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Jest porozumienie. Szkoła specjalna w internacie  s.7
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- Konkurs sprawił, że czułam się jak królowa 
- mówi mieszkanka Jelcza-Laskowic Sylwia 
Filińska, która została pierwszą wicemiss 
w rywalizacji o tytuł „Queen of Poland 2012”.
- Pokazał inną stronę życia - życia 
luksusowego. Nie musiałam się o nic martwić. 
Miałam nawet swoich ochroniarzy, którzy nie 
odstępowali mnie na krok

s.13

Czułam się 
jak królowa

   

Musimy przestawić 
zegarki - w nocy 
z soboty na niedzielę 
28 października 

Godzinę do tyłu! Odeśpimy 
tę godzinę, którą straciliśmy 
na wiosnę, przechodząc 
na czas letni w ostatnią 
niedzielę marca

Zmiana czasu
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Runął symbol Jelcza
Do trzech razy sztuka. 

Dwie pierwsze 
próby zburzenia 

jelczańskiego 
wieżowca nie powiodły 

się. Dopiero trzecia 
próba, na drugi dzień, 
położyła budynek już 

przy pierwszym strzale

s.20-21
Następne wydanie gazety  
w sprzedaży  już od wtorku wieczorem

Józef Pyrzyk 
nie żyje

s.8

S.7

Powrót Marka 
Gancarczyka

Wszystko wskazuje na to, że 
mimo kary dyskwalifikacji za 
udział w korupcji piłkarskiej, 
wychowanek oławskiego 
klubu już w najbliższą sobotę 
wystąpi w barwach MKS 
SCA Oława w meczu o mi-
strzostwo II ligi  

 s. 34
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Powiat 

„Tauron” wyjaśnia 

Od pewnego czasu 
mieszkańcy nękani są 
„planowymi przerwami 
w dostawie energii elek-
trycznej”. Rzecz w tym, 
że te „planowe przerwy” 
coraz częściej zamieniają 
się w „nieplanowe” lub 
„awaryjne”

Przyczyną planowych 
wyłączeń energii najczęściej 
są prace inwestycyjno-mo-
dernizacyjne na sieciach oraz 
w punktach i rożnego typu 
obiektach przesyłowych, 
a także przyłączanie nowych 
odbiorców. 

- W tym roku w powie-
cie oławskim przebudowali-
śmy stacje transformatorowe 
w Jankowicach Wrocławskich, 
Brzezimierzu i Wierzbnie oraz 
w Oławie na osiedlu Nowy 
Górnik i przy ul. 3 Maja - 
mówi Anna Wojcieszczyk, 
starszy specjalista ds. ko-
munikacji w spółce „Tauron 
- Dystrybucja”, która jest 
największym dostawcą ener-
gii elektrycznej w powiecie 
oławskim. - Obecnie trwa 
przebudowa linii niskiego 
napięcia na odcinkach Siedlce 
- Zakrzów oraz Chwalibożyce 
- Gać, a w samej Oławie - na 
osiedlu Zaodrze oraz w rejo-
nie ulic Dąbrowskiego i Po-
lnej. Prace przeprowadza się 
tam kompleksowo, jednocze-
śnie na wielu obiektach i dla-
tego wyłączenie energii często 
obejmuje duży obszar. Naszym 
zdaniem takie rozwiązanie jest 
lepsze, bo w sumie oznacza 

mniejszą i krótszą liczbę wyłą-
czeń. Obecnie na terenie osie-
dla Zaodrze w Oławie oraz 
w miejscowościach Bystrzyca, 
Janików, Stary Otok, Stary 
Górnik i Hanna, wykonywane 
są nie tylko  prace inwestycyj-
ne na linii 20 kV, lecz również 
przyłączani są nowi odbiorcy. 

W trakcie takich prac 
zdarzają się sytuacje wcze-
śniej nieprzewidziane, dlatego 
często następują wyłączenia 
energii na obszarze począt-
kowo nieplanowanym. Tak 
było m.in. w ubiegłym tygo-
dniu na oławskim Zaodrzu. 
- Rozumiemy, że prowadzone 
obecnie prace są uciążliwe 
dla mieszkańców i firm, do 
których czasami przez kilka 
godzin w ciągu dnia nie do-
ciera energia elektryczna - 
ubolewa Anna Wojcieszczyk 
i zapewnia, że dzięki wielu 
realizowanym obecnie inwe-
stycjom i pracom moderniza-
cyjnym, awaryjne wyłączenia 
linii energetycznych będzie 
w następnych latach zreduko-
wane do minimum. 

- Przepraszamy za kłopoty, 
związane z czasowymi  prze-
rwami w dostawach energii, 
ale niestety, są one konieczne 
dla bezpiecznego prowadzenia 
prac na sieci - dodaje przed-
stawicielka spółki „Tauron 
- Dystrybucja”. - W powiecie 

oławskim jesteśmy na to szcze-
gólnie uczuleni, bo przecież 
całkiem niedawno zginął tam 
nasz pracownik. 

Z innych działań inwesty-
cyjno-modernizacyjnych ener-
getyków w naszym regionie 
Anna Wojcieszczyk wymienia 
realizowaną gruntowną prze-
budowę stacji elektroener-
getycznej przy ul. Rybackiej 
w Oławie, wraz z rozdzielnią 
20kV oraz przygotowania 
do budowy nowego GPZ 
(Głównego Punktu Zasilania), 
także w Oławie - przy ul. 
Kilińskiego. Wkrótce ma się 
także rozpocząć przebudowa 
linii 110 kV, relacji Oława - 
Opole - Wrocław. Tak więc 
„planowe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej” szybko 
się nie skończą...

Krzysztof A. trybulsKi 
ktrybulski@gazeta.olawa.pl

Dlaczego wyłączają prąd?

Budowa nowej stacji elektroenergetycznej przy ul. Rybackiej 
w Oławie ma trwać do końca listopada, ale nie spowoduje to 
większych przerw w dostawie energii
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Mieszkańcy powiatu 
oławskiego znów będą 
pozbawieni energii 
elektrycznej w niektórych 
miejscowościach

25 i 26 października 
od 8.00 do 17.00 prądu nie 
będzie w Zakrzowie w bu-
dynkach od numeru 1 do 10 
oraz od 23 do 34. 

2 6  p a ź d z i e r n i k a 
w godz.8.00 - 16.00, Ole-
śnica Mała, numery: od 
17 do 27 oraz 69, 70, 71 
oraz działka 138/1, szkoła, 
stacja uzdatniania wody 
i przepompownia ścieków.

25 października w go-
dzinach 8.00 - 15.00 nie 
będzie prądu w Piekarach, 
gmina Jelcz-Laskowice 
- ulice: Średnia 1a do 9, 
Główna od 32 do 38 i ulice 
przyległe. Od 29 październi-
ka do 30 października w go-
dzinach od 8.00 do 17.00 
wyłączą prąd w Zakrzowie, 
od nr 11 do 22 a.

29 października w go-
dzinach 9.00 - 10.00 pla-
nowane są wyłączenia na 
osiedlu Nowy Otok. Przez 
godzinę będą bez prądu 
ulice: Amelii, Błękitna,Cyn-
kowa, Krzemowa, Letnia, 
Magnezowa, Malownicza, 
Miedziana, Pastelowa, Pięk-
na, Platynowa, Pogodna, 
Południowa, Poranna, Ra-
dosna, Srebrna, Wesoła, 
Wiosenna, Urocza, Złota.

29 października od 
12.00 do 13.00 - wyłączenia 
obejmą Nowy Otok, ulice: 
Borówkowa, Cedrowa, Ci-
sowa, Cyprysowa, Dagle-
zjowa, Gajowa, Jagodowa, 
Jałowcowa, Jeżynowa, Le-
śna, Poziomkowa, Sosnowa, 
Świerkowa, Szyszkowa.

30 października w go-
dzinach od 9.00 do 14.00 
będą bez energii elektrycz-
nej: Dziuplina, gmina Jelcz-
-Laskowice: ul. Miłoszycka 
5, działki 310, 311, 313/7 
oraz przyległe. 

30 października w go-
dzinach 8.00 - 16.00: Oła-
wa, ulica Zaciszna, numery 
parzyste od 60 do 68.

(www.tauron-pe.pl)

(MoN)

BRZEG/OŁAWA 

Policja poszukuje kierowcy, 
który uderzył w 45-latkę 
z wózkiem

Do zdarzenia doszło 20 paź-
dziernika około godziny 10.45 na 
trasie między Lubszą a Dobrzy-
niem. Kierowca zjechał nagle na 
lewy pas, potrącił prawidłowo 
idącą kobietę. Nie udzielił po-
mocy. Odjechał. Poszkodowana 
ma uraz głowy, złamany oboj-

czyk i kostkę. Jej 13-miesięczna 
wnuczka również doznała urazu 
głowy. Ich życiu nie zagraża już 
niebezpieczeństwo. Świadek, 
który widział auto, mówi, że 
było bordowe, prawdopodobnie 
to audi A6 lub opel. Nie pa-
mięta numeru rejestracyjnego, 
ale twierdzi, że zaczynał się od 
„D”. Kierowca może więc być 
z powiatu oławskiego. Poszukuje 
go policja z Brzegu i Oławy. 
Jeżeli zauważyłeś opisywane 
auto z uszkodzeniami, koniecznie 
powiadom policję.     

                              (AH)

Potrącił kobietę  
z dzieckiem i uciekł

OŁAWA 

Obrady 

Sesja Rady Powiatu odbę-
dzie się 30 października 
w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego 
przy ul. 3 Maja, budynek A

Początek o godz. 13.00. 
Starosta złoży sprawozdanie 

Bezpieczeństwo i skargi 
na PCPR
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z działalności zarządu powiatu. 
Informację o stanie bezpieczeń-
stwa publicznego w powiecie 
oławskim przedstawi komendant 
powiatowy policji. Radni podej-
mą uchwały w sprawie zmian 
w budżecie oraz wieloletniej 
prognozy finansowej. Zajmą się 
także projektem przebudowy 
i modernizacji infrastruktury na 
terenie ZSP przy ul. Techników 
w Jelczu-Laskowicach. Rozpa-
trzą także skargi dwóch rodzin 
na działalność Powiatowego 
Centrum Pomocy w Rodzinie. 

