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Mamy haka na raka
Pani Urszula z Kielczy sama wykryła guza w lewej piersi.
W szpitalu okazało się, że ma raka. Uratowała ją
herceptyna, lek najnowszej generacji, który zawiera nie-
wielką ilość białka myszy i białko ludzkie. Ten amery-
kański lek pomógł już wielu pacjentkom Opolskiego
Centrum Onkologii.

JUTRO OPOLANKA MAGAZYN SOBOTA

Na gigancie mnie zauważą
Coraz więcej dzieci na Opolszczyźnie ucieka
z domów. Tylko do czerwca zrobiło to 80 dzieciaków.
Uciekają, bo mają kłopoty, o których nie wiedzą
rodzice. A czasem chcą zaimponować kolegom.
Na gigancie jest przyjemnie, ale i niebezpiecznie.
Bo to tam młody człowiek często po raz pierwszy
sięga po narkotyki i kradnie. SM

PROKURATURA > Zarzuty dla
myśliwego. Prokuratura po-
stawiła mężczyźnie zarzut
odstrzelenia dziko żyjącego
zwierzęcia. Myśliwy nie
przyznaje się do winy. Łoś
został zastrzelony 12 maja
nad ranem. Mieszkańcy
Ursusa zauważyli zwierzę
spacerujące ulicami miasta
i powiadomili straż miej-
ską. Ta wezwała łowczego,
który jednak nie uśpił
zwierzęcia, a zastrzelił
ostrą amunicją.

AUSTRIA > Rozbito gang
dziewczynek. Kradzieże, wła-
mania i niszczenie mienia
miały na swoim koncie
cztery dziewczęta w wieku
od 13 do 16 lat. Koszt wy-
rządzonych szkód oszaco-
wano na ponad 6,5 tys.
euro. Zapytane o powód
swojego zachowania nasto-
latki odpowiedziały, że zdo-
byte pieniądze miały im za-
pewnić utrzymanie. MAK

Dziękujemy za pomoc
AKCJA. Pieniądze ze sprzedaży kołocza śląskiego – 13 171 złotych –
przekazaliśmy wczoraj Domowemu Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

B
ardzo się cieszymy z każ-
dej przekazanej złotów-
ki. Ale wy pobiliście re-

kord! Nie tylko w długości
kołocza śląskiego, także
w wielkości kwoty przekaza-
nej dla naszych małych pod-
opiecznych - mówił dr Abdul
RahimSaid, prezes hospicjum,
dziękując cukiernikom zKon-
sorcjumProducentówKołocza
Śląskiego, urzędowi marszał-
kowskiemu i redakcji nto
za zorganizowanie zbiórki pie-
niędzy podczas niedzielnego,
żółto-niebieskiego balu.

Za przekazaną kwotę hospi-
cjum kupi monitor medyczny
do szybkiej diagnostyki dzie-
cięcych zaburzeń.

- Pewnie jeszcze bardzodłu-
go zbieralibyśmy na ten apa-
rat pieniądze. Wam udało się
to w ciągu niecałej godziny.
Toniesamowite, jakwielka jest
siła mediów - nie kryła ra-
dościMałgorzataGłośniak, le-
karz pediatra z hospicjum.

Sami byliśmy zaskoczeni re-
zultatem.Kiedy pomysł zbiór-

ki rodził się dwa miesiące te-
mu w redakcji nto, nie przy-
puszczaliśmy, że akcja nabie-
rze takiego rozmachu.

- Hospicjum na bieżąco
wspiera wiele instytucji, ale
brakuje jednego stałego - po-
za nto - patrona - uważa Mał-
gorzata Głośniak.

Cukiernicy na ten apel za-

reagowali błyskawicznie.
- Jak tylko nasze konsor-

cjum otrzyma osobowość
prawną, otoczymy hospicjum
opieką - zadeklarował jego
prezes, Beniamin Godyla.

We wrześniu hospicjum
ma swoje święto, przenosi się
do nowej siedziby.

- Poza tym mija rok

od śmierci dr Ewy Borcz-Tut-
ki, założycielki naszej placówki
- przypomniała pielęgniarka,
Sylwia Sikorska.

Nasza gazeta na wrzesień
przygotuje kolejną akcję
na rzecz hospicjum.

ANNA GRUDZKA
agrudzka@nto.pl - 077 44 32 597

Sylwia Sikorska (pierwsza z lewej), Małgorzata Głośniak i Abdul Rahim Said z Domowego Hospicjum dla
Dzieci dziękowali cukiernikom z konsorcjum: (od lewej) Beniaminowi Godyli i Pawłowi Grabowskiemu.

SŁ
AW

O
M
IR
M
IE
LN
IK

FORUM
Mirosław Banaś, szef Stra-
ży Miejskiej w Opolu, robi
czystki wśród strażników.
Internauci komentują.

BOLO > Tak się nie robi - ta-
kiemu płaci się normalnie
za okres wypowiedzenia
jakby był w pracy, ale jed-
nocześnie zwalnia się go
z obowiązku świadczenia
pracy. Mówi mu się: poszoł
won i powołuje się już no-
wego komendanta.

