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Ostra amunicja i obozy?
Prof. Marcin Król, filozof i historyk idei,
wydaje mi si´ obroƒcà obecnych w∏adz. Nie
dziwi mnie wi´c, ˝e prezydent Komorowski
uhonorowa∏ go Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a on z kolei twierdzi,
˝e mówienie „Komorowski” zamiast „prezydent Komorowski”, to dzia∏anie antydemokratyczne, wymagajàce sprzeciwu.
W 2012 prof. Król g∏osi∏, ˝e dzia∏alnoÊç Jaros∏awa Kaczyƒskiego to „zbrojna forma
obalania demokracji” i wzywa∏ w∏adze do
twardej reakcji, nawet niezgodnej z prawem.
Gdy wi´c w lutym 2014 stwierdzi∏, ˝e trzeba
w Polsce przywróciç równoÊç, bo „bez równoÊci zawiÊniemy na latarniach”, to uzna∏em,

˝e poszed∏ po rozum do g∏owy i ju˝ wie, ˝e
nawet zastrzelenie Jaros∏awa Kaczyƒskiego
nic nie da, gdy˝ problemem jest napi´cie
spo∏eczne, wywo∏ane niesprawiedliwoÊcià.
Trzeba zlikwidowaç to napi´cie, bo zawsze
b´dà politycy, którzy je wykorzystajà.
Komentujàc niedawnà awantur´ w lokalu Paƒstwowej Komisji Wyborczej prof.
Król znów wezwa∏ w∏adze do jednoznacznych i stanowczych dzia∏aƒ. Szkoda, ˝e nie
powiedzia∏ jakich. Czy ma to byç ostra
amunicja przeciw demonstrantom i obozy
dla opozycji? W lutym prof. Król mia∏ chyba tylko chwilowà popraw´.
Piotr Badura

ECOKOM ma 20 lat i... serce Talent Racheli
Przedsi´biorstwo In˝ynierii Komunalnej
ECOKOM z Luboszyc, którego prezesem
jest pan Piotr CieÊlik, powsta∏o w 1994 roku. Dzia∏a pr´˝nie do dziÊ. Z biegiem lat zapewnia prac´ kolejnym osobom. Stale wykazuje dochody, wi´c stale te˝ zasila podatkami bud˝ety paƒstwa i gminy. Ju˝ samo to
jest sukcesem godnym odnotowania.
ECOKOM to jednak coÊ wi´cej, to firma
z wielkim sercem. Wspiera ona finansowo
¸ubniaƒski OÊrodek Kultury, szko∏´ podstawowà w Luboszycach, gimnazjum w Biadaczu, stowarzyszenie „Animator”, Diecezjal-

nà Fundacj´ Obrony ˚ycia w Opolu (Dom
Matki i Dziecka w Opolu Grudzicach), opolskie Stowarzyszenie Wspierania Polaków
na Litwie „Wilia” etc. ECOKOM wspomaga
te˝ rady so∏eckie, sport, a nawet funduje
stypendia dla uczniów.
Dobrze jest mieç w okolicy takie firmy
jak ECOKOM. Gratulujemy przedsi´biorstwu pi´knego jubileuszu. Na zdj´ciu poni˝ej paƒstwo CieÊlikowie w grudzickiej
Karczmie Zag∏oba. Odby∏a si´ tam uroczystoÊç z okazji 20-lecia firmy. Wi´cej o niej
na klepce 10.

W naszej okolicy jest zapewne wielu
ludzi utalentowanych w najró˝niejszych
dziedzinach, ale cz´sto o nich nie wiemy.
Sà wÊród nich utalentowani malarze i rysownicy, jak. np 17-letnia Rachela Fiech
z ¸ubnian. U góry jeden z jej rysunków.
O Racheli piszemy na klepce 16.
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● Dwa nowe bloki Elektrowni Opole b´dà
pracowaç na w´glu kamiennym. Ich ∏àczna moc wynosiç b´dzie 1800 MW. Budowa nowych bloków b´dzie kosztowaç 11,6
mld z∏otych, czyli oko∏o 3,5 mld dolarów.
Inwestycj´ t´ og∏oszono najwi´kszym projektem infrastrukturalnym realizowanym
w Polsce po 1989 roku. Nowe bloki majà
wejÊç do eksploatacji w 2018 i 2019 roku.
● W Ostrowcu na Bia∏orusi trwa budowa
elektrowni atomowej. Jej dwa bloki b´dà
mieç ∏àcznà moc 2400 MW. Ich wejÊcie do
eksploatacji zaplanowano na 2018 i 2020
rok. Koszt tej inwestycji to ok. 11 mld dolarów. Okres eksploatacji elektrowni atomowych jest Êrednio dwa razy d∏u˝szy ni˝ w´glowych. Ponadto koszty paliwa sà w nich
du˝o mniejsze ni˝ w w´glowych, wi´c
pràd jest du˝o taƒszy (w elektrowniach w´glowych tylko 20% kosztów to elektrownia
a g∏ówny koszt to w´giel). Elektrownie atomowe nie emitujà te˝ dwutlenku w´gla.
● W okresie styczeƒ-paêdziernik 2014
oddano na Bia∏orusi do u˝ytku 53 tys. nowych mieszkaƒ, czyli 56 mieszkaƒ na 10
tys. mieszkaƒców. To o 3,3% wi´cej, ni˝
w okresie styczeƒ-paêdziernik 2013.
W Polsce w okresie styczeƒ-paêdziernik
2014 oddano do u˝ytku 114 tys. nowych
mieszkaƒ, czyli oko∏o 30 mieszkaƒ na 10
tys. mieszkaƒców. To o 2,0% mniej ni˝ rok
temu. Bia∏oruÊ od lat ma lepszà sytuacj´
mieszkaniowà ni˝ Polska, a poniewa˝
w przeliczeniu na mieszkaƒca stale buduje wi´cej, to ró˝nica w sytuacji mieszkaniowej na korzyÊç Bia∏orusi wcià˝ roÊnie.

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

Partactwo PKW

Podczas minionych wyborów, paƒstwo
kierujàc si´ tradycyjnà polskà zasadà „jakoÊ to b´dzie”, da∏o nam klasyczny przyk∏ad indolencji swego aparatu w∏adzy. Opozycja, g∏ównie w osobach Leszka Millera
i Jaros∏awa Kaczyƒskiego, uzna∏a jà jako
partactwo Paƒstwowej Komisji Wyborczej,
które zagra˝a polskiej demokracji do tego
stopnia, ˝e niezakoƒczone jeszcze wybory
nale˝y powtórzyç. Obaj zapomnieli, ˝e tak
oni, jak i kierowane przez nich partie, sà
jednymi z wyrazistszych elementów polskiego ba∏aganu.
Ten felieton pisz´ tu˝ przed zamkni´ciem
numeru „Beczki”, w piàtym dniu po wyborach, których wyniki nadal nie sà znane. Dlatego skupi´ si´ wy∏àcznie pobie˝nie na wynikach wyborów do opolskiego Sejmiku,
które opolska delegatura PKW, jako pierwsza w kraju og∏osi∏a cztery dni po wyborach.
Nie jest to jednak wyczyn godny opolskich
anna∏ów wyborczych.
KiedyÊ w przesz∏oÊci „pan Janek”, który kierowa∏ wszystkimi wyborami MniejszoÊci Niemieckiej, ju˝ na drugi dzieƒ
sk∏ada∏ „wybraƒcom” gratulacje, przy
czym „pan Janek” poj´cia nie mia∏ co to
sà serwery, komputery, programy czy systemy komputerowe. Wystarcza∏o mu kilka
kartek papieru, d∏ugopis i ktoÊ, kto zna∏
cztery podstawowe dzia∏ania matematyczne, a takiego nasz Janek potrafi∏ szybko
znaleêç.
W 2010 roku w wyborach do Sejmiku oddano 302 tys. g∏osów wa˝nych, aktualnie
281 tys. Po matematycznym sprowadzeniu
aktualnych wyborów do stanu porównywalnoÊci z wyborami 2010, okazuje si´, ˝e
„ciemny lud” ju˝ nie chce ratyfikowaç
wszystkiego, co podsuwajà mu do akceptacji lokalni liderzy.

W ciàgu minionych czterech lat SLD
straci∏ 21 tys. wyborców, PO – 20 tys., MN
– 9 tys., PiS – 2 tys. Jedynie PSL zyska∏o i to
a˝ 30 tys. wyborców i tylko ono mo˝e si´
czuç usatysfakcjonowane wynikami wyborów w naszym regionie. Nie wiadomo co
spowodowa∏o tak du˝y sukces tej partii.
Elektorat PO zosta∏ cz´Êciowo w domu,
kierujàc si´ zasadà – jaki wódz (Leszek Korzeniowski), taka dyscyplina. W opolskim
PiS nadal trwa marazm i b´dzie trwa∏ tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dzie nim kierowa∏ „przybysz” – S∏awomir K∏osowski. Dzia∏alnoÊç
opolskiego SLD w ostatnim okresie, podobnie jak dzia∏alnoÊç jej warszawskiego wodza,
to totalny blama˝, a bezskutecznego zg∏oszenia kandydata z szansami na prezydenta wojewódzkiego miasta, nie da si´ pojàç.
Poni˝ej oczekiwaƒ wypad∏ opolski RAÂ,
lecz jest on organizacjà ze szczàtkowymi
strukturami, bez bazy i bez kapita∏u. Swojà
dzia∏alnoÊç opiera na dzia∏aczach, których
mo˝na przyrównaç do wolontariatu pomagajàcego Êlàskiej sprawie.
Dzia∏acze MN powinni podjàç Êwiadomy
wysi∏ek zmierzajàcy do poznania przyczyn
jakimi kierujà si´ Âlàzacy, chcàcy aby ich
traktowaç po partnersku. Pomog∏oby im to
rozwiàzaç problem niech´ci do tej grupy narodowoÊciowej. Je˝eli majà ze sobà wspó∏pracowaç, a musi do tego dojÊç, to lepiej
wczeÊniej ni˝ póêniej wyzbyç si´ wzajemnych uprzedzeƒ, tym bardziej, ˝e PSL szybko mo˝e dojÊç do wniosku, i˝ warto zagospodarowaç marnujàcy si´ Êlàski elektorat.
Wtedy wystarczy im wziàç na listy jednego
lub dwóch autentycznych i wyrazistych Âlàzaków i MN mo˝e znaleêç si´ w opa∏ach,
czego jej nie ˝ycz´.
Bernard Sojka
PS. Cieszyç si´ nale˝y, ˝e w Sejmiku nie
b´dzie si´ panoszyç „najnowsza prawica”
Janusza Korwin-Mikke.

Z INNEJ BECZKI
■ DziÊ „Z innej Beczki” nietypowe, bo rysunkowe. Rysunek
obok pochodzi z „China Daily”. Jego autorkà jest Song
Chen. Rysunek jest komentarzem do sankcji Zachodu przeciw Rosji.
Chiny to nie pierwsze lepsze paƒstwo, ale g∏ówne dziÊ mocarstwo Êwiata. „China Daily” to nie pierwsza lepsza chiƒska
gazeta, ale organ KPCh, kierowniczej partii Chin i najwi´kszej
partii Êwiata (75 mln cz∏onków).
Na rysunku ka˝dy szczegó∏ jest wa˝ny, jak to w Chinach.
Warto wiedzieç, czyje to sà sankcje i w kogo ostatecznie uderzà. Wed∏ug Song Chen oczywiÊcie.

Krzysztof Kasperek
Krzanowice k/Opola
ul. Stara Droga 18
Obwodnica Opola
tel. 609-133-623
czynne pn-pt 8-16
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– klimatyzacja
– rozruszniki, alternatory
– autoalarmy
– centralne zamki
(sterowane pilotem)
– wymiana oleju (GRATIS!)

Co dalej z „Beczkà”?
Czytelnicy zapewne pami´tajà, ˝e
w sierpniu 2008 chcia∏em zakoƒczyç wydawanie „Beczki” na numerze 200. Nie uda∏o mi si´, bo zwiàzane z „Beczkà” Êrodowisko zbyt mocno naciska∏o, bym kontynuowa∏ t´ dzia∏alnoÊç. Mimo ˝e wtedy uleg∏em, nie zmieni∏y si´ moje poglàdy. ¸atwo
by∏o przewidzieç, ˝e przy numerze 300,
czyli obecnym wydaniu, sprawa wróci.
Tym razem jednak mia∏em ponad szeÊç lat,
by si´ lepiej przygotowaç.
„Beczk´” zaczà∏em wydawaç w grudniu
1989 roku. W grudniu 2014, wydajàc jubileuszowy numer 300, obchodzimy wi´c
jednoczeÊnie 25-lecie. OczywiÊcie samo to
si´ tak nie u∏o˝y∏o. Od dwóch lat troch´
manipulowaliÊmy terminami wydaƒ, by tak
w∏aÊnie wysz∏o.
Satysfakcj´ sprawia mi, ˝e w okresie
mi´dzy nr 200 (w sierpniu 2008) a obecnym nr 300, praktycznie nie zmieni∏a si´
liczba czytelników papierowej „Beczki”.
Poniewa˝ jednak w tym czasie zdecydowanie przyby∏o czytelników „Beczki” wydawanej w wersji elektronicznej, to ∏àcznie odnotowaliÊmy wzrost czytelnictwa. Ma∏o gazet w okolicy mia∏o w latach 2008-2014
wzrost czytelnictwa. Jestem wi´c wdzi´czny Czytelnikom, ˝e trwali przy „Beczce”.
Satysfakcj´ sprawia mi te˝, ˝e nigdy nie
stan´liÊmy wobec problemu braku reklamodawców, nawet w ostatnim roku, gdy
zawiesiliÊmy praktycznie wszystkie formy
aktywnego ich pozyskiwania (bo niezr´cznie jest wykazywaç takà aktywnoÊç, gdy
si´ ju˝ przygotowuje zawieszenie druku
gazety). Nasi reklamodawcy towarzyszyli
nam a˝ do obecnego wydania. By∏o to
wa˝ne, bo wydawanie „Beczki” musi si´ bilansowaç. Dzi´kuj´ wi´c reklamodawcom,
tak˝e tym dawniejszym, za ich ˝yczliwoÊç.
Bez nich by∏oby nam trudniej.
Dzi´kuj´ te˝ blisko setce sklepów, które sprzedawa∏y „Beczk´”. Procentowo mar˝a na „Beczce” nie wyglàda êle (19%), ale
realnie to tylko 32 grosze od sprzedanego
egzemplarza. Nawet te sklepy, które mia∏y
du˝à sprzeda˝, np. 40 egz., zarabia∏y na tej
mar˝y zaledwie 12,80 z∏ miesi´cznie. Wiadomo wi´c, ˝e nie chodzi∏o tu o pieniàdze.
Doceniam t´ sympati´ sklepów.
Bardzo goràco dzi´kuj´ wszystkim autorom tekstów w „Beczce”, którzy nie do-

stawali przecie˝ honorariów za swà prac´.
Do „Beczki” pisa∏o si´ spo∏ecznie. Trudno
dziÊ znaleêç spo∏eczników, wi´c tym bardziej jestem wdzi´czny autorom, tak˝e
tym, którzy ostatnio ju˝ nie pisali, ale robili to w latach wczeÊniejszych.
Dzi´kuj´ wójtom, radom i urz´dom
gmin z terenu, na którym ukazuje si´
„Beczka”, a tak˝e Starostwu Opolskiemu,
Urz´dowi Miasta Opola, Opolskiemu
Urz´dowi Wojewódzkiemu oraz Urz´dowi
Marsza∏kowskiemu Województwa Opolskiego. Choç w stosunkach ze wszystkimi tymi instytucjami czasem coÊ zgrzytn´∏o, to jednak zdecydowanie
cz´Êciej by∏a w nich serdecznoÊç i ˝yczliwoÊç.
Pozwol´ sobie tutaj na
osobiste podzi´kowania dla
by∏ego ju˝ Wójta Gminy ¸ubniany, pana Dietera Wystuba.
Zasad´ „nikt nie ma mi nic do
rozkazu” zawsze traktowa∏em jako swoje ˝yciowe motto. Wiem jak ci´˝ko jest
wspó∏pracowaç z ludêmi, kierujàcymi
si´ takà zasadà. Z wójtem Wystubem te˝
poczàtkowo iskrzy∏o, ale po krótkim czasie wójt zaakceptowa∏ jakoÊ te moje „rogi” i przez wiele lat czu∏em Jego ˝yczliwoÊç i wsparcie. Bez tej ˝yczliwoÊci
i wsparcia byç mo˝e „Beczka” ju˝ dawno zakoƒczy∏aby swój byt. Jeszcze raz
wi´c za nie dzi´kuj´.
Na koniec chcia∏bym podzi´kowaç firmom, które zajmowa∏y si´ sk∏adem komputerowym naszej gazety i jej drukiem.
Wprawdzie by∏y to normalne us∏ugi, za które p∏aciliÊmy, ale „Beczka” nie jest do koƒca normalnà gazetà, czasem jest wr´cz
ca∏kiem nienormalnà. Choç trudno w to
uwierzyç, ale regularnie bywa∏o tak, ˝e
w Êrodowe popo∏udnie redakcj´ opuszcza∏y ostatnie teksty i oczekiwaliÊmy, ˝e sk∏ad,
druk i skompletowanie egzemplarzy zostanà zrobione w par´ godzin, byÊmy t´ samà Êrod´ wieczorem mogli dostarczyç
nowà „Beczk´” do pierwszych sklepów
(wi´kszoÊç sklepów dostawa∏a gazet´
w czwartki od rana). Do dziÊ dziwi´ si´, ˝e
sk∏ad i druk znosi∏y dzielnie ten nasz wariacki sposób pracy, ale za t´ dzielnoÊç jestem im wdzi´czny.