Obrady zakończą interpela-
cje, zapytania, wnioski i oświad-
czenia radnych.            (MoN)

Bez prądu
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Jeśli wiesz - pomóż! 

Publikujemy zdjęcia 
osób, które zaginęły kilka 
lub kilkanaście lat temu i do 
tej pory nie wróciły do domu. 
Jeżeli masz informacje, które 
mogą naprowadzić na jakiś 
ślad, koniecznie powiadom 
policję.

(AH) 
Fot.: KPP w oławie

Wciąż  
bez śladu

Halina Cielecka z Oławy. 
Zaginęła 18 grudnia 2010, 
miała wtedy 65 lat. Wyszła 
z mieszkania, mówiąc 
mężowi, że idzie na badania 
do szpitala. Jednak nie 
zgłosiła się tam i więcej nie 
kontaktowała się z rodziną

Grzegorz Grobecki z Oławy. 
Zaginął 19 grudnia 2001, 
miał wtedy 27 lat. Wyszedł 
z domu i do tej pory nie 
powrócił. Wzrost 187 cm, 
szczupły. Znaki szczególne: 
zrośnięta małżowina uszna 
w górnej części ucha

Krzysztof Gieronis  
z Oławy. Zaginął w kwietniu 
2007, miał wtedy 63 lata. 
Wyjechał do pracy, do 
Włoch. Ostatni kontakt 
telefoniczny z rodziną 
nawiązał we wrześniu 2009. 
Wzrost 160 cm, szczupły

Teodor Michał Duraj  
z Minkowic Oławskich. 
Zaginął 6 stycznia 2003. 
Miał wtedy 66 lat. Wsiadł do 
autobusu relacji Minkowice-
Jelcz-Laskowice. Mówił, że 
idzie wysłać toto-lotka. Miał 
silne bóle głowy

POWiaT 
Policja uczula 

Każde święta to raj dla nieuczciwych. Sprytnie 
korzystają z tego, że głowę mamy zajętą 
przygotowaniami i dłużej jesteśmy poza domem

- Początek listopada to czas zadumy i refleksji nad gro-
bami najbliższych - mówi Alicja Jędo, rzecznik prasowy KPP 
w Oławie. - Właśnie wtedy wzrasta aktywności środowisk 
przestępczych, których zainteresowanie ukierunkowane jest 
głównie na nasze mienie. Kieszonkowcy w tych dniach będą 
nas pilnować, umiejętnie wtapiając się w tłum.

O czym należy pamiętać?
* wychodząc, nie pozostawiajmy uchylonych okien, 

domykajmy drzwi wejściowe do klatek. Po to jest domofon, 
aby sprawdzić, kto wchodzi;

* rzeczy wartościowe schowajmy w bezpiecznym 
miejscu;

* jeśli wyjeżdżamy na kilka dni, poprośmy sąsiada,  
aby zwrócił uwagę na nasze mieszkanie;

* samochody parkujmy w miejscach do tego przezna-
czonych, nie pozostawiajmy uchylonych okien w autach, 
a wewnątrz pojazdu rzeczy, które mogą skusić złodzieja. 
Starajmy się dostosować nasze zachowanie do kierujących 
ruchem policjantów, strażników miejskich i gminnych;

* na cmentarz zabierajmy tylko rzeczy niezbędne.  
Nie dawajmy złodziejom satysfakcji i bądźmy czujni, robiąc 
porządki na grobach.

Od 31 października do 4 listopada policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Oławie i podległych jej komisa-
riatów wspólnie ze Strażą Miejską i Strażą Gminną, będą 
czuwali nad bezpieczeństwem w powiecie.

(AH)

Złodzieje czekają na święto
STanOWiCe 

O włos od tragedii 

27-latek z powiatu oleśnic-
kiego wsiadł za kierownicę, 
mając prawie 3 promile 
alkoholu w organizmie. 
Przekonał się, jak bardzo 
są wtedy spowolnione 
reakcje

18 października po godzi-
nie piątej rano spowodował 
kolizję w Stanowicach i wpadł 
do rowu. Pijany jechał fordem 
mondeo w kierunku Marcin-
kowic, nie zdążył zahamować 

i uderzył w tył busa, w którym 
jechało kilka osób. Nikomu 
nic się nie stało. Nieodpowie-

dzialnego kierowcę zabrała 
policja. Auto trafiło na parking 
strzeżony.        (AH)

Pijany uderzył w busa

Pijany kierowca nie zdążył wyhamować
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OłaWa 
Mieszkańcy reagują 

Za cel wybrali latarnie 
uliczne na Wałowej. Zbili 
w jednej klosz, a dwie pró-
bowali wyrwać

Dwaj mieszkańcy wypili 
trochę alkoholu w piątkową 
noc i chcieli sprawdzić swoje 
siły. Ktoś zauważył, jak dewa-
stują uliczne latarnie i około 
22.00 powiadomił policję. 

Funkcjonariusze próbowali 
złapać wandali, pomogli im 
dwaj młodzi mężczyźni. - 
Wiedzieli, co się dzieje, nie 
stali bezczynnie - mówi Alicja 
Jędo, rzecznik KPP w Oławie. 
- Pobiegli za sprawcą i go 
obezwładnili. Drugiego też 
zatrzymano.

26-letnim wandalom grozi 
do pięciu lat więzienia. Spo-

wodowali szkody, prawie na 
trzy tysiące złotych. Posta-
wiono im zarzuty zniszczenia 
mienia i gróźb karalnych, kie-
rowanych do funkcjonariuszy 
i osób cywilnych, naruszenia 
nietykalności i znieważenia 
policjantów. Jeden z zatrzy-
manych kilkakrotnie odbywał 
karę pozbawienia wolności.

(AH)

Pijani kontra latarnie

OłaWa 
Akcja UTW 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
i Komenda Powiatowa Policji 
w Oławie zapraszają w środę 
31 października na imprezę pt. 
„Bezpieczny senior”

Będzie to kolejna seria spotkań, 
organizowanych po to, aby uświa-
damiać i ostrzegać seniorów przed 
różnymi niebezpieczeństwami. 

Początek o godz. 12.15, w sali 
konferencyjnej Ośrodka Kultury. 
Wstęp wolny.

(mAg)

Bezpieczny 
senior
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Edward 
Bykowski

ebykowski@gazeta.olawa.pl
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Runął BOT. Już 
nie ma wieżowca, 
wielkiego symbolu 
Jelczańskich Zakładów 
Samochodowych.  
19 października udało 
się go zburzyć. Dzień 
wcześniej nie udały się 
dwie próby sprowadzenia 
budynku „do parteru”

- W czasach PRL nie 
wszystko było byle jakie - 
mówi Henryk Kaczmarek, 
mieszkaniec Chrząstawy Ma-
łej. - W połowie lat siedem-
dziesiątych XX wieku praco-
wałem w Przedsiębiorstwie 
Budowlano-Montażowym 
Przemysłu Maszyn Rolniczych 
„Agromet”, które było jednym 
z podwykonawców przy bu-

dowie BOT-u. Pół roku spa-
wałem konstrukcje tego wie-
żowca. Zużyliśmy około 400 
ton stali. Mam satysfakcję, że 
dwa wybuchy nie zniszczyły 
tego, co kiedyś wykonywałem. 
Dopiero za trzecim razem 
udało sprowadzić budynek 
„do parteru”...

Kaczmarek zaczął się 
uczyć spawania w roku 1961, 
w przyzakładowej szkole za-
wodowej JZS, a do1972 pra-
cował w tej fabryce. Później 
na innych budowach, spawał 
również konstrukcje stalowe 
powstającej Huty Katowice. 
- Czy czuję jakiś żal? - zasta-
nawia się chwilę. - Coś się 
buduje, i coś trzeba rozwalić. 
Jelcz wcześniej istniał i prze-
stał istnieć...

- To hańba, żeby znisz-
czyć taki budynek! - oburza 
się Jan Dalgiewicz, były 
dyrektor naczelny JZS. - Nie 
mam pretensji do syndyka, 
ani do kupca tego budynku. 
Oni zrobili to, co leżało 
w ich interesie. Nie mogę 
jednak zrozumieć obojętno-
ści władz samorządowych, 
lokalnych i wojewódzkich. 
W jakiś sposób można było 
zagospodarować ten obiekt. 
Chyba komuś zabrakło wy-
obraźni...

- Bardzo mile wspomi-
nam czas budowy wieżowca 
- mówi jeden z mieszkańców 
pobliskiej wsi. - Brało się litr 
wódki, i można było załatwić 
potrzebne materiały. Dzię-
ki wieżowcowi nie miałem 

większych problemów z po-
stawieniem domu. Nie byłem 
jedynym takim klientem. 
Aż dziwne, że nie udało się 
rozwalić wieżowca za pierw-
szym i drugim razem...

Zafascynowany histo-
rią JZS Wojtek Połomski 
stwierdził, że bez wieżowca 
pejzaż Jelcza-Laskowic jest 
do d... Inni zastanawiali się, 
jak teraz po jakiejś impre-
zie będzie można trafić pod 
własną strzechę. Dotychczas 
mówiło się: „byle do wieżow-

ca”, i łatwo było skręcić we 
właściwym kierunku.

