczech a Tatiana do∏àczy do nie-
go, gdy tylko Polska jà wyedukuje. Nam
zostanà emeryci, którymi Niemcy nie sà
zainteresowani. Bogate paƒstwa UE
chcà m∏odych do pracy, ale bez zb´d-
nych kosztów, tzn. majà przyjechaç go-
towi do roboty i ani mowy nie ma, by
przywieêli te˝ jakichÊ emerytów.

W Kazachstanie mieszkajà porzàdni
ludzie. Nie zostawià starych rodziców
samych. Poniewa˝ do Niemiec si´ nie
da, to rodzice emeryci osiàdà w Polsce
a m∏odzi znajdà prac´ w Niemczech.
Niemcy-Polska to bli˝ej ni˝ Niemcy-Ka-
zachstan. Tak zapewne b´dzie wyglàdaç
„ratowanie Opolszczyzny imigrantami”.

✦ ✦ ✦

Ciekawà histori´ opisa∏ Tomcio Kapi-
ca w „nto” z 10 stycznia, ale nie wiem
czy jà zrozumia∏. Weronika Grabowska
z gminy Cisek ma dwoje dzieci, 7-let-

niego Patryka i 2-letnià Natalk´, ale nie
ma pracy, wi´c korzysta∏a z pomocy
spo∏ecznej (nie jest to jednak ˝adna ro-
dzina patologiczna, lecz po prostu
biedna). Pani Weronika êle wysz∏a na
korzystaniu z opieki spo∏ecznej, bo
pewnego dnia zjawi∏a si´ u niej kurator
sàdowy. Pani kurator stwierdzi∏a, ˝e
w mieszkaniu jest za zimno, w lodówce
za ma∏o jedzenia i panuje ogólny niepo-
rzàdek. Dwa tygodnie póêniej Weroni-
ce Grabowskiej odebrano dzieci
i umieszczono je w rodzinie zast´pczej,
co jest dla paƒstwa sporym wydatkiem,
bo rodzinie zast´pczej musi p∏aciç za
opiek´ nad dzieçmi.

Tomcio Kapica przytacza wypowiedê
Marka Szambelana z Fundacji Razem
Lepiej, który stwierdzi∏: „Cz´sto ˝a∏uje
si´ kilkuset z∏otych miesi´cznie dla ubo-
giej matki, a wydaje si´ kilka tysi´cy na
utrzymanie syna albo córki w domu
dziecka”. Mo˝na si´ wi´c domyÊlaç, ˝e
obaj nie bardzo rozumiejà sytuacj´,
choç powinni, bo Marek Szambelan in-
formowa∏ te˝: „Napisa∏a do nas kobieta,
która urodzi∏a dziecko i nie ma pracy.
Pracownik socjalny poradzi∏ jej, ˝eby nie
sz∏a do pomocy spo∏ecznej, poniewa˝
wtedy dziecko zostanie odebrane. Ta ko-
bieta po˝ycza pieniàdze od sàsiadów,
przyjació∏, robi wszystko, byle tylko nie
pojawiç si´ po zasi∏ek”. I to jest wyja-
Ênienie!

Paƒstwa nie staç na pomoc. Gdy
wi´c dla przyk∏adu niektórych ukarze, to
reszta zrozumie, ˝e utrzymanie mini-
strów, pos∏ów etc. jest wa˝niejsze, ni˝
dzieci niedojdowatych rodziców. Wero-
nika Grabowska zrozumia∏a lekcj´.
Zwróci∏a si´ o pomoc do bliskich, wi-
dzàc w tym szans´ na odzyskanie dzie-
ci. A paƒstwo zaoszcz´dzi!