✦ ✦ ✦
Nie mam ju˝ doÊç energii, by pracowaç
z systematycznoÊcià, wymaganà przy papierowej „Beczce”, wi´c nie wydam ju˝ kolejnej. JeÊli jednak znajdzie si´ ktoÊ, kto ma
doÊç energii i chce wziàç na siebie takie
spo∏eczne obowiàzki (a jest to sporo pracy), to gotów jestem na rozsàdnych warunkach wspieraç go w poczàtkowym okresie.
Ja raczej wspieraç b´d´ teraz dzia∏alnoÊç
innych, zw∏aszcza w internecie, bo tam praca nie wymaga a˝ tyle dyscypliny, co w papierowej gazecie.
JeÊli chodzi o „wielkà polityk´”, to ju˝ od
trzech lat jestem obecny na portalu Prawica.net, gdzie zdà˝y∏em opublikowaç ponad setk´ artyku∏ów
i pó∏tora tysiàca komentarzy.
Kogo interesuje mój punkt widzenia w sprawach „wielkiej
polityki”, znajdzie list´ moich
artyku∏ów na stronie:
www.prawica.net/Badura
Mo˝na si´ tam nawet w∏àczyç do dyskusji, jeÊli si´ zarejestruje (rejestracja jest bardzo
prosta).
Sprawy lokalne, czyli g∏ówna cz´Êç tego, czym zajmowa∏a si´ „Beczka”, trafià
na portal „Grupa Lokalna Balaton”, który
ma siedzib´ w Dobrzeniu Wielkim. Adres
internetowy tego portalu podany jest
w reklamie u do∏u strony. Mam nadziej´,
˝e trafi tam pan Paul ze swymi listami, ˝e
znajdà si´ tam dzieje opolskich browarów
pana Andrzeja Urbanka, ˝e b´dà tam historie okolicznych krzy˝y i kapliczek, którymi zajmuje si´ pan Ernst Mittmann
a tak˝e wiele innych tematów. Sprawdêcie wi´c w styczniu 2015, ile „Beczki” jest
ju˝ na stronie:
www.grupalokalna.pl
Z obecnoÊcià „Beczki” w internecie wià˝à si´ te˝ pewne problemy. Ju˝ zasygnalizowano mi, ˝e np. listy pana Paula czyta
wiele osób starszych, które nie pos∏ugujà
si´ komputerem. Moja rada jest taka, by
tym osobom ktoÊ w otoczeniu, kto ma dost´p do internetu, choçby sàsiad, wydrukowa∏ to, co je interesuje. To taki ma∏y dobry
uczynek, który kiedyÊ tam mo˝e przewa˝yç szal´ na naszà korzyÊç. A wi´c do zobaczenia w styczniu w internecie (a mo˝e
na papierze, gdy znajdzie si´ ch´tny na
prowadzenie „Beczki”).
Piotr Badura

ul. Namys∏owska 112
46-081 Dobrzeƒ Wielki

• firany
• zas∏ony
• karnisze
• szycie i monta˝
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Ostatni taki Heimatblatt
Beczka by∏a i jest zjawiskiem wyjàtkowym – 25 lat istnienia, 300 wydaƒ, od poczàtku ten sam redaktor i wydawca w jednej osobie – Piotr Badura – absolwent Uniwersytetu Wroc∏awskiego, mgr chemik, z zami∏owania
humanista. Jego „Beczka” by∏a elementem prasy lokalnej, informowa∏a swoich Czytelników o sprawach im najbli˝szych, pe∏ni∏a rol´ opiniotwórczà, stara∏a si´ byç czynnikiem rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, którego
podstawowym elementem opartym na zasadach etycznych jest wspólnota etniczna i w naszym Âlàzaków przypadku, wià˝àca si´ z nià to˝samoÊç regionalna. UÊwiadamianie sobie – kim jesteÊmy, jest koniecznoÊcià kulturowà, gdy˝ symbole naszej to˝samoÊci (flaga, herb) istniejà tylko formalnie, zaÊ Êlàska tradycja jest na ka˝dym
kroku poniewierana i potrzebuje na Âlàsku Opolski silnego i wszechstronnego wsparcia.

Cz∏owiek i spo∏ecznoÊç
Tworzàc w 1989 roku prywatnà a tym samym niezale˝nà gazet´, red. Badura zdawa∏ sobie spraw´ ze z∏o˝onoÊci lokalnych problemów ludzi pogranicza, bo za takich nale˝y uwa˝aç mieszkaƒców naszego regionu, w którym przynale˝noÊç
paƒstwowa jest nadal stosunkowo Êwie˝a, a ludnoÊç g∏ównie
nap∏ywowa. WÊród ludnoÊci nap∏ywowej mamy do czynienia
z osadnikami oraz ludêmi, których cz´sto nazywa si´ przybyszami, którzy jako nowi jej gospodarze korzystali z dorobku
mieszkaƒców tej ziemi „po swojemu”.
Pierwszych osadników przyjmowaliÊmy na ogó∏ ˝yczliwie,
mimo to, Êlàska ziemia kojarzy∏a im si´ z okupantem. To, ˝e
cywilizacyjnie sta∏a na du˝o wy˝szym poziomie, ni˝ ta zostawiona za Bugiem, by∏o dla nich uszcz´Êliwianiem na si∏´, gdy˝
cz´sto nie potrafili sobie poradziç z zastanà infrastrukturà. Dopiero w trzecim pokoleniu, a wi´c stosunkowo niedawno, dochodzi w rodzinach osadników do uznania tutejszego miejsca
osiedlenia za w∏asne. To nie dziwi, bo ze starej piosenki Dany Lerskiej – „Szli na zachód osadnicy”, dowiadujemy si´, ˝e
dla nich by∏ tu dooko∏a obcy Êwiat i „kto by pomyÊla∏ Bo˝e drogi, ˝e tutaj b´dzie jego dom”.
Z ˝alem nale˝y przyjàç fakt, i˝ kresowa inteligencja na
miejsce swego osiedlenia wybiera∏a g∏ównie Kraków, Gliwice i Wroc∏aw z odczuwanà do dziÊ szkodà dla Opola.
Wieki Êlàskiej historii uczà, ˝e na Êlàskiej ziemi, ka˝dy kto
jà szanuje i jest porzàdnym cz∏owiekiem mo˝e uwa˝aç si´
za Âlàzaka, a jeÊli tego zechce, mo˝e byç wreszcie u siebie w domu.
Z „przybyszami” sprawa mia∏a si´ inaczej. Po wojnie,
w pierwszej kolejnoÊci po szabrownikach, przybywali tu z centralnej Polski obywatele ludowego ju˝ paƒstwa z misjà cywilizacyjnà, polegajàcà g∏ównie na k∏amliwym utwierdzaniu m∏odego pokolenia rodzimej ludnoÊci, ˝e Âlàsk Opolski by∏ zawsze
polski. Aby t´ historycznà „prawd´” uwiarygodniç, po wysiedleniu Niemców nale˝a∏o tylko nas, ponoç zgermanizowanych
autochtonów – odniemczyç, a histori´ Êlàskiej ziemi na potrzeby zwyci´zców napisaç na nowo. T´ „robot´” wykonywali dobrze, w ciàgu nieca∏ych 50 lat uda∏o si´ im na Âlàsku Opolskim
prawie ca∏kowicie wyeliminowaç j´zyk niemiecki.
Na szcz´Êcie „przybysze” zostawili w spokoju Êlàski folklor – obyczaje, twórczoÊç ludowà, a przede wszystkim Êlàskie
wierzenia. JeÊli wierzymy w coÊ, to jesteÊmy przekonani, ˝e
jest to prawda. Przeci´tny Âlàzak zawsze wierzy∏ w Boga i w to,
˝e nie by∏ nigdy Polakiem i nie zmienià tego w∏adze RP ani niektórzy hierarchowie.

Âlàska to˝samoÊç
Obecnie w kwestii Êlàskiej to˝samoÊci, najwi´cej szkody naszej ma∏ej ojczyênie czynià ci przybysze, którzy przybyli tu skuszeni wizjà ∏atwej roboty, darmowego domu, mieszkania lub

SK¸AD OPA¸U „ROBIX”

Oferujemy:

¸ubniany, ul. Brynicka 3
tel. 535-590-444
lub 77 307-03-44

Najlepszy w´giel w dobrej cenie!
Zawsze suchy!!!
Bezp∏atny transport.
Rabat przy odbiorze osobistym.
KLEPKA 4

sprawowania w∏adzy nad rodzimà ludnoÊcià. Wielu z nich do
dzisiaj nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia ma∏ych ojczyzn,
okazujàc jawnà niech´ç do wszystkiego co Êlàskie i niemieckie. Âlepy egoizm narodowy nie pozwala im si´ pogodziç
z przykazaniem chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci bliêniego – „Mi∏uj swego bliêniego, jak siebie samego”. A w tym nakazie streszczajà si´ wszystkie inne przykazania, mi. nie kradnij, nie po˝àdaj
rzeczy bliêniego swego, nie mów fa∏szywego Êwiadectwa przeciw bliêniemu swemu.
Nie mówi´, ˝e tutejsi sà anio∏ami, ale przynajmniej nigdy nie
okradali przybyszów z imion, nazwisk, to˝samoÊci a tak˝e z historii, co jest grzechem wielu „ prawdziwych” Polaków i wielu instytucji paƒstwowych nieuznajàcych Êlàskiej etnicznoÊci.
Kolejnym grzechem jest pozbawianie Âlàzaków mo˝liwoÊci
pe∏nego dost´pu do regionalnej administracji. Na Êwiecie
zgodnie z prawem Kopernika – Greshama: „Gorszy pieniàdz
wypiera lepszy”. Analogicznie na Âlàsku, cz´sto „Gorszy przybysz wypiera lepszego Âlàzaka”. To powiedzenie zapewne zostanie odebrane przez „przybyszów” jako nieprawdziwe.
Wszyscy wiedzà, ˝e prawdziwy misjonarz polskoÊci jest z natury lepszy od Niemca, Rosjanina a co dopiero od Âlàzaka.
Mo˝na powiedzieç – prosz´ nie szaleç, ale mamy w „Beczce” polityczne ostatki i nie da si´ ju˝ etapowaç nagromadzonej latami goryczy, wobec prób budowania na Âlàsku II Kongresówki i nowych Kresów.

Organiczna praca Badury
Nie znamy powodów, dla których red. Badura koƒczy wydawanie „Beczki” – najstarszej gazety w Opolu i okolicy. „Beczka” do tej pory wytrzymywa∏a wszystkie zawirowania na rynku wydawniczym. Wed∏ug badaƒ prowadzonych przez Biuro
Analiz Sejmowych, najgorszym okresem dla prasy lokalnej by∏o pierwszych 10 lat wolnej Polski, gdy˝ w 1999 roku istnia∏o
ju˝ tylko 10 – 15% gazet lokalnych wychodzàcych w latach
1988 – 1990.
„Beczka” na obszarze swoich wp∏ywów, generalnie nie zajmowa∏a si´ faworyzowaniem lokalnych w∏adz ani ich krytykà,
nigdy nie pociàga∏a jej rola czwartej w∏adzy. Mimo, ˝e demokracja w Polsce jest wadliwa, to na podstawowym szczeblu
w∏adzy nie ma potrzeby temperowania rzàdzàcych przez
dziennikarzy.
„Beczce” zawsze bli˝sze by∏y funkcje edukacyjne, rozpowszechnianie kultury i lokalnej tradycji, a przede wszystkim budowanie poczucia regionalnej to˝samoÊci w naszej zró˝nicowanej etnicznie ma∏ej ojczyênie, szczególnie poprzez propagowanie historii najbli˝szej okolicy – historii miejscowych zabytków, kapliczek, krzy˝y, dziejów i mitów..Mo˝na powiedzieç,
˝e pod tym wzgl´dem „Beczka” by∏a „Ostatnim takim Heimatblattem”, którego nie zastàpià prowadzone lub dotowane
przez gminy i powiaty wydawnictwa samorzàdowe ani prasa
wydawana przez organizacje spo∏eczno-kulturalne b´dàce na
paƒstwowym garnuszku. To, ˝e cz´Êç tych wydawnictw jest
kolportowanych bezp∏atnie lub po ni˝szej cenie, równie˝ za-

„SCHODY – LUBDA”
Henryk Lubda

NOWE SIOŁKOWICE, ul. PIASKOWA 12

tel. 77 427-57-20
kom. 603-634-177
www.lubda.pl

k∏óca∏o i ogranicza∏o warunki swobodnej konkurencji z „Beczkà”, nie zwiàzanà z ˝adnà partià ani bogatym oligarchà, pozbawionà zaplecza kapita∏owego.
Mimo ˝e w Polsce po 1989 roku znaczenie prasy lokalnej zacz´∏o zdecydowanie wzrastaç, to brak zainteresowania nià ze
strony w∏adz wojewódzkich i samorzàdowych w gminach, powiatach i województwie nie sprzyja∏ jej trwa∏oÊci. W∏adza nie lubi, aby jà wyr´czano w prowadzeniu polityki spo∏eczno-kulturalnej. Dla wydawców taka sytuacja jest m´czàca i stresujàca.
„Beczki” b´dzie nam, piszàcym i Czytelnikom brakowa∏o.
Brakowaç jej b´dzie równie˝ organizacjom lokalnej „MniejszoÊci Niemieckiej” i Âlàzaków. Szkoda, ale tak jak wszystko przemija, przemija równie˝ dzie∏o Gutenberga, ust´pujàc miejsca
cyfrowej rzeczywistoÊci.
Za kawa∏ dobrej roboty na rzecz naszej ma∏ej ojczyzny – naszego Heimatu, nale˝à Ci si´ Piotrze serdeczne podzi´kowania. ˚yczymy Ci zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
Gerhard Bartodziej
Bernard Sojka
PS. Mamy nadziej´, ˝e istnieje ˝ycie po ˝yciu, ˝e choç niektórzy nowi i „starzy” radni, wójtowie, burmistrzowie docenià
spo∏ecznà rol´ „Beczki”. Apelujemy do m∏odych i starych pasjonatów, tak˝e do informatyków o przed∏u˝enie ˝ycia „Beczki” w internecie. Szkoda dobrej starej marki o du˝ej wartoÊci
spo∏ecznej. „Wirtualna Beczka” mog∏aby byç nadal dobrem
– kulturalnym miejscem spotkaƒ ludzi serdecznie zwiàzanych
z ziemià rodzinnà, „domowinà” (Heimatem).
Wobec ciàgle narastajàcej g∏upoty politycznej, podzia∏ów
i nienawiÊci, nowa „Beczka” mog∏aby dla zachowania równowagi i bezpieczeƒstwa, nadal byç pozbawiona piàtej klepki.
Od redakcji. Informujemy, ˝e artyku∏y pana Bernarda Sojki, dotychczasowe i przysz∏e, znaleêç mo˝na na stronie internetowej:
www.silesia-schlesien.com

US¸UGI PROTETYCZNE
lic. tech. dent. Lidia Panek

◆ wykonywanie uzupe∏nieƒ protetycznych
◆ ekspresowa naprawa protez
tel. 77 44-18-488, ca∏odobowy 501-363-342
Opole, ul. 1 Maja 15 – oficyna, wejÊcie bramà
naprzeciw przystanku MZK przy dworcu PKS