Wyburzeniu fabrycznego 
giganta kibicowało wielu by-
łych pracowników JZS i oko-
licznych mieszkańców. Dało 
się zauważyć, że każdy miał 
jakieś zamglone oczy. Ja też. 
Na piątym piętrze wieżowca, 
w Dziale Wydawnictw Doku-
mentacji Techniczno-Rucho-
wej, przepracowałem cztery 
lata. W tamtym czasie czułem 
się radosny i bezpieczny. Prze-
cież nad głową, na szóstym 

piętrze, czuwali funkcjonariu-
sze Służby Bezpieczeństwa... 
Na temat decyzji o budowie 
tego obiektu są różne opinie. 
Niektórzy mówią, że to nie 
było potrzebne. Natomiast 
Jan Dalgiewicz twierdzi, że 
budowa była uzasadniona. 

Po trzecim, udanym wy-
buchu, przypomniał mi się 
wrzesień 1963, kiedy pierw-
szy raz stałem się pracowni-
kiem JZS. Wieżowca nie było, 
ale był Jelcz. A przy zakładach 
rosło zboże...

Powrót do przeszłości

- Mam satysfakcję, że dwa wybuchy nie zniszczyły tego, co kiedyś wykonywałem - mówi 
Henryk Kaczmarek
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Mimo ostrzeżeń przed 
różnymi oszustami, wydrwi-
groszami i złodziejami, wciąż 
nie brakuje naiwnych, dają-
cych się nabrać. Prasa, radio 
i telewizja wciąż przynoszą 
takie wieści. Niedawno pisa-
liśmy o kolejnym przypadku 
w Oławie. 

Szkody ponoszą raczej 
starsi ludzie, im się nie prze-
lewa, liczą każdy grosz, więc 
takich łatwo skusić. Kto by 
nie chciał kupić dużo taniej 
niż w sklepach i nawet na 
targowisku? Kto odmówi 
uzyskania zniżki opłat lub 
otrzymania dodatkowych 
pieniędzy ,  o ferowanych 
przez podającego się za 
urzędnika, który przeszedł, 
żeby załatwić formalności? 
Wystarczy tylko coś poka-
zać lub podpisać. Są tysiące 
sposobów. Atrakcyjna pro-

pozycja rozluźnia uwagę 
i rozsądek. 

Seniorzy dość często są 
sami w domu, a spryciarzom 
to odpowiada. Oferują coś 
kuszącego i są wpuszczani do 
środka. Czasem w pojedynkę, 
ale większe zaufanie wzbudza 
dwóch, podających się za „fa-
chowców” czy „urzędników”. 

Prawdziwi legitymują się 
stosownymi dokumentami, ale 
jak tu kontrolować dobroczyń-
cę? Nie brakuje obnośnych 
handlarzy. Czasem wpuszcza-
my błagających o pomoc, albo 
o szklankę wody. Wchodzą do 
środka i profesjonalnie wyko-
rzystują nieuwagę gospoda-
rza. Niektórzy poszkodowani 
zgłaszają to na policję, co 
powoduje szukanie igły w sto-
gu siana. Tak bywało w obu 
naszych miastach. Czy wciąż 
tak być musi? Niekoniecznie. 

Można temu zapobiegać, przy-
najmniej trochę. 

W Słupsku zdarzyło się 
wyłudzenie podobną metodą, 
jak to w Oławie. Telewizyj-
ną informację znad morza 
wzbogacono zapowiedzią, że 
ma być organizowane szko-
lenie. Władze chcą tam uczyć 
społeczeństwo, a szczególnie 
seniorów, jak postępować przy 
wpuszczaniu obcych do domu 
czy mieszkania, żeby nie fun-
dować sobie kłopotów i strat. 
Z ogólnego hasła nie wynika, 
co z nim się wiąże i czy będzie 
miało praktyczny sens. Prze-
cież panuje powszechny wstręt 
do wszelkich zebrań, nawet 
w ważnych sprawach. 

A jednak trzeba o to za-
dbać. Chyba najskuteczniejsze 
będą zwyczajne rozmowy 
z najbliższymi sąsiadami. Pod-
szkolmy się nawzajem! 

 
Edward Bykowski

Zadbajmy o siebie i sąsiada

Jelcz-lasKowice 

Kto to posprząta? 

Tereny przy garażach na ulicy Cegielskiego to dzikie 
wysypisko śmieci 

Jest tam wszystko - butelki po płynach samochodowych 
oraz alkoholach, odpady z pobliskich ogródków działkowych 
i śmieci komunalne. Jak widać na zdjęciu, dla właścicieli 
pobliskich działek najważniejsze jest własne podwórko. Co 
innego za płotem. Tam można wyrzucić co się da - zwłaszcza 
że skwerki wokół garaży to własność właścicieli garaży, którzy 
powinni dbać o teren. Tymczasem śmiecą wszyscy, a nikt nie 
sprząta.                (wk)

Dzikie śmietnisko i chaszcze przy garażach
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jsmyk@gazeta.olawa.pl

Jerzy 
Smyk
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OŁAWA 

Dzień Edukacji 
Narodowej

Maria Domaradzka, 
dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1, otrzymała nagrodę 
dolnośląskiego kuratora 
oświaty, za wzorowe wy-
konywanie obowiązków

Gala rozdania nagród, 
z udziałem kurator Beaty Paw-
łowicz, odbyła się 12 paździer-
nika, w Auli Leopoldina, na 
Uniwersytecie Wrocławskim. 
Wybrani uczniowie z dolno-
śląskich szkół występowali 
podczas tej uroczystości, wśród 
nich oławianka Dominika Łu-
czak z klasy II o profilu dzien-
nikarskim. Wykonała utwór 
Maryli Rodowicz pt. „Łatwo-
palni”. Dominikę przygotowała 
do występu Marta Brudnik, 
nauczycielka ZSP nr 1, która 
prowadzi szkolny zespół wo-
kalny.                       (MAG)

Nagrodzona dyrektor i wyróżniona uczennica

Maria Domaradzka otrzymuje nagrodę od Beaty 
Pawłowicz - dolnośląskiego kuratora oświaty
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OŁAWA 

Akcja 
krwiodawstwa 

7 litrów bezcennego leku 
zebrano 20 października 
w Liceum Ogólnokształ-
cącym nr 1 im. Jana III 
Sobieskiego

W zbiórce, którą zorgani-
zowała Karolina Piech, wzię-
ło udział 25 osób. Jednak 
ze względów zdrowotnych 
nie wszystkie mogły oddać 
krew. Wśród gości byli sta-
rosta powiatu oławskiego 

Zdzisław Brezdeń, radny 
Rady Miasta Wrocławia Ra-
fał Czepil oraz poseł Dawid 
Jackiewicz, patron honoro-

wy akcji. Zbiórkę pomogło 
przeprowadzić Wojskowe 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa.

- Nie wykluczam, że jesz-
cze w przyszłości zorganizuję 
taką akcję na terenie naszego 
powiatu, być może już wkrótce 
w Jelczu-Laskowicach - mówi 
Karolina Piech.

(MAG)

Oddawali krew

Uczestnicy akcji chętnie oddawali krew
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JELCZ-LASKOWICE 

Podsumowanie 

Miejsko-Gminny Klub 
Honorowych Dawców Krwi 
w J-L działa pięć lat. Krew 
oddaje coraz więcej osób

Kolejna akcja odbyła się 
20 października, w świetlicy 
środowiskowej „TOP”. Do 
oddania krwi zarejestrowało 
się 60 krwiodawców. Zebrano 
25 litrów tego cennego daru. 
Honorowi dawcy przyszli 
na akcję z członkami rodzin 
i przyjaciółmi. Razem odda-
wali krew. Wielu młodych ro-
dziców przyprowadziło swoje 
pociechy, które wprawdzie nie 

mogły uczestniczyć w akcji, 
ale były bardzo zaintereso-
wane pracą lekarzy i pielę-
gniarek. - Zanim dorosną do 
pełnoletności, będą mogły 
pomagać podczas takich zda-
rzeń - mówi Justyna Antosik 
z jelczańskiego klubu krwio-
dawców. - Na niezawodną 
pomoc klub może liczyć już te-
raz ze strony Justyny i Natalii 
Adamczyk, Agaty Jurczyńskiej 
oraz Rafała Świerzki. 

Wszyscy zaangażowani 
w krwiodawstwo będą mogli 
po raz kolejny wykazać się 15 
grudnia. Wtedy odbędzie się 
świąteczna akcja poboru krwi. 
W imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszamy!

(MON)

25 litrów krwi

Wywiad lekarski przed oddaniem krwi
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OŁAWA 

O zmianach 

29 października 
w Urzędzie Skarbowym 
odbędzie się spotkanie 
informacyjne na 
temat rozliczeń i zmian 
przepisów

Odbędzie się w sali nr 
35, na II piętrze. Począ-
tek o godz. 10.00. Pod-
czas szkolenia omawiane 
będą błędy, najczęściej po-
pełniane przy rozliczaniu 

transakcji wewnątrzwspól-
notowych, zmiany w usta-
wie o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatników, 
obowiązujące od 1 stycznia 
2012, oraz zasady rejestracji 
działalności gospodarczej 
osób fizycznych (CEIDG). 

Naczelnik Urzędu Skar-
bowego informuje, że ist-
nieje możliwość zgłaszania 
własnych propozycji i za-
gadnień, które chcieliby 
podatnicy poruszyć na tym 
spotkaniu. Można je wysłać 
mailem do 22 październi-
ka, na adres: us0217ob34@
ds.mofnet.gov.pl.

(MON)

Szkolenie w Urzędzie 
Skarbowym

GMINA OŁAWA 

Inwestycje 

Prawie cztery miliony 
złotych dofinansowania 
otrzymała gmina na budo-
wę kanalizacji sanitarnej 
w Owczarach. Inwestycja 
ma być zrealizowana 
w przyszłym roku

Wniosek o dofinansowa-
nie budowy kanalizacji sa-
nitarnej, w ramach unijnego 
programu „Rozwój Obszarów 
Wiejskich”, Urząd Gminy 
w Oławie złożył w roku ubie-
głym. Trafił na listę rezer-
wową. Po rozstrzygnięciu 
przetargów, zaoszczędzone 

pieniądze przeznaczono na 
dofinansowanie inwestycji 
z tej listy. 3.893.789 zł prze-
znaczono na wsparcie budowy 
kanalizacji w Owczarach, przy 
szacunkowym koszcie inwe-
stycji ok. 6 mln zł. 

