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MIESIĘCZNIK

Skazany nieprawomocnie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności 
Andrzej Lepper doznał swoistej iluminacji i ogłosił na antenie TVN, że 
czasy mamy znów stalinowskie. Asumptem do wyrażenia mocnej opinii 

ma być sposób sądzenia Stanisława Łyżwińskiego, z którym przewodniczący 
Samoobrony podzielił wokandę w sprawie seksafery. Niegdysiejszy poseł spo-
tykał się z wymiarem sprawiedliwości za kratami aresztu, ponieważ ze względu 
na stan zdrowia nie mógł być transportowany do budynku sądu. Po ogłoszeniu 
wyroku wyjechał jednak na wolność w karetce pogotowie, co pozwala stwierdzić, 
że konkluzja Leppera jest grubo przesadzona. Za Stalina, jeśli Łyżwiński opuściłby 
już więzienie, to w samochodzie całkiem innego przeznaczenia. Podążającym w 
niewiadomym kierunku.

Koszmarne porównanie przywołuje z humorystycznej pamięci zgoła inne 
czasy, z których stalinowski aparat bezpieczeństwa czerpał bez ograniczeń. 
Bohater wielu dowcipów agent Styrlitz po wielogodzinnych torturach, mających 
na celu wydobycie z jego pamięci kontaktów i adresów, został wrzucony do 
celi. Po chwili strażnik zagląda przez judasza. Styrlitz tłucze głową o ścianę, 
powtarzając niczym mantrę: muszę sobie przypomnieć, muszę, bo ci szaleńcy 
mnie zabiją!

Mentalność Leppera przetrwa jeszcze długo partię, którą zbudował na 
populistycznej bazie, nawet gdy podobne porównania będą coraz bardziej bez 
sensu. Czasy zmieniają się bowiem przeważnie nie do poznania. Zeznający 
przed sejmową komisją hazardową Ryszard Sobiesiak również zapadł na 
absolutną amnezję i na każde pytanie odpowiadał: nie wiem, nie pamiętam, 
ewentualnie od czasu do czasu – nie powiem. Odmieniło mu się dopiero, gdy 
postawił na swoim i doprowadził do utajnienia przesłuchania. Wychylający 
się zza zamkniętych drzwi członkowie komisji zdradzali, że słynny „Rychu” 
z podsłuchów Kamińskiego dzieli się teraz wiedzą wyczerpująco, a nawet 
barwnie się rozkręcił.

Zachowanie Sobiesiaka było zrozumiałe i zarazem zaskakujące. Wchodząc 
do gmachu parlamentu, nie omieszkał nazwać dziennikarzy swołoczą. Trzeba 
więc przyjąć do wiadomości, że nie miał ochoty nawet na krótkie pogawędki w 
obecności tak szemranego towarzystwa. Jednoznacznie przy tym zauważył, że 
w dzisiejszych czasach obok dziennikarzy winę za wszystko nie ponoszą już 
Żydzi i cykliści. Za sprawców afery hazardowej uznał – oprócz wymienionych 
na sejmowych schodach – szefa CBS, pogrążonych w ciągłych rozgrywakach 
polityków oraz tępych urzędasów, którzy utrudniają mu życie.

W pierwszych słowach wygłoszonego przed komisją oświadczenia  
boss hazardowego biznesu przedstawił się jako człowiek ze wszech miar 
uczciwy, jako przedsiębiorca dający pracę wielu ludziom, a w zamian za 
to niszczony przez polityczną i państwową machinę. Skoro nie skorzystał 
z okazji, żeby wejść z komisją w dialog, czyli przekonać opinię publiczną 
do swej niepośledniej szlachetności, musi chyba mieć wyjątkową alergię 
na swołocz z kamerami. 

Chwilowe uczulenie wywołali u Sobiesiaka również członkowie komi-
sji. Kończąc atakującą mowę. ostrzegł: „Nie zmusicie mnie do udziału w 
waszej grze na waszych warunkach”. Po przerwie zmienił jednak zdanie i 
gdy drzwi przed ciekawską opinią zostały zatrzaśnięte, zdecydował się na 
daleko idące ustępstwa, czym doprowadził do zadowolenia nawet posłankę 
Beatę Kempę.

Prace komisji hazardowej dobiegają końca. Z dużym prawdopodobień-
stwem można przewidzieć, że podobnie jak poprzednie tzw. sejmowe organy 
śledcze, zespół pod przewodnictwem Mirosława Sekuły nic albo niewiele 
wyjaśni. W tym zakresie Sobiesiak miał rację, wypominając komisji w żywe 
oczy, że miliony z jego podatków są marnotrawione na bezefektowne obrady. 
Z naszych podatków także.

W jednym z podopolskich domów 
zabezpieczono ponad tysiąc roślin 
marihuany. Czarnorynkowa wartość 
narkotyku to ponad milion złotych. Za-
trzymano dwóch mieszkańców Opola 
- za uprawę i wytwarzanie narkotyku 
grozi im kara do 15 lat pozbawienia 
wolności. 

Na miejscu policjanci zastali 31 i 41- 
latka „pracujących nad swoją uprawą”. 
Plantacja zajmowała trzy pomieszcze-
nia domku, była bardzo profesjonalnie 
przygotowana i wyposażona w oświe-
tlenie i system nawadniania. Policjanci 
zabezpieczyli ponad tysiąc roślin konopi 
indyjskiej, kilka kilogramów suszu oraz 
kilkanaście worków z suchymi łodyga-
mi. Funkcjonariusze ustalili, że męż-
czyźni zajmowali się tym procederem 
od dłuższego czasu.



3panorama OPOLSKA

luty
2010PRZESTĘPCY

Seria napaści na kobiety, w tym na tle seksualnym, 
rozpoczęła się 9 stycznia br. w Zielonej Górze. 
Doszło w sumie do 10 napadów. Pięć z nich miało miej-
sce w Zielonej Górze, pozostałe w Świdnicy, Lubsku, 
Wschowie, Krośnie Odrzańskim i Leśniowie Wielkim.  
Policja dysponuje sześcioma portretami pamięciowymi 
sprawców. Został także ustalony profil DNA sprawcy 
jednej z napaści w Zielonej Górze. W lubuskim gar-
nizonie obowiązuje stan podwyższonej gotowości. W 
ciągu doby nad bezpieczeństwem mieszkańców Zielonej 
Góry i okolic czuwa ok. 150 policjantów, zarów-
no umundurowanych, jak i pracujących po cywilnemu. 

DZIESIĘĆ LAT  TEMU NA OPOLSZCZYŹNIE POLICJA TEŻ 
ZOSTAŁA POSTAWIONA W STAN NADZWYCZAJNEJ GOTOWOŚCI

Co czwarta kobieta na Wyspach Brytyjskich padła ofiarą gwałtu. Takie
szokujące wyniki przynoszą badania organizacji Havens zajmującej się 
przemocą wobec kobiet - podaje Polskie Radio Londyn.Dwadzieścia 
pięć procent badanych przyznało, że uprawiało seks wbrew swojej woli. 
Autorzy badań podkreślają, że zmuszanie do stosunku kwalifikuje się ja-
ko gwałt, nawet jeśli kobieta uprawia seks z mężem czy narzeczonym. 
Sondaż pokazuje też, że co piąta zgwałcona nie zdecydowałaby się na zgło-
szenie przestępstwa na policję.
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TRZYLATEK OPOWIEDZIAŁ, JAK ZGINĄŁ W CZASIE BITWY NAD JAPONIĄ
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Grupa antyterrorystyczna z Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Opolu wraz z
funkcjonariuszami z Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego zlikwidowali
profesjonaln¹ uprawê marihuany. W
jednym z podopolskich domów zabez-
pieczyli ponad tysi¹c konopi indyjskich,
kilka kilogramów suszu oraz kilkanaœcie
worków z suchymi ³odygami. Czarno-
rynkowa wartoœæ narkotyków to ponad
milion z³otych. Zatrzymano dwóch
mieszkañców Opola, 31 i 41-latka, któ-
rych z³apano na gor¹cym uczynku -
akurat zajmowali siê pielêgnacj¹ roœlin.

Niezamieszka³y budynek zaadopto-
wany by³ w najdrobniejszych szczegó-
³ach do potrzeb narkobiznesu. W trzech
pomieszczeniach policjanci znaleŸli pro-
fesjonalnie przygotowan¹ i w pe³ni wy-
posa¿on¹ plantacjê w profesjonalne
oœwietlenia oraz system nawadniania.

Mê¿czyŸni od dawna parali siê nie-
legaln¹ dzia³alnoœci¹. Za wytwarzanie
narkotyku w znacznej iloœci i jego upra-
wê grozi im kara do 15 lat pozbawienia
wolnoœci. Zostali aresztowani na trzy
miesi¹ce.