Czynne
codziennie
11:00 – 17:00

rabaty – raty – rachunki – kosztorysy
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Sukcesy zespo∏ów dzia∏ajàcych
w GOK w Dobrzeniu Wielkim

M∏ody nie tylko wzgl´du na wiek uczestniczek, ale i ze wzgl´du na sta˝ pracy, m∏odzie˝owy zespó∏ „Cztery ˚ywio∏y”, dzia∏ajàcy w Gminnym OÊrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, po raz
kolejny udowodni∏, ˝e dynamicznie i z blaskiem mo˝na Êpiewaç
tak˝e pieÊni patriotyczne. Zespó∏ zainaugurowa∏ swà dzia∏alnoÊç
1 maja 2014 roku podczas Festynu Odpustowego „Dni Brzezia”.
Od tego czasu zdoby∏ ju˝ trzy razy pierwsze nagrody, w trzech
konkursach o zasi´gu wojewódzkim.
We wrzeÊniu br. do „Czterech ˚ywio∏ów” do∏àczy∏a Milena
KrzyÊcin. Obecny sk∏ad zespo∏u to (w kolejnoÊci alfabetycznej):
Wanessa Blizna, Milena KrzyÊcin, Natalia Ros∏anowska, Marta
Skowron oraz Wiktoria Szemainda (zdj´cie dolne – fot. Katarzyna KrzyÊcin).
Ostatni sukces zespo∏u to debiut i zdobyta presti˝owa, pierwsza nagroda w XIX Wojewódzkim Festiwalu PieÊni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance. Pierwszà nagrod´ w tym festiwalu uzyska∏a tak˝e ich m∏odsza kole˝anka – solistka Ania Koschny (zdj´cie górne po prawej – fot. Katarzyna KrzyÊcin), która brawurowo wykona∏a pieÊni „Dziewczyno z grantem w r´ce”

Biuro Rachunkowe

Brolimex

ul. Namys∏owska 40 (1 pi´tro)
46-081 Dobrzeƒ Wielki
tel. 77 462-58-60
brolimex@poczta.fm
www.brolimex.pl

oraz „Pobór na panienki”. Specjalne wyró˝nienie, za szczególne osiàgni´cia w pracy na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz przygotowanie solistów i zespo∏ów artystycznych do udzia∏u w konkursie otrzyma∏a dyrygent
Agnieszka Âlusarczyk.
Do puli sukcesów dobrzeƒskich wykonawców do∏o˝y∏ si´
te˝ zespó∏ „Kupskie Echo” (zdj´cie górne po lewej – fot. Marta Wolna), który 9 listopada otrzyma∏ drugà nagrod´ w XXIII Festiwalu Chórów i Zespo∏ów Âpiewaczych MniejszoÊci Niemieckiej w Walcach.
Redakcja gratuluje obu zespo∏om, solistce i pani dyrygent.

✦ prowadzenie ksiàg
podatkowych i rachunkowych
✦ rozliczenia roczne PIT, CIT
✦ rozliczenia zwrot za materia∏y
budowlane VZM
✦ obs∏uga spraw pracowniczych,
w tym rozliczenia z ZUS
Zapraszamy

Opole, ul. Krakowska 28 (obok Delikatesów)
tel. 77 453-15-95 w godz. 9.00 – 17.00
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.

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

INFORMACJE

LOK ALNE

Z

GMINY

DOBRZE¡ WIELKI

Dzi´kujemy wszystkim Wyborcom, którzy okazali nam zaufanie, oddajàc g∏os na nasze kandydatury w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego, do Rady Powiatu Opolskiego, do Rady Gminy
Dobrzeƒ Wielki oraz w wyborach na Wójta Gminy Dobrzeƒ Wielki
Kandydaci MniejszoÊci Niemieckiej

Z∏ote
Gody
Paƒstwo Danuta
i Pawe∏ Fabio z Czarnowàs Êwi´towali 8 listopada swà 50. rocznic´ Êlubu. DostaliÊmy zdj´cie z tej uroczystoÊci. Zamieszczamy je obok (paƒstwo Fabio stojà przy
akordeoniÊcie). Gratulujemy Jubilatom!

Zaproszenia
◆ W niedziel´ 30 listopada o 14:00 na placu obok OSP w Dobrzeniu Ma∏ym rozpocznie si´ kiermasz adwentowy. B´dzie
mo˝na kupiç ozdoby Êwiàteczne i adwentowe, Êwiàteczne wyroby domowe, op∏atki, Êwiece Caritas, miody, ciasta, w´dliny
i wiele innych rzeczy.
◆ W sobot´ 6 grudnia GOK w Dobrzeniu
Wielkim organizuje zabaw´ miko∏ajkowà
(12:30-16:00). Towarzyszyç jej b´dà: kiermasz Êwiàteczny; wyst´py grup tanecznych
i sportowych; warsztaty oraz inne atrakcje.
O prezenty dla dzieci muszà zadbaç rodzice, którzy przed wejÊciem na sal´ powinni
zg∏osiç si´ z paczkami do organizatora.

◆ Na niedziel´ 14 grudnia zaplanowano
wyjazd kulturalno-integracyjny gmin Dobrzeƒ Wielki i Skorogoszcz do Gliwickiego Teatru Muzycznego na spektakl „Mi∏oÊç czyni cuda”. Jest to musical w dwóch
aktach, który „w dowcipny i ˝ywio∏owy
sposób opowiada dzieje ˝ydowskiego
Êrodowiska w ma∏ym polskim miasteczku.
Co ma decydowaç o skojarzeniu dwojga
ludzi na ca∏e ˝ycie? Mi∏oÊç czy swat?
Przedstawienie skrzy si´ humorem, nie
brak w nim równie˝ wàtków lirycznych
i g∏´bszych emocji, poprzez które prowadzi widzów pi´kna muzyka.” W Dobrzeniu
sprzeda˝ biletów prowadzi GOK Rekreacja (cena biletu – 70 z∏). Wyjazd z Dobrzenia nastàpi o godz. 14:30.

Scalanie w Âwierklach
W dniu 5 listopada o godzinie 17:00 w Êwietlicy wiejskiej
w Âwierklach odb´dzie si´ kolejne zebranie uczestników scalania gruntów. Ponadto 5 listopada w godzinach 8-16 oraz 6 listopada w godzinach 9-12 w Êwietlicy wiejskiej w Âwierklach pracownicy Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych b´dà
dokonywaç czynnoÊci zwiàzanych z okazaniem na gruncie
uczestnikom scalania, punktów granicznych, wynikajàcych
z opracowanego projektu scalania wsi Âwierkle, Brzezie i Dobrzeƒ Wielki w gminie Dobrzeƒ Wielki oraz wsi Biadacz w gminie ¸ubniany – informuje pani Magdalena Fleszar ze Starostwa
Powiatowego w Opolu.

Kamienny krzy˝
w ChróÊcicach
Ten pi´kny wysmuk∏y krzy˝, stojàcy
w Babim Lesie (cz´Êç ChróÊcic) wykonany
zosta∏ z piaskowca w 1924 roku. Jest on zawsze zadbany. Stoi na gruncie prywatnym.
Posiada otwartà wn´k´, w której umieszczono figurk´ Matki Boskiej. Moim zdaniem
nale˝y do najpi´kniejszych w okolicy.
Ernst Mittmann

Laury dla ludzi kultury
Pan Gerard Kasprzak, dyrektor dobrzeƒskiego GOK, zosta∏ laureatem nagrody marsza∏ka województwa dla animatorów i twórców
kultury 2014 roku. Nagrod´ t´ otrzymujà spo∏ecznicy i osoby zawodowo zwiàzane z dzia∏alnoÊcià kulturalnà. Na stronie urz´du marsza∏kowskiego znaleêliÊmy takie uzasadnienie jej przyznania:
„Gerard Kasprzak jest od wielu lat dyrektorem Gminnego
OÊrodka Kultury w Dobrzeniu i pomys∏odawcà utworzenia Towarzystwa Przyjació∏ i Rozwoju Kultury, wspierajàcego m∏odych twórców. Jest tak˝e organizatorem imprez integracyjnych z osobami
niepe∏nosprawnymi oraz utworzenia izby regionalnej”.
Gratulujemy panu Gerardowi Kasprzakowi.
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POPIELÓW

Krótko z gminy

Sukces LUKS Dalii Popielów
Dru˝yna pi∏karska dziewczàt LUKS Dalia Popielów zwyci´˝y∏a w Fina∏ach Wojewódzkich, kwalifikujàc si´ do Fina∏u Krajowego V Turnieju Orlika o Puchar Premiera
RP – informuje gminna strona internetowa.
Fina∏ Krajowy odby∏ si´ w dniach 15-18
paêdziernika w Warszawie. Przystàpi∏y do
niego 64 dru˝yny, które wygra∏y wczeÊniej
w szesnastu turniejach wojewódzkich. Turniej rozgrywano w czterech kategoriach
(dziewcz´ta i ch∏opcy oraz 10-11 i 12-13
lat) i stàd 64 dru˝yny z 16 województw.
W dniu przyjazdu do stolicy zawodniczki LUKS Dalii Popielów wzi´∏y udzia∏
w nagraniu programu telewizyjnego „Pi∏karski Quiz Orlika” a 16 paêdziernika na
boiskach Bemowa rozegra∏y pierwsze mecze w grupie A. Zaj´∏y po nich trzecie miejsce w grupie, co oznacza∏o dalszà gr´
o miejsca 9-16. Kolejne mecze 17 paêdziernika by∏y sukcesem. LUKS Dalia Popielów
zaj´∏a pierwsze miejsce w finale grupy
B i ostatecznie 9 miejsce w Polsce!

Po tak udanym dniu dziewcz´ta umalowane w barwy Legii, kibicowa∏y podczas meczu na stadionie Pepsi Arena. Pojedynek pi∏karski Legii Warszawy i Lechii Gdaƒsk zapewni∏ im wiele wra˝eƒ. W ostatnim dniu fina∏u popielowskà dru˝yn´ czeka∏a niespodzianka. Przed halà Torwar, gdzie rozegrano
mecze fina∏owe, na dziewczyny czekali rodzice. UÊciskom i gratulacjom nie by∏o koƒca,
po czym wspólnie kibicowano finalistom.
Dru˝yna gra w sk∏adzie: Paulina Ciupik,
Aleksandra Gruszka, Weronika Panasiƒska, Natalia Piskorska, Paulina Procyszyn,
Marta Resiak, Ewa Wilczek, Nicola Zab∏ocka, Justyna Chudzik i Julia Slotta. Jej trenerami i opiekunami sà pan Pawe∏ Chamot
i pan Robert Strzàba∏a.
Z koniecznoÊci przekazujemy tu tylko
skrót materia∏u z gminnej strony internetowej. Zainteresowanych ca∏oÊcià odsy∏amy
do tej strony.
Gratulujemy dru˝ynie oraz jej trenerom
i opiekunom.

◆ Trwa organizowany przez SCKTiR
konkurs na szopk´ bo˝onarodzeniowà. Regulaminowy termin sk∏adania
prac up∏ywa 3 grudnia. Szczegó∏owy
regulamin znajdà zainteresowani na
stronie internetowej: www.scktir.pl
◆ Na kiermasz adwentowy zaprasza
Parafialny Zespó∏ Caritas ze Starych
Sio∏kowic. Kiermasz odb´dzie si´
w niedziel´ 7 grudnia na podwórku
plebanii w Starych Sio∏kowicach. Poczàtek o godz. 14:00. Wszyscy sà serdecznie zaproszeni.
◆ Rodzinne spotkanie ze Êw. Miko∏ajem odb´dzie si´ 6 grudnia w Domu
Kultury w Popielowie. Poczàtek
o godz. 16:30. W programie przewidziano: spotkanie ze Êw. Miko∏ajem;
zabawy dla dzieci; kawiarenk´ Êw. Miko∏aja dla doros∏ych.
◆ Dom Kultury w Popielowie zaprasza
na Sylwestra 2015. Bilety kosztujà 200
z∏ od pary. Liczba miejsc jest ograniczona. O szczegó∏y pytaç nale˝y pod
telefonem 77 46-92-193
◆ Na sesji Rady Gminy Popielów
w dniu 7 listopada, podj´to uchwa∏´
o przekazaniu 5 tys. z∏ na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu
Policji w Dobrzeniu Wielkim. W kosztach zakupu samochodu partycypowaç b´dà te˝ inne gminy, po∏o˝one na
obszarze dzia∏ania Komisariatu Policji
w Dobrzeniu Wielkim. Zakup ma si´
przyczyniç do poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒców gminy.

Remont o∏tarza

Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii
p.w. Êw. Micha∏a Archanio∏a w Kar∏owicach
poinformowa∏ na gminnej stronie internetowej, ˝e trwajà prace konserwatorskie przy
o∏tarzu g∏ównym koÊcio∏a parafialnego pw.
Âw. Micha∏a Archanio∏a w Kar∏owicach.
Gmina Popielów na dofinansowanie
tych prac przekaza∏a kwot´ 15 tys. z∏,
zgodnie z umowà zawartà w dniu 11 wrzeÊnia. Prace wykonywane sà zgodnie z warunkami pozwolenia konserwatorskiego
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków i jego decyzjà z 6 sierpnia.
Barokowy o∏tarz datowany na poczàtek
XVIII wieku jest cennym zabytkiem regionu.
Ksiàdz proboszcz dzi´kuje wszystkim, którzy zaanga˝owali si´ w jego odnowienie.

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
Godziny otwarcia: 7.30 – 17.00
i w ka˝dà sobot´ od 8.00 do 13.00
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XX-lecie ECOKOMU

W dniu 25 paêdziernika up∏yn´∏o 20 lat od za∏o˝enia Przedsi´biorstwa In˝ynierii Komunalnej ECOKOM, którego prezesem jest
Piotr CieÊlik. Siedziba zak∏adu, obs∏ugujàcego zaopatrzenie
w wod´ i odprowadzanie Êcieków komunalnych gminy ¸ubniany mieÊci si´ przy ul. KoÊcielnej w Luboszycach.
Obchody jubileuszu sta∏y si´ okazjà do zorganizowania znakomitego przyj´cia, które odby∏o si´ w nowo otwartej Karczmie
Zag∏oba w Opolu – Grudzicach. Samo przyj´cie rozpocz´to ju˝
o godz. 14:00 uroczystym obiadem dla ok. 150 zaproszonych goÊci. Nast´pnie g∏os zabra∏ Prezes witajàc bardzo serdecznie
wszystkich obecnych.
WÊród uczestników uroczystoÊci wypada wymieniç wójta Krystiana Baldego, Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej, Dyrektora Banku Spó∏dzielczego w ¸ubnianach, Szefów Zak∏adów WiK
z Opola, Czarnowàs i Kotorza Ma∏ego, w∏aÊcicieli zaprzyjaênionych firm gminnych, by∏ego wójta, przyjació∏, sàsiadów i rodzin´
Piotra CieÊlika.
Po powitaniu by∏a okazja na wyg∏oszenie ˝yczeƒ i podzi´kowaƒ przez zaproszonych goÊci. Laudacjom nie by∏o koƒca. Prezes CieÊlik by∏ wychwalany nie tylko za prowadzenie swej firmy
lecz tak˝e za prezesowanie Stowarzyszeniu „Animator” i Klubowi Pi∏karskiemu ECOKOM Luboszyce. Nazywany by∏ „Dobrym
Wujkiem – mecenasem i sponsorem szerokiej dzia∏alnoÊci organizacji i instytucji gminnych z zakresu kultury, sportu oraz oÊwiaty”. By∏y ca∏e nar´cza kwiatów, upominki i gromkie 100 lat na
czeÊç Pana Piotra CieÊlika.
Konferansjerkà podczas uroczystoÊci zajà∏ si´ dyrektor ¸ubniaƒskiego OÊrodka Kultury – Krystian Czech, sprawnie zapowia-

dajàcy kolejne wyst´py zespo∏ów „Silesia” oraz „Takie Style”. Pi´knie wykonane utwory nagrodzono brawami. Prawdziwà furor´ zrobi∏ wyst´p krakowskiego artysty, gwiazdy wieczoru – Aloszy Awdiejewa. Jego kapitalne poczucie humoru, przyÊpiewki i ˝arty tak
rozbawi∏y uczestników biesiady, ˝e prosili o kolejne bisy i nie
chcieli pozwoliç artyÊcie na zakoƒczenie wyst´pu.
Po salwach Êmiechu zapowiedziano zabaw´ tanecznà, którà
poprowadzi∏ zespó∏ „Transfer”. Taƒczono do grubo po pó∏nocy,
ale o godz. 22:00 by∏a te˝ krótka przerwa na pokaz ogni sztucznych. Fajerwerki wyciàgn´∏y wszystkich z sali na zewnàtrz i trzeba powiedzieç, ˝e pokaz wykonany by∏ tak, jak wszystkie punkty programu, perfekcyjnie i w najlepszym wydaniu.
Zatem niech Przedsi´biorstwo ECOKOM Piotra CieÊlika nadal
si´ rozwija i swà kilkunastoosobowà za∏ogà przekracza ju˝ osiàgni´te obroty, wynoszàce kilka milionów z∏otych rocznie. ˚yczymy tak˝e dalszych sukcesów i pomyÊlnoÊci rodzinie oraz za∏odze, która sprawnie administruje gospodarkà wodno-Êciekowà
gminy ¸ubniany, i która jako g∏ówny wykonawca budowa∏a
od podstaw liczàcà dzisiaj setki kilometrów sieç wodno-kanalizacyjnà gminy ¸ubniany, a ponadto realizowa∏a inwestycje z zakresu in˝ynierii komunalnej na terenie Opola oraz gmin Izbicko,
Popielów, Cisek i Rudniki.
(DW)