- Dofinansowanie wynosi 
75 procent kosztów kwalifi-
kowalnych całej inwestycji 
- mówi wójt Jan Kownacki. 
- Ostateczny koszt budowy 
kanalizacji będzie znany po 
rozstrzygnięciu przetargu. 
Ogłosimy go jeszcze w tym 
roku. Zgodnie z wymogami 
programu, z dofinansowania 
musimy się rozliczyć do końca 
roku 2013. 

Umowę w tej sprawie 
podpisano 18 października, 
w Urzędzie Marszałkowskim 
we Wrocławiu. Budowa kana-
lizacji rozpocznie się w przy-
szłym roku. Ma mieć długość 
5,8 km, a odprowadzane przez 
nią ścieki trafią do oczyszczal-
ni w Oleśnicy Małej.   

                             (WK)

Będą budować 
kanalizację

OŁAWA 

W Sali Rycerskiej 

25 października kolejna 
sesja Rady Miejskiej. 
Początek o godz. 13.00

Jednym z punktów po-
rządku obrad będzie infor-
macja o funkcjonowaniu 
szpitala. Władze miasta 
przedstawią także raport 
na temat funkcjonowania 

oświaty. Radni rozpatrzą 
projekty uchwał w spra-
wach: przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
południowej części osiedla 
Nowy Otok oraz zmiany 
Statutu Związku Międzyg-
minnego „Ślęza - Oława”. 
Sesję zakończą informacje 
i komunikaty przewodniczą-
cego Rady Miejskiej, wolne 
wnioski oraz interpelacje 
i zapytania radnych.

(MON)

Co ze szpitalem 
i Nowym Otokiem?

OŁAWA 

Rocznica 

Parafia Miłosierdzia 
Bożego będzie w przy-
szłym roku obchodziła 
jubileusz 25-lecia 
istnienia

Postanowiono uczcić 
ten fakt. Ksiądz proboszcz 
Stanisław Bijak, wspierany 
przez parafian chce, aby 
na kościelnej wieży zawisł 
w maju duży dzwon. Mają 

go wykonać ludwisarze 
z Przemyśla. Będzie ważył 
800 kilogramów i kosztował 
około 80 tysięcy złotych. 
Kolejnym jubileuszowym 
akcentem ma być nowa 
Droga Krzyżowa. Ta, która 
jest obecnie w kościele, była 
prowizoryczna i przetrwała 
ponad 20 lat. Obrazy czter-
nastu stacji namaluje pla-
styk, absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych. Proboszcz 
chciałby, aby nowa Droga 
Krzyżowa zawisła w koście-
le jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi.

(MAG)

Dzwon i droga na 25-lecie
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Po silnik od „Frani”
OŁAWA

Na złom       

20 października około godziny 5.00 złodziej wszedł 
do mieszkania przy ulicy Piłsudskiego 

Zabrał silnik z pralki typu „Frania”, 16 aluminiowych 
profili i 300 sztuk stalowych „wąsów”. Straty w wysokości 
200 złotych poniósł 40-letni mieszkaniec Oławy.    (AH)
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Oława 

Profilaktyka  
raka piersi 

Marsz Różowej Wstążki  
wpisał się już na 
stałe w kalendarz 
październikowych imprez. 
Przypomina o tym, że 
należy się badać i dbać 
o swoje zdrowie, a z 
chorobą można wygrać

19 października odbyły 
się na placu przed LO nr 1 im. 
Jana III Sobieskiego obchody 
dnia walki z rakiem. Wzię-
li w nich udział uczniowie 
oławskich szkół, nauczyciele 
oraz zaproszeni goście. Tym 
happeningiem organizatorzy 
marszu chcieli uświadomić, 
jak ważna jest profilaktyka. 
Podobnie jak w poprzednich 
latach, dzięki akcji około 
150 kobiet skorzystało z dar-

mowych badań USG piersi. 
Corocznie podczas takich 
badań wykrywa się zmiany 
nowotworowe u kilku kobiet.

Goście dziękowali i gra-
tulowali pomysłu Elżbiecie 
Wojdyle ze stowarzyszenia 
„Zawsze kobieta”, która od 
kilku lat organizuje Marsz 
Różowej Wstążki. Ksiądz 
Janusz Gorczyca nazwał ją 
dzień wcześniej „zapaleńcem 
Bożym”, który roznosi wśród 
wszystkich żywą iskierkę 
nadziei. Wicestarosta Joanna 
Kruk-Gręziak mówiła, że 
marsz jest skuteczny, skoro 
co roku wszyscy spotykają 
się w jednym miejscu i coraz 
więcej kobiet chce się badać. 
Życzyła im zdrowia, które 
jest bezcenne, ale zwykle 
człowiek uświadamia to sobie 
dopiero wtedy, jak je straci.

Elżbieta Wojdyła poko-
nała raka, więc wie, że to jest 
możliwe. Chce, żeby każda 
chora kobieta to sobie uświa-
domiła, dlatego organizuje 
marsz. Cieszy ją, że jest coraz 
więcej chętnych do badań. 

Wspomniała także, że koło 
niej stoją kobiety, które są 
żywym przykładem wygra-
nej walki z chorobą: - I, jak 
widać, wszystkie trzymamy 
się świetnie!

Uczestnicy akcji przy mu-
zyce Orkiestry Dętej Ośrodka 
Kultury przeszli z ogromnymi 
transparentami wokół Rynku. 
To miał być gest solidarności 
ze wszystkimi chorymi.

Jednym z kolejnych ele-
mentów oławskiego programu 
dnia walki z rakiem piersi był 

wieczorny koncert w Ośrodku 
Kultury, pt. „Byłaś tu”. Po-
święcono go zmarłej piosen-
karce Irenie Jarockiej, która 
prywatnie znała się z Elżbietą 
Wojdyłą i na jej zaproszenie 
kilkakrotnie koncertowała 
w Oławie. Na scenie zapre-
zentowały się m.in. Kamila 
Bakalarczyk-Kruk, Adriana 
Krakowska, Anna Żebrowska 
oraz uczniowie z oławskich 
szkół. Zaśpiewał także zespół 
wokalny „Słoneczniki”, pod 
kierunkiem Doroty Semeno-

wicz. Śpiewano oczywiście 
piosenki z repertuaru Ireny 
Jarockiej. Widzowie oglądali 
również prezentację, na któ-
rym były skróty z pierwszego 
oławskiego koncertu Ireny 
Jarockiej oraz wywiad z nią, 
gdzie mówiła, że do takiej 
publiczności zawsze warto 
wracać.

TeksT i foT.: 
Malwina Gadawa 

mgadawa@gazeta.olawa.pl

Z rakiem można wygrać!
Uczniowie mieli ze sobą duże transparenty

Elżbieta wojdyła - 
organizatorka akcji

Marsz Różowej wstążki na oławskim Rynku

Podczas koncertu śpiewano największe przeboje i te mniej znane piosenki Ireny Jarockiej

Oława 

Wspólna akcja 

Dzieci wiedzą, że chorych 
trzeba wspierać. Dlatego 
19 października sadziły 
żonkile w ramach kampanii 
„Pola nadziei”

Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz na-
uczycielki Władysława Ho-
łyńska i Teresa Lis współpra-
cują z Hospicjum Domowym 
i oławskim oddziałem „Cari-
tas”. - Czwarty raz bierzemy 
udział w kampanii „Pola na-
dziei”, aby uwrażliwiać dzieci 
na potrzeby osób chorych 
i cierpiących - mówi nauczy-
cielka Władysława Hołyńska. 
- Zebraliśmy kilkaset cebulek 
żonkili. Teraz przedstawi-
ciele poszczególnych klas je 
posadzą i wspólnie będziemy 
pielęgnować rabatkę. Nasze 

działania to wyraz solidar-
ności z osobami chorymi na 
nowotwory. 

Uczniowie z zapałem sa-
dzili cebulki i z niecierpli-

wością czekają na wiosnę, aż 
żonkile zakwitną.

TeksT i foT.: 
Malwina Gadawa 

mgadawa@gazeta.olawa.pl

Uczniowie sadzili żonkile

Uczniowie przygotowali się do sadzenia cebulek żonkili

Każdy chciał mieć swój udział w sadzeniu kwiatów, 
będących symbolem nadziei
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Powiat 

Nowe 
postanowienia 

Nie będzie budowy 
nowej szkoły specjalnej. 
Samorządy zgodziły się 
na udział w kosztach 
adaptacji budynku  
po internacie przy  
ul. Kutrowskiego 
w Oławie

Decyz ja  zapad ła  na 
spotkaniu 18 października 
w Starostwie Powiatowym. 
Uczestniczyli w nim: starosta 
Zdzisław Brezdeń, wicesta-
rosta Joanna Kruk-Gręziak, 
członek Zarządu Powiatu 
Tomasz Kołodziej, burmistrz 
Oławy Franciszek Paździer-
nik, zastępca burmistrza Jel-
cza-Laskowic Aleksander 
Mitek, wójt gminy Oława Jan 

Kownacki oraz wójt gminy 
Domaniów Dorota Swadek-
Schneider.

Wstępny koszt adaptacji 
byłego internatu to 4,5 mln zł. 
Zakres prac, zaplanowanych 
na lata 2013-2015, obejmuje 
remont dwóch pięter oraz 
przebudowę części pomiesz-
czeń na salę gimnastyczną. 

Partycypacja w kosztach 
przedsięwzięcia: miasto Oła-
wa - 30-40%, powiat oławski - 
20%, Jelcz-Laskowice - 20%, 
gmina Oława - 15% oraz 
Domaniów - 5%.