WIR

¯niwa w œrodku zimy

Plantacja za milion z³otych

Rozebrana karoseria samochodu osobowego i mnóstwo luŸno
le¿¹cych czêœci. Tyle zastali policjanci po wejœciu na teren
warsztatu samochodowego w którym by³ rozbierany samochód
pochodz¹cy z kradzie¿y. Policjanci zatrzymali na miejscu trzech
podejrzanych, jednemu z zatrzymanych zosta³ postawiony zarzut
paserstwa. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

Policjanci z Krapkowic ustalili,
¿e jeden z w³aœcicieli warsztatu
samochodowego prowadzi prze-
stêpcz¹ dzia³alnoœæ. W trakcie kon-
troli za jedn¹ ze œcian znaleziono
rozebran¹ karoseriê osobowego
passata (rok produkcji 2007 o war-
toœci rynkowej w chwili kradzie¿y
oko³o 60 tys. z³). Okaza³o siê, ¿e

pod koniec stycznia samochód zo-
sta³ skradziony w woj. œl¹skim.

Policjanci zatrzymali trzech
mê¿czyzn, którzy byli na miejscu i
rozbierali pojazd na czêœci. Przygo-
towywali siê do wyjazdu. Wœród nich
by³ 35-letni w³aœciciel warsztatu.
Towarzyszy³o mu dwóch 36-latków
z woj. œl¹skiego. 

W konkursie poetyckim mog¹ wzi¹æ
udzia³ osoby pe³noletnie debiutuj¹ce
lub maj¹ce na swoim koncie wydane
ksi¹¿ki.

*
Nale¿y nades³aæ:
1.Zestaw piêciu wierszy (w formacie

Word), w 3 egzemplarzach o dowolnej
tematyce, które nie by³y dot¹d publiko-
wane (tak¿e w tomikach pokonkurso-
wych, antologiach, prasie) ani nagradza-
ne w innych konkursach. Dopuszcza siê
teksty publikowane w internecie.

2. Ten sam zestaw wierszy zapisa-
ny na dyskietce lub p³ycie CD (brak za-
pisu na dyskietce lub p³ycie CD - elimi-
nuje autora z konkursu).

3. Wiersze nale¿y oznaczyæ god³em
(pseudonimem).

4. Do zestawu do³¹czyæ zamkniêt¹
kopertê, opatrzon¹ tym samym god³em,
zawieraj¹c¹ dane autora (imiê i nazwi-
sko, adres, telefon i e-mail).

5.  Mo¿na wys³aæ tylko jeden zestaw.
6. Z uwagi na koniecznoœæ umiesz-

czenia na kopercie swoich danych w

przypadku listów poleconych - nale¿y
wys³aæ przesy³kê zwyk³ym trybem.

*
Prace nale¿y nadsy³aæ do 5 kwiet-

nia 2010 r. na adres: Strzeliñski Oœro-
dek Kultury, 57-100 Strzelin, ul. Brze-
gowa 10 a. Z dopiskiem na kopercie:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Gra-
nitow¹ Strza³ê”.

W przypadku uczestników, nie ma-
j¹cych na swoim koncie wydanej samo-
dzielnej ksi¹¿ki ani arkusza poetyckie-
go - nale¿y dopisaæ na kopercie:”Przed
debiutem”. O przyznanych nagrodach
laureaci zostan¹ powiadomieni telefo-
nicznie i poczt¹ elektroniczn¹.
Wrêczenie nagród odbêdzie siê 7 maja

I nagroda - 1300 z³
II nagroda - 800 z³
III nagroda - 600 z³
oraz 4 wyró¿nienia - po 200 z³ ka¿-

de. Zostanie przyznana tak¿e Nagro-
da Specjalna dla debiutanta oraz wiele
cennych nagród rzeczowych i wyró¿nie-
nia ksi¹¿kowe.

KOM

Strzeliñski Oœrodek Kultury og³asza II Ogólnopolski Konkurs
Poetycki „O Granitow¹ Strza³ê” i Turniej 1 Wiersza

Dziupla w warsztacie

Wygraj Granitow¹ Strza³ê
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I nwestycja zrealizowana zosta³a
w rekordowym czasie dziesiêciu
miesiêcy i kosztowa³a ok. 6,8 mln

z³otych –- z czego przesz³o dwa
miliony z³otych pochodzi³y z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego, drugie tyle
z bud¿etu samorz¹du województwa.
Pozosta³e koszty sfinansowa³o cen-
trum onkologii z w³asnych œrodków.

Nowy pawilon ma ponad ty-
si¹c metrów powierzchni przewi-
dzianej na dzia³alnoœæ medyczn¹ i
oko³o 800 metrów kwadratowych,
na których umieszczona zosta³a in-
frastruktura techniczna. Powsta³ w
miejscu dawnej szpitalnej kot³ow-
ni. W przeszklonym holu znajduj¹
siê trzy stanowiska do rejestracji
pacjentów. St¹d odchodz¹ promie-
niœcie dwa korytarze. Jeden mie-
œci dwie poradnie profilaktyki
chorób piersi, poradniê genetyki,
poradniê konsultacyjn¹ chemiote-
rapii, gabinet chirurgii onkologicz-
nej oraz pracowniê mammografii
(wyposa¿ona zostanie w cyfrowy
mammograf – procedury zakupu s¹
w toku) i pracowniê usg. Po dru-
giej stronie holu, w drugiej czê-
œci budynku, znajduje siê dzien-
ny oddzia³ chemioterapii z oœmiu
stanowiskami le¿¹cymi i piêcioma
siedz¹cymi.

– Dot¹d wszystkie poradnie mie-
œci³y siê w budynku g³ównym OCO
– przypomina dyrektor Wojciech Re-
delbach. – Gdy je otwierano pod
koniec lat siedemdziesi¹tych przyj-
mowa³y dziennie od 100 do 150
pacjentów, ostatnio oko³o 400 osób
dziennie.

Nowy pawilon roz³aduje wiêc
t³ok, pacjenci oczekiwaæ bêd¹ na
poradê w bardziej komfortowych
warunkach. Poniewa¿ do nowo

powsta³ej przychodni kierowane bêd¹
osoby, które na onkologiê przy-
chodz¹, by skorzystaæ z badañ pro-
filaktycznych lub konsultacji, rozdzie-
lenie ich z pacjentami, którzy s¹ w
trakcie leczenia, ma te¿ znaczenie
psychologiczne.

Obecny w trakcie otwarcia pa-
wilonu marsza³ek województwa
opolskiego, Józef Sebesta, stwierdzi³,
i¿ wreszcie zmieni siê ogl¹d opol-
skiej onkologii postrzegany dot¹d
przez pryzmat zat³oczonych koryta-
rzy, a nie wysokiej jakoœci us³ug
medycznych.

– Onkologia i kardiologia – za-
powiedzia³ marsza³ek – s¹ dziedzi-
nami medycyny, które bêd¹ wspie-
rane przez samorz¹d województwa,
choæby z tego wzglêdu, ¿e choro-
by nowotworowe i uk³adu kr¹¿e-
nia dotykaj¹ najwiêksze rzesze spo-
³eczeñstwa.

W budynku g³ównym OCO
nadal bêd¹ funkcjonowaæ: gabinet
chirurgii onkologicznej, gabinet gi-
nekologii onkologicznej, poradnia
stomijna, opieki paliatywnej, ga-
binet zabiegowy. Ich pomieszcze-
nia bêd¹ sukcesywnie moderni-
zowane.

Doktor Wojciech Redelbach
uwa¿a, ¿e Opolskie Centrum On-
kologii zarówno pod wzglêdem
warunków, jak i jakoœci leczenia
dorównuje licz¹cym siê placówkom
specjalistycznym w kraju.

– 95 procent nowotworów
mo¿emy leczyæ sami, kolejki mamy
jedne z najkrótszych w kraju i
nowoczesny, bo zakupiony w ostat-
nich latach, specjalistyczny sprzêt
diagnostyczny.

Dla pacjentów nowe poradnie
czynne s¹ od 1 lutego.

MS

W Opolskim Centrum Onkologii otwarto nowoczesny
pawilon z przychodniami

Oby mniej t³oczno

Lovela to rodzina hipoalergicznych œrodków do prania pieluszek i bielizny
niemowlêcej oraz ubranek dzieciêcych, doskona³a równie¿ dla alergików
i osób z wra¿liw¹ skór¹. Posiada pozytywn¹ opiniê Instytutu Matki i Dziecka

Lovela kolor 600 g kosztuje ok. 9 z³.
Produkty Lovela zapewniaj¹ skuteczne i wygodne pranie.
* s¹ bezpieczne dla skóry dziecka,
* skutecznie usuwaj¹ zabrudzenia,
* dobrze wyp³ukuj¹ siê z tkanin,
* nie wywo³uj¹ podra¿nieñ delikatnej i wra¿liwej skóry  niemowl¹t,
* maj¹ delikatny, neutralny zapach,
* nadaj¹ siê do prania we wszystkich temperaturach,  zarówno rêcz-

nego, jak i w pralce automatycznej.
Delikatny p³yn do p³ukania w nowym ekonomicznym 2-litrowym

opakowaniu - cena ok. 21 z³.
Miêkka, puszysta œwie¿oœæ dla niemowl¹t i ma³ych dzieci a tak¿e osób

z wra¿liw¹ skór¹. P³yn ma subtelny, œwie¿y zapach. Sprawia, ¿e ubrania
staj¹ siê miêkkie i mi³e w dotyku. W
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D
 olegliwoœæ ta postrzegana
jest g³ównie jako problem
spo³eczny. Jest przyczyn¹
napiêæ w zwi¹zku, a czêsto

nawet separacji ³ó¿ek. Cierpi¹cy na
zaburzenia oddychania w czasie snu
czêsto nie zdaj¹ sobie jednak spra-
wy z tego, ¿e poza uci¹¿liwoœci¹ dla
otoczenia, chrapanie mo¿e mieæ tak-
¿e przykre konsekwencje dla zdrowia,
które mog¹ wp³ywaæ równie¿ na ¿ycie
zawodowe.