MEBLE NA WYMIAR
www.giesa.pl

kuchnie, sypialnie, ∏azienki,
garderoby, szafy i inne

Aran˝acja, pomiar i projekt w cenie mebli
W ofercie
Popielów, ul. Klasztorna 3
tak˝e
Sklep – Dobrzeƒ Wielki ul. Namys∏owska 22
sprz´t AGD
tel. 77 46-95-279, kom. 604-995-183
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25-lecie odbudowy huty
W dniu 14 wrzeÊnia, podczas do˝ynek
gminnych, w Zagwiêdziu, na terenie zabytkowego kompleksu huty ˝elaza
z 1754 roku odby∏a si´ uroczystoÊç 25lecia odbudowy magazynu m∏otowni
z 1802 roku, wchodzàcego w sk∏ad kompleksu zabytkowej huty. Organizatorem
uroczystoÊci by∏ Wójt Gminy Murów pan
Andrzej Pu∏awski wraz ze Spo∏ecznym
Komitetem Odbudowy Zabytków w Zagwiêdziu, reprezentowanym przez zarzàd w sk∏adzie: Joachim Czech, Norbert
Sobotta, Norbert Kandzia, Werner Czech
oraz Andrzej Pu∏awski.
Wójt w imieniu swoim jak i Spo∏ecznego Komitetu Odbudowy Zabytków podzi´kowa∏ wszystkim, którzy 25 lat temu
uczestniczyli przy odbudowie, a zw∏aszcza
rzemieÊlnikom. Szczególne podzi´kowania z∏o˝y∏ by∏emu naczelnikowi gminy panu Janowi Wienke za okazanà przychylnoÊç oraz pomoc. Podzi´kowa∏ te˝ w∏adzom ówczesnych firm, uczestniczàcych
przy odbudowie, a byli to panowie: Marek
Pietrek, Stanis∏aw Rzeszowski i Igor Niepomiaszczyj.
Kolejne s∏owa podzi´kowaƒ skierowane
by∏y do emerytowanego ksi´dza dziekana

Reinholda Gallusa, ówczesnego proboszcza parafii Zagwiêdzie, który od poczàtku
wspiera∏ inicjatyw´ odbudowy zabytkowych obiektów. Obecnie ksiàdz przebywa
w DPS w Dobrzeniu Wielkim. Wójt zapewni∏ uczestników uroczystoÊci, ˝e w najbli˝szym czasie osobiÊcie dostarczy podzi´kowanie ksi´dzu dziekanowi, co przyj´to
z ogromnym entuzjazmem.
Najwi´cej jednak czasu, podczas sk∏adania podzi´kowaƒ, skierowane by∏o do
mieszkaƒców wsi Zagwiêdzie, którzy od
poczàtku uczestniczyli przy odbudowie
zabytkowego obiektu, pracujàc spo∏ecznie, darowujàc czy te˝ u˝yczajàc niezb´dnego sprz´tu jak i transportu. Co wa˝ne,
podkreÊli∏ wójt, mieszkaƒcy do dnia dzisiejszego sà zaanga˝owani w prac´, w upi´kszanie terenu zabytków. W ramach podzi´kowaƒ Wójt Gminy Murów na r´ce so∏tysa
wsi Zagwiêdzie pana Krystiana Warzyca
przekaza∏ okaza∏y puchar dla wsi za wykonane prace, okazanà pomoc i opiek´.
Z kolei so∏tys w imieniu mieszkaƒców podzi´kowa∏ wójtowi za jego zaanga˝owanie
oraz d∏ugoletnià dzia∏alnoÊç na rzecz
ochrony dóbr kultury wsi Zagwiêdzie jak
i Gminy Murów.

Na zakoƒczenie oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci wójt wyró˝ni∏ te˝ media za promowanie zabytkowej huty. Wr´czy∏ honorowe statuetki przedstawicielom „Echa
Gminy Murów” jak i „Beczki”, która od poczàtku wspó∏pracowa∏a z gminà oraz promowa∏a dzia∏alnoÊç kulturalnà. Wójt wyró˝ni∏ równie˝ „Nowà Trybun´ Opolskà”, „GoÊcia Niedzielnego”, Radio Opole, Radio
Proxy oraz TVP Opole. Zas∏u˝eni dla odbudowy zabytków otrzymali pamiàtkowe statuetki, medale i nowo wydanà ksià˝k´
o zagwiêdziaƒskiej hucie. Z okazji jubileuszu zorganizowano te˝ wystaw´ zdj´ç dokumentujàcych odbudow´ obiektu.

promocja
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INFORMACJE

LOKALNE

Z

GMINY

MURÓW

Drodzy Mieszkaƒcy
Gminy Murów

Na zapomnianych cmentarzach
W sobot´, 25 paêdziernika stra˝acy
gminnych jednostek Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych z Gminy Murów po raz trzynasty porzàdkowali zapomniane cmentarze
na terenie gminy. Prezes Zarzàdu Gminnej OSP, druh Andrzej Pu∏awski sk∏ada
serdeczne podzi´kowania za zaanga˝owanie mieszkaƒców oraz za sprawny
przebieg akcji porzàdkowej w wykonaniu
stra˝aków gminnych jednostek Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych. W ramach tegorocznej Akcji Znicz wykonano prace na
nast´pujàcych cmentarzach:

1) Cmentarz w so∏ectwie Oko∏y zosta∏
uporzàdkowany przez jednostki OSP Tartak Murów oraz OSP Grabczok.
2) Cmentarz w przysió∏ku Âwi´ciny zosta∏ uporzàdkowany przez jednostki OSP
Radomierowice, OSP Stare Budkowice
oraz OSP D´biniec.
3) Cmentarz w so∏ectwie Bukowo zosta∏
uporzàdkowany przez jednostk´ OSP Bukowo.
4) Cmentarz w so∏ectwie Grabice zosta∏
uporzàdkowany przez jednostk´ OSP Zagwiêdzie wraz z mieszkaƒcami Grabic.

Z okazji obj´cia bardzo odpowiedzialnej
funkcji Wójta Gminy Murów, sk∏adam serdeczne podzi´kowania moim Wyborcom.
Dzi´kuj´ za kredyt zaufania, wiar´ w moje
mo˝liwoÊci i danà mi szans´ dalszego reprezentowania interesów lokalnej spo∏ecznoÊci.
Podczas kampanii wyborczej mówi∏em, ˝e tylko wspólnym dzia∏aniem mo˝emy zrealizowaç wiele przedsi´wzi´ç.
Teraz potwierdzam, ˝e b´d´ si´ ws∏uchiwa∏ w Wasz g∏os doradczy i obiecuj´, ˝e
zrobi´ wszystko, aby nasza gmina nadal
si´ rozwija∏a.
Nie zawiod´ Paƒstwa zaufania, zaÊ moje obowiàzki b´d´ stara∏ si´ wykonywaç
sumiennie i nale˝ycie, zawsze majàc na
uwadze przede wszystkim dobro mieszkaƒców i naszej gminy oraz pami´tajàc
o s∏u˝ebnej roli z jakà wià˝e si´ stanowisko
wójta – wójta wszystkich Mieszkaƒców.
Andrzej Pu∏awski

Laury dla animatorów

o wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urz´du Gminy Murów oraz na stronie internetowej www.bip.murow.pl w dniu
19 listopada 2014 roku wykazu nieruchomoÊci przeznaczonych do odp∏atnego udost´pnienia celem zagospodarowania pod obiekt tymczasowy, stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy
Murów – po∏o˝onych w miejscowoÊci Murów.

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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Atrakcyjne ceny!

Wójt Gminy Murów zawiadamia

Atrakcyjne ceny!

W dniu 14 listopada br. w Urz´dzie Marsza∏kowskim Województwa Opolskiego przyznano ju˝ po raz pi´tnasty nagrody dla
spo∏eczników i osób zawodowo zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià kulturalnà. WÊród tegorocznych laureatów tej zaszczytnej nagrody
znalaz∏ si´ tak˝e pan Andrzej Pu∏awski – Wójt Gminy Murów.
Na stronie Urz´du Marsza∏kowskiego znaleêliÊmy takie uzasadnienie: „Andrzej Pu∏awski, Wójt Gminy Murów, jest tak˝e spo∏ecznikiem, za∏o˝ycielem Spo∏ecznego Komitetu Odbudowy Zabytków w Zagwiêdziu, pomys∏odawcà utworzenia regionalnej sali
muzealnej, w której zgromadzono liczne eksponaty poÊwi´cone
hutnictwu i ˝yciu codziennemu mieszkaƒców”.
Warto dodaç, ˝e wójt Pu∏awski by∏ ju˝ laureatem tej nagrody
w 2001 roku.

OPOLE I OKOLICE – DAWNIEJ I DZIÂ

Z historii opolskiego piwowarstwa (61)

Opole – kolebka polskiego
piwowarstwa domowego
Kiedy Artur Szudrowicz, pochodzàcy
z Opola student informatyki, zaczyna∏ robiç
swojà pierwszà stron´ internetowà
„www.pub.net.pl”, nie mia∏ jeszcze konkretnej wizji co do jej ostatecznego wyglàdu.
Mia∏a dotyczyç gastronomii i ró˝nych napojów. Jednym z nich by∏o piwo. By∏o to
oko∏o roku 2000. Z czasem okaza∏o si´, ˝e
w∏aÊnie temat piwny znalaz∏ najwi´cej zwolenników. Dyskusji na temat piwa przybywa∏o proporcjonalnie do iloÊci zameldowanych na jego stronie u˝ytkowników. Wspominano jak bogaty by∏ kiedyÊ polski rynek
piwny i coraz cz´Êciej zastanawiano si´,
czy jest mo˝liwe uwarzenie w∏asnego piwa
w domu.
Pewnego dnia, by∏o to w okresie Êwiàt
wielkanocnych roku 2000 lub 2001, zameldowa∏ si´ na stronie ktoÊ, kto og∏osi∏, ˝e od
kilku lat warzy piwo w domu i to z du˝ym powodzeniem. Ch´tnych do naÊladowania
by∏o wielu. Dla Artura Szudrowicza by∏o to
bodêcem do zrobienia nowej strony internetowej, poÊwi´conej ju˝ tylko piwu. Jej nazwa
brzmia∏a „www.browar.pl”. Zameldowanych
u˝ytkowników przybywa∏o w zaskakujàcym
tempie, okaza∏o si´, ˝e ludzi warzàcych pi-

wo w domowych warunkach by∏o w Polsce
kilku, je˝eli nie kilkunastu. Najwi´kszym
problemem dla poczàtkujàcych by∏o zdobycie surowców i pewnie dlatego pierwszymi
domowymi piwowarami byli pracownicy
browarów oraz ich znajomi.
Ma∏o kto wie, ˝e jednym z pionierów domowego piwowarstwa by∏ pracujàcy wtedy w browarze Namys∏ów mieszkaniec
gminy ¸ubniany. Strona Artura Szudrowicza rozrasta∏a si´ w takim tempie, ˝e aktualny serwer okaza∏ si´ niewystarczajàcy.
Autor musia∏ znaleêç wi´kszy i zmieniç
jeszcze raz nazw´ strony internetowej. Jej
nazwa od roku 2003 brzmi: „www.browar.biz”. Na stronie mo˝na by∏o znaleêç
praktycznie wszystko na temat piwa.
Oprócz dzia∏u dotyczàcego piwowarstwa
domowego powsta∏y inne, m.in. dzia∏ historyczny, kolekcjonerski, dzia∏ dotyczàcy piwa w ogólnym sensie, gdzie podawano
m.in. aktualne informacje prasowe dotyczàce piwowarstwa, dzia∏ dotyczàcy konkretnych piw, gdzie ka˝dy mo˝e oceniç wed∏ug w∏asnego uznania znajdujàce si´ na
rynku piwa, dzia∏ dotyczàcy bibliografii
piwnej i wiele poddzia∏ów.

Patrzek
AUTO ELEKTRYKA Józef
Brynica

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 ¸ubniaƒska 31a
KLIMATYZACJA – serwis + naprawa
tel./fax:
NAPRAWA: rozruszników, alternatorów,
77 421-52-48
elektroniki, ABS i sterowników, AIRBAG itp. tel. kom.
REGENERACJA TURBOSR¢˚AREK
609 381-213
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.
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Widzàc, ˝e jest g∏os konsumenta, z którym nale˝y si´ liczyç, stronà internetowà
z czasem zainteresowa∏a si´ bran˝a piwowarska. Powsta∏y pierwsze kontakty browarów z kolekcjonerami piwnych gad˝etów oraz piwowarami domowymi. Znaleêli si´ te˝ naÊladowcy, próbujàcy budowaç
podobne strony internetowe, lecz wszyscy
pr´dzej, czy póêniej rezygnowali, widzàc
˝e kopiujà tylko coÊ, co ju˝ jest zbyt wielkie, by to dogoniç.
Dzisiaj, po kilkunastu latach wyt´˝onej
pracy, Artur Szudrowicz wraz z ˝onà Ma∏gorzatà prowadzà stron´ internetowà, na której mo˝na znaleêç wszystko o piwie. Prowadzà te˝ sklep internetowy, w którym mo˝na
si´ zaopatrzyç we wszystko, co jest potrzebne do warzenia piwa, tak w domowych, jak
i w komercyjnych warunkach, od podstawowych surowców, którymi sà s∏ód, chmiel
i dro˝d˝e, po sprz´t do warzenia i literatur´,
w której mo˝na znaleêç wskazówki jak uwarzyç w∏asne piwo. A jest kogo zaopatrywaç!
Liczba domowych piwowarów w Polsce
si´ga dzisiaj kilkudziesi´ciu tysi´cy i dzi´ki regularnym pokazom warzenia, które
odbywajà si´ równie˝ w Opolu, liczba ta
stale roÊnie. W 2011 roku powsta∏ zwiàzek
polskich piwowarów domowych, wydajàcy
regularnie w∏asne czasopismo „Piwowar”.
Piwowarami domowymi zainteresowa∏a si´
nawet grupa ˚ywiec, jeden z g∏ównych potentatów piwnych na polskim rynku. Pod
patronatem tej grupy co roku odbywa si´
w ramach ˝ywieckiej gie∏dy piwowarskiej
konkurs piw domowych. Zwyci´zca konkursu ma prawo do uwarzenia piwa wed∏ug w∏asnej receptury w browarze zamkowym w Cieszynie.
Niejeden piwowar domowy, zaczynajàcy swojà przygod´ z piwem od strony internetowej Artura Szudrowicza, jest dziÊ
profesjonalnym piwowarem w browarze
komercyjnym. Sam autor strony wraz
z ma∏˝onkà równie˝ zaczà∏ warzyç piwo na
wi´kszà skal´, wykorzystujàc warzelni´
browaru „S∏ociak” w podopolskich S∏awicach. Ich piwa dost´pne sà na razie nieregularnie w ró˝nych lokalach gastronomicznych Opola, mi´dzy innymi w kawiarni
„Pod Arkadami”.
Na zdj´ciu paƒstwo Szudrowicz podczas wizyty na targach piwowarskich BrauBeviale w Norymberdze, w listopadzie
2014 roku. (Cdn.?)
Andrzej Urbanek
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Szkolne aktualnoÊci
W PSP nr 16 w Nowej Wsi Królewskiej obchodzono w dniach
12-19 listopada Dni Szko∏y. By∏ konkurs na Super Klas´, który podsumowano 19 listopada, ∏àczàc to ze wspomnieniem Zofii Na∏kowskiej, patronki szko∏y.
Z innych listopadowych wydarzeƒ w PSP 16 wspomnieç warto bràzowy medal dziewczàt w Mistrzostwach Miasta Opola
w halowej pi∏ce no˝nej oraz wycieczk´ do kr´gielni w opolskiej
Szarej Willi. Wi´cej informacji znajdà zainteresowani na stronie:
http://www.zsp2opole.pl/
✦ ✦ ✦
7 listopada uczniów PSP nr 26 w Grudzicach odwiedzili po raz
kolejny rycerze z Bractwa Rycerskiego KERIN. By∏a to bardzo
atrakcyjna lekcja historii. W Êrod´ 12 listopada uczniowie klas
pierwszych odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Biadaczu,
a w sobot´ 22 listopada na Mistrzostwach Miasta Opola Szkó∏
Podstawowych w Judo uczniowie z Grudzic zdobyli dwa z∏ote i jeden srebrny medal. Wi´cej szczegó∏ów na stronie:
http://www.psp26.opole.pl/
✦ ✦ ✦
Uczniowie PSP nr 24 w Groszowicach byli na wycieczce w czeskim Bruntalu (24 paêdziernika), gdzie spotkali si´ z uczniami tamtejszej zaprzyjaênionej szko∏y. Mieli te˝ okazj´ wdrapaç si´ na okolicznà górk´. Warto w tym miejscu dodaç, ˝e w koƒcu wrzeÊnia
pani dyrektor Joanna Âlemp wraz z nauczycielem niemieckiego,
panem Marcinem Gambcem, z∏o˝yli zapoznawczà wizyt´ w szkole w Ingolstadt, które jest miastem partnerskim Opola. Mo˝e wi´c
w przysz∏oÊci groszowiccy uczniowie b´dà jeêdziç tak˝e do zaprzyjaênionej szko∏y w Niemczech. Wi´cej informacji z groszowickiej szko∏y na stronie:
http://sp24opole.wodip.opole.pl/