Na spotkaniu starosta przy-
pomniał omawiane wcześniej 
propozycje, dotyczące dalsze-
go funkcjonowania Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 1 i jego 
przyszłej lokalizacji. Pierwsza 
propozycja dotyczyła budowy 
szkoły przy ulicy Iwaszkie-
wicza, na działce przekazanej 
powiatowi przez oławski sa-
morząd. Koszt tej inwestycji, 
na podstawie projektu z 2009 
roku, oszacowano na 13,5 

mln zł. Druga - to adaptacja 
budynku przy ulicy Kutrow-
skiego. Burmistrz Franciszek 
Październik podtrzymał swoją 
propozycję w sprawie pokry-
cia 50% kosztów budowy 
szkoły specjalnej. Przedstawi-
ciele pozostałych samorządów 
opowiedzieli się za adaptacją 
internatu. Spłata zobowiązań 
finansowych ma być rozło-
żona na 2-3 lata, a ich udział 
finansowy - adekwatny do 
liczby dzieci z danej gminy, 
uczęszczających do szkoły 
specjalnej. W tym miesiącu 
ma być podpisane oficjalne 
porozumienie o współfinan-
sowaniu przedsięwzięcia w la-
tach 2013-2105, wraz z har-
monogramem poszczególnych 
etapów jego realizacji. 

- Mam nadzieję, że to 
spotkanie w sposób ostateczny 
i jasny zamyka tę kwestię i po-
zwoli nam wszystkim w sposób 
właściwy rozwiązać ten pro-
blem - mówił starosta Zdzi-
sław Brezdeń podczas konfe-

rencji prasowej w Starostwie 
Powiatowym 19 października. 
- Myślę, że jest to dobra wia-
domość. Dużą wartością jest 
to, że wszystkie samorządy 
zgodziły się na współpracę i to 
dobrze rokuje na przyszłość. 
W roku bieżącym planujemy 
prace nad przygotowaniem 
projektu, koncepcja już jest. 
W drugiej połowie przyszłego 
roku chcemy rozpocząć prace. 
Największy ciężar prac przy-
padnie na 2014. We wrześniu 
2015 dzieci z ZSS nr 1, które 
uczą się w budynku SP nr 4 
przy Broniewskiego, znajdą 
się już w nowym miejscu.

Starosta Brezdeń nie oba-
wia się wycofania którego-
kolwiek samorządu, uznając 
złożone deklaracje za jed-
noznacznie wiążące. Cieszy 
go zaangażowanie wszyst-
kich samorządów. Twierdzi, 
że rodzice uczniów szkoły 
specjalnej wyrazili zgodę 
na przeniesienie szkoły do 
internatu. 

Powiat w najbliższych 
latach nie planuje budowy 
nowej szkoły specjalnej, ze 
względu na sytuację gospo-
darczą kraju i finansową sa-
morządów. Co starosta sądzi 
o akcji Platformy Obywa-
telskiej i zbieraniu podpi-
sów, popierających budowę 
szkoły? - Jestem tym trochę 
zaskoczony - mówił Zdzisław 
Brezdeń. - Platforma w po-
przedniej kadencji powiatu 
miała pełnię władzy oraz po-
parcie burmistrza Paździer-

nika i było ich stać tylko na 
zrobienie projektu. To był 
najlepszy czas na rozpoczęcie 
budowy i jeżeli byli tak zde-
terminowani, mogli to zrobić. 
Ta ich akcja wygląda więc 
teraz trochę śmiesznie... 

W przyszłorocznym bu-
dżecie powiatu planuje się 
200 tys. zł na projekt adaptacji 
internatu na szkołę specjalną.

Monika Gałuszka-
sucharska 

msucharska@gazeta.olawa.pl

Szkoła specjalna w internacie

Starosta Zdzisław Brezdeń zapewnia, że wkrótce będzie 
podpisane porozumienie z samorządami w sprawie 
przebudowy internatu na szkołę specjalną
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Powiat 

Nagrodzony 

Miód nektarowy nawłociowy z pasieki 
„Smereka” mistrza pszczelarskiego 
Henryka Kłaka nagrodzony przez 
ministra rolnictwa znakiem „Poznaj 
Dobrą Żywność”. To jedyny miód, 
wytwarzany w powiecie oławskim,  
który ma taki znak

Wyróżnienie przyznano na Międzynaro-
dowych Targach Produktów Spożywczych 
w Poznaniu 8 października. To niejedyne 

wyróżnienie, którym ostatnio może się po-
chwalić oławski pszczelarz. Pod koniec wrze-
śnia w Przemkowie, podczas największej 
imprezy dolnośląskich pszczelarzy, Henryk 
Kłak zajął II miejsce w konkursie na wzo-
rową pasiekę Dolnego Śląska, a Bronisław 
Windysz z Wójcic otrzymał wyróżnienie. Na 
tej samej imprezie miód Henryka Kłaka zajął 
I miejsce w konkursie na najlepszy miód spa-
dziowy, oferowany podczas Dolnośląskiego 
Święta Miodu i Wina. Natomiast jego miód 
rzepakowy zajął I miejsce w konkursie „Dol-
nośląskie miody odmianowe” w Oleśnicy. Na 
tej imprezie Mirosław Dobrzeński z Siedlec 
otrzymał główną nagrodę za miód ze spadzi 
liściastej.

(ck)

Sukcesy pszczelarza

Mistrz pszczelarski Henryk Kłak ostatnio ma się czym 
pochwalić

Je
rz

y 
Ka

m
iń

sk
i

JelcZ-laSKowice 
„Żyj zdrowo!” 

Na spotkanie pod takim hasłem 
zaprasza Koło Terenowe 
Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków 

Wykład na temat diety i sposo-
bów odżywiania się osób chorych 
na cukrzycę poprowadzi dr Jadwiga 
Karcewicz-Janowska. 

Spotkanie odbędzie się 25 paź-
dziernika, początek o godz.15.30, 
w siedzibie związku przy ul. Bożka 
13. Organizatorzy zapraszają zarówno 
chorych, jak i osoby z ich kręgu.

(Wk)

Żywienie  
w cukrzycy
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Odeszli
oława

17 X  - Waleria Sempowicz    - ur. 1917 
19 X  - Ewa Ciepła    - ur. 1920

Jelcz-laskowice
19 X  - Bronisława Roskosz    - ur. 1914

Gmina Oława 

Wspomnienie 

Zmarł wieloletni 
pracownik Urzędu 
Gminy w Oławie  
oraz opiekun zespołu 
„Porębiok”

Do 2007 roku był inspek-
torem ds. kultury i sportu 
w Urzędzie Gminy Oława. 
Opiekował się zespołami 
folklorystycznymi, orga-
nizował wiele koncertów 
i imprez okolicznościowych. 
Prowadził cykliczne impre-
zy, np. Dzień Seniora. Wraz 
z klubami LZS, członkiniami 
KGW, jednostkami OSP oraz 
działaczami rad sołeckich 
organizował różne imprezy. Współdziałał z Polskim To-
warzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Organizował 
wyjazdy na Kresy. 

Przez wiele lat był opie-
kunem folklorystycznego 
zespołu „Porębiok”, obcho-
dzącego niedawno jubileusz 
25-lecia istnienia. Na impre-
zie z tej okazji nie zabrakło 
Józefa Pyrzyka, dziękował 
mu za wieloletnią pracę 
wójt Jan Kownacki. Kole-
dzy z zespołu dziękowali 
za integrację i wkład w roz-
wój środowiska, ale przede 
wszystkim za koleżeńskość, 
humor, wyrozumiałość i ser-
deczność, czym szczodrze 
ich obdarzał. 

Mimo przejścia na 
emeryturę nie zaprzestał 
społecznej działalności. 
Udzielał się w różnych sto-

warzyszeniach. Kiedy odwiedzał redakcję, zawsze gdzieś się 
spieszył. Mówił, że następnym razem przyjdzie na dłuższą 
rozmowę. Już nie zdążył....         (mag)

Józef Pyrzyk nie żyje

w maju tego roku wójt Jan Kownacki
 dziękował Józefowi Pyrzykowi za zaangażowanie 

w działalność zespołu „Porębiok”
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Bystrzyca 
Pomóż 

Rada Rodziców przy Zespole 
Szkół zaprasza na akcję „Znicz”

- Od kilku lat, przed 1 
listopada, otwieramy przy 
szkole kiermasz ze zniczami 
- mówi Mariusz Michałow-
ski, przewodniczący Rady 
Rodziców. - Pozyskane w ten 
sposób pieniądze trafiają na 
nasze konto, a później do 
uczniów. Potrzeb w szkole 
jest bardzo dużo, a pienię-

dzy na to nie ma, dlatego 
staramy się pomóc na różne 
sposoby. 

Rada sponsoruje upominki 
dla najzdolniejszych uczniów 
w szkole oraz nagrody w  
konkursach. Organizuje też 
szkolne imprezy, kupuje po-
moce dydaktyczne, naukowe 
i wyposażenie klas.

Kiermasz jest jednym ze 
sposobów pozyskania pie-
niędzy. Tegoroczny już trwa. 
Kilkanaście rodzajów zniczy 
w atrakcyjnych cenach moż-
na kupić codziennie, przed 
budynkiem szkoły w By-
strzycy. Akcja potrwa do 31 
października.

(WK)

Kup znicz - pomóż dzieciom

na kiermaszu, przed szkołą 
w Bystrzycy, można kupić 
kilkanaście rodzajów lampekW
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BOlechów 

Jak na wojnie? 

Na takie znalezisko natrafił rolnik, który orał pole, 
między Bolechowem a Pełczycami 

Zanim przyjechali saperzy z Brzegu, miejsce zabezpieczali 
prawie dobę strażnicy gminni i strażacy z OSP Bolechów, na 
zmianę. 19 października około godz. 17.00 niewybuch zabrano 
i zdetonowano na poligonie wojskowym.