Zaniedbanie chrapania, mo¿e do-
prowadziæ do rozwiniêcia siê zespo³u
bezdechów œródsennych. Jest to
znacznie powa¿niejsze schorzenie,
które wi¹¿e siê z trudnoœciami w od-
dychaniu w czasie snu. Przerywany,
czasem nawet kilkanaœcie razy w ci¹-
gu nocy, sen nasila objawy niedotle-
nienia przez co osoba chrapi¹ca bu-
dzi  siê zmêczona i niewyspana. Nad-
pobudliwoœæ, dra¿liwoœæ i problemy z
koncentracj¹, bêd¹ce tego rezultatem,
negatywnie wp³ywaj¹ na jakoœæ naszej
pracy.

Zasypianie w niecodziennych oko-
licznoœciach, np. za kierownic¹ stano-
wi te¿ zagro¿enie na drodze. Dlate-
go wzrasta œwiadomoœæ spo³eczna
odnoœnie problemów z oddychaniem
w czasie snu. Dotyczy to nie tylko
chrapania, ale przede wszystkim bez-
dechu.

- Tak¹ tendencjê mo¿na zauwa-
¿yæ zw³aszcza w grupach aktywnych
zawodowo, np. wœród managerów
czy osób prowadz¹cych w³asny biz-
nes – mówi Anetta Gawe³, dyrektor
kliniki, zajmuj¹cej siê leczeniem chra-
pania i bezdechów œródsennych. -

Wœród tych osób motywacj¹ do pod-
jêcia leczenia jest koniecznoœæ utrzy-
mywania sta³ej aktywnoœci zawodo-
wej, nierzadko wyjazdów, w czasie
których chrapanie po prostu prze-
szkadza otoczeniu. Ponadto osoby te
nie mog¹ pozwoliæ sobie ani na d³ug¹
nieobecnoœæ w pracy, ani na zmêcze-
nie i brak koncentracji, bêd¹cy wyni-
kiem bezdechu.

Rosn¹ce zapotrzebowanie powo-
duje, ¿e kliniki lecz¹ce problem zabu-
rzeñ oddychania w czasie snu siêgaj¹
po coraz nowoczeœniejsze rozwi¹zania.
Plastyka gard³a, podniebienia miêkkie-
go i jêzyczka, przeprowadzona metod¹
koblacji nie wymaga hospitalizacji i szyb-
ko pozwala wróciæ do obowi¹zków za-
wodowych. Operacja pozwala w spo-
sób bezkrwawy i bezbolesny pozbyæ siê
tej uci¹¿liwej dolegliwoœci. Taka forma
zabiegu jest wygodna dla osób prowa-
dz¹cych aktywny tryb ¿ycia, poniewa¿
nie wymaga hospitalizacji oraz nie zmu-
sza do przeznaczania urlopu na walkê
z chrapaniem.

KOM

Zmêczenie w pracy, przysypianie w ci¹gu dnia,
uczucie niewyspania nawet po 8 - godzinnym œnie.

Jak siê
okazuje
przyczyn¹
naszej
niskiej
wydajnoœci
oraz sta³ego
zmêczenia
w pracy
mo¿e byæ
chrapanie

Chrapanie wp³ywa
na pracê

W domku jednorodzinnym
w Brzegu dosz³o do dramatu.
Ziêæ kilkakrotnie dzwoni³ do
teœciów, którzy jednak nie od-
bierali telefonu. W koñcu po-
stanowi³ do nich rano podje-
chaæ. W mieszkaniu znalaz³
zw³oki  emerytów. 90- letni
mê¿czyzna i 88-letnia kobie-
ta zatruli siê czadem, wydo-
bywaj¹cym siê z pieca kaflo-
wego.

Na pocz¹tku lu tego
mieszkaniec Prudnika za-
dzwoni³ na pogotowie, gdy
nagle Ÿ le  s iê  poczu³  w
³azience. Okaza³o siê, ¿e w
mieszkaniu jest bardzo wy-
sokie stê¿enie tlenku wêgla.
Przyczyn¹ ulatniania by³ ze-
psuty piecyk gazowy.

Równie¿ w Nysie uda³o siê
uratowaæ piêæ osób, które za-
tru³y siê czadem. Nad ranem
w Hajdukach (powiat nyski)
interweniowa³a stra¿ po¿arna.
Tym razem zepsu³ siê piec
centralnego ogrzewania. Po-
szkodowani zostali przewie-
zieni do szpitala. Najwiêksza
iloœæ osób zaczadzonych w
tym sezonie zimowym odno-
towana zosta³a w powiecie
kêdzierzyñskim. Uratowano
tam ki lkanaœcie zaczadzo-
nych osób.

WIR

Zabójczy
czad
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M oja przyjació³ka Ula zapy-
ta³a: – Nie znasz mo¿e
 kogoœ, kto móg³by wyje-

chaæ na  trzy miesi¹ce? Znajomi w
Niemczech szukaj¹ kogoœ, kto za-
mieszka³by z ich rodzicami i im
pomaga³.

Nigdy nie myœla³am o czymœ
takim, ale wtedy poczu³am, ¿e jest
to dla mnie szansa.

– W³aœnie znalaz³aœ! Siedzi przed
tob¹ – stwierdzi³am zdecydowanie.

Dopiero potem zaczê³am siê
martwiæ, kto siê zajmie dzieæmi. Od
dwóch lat jestem 36-letni¹ wdow¹.

Z pomoc¹ przysz³a ciocia, która
zaoferowa³a pomoc przy 10-letniej
córce i o dwa lata starszemu syno-
wi. Dwa dni póŸniej siedzia³am w
busiku, za który zap³aci³a rodzina
starszej pani i jecha³am w niezna-
ne. Dopiero w ma³ym niemieckim
miasteczku dotar³o do mnie, ¿e
zdana jestem sama na siebie i nie-
znanych mi ludzi, których jêzyka
dobrze nie rozumiem.

Pod bramk¹ mojego nowego
domu sta³y dwie rozeœmiane kobie-
ty. Jedna tr¹ci³a drug¹: – To ta nowo?
Tako m³odo? Eee... nie da se rady.
Ogl¹da³y mnie jak na wybiegu.
Wtedy poczu³am przera¿enie.

*
Praca okaza³a siê bardzo ciê¿ka

– ledwo poruszaj¹cy siê Henry i

przepraszaj¹ca za
wszystko Maria, jego ¿ona.

Mój wygl¹d zaniepokoi³  Henrego,
bo wezwa³ 60-letni¹ córkê Lidiê, która
zrobi³a mi przes³uchanie: ile lat, za-
wód, dzieci, prowadzenie domu, zna-
jomoœæ obs³ugi urz¹dzeñ elektrycz-
nych. Na szczêœcie mówi³am po an-
gielsku, a oni mieszkali kilka lat w
Kanadzie. Zaczê³am uczyæ siê nie-
mieckiego, bo okaza³o siê, ¿e wie-
dza wyniesiona z ³aw szkolnych
dawno ju¿ mi wywietrza³a.

ANIO£ Z OPOLA
Szybko odnalaz³am siê w nowej

roli, choæ pierwszy tydzieñ to nie-
zapowiedziane wizyty ca³ej familii,
naloty córki, patrzenie mi na rêce
i do garnków. – Jesteœ naszym
anio³em – us³ysza³am po kilku dniach.
– Traktujem ciê jak wnuczkê z in-
nego kraju.

Kilka dni po moim przyjeŸdzie
starsi pañstwo obchodzili 61 rocz-
nicê œlubu. Otworzy³am butelkê
wina, zapali³am œwiece w ich poko-
iku, kupi³am kwiaty. Wszyscy byli
zdziwieni, co siê dzieje.

– Macie dziœ œwiêto, takiej rocz-
nicy te¿ bym sobie ¿yczy³a – po-
wiedzia³am wzruszona.

Maria podesz³a do ³ó¿ka Henry-
ka, z którego siê nie rusza³, uca³o-
wa³a go, wziêli siê za rêce i tak
siedzieli kilka godzin wspominaj¹c
m³odoœæ.

Co wieczór zagl¹da³a córka Li-
dia. – Wiesz Jolu – mówi³a do mnie.
– A to niespodzianka. S¹ teraz tacy
szczêœliwi. Nie zawsze tak by³o,

mama by³a
zazdrosna, tata by³ trud-
ny i lubi³ flirtowaæ z innymi kobie-
tami. Tak siê cieszê, ¿e nimi siê
opiekujesz.