Gratulujemy grudziczankom
Na liÊcie osób, które 14 listopada uhonorowane zosta∏y nagrodami marsza∏ka województwa dla animatorów i twórców kultury
w 2014 roku, znajduje si´ pani Stefania Topola, którà kojarzymy
z Grudzicami. Nagrod´ dla pani Stefanii w komunikacie na stronie urz´du marsza∏kowskiego uzasadniono tak:
„Stefania Topola jest od 1993 roku prezesem Opolskiego Oddzia∏u Stowarzyszenia Twórców Ludowych. To aktywna twórczyni ludowa w dziedzinie plastyki obrz´dowej oraz rzemios∏a artystycznego.
Dzi´ki jej osobistemu zaanga˝owaniu kroszonka opolska uzyska∏a
wyró˝nienie w konkursie na najlepszy produkt opolski.”
Pani Stefania nie jest jedynà grudziczankà, wymienionà w komunikacie. UroczystoÊç w dniu 14 listopada sta∏a si´ okazjà do
wr´czenia tak˝e innych odznaczeƒ. Z komunikatu dowiedzieliÊmy
si´, ˝e prof. Teresa Smoliƒska, którà te˝ kojarzymy z Grudzicami,
udekorowana zosta∏a Odznakà Honorowà „Za Zas∏ugi dla Województwa Opolskiego”.
Nie znamy wszystkich osób z listy uhonorowanych, ale poniewa˝ lista jest krótka, a dotyczy ca∏ego województwa, to ju˝ nawet
dwie osoby z Grudzic wydajà si´ byç czymÊ niezwyczajnym. Gratulujemy paniom Stefanii Topola i prof. Teresie Smoliƒskiej.

28 LAT NA RYNKU

Diamentowe gody
PrzywykliÊmy ju˝ do informacji o z∏otych godach, czyli 50leciu ma∏˝eƒstwa. Warto pami´taç, ˝e ma∏˝eƒstwa obchodzàce dziÊ z∏ote gody, zawierane by∏y w 1964 roku, przez ludzi,
których dzieciƒstwo i m∏odoÊç przypad∏y na ci´˝kie lata wojny i tu˝ powojenne. Mimo tych ci´˝kich warunków na starcie,
wielu ludzi z tamtego pokolenia do˝y∏o pi´knego wieku
i w dodatku razem.
Czy wÊród m∏odych, zawierajàcych dziÊ ma∏˝eƒstwa, te˝ tak
wielu do˝yje tego pi´knego wieku? A mo˝e oka˝e si´, ˝e obecny dostatek, skutkujàcy nadwagà ju˝ u dzieci, i obecny brak wysi∏ku fizycznego, wp∏ynà tak niekorzystnie na zdrowie dzisiejszych
m∏odych, ˝e nie b´dà oni ju˝ tak cz´sto do˝ywaç pi´knego wieku, pozwalajàcego Êwi´towaç z∏ote gody.
JeÊli nawet wspó∏czeÊni m∏odzi do˝yjà wieku w∏aÊciwego dla z∏otych godów, to czy wspó∏czeÊnie zawierane ma∏˝eƒstwa oka˝à si´ równie trwa∏e, jak te z lat 60.? O tym
wszystkim wiadomo b´dzie dopiero za pó∏ wieku, wi´c dziÊ
cieszmy si´ z obecnych jubileuszy. Taki pi´kny jubileusz
mieli niedawno (18 paêdziernika) paƒstwo ¸ucja i Teodor
Wróbel z Opola Wróblina. Nie by∏y to przy tym z∏ote gody,
ale diamentowe, czyli 60-lecie Êlubu. Z takimi jubileuszami
mamy jednak do czynienia doÊç rzadko. Tym bardziej wi´c
gratulujemy Jubilatom (na zdj´ciu u góry Jubilaci przed koÊcio∏em Êw. Anny w Czarnowàsach).
Diamentowe gody nie sà ostatnimi nazwanymi. ZnaleêliÊmy informacj´, ˝e 65. rocznica to ˝elazne gody, 70. rocznica – kamienne gody, 75. rocznica – brylantowe gody i 80. rocznica – d´bowe gody. Te nazwy sà jednak dla nas raczej teorià ni˝ praktykà.
Chyba jeszcze nie odnotowywaliÊmy w „Beczce” ˝adnego z tych
jubileuszy.
Odnotowujàc diamentowe gody paƒstwa Wróbel dodamy jeszcze na koniec, ˝e pan Teodor Wróbel by∏ za∏o˝ycielem MniejszoÊci Niemieckiej we Wróblinie i pierwszym, d∏ugoletnim jej przewodniczàcym.

GABINET DENTYSTYCZNY

Czynne 6 dni w tygodniu
w godzinach 9.00 – 21.00

45-531 Opole
ul. G. Morcinka 43
tel. 77 423-44-85
tel. kom. 508 519 192

e-mail:prestige4@op.pl

www.prestige.opole.pl
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XXI Fina∏ „Ze Âlàskiem na ty”
Arnstein. Do 1984 roku parafie
ewangelicka i katolicka mia∏y ka˝da
w∏asny chór. Katolicki chór rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç przed 50 laty, zaÊ ewangelicki ju˝ w 1921 roku. W 1984 roku oba
chóry po∏àczy∏y si∏y i od tego roku stanowià jeden Chór Ekumeniczny, który
w tym kszta∏cie z powodzeniem funkcjonuje ju˝ 30 lat. W chórze Êpiewajà dziÊ
42 osoby w wieku od 11 do 78 lat. 31
paêdziernika chór wystàpi∏ z jubileuszowym koncertem. S∏uchacze mogli wys∏uchaç „Mszy” Haydna, którà chór zaprezentowa∏ w swym wykonaniu po raz
pierwszy. By∏y te˝ inne utwory.
Binsbach. Wed∏ug planów Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z Binsbach przed
zimà nowy budynek remizy stra˝ackiej
powinien byç pod dachem. Prace budowlane rozpocz´to 11 sierpnia i rzeczywiÊcie – remiza stra˝acka ma ju˝
dach. Plan zrealizowano dzi´ki ofiarnej
pracy i zabiegom stra˝aków, ale tak˝e
dzi´ki pracy innych mieszkaƒców.
Schwebenried. Dom Parafialny stoi
otworem dla ch´tnych do udzia∏u
w grupowych grach planszowych. Mile sà widziani wszyscy: dzieci w wieku
przedszkolnym, m∏odzie˝ i doroÊli mi∏oÊnicy tych gier. Pierwsze spotkanie odby∏o si´ w paêdzierniku.
Gänheim. Pewnego jesiennego
dnia grupa przedszkolaków pow´drowa∏a na niewielkie poletko ziemniaczane paƒstwa Reinhildy i Willego. Najpierw dzieci przyjrza∏y si´, w jaki sposób koparka wykopuje z ziemi ziemniaki, a potem zabra∏y si´ za ich zbieranie.
Zapocone, zakurzone ale szcz´Êliwe
dzieciaki otrzyma∏y w nagrod´ sok jab∏kowy, cukierki, oczywiÊcie ziemniaki
i dodatkowo dynie. Po kilku dniach
przedszkolaki wspólnie ugotowa∏y kartoflank´, która im nadzwyczaj smakowa∏a. Na wiosn´ dzieci znów odwiedzà
sympatycznych gospodarzy, by na ich
poletku posadziç ziemniaki.
T∏umaczenie – Rozwita Pierzyna

Fina∏ XXI Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Âlàskiem na ty” odb´dzie si´
29 listopada o godz. 16:00 w sali ¸ubniaƒskiego OÊrodka Kultury (ul. Opolska 53).
Wszelkie informacje na temat konkursu
oraz rezerwacja miejsc pod numerem telefonu 77 421-50-96.
Konkurs jest dofinansowany ze Êrodków Gminy ¸ubniany. Zadanie wspó∏finansowane jest przez Samorzàd Województwa Opolskiego. Organizatorami sà:
¸ubniaƒski OÊrodek Kultury oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie ¸ubniany „Animator”.
Promocja medialna: radio Doxa oraz gaze-

WieÊci z ¸OK
■ 27 listopada od godz. 16:00 – Biblioteka w Brynicy zaprasza na Andrzejkowe
Wró˝by. Zapoznaj si´ z nowoÊciami ksi´gozbioru! Wypo˝yczajàc ksià˝k´ do domu b´dzie mo˝na poznaç swojà przysz∏oÊç poprzez wylewanie przez klucz
wosku na wod´. (inf. ¸OK)
■ Dyrektor ¸ubniaƒskiego OÊrodka Kultury, proboszcz Parafii W´gry-Osowiec
oraz So∏tys wraz z Radà So∏eckà Kolanowic zapraszajà na Msz´ Êw. oraz koncert
ku czci Êw. Barbary. Uroczysta Msza Êw.
odb´dzie si´ 4 grudnia o godz. 16:30
w koÊciele pw. Âw. Barbary w Kolanowicach. (inf. ¸OK)
■ ¸ubniaƒski OÊrodek Kultury zaprasza
na Koncert pt.: „W Tonacji Âlàska”, który
odb´dzie si´ 13 grudnia o godz. 19:00
w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu. Zainteresowanych przybyciem na Koncert prosimy o kontakt telefoniczny. Ze wzgl´du na ograniczonà

ty „Beczka” i „Echo Gmin Opolskich”.
Sponsorami konkursu sà: Bank Spó∏dzielczy w ¸ubnianach, Centrum Pomocy
Drogowej AutoCzok w K´pie, Zak∏ad Us∏ug
Transportowo-Sprz´towych RUDATOM
w K´pie, Przedsi´biorstwo In˝ynierii Komunalnej ECOKOM w Luboszycach, Sk∏ad
Materia∏ów Budowlanych ZOF-MAR w K´pie, Zak∏ad Stolarski Fila w Dàbrówce ¸ubniaƒskiej, Piekarnia Wodnicki w K´pie, Zak∏ad Ogólnobudowlany REMAL w Dàbrówce ¸ubniaƒskiej, Producent Schodów
Drewnianych Wieczorek w Dàbrówce ¸ubniaƒskiej, Tartak Sochor w Brynicy oraz
Systemy Energetyczne Diaków w K´pie.

liczb´ miejsc prosimy o rezerwacj´ miejsc
do 8 grudnia pod nr tel. 77 421-50-96.
W programie: Zespó∏ PieÊni Ludowej „Silesia”, zespó∏ „Take Style”, zespó∏ akordeonowy PSM I st. im. Fryderyka Chopina
w Opolu oraz PSM I st. im. Witolda Lutos∏awskiego w Nysie, zespó∏ „Voice Quartet” oraz Maria Nalewaja. Prowadzenie:
Diana Bogacz-Kotulak oraz Dominika
Gorgosz – z radia Doxa. (inf. ¸OK)
■ Biblioteka w Je∏owej w dniu zorganizowa∏a w dniu 23 listopada „Niedziel´ Dobrej Ksià˝ki”. Promowa∏a zbiory Biblioteki Centralnej Caritasu z Opola, która posiada ksià˝ki w j´zyku polskim i niemieckim. (inf. Anna Kulik)
■ W dniu 24 listopada w Bibliotece
w Luboszycach odby∏o si´ spotkanie
z emerytowanà nauczycielkà panià Ingà Stasch z Luboszyc. Ma ona w swych
zbiorach widokówki z ca∏ego Êwiata.
Stàd tytu∏ spotkania „Âwiat na widokówkach”. Pani Inga mówi∏a o tych
pi´knych miejscach, zach´cajàc do
podró˝y. (inf. Kulik Anna).

Ksià˝ka o gminie ¸ubniany
Nasza redakcja otrzyma∏a niedawno
ksià˝k´ „Obrazy i s∏owa o gminie ¸ubniany
– Próba monografii historyczno kulturowej”. Ksià˝ka wydana jest jako dwuj´zyczna – w j´zyku polskim i niemieckim. Jej wydawcà jest ¸ubniaƒski OÊrodek Kultury,
a autorem tekstu Krystian Czech.
Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie na temat gminy ¸ubniany. Zawiera ono informacje o wszystkich so∏ectwach, o wydarzeniach kulturalnych,

o dzia∏ajàcych w gminie zespo∏ach artystycznych, o codziennym ˝yciu mieszkaƒców gminy etc.
Na 240 stronach ksià˝ki oprócz tekstu
znajdziemy te˝ mnóstwo wspania∏ych
zdj´ç, które wykonali: Krystian Czech, Miros∏aw Ma∏ecki i Stanis∏aw B∏achowicz. Sà te˝
liczne archiwalne widokówki. Polecamy t´
ksià˝k´ uwadze czytelników. Nie wiemy, czy
jest do kupienia, ale zapewne jest do wypo˝yczenia w gminnych bibliotekach.