(aH)

Pocisk do niszczenia czołgów

Okoliczne pola kryją wiele niebezpiecznych niespodzianek  
z ii wojny światowej
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„Nie umiera teN,  
kto trwa w sercach i pamięci Naszej”

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego kolegi, przyjaciela i wieloletniego 

pracownika Urzędu Gminy Oława 

śp. Józefa Pyrzyka

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
dla żony, córki i wnuka 

składają Jan Kownacki - wójt gminy Oława 
oraz pracownicy Urzędu Gminy Oława

Bo Nie umrze Nigdy teN, kto trwa w pamięci żywych 

 Pogrążeni w smutku i zadumie 
pożegnaliśmy wyjątkowego Kolegę 

śp. Józefa Pyrzyka

Dziękujemy Ci za integrację i wkład w rozwój naszego 
środowiska, ale przede wszystkim za koleżeńskość, humor, 

wyrozumiałość i serdeczność, czym szczodrze nas obdarzałeś. 
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Oławie oraz członkowie Ludowego 

Zespołu Pieśni i Tańca „Porębiok”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego kolegi i przyjaciela 

śp. Józefa Pyrzyka 
wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatowego 

Stowarzyszenia „Pokolenia” w Oławie. 

Z ogromnym smutkiem łączymy się z rodziną. 
Koleżanki i koledzy ze stowarzyszenia „Pokolenia”

Serdeczne podziękowanie 
księdzu dziekanowi Stanisławowi Bijakowi oraz organiście 
z kościoła Miłosierdzia Bożego za mszę świętą pożegnalną 

i posługę kapłańską w ostatniej drodze ojca i męża 

śp. stanisława Poburki 
składają żona oraz syn Mirek z rodziną

Serdeczne podziękowania 
dla firmy państwa Janiny i Stanisława Jaśnikowskich 

za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej mojego męża 

śp. stanisława Poburki 
składają żona oraz syn Mirek z rodziną

Serdeczne podziękowania rodzinie, znajomym, sąsiadom 
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w pożegnaniu 

śp. ewy ciepłej 
składa syn Zbigniew z rodziną

Drogiej koleżance Genowefie Bobińskiej 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

siostry 
składają prokuratorzy i pracownicy  
Prokuratury Rejonowej w Oławie
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Oława 

Młodzi w działaniu 

O perspektywach 
rozwoju, rynku pracy 
i planowaniu swojej 
kariery mogła się 
dowiedzieć młodzież 
podczas konferencji, 
18 października, w sali 
konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego

Zorganizował ją Powia-
towy Ośrodek Pomocy Psy-

chologiczno-Pedagogicznej 
i Doradztwa Metodycznego 
w Oławie, w ramach Ogólno-
polskiego Tygodnia Kariery. 
Obchodzono go pod hasłem: 
„Praca - zawód czy kompe-
tencje?”.

Ewa Walejewska, koor-
dynatora OTK i doradca za-
wodowy w oławskiej poradni, 
mówiła o tym, że karierę 
można zaplanować. Młodzież 
z  powiatu poznała możliwo-
ści rozwijania swoich zain-
teresowań, pasji, zdobycia 
środków finansowych na 
realizację oraz nabycia kom-
petencji, niezbędnych w pro-
jektowaniu ścieżki zawodo-

wej i planowaniu kariery. 
Uczniowie szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych 
zapoznali się z projektem 
unijnym „Młodzież w działa-
niu”, zaprezentowanym przez 
dolnośląskiego konsultanta 
projektu, Krzysztofa Wiatra. 

Kolejna propozycja, to pro-
jekt Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości”Otwarta 
Firma”, prezentowana przez 
trenera i doradcę metodyczne-
go Ewę Skrzywanek. Ucznio-
wie poznali przedsiębiorstwa, 
działające w najbliższym 

otoczeniu, mogli odkryć swo-
je zainteresowania, by lepiej 
przygotować się do dalszej 
edukacji i dokonywania wy-
boru zawodu. 

 
Malwina Gadawa 

mgadawa@gazeta.olawa.pl

Rozmowy  
o przyszłości

Było wielu chętnych do wysłuchania prelekcji „Otwarta firma”, wygłoszonej przez Ewę 
Skrzywanek (z prawej)
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W związku z publikacją artykułu Moniki Gałuszki-Su-
charskiej pt. „Targowisko w prokuraturze i u wojewody” 
(„GP-WO” nr 39/2012), oświadczamy, co następuje:

Nieprawdą jest, że „Targowisko Handlowe”, zlokali-
zowane przy ul. Sportowej w Oławie, działa bezprawnie i 
powinno zostać rozebrane. Obiekty handlowe, posadowione 
w obrębie przedmiotowego targowiska, zostały wzniesione 
w oparciu o wydane na rzecz inwestora pozwolenie na budo-
wę. Zakończenie procesu budowlanego inwestor zgłosił wła-
ściwemu organowi nadzoru budowlanego, czyniąc w tym 
względzie zadość przepisom prawa budowlanego, a także 
warunkom pozwolenia na budowę, które nie nakładało na 
inwestora obowiązku uzyskania odrębnego pozwolenia na 
użytkowanie obiektów. Brak złożenia przez organ w wyma-
ganym terminie sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 
budowy, uprawniło inwestora do rozpoczęcia użytkowania 
tychże obiektów, zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. 
Mając natomiast na uwadze decyzję Starosty Oławskiego 
nr 460/2012 z 11 czerwca 2012, którą organ przedłużył 
użytkowanie obiektów budowlanych na czas nieoznaczony, 
należy ponownie podkreślić nieprawdziwość wypływającej 
z artykułu tezy, godzącej w istocie w nasze dobre imię.

Kupcy „TargowisKa Handlowego” 
przy ul. sporTowej w oławie

Targowisko nie 
działa bezprawnie!

Oława 
Święto zmarłych 

Zmiany w organizacji ruchu

Dla odwiedzających groby na cmentarzu komunalnym przy ulicy Ofiar Ka-
tynia wyznaczono parking na terenie firmy „Electrolux”. Obowiązywać będzie 
obustronny zakaz zatrzymywania się na ulicach 3 Maja (od skrzyżowania z ul. 
Włoską do skrzyżowania z Zielną) oraz na Ofiar Katynia. Na Zielnej będzie 
obowiązywał zakaz zatrzymywania się po prawej stronie (od skrzyżowania 
z Ofiar Katynia do skrzyżowania z ul. Dzierżonia). 

Zmiany, wprowadzone na Święto Zmarłych, będą obowiązywały 1 listopada 
także przy cmentarzu na ul. Zwierzynieckiej. Wyznaczono parking obok SP nr 
2 przy ul. Rybackiej oraz wyłączono z ruchu parking przy cmentarzu i ulicę 
Nową. Obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się na ulicach 
ks. Janowskiego i Młyńskiej. Zakaz zatrzymywania się obejmie prawą stronę 
Zwierzynieckiej - na odcinku od Magazynowej do cmentarza.

(Mon)

Jak parkować przy cmentarzach

DOmaniów 
Radni debatują 

W czwartek 25 października 
o godzinie 13.00, w budynku 
Gminnego Centrum 
Kultury i Kultury 
Fizycznej, odbędzie się 
sesja domaniowskiej Rady 
Gminy

Radni rozpatrzą uchwały 
w sprawie zmian budżetu na 
ten rok, nowego podziału 
gminy Domaniów na okrę-
gi wyborcze, połączenia 
dwóch instytucji - Gminnego 
Centrum Kultury i Kultu-
ry Fizycznej oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Mają 
też ustalić regulamin udzie-
lania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, 
dla uczniów mieszkających 
w gminie Domaniów.

(aH)

Co na sesji?
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Echa naszych publikacji
opinie prezenTowane w Tej rubryce nie zawsze sĄ zgodne z poglĄdaMi 
redaKcji
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11 października zorganizo-
wano galę i finał konkursu 
„Budowniczy Polskiego 
Sportu”. Nagrodę dla 
Oławy, w kategorii „Inwe-
stor na medal”, wręczono 
burmistrzowi Franciszkowi 
Październikowi podczas 
uroczystości, odbywającej 
się na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie

Takie wyróżnienie przy-
znawane jest samorządom, 
które z rozmachem budują 
i modernizują obiekty spor-
towe 

Organizator konkursu, 
Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej (PKIS), wyróżnił 
m.in. oławskie inwestycje, 
w tym budowę krytego basenu 

„Termy Jakuba”. - Polski Klub 
Infrastruktury Sportowej chce 
wyrazić uznanie i szacunek 
dla wszystkich, którzy budują 
sportową Polskę - powiedział 
Marek Zdziebłowski, prezes 
PKIS. - To Państwa wysiłek, 
zaangażowanie i pasja, po-
zwala na pokonanie wielu 
barier, dzięki czemu powstają 
tak piękne obiekty sportowe. 

Nagrodę dla Oławy wrę-
czył burmistrzowi Paździer-
nikowi Robert Korzeniowski 
- czterokrotny mistrz olimpij-
ski, trzykrotny mistrz świata 
w chodzie sportowym oraz 
dwukrotny mistrz Europy. 

O doniosłości wyróżnienia 
świadczy ranga partnerów 
i przyjaciół konkursu, wśród 
których m.in. są: Business 
Centre Club, Polski Komitet 
Olimpijski, Związek Miast 
Polskich, Związek Woje-
wództw RP oraz marszałko-
wie województw.

(ZS)

Wyróżnienie dla Oławy

Chcesz prowadzić fitness?  
Złóż ofertę!
Prezes Basenów Miejskich „Termy Jakuba” 
sp. z o.o. ogłasza II konkurs ofert na najem 
pomieszczenia o powierzchni 67,75 m2, 
znajdującego się w obiekcie, z przeznaczeniem na 
prowadzenie zajęć fitness

Konkurs (część jawna) odbędzie się 5 listopada 2012, w Urzę-
dzie Miejskim w Oławie, w sali nr 20. Cena wywoławcza za 
najem wynosi 17 zł/m2 + 23 % VAT.
Pełna treść ogłoszenia i regulamin konkursu wraz załącznika-
mi są dostępne na stronie www.bip.um.olawa.pl, w zakładce 
„Przetargi i konkursy - Najem i dzierżawa nieruchomości” 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oławie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 
71-303-55-84, od godz. 7.30 do 15.30. 

