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Dzień spędzony Rozbudr{ą opole, ale co
z wędką? Czemu nie?

z elelrfforrurią Blachotmia?W sobotę, preedstawiciele Kola Polskiego

Związku Wędkarstwa,,Azoty'' zorgani-

zowali dla najmłodszych piknik rodzinny' , .', ',,' ,,.; , ,' ''' '.- . Wszystko wskazuje na to, Że siłornmia w opolu
zostanie rozbudowana kosztem 10 mld złoĘch. Wciąż nie wiado-
mo jednak' co z przyszłością kgdzierzniskiego zakładu.

Lrsa<Srłxsre

Pienłsi u<zmtnir:1' pik-

niku Żel}l'fili Śię nad sla.
rvem ry Koźu - Rogach
już o godz 10.00, aby
n'ziąć udzia} rv Splart'i-
korr-veh Zawxlach Wgd'
karskiłJt, ltrt'allrar:jaj*d.
rrak nie ntoqla odl:lc'się
bez ĄruwicdnĘrrąnę-
tu. o i{szystko Żadbali
ryięc statsj z|viązkoltcł:
Lal salno iak r.r to, b1'

rv trakcie zartodort itr'
stIuolvać dzlcci oroz ;r<r-

magac mhxlvm adeptom,
poqłphrajac ich rt'ierlzę
na ternat lrędkot|a'tia'

Dligki Żaat'todżOwani u
r:lunkórv Kola Polskicgrr
Zwi;lzLu t\ cdkarskicgo
-Aztllł", mali rvę'dkarze
lv niedługim czasie nroqli
lla Śtvoim koncie odlloto.
rvac pit'ntsrtr zdobl"cze,
okaało sip. żc cicrpli-
u,aśd może pr4nieść spo-
m krrnryści' i1' tym ra-
rlośd z lowicnia rrraz na.

afl)dy 'l'E Óstatni(| prńc?
łakocl, tltrzlrnał każd$
Ą mulca U książLtj pt. "Co
szumi tł sta}r,!e?'' $vda-
nPj plzez Lokalną Gnlpę
Rvbacką,,(_}[olszłłłzna''
r*rz akccsrxiacit rri*zł>qd.

n1'ch kaŁlłmu rr'ęctkrł>
rlr, jali spłarł'iki. zvlki. itp.

lmpręzeumilll konku:
p[' .'rzut Clo $ladra ł \rÓ.
dą" ł;l*az ręjs łtxlką p<l st"r.

rvic, ;xxlc_zas któnlgo ma-
luclry rniłĘ okłzĘ obser-
rrn*'ać rvodne ptactlvo
i plaŻy źfiące w ich natu'
rallrym środorvisku.

calość uostab poĘtrG
na z utoczyslą inag8u.acią
Sz-kółki \{g.dkarskiej' kto
ra rlzięki rtrJntr:iu Kola
PZlv .AŻoty'' |'('2p.*;7._v.

na srsoją rlzialalnoś<i prł.
Publicznej Szkol* tłodsla-
rvou,eJ nr9 w KPdŻiefą,.
nie_KÓźlu-

Szkólka sldkarslia rłl
slala ulrvotzona z tnvślą
o rvychowaltkar:b PSI'
nr 9.0lrccnv sklad grupv
liczy i0 osób. Są to
ucznio\r'ie z klas I - lll.
Zaigcia natonliast są nie-

o<lptatłe, txl prł.lrr,adzotre

rt rAltlatlt łitjęć prrzalek.
c1jn1'ch. Dlłtego, biorąc
pod ulvagę kończąc;_ si1ł

rok sz,koli_v-. prenrsze
z nich otlbędą sę drłpiero
ivŁl }łnĆslliu.

- ila raięeia(h phnup.
my początlofo l,{prclya-
dzjć trilrhę te(rrii - 7ńpet{-

llia l\rojcie<:il Czapla, opiłł
kłtn tizięci rlczlszczają.
cy<Jr tlo sekólki. _ Dzipki
tentu' ucznjorvie bgdą
mugli don iedzlec sie
m'in. jakie qć|$nki ry'h
nrożtla lowić rv lłrlsł:e.
głlłie można zrrłrlcźć Ę-
lcpsze miej*;e do lorde-
trh. .1 takŹe j.rkŹ! pr'Tltg-
lę 7.astosować. - lJędae-
mY f{i\tnie7 onrarr,iaĆ
przcpisv rlolvczącc rvpd-
korręnia rł krrtju _ docla_
je. Chcenr1, też' ;ń1' dzia_
ci cz;,nnie uczestnicr..vl_r*
łr zajęr:iach prakh'cz-ł.vch

na ltkaln1'ch łorviskach'
Nadruqdnvm r:ektl

szkółki bptlzie wiw rsęd.
karst$lr. jerinak rl pro-
(n?mi{ł śą takŻe 7'a!Jadni.}

nił (lotv,Źące sun'ivalu
{np. lrit!aho\r,alrie itpl,
pientszcj 1rumocry przctl'
med"vcznaj, lrczpicczeń_
stB'n nad \{{)dą, szacunku
dlÓ pP-YnXlv 0r.łr ta}łoal"-
fii,