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. 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
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46-081 Dobrzeƒ Wielki, ul. ks. Fiecka 12 (nad Odrà) tel. 77 469-55-33

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

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. Opolska 21
tel./fax 77 421-57-08, 602-360-980

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. 602 369 462
(alarmowy – 24 h)

Bernard CZOK
46-022 K¢PA, k. Opola

ul. Wróbliƒska 17b

Tel./fax 77 456-86-58

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

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

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
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KRZY˚ÓWKA
POZIOMO: 1.list ˝yczliwego, 4.w komplecie z czterema kà-
tami, 8.lampka na grób, 9.dziesi´ç dni, 10.w prawej d∏o-
ni króla, 11.hotel obok szosy, 12.jeêdzi w nim winda,
13.kultowe auto z NRD, 15.sylaba, 18.gdy krew jest zbyt
kwaÊna, 21.do mycia w∏osów, 23.nauczyciel, wycho-
wawca, 24.pi´çdziesiàte urodziny, 26.bimber, 29.stoi
w dwóch rz´dach z przejÊciem mi´dzy nimi, 32.hojny go
ma, 33.najwi´ksza, to j´zyk za z´bami, 34.rower dla paƒ,
35.pastwisko renifera, 36.jeÊli Ich, to z WiÊniewskim,
37.w gwarze miejskiej 1000 z∏, 38.czeska ci´˝arówka.

PIONOWO: 1.cukrzyk, 2.gryzoƒ hodowany na futro, 3.w pa-
rze z gomorà, 4.lakier z oleju lnianego, 5.oddzia∏ tatarski
do pot´piania, 6.wagon dwupoziomowy, 7.∏ódê ratunko-
wa, 14.spadki na gie∏dzie, 16.np. maÊlak, 17.siedzi na ja-
jach, 19.w rogu szachownicy, 20.przód pochodu, 22.gdy
Pan Bóg jà zgubi, to bardzo wysoki, 25.jej kryska 21 mar-
ca, 26.zmiana robocza w kopalni, 27.wy∏àcznoÊç na
coÊ, 28.ananas, ale go nie zjesz, 29.˝artobliwie ma∏˝eƒ-
stwo, 30.nazbyt dok∏adny, 31.g∏oÊny p∏acz.

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 :

POZIOMO: kufer,
mysz, niebo, zasada,
lizak, chili, Lach, frasz-
ka, chrzest, nogawka,
trzmiel, mustang, adre-
sat, chuchro, fiszbin, ry-
ba, ruina, sobór, gigant,
beksa, noga, miara.
PIONOWO: ksylofon,
fiszka, rozkaz, muszla,
znachor, delicje, no-
minat, start, Herod,
sfera, obuch, konar,
miecz, Teneryfa, cho-
roba, urwisko, hura-
gan, fasada, system,
babcia.

Czy wiesz, ˝e...
Najwi´kszymi pojazdami ko∏owymi, pro-

dukowanymi na Êwiecie, sà tzw. wozid∏a
sztywnoramowe, czyli gigantyczne ci´˝a-
rówki, pracujàce w kopalniach odkrywko-
wych i kamienio∏omach. Do niedawna naj-
wi´ksze z nich mia∏y ∏adownoÊç 360 ton.
Nikt nie umia∏ skonstruowaç wozid∏a
o wi´kszej ∏adownoÊci, które da∏oby si´
op∏acalnie produkowaç, choç kopalnie
chcà takich wozide∏.

Ograniczenie 360 ton wynika∏o z masy
w∏asnej wozid∏a (240 ton) i wytrzyma∏oÊci
najpot´˝niejszych opon (100 ton), zak∏ada-
nych na szeÊç kó∏ (na tylnej osi podwójne).
Wozid∏a o ∏adownoÊci 360 ton produkowa-
∏y amerykaƒski Caterpillar, niemiecki Lie-
bherr, japoƒski Komatsu i bia∏oruski Bie∏AZ.

W ubieg∏ym roku Bie∏AZ skonstruowa∏
jednak wozid∏o op∏acalne w produkcji
i majàce oficjalnie ∏adownoÊç 450 ton.
Sta∏o si´ to mo˝liwe, bo na przedniej osi
te˝ ma ono podwójne ko∏a. Razem jest
wi´c osiem opon. Wymaga∏o to jednak
rozwiàzania trudnego problemu skr´ca-
nia przednich kó∏.

22 stycznia dokonano udanej próby
nowego wozid∏a z ∏adunkiem ponad 503
ton. Rekord zosta∏ komisyjnie potwier-
dzony.
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