OG¸OSZENIE
Urzàd Gminy w ¸ubnianach informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ urz´du oraz na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl wywieszony zosta∏ w dniu 19.10.2014 r. wykaz nieruchomoÊci przeznaczonej do dzier˝awy tj.: dzia∏ka nr
376/7 km 2 – ¸ubniany, stanowiàca inne tereny zabudowane, przeznaczona na umieszczenie przy∏àcza gazowego Ê/c PE DN 40 o pow. u˝ytkowej 2,04 m2.
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Dzi´kuj´ wszystkim Wyborcom,
którzy zdecydowali si´ oddaç g∏os
na mojà kandydatur´
Z wyrazami szacunku
Konrad Dendera

Ona ma naprawd´ talent!
Siedemnastoletnia Rachela Fiech z ¸ubnian jest uczennicà Liceum Plastycznego
im. Jana Cybisa w Opolu. Cieszy si´ z tego przede wszystkim ona sama, ale tak˝e
ca∏a rodzina, bo wszyscy ju˝ si´ upewnili,
˝e Rachela ma rzeczywiÊcie talent malarski.
Swoje zainteresowania plastyczne
ujawni∏a ju˝ w wieku przedszkolnym:
w ka˝dej chwili bra∏a do r´ki coÊ, co pozostawia∏o Êlady, i malowa∏a. Ko∏o niej zawsze znajdowa∏y si´ kartki ju˝ pomalowane i jeszcze czyste.
Pierwszy powa˝ny sukces odnios∏a
w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym
o nazwie „Dobro kredkà i p´dzlem malowane”. Za prac´ przedstawiajàcà misjonarza z afrykaƒskimi dzieçmi zdoby∏a w nim
II miejsce. Nagrod´ – pi´knà ksi´g´ – album, do którego Rachela cz´sto zaglàda,
podpisa∏ osobiÊcie biskup Andrzej Czaja.
Rachela by∏a wtedy w drugiej klasie gimnazjum. Gdy by∏a ju˝ w trzeciej klasie zaj´∏a III miejsce w „Ogólnopolskim konkursie na ilustracj´ do wiersza Wandy Chotomskiej – Baƒkowice mydlane”. Praca
konkursowa o wymiarach 100 cm na 70
cm wykonana by∏a farbami plakatowymi.
Po ukoƒczeniu gimnazjum Rachela zda∏a egzamin wst´pny do LP im. Jana Cybisa. Jak si´ do tego egzaminu przygoto-

waç, doradzi∏a jej pani mgr Renata Kamiƒska, która po˝yczy∏a jej tak˝e kilka w∏aÊciwych ksià˝ek.
Ju˝ jako licealistka w V Mi´dzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Labirynt
wyobraêni” z tytu∏em przewodnim „Kosmos” otrzyma∏a wyró˝nienie. Uczestnikami tego konkursu by∏o ponad trzy tysiàce
pi´çset osób, m. in. z dalekich Chin, ale
tak˝e z Francji i innych krajów europejskich.
Nauczyciel prowadzàcy prof. Maciej
Markowicz z Katowic powiedzia∏ Racheli:
„Jestem zafascynowany tà pracà. Podziwiam jà. Zrób kolejne...”.
Rachela nale˝y – jako wolontariuszka –
do Klubu 4H przy PSP w ¸ubnianach. Prace jej autorstwa zyska∏y dla szko∏y cenne
nagrody.
W „Beczce” nie mo˝emy niestety pokazaç obrazów w pe∏nej wielkoÊci a w dodatku te, które sà kolorowe, stracà barwy, co
odbierze im sporo uroku. Oglàda∏am jednak obrazy Racheli i mog´ zapewniç, ˝e
sà naprawd´ pi´kne i wieloma z nich
ch´tnie ozdobi∏abym Êciany swojego domu. Ciesz´ si´, ˝e w moim sàsiedztwie,
wÊród wielu interesujàcych ludzi, mieszka
te˝... malarka.
Rozwita Pierzyna
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Burze, wichury, grad i s∏oƒce
Maria i Herman Woênicowie sà ma∏˝eƒstwem ju˝ 50 lat. Âlub
cywilny mieli 9, a koÊcielny 10 listopada w koÊciele parafialnym
w Luboszycach. W tym roku obchodzili Z∏oty Jubileusz.
Maria urodzi∏a si´ we wrzeÊniu 1945, w rodzinie gospodarza
Lukasa w Luboszycach przy ulicy Rolnej. Ich gospodarstwo mia∏o 3 ha. Jedyny brat Marii – Józef – zmar∏ pó∏ roku po przyjÊciu
na Êwiat, a gdy Maria mia∏a dwa i pó∏ roku, zmar∏ jej ojciec Rudolf. Nie mia∏a ∏atwego dzieciƒstwa, ale nie wspomina êle tego
okresu ˝ycia. Po szkole podstawowej pomaga∏a w gospodarstwie. Prac´ zarobkowà poza domem podj´∏a dopiero w kilka
lat po Êlubie.
Herman Woênica pochodzi z Zawady, te˝ z gospodarstwa. Urodzi∏ si´ w lutym 1940. Woênicowie mieli oÊmioro dzieci, byli to:
Franc, Maria, Pejter, Lejo, Ana, Terejza, Hubert, no i Herman. Rodzina ˝y∏a z gospodarstwa (20 ha). Po podstawówce Herman pracowa∏ w wielu miejscach, m.in. w Lasach Paƒstwowych w Zbicku, w wojskowoÊci, w komunalce w Opolu a w koƒcu w DolnoÊlàskiej Spó∏dzielni Pracy, gdzie by∏ zatrudniony przez 20 lat.
Herman i Maria poznali si´ 21 lipca. Do Hermana przyjecha∏
wtedy, na rowerze oczywiÊcie, jego kolega Ginter. Namówi∏ go
na wypad do Turawy. Gdy jechali przez las, zauwa˝yli, ˝e jedzie
za nimi jakaÊ dziewczyna. Po drodze Ginter zboczy∏ po papierosy. Gdy Herman dotar∏ nad jezioro i stawia∏ rower pod drzewem, podesz∏a do niego ze swym rowerem ta dziewczyna i zapyta∏a, gdzie si´ tu stawia rowery. Herman wzià∏ jej rower, postawi∏ na swoim, a gdy wróci∏ Ginter, na rowerze Marii postawi∏
jego rower. Póêniej wszyscy poszli do bufetu. Maria wspomnia∏a podczas rozmowy, ˝e chcia∏aby zwiedziç Turaw´, bo nigdy tu
jeszcze nie by∏a. Koledzy pokazali jej miejscowoÊç, a w mi´dzyczasie dowiedzieli si´, skàd dziewczyna przyjecha∏a. Okaza∏o
si´, ˝e mieszkali niedaleko siebie.
– Czy na twoim podwórku roÊnie lipa, wiÊnia, grusza i jab∏onka? – zapyta∏ niespodziewanie Herman.
– Tak, a skàd wiesz? – zdziwi∏a si´ Maria.
– Bo ja by∏em na waszym podwórzu. Ale si´ wtedy wiÊni najad∏em! I na podwórze wysz∏a ma∏a dziewczynka w bia∏ej sukience. To by∏aÊ ty.
Herman nie przypuszcza∏ wtedy, ˝e widzi swà przysz∏à ˝on´.
Nale˝y tu wspomnieç, ˝e dziadek Marii – Wojciech Kornek – by∏
przewodniczàcym rolnym, tote˝ ojciec wys∏a∏ do niego Hermana
po jakieÊ zaÊwiadczenie.
Ale wróçmy do 21 lipca. Herman z kolegà pojechali z Marià a˝
do Luboszyc, a na odjezdnym Herman powiedzia∏: „Jutro przyjad´ do ciebie po szóstej.”
22 lipca to na wsi okres ˝niw, wi´c Herman uwija∏ si´ jak wszyscy gospodarze. Zwióz∏ 7 fur zbo˝a (reszt´ zwióz∏ kolega), umy∏
si´, przebra∏ i pojecha∏ do Luboszyc. I tak si´ zacz´∏o.
Do Êlubu up∏yn´∏o wi´cej ni˝ rok.
– Ale to nie by∏ Êlub „mit mus” – odezwa∏a si´ Maria. – Nie by∏am w cià˝y. Âlubów „mit mus” (wesele pod przymusem, bo panna m∏oda jest w cià˝y) by∏o wtedy du˝o.

Na podwórzu zosta∏a ustawiona „tancdila” i wszyscy bawili si´
doskonale.
Marii i Hermanowi urodzi∏o si´ dwoje dzieci. Aniela przysz∏a na
Êwiat w 1966 a jej brat Edmund w 1968.
– Jak wspominacie wspólne lata? – zapyta∏am Woêniców.
– MieliÊmy bardzo du˝o pracy, bo remontowaliÊmy i rozbudowywali nasz dom.
– Nasze ˝ycie by∏o jak rok: by∏y burze, wichury, grady i s∏oƒce! Tylko mieliÊmy z Hermanem jednà zasad´: wszystko sobie powiedzieç i nie mieç cichych dni. A bywa∏o ró˝nie, tylko z∏ych dni
nie pami´tam, a dobre by∏y wszystkie. – Có˝ za cenny i pi´kny
przyk∏ad pogody ducha i ma∏˝eƒskiej wyrozumia∏oÊci!
Wiele lat temu paƒstwo Woênicowie mieli swe hobby. Herman
zbiera∏ znaczki pocztowe, by∏ posiadaczem a˝ 11. klaserów wype∏nionych, bywa∏o, unikalnymi egzemplarzami. Po znaczki i na
wystawy filatelistyczne jeêdzi∏ do Wroc∏awia i Katowic. Pewnego
dnia okaza∏o si´, ˝e Edmund wynosi∏ te znaczki koledze ze szko∏y. Tak nastàpi∏ upadek kolekcji i zakoƒczy∏o si´ hobby. Maria natomiast zbiera∏a p∏yty, longplaye z najlepszymi ówczesnymi hitami. Otrzymywa∏a je z NRD za poÊrednictwem oÊrodka w Warszawie, gdzie dokonywano przeliczania waluty z niemieckiej na polskà. Kolekcja Marii liczy∏a ponad 300 longplayów oraz zwyk∏ych
p∏yt pocztówkowych.
– Mia∏am Elvisa Presleya, Franka Sinatr´, Mireille Mathieu, Udo
Jurgensa... Takich p∏yt nie mia∏ nikt.
Podczas remontów cennà kolekcj´ przenoszono z miejsca na
miejsce, a˝ w koƒcu wszystkie otrzyma∏ kolega Mundka.
Paƒstwo Woênicowie doczekali si´ czworga wnuczàt (jedno
zmar∏o) Marian ma dziÊ 27 lat. Mieszka z rodzinà we Wroc∏awiu.
StaÊ ma 25 lat, Paulina 24, Micha∏ 19. Prawnuczka Nicola, córka
Mariana, ma 2 latka.
Herman ma dwa ulubione pieski, które – jak twierdzi – sà bardzo màdre. Jeden dok∏adnie wie, gdzie sà g´si i czy sà wszystkie razem.
Maria i Herman to ludzie pogodni, zadowoleni z ˝ycia i – oÊmielam si´ powiedzieç – szcz´Êliwi.
A oto ich rada dla m∏odych ma∏˝eƒstw: „Nie s∏uchaç nikogo
tylko siebie wzajemnie, przebaczaç sobie, nie mieç cichych dni
i si´... kochaç!”
Na zakoƒczenie podam jeszcze pewnà
ciekawostk´. Otó˝ Hermanowi jako m∏odemu ch∏opcu przyÊni∏a si´ ma∏a dziewczynka,
która zostanie jego ˝onà. Kiedy zobaczy∏
w drodze do Turawy Mari´ Lukas, przypomnia∏ sobie ten sen, bo Maria by∏a bardzo
podobna do dziewczynki ze snu. Ten sen
Szanowny Jubilat wspomina∏ ze ∏zà w oku.
Wi´c to chyba prawda.
Z∏otym Jubilatom dzi´kuj´ za rozmow´
i ciekawe uwagi o ˝yciu i w imieniu czytelników oraz redakcji ˝ycz´ wszystkiego dobrego na kolejne lata wspólnego ˝ycia.
Rozwita Pierzynak
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Gryfne Dzio∏ski
W poprzedniej „Beczce” pisaliÊmy
o uroczystoÊci z∏otych i diamentowych
godów par z gminy Chrzàstowice, która
mia∏a miejsce 22 paêdziernika w Zajeêdzie
„Pod Niedêwiedziem” w D´bskiej Kuêni.
UroczystoÊç t´ uÊwietni∏ swym wyst´pem
zespó∏ „Gryfne Dzio∏ski”. Ju˝ po tej publikacji otrzymaliÊmy materia∏ na temat zespo∏u, którà poni˝ej zamieszczamy:
Zespó∏ regionalny „Gryfne dzio∏ski” jest
amatorskim zespo∏em szkolnym, dzia∏ajàcym przy Szkole Podstawowej w D´bskiej
Kuêni. Repertuar zespo∏u sk∏ada si´ g∏ównie
ze Êlàskich pieÊni ludowych oraz kol´d i pastora∏ek. Oprawà muzycznà zajmuje si´ pan
Józef Raudzis z Opola, natomiast za dobór
tekstów i opiek´ nad zespo∏em odpowiada
pani Adelajda Pasoƒ z D´bskiej Kuêni.
W obecnym sk∏adzie dziewcz´ta Êpiewajà ju˝ drugi rok. Bra∏y udzia∏ w Przeglàdzie Âlàskich PieÊni Ludowych w ¸ubnianach i Kolonowskiem oraz w Przeglàdzie

Krótko z gminy
Dzia∏ redagowany jest na podstawie informacji z gminnej strony internetowej,
na której zainteresowani znajdà wi´cej
szczegó∏ów.
✜ „IV Przeglàd kol´d niemieckich w Gminie Chrzàstowice” odb´dzie si´ 4 stycznia
w koÊciele pw. Niepokalanego Pocz´cia
NMP w Chrzàstowicach. Preferowane sà
kol´dy niemieckie, ale nie jest to warunek
absolutny. Umuzykalnione dzieci i m∏odzie˝ z gminy, chcàce wystàpiç indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach, mogà zg∏aszaç si´ do koƒca grudnia telefonicznie (513-126-680) lub elektronicznie na
adres e-mail: marek.baron1@o2.pl
✜ 4 grudnia w Klubie Samorzàdowym
w Chrzàstowicach odb´dzie si´ XII Akcja
pieczenia Êwiàtecznych pierników. Trafià
one potem do podopiecznych GOPS. Poczàtek akcji o godz. 8:00. Wszyscy sà serdecznie zaproszeni.
✜ 20 listopada w chrzàstowickim przedszkolu odby∏y si´ obchody Dnia Êw. Marcina po∏àczone z pasowaniem na przedszkolaka, Êredniaka i starszaka.

Zespo∏ów Ludowych w Udaninie (województwo dolnoÊlàskie).
Zespó∏ jest zapraszany na imprezy organizowane dla mieszkaƒców D´bskiej Kuêni a tak˝e ca∏ej gminy Chrzàstowice. Podczas spotkania par ma∏˝eƒskich, które
w tym roku obchodzi∏y z∏ote gody, „Gryfne
Dzio∏ski” ju˝ po raz drugi mia∏y zaszczyt wy-

stàpiç przed tak dostojnymi jubilatami.
W przygotowanym na t´ okazj´ repertuarze
znalaz∏y si´ tak˝e stare Êlàskie pieÊni, zwiàzane z dawnymi obrz´dami weselnymi.
Zdj´cie u góry przedstawia „Gryfne
Dzio∏ski” na spotkaniu par ma∏˝eƒskich.
Z ty∏u z akordeonem stoi pan Józef Raudzis a przed nim pani Adelajda Pasoƒ.

✜ Orszak Êw. Marcina, z latarniami i Êpiewem na ustach, maszerowa∏ 14 listopada
ulicami Niweckà, Wyzwolenia i Wiejskà
w D´bskiej Kuêni. Przed koÊcio∏em odby∏a si´ inscenizacja przekazania p∏aszcza
˝ebrakowi, która sta∏a si´ dla dzieci inspiracjà do podzielenia si´ upominkami
z wychowankami domu dziecka. Przygotowane wczeÊniej podarunki zebrano
podczas mszy Êwi´tej. Na koniec wszystkich pocz´stowano pysznymi rogalami.
UroczystoÊç zorganizowali uczniowie
i nauczyciele z Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w D´bskiej Kuêni. W Êpiewie wspar∏ ich Chór parafialny Êw. Anny
i Êw. Jadwigi w D´bskiej Kuêni.

✜ Wspomnienie Êw. Marcina obchodzono w D´biu w niedziel´ 9 listopada. Podczas nabo˝eƒstwa ks. Antoni Kaltbach
przedstawi∏ histori´ Êw. Marcina, a potem
z orkiestrà na czele i Marcinem na koniu
dzieci wraz z rodzicami pomaszerowa∏y
na plac przy klubie wiejskim, by tam
wspólnie Êwi´towaç. By∏y wyst´py, scenka przekazania szaty ˝ebrakowi i rozdawanie rogali. Wydarzenie zorganizowa∏o
DFK D´bie a dofinansowa∏ Konsulat RFN
w Opolu.

✜ Warsztaty florystyczne tworzenia stroików do przystrajania grobów odby∏y si´
14 listopada w Klubie Samorzàdowym
w Chrzàstowicach. Warsztaty zorganizowa∏ Zarzàd DFK Chrzàstowice a dofinansowa∏o MSW RFN.
✜ Wójt Gminy Chrzàstowice Helena Rogacka zosta∏a odznaczona „Za Zas∏ugi dla
Województwa Opolskiego”. Odznak´
otrzyma∏a 12 listopada z ràk marsza∏ka Andrzeja Bu∏y podczas ostatniej sesji sejmiku. Gratulujemy!