- Spotkania bęrl_a otl'
b,*virfr się raz $ Lygo_

drlu, po l'2 godzirry rv za-
le'hości xl polrzeb. Iłesz_

ta złleĄ od wielu c4,nni-
kiln. którc bcrlą znane
dr:piero rv nonlm roku
szkolny-m - zapowiada
trenel:

A wszvsthłr r' lnysla
{r osr}bacli. któr* jrtż
orl najmlotls:rvch lat pa'
sjonują sę u.ędkarshlen.
flla nich bowiem lowieme
t't''lr oznacza nie tylko ła-
uko, ale i zabaws. Fokaeu-

.ic kź' że spott młlŹe pt''!*.

nieść spolu ndosci zir-
ńwno doros\'nr. jał i na';-

mlodsz-vm.

loo

ytuacja dolłcza._
ca rozbudou.5"
eleklrur,r.rri tJ1nle
zmieniała sic.ii*

rv kalejdckopie. Najpicnł'
PGE grinformortalo. że
zainrr,estu;e w nią l0 mld
zlołyłh. Io móglb1, byt;

olhrzr-rrli zastrzyk pienię_

rln dla otnlskir.i qospo'
darlii. szacort'ano, żc w rc-
gioniĘ zostirni€ z tątc: oks
lo 2 nrld zJ- Potl stolĘ u'+
jewództrr'a płirlsŁalv na.
lr'et rłale hÓtĆle, óudÓ'

_ęł**

l;;

a\tA

want z ml*la o ludŻiacl). Fa'ryxr
które1' rnieli pracowae i_*_

prŻY tą giqanB:cznei in-
Eestvcji.

Kiedywsły*y zacieraB
r radowolenia ręce PG['
i premier Donald lusk
niesgrd:iertanie poin{or-
lnoil'ńli' Że lrie kjdŻie'iffl-
nak n*lxdorvr, eltlklłorv-
ni. ZaczęĘ- sig protĆsly
i zbieraniłi 1ndpisrilv pad
apelem o przepłowadze_
nie !:lrvest!'Ćji. ll'r'e*zcie
gxl koniec zeszłeqo $qo-
dnia marsralck rvojtxnxJz-
tlva .|ózcf Scbcsta plin-
formorłal. że jednak doj_

dŻie ona dcl skutku. Jego
słor*a poirrierdzjł nasĘp
nie prcmier'lusk.
PowŚtaie pytdnie, c0

r ruzbudort'ą uluktrarvni
Blachorrnia' którą to irr-

rvcsly'cję rq-liczono na
il mld zlot1ch.Jej realizł-
c;a ró\tnleż rr7l16cŻfr

lqxxnrx)\l,an ie gisant!'cŻ_
rici ilości pienigdn'lr lłr-

knbą goqxńar*g. 5 rrrzt:-
śnia uhieglego roku
K(ll-llvt Polska ]'iliedż
i lburnn \$.trva:zanie za-
rriązalł sprilkę t:eltrrtą
Hektro$rlia Blarltorvnia
Norva. Mirrfa siq zając lru-
dową bloku gazorvrpa-

Budową nowego bloku

Dg.|n( ńezśtn\'pdjF_
lt cdah)r:ane &Llzje !r'spr+
trte hrcp pridor n{iesa}łi
ry lrrlasta' a !r Ś/r7ejt'lu)scl
prdLo\rrlrLT t'blitrtnr.ni rf c
sąztąozirdoroleń _SĘ
v;dem' że gdy nie zostatrie
rrna mzlruclort'ana, to w cĘ_
a1p lłilal hlb:ł:bają lrędzie
zanlknąc - lnrlrvi _ieden
z praxxrrdlał* _ 'Itzrłrłtllnł

kiu}i' żcbv laki scena"
tiusz się nie ;realiz-orval-

gazowo-parowego miała się
zająć spółka celowa Elektrownia
Blachownia Nowa

run-tqo zsilmrgo gacn
zemnl'm o mocl'B5S !l\tl

-Tmaią pncerepołów
polvobnych wspolnie z nł
s4m partnerem, ktorych
celem j€st rveryfikacja
prąjęt1nh zalożeli bizłe_
sowvclr - i'rrÓrmo$'a}a
i€s'{:Że rs k{łiettliu lbtlY-
ció Hłtl!era.PitŁchaia,
rzuczniczkł spólhi'Iłu.
mnl!'-!twalzanle-

klopoĘ finansowe
wlaśnie się skończyĘt
. nąFzybsza d€qaia
" seaosa ł kor'romikiem

" do 85 .oku łcig
.od lomełdo2oo0o0
. bez ukrsych osłat

Bczpłatnie dondzimy!
Żrdnoąprekonri
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