Po takich s³owach pomyœla³am, ¿e
to jest najpiêkniejsza nagroda za nie-
dospane noce, wymiociny na poœcie-
li, zasikane przeœcierad³a, pranie, go-
towanie i sprz¹tanie. Za wyci¹ganie
z buzi staruszków sztucznych szczêk
pe³nych resztek jedzenia, kichanie
wprost w moje jedzenie, d³ubanie w
nosie – musia³am siê z tym oswoiæ.
Na pocz¹tku nie raz wymiotowa³am.

Maria by³a zagubiona, nawet
drepta³a niepewnie po domu, prze-
straszona obecnoœci¹ kogoœ obcego.
Wtedy pomyœla³am o w³asnej bab-
ci. Od razu polubi³am ujmuj¹cy
uœmiech Marii. Skrêpowanie powo-
li mija³o. Sama czu³am siê niepew-
nie, gdy musia³am j¹ po raz pierw-
szy wyk¹paæ.

Po jakimœ czasie zbli¿y³yœmy siê
do siebie na tyle, ¿e rozumia³yœmy
bez s³ów. Gdy mia³a doœæ goœci, mru-
ga³a do mnie i wszystko by³o jasne.
By³am dla niej wybawieniem, mówi¹c
¿e zaraz ma wizytê u lekarza. Space-
rowa³am z ni¹, chodzi³am z ni¹ do
koœcio³a, na koncerty, elegancko
ubiera³am.

Ksi¹dz, mieszkaj¹cy naprzeciw-
ko, kiedy przychodzi³ co miesi¹c z
komuni¹, mówi³: – Pani
przywróci³a j¹ ¿yciu,
to nie ta kobieta.

Lekarz, pielêgniar-
ki nie mogli siê nas
nachwaliæ.

OSTATNI RUM
PRZED ŒMIERCI¥

Maria nigdy w ¿yciu nie prowa-
dzi³a auta. W wieku 87 lat dosiad³a
mechanicznego rumaka – motoru dla
starszych ludzi, z fotelikiem, koszy-
kiem na zakupy i biegami. Najszyb-
ciej mog³a jechaæ 6 km na godzinê,
a ja sz³am przy niej i pomaga³am
przy manewrach.

– Bêd¹ siê ze mnie œmiaæ – ba³a
siê, co powiedz¹ s¹siedzi.

Najpierw robi³yœmy slalom
miêdzy krzes³ami na podwórku,
opanowywa³a skrêty. Okaza³o siê,
¿e ma wspania³e wyczucie odle-
g³oœci.

– Urodzony z pani rajdowiec –
mówi³am.

By³a taka szczêœliwa, gna³a z
wiatrem w srebrnych w³osach po
parku, œmia³a siê g³oœno. Raz chcia-
³a z fantazj¹ wjechaæ do bramki i
porysowa³a trochê b³otnik.

– Co powie Henry – ba³a siê.
– To nic, kochanie, chcia³bym

zobaczyæ jak sobie radzisz na mo-

torku – uœmiechn¹³ siê smutno jej
m¹¿. – Zanim umrê.

Henry nie zawsze by³ ³atwy i
sympatyczny. – Daj mi spokój, nie
potrzebujê ciê, mo¿esz jechaæ do
domu – wykrzycza³ kiedyœ do mnie.

„Strajk” – napisa³am na du¿ych
kartkach i powiesi³am w kilku miej-
scach.

Córki Lidia i m³odsza Monika przy-
sz³y tego dnia. – Og³osi³am strajk w³o-
ski. Wszystko robiê porz¹dnie, ale nie
uœmiecham siê i nie rozmawiam – wy-
jaœni³am. – Tylko to, co konieczne.

Œmia³yœmy siê z tego, choæ one
wystraszy³y siê, ¿e wyjadê.

Zanim Henryk umar³, zwioz³am
go na podwórko. Tydzieñ przed am-
putacj¹ nogi. Wróci³ ze szpitala, ju¿
bez koñczyny. Rozp³aka³ siê ze szczê-
œcia na nasz widok. Ogoli³am go,
uczesa³am. Nie chcia³ jeœæ, ani piæ,
nie chcia³ za³o¿yæ pampersa.
Chcia³ po prostu umrzeæ. Pro-
si³ o trochê rumu. Czeka³am
na lekarza z decyzj¹, czy mo¿-
na spe³niæ jego proœbê. Nie
zd¹¿y³ siê napiæ. Umar³ ko³o
6 rano. Œmieræ czuæ
by³o w powietrzu.
Nie mog³am tej
nocy spaæ.
Kr¹¿y³am
i na-

s³uchiwa-
³am, czy oddycha.

– Wybieraj, co chcesz, nie
patrz na ceny – powiedzia³a Lidia
w jednym z najdro¿szych sklepów
z odzie¿¹ w mieœcie. Nie chcia³am,
ale Lidia ubra³a mnie na pogrzeb w
superciuchy. To by³y najdro¿sze za-
kupy w moim ¿yciu.

Po raz pierwszy ktoœ przy mnie
umar³. Prze¿y³am to jak rodzinny dra-
mat. Wróci³y wspomnienia. Na
dŸwiêk telefonu podskoczy³am. Przy-
pomnia³am sobie, jak w s³uchawce
obcy g³os zakomunikowa³, ¿e m¹¿
mia³ œmiertelny wypadek. Do dziœ
trudno mi w to uwierzyæ. Wyjecha³
do pracy i nigdy nie wróci³. Jakby
by³ na wiecznej delegacji. Ku moje-
mu zaskoczeniu teraz by³am opano-
wana, dopiero po kilku godzinach wy-
p³aka³am siê i napi³am tego henry-
kowego rumu – za niego i za siebie.

WIÊZIENIE ZA EURO
Nawi¹za³am kontakty z kole¿an-

kami z Polski, najczêœciej z Opolsz-
czyzny lub Œl¹ska, które pozna³am
w czasie zakupów, w przychodni,

W³aœciwie nie szuka³am pracy, choæ pieni¹dze
z oszczêdnoœci zaczê³y siê koñczyæ.
Powoli zastanawia³am siê, czy po  przerwie,
kiedy siedzia³am w domu z dzieæmi znajdê
pracê. Okaza³o siê, ¿e nie mam na to
¿adnych szans. W wieku 36 lat
z dwójk¹ dzieci by³am za stara.

Najbardz ie j  za
mam¹ têskni³ syn.
Do dziœ nie rozu-
mie, dlaczego nie
widzi jej przez wie-
le miesiêcy

pralni. Porzuci³y swo-
je dotychczasowe ¿ycie, mê-

¿ów alkoholików, rozbite ma³¿eñ-
stwa, d³ugi, chore dzieci. Ka¿da z
nich wybra³a wygnanie z innego po-
wodu. Wiele z nich nie mia³o ta-
kich rodzinnych stosunków jak ja.
Za kilkadziesiat euro dziennie by³y
poni¿ane, oszukiwane, a czêsto
uwiêzione przez swoich podopiecz-
nych, uznaj¹cych ¿e maj¹ byæ do ich
natychmiastowej dyspozycji.

Mnie siê uda³o. Zwykle rano pie-
lêgniarka Karin przywozi³a mi ciep³e
rogaliki, czasem z nami jad³a œniada-
nie, s¹siadki przynosi³y ciasta, lekarz
przynosi³ czekoladki. Wiedzia³, ¿e
du¿o czytam, wiêc wrzuca³ mi do
skrzynki œlicznie zapakowane pa-
czuszki z ksi¹¿kami w wersjach an-
gielsko-niemieckich,
¿ebym szkoli³a jê-
zyk. Du¿o roz-

mawialiœmy. Martwi³
siê, ¿e rozstanie jest dla

mnie ciê¿kim prze¿yciem.
I nagle zda³am sobie sprawê,

¿e w Opolu nikt siê o mnie nie
martwi, tak jak ci obcy ludzie.

Têskni³am za dzieæmi, które na
kilka tygodni wakacji przyjecha³y do
mnie. Nie mog³y nacieszyæ siê nie-
skoñczon¹ iloœci¹ lodów, s³odyczy i
soków. Zwiedzaliœmy razem okolice,
rodzina Marii okaza³a nam wiele serca.

– Mamo, jak to jest, ¿e tu siê
nieznajomi do siebie uœmiechaj¹ i
pozdrawiaj¹ na ulicach? – pyta³y
mnie.

Wróci³am do domu ze sporymi
pieniêdzmi, prezentami, wymêczo-
na i stêskniona.

Po dwóch miesi¹cach myœlê o
nastêpnym wyjeŸdzie. Zaczê³am
têskniæ za Mari¹ i jej rodzin¹, któ-
ra nagle sta³a siê moj¹. Pracy zna-
leŸæ w Opolu nadal nie mogê. Pie-
ni¹dze stopnia³y w zastraszaj¹cym
tempie. Jedynie nie wiem, jak po-
radz¹ sobie beze mnie moje dzieci.