Fizjoterapia i odnowa 
biologiczna
Prezes Basenów Miejskich „Termy Jakuba”  
sp. z o.o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 
na najem pomieszczeń o powierzchni 169,66 m2, 
znajdujących w obiekcie, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności z zakresu fizjoterapii 
i odnowy biologicznej 

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2012, o godz. 10.00, 
w Urzędzie Miejskim w Oławie, w sali nr 20. Przetarg polega 
na wylicytowaniu jednorazowej bezzwrotnej opłaty za prawo 
najmu lokalu. Cena wywoławcza wynosi 3 000 zł netto + 
23% VAT. Minimalna kwota postąpienia wynosi 10% ceny 
wywoławczej, tj. 300 zł netto + 23 % VAT.
Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu wraz załącznika-

mi są dostępne na stronie www.bip.um.olawa.pl, w zakładce 
„Przetargi i konkursy - Najem i dzierżawa nieruchomości” 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oławie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 
71-303-55-84,od godz. 7.30 do 15.30.

Sala zabaw dla dzieci
Prezes Basenów Miejskich „Termy Jakuba”  
sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na najem pomieszczeń powierzchni 63,89 m2, 
znajdujących w obiekcie, z przeznaczeniem na 
prowadzenie sali zabaw dla dzieci 

Przetarg (część jawna) odbędzie się 5 listopada 2012, 
o godz.11.00, w Urzędzie Miejskim w Oławie, w sali nr 20. 
Przetarg polega na wyborze najkorzystniejszej i najciekawszej 
oferty zagospodarowania tego pomieszczenia.

Kryteria oceny ofert i ich waga: 

1. Wysokość jednorazowej opłaty „za klucze” - 20% - dekla-
racja jednorazowej bezzwrotnej opłaty za prawo najmu nie 
mniejszej niż 1000 zł netto + 23% VAT. Postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 100 zł netto + 23% VAT. 
2. Koncepcja funkcjonowania sali zabaw dla dzieci wraz z jej 
wizualizacją - 40%
3. Oferowana wartość nakładów do poniesienia na adaptację 
pomieszczenia - 40%

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu wraz załącznika-
mi są dostępne na stronie www.bip.um.olawa.pl, w zakładce 
„Przetargi i konkursy - Najem i dzierżawa nieruchomości” 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oławie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 
71-303-55-84, od godz. 7.30 do 15.30.

Zbigniew SZwarc 
prezes Basenów Miejskich „Termy Jakuba” sp. z o.o.

Konkursy i przetargi basenowe

Godziny funkcjonowania punktów konsultacyjnych  
(ul. Młyńska 12 a):

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie - pok. nr 2

* poniedziałek 15.00 - 18.00
* czwartek 16.00 - 19.00
Wsparcie dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie - pok. nr 5
* wtorek 16.00 - 19.00
Punkt konsultacyjny - problemy alkoholowe - pok. nr 2
* czwartek 15.30 - 17.00
Punkt konsultacyjny - problemy narkotykowe - pok. nr 5
* środa 15.00 - 18.30
Psycholog - problemy rodzinne - pok. nr 5
* poniedziałek 12.30 - 18.30 (po wcześniejszym 

umówieniu wizyty).
Porady prawne - sprawy rodzinne, uzależnienia, 

przemoc - pok. nr 5
* piątek 15.00 - 18.00 (po wcześniejszym umówieniu 

wizyty osobiście lub telefonicznie).

W punktach można uzyskać poradę i pomoc w trudnych 
sytuacjach życiowych, związanych z występowaniem 
uzależnień bądź przemocy.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do specjalistów 
prowadzą pracownicy Wydziału Profilaktyki Uzależnień 
w godzinach pracy wydziału, tel. 71-313-25-17.

(wM)

Punkty konsultacyjne

Straż Miejska w Oła-
wie przyjmuje telefoniczne 
zgłoszenia w sprawach in-
terwencji - od poniedziałku 
do piątku od godz. 7.00 do 
23.00, a w sobotę od 7.00 
do 15.00. Numery alarmo-
we: 71-313-24-99 i telefon 
komórkowy -  601-146-905 
bezpośrednio do patrolu 
zmotoryzowanego. W przy-
padku zgłoszenia w godzi-
nach popołudniowych, czas 
oczekiwania na połączenie 
może być nieco dłuższy.

*
Miejski Zespół Zarządza-

nia Kryzysowego w Oławie 
mieści się przy ul. Młyńskiej 
12 a. Udzielanie informacji 
i przyjmowanie zgłoszeń - od 
poniedziałku do piątku od 
godz. 7.30 do 15.30, telefon/
fax: 71-313-41-48.

W pozostałych godzinach 
oraz w dni wolne od pracy 
zgłoszenia przyjmuje oraz 
informacji udziela dyżurny 
pod numerem telefonu ko-
mórkowego 510-292-503.

Interwencje, 
zagrożenia

Kasa Urzędu Miejskiego jest czynna w następujących 
godzinach: 

* w poniedziałek, wtorek i czwartek - od 9.00 do 14.00,
* w środę - od 9 do 15.30,
* w piątek - od 9 do 13.00.

Bez ponoszenia dodatkowych kosztów można również 
dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym, nr konta Urzędu 
Miejskiego: 49 9585 0007 0010 0016 7716 0028.

(Dr)

Kasa czynna

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Oławie 
przyjmuje interesantów podczas 
dyżurów, w każdą środę od godz. 
17.00 do 18.00, w Urzędzie 
Miejskim, pokój nr 10,  
tel. 71-303-55-18.

Dyżury MKRPA

strona dofinansowana 
z budżetu miasta Oławy

W INTERNECIE:
www.um.olawa.pl  
poczta elektroniczna: 
olawa@um.olawa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej 
www.bip.um.olawa.pl

informacje OŁAWIEURZĄD 
MIEJSKI

W 

DyŻuRy RADnych

DyŻuRy buRMistRzA i uRzêDniKów

Burmistrz Oławy Franciszek Październik przyjmuje interesantów w sprawach 
skarg i wniosków w czwartki od godz. 10.00 do 12.00, po wcześniejszym 
umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oławie,  
pl. Zamkowy 15, tel. 71-303-55-01. 
Zastępcy burmistrza, też po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie urzędu, 
przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:

* Witold Niemirowski - w środy od godz. 10.30 do 17.00,
* Jerzy Hadryś - w czwartki od godz. 12.00 do 14.00,

Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w godzinach pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Mikoda pełni dyżur w każdą środę 
od godz. 17.15 do 18.15. Zainteresowani mieszkańcy mogą się z nim spotkać 
w Biurze RM, pl. Zamkowy 15, w pokoju nr 20, lub skontaktować się telefonicz-
nie - nr 71-303-55-09.  
Radni Rady Miejskiej pełnią dyżury w Biurze Rady, pokój nr 21, tel.71-303-55-09.

Klub radnych PO - dyżur od godz.17.00 do 18.00:
* 29 października - Maria Domaradzka
Klub radnych BBS - dyżur od godz.17.00 do 18.00:
* 30 października - Wiesław Kaczmarek

Radna SLD Lidia Markowska dyżuruje w pierwszy wtorek miesiąca,  
od godz. 16.00 do 17.00.
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LINIA NR 1

Godzina odjazdu Przystanki

08:40 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 ul. Paderewskiego (parking)

08:45 10:05 11:25 12:45 14:05 15:25 16:45 ul. Iwaszkiewicza (szkoła)

08:55 10:15 11:35 12:55 14:15 15:35 16:55 Pl. Zamkowy

08:58 10:18 11:38 12:58 14:18 15:38 16:58 Dw. Autobusowy

09:05 10:25 11:45 13:05 14:25 15:45 17:05 ul. Zwierzyniecka (cmentarz)

09:12 10:32 11:52 13:12 14:32 15:52 17:12 Ścinawa Polska

09:15 10:35 11:55 13:15 14:35 15:55 17:15 Ścinawa skrzyżowanie

09:25 10:45 12:05 13:25 14:45 16:05 17:25 ul. Ofiar Katynia (cmentarz)

09:30 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30 Dw. Autobusowy

09:33 10:53 12:13 13:33 14:53 16:13 17:33 Pl. Zamkowy

09:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40 ul. Wiejska

09:45 11:05 12:25 13:45 15:05 16:25 17:45 ul. Paderewskiego (parking)

LINIA NR 2

Godzina odjazdu Przystanki

09:10 10:30 11:50 13:10 14:30 15:50 17:10 ul. Paderewskiego (parking)

09:15 10:35 11:55 13:15 14:35 15:55 17:15 ul. Iwaszkiewicza (szkoła)

09:25 10:45 12:05 13:25 14:45 16:05 17:25 Pl. Zamkowy

09:28 10:48 12:08 13:28 14:48 16:08 17:28 Dw. Autobusowy

09:30 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30 Rynek

09:32 10:52 12:12 13:32 14:52 16:12 17:32 ul. 1-go Maja

09:33 10:53 12:13 13:33 14:53 16:13 17:33 ul. 1-go Maja (basen)

09:35 10:55 12:15 13:35 14:55 16:15 17:35 Dw Kolejowy

09:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40 ul. Ofiar Katynia (cmentarz)

09:50 11:10 12:30 13:50 15:10 16:30 17:50 Ścinawa skrzyżowanie

09:55 11:15 12:35 13:55 15:15 16:35 17:55 Ścinawa Polska

10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 18:00 ul. Zwierzyniecka (cmentarz)

10:05 11:25 12:45 14:05 15:25 16:45 18:05 Dw. Autobusowy

10:06 11:26 12:46 14:06 15:26 16:46 18:06 Pl. Zamkowy

10:13 11:33 12:53 14:13 15:33 16:53 18:13 ul. Wiejska

10:15 11:35 12:55 14:15 15:35 16:55 18:15 ul. Paderewskiego (parking)