JACENTY > Przykro, że zo-
stawił po sobie smród. Jed-
nocześnie to jest ten ostat-
ni potwierdzający argu-
ment, że nie powinien
nigdy zajmować tego sta-
nowiska.

MIKE > Heh, za chwilę się
okaże, że znikają dokumen-
ty bądź nieoczekiwanie
„pojawiają się” nowe...
fakty. I okaże się, że pan
Banaś jest bohaterem
i śledczym z zacięciem
w dociekaniu prawdy.
Jakim cudem ten facet peł-
ni jeszcze obowiązki i zaj-
muje się dokumentacją
służbową?

PIKOLO > Ten pan powi-
nien pracować w maglu!
Urzędnicy w Opolu nie po-
znali się na Banasiu i aby
go nie wyrzucić, sam zre-
zygnował. Banaś nie nada-
je się do kierowania zespo-
łami ludzkimi. Poznał się
na nim poprzedni burmistrz
Prudnika i wyrzucił na zbitą
twarz. ZEBRAŁ RAB
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MIREK: - Chciałbym jeszcze
wrócić do sprawy Dolaty.
Nie będzie odsiadywał kary,
trudno, takie mamy kulawe
prawo. Mnie nurtuje jed-
nak inny problem. Jak się
ma zatrudnienie takiego
człowieka na uczelni do
sprawy dr. Ratajczaka, któ-
ry za kontrowersyjne po-
glądy wyleciał z uczelni
i dostał wilczy bilet. Dla
mnie to jakieś nieporozu-
mienie!

NORMALNY: - Jakim cudem
pan Dolata może wykładać
na uczelni wyższej? Czego

przestępca może nauczyć?
Nauczyciele, w tym
akademiccy, powinni być
nieskazitelni. W końcu ma-
ją pod opieką młodzież,
fundament naszego społe-
czeństwa. Uczelni, która za-
trudnia takich ludzi, wysta-
wiam ocenę niedopuszcza-
jącą.

BOŻENA: - Jestem oburzona
wypowiedzią majora Sowy,
który skrytykował zamiesz-
czenie drastycznych zdjęć
na portalu internetowym.
Tu nie chodzi o tanią sensa-
cję, tylko o prawdę, którą

wojsko woli zamieść pod
dywan. Wojna jest brudna,
okalecza psychicznie i fi-
zycznie i te zdjęcia są tego
dowodem.

ANDRZEJ Z CZARNOWĄS: -
Spodobał mi się pomysł in-
spektora Zamorowskiego,
aby publicznie piętnować
pijanych kierowców. Moim
zdaniem, powinno się im
dożywotnio zabierać prawo
jazdy i byłoby po proble-
mie.

JOTEL
Dyżur w godz. 10-12.
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Wczoraj na placuWolności w Opo-
lu zawisła flaga Tybetu. - To znak
solidarności z mieszkańcami tego
kraju, okupowanego przez komu-
nistyczne Chiny - tłumaczyMarcin
Ociepa ze stowarzyszenia Hory-
zonty, które jest inicjatorem akcji. -
Jednoczymy się także ze wszystki-
mi prześladowanymi obywatelami
Chin - dodaje.
Flaga Tybetu zostanie ściągnięta
z masztu po zakończeniu igrzysk
w Pekinie.
- Ta impreza to cios dla ruchu olim-
pijskiego, porównywalny jedynie
z organizacją igrzysk w Berlinie
w 1936 roku - uważa europoseł
Konrad Szymański, który wziął
udział w uroczystości. LOD KR
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WPIĄTEK pisaliśmy, że w Urbanowicach mieszkańcy usunę-
li Żelazny Krzyż z głazu upamiętniającego tych, którzy zgi-
nęli w czasie II wojny światowej. Pomnik stanął tam wios-
ną tego roku, tuż obok monumentu poświęconego ofiarom
I wojny. Do potężnego głazu przytwierdzono tablicę z 42
nazwiskami, a nad nią Żelazny Krzyż. I z powodu krzyża po-
licja wszczęła śledztwo w sprawie propagowania faszyzmu
-W środę usunęliśmy krzyż z pomnika - mówi Dorota Bolcek,
sołtys Urbanowic. - Zastąpimy go krzyżem chrześcijańskim.
Nie chcemy kłopotów(...). Chcieliśmy na nowym pomniku
umieścić taki sam krzyż jak na starym. Nie wiedzieliśmy,
że to jest niezgodne z prawem. Z kolei Andrzej Przewoź-
nik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa mówi tak: - Trzeba się zastanowić, czy obywatele
polscy powinni stawiać w Polsce pomniki ku czci niemie-
ckich żołnierzy.

W WEEKEND relacjonowaliśmy ustanawianie rekordu pie-
czenia kołocza z okazji żółto-niebieskiego balu w Opolu. Naj-
dłuższy na świecie kołocz śląski upiekło 15 cukierników z ca-
łej Opolszczyzny. Miał 136,6 m. - Jestemmile zaskoczony, bo
przewidywaliśmy, że kołocz będzie miał co najwyżej 120 me-
trów - mówił Beniamin Godyla, przewodniczący Konsorcjum
Kołocza Śląskiego. WYBRAŁ MOL