WYS£UCHA£A  BEATA D¯ON

Kêdzierzyn-KoŸle zosta³ jednym spoœród 58 miast, które bêd¹ goœciæ
reprezentacjê narodow¹ Norwegii, bior¹c¹ udzia³ w V Europejskich Igrzy-
skach Olimpiad Specjalnych. Decyzja œwiatowej organizacji Special Olym-
pics o tym, ¿e zmagania odbêd¹ siê we wrzeœniu w Warszawie, zosta³a
przyjêta z wielkim entuzjazmem. Rywalami Polski by³y takie pañstwa jak
Belgia, Hiszpania czy Portugalia. Od 18 do 24 wrzeœnia zawita w Polsce
1600 sportowców, 600 trenerów z 58 krajów, 1500 cz³onków rodzin za-
wodników, 2000 wolontariuszy, 200 sêdziów i 250 lekarzy.

Od 15 wrzeœnia przez trzy dni poszczególne reprezentacje bêd¹ odpo-
czywaæ po podró¿y w jednym z wytypowanych miast, które bior¹ udzia³ w
Programie Miast Goszcz¹cych. Tam te¿ bêd¹ przygotowywaæ siê i treno-
waæ przed olimpiad¹. Kêdzierzyn-KoŸle nie znalaz³ siê w tym gronie przy-
padkowo. Miasto ma idealn¹ infrastrukturê sportow¹, z której bêd¹ korzy-
staæ Norwedzy. Dodatkowym atutem jest to, ¿e od lat organizowane s¹ tu
imprezy dla osób niepe³nosprawnych. Ich motorem napêdowym jest na-
uczycielka Ewa Ha³ambiec z miejscowego Zespo³u Szkó³ Specjalnych, która
wspó³pracuje z nauczycielami i uczniami kozielskiego liceum im. Henryka
Sienkiewicza. Pani Ewa pe³ni równoczeœnie funkcjê dyrektora Olimpiad
Specjalnych w województwie opolskim.

WIR

Kêdzierzyn-KoŸle w gronie organizatorów

Norwedzy na OpolszczyŸnie
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Zu¿yte zawieszenie
uniemo¿liwia

precyzyjn¹ regulacjê
zbie¿noœci co z kolei
przyœpiesza zu¿ycie

opon.

W tym roku zima d³ugo dawa³a szansê kierowcom  przygotowania samochodów do œnie¿nej aury. Oszczêdzanie na
przegl¹dach nie zawsze koñczy siê podjechaniem do warsztatu i wymian¹ zepsutej czêœci na now¹

Opony

Opony to oczywiœcie pod-
stawa. Jak co roku w wiêk-
szoœci magazynów bran¿o-

wych promowane jest ogumienie
zimowe. Problem polega na tym,
¿e w praktyce wielu kierowców
nie staæ na zmianê ogumienia i
sezon zimowy rozpoczynaj¹ na
³ysych oponach. Wzglêdy finanso-
we nie mog¹ byæ tu-
taj ¿adnym wyt³uma-
czeniem. £yse opony
to zagro¿enie zdrowia
i ¿ycia nie tylko dla
kierowcy i jego pasa-
¿erów, ale tak¿e dla
innych u¿ytkowników
drogi, którzy maj¹
pe³ne prawo ¿¹daæ, aby samocho-
dy w takim stanie by³y wy³¹czone
z ruchu.

Pojawia siê w tym miejscu inne
pytanie – jeœli ktoœ musi oszczê-
dzaæ na oponach, powinien wzi¹æ
to pod uwagê w chwili zakupu
samochodu i wybraæ taki model,
który wymaga mniejszej œrednicy
opon, tzn. tañszych.

Osoby, które dysponuj¹ odpo-
wiedni¹ gotówk¹ i swobodnie wy-
bieraj¹ wœród opon zimowych po-
winny pamiêtaæ o jednej zasadzie
– zim¹ sprawdzaj¹ siê lepiej opony
wê¿sze – nie warto inwestowaæ w
super szerokie „zimówki”, nawet
jeœli przemawiaj¹ za tym wzglêdy es-
tetyczne. Doskona³ym przyk³adem
mog¹ byæ tutaj samochody rajdowe

w zimowej specyfikacji – ¿aden
kierowca na œnieg i lód nie
zak³ada przesadnie szerokich
opon. Oczywiœcie – w warun-
kach drogowych, gdzie na-
wierzchnie s¹ odœnie¿ane mo¿-
na pozwoliæ sobie na pewien
kompromis, ale optymalnym wyj-

œciem wydaje siê po prostu drugi
komplet felg – najlepiej stalowych
i starannie dobrane ogumienie.

Hamulce
Problemy z uk³adem hamulco-

wym zdarzaj¹ siê dziœ zdecydowa-
nie rzadziej ni¿ w epoce maluchów
i du¿ych fiatów. Zima niezwykle su-
rowo „ocenia” nawet najdrobniej-

sze nieprawid³owoœci w dzia³aniu
tego uk³adu. Test hamulców jest
badaniem podstawowym podczas
obowi¹zkowego przegl¹du technicz-
nego. Diagnosta kontroluje nie tylko
wydajnoœæ hamulców, ale tak¿e rów-
nomiernoœæ ich dzia³ania na po-
szczególnych ko³ach. W³aœnie ten
parametr decyduje o stabilnoœci kie-
runkowej pojazdu podczas hamo-
wania. Latem, jeœli jedno z kó³ ha-
muje s³abiej ni¿ s¹siednie po dru-
giej stronie samochodu, mo¿emy
tego w ogóle nie odczuwaæ lub po
prostu nieco mocniej przytrzymaæ
kierownicê.

Zim¹ na œliskiej nawierzchni taka
usterka mo¿e niespodziewanie wpro-
wadziæ samochód w poœlizg. GroŸba
st³uczki lub wypadku staje siê bar-
dzo realna nawet przy lekkim ha-
mowaniu. Wniosek jest prosty – jeœli
samochód ma ju¿ swoje lata a data
przegl¹du jest jeszcze odleg³a, war-
to odwiedziæ diagnostê wczeœniej i
poprosiæ o sam¹ kontrol¹ hamulców.
Wiele serwisów w okresie zimowym
prowadzi bezp³atne akcje kontroli –
warto z nich skorzystaæ.

Zawieszenie
Zawieszenie to utrapienie wiêk-

szoœci kierowców je¿d¿¹cych po
naszych drogach. Niestety – nie
mo¿na bagatelizowaæ jego zu¿ycia, bo
to po pierwsze jest niebezpieczne
a po drugie zbyt drogo kosztuje. Luzy
w zawieszeniu utrudniaj¹ zachowa-
nie pe³nej kontroli nad pojazdem.

Po pierwsze – tracimy wyczu-
cie na kierownicy, po drugie – auto
staje siê nieprzewidywalne podczas
hamowania na œliskiej nawierzch-
ni. Zu¿yte zawieszenie uniemo¿li-
wia precyzyjn¹ regulacjê zbie¿no-
œci co z kolei przyœpiesza zu¿ycie
opon. „Oszczêdnoœæ” na naprawach
zawieszenia sprawia, ¿e pieni¹dze

wydane na opony wyrzucimy w
b³oto.

Amortyzatory
Czo³owe firmy motoryzacyjne

zalecaj¹ kontrolê amortyzatorów co
20 tys.-30 tys. km. Zu¿ycie amorty-
zatorów zale¿y od techniki jazdy i
od rodzaju nawierzchni, po której
zwykle porusza siê auto.
Na równych autostrado-
wych drogach, pokonywa-
nych w turystycznym tem-
pie dobry amortyzator wy-
trzyma nawet 100 tys.
km. Na dziurawych na-
wierzchniach pokonywa-
nych codziennie w drodze do pra-
cy – mo¿e nadawaæ siê do wymia-
ny znacznie szybciej. Niektórzy kie-
rowcy wyczuwaj¹ zu¿ycie amortyza-
torów. Inni – nie zdaj¹ sobie na-
wet z tego sprawy. St¹d okresowa
kontrola jest rzecz¹ niezwykle
istotn¹.

Panuje b³êdne przekonanie, ¿e
delikatna, asekuracyjna jazda gwa-
rantuje pe³ne bezpieczeñstwo au-
tem ze zu¿ytymi amortyzatorami.
Niestety, nawet najostro¿niejszy

kierowca mo¿e znaleŸæ siê nagle w
takiej sytuacji, w której z³y stan
amortyzatorów oka¿e siê bezpoœred-
ni¹ przyczyn¹ wypadku. Co wiêcej
– w samochodach nowszej genera-
cji wyposa¿onych w uk³ad ABS zu-
¿yte amortyzatory zdecydowanie
wyd³u¿aj¹ drogê hamowania. Ko³a,
które przesadnie podskakuj¹ na nie-
równoœciach blokuj¹ siê w powie-

trzu a elektronika pojaz-
du odbiera to jako poœlizg
i zmniejsza si³ê hamowa-
nia nawet do zera. W
szczególnym przypadku
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e auto
jad¹ce z prêdkoœci¹ 40 km/
h nie zdo³a zatrzymaæ siê

przed przejœciem dla pieszych, tyl-
ko w tempie ¿ó³wia wjedzie na pasy
i potr¹ci zaskoczonych przechodniów.

