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O
polscy cukiernicy
upiekli na bal ponad
dwieście blach z koło-

czem - 136,6 metra ciasta.
W ten sposób ustanowiliśmy
rekord Guinnessa w dłu-
gości tego śląskiego smako-
łyku. Teraz cała dokumen-
tacja z tego wydarzenia tra-
fi do londyńskiej siedziby
księgi Guinnessa, która po-
twierdzi rekord.

Ponad 1400 kg ciasta cu-
kiernicy pokroili na 13 ty-
sięcy kawałków. Za każdy
opolanie płacili złotówkę.
Pieniądze zbierali dla swo-
ich podopiecznych pracow-
nicy i wolontariusze Domo-
wego Hospicjum dla Dzie-
ci w Opolu. - To jedna
z największych akcji, z któ-
rej dochód dostaną nasze
maluchy - cieszy się dr
Abdul Rahim Said, prezes
hospicjum. - Wszystkim bar-
dzo dziękujemy.

Pieniądze zostaną wydane
na monitor medyczny z mo-
dułem kapnometrii. - To ta-
kie urządzenie, dzięki któ-
remu będziemy mogli
zdiagnozować przyczynę za-
burzeń u dzieci: czy są kon-

sekwencją chorób neurolo-
gicznych czy innych dole-
gliwości. I błyskawicznie
dowiemy się, jak postępo-
wać z chorym dzieckiem -
wyjaśnia dr Abdul Rahim
Said.

Do tej pory dzieci były

poddawane takiemu bada-
niu na oddziale intensywnej
terapii WCM w Opolu.

Monitor kosztuje 15 tys.
zł, hospicjum musi jeszcze
zdobyć brakujące 2 tys. zł.

W tej chwili pod jego
opieką jest 15 ciężko cho-

rych dzieci z całego woje-
wództwa.

ANITA KOSZAŁKOWSKA
akoszalkowska@nto.pl - 077 44 32 593

Konsorcjum Producentów
Kołocza Śląskiego i nto dzięku-
je wszystkim piekarzom i cu-
kiernikom za udział w akcji.

WRZUTKA

Molestują!
Czy planując karanie wszel-

kiego rodzaju molestowań,
nasi ustawodawcy nie po-
winni wziąć pod uwagę tak-
że molestowania polityczne-
go? Człowiek boi się już pójść
na jakąkolwiek uroczystość,
żeby nie być tam zgwałconym
politycznie. Oto na pogrzebie
prof. Geremka Adam Mich-
nik zaatakował PiS, IPN, bra-
ci Kaczyńskich i ideę IV RP,
jakby to one, a nie kawał roz-
pędzonej blachy, zabiły pro-
fesora.

W rewanżu prezydent Ka-
czyński oskarżył nad groba-
mi powstańców warszawskich
całą III RP, której symbolem
jest dlań Adam Michnik, jak-
by to ta III RP, a nie Hitler ka-
zały wybić warszawiaków
i zburzyć ich miasto. Dla rów-
nowagi na Przystanku
Woodstock apostoł nowej le-
wicy Jacek Żakowski oskarżał
zarówno III jak i IV RP o ka-
pitalistyczne rozpasanie, któ-
re wpędza ludzi w biedę.
Wszystkie te przypadki mole-
stowania łączy jedno: były na-
chalne i niestosowne do miej-
sca i czasu. Jedyna różnica po-
legała na tym, że prawica
molestowała, używając do te-
go zmarłych, zaś lewica – jak
zwykle naiwnych.

ZBIGNIEW GÓRNIAK

STAŁY CZYTELNIK: - Sprawa
Kopic to wstyd i hańba!
W korycie Odry leżą prze-
cież tony bezużytecznego
żwiru. Wcale nie musimy
godzić się na kolejne
dziury w opolskiej ziemi.
Ani to ładne, ani ekolo-
giczne.

MARIANNA Z OPOLA: - Je-
stem zbulwersowana, że
Dolata ma już zapewnio-
ną pracę na dwóch uczel-
niach. Moim zdaniem stu-
denci nie powinni cho-
dzić na jego zajęcia.

ZDZIWIONY: - O ile wiem,

uczelnie są placówkami
oświatowo-wychowawczy-
mi i skazani nie powinni
w nich pracować, bo to
wbrew konstytucji. Jakim
wzorcem dla młodych lu-
dzi będzie Dolata?!

JERZY K. Z OPOLA: - Afery
w polskiej piłce nożnej,
bałagan w PZPN i Trybu-
nale Arbitrażowym,
wstrzymanie sezonu pił-
karskiego w ekstraklasie,
nerwy kibiców - czy to
mało, aby ta cała klika
wyleciała?! Ale stamtąd,
gdzie władza i wielka ka-
sa, ciężko odejść. Ci lu-

dzie powinni nie tylko
stracić stanowiska, ale
i stanąć przed sądem, bo
nie wierzę, że nie wiedzie-
li o korupcji. To oni są
winni, reszta to pośredni-
cy. Oby tylko sprawa nie
rozeszła się po kościach.

JÓZEF KRAKOWIAK Z OPOLA:
- Prezydent oraz SLD ra-
mię w ramię wetują
wszystkie ustawy, jakie
proponuje rząd. To pod-
jazdowa wojna, która nic
dobrego nam nie przy-
niesie.