MI¢DZYNARODOWY PRZEWÓZ
OSÓB
I TOWARÓW
Marcin Nowok
MARTI-TRANS, ul. Pokojska 3
46-083 Nowe Sio∏kowice

kom. 603 193 155
tel. 77 46-92-008
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✜ Gmina Chrzàstowice przy∏àczy∏a si´ do
promujàcej gwar´ Êlàskà akcji „Godomy
po Êlonsku”. Organizujà jà Fundacja Silesia i Pro Loquela Silesiana Towarzystwo
Kultywowania i Promowania Âlàskiej Mowy. Spotkanie przedstawicieli urz´du gminy z Rafa∏em Adamusem, prezesem Pro
Loquela Silesiana oraz Wojciechem Glenskiem, koordynatorem akcji na woj. opolskie, odby∏o si´ 7 listopada.
✜ „Dolina Ma∏ej Panwi na starych mapach
i rycinach. Huta w D´bskiej Kuêni” to tytu∏
referatu, jaki 26 paêdziernika wyg∏osi∏ dr
Tomasz Józef Juros. By∏o to ostatnie w tym
roku spotkanie w ramach projektu, który
gmina realizowa∏a wspólnie z Domem
Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej.
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Historia kotorskich krzy˝y
Pan Reinhold Golla z Kotorza Ma∏ego
przys∏a∏ nam informacj´ o kotorskich krzy˝ach i ciekawà histori´ z czasów ks. Dudka. Zamieszczamy tu oba te materia∏y.
O krzy˝ach pan Golla pisze tak:
W jednym ze starych wydaƒ „Beczki”
szukano wiadomoÊci o historii krzy˝a przy
stacji kolejowej w Kotorzu Ma∏ym, który stoi
w ogrodzie przy drodze z Opola, na posiad∏oÊci u p. S∏ota, kiedyÊ u Koêlika.
Krzy˝ ten kiedyÊ by∏ drewniany a pochodzi z Kotorza Wielkiego, gdzie sta∏ przy ul.
Opolskiej zaraz za pierwszym domem przy
wjeêdzie do wsi po prawej stronie. DziÊ stoi
tam murowany krzy˝ z figurkà Matki Bo-

skiej. Gdy stawiano nowy krzy˝ murowany
to pan Koêlik z Kotorza Ma∏ego, który by∏
koÊcielnym w Kotorzu Wielkim przeniós∏
krzy˝ drewniany na swà posiad∏oÊç w Kotorzu Ma∏ym.
Inny krzy˝, który kiedyÊ sta∏ przy starej
drodze z Kotorza na Szczedrzyk, a gdzie
dziÊ jest teren zalany wodà jeziora, stoi
w Kotorzu Wielkim. Trzeba skr´ciç w ulic´ Polnà przy starej szkole, dzisiaj „Pod
Lipà” i jechaç w kierunku do lasu. Przy wyjeêdzie ze wsi, po prawej stronie stoi ten
krzy˝ z jeziora. Za ks. Swolanego sz∏o si´
do tego krzy˝a procesjà z modlitwà o plony dla rolników.

Przy pomocy pejcza i pistoletu
Do anegdoty podanej przez pana A. Kupk´ w „Historii Turawy”, jakoby to kotorski ks.
Alfred Dudek, niczym westernowy szeryf
dba∏ o porzàdek i spokój w parafii za pomocà pejcza i pistoletu, chcia∏bym dodaç relacj´ samego ks. Dudka o zdarzeniu, jakie mia∏o miejsce w Kotorzu Wielkim w okresie budowy Jeziora Turawskiego, tj. w po∏owie lat
30. zesz∏ego stulecia. Poniewa˝ ks. Dudek na
co dzieƒ u˝ywa∏ j´zyka niemieckiego, wi´c
relacja ta jest tylko t∏umaczeniem tego, co pozosta∏o z ustnego przekazu ksi´dza.
Rower by∏ ju˝ w tamtych czasach podstawowym Êrodkiem lokomocji na wsi Êlàskiej. Posiadano go w ka˝dym domu. Nie
tylko by∏ darem Bo˝ym i in˝ynierów, ale, i to
nierzadko, bywa∏ te˝ przyczynà nielekkich
frustracji.
Âwie˝o po wyp∏acie, dwaj m∏odzi m´˝czyêni, Ben Frej i Saglowek, peda∏owali
˝wawo w kierunku gospody, kiedy akurat
w pobli˝u klasztoru, doznali przykrego rozczarowania. Jednemu z nich zdefektowa∏o
ko∏o. Âwiadkiem tego by∏ nie tylko Êw. Micha∏ z pobliskiej kapliczki ale i niejaki komendant dru˝yn ochroniarskich, przebywajàcych w tych okolicach, dla zabezpieczenia terenu budowy Jeziora Turawskiego.
Jak dok∏adnie przebiega∏a dyskusja
i kto pierwszy wtràci∏ swoje trzy grosze, tego nie uda∏o si´ ostatecznie ustaliç. Podobno posz∏o o sprawnoÊç technicznà rowerów, czyli o TÜV. Poniewa˝ wtedy miejscowi jeszcze Polakami nie byli, wi´c honorem si´ nie unieÊli. Ale rozgoryczenie
wywo∏ane zawodnà technikà wzburzy∏o

ich emocje. Ben Frej i Saglowek to by∏y
ch∏opy Êlàskie. To znaczy w plecach szerokie a w d... wàskie, o czym dotkliwie
przekona∏ si´ komendant.
Gdy komendant znów stanà∏ na nogi,
wezbra∏a w nim ˝àdza rewan˝u. Pomaszerowa∏ wi´c prosto na plebani´ zadzwoniç
po wsparcie do Betonwerku, gdzie stacjonowa∏a jego dru˝yna. Ks. Dudek nie tylko
mia∏ telefon, ale i dobry s∏uch. Pods∏ucha∏
s∏owa komendanta, a po jego wyjÊciu sam
zadzwoni∏ do Opola po Schutzpolizei.
U Kurtza by∏o ju˝ nieczynne, gdy do Kotorza jako pierwsza zjecha∏a dru˝yna komendanta. Z hukiem wy∏amano drzwi do
gospody, na co zbieg∏o si´ kilku sàsiadów.
We wsi zrobi∏o si´ g∏oÊno i nadzwyczaj goràco. W pó∏mroku rozpocz´to szermierk´
na pi´Êci. Jedynie Sophie Kurtz fechtowa∏a
kopaczkà do kartofli. Ale za to skutecznie.
Zmaganiom sekundowa∏ ks. Dudek.
Ukryty za stropowym filarem, kropi∏ laskà
ka˝dego, który znalaz∏ si´ w jego zasi´gu.
Jako jedyny, no i jako ksiàdz, wiedzia∏ co
si´ Êwi´ci. Opolska Schutzpolizei by∏a ju˝
w drodze. Ani w trakcie bójki a tym bardziej
od momentu, gdy brygada policji osiàgn´∏a Kotórz, nikt ks. Dudka w gospodzie nie
zauwa˝y∏. Tej nocy to Schutzpolizei zadba∏a o spokój i porzàdek.
Sprawa zakoƒczy∏a si´ w opolskim sàdzie. Oprócz powsta∏ych szkód materialnych, dwóch z uczestników zamieszania
odnios∏o obra˝enia twarzy i g∏owy zadane
twardym narz´dziem. Ks. Alfred Dudek by∏
powo∏any za Êwiadka. So∏tys Teodor G. wy-

I Marsz – 11 XI
Rocznic´ odzyskania przez Polsk´
niepodleg∏oÊci (11 listopada) uczczono
w gminie Turawa I Marszem Niepodleg∏oÊci. Tras´ 3800 m w okolicy Jeziora
Âredniego pokonywano technikà nordic walking. Z 73 osób na starcie najstarszà by∏a pani Agnieszka Kaniuth
z Osowca (81 lat) a najm∏odszym Bartosz Klemens z Ozimka (5 lat). Oprócz
pokonania trasy trzeba by∏o wykonaç
çwiczenia na którymÊ przyrzàdzie si∏owni na pla˝y Jeziora Âredniego. Na
stronie internetowej gminy pan Adam
Bochenek zamieÊci∏ relacj´ z Marszu
i zestaw zdj´ç (zamieÊciliÊmy fragmenty dwóch z nich). Tam odsy∏amy zainteresowanych.
stawia∏ kotorskim uczestnikom zajÊcia nieskazitelne opinie, co sàd uhonorowa∏ poprzez odstàpienie od kar dla kotorzan. A komendant z Betonwerku otrzyma∏ kar´ jedynie w zawieszeniu. Tak to kiedyÊ w Kotorzu
bywa∏o, gdy rewan˝ysta trafi∏ na rowerzystów.
Relacj´ udost´pni∏ Reinhold Golla

OPONY • WULKANIZACJA
❏ opony nowe i u˝ywane
zachodnich firm do samochodów
osobowych i dostawczych
❏ monta˝ i wywa˝anie
tel. 77 403-26-10 ❏ us∏ugi wulkanizacyjne
kom. 607 381 644 ❏ oleje Castrol + wymiana
Wojciech Filipowicz
Kup, ul. 1 Maja 1b
czynne 9.00-17.00
w soboty 9.00-15.00
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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˝

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

:
Market Budowlany
Gdy liczysz na jakość!

Doradztwo, wyceny, sprzedaż i dostawa!
cegły
silikaty
gazobeton
stropy
bloczki
fundamentowe

dachówki
okna dachowe
papy, lepiki
kominy
styropian

wełna szklana
płyty gipsowe
farby
przewody
elektryczne

uktów
Ponad 10 000 prod h cenach!
yc
zawsze w atrakcyjn

drzwi
narzędzia, wiertła
wkręty, gwoździe
i wiele innych...

Na Budowę i Do Remontu!

i farb
Mieszalnik tynkówne od ręki!
stęp
- wszystkie kolory do

Zapraszamy do Naszych Oddziałów:
CHRÓŚCICE, ul. Powstańców 23
tel. 77/ 40 32 475
email: poczta@tadej.pl

DOBRZEŃ WIELKI, ul. Opolska 16
tel. 77/ 40 32 720
email: dobrzen@tadej.pl
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Niezgoda skuliÊ wyborow
Wito wo∏s ∏ostatni ro∏z w ty roku i skoda,
ize musa wo po∏osprawiaç ∏o niezgodzie!
A wszystko skuliÊ tych piernickich wyborow. No∏piyrwej musicie wiejdziejç, ize,
choç Hejdla je mojo kobiyto, momy, jak sie
to tera modnie pado∏, inkse poglondy. Jak
my sie dowiejdziejli, chto to chce byç wybrany za radnych, to my zaconi w doma
dyskutiyrowaç, i to do kupy ze Wichtoro.
I musa wo pejdziejç, ize Wichtora so wielki politiker, cegoch tejla lo∏t nie bo∏ wiejdzio∏.
– Jo∏ wia dobrze, chto to bo∏ i co robio∏
Fridrich der Gro∏se! – padali no Wichtora
we piontek przed wyboroma, jak prziÊli
z rana chleba pozycaç.
– Ja? A skond toÊcie sie tak wszystkygo dowiejdziejli? – spyta∏a sie Hejdla, a troska sie podÊmiywa∏a z nasej somsiadki.
– Musicie wiejdziejç, izech dugo do
sko∏y nie chodziy∏a, alech mia∏a ze wszystkygo zer gut! Sie rechnyn, sie gysichty, sie
lejzyn, sie la∏fyn, wszystkoch mia∏a zer
gut. Zo∏k pado∏ matce, ize skoda, zejch nie
je synky, bo by mie mogli do Wroc∏awia
abo do Katowic na sko∏a pos∏aç. Ale ci dalso∏ ciotka, co we Katowicach byli miynskali, umarli, a ujka we kopalni przisu∏o i nigdy
go nie sno∏dli. Ci ciotka miejli si´ dobrze i to
by mi byli pomogli, choç po wojnie by∏o
ciynsko. Ale umarli, a jo∏ by∏a dzio∏ska.
I toch na wsi ∏osta∏a. Ynoch gupio∏ nie je.
I na kogos to momy wielowaç?
My ∏ostali z Hejdlo paf! Tako∏ momy
somsiadka, forÊtelujcie sie.
– WyÊcie no nigdy ∏o ty nie ∏osprawiali
– pada∏a Hejdla.

– Bo nie by∏o gylejgynhajtu, a ajgyny
lo∏b Êtinkt – Wichtora na to.
I tak my zaconi dyskutiyrowaç. No tos
Wichtora ∏o niechtorych s∏ysejli, inksych
wcale nie znali, ale nie podo∏ba∏o jy sie, jak
chtoÊ sie bardzo kwo∏lo∏.
– Tyn nie baƒdzie ∏o no∏s myÊlo∏. ¸on je
za pysny. A totyn sie na nicy nie zno∏. I tak
dos∏o do sfady.
– Wichtora, ale przestoƒcie, dyç wyÊcie
tego chopa na ∏ocy nie widziejli, to co mozecie ∏o niy pejdzieç?! – Hejdli blutruk ros
coro∏z barzej.
– I tu tez mo∏s prawie: jo∏ go nie zno
i bes to nie moga na niego wielowaç! Pra
Paulu!?
– No..., niby mo∏cie prawie...
– A coÊ mi go∏do∏ wcora, ty wich∏acu?!
– kobiyta sie zrobiy∏a cyrwiono∏ jak hajndor.
– Ize to je powaêny chop, zno∏ sie na
wszystky! A dzisiej „no niby mo∏cie prawie...”. Jo∏ cie smola, jo∏ ani s tobo na te
wybory nie wlaza, bo by mie by∏o gaƒba
s taky wich∏acy!
I tera jo∏ sie Êciek. Tos tegoch sie doceko∏ ∏od swojej kobiyty. ¸ona na zo∏l do wielowanio∏ sy mno nie wlejzie! Dobrze.
– Dobrze, pojejdzies sama abo ze to
twojo gupio Trudo!
– Jo∏ ci do gupio∏! ToÊ ty je gupi! – Hejdla trzas∏a dwiyrzoma i juz jej nie by∏o.
A Wichtora siejdziejli przi piecu i ani nie
mronkli ze strachu. No tos fajnie: moja kobiyta trzasko∏ dwiyrzoma, a ci sa siedzo
i zaglondajo we blachy, chodêby mie
w kuchni nie by∏o.

Podwójne nazewnictwo

Nied∏ugo b´dzie 25-lecie zarejestrowania MniejszoÊci Niemieckiej w Polsce. Z okazji jubileuszu warto skupiç si´ choçby
na jednej sprawie, na podwójnym nazewnictwie. We wszystkich
niemal krajowych mediach Polska stawiana jest za wzór tolerancji wzgl´dem zamieszkujàcych jà mniejszoÊci. Ale czy jest z tym
naprawd´ a˝ tak dobrze?
Podwójne nazwy miejscowoÊci mamy zaledwie w 30 gminach, a i to niektóre z nich wprowadzono przy wielkich krzykach wi´kszoÊci. Nie oby∏o si´ przy tym bez wypominania,
jak to mniejszoÊci, a szczególnie mniejszoÊç niemiecka, majà si´ dobrze w naszym kraju. W Europie jest wiele regionów
w których dwuj´zycznoÊç widaç prawie na ka˝dym kroku.
Warto wspomnieç o Polakach w Czechach albo W´grach na
S∏owacji i Ukrainie. Zajrzyjmy do Rumunii, a tam do regionu
Siedmiogród (Transylwania). Zamieszkany jest on nie tylko
przez Rumunów, ale tak˝e przez W´grów, Niemców i inne
mniejszoÊci.
Po masowej emigracji Niemców w latach 90., w Rumunii zosta∏o ich oko∏o 1%, a mimo to niemieckie nazwy miejscowoÊci
widoczne sà w wielu miejscach. Tak samo widoczna jest tam
mniejszoÊç w´gierska. Standardem sà dwuj´zyczne nazwy
ulic i miejscowoÊci. Ma∏o tego, ka˝dy sklep, tablica informacyjna z nazwami ulic i miejscowoÊci ma podwójne nazewnictwo.
Tabliczki „zakaz wst´pu” czy „zakaz palenia” te˝ sà najcz´Êciej

No to jo∏ zaglondo∏ we ∏okno. I tak my
∏oba ze Wichtoro zaglondali jedyn tu, a drugi ta. Naro∏s s∏ysa jak tu we sopie nie zacnie chtoÊ rombaç! Dyç to Êciek∏o∏ Hejdla
drewka przerombowa∏a.
– Wichtora, Hejdla drzewo rombie!
– ¸o Ponbocku! Lejç do niej, bo sie co
zrobi! – somsiadka podskocyli do ∏okna.
– Nie usuchnie mie – pado∏ch. – Wy içcie.
I Wichtora mie usuchli. Cysky ich Hejdla
wygna∏a i zako∏za∏a do no∏s przichodziç.
– Aze do Adwyntu wo∏s tu nie chca widziejç! – wrzesca∏a. – Wy mi ne becie chopa bontowaç. Jak chcecie chopow bontowaç, to sie takygo gupiygo snojçcie, co
s fami wytrzimie!
Jeronie! Sie ∏ona ∏ogupia∏a!? Wyskoco∏ch na dwor i leca do sopy. Wichtora
sie jus ku domie pobrali, a kobiyta pociep∏a siekiyra i ∏o gno∏tek sie ∏opar∏a, a potyn zacona becejç. Tejlach mio∏! Piernicky wybory! I ∏o co jescyk, jak tera tego
policyç pewniejÊ nie umio! A my so powadzoni na amyn.
– CamuÊ Wichtora wygna∏a? ¸oni tu nie
przido wiyncej, bo sie ciebie bojo.
– Przido, przido, yno trzeba baƒdzie
pierniki piec... Tera sie w doma posiedzo
i pomyÊlo – Hejdla wylaz∏a ze sopy i wlaz∏a do dom. Tera jo∏ sie ∏opar ∏o gno∏tek.
ScejÊciy, ize jescyk tak zimno jak dzisiej
je nie by∏o, bo bych zmo∏rz na koÊç. Zacon zejch suche drewka wybiyraç, uk∏o∏daç, potyn zejch scypkow narombo∏ i tak
sie po∏ejdnie zrobiy∏o. Ale z nasego komina sie nie smandziy∏o. Co be dalej, nie
wia. Wierza we Adwyƒcie moja Hejdla
zmiynknie!? Bana ceko∏.