Zim¹, kiedy liczy siê ka¿dy cen-
tymetr odjêty z drogi hamowania
jakoœæ amortyzatorów ma znaczenie
priorytetowe. Ka¿dy kierowca we
w³asnym interesie powinien zatem
sprawdziæ stan amortyzatorów –
choæby dlatego, by wiedzieæ czy jego
auto nie zagra¿a pasa¿erom i innym
uczestnikom ruchu drogowego.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

Zim¹ sprawdzaj¹
siê lepiej opony
wê¿sze – nie
warto inwesto-

waæ w super sze-
rokie „zimówki”

Artur Klose ze Strzeleczek (powiat krapkowicki) jest twórc¹
dwujêzycznego komiksu pod tytu³em „Tajemnice Opolszczy-
zny”. Jego bohaterowie Bobby i Molly podró¿uj¹ po opolskich
gminach, odkrywaj¹c sekrety z przesz³oœci, spotykaj¹c histo-
ryczne postaci, poznaj¹c lokalne ciekawostki. Nauczyciele jê-
zyka niemieckiego w Polsce ju¿ dawno wpadli na pomys³, ¿e
jest to dobre narzêdzie edukacyjne dla uczniów. W marcu autor
tego niecodziennego podrêcznika jedzie na Ukrainê. Do Lwo-
wa wysy³a go Instytut Goethego, aby zaprezentowa³ polsko-
niemiecki komiks i przy okazji zosta³ ambasadorem niemiec-
kiej kultury.

Pomys³ takiej nauki zrodzi³ siê, gdy pan Andrzej wyjecha³ do
Niemiec po skoñczeniu opolskiego liceum plastycznego. Nie zna³
niemieckiego, ale za to uwielbia³ komiksy. Okaza³o siê, ¿e dziêki
temu szybko opanowa³ podstawy jêzyka. Do tej pory Klose wyda³
równie¿ ksi¹¿eczki dwujêzyczne o przygodach Bobby i Molly, od-
wiedzaj¹cych m.in. Lipsk, Norymbergiê czy Kassel. Autor chcia³by,
aby jego bohaterowie zaczêli zwiedzaæ nie tylko Europê, ale ca³y
œwiat.

WIR

Komiks jako podrêcznik

Bobby i Molly pojad¹
na Ukrainê
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Za oknami plucha, termometr wska-
zuj¹cy ledwie kilka stopni na plusie,
czapki, szaliki, p³aszcze... Nic wiêc dziw-
nego, ¿e wiêkszoœæ z nas z utêsknie-
niem czeka na pierwsze mocniejsze
promienie s³oñca, marz¹c o ciep³ym,
letnim dniu.

Têsknota za smakami lata jest tym
wiêksza, im mniej dni dzieli nas od wa-
kacyjnych przyjemnoœci. Próbowaliœmy
zatrzymaæ s³oneczne aromaty mro¿¹c,
pekluj¹c, susz¹c i konserwuj¹c, jednak
to tylko namiastka prawdziwego s³oñ-
ca. W supermarketach zastajemy ³adne
i dojrza³e, ale zupe³nie pozbawione
smaku owoce. I wci¹¿ nie jesteœmy
usatysfakcjonowani, bo jak tu czekaæ
na lato prze¿uwaj¹c wysuszone poma-
rañcze, gumowe morele, czy papiero-
we banany?

Zdrowotnych walorów warzyw i owo-
ców z letnich sadów nie da siê zast¹-
piæ. Szczególnie teraz, gdy pogoda
zdaje siê robiæ wszystko, aby po³o¿yæ
nas do ³ó¿ka, powinniœmy gromadziæ w
organizmie jak najwiêcej witamin, chro-
ni¹cych nas przed op³akanymi skutka-
mi przemoczonych butów, czy prze-
marzniêtych uszu.

Jak jednak dbaæ o zdrowie w sku-
teczny, bezpieczny i przyjemny sposób?
Mo¿na piæ soki, szczególnie te wzbo-
gacone w naturaln¹ witaminê C. Jed-
nak ich smak odbiega daleko od sma-
ku prawdziwych, osobiœcie wyciskanych

soków. D¿emy? S³odzone i pasteryzo-
wane nie siêgaj¹ nawet do piêt konfitu-
rom babci. Mo¿e desery? Na ciep³o lub
zimno, z dodatkiem jogurtu lub syropu
owocowego szybko mog¹ siê staæ nie
tylko ulubionym smako³ykiem, ale i ory-
ginaln¹ propozycj¹ obiadow¹.

Na wielu pólkach sklepowych odna-
leŸæ mo¿na propozycjê zachêcaj¹c¹ do
spróbowania iœcie rajskiego deseru -Na-
leœników z brzoskwiniami Virtu. Gotowe
dania Virtu s¹ bardzo ³atwe w przygo-
towaniu, a ich aromat ma szansê za-
chwyciæ nawet najbardziej wybrednego
smakosza.

Owoce przetwarzane natychmiast
po zbiorach zachowuj¹ swój niepowta-
rzalny aromat, a delikatne ciasto syci -
wystarczy podgrzaæ, przybraæ kilkoma
listkami miêty, dodaæ ulubiony jogurt lub
cukier puder, a nowe danie mo¿e chwy-
ciæ za serce nie tylko najbli¿sz¹ rodzi-
nê, ale tak¿e znajomych i przyjació³,
zaproszonych na niedzielny podwie-
czorek.

Naleœniki z nadzieniem brzoskwinio-
wym to idealna propozycja na wiosen-
ne popo³udnia. Jedz¹c tak przygotowa-
ny, pyszny rajski deser, mo¿na prze-
nieœæ siê nie tylko w czasie, ale i w prze-
strzeni- do letniego, obfituj¹cego w
najlepsze dary sadu, z którego ¿aden
owoc nie jest zakazany. A ile przy tym
smakowych radoœci…

KOP

Lubisz ostre, dobrze przyprawione jedzenie? A mo¿e wolisz raczej przek¹siæ coœ delikatnego? Sam wybierzesz
co zjesz, jeœli weŸmiesz udzia³ w naszym konkursie. Wystarczy, ¿e odpowiesz na pytanie:

           Jak nazywaj¹ siê najnowsze wersje popularnej kanapki Longer serwowanej
                                  w restauracji KFC?

Nowa oferta Longer Mix pozwala zaspokoiæ g³ód oraz umo¿liwia dopasowanie menu do indywidualnych potrzeb i
gustów, a wszystko to za niewygórowan¹ cenê. Longer z zio³owym sosem to oferta dla tych, którzy preferuj¹ ³agodniej-
sze smaki, zaœ kanapka z sosem meksykañskim i ¿ó³tym pieprzowym serem dla mi³oœników zdecydowanie przyprawio-
nych potraw. Atutem oferty Longer Mix jest równie¿ przystêpna cena.

OdpowiedŸ prosimy wys³aæ na adres redakcja@panoramaopolska.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs KFC”. Wœród
osób, które przeœl¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ rozlosujemy zaproszenia do restauracji KFC wa¿ne na terenie ca³ej Polski na
dowolny zestaw.    Podpowiedzi szukaj na stronie www.longermix.kfc.pl

J
 ak co roku wœród noworocz-
nych postanowieñ znajduje siê
to dotycz¹ce oszczêdzania, zgod-
nie z popularn¹ ostatnio mak-

sym¹: kto oszczêdza ten ma! LON-
GER MIX to noworoczna oferta
KFC, która pozwala wprowadziæ  j¹
w ¿ycie.

W ofercie restauracji KFC znala-
z³y siê dwie nowe wersje popularnej
kanapki Longer. Soczyste polêdwicz-
ki kurczaka w ostrej panierce Hot&Spi-
cy, serwowane ze œwie¿¹ sa³at¹ w
chrupi¹cej bu³ce posypanej sezamem
teraz s¹ dostêpne w dwóch nowych
smakach: pikantnym Mexican i ³agod-
nym Ceasar. Kupuj¹c zestaw obejmu-
j¹cy dwa Longery, porcjê frytek i napój
w nieograniczonej iloœci mo¿na za-
oszczêdziæ ponad 3 z³.

– Nowa oferta Longer Mix po-
zwala zaspokoiæ g³ód, umo¿liwia
dopasowanie menu do indywidual-
nych potrzeb i gustów a wszystko
to za niewygórowan¹ cenê – mówi
Anna Bednarska, Brand Manager
KFC. – Longer z zio³owym sosem
Ceasar polecamy tym, którzy prefe-
ruj¹ ³agodniejsze smaki, zaœ kanap-
kê z sosem meksykañskim i ¿ó³tym

pieprzowym serem tym, którzy lubi¹
zdecydowanie przyprawione potrawy.

W ramach promocji uruchomio-
na zosta³a te¿ specjalna strona
internetowa www.longermix.kfc.pl,
na której od po³owy miesi¹ca roz-
pocznie siê konkurs dla konsumen-
tów. Internauci bêd¹ zachêcani do

przesy³ania krótkich filmików przed-
stawiaj¹cych fajne chwile z ich ¿ycia.
Bêd¹ one udostêpniane zarówno na
youtube.com jak te¿ na podstronie
konkursowej. Autorzy najlepszych
kreacji zostan¹ nagrodzeni zaprosze-
niami do restauracji KFC.