JOTEL
Dyżur w godz. 10-12.

MOIM ZDANIEM > 077 44 32 566 > www.nto.pl/forum > moimzdaniem@nto.pl

CZYCZYŁO KOMENTUJE

LUDZIE

Dyrektor
domu

Rafał Bartek został no-
wym dyrektorem Domu

Współpracy Polsko-Niemie-
ckiej. Zastąpił p.o. dyrekto-
ra Marcina Wiatra.

Nowy szef DWPN ma 31
lat. Był kierownikiem Do-
mu Europejskiego przy Fun-
dacji Rozwoju Śląska. Peł-
ni też funkcję sekretarza
Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców
na Śląsku Opolskim.

Najpilniejszymi zadania-
mi nowego szefa Domu bę-
dzie przeprowadzenie wszyst-
kich zaplanowanych na ten
rok projektów, szukanie no-
wych partnerów, sponsorów
i źródeł finansowania DWPN
na przyszły rok.

KOG

LOTTO
Multi Lotek Plus > 1, 9, 11, 21+,
26, 28, 29, 30, 32, 40, 45, 48,
50, 57, 58, 59, 60, 71, 73, 74
Twój Szczęśliwy Numerek
> 7, 20, 42, 43 oraz 3

13 tysięcy porcji kołocza sprzedano w ciągu godziny. Złotówki tra-
fiły do puszek, z którymi na opolskim Rynku pojawili się pracow-
nicy i wolontariusze hospicjum.
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Już w czwartek 7 sierpnia

Olimpijski dodatek specjalny PEKIN 2008
a w nim:
> Pięciu wspaniałych, czyli wszystko o olimpijczykach reprezentujących Opolszczyznę
> Opolskie akcenty w Pekinie, czyli sportowcy związani z Opolszczyzną, ale reprezentują-
cy barwy klubów spoza naszego regionu
> Kto nam przywiezie złoto - liderzy polskiej reprezentacji mówią o swoich marzeniach

W sobotę 9 sierpnia w nto

GOL - przewodnik kibica
> 4 ligi, 55 drużyn, ponad 1000 nazwisk - tylko u nas aktualne kadry wszystkich
drużyn występujących w III i IV lidze oraz dwóch grupach klasy okręgowej
> Zobacz, z kim i kiedy zagra Twoja drużyna
> Po raz pierwszy zdjęcia wszystkich opolskich III-ligowców
> Kto spadnie, kto się utrzyma - oceniamy szanse naszych drużyn w konfrontacji
z liderami grupy śląskiej.

NAWAŁNICE > Ciężko ranna zo-
stała 15-latka. W szpitalu są
też kobieta z dzieckiem,
przygnieciona przez drzewo
na Mazowszu, i dwie osoby
na Śląsku Cieszyńskim.
Do Sanu wpadło dwóch mło-
dych ludzi, którym burza
przewróciła kajak. Trwają
ich poszukiwania. W woj.
podlaskim kilkadziesiąt ty-
sięcy osób zostało bez prądu.

BIAŁORUŚ > Lech Wałęsa w ro-
li mediatora? Były prezydent
RP uważa, że mediacje po-
między białoruskim rządem
i opozycją to jego obowiązek
jako laureata pokojowej Na-
grody Nobla. Nie wiadomo
jednak, czy na Białorusi
strony w ogóle zasiądą
do „okrągłego stołu”, bo
opozycja stawia warunki.
Chce m.in., by Łukaszenka
wypuścił na wolność
więźniow politycznych i za-
przestał represji wobec
przeciwników reżimu. MAK

ONI WSPARLI
CUKIERNIKÓW
Lesaffre Polska SA Wołczyn
Polskie Młyny
Polmarkus Pyskowice
Agra Opole
Südzucker Zakład Produk-
cyjny „Cukrownia
Cerekiew”
Dro-Deal Kluczbork
Bank Spółdzielczy Wołczyn
Raciborska Spółdzielnia
Mleczarska
Nasza Mleczarnia Kadłub
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska Brzeg
Hurtownia
Piogro - Zielina
RSP Skrzypiec Ferma
Trzebina

MISS POLONIA 2008

Ewa powalczy o koronę

19-letnia Ewa Chełmińska z Kędzierzyna-Koźla, Miss Polonia
Opolszczyzny 2008, dostała się do finału wyborów MP, które
odbędą się we wrześniu w łódzkim Teatrze Wielkim. Listę fi-
nalistek ogłoszono w miniony weekend podczas gali półfina-
łowej w Teatrze Nowym, także w Łodzi: - Do półfinału zakwa-
lifikowało się trzydzieści dziewczyn - mówi Ewa Chełmińska. -
Gdy je zobaczyłam, byłam pewna, że przepadnę. A jednak
znalazłam się w pierwszej dwudziestce najpiękniejszych
dziewczyn!
Ewie kibicowali m.in. mama i jej chłopak. Wierzą, że to
ona wygra finał. Miss Polonia będzie reprezentować nasz kraj
na wyborach Miss Universe. BIL
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Pomogliśmy chorym dzieciom
AKCJA. 13 171 złotych zapłacili Opolanie za rekordowy kołocz śląski.