Was Paul

dwuj´zyczne. Tak˝e rumuƒskie partie polityczne u˝ywajà w kampanii wyborczej dwuj´zycznych plakatów. Pokazuje to, jak niewiele w tym zakresie dopuszcza si´ u nas. MniejszoÊç Niemiecka jako jedyna nie mo˝e si´ doprosiç bezp∏atnych podr´czników dla dzieci szkolnych.
Cieszyç mo˝e, ˝e Âlàzacy w województwie katowickim majà gazet´ w j´zyku Êlàskim „Âlunski Cajtung”, wydajà te˝
ksià˝ki, np. „Historia Narodu Âlàskiego”. Majà nawet piwo
z napisami po Êlàsku. Byç mo˝e Sejm nie dopisze Âlàzaków
do listy istniejàcych mniejszoÊci, ale trudno udawaç, ˝e Âlàzaków nie ma.
Wszyscy pami´tamy, jak jeden z liderów MN umieÊci∏ na swojej posesji nazw´ ulicy po niemiecku, ile z tego tytu∏u by∏o szumu w mediach. O tym, co dzia∏o si´ podczas meczu Polska –
Niemcy na stadionie w Warszawie, kibice najlepiej sami pami´tajà (Polacy wygrali 2:0, chyba po raz pierwszy od Grunwaldu).
Nasze paƒstwo powinno w koƒcu przyjàç do wiadomoÊci, ˝e nie
wszyscy Âlàzacy sà automatycznie Polakami. By∏aby to zdrada
naszej historii i naszych przodków.
Jak dotychczas wszystkie partie lekcewa˝y∏y nas i okrada∏y
z naszej to˝samoÊci. Wybory najlepiej zobrazujà, czy wszyscy
Âlàzacy, bez wzgl´du na opcj´ narodowoÊciowà, poszli do urn.
Gdy uka˝e si´ ten artyku∏, b´dzie ju˝ po podsumowaniu tegorocznych wyborów. Sam jestem ciekaw, czy uda∏o si´ z dotychczasowej polityki wyciàgnàç w∏aÊciwe wnioski przy urnie.
Przed wszystkimi mniejszoÊciami, a szczególnie przed mniejszoÊcià niemieckà, jeszcze daleka droga do normalnoÊci.
Ernst Mittmann
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Manowce
Premier Ewa Kopacz odwiedzi∏a Brzezie, by wziàç udzia∏ we wmurowaniu kamienia w´gielnego pod nowe bloki na
w´giel kamienny. Na ∏amach „nto” z 4 listopada Edytka Hanszke napisa∏a o tym
pod ogromnym tytu∏em: „Premier na najwi´kszym placu budowy w Europie”.
Ten tytu∏ to oczywiÊcie bzdura, ale z tekstu Edytki wynika, ˝e pani premier wyrazi∏a si´ inaczej. Powiedzia∏a mianowicie,
˝e budowa w Brzeziu to „chyba najwi´ksza inwestycja energetyczna w Europie”. S∏owo „chyba” ca∏kowicie panià
premier rozgrzesza. By∏o to tylko przypuszczenie. Inna sprawa, ˝e przypuszczenie by∏o b∏´dne. Bia∏oruÊ buduje elektrowni´ atomowà, która jest du˝o wi´kszà inwestycjà energetycznà ni˝ bloki
w Brzeziu. Tytu∏u Edytki, w którym s∏owa
„chyba” zabrak∏o, nic oczywiÊcie nie
usprawiedliwia.
✦ ✦ ✦
Przesadyzm w sprawie nowych bloków
poszed∏ jednak du˝o dalej. W materia∏ach
rzàdowych napisano np., ˝e ziemi z wykopów pod fundamenty nowych bloków
wystarczy∏oby do zasypania Zalewu Zegrzyƒskiego, czyli, u˝ywajàc urz´dowej
nazwy, Jeziora Zegrzyƒskiego. (Rzàd
i wszystkie instytucje publiczne majà obowiàzek u˝ywaç nazw urz´dowych.)
KtoÊ palnà∏ piramidalne g∏upstwo. Zdarza si´. Nie powinno si´ natomiast zdarzyç, ˝e to g∏upstwo powtarzajà potem
bezkrytycznie kolejni przedstawiciele rzàdu, Polska Agencja Prasowa, telewizje,
gazety (np. Edytka w „nto”, czy opolska
„Gazeta Wyborcza”). Powtórzy∏ je te˝
swej stronie Opolski Urzàd Wojewódzki.

Jezioro Zegrzyƒskie ma powierzchni´
30 km2 (Jezioro Turawskie – Du˝e tylko
24 km2). Jak mo˝na uwierzyç, ˝e dziur´
pod fundamenty bloków mo˝na zrównaç
z takim jeziorem! Jezioro Zegrzyƒskie ma
pojemnoÊç 94,3 mln kubików, tymczasem ziemi z wykopów pod bloki ma byç
nieca∏y milion kubików. Wystarczy∏oby to
na zasypanie zaledwie 1% Jeziora Zegrzyƒskiego. Gdyby ca∏à ziemi´ z wykopów pod nowe bloki rozsypaç równomiernie po Jeziorze Zegrzyƒskim, to sta∏oby si´ ono p∏ytsze o 3 cm. Nikt by nawet tego nie zauwa˝y∏.
✦ ✦ ✦
Autor podpisujàcy si´ Zbynio, w „nto”
z 7 listopada, w „Teatrzyku Kurcze Blade”
opublikowa∏ wierszyk „Na taniejàcà rop´”.
W wierszyku tym daje wyraz swej radoÊci,
˝e oto prezydenta Putina dosi´g∏a kara,
w postaci taniejàcej ropy. Jest to poglàd
lansowany wprawdzie przez propagand´,
ale czy na pewno prawdziwy?
Propaganda lansowa∏a u nas poglàd,
˝e Rosja nie jest samowystarczalna ˝ywnoÊciowo, wi´c kontr-sankcje Rosji, odbierajàce paƒstwom tzw. Zachodu mo˝liwoÊç eksportu ˝ywnoÊci na rynek rosyjski, uderzà w Rosj´, której zajrzy w oczy
g∏ód. Tak si´ nie sta∏o i wiadomo by∏o
o tym z góry. W Rosji za czasów Borysa
Jelcyna produkcja rolna spada∏a na ∏eb,
na szyj´. Np. produkcja mi´sa w 1999
osiàgn´∏a rekordowo niski poziom – 4,3
mln ton. Od 1 stycznia 2000 roku obowiàzki prezydenta przejà∏ w Rosji W∏adimir Putin i trendy w rolnictwie gwa∏townie odwróci∏y si´. W 2013 produkcja
mi´sa przekroczy∏a ju˝ 8,5 mln ton. Rosyjscy producenci musieli coraz ostrzej
walczyç na rynku z importowanymi mi´sem i w´dlinami. DziÊ nie muszà, bo im-

port zablokowano. Dla nich sà teraz z∏ote czasy. Podobnie jest z mleczarstwem
i czymkolwiek innym.
Z ropà mo˝e byç podobnie. Skoro ropa mocno stania∏a, to znaczy, ˝e ktoÊ
wpuszcza na rynek zwi´kszone iloÊci tego surowca. W pierwszej kolejnoÊci straci w∏aÊnie ten ktoÊ, bo sprzedaje w sposób mniej op∏acalny. W drugiej kolejnoÊci
stracà ci, którzy ju˝ dawno zu˝yli rop´ ze
swych dobrych z∏ó˝, a teraz eksploatujà
te, z których wydobycie jest dro˝sze. Tak
chyba jest w USA. Mo˝e na taniejàcej ropie straci Rosja, a mo˝e kto inny. Najciekawsze jest jednak, kto na tym zarobi, bo
stara zasada mówi, ˝e sprawcà jest ten,
kto odniós∏ korzyÊç (Is fecit, cui prodest).
W ka˝dym razie z ocenami nie warto si´
spieszyç.
✦ ✦ ✦
„W Odr´ trzeba w∏o˝yç raz, a dobrze”
wo∏a tytu∏em swego tekstu Tomcio Kapica (”nto” z 17 listopada). Tomciowi marzy
si´, by Odra by∏a szlakiem ˝eglugowym
rangi mi´dzynarodowej, czyli co najmniej
klasy IV. Marzenie bardzo pi´kne, ale raczej Êci´tej g∏owy.
JeÊli Odra mia∏aby staç si´ szlakiem
˝eglugowym rangi mi´dzynarodowej, to
zaczàç nale˝a∏oby od znalezienia tych,
którzy majà w tym interes, czyli tych, którzy majà ∏adunki do transportowania Odrà i sà gotowi zainwestowaç w budow´
odrzaƒskiego szlaku swoje w∏asne pieniàdze. Póki co, nie widaç takich.
Brzezie (elektrownia), a tak˝e Wroc∏aw
i Opole, potrzebujà ogromnych iloÊci w´gla. Czy uda∏o si´ zmontowaç z tych odbiorców koalicj´ na rzecz transportowania
do nich w´gla Odrà? Nie uda∏o si´. To
o czym tu gadaç!
Dyl Sowizdrza∏ (vel Till Eulenspiegel)

Dobrzeƒ Wielki, ul. Strzelców Bytomskich 1
www.kuchniaslaska.opole.pl

Regionalna

restauracja

Wesela
• DEKORACJA SALI – serwetki, Êwieczniki, kwiaty • NAPOJE BEZ OGRANICZE¡:
soki, cola, fanta, sprite, woda mineralna • OWOCE – pomaraƒcze, jab∏ka, mandarynki, 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 owocami i bità Êmietanà • ZIMNA P¸YTA: w´dliny, ser, Êledê w oleju, galareta z kury,

tel. 77 469-50-80
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 gatunków 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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Ogrodzenia z ChróÊcic
BRAMY * OGRODZENIA * BALUSTRADY
* STAL NIERDZEWNA
KOMPLEKSOWO – MUROWANIE, MONTA˚

46-080 ChróÊcice, ul. J. Cebuli 14
tel./fax +48/77 46-96-368
e-mail: poczta@metal-mr.pl

kom. +48/ 606 935 243
www.metal-mr.pl

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

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

Zapraszamy

46-022 Luboszyce, ul. Opolska 21
tel./fax 77 421-57-08, 602-360-980
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Czy wiesz, ˝e...
Ametyst to odmiana kwarcu mlecznego o fioletowej barwie. Jest on cz´sto stosowany przez jubilerów. Wykonuje si´ z niego oczka pierÊcionków,
wisiorki, kolczyki etc. Trafi∏ nawet do
wielu klejnotów koronnych (np. ber∏o
Katarzyny Wielkiej, czy te˝ ber∏o królów
brytyjskich).
W j´zyku greckim methystos to pijany, a amethystos to trzeêwy (niepijany).
Staro˝ytni Grecy wierzyli, ˝e gdy pijà wino z ametystowych naczyƒ, to mniej ryzykujà upiciem si´. Takie w∏aÊciwoÊci
przypisuje si´ czasem nawet bi˝uterii
z ametystami. Uwa˝a si´, ˝e noszàcy jà
nie upijajà si´ tak ∏atwo.
Grecy wierzyli, ˝e jednà z najpi´kniejszych nimf by∏a kiedyÊ Amethis.
Zakocha∏ si´ w niej Bachus, bóg pijacki i lubie˝ny. Amethis ucieka∏a przed
nim, chowa∏a si´, ale by∏o jej coraz
trudniej. Prosi∏a bogini´ Dian´ o pomoc. Diana zamieni∏a jà w przepi´kny
klejnot. Bachus pogodzi∏ si´ z tym, ˝e
Amethis nie jest dla niego, a wzruszony jej niewinnoÊcià obdarzy∏ ten klejnot mocà ujarzmiania i pokonywania
pijaƒstwa.
(èród∏o: Wikipedia)

Nasz adres: Redakcja „BECZKI”
Brynica, ul. Powstaƒców Âl. 47
46-024 ¸ubniany
tel. 606 977 733
e-mail: beczka@ceti.com.pl

KRZY˚ÓWKA
klubowa
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Dzia∏ kolporta˝u: 602 689 112
Przygotowanie do druku: www.color.media.pl
Redakcja nie odpowiada za treÊç reklam i og∏oszeƒ.

Pismo Zwiàzku Âlàzaków
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Druk: Drukarnia ART DRUK, Mechnice.
Uwaga: Kopiowanie i wykorzystywanie w ka˝dy
inny sposób materia∏ów w∏asnych „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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Redaktor naczelny – PIOTR BADURA
(telefon kom. 606 977 733)
Informatory gminne (miejskie):
¸ubniany – ROZWITA PIERZYNA
Murów – BOGUS¸AWA DOMINO-PAWELEC
(telefon kom. 696 736 688)
Popielów, Turawa, Chrzàstowice,
Dobrzeƒ Wielki – zespó∏

POZIOMO: kowal, karo, retor, ksieni, neska,
Gslia, kawa, fraszka,
zbiórka, brzytwa, skrobia, kwadrat, nauczka, krzy˝ak, pogrzeb,
laur, mycie, t´tno, teoria, tonik, atak, Alina.
PIONOWO: ksenofob, wiosna, lekarz,
klitka, origami, atelier, arkadia, szyld,
beksa, kciuk, rewir,
wiara, oscar, ambrozja, kosmita, zaoczny, ˝yletka, prorok,
gitara, zatoki.
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SK¸AD REDAKCJI:

Rozwiàzanie
poprzedniej
krzy˝ówki:

POZIOMO: 1.ptak na talerzu przysz∏ego spryciarza, 4.∏ó˝ko
na okr´cie, 8.brak w kasie, 9.m∏ody, wykszta∏cony, miastowy, 10.danie lub narobione k∏opoty, 11.„Bestia” odgryzajàca uszy, 12.w spó∏ce z penatami, 13.zachwyt nad zachwyty, 15.danie, 18.cz´Êç palca, z której biorà krew, 21.pracuje cepem, 23.∏owi detalicznie, 24.Êrubokr´t, 26.z czterema
gwiazdkami, 29.roz∏am w koÊciele, 32.orkiestrowy wiwat,
33.jeÊli miasta, to parki i trawniki, 34.przysiad na d∏u˝ej,
35.epoka kamienia g∏adzonego, 36.nasza gromada, 37.ma
byç w kominie, 38.gorzej pod nià ni˝ na deszczu.
PIONOWO: 1.kapelusz Meksykanina, 2.Marek od niewiarygodnych przygód, 3.koniec Matyska, 4.ludowa orkiestra,
5.fioletowy kwarc, 6.zakonnica, 7.furman, 14.kuchenna
siekierka, 16.mi∏a chmura, 17.zapa∏, energia, 19.s∏aby
punkt Achillesa, 20.np. rowerowa, p∏ywacka, daƒ, 22.lanie, baty, 25.np. PO-PiS, PO-PSL, 26.nawóz z odpadków
roÊlinnych, 27.uÊmiech jest mu obcy, 28.zatonà∏ podczas
pierwszego rejsu, 29.gdy z∏y, to dobrze znany, 30.sto
arów, 31.zakwas.
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