WIR

Rajski deser na ciep³o

WWW.KFC.PL ORAZ WWW.LONGERMIX.KFC.PL

Oszczêdzamy trzy z³ote

Jedziemy na narty
Okazuje siê, ¿e wielu Opolan

zamiast siedzieæ bezczynnie przed
telewizorem spêdza aktywnie czas
na nartach. Zgodnie z najnowszymi
badaniami OBOP a¿ 20% Polaków
w zimie zamienia siê w narciarzy.

Zanim jednak ruszymy w trasê
koniecznie zadbajmy o przygotowa-
nie organizmu na dodatkowy wysi-
³ek. Niezale¿nie, czy wybierzemy
narty zjazdowe czy biegowe kilka
prostych æwiczeñ pomo¿e nam
wzmocniæ miêœnie.

Najlepiej codziennie przemierzaæ
po kilkadziesi¹t schodów a¿ do
pierwszej zadyszki. Windom wypo-
wiadamy wojnê. Ci, którzy wind nie
maj¹ w swoich domach co wieczór
wykonuj¹ trzy serie przysiadów po
dwadzieœcia ka¿da.

NARTY BIEGOWE
 Bardzo trudno jest kupiæ w

Opolu tanie narty biegowe. Sklepy
sportowe raczej ich nie oferuj¹, a
w Makro Alpiny z zapiêciami kosz-

tuj¹ ok. 350 z³, buty 300 z³, a kijki
ok. 50 z³.

Najlepiej wiêc na pocz¹tek roz-
gl¹dn¹æ siê za sprzêtem u¿ywanym.
Najatrakcyjniesze cenowo s¹ zesta-
wy narciarskie sprzedawane na gie³-
dzie internetowej Allegro (www.al-
legro.pl). Komplet z butami i kijka-
mi mo¿na dostaæ nawet za 70 z³.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie
ka¿de zapiêcie w biegówkach pasu-
je do ka¿dego buta. Najlepiej wiêc
kupowaæ w komplecie. Najnowszym
zapiêciem jest SNS produkowany
tylko przez firmê Salomon, NNN -
firmy Rosignol lub Rottefella. Do sta-
rych typów nale¿y tzw. „kaczka” -
z nart wystaje charakterystyczny
dziubek lub „ucho” - buty maj¹ pla-
stikow¹ wyst¹j¹c¹ czêœæ podobn¹ do
ucha.

Narty powinny byæ d³u¿sze od
biegacza o ok. 15-20 cm, kijki zaœ
siêgaæ mu pod pachy. Naj³atwiej zro-
biæ tzw. test kartki. Pod nartê k³a-
dziemy kartkê papieru i stajemy na

desce. Je¿eli kartkê da siê wyci¹-
gn¹æ, to znaczy ¿e d³ugoœæ jest
dobrze dopasowana do wagi. Najle-
piej, ¿eby narty mia³y na spodzie
tzw. ³uskê, która pocz¹tkuj¹cym u³a-
twi poruszanie siê.

Przy dobieraniu butów powin-
no siê uwzglêdniæ ciep³¹ skarpetê.

NARTY ZJAZDOWE
Wybór nart zjazdowych nie jest

wcale ³atwiejszy od biegowych,
mimo ¿e buty wszystkich firm pa-
suj¹ do wi¹zañ. Dawniej deski
musia³y byæ wy¿sze od narciarza.
Czym lepiej jeŸdzi³, tym narty ro-
s³y razem z nim (nawet do 20 cm
nad g³ow¹). Nowe modele carvigo-
we powinny byæ krótsze do 15 cm,
je¿li dopiero zaczynami stawiaæ
pierwsze kroki.

Na pocz¹tek nie warto kupowaæ
nowego sprzêtu, który kosztuje w
komplecie od 1000 z³ - najtañsze
narty z wi¹zaniami ok. 700 z³, buty
400 z³, kijki 50 z³.

W zjazdówkach wa¿ne s¹ buty,
które mog¹ mieæ ró¿n¹ iloœæ kla-
mer. Najlepsze s¹ te, które maj¹
ich najwiêcej, a wiêc cztery. Noga
powinna byæ zabezpieczona tak jak-
by znajdowa³a siê w dybach.

AM
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Oto list do jednego z czasopism poradnikowych

Moja ¿ona chyba mnie
zdradza 

Pilne pytanie. Proszê o pomoc. Potrzebujê wyczerpuj¹cej
odpowiedzi. Z góry dziêkujê.

Jakiœ czas temu zacz¹³em podejrzewaæ swoj¹ ¿onê o zdradê. Sk¹d
siê dowiedzia³em? No bo zachowywa³a siê typowo dla takich sytuacji.
Gdy odbiera³em telefon w domu, po drugiej stronie odk³adano s³uchaw-
kê. Mia³a czêsto spotkania z kole¿ankami, niespodziewane wyjœcia na
kawê czy po ksi¹¿kê. Na pytanie „z kim z naszych wspólnych znajo-
mych siê spotyka”, odpowiada³a, ¿e s¹ to nowe przyjació³ki i ja ich nie
znam.

Zazwyczaj czekam na taksówkê, któr¹ ona wraca do domu, jednak
¿ona wysiada kilkaset metrów wczeœniej i resztê drogi idzie na no-
gach, tak ¿e nigdy nie widzê jakim samochodem przyje¿d¿a i z kim.
Kiedyœ wzi¹³em jaj komórkê, tylko aby zobaczyæ która godzina. Wtedy
ona po prostu dosta³a sza³u i zakaza³a dotykaæ jej telefonu. Przez ca³y
ten czas nie mog³em siê zdecydowaæ, by porozmawiaæ z ni¹ o tym
wszystkim. Pewnie nie dowiedzia³bym siê prawdy, gdyby nie przypa-
dek. Pewnej nocy ¿ona niespodziewanie gdzieœ wysz³a. Ja siê zain-
teresowa³em, ¿e coœ nie tak.

Wyszed³em na zewn¹trz. Postanowi³em schowaæ siê za naszym sa-
mochodem, sk¹d by³ doskona³y widok na ca³¹ ulice, co pozwoli³oby mi
zobaczyæ, do jakiego samochodu wsi¹dzie. Kucn¹³em przy swoim wozie
i nagle z niepokojem zauwa¿y³em, ¿e tarcze hamulcowe przy przednich
ko³ach maj¹ jakieœ brunatne plamy, podobne do rdzy.

Proszê mi odpowiedzieæ, czy ja mogê jeŸdziæ z takimi tarczami ha-
mulcowymi, czy trzeba je stoczyæ? Je¿eli natomiast trzeba je wymieniæ,
to czy mo¿na zamontowaæ tañszy zamiennik, a nie oryginalne, a je¿eli
tak, to które najlepiej?

Czekam z niecierpliwoœci¹ na odpowiedŸ
TOMASZ

Wpisy do ksi¹¿ki
skarg i za¿aleñ

SKARGA Z 1988 ROKU:
Chcia³am kupiæ kilogram cukru i kawê, pokazuj¹c legitymacjê II grupy inwalidz-

twa. Pani ze stoiska cukierniczego nie chcia³a mnie obs³u¿yæ poza kolejnoœci¹.
Wreszcie gdy mnie za³atwia³a, ca³y czas ubli¿a³a, co spowodowa³o podburzenie
stoj¹cych w kolejce ludzi. Na skutek jej zachowania jakiœ wulgarny typ wyrwa³ mi
kawê i wrzeszcza³ ko³o ucha, ¿e ma w dupie moj¹ legitymacjê inwalidzk¹

STANIS£AWA OSTROWSKA

Dopisek innej osoby:
By³em œwiadkiem. Klientka, rzekomo inwalidka, odgra¿a³a siê, ¿e nas tu wszyst-

kich urz¹dzi. Sama sprowokowa³a tak¹, a nie inn¹ reakcjê stoj¹cych w 30-osobo-
wej kolejce. Nie mam nic przeciwko ludziom z przywilejami, ale czy musz¹ robiæ
zakupy akurat po 16, gdy normalni ludzie wychodz¹ z pracy, i przeszkadzaæ. Poza
tym kawa jest u¿ywk¹, a nie artyku³em pierwszej potrzeby.

MIA£KOWSKI

Ten miesi¹æ bêdzie czasem wielkich porz¹dków w twoim ¿yciu. WeŸ w rêce miot³ê i szufelkê, ¿eby za-
mieœæ ka¿dy bród. Nagromadzi³o siê wiele spraw, które musisz rozwik³aæ a czasami nawet definitywnie
zakoñczyæ. Dosyæ czekania na bardziej sprzyjaj¹cy los. Pora podj¹æ ostateczne decyzje i wybraæ jedn¹
z opcji. Mi³osne decyzje od³ó¿ na drug¹ po³owê roku. Od wrzeœnia zaczniesz nowe ¿ycie. Amor sam siê
o ciebie upomni. Pod koniec miesi¹ca mo¿esz trochê podupaœæ na zdrowiu. W pracy szykuje ci siê
ciekawa propozycja. Uwa¿aj na finanse, bo masz sk³onnoœæ do roztrwaniania pieniêdzy.

Przez ubieg³e lata d¹¿y³eœ konsekwentnie do wyznaczonego celu. Wiosna to ostatni moment na
dokoñczenie rozpoczêtych prac. Skup siê teraz na sobie samym. Gruntownie przebadaj swoje zdro-
wie, bo w przeciwnym wypadku czeka ciê szpital i d³ugotrwa³e leczenie. A zaraz potem koniecznie
wybierz siê na wymarzony urlop, który  bez przerwy przek³adasz. Inaczej spojrzysz na ¿ycie, a rodzi-
na na ciebie. Musisz nauczyæ siê odpoczywaæ. Zastanów siê nad swoimi wadami. Staæ ciê na szybk¹
i bezbolesn¹ zmianê.

W ¿yciu osobistym czeka ciê wielka zmiana. Mo¿esz byæ najszczêœliwszym cz³owiekiem na œwiecie lub
te¿ osob¹, która zaprzepaœci³a wielk¹ szansê. Tylko od ciebie zale¿y, jak¹ podejmiesz decyzjê. Ju¿ na
pocz¹tku miesi¹ca twoje ¿ycie mo¿e zmieniæ siê jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Dwoistoœæ
twojej natury sprawia, ¿e nie umiesz podejmowaæ mi³osnych decyzji. Twój partner chce ostatecznej
deklaracji. Jeœli nie bêdzie ciê staæ na szczeroœæ mo¿esz ju¿ w po³owie lutego zostaæ sam. Los sp³ata
ci na wiosnê figla, jeœli bêdziesz nadal unika³ odpowiedzialnoœci. Postaraj siê byæ szczêœliwy w ci¹gu
kilku najbli¿szych dni i uszczêœliw tych, którzy na to od dawna czekaj¹.

To czas dzia³ania i nowych dokonañ. Wola³byœ siedzieæ w domowym zaciszu i cieszyæ siê rodzinnym
ciepe³kiem, ale przysz³oœæ ma wobec ciebie inne plany. Nie zmarnuj swojego talentu. Bierz udzia³ we
wszystkich konkursach - nagrody murowane. W styczniu mia³eœ doœæ ci¹g³ego pokrzykiwania prze³o-
¿onych. Teraz bêdzie spokojniej, wiêc nie wycofuj siê z ¿ycia zawodowego, bo stwarza ci szansê
samorealizacji, chocia¿ nie zdajesz sobie z tego do koñca sprawy. Nie pozwól, aby partner wszed³

ci na g³owê, bo na wiosnê mo¿e dotkn¹æ was powa¿ny kryzys.

Przezwyciê¿ysz powa¿ne k³opoty zdrowotne. We wszystkich dzia³aniach bêd¹ wspieraæ ciê najbli¿si.
To trudny miesi¹c, pe³en zaskakuj¹cych rozstrzygniêæ. Otrzymasz atrakcyjn¹ ofertê pracy, która bê-
dzie siê wi¹zaæ z przeprowadzk¹. Odpoczynek zaplanuj najwczeœniej w kwietniu, aby nie straciæ
mo¿liwoœci awansu. Bêdziesz musia³ wykazaæ siê du¿¹ dawk¹ zrozumienia. W marcu szykuj¹ siê
niez³e zyski finansowe, które bêd¹ procentowaæ a¿ do koñca roku.

Ten miesi¹c bêdzie jednym z bardziej fascynuj¹cych. Ruszy twoja zawodowa kariera, ale tak¿e
¿ycie osobiste bêdzie przypomina³o jazdê na karuzeli. Ju¿ nied³ugo poznasz mi³oœæ swego ¿ycia,
która wp³ynie na twój dotychczasowy zwi¹zek. Bêdziesz musia³ wybraæ pomiêdzy rozs¹dkiem a
uczuciem. Dla Panien w sta³ych zwi¹zkach to czas próby. Oka¿e siê, kto ma w sobie duszê odkryw-
cy, gotowego zaryzykowaæ i zerwaæ z przyzwyczajeniem. Pod koniec zimy bliska ci osoba bêdzie
potrzebowa³a twojego wsparcia. Sam musisz do niej wyci¹gn¹æ rêkê, ¿eby nie dosz³o do tragedii.

Na pocz¹tku lutego gwiazdy bêd¹ ci sprzyjaæ, ale w marcu musisz koniecznie wyjechaæ na wakacje,
¿eby nie wpaœæ w zawodowe tarapaty. Sam nie wiesz, czego za bardzo chcesz zarówno zawodowo
jak i emocjonalnie. Wygodnictwo nie zawsze pop³aca, wiêc zastanów siê, czy warto ¿yæ bez mi³oœci.
Brakuje ci harmonii i sta³oœci, ale wiosn¹ twój ¿yciowy partner bêdzie chcia³ ostatecznej deklaracji.
Samotne Wagi maj¹ wtedy szansê na ognisty romans bêd¹ch pocz¹tkiem wielkiej mi³oœci. Wszyst-
kie wyœnione dot¹d marzenia zaczn¹ siê spe³niaæ pod koniec miesi¹ca.

Zimowa aura sprzyjaæ bêdzie ogólnemu poczuciu szczêœcia i zadowolenia zarówno w pierwszej jak
i ostatniej czêœci roku. Pozosta³y czas up³ynie pod znakiem wytê¿onej pracy, której owoce zbierzesz
w marcu. Koniecznie zagraj w tym czasie w lotka lub ci¹gnij losy, bo czeka naciebie zaskakujaca
wygrana. Przeznacz j¹ na zimowy wyjazd, w czasie którego zdarzy siê wiele zaskakuj¹cych rzeczy.
Nie zapominaj o swoich przyjacio³ach, którzy chêtnie ugoszcz¹ ciê w czasie wakacji. Nie pokazuj im
jedynie swojego jadowego kolca.

Rok 2010 r. bêdzie znakomity w sferze zawodowej, ale nienajlepszy w rodzinnej. Od marca postaraj
siê wiêcej czasu spêdzaæ z najbli¿szymi, ¿eby wiosn¹ ich nie straciæ. Najbli¿si nie krêpuj¹ twej pracy,
masz ich wsparcie, ale uwa¿aj na romans, który szykuje ci siê poza domem. Mo¿esz straciæ nie tylko
rodzinê. Zranieni ludzie umiej¹ zniszczyæ równie¿ uk³ady zawodowe. Wiosn¹ nie szar¿uj za kierow-
nic¹, bo mo¿esz trafiæ do szpitala. Twoje szczêœcie w twoich rêkach. Sta³oœæ w tym roku bêdzie
szczególnie pop³acaæ. Nie zapomnij o tym.

Szef doceni ciê w pracy, co jednak nie bêdzie mia³o prze³o¿enia na finanse. Dlatego te¿ musisz
spróbowaæ wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci po godzinach. Mo¿e poznasz kogoœ wiosn¹, kto zaofe-
ruje ci wielkie pieni¹dze. Uwa¿aj tylko, ¿eby nie naci¹gn¹³ ciê i zabezpiecz siê od strony prawnej.
Musisz wyciszyæ swoje wnêtrze, co bêdzie mia³o wp³yw na twój zwi¹zek. Najczulszy gest wróæi do
ciebie jak bumerang, wiêc nie ¿a³uj ciep³ych s³ów. Masz w sobie tysi¹ce pomys³ów, które powinny
zacz¹æ ju¿ kie³kowaæ. ZaraŸ nimi przyjació³, s¹siadów i najbli¿szych.

Dotychczasowe zajêcie bêdzie coraz mniej op³acalne, wiêc jak najszybciej realizuj pomys³y, które
zmieni¹ twój status materialny. Sprzyjaæ temu bêdzie szczególnie pocz¹tek roku. Przez ostatnie
miesi¹ce ci¹gle czeka³eœ na spe³nienie marzeñ. Teraz pora wzi¹æ odpowiedzialnoœæ w swoje rêce i
mieæ wp³yw na los. Emocjonalnie i zawodowo mo¿esz tylko na tym zyskaæ. Gwiazdki rzadko same
spadaj¹ z nieba, wiêc postaw wszystko na jedn¹ kartê i postaraj siê po prostu byæ szczêœliwym.
Najlepiej jak najszybciej.

Koniec z kompromisami i przytakiwaniem. Twoje zdanie jest równie wa¿ne. Twój partner na pocz¹tku
siê zdziwi, a potem to doceni. Na wiosnê twoje uczucia zostan¹ odœwie¿one. W pracy czeka ciê
stagnacja, jeœli w lutym nie podejmiesz siê zadania, które mo¿e rzuciæ na twoje umiejêtnoœci zupe³-
nie nowe œwiat³o. Urlop planuj z najbli¿szymi, bo inaczej twój zwi¹zek mo¿e na tym ucierpieæ. Staraj
siê ze swoj¹ po³ow¹ mieæ wspólne zainteresowania.

Pochwa³a z 1988 roku: Pragnê z³o¿yæ dyrekcji podziêkowanie za zmianê daw-
nego personelu z kierownictwem na czele w naszym sklepie. Personel obecny jest
fachowy i mi³y. Odnoszê wra¿enie, jakbym by³ obs³ugiwany przed wojn¹.

IN¯. STANIS£AW WIŒNIEWSKI, KOMBATANT
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