LINIA NR 3

Godzina odjazdu Przystanki

09:00 10:20 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 ul. Opolska  (PKS)

09:02 10:22 11:42 13:02 14:22 15:42 17:02 ul. Opolska (złom)

09:05 10:25 11:45 13:05 14:25 15:45 17:05 ul. Polna

09:10 10:30 11:50 13:10 14:30 15:50 17:10 Dw. Kolejowy

09:15 10:35 11:55 13:15 14:35 15:55 17:15 ul. Ofiar Katynia (cmentarz)

09:25 10:45 12:05 13:25 14:45 16:05 17:25 Ścinawa skrzyżowanie

09:30 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30 Ścinawa Polska

09:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40 ul. Zwierzyniecka (cmentarz)

09:45 11:05 12:25 13:45 15:05 16:25 17:45 Dw. Autobusowy

09:47 11:07 12:27 13:47 15:07 16:27 17:47 Rynek

09:49 11:09 12:29 13:49 15:09 16:29 17:49 ul. 1-go Maja

09:50 11:10 12:30 13:50 15:10 16:30 17:50 ul. 1-go Maja (basen)

09:52 11:12 12:32 13:52 15:12 16:32 17:52 Dw. Kolejowy

09:55 11:15 12:35 13:55 15:15 16:35 17:55 ul. Opolska

09:57 11:17 12:37 13:57 15:17 16:37 17:57 ul. Polna

09:59 11:19 12:39 13:59 15:19 16:39 17:59 ul. Opolska (złom)

10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 18:00 ul. Opolska (PKS)

LINIA NR 4

Godzina 

odjazdu

Przystanki Godzina

odjazdu

12:40 Nowy Otok ul. Turkusowa 17:15

12:45 ul. Wiejska 17:10

12:55 pl. Zamkowy 17:00

13:05 ul. Zwierzyniecka (cmentarz) 16:50

13:15 Ścinawa Polska 16:40

13:20 Ścinawa Skrzyżowanie 16:35

13:30 ul. Ofiar Katynia (cmentarz) 16:20

13:35 Dw. Autobusowy 16:15

Kursy oznaczone

nie obowiązują w dniach 
31.10. oraz 2.11.2012r

Autobusem na cmentarze
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URZ¥D MIASTA I GMINY

JELCZ-LASKOWICE
strona dofinansowana 

z budżetu miasta i gminy 
Jelcz-Laskowice

W INTERNECIE:
www.jelcz-laskowice.pl  
poczta elektroniczna: 
um.info@jelcz-laskowice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej 
http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/

informacje

Uprzejmie zapraszam do 
wzięcia udziału w XXVIII 
sesji Rady Miejskiej, która 
odbędzie się w piątek 26 
października - początek 
o godzinie 12.00, w sali 
konferencyjnej Urzędu Mia-
sta i Gminy (pokój nr 11a), 
ul. Witosa 24, w Jelczu-La-
skowicach

Najważniejsze punkty po-
rządku obrad: 

1. Informacje przewodni-
czącego Rady Miejskiej.

2. Informacja burmistrza 
o działaniach podejmowanych 
pomiędzy sesjami RM.

3. Sprawy samorządowe.
4. Interpelacje i zapytania 

radnych.
5. Podjęcie uchwał w spra-

wach: 
a) rozpatrzenia wniosku 

z 27 września 2012 adwokat 

Krystyny Kroczak, pełnomoc-
nika Norberta Poraja, o przy-
wrócenie terminu do złożenia 
wyjaśnień i pełnomocnictwa; 

b) przyjęcia „Gminnego 
Programu Wspierania Rodzi-
ny”, na lata 2012 - 2014;

c) zmian w statucie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Jelczu-
-Laskowicach;

d) zmiany uchwały Rady 
Miejskiej nr XVI.95.2011 z 26 
października 2011, w sprawie 
określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podat-
kowych;

e) określenia wysokości 
stawek w podatku od środków 
transportowych na rok 2013;

f) określenia wysokości 
stawek podatku od nierucho-
mości oraz zwolnień z tego 
podatku na rok 2013; 

g) zmian w tegorocznym 
budżecie miasta i gminy; 

h) podziału gminy na sek-
tory;

i ) sposobu obliczania 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości, na któ-
rej zamieszkują mieszkańcy;

j) podziału gminy Jelcz-
-Laskowice na stałe obwody 
głosowania oraz ustalenia 
ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wybor-
czych.

6. Przedstawienie infor-
macji: 

a) o funkcjonowaniu i wy-
nikach finansowych spółki 
ZGK; 

b) o stanie realizacji za-
dań oświatowych w roku 
szkolnym 2011/2012, w tym 
o wynikach sprawdzianów 
i egzaminów;

c) o realizacji obowiązku 
składania oświadczeń mająt-
kowych. 

7. Wolne wnioski.
8. Komunikaty organów 

gminy. 
 

Henryk kocH 
przewodniczący Rady Miejskiej  

w Jelczu-Laskowicach

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Henryk 
Koch zaprasza na sesję 
Rady Miejskiej

ar
ch

iw
um

 „
G

P-
W

O
”

Akademia Złotego Wieku zaprasza na andrzejkową 
wycieczkę do Białego Dunajca

Termin: 23, 24 i 25 listopada 2012 
Zakwaterowanie: pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i tv
Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
Program: 
* piątek: zwiedzanie Wadowic, obiadokolacja, pobyt na 

basenach termalnych;
* sobota: śniadanie, wycieczka do Doliny Kościeliskiej 

lub Doliny Strążyskiej (wodospad Siklawica), obiadokolacja, 
wyjście na basen termalny, o godz. 20.00 - początek zabawy 
andrzejkowej, przy zespole muzycznym i z poczęstunkiem;

* niedziela: śniadanie, pobyt na basenach termalnych, przy 
dobrej widoczności wjazd kolejką szynowo-linową na Guba-
łówkę, zakupy na Krupówkach, wyjazd do Jelcza-Laskowic, 
powrót około 22.00.

Koszt całkowity: 330 zł (bez wstępu na baseny termalne) 
+ ok. 70 zł za zabawę andrzejkową. 

Opłata obejmuje: przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie, 
wynajęcie przewodnika, ubezpieczenie NW oraz ogólne koszty 
organizacyjne.

Wyjazd: piątek 23 listopada, godz. 7.00 - przystanek auto-
busowy przy Bricomarche, a o 7.15 - parking przy przychodni 
osiedlowej.

Zapisy: kierownik wycieczki, tel. 660-138-512 lub Miejsko-
-Gminne Centrum Kultury, tel. 509-736-988. 

Zapraszamy!
(AZW)

Andrzejki  
w Białym Dunajcu

Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Jelczu-Laskowicach szu-
ka opiekunów prawnych dla 
osób całkowicie ubezwłasno-
wolnionych 

Osoby chętne proszone 
są o kontakt z MGOPS oso-
biście w siedzibie ośrodka 
przy ulicy Witosa 41 lub tele-
fonicznie, nr: 71-318-15-12.

 
IWonA ekHArd

 kierownik MGOPS w J-L

Opiekunowie 
poszukiwani

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że 1 listopada będzie kursował autobus komunikacji miejskiej linii nr 4, którym można 
dojechać z Jelcza-Laskowic na cmentarz komunalny w Chwałowicach. Autobus będzie jeździł od godziny 8.00 do godziny 16.52, 
według następującego rozkładu:

Komunikacja  miejska - 1 listopada

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 Jelcz-Laskowice  ul. Techników  ZSP

8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 Jelcz-Laskowice  ul. Techników  ZGK

8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 Jelcz-Laskowice  ul. Oławska  PSP nr 3

8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 Jelcz-Laskowice  ul. Oławska (osiedle)

8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 Jelcz-Laskowice  ul. Witosa 

8.22 9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 Chwałowice - cmentarz

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 Chwałowice - cmentarz

8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 Jelcz-Laskowice  ul. Witosa 

8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 Jelcz-Laskowice  ul. Oławska  (osiedle)

8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 Jelcz-Laskowice  ul. Oławska  PSP nr 3

8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 Jelcz-Laskowice  ul. Wrocławska 

8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 Jelcz-Laskowice  ul. Techników  ZGK

8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 Jelcz-Laskowice  ul. Techników  ZSP
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Kolejny sukces 

- Konkurs sprawił, że 
czułam się, jak królowa 
- mówi Sylwia Filińska, 
która została pierwszą 
wicemiss w rywalizacji 
o tytuł „Queen of Poland 
2012” - Pokazał inną 
stronę życia - życia luksu-
sowego. Nie musiałam się 
o nic martwić. Miałam na-
wet swoich ochroniarzy, 
którzy nie odstępowali 
mnie na krok...

To kolejny sukces 23-let-
niej mieszkanki Jelcza-La-
skowic. W maju zdobyła ty-
tuł „Miss Foto” i wicemiss 
w konkursie „Miss Wrocła-
wia”. Studiuje prawo na Uni-
wersytecie Wrocławskim 
i rolnictwo na Uniwersytecie 
Przyrodniczym. Studia po-
chłaniają najwięcej czasu. 

Wygrana we Wrocławiu 
to było jej pierwsze tak duże 
wyróżnienie. Wcześniej nie 
brała udziału w profesjonal-
nych sesjach zdjęciowych 
i pokazach mody. Po pierw-
szym sukcesie postanowiła 
spróbować swoich sił w kon-
kursie piękności, Tym razem 
była to impreza „Oueen of 
Poland”, organizowana przez 
agencję modelek „Maxima 
Models”, przy współpracy 
z biurami podróży „Exim 
Tours” i „Akdem Travel” 
oraz hotelem „Utopia Word” 
i miastem Alanya na Riwierze 
Tureckiej, gdzie odbyła się 
finałowa rywalizacja. 

Nie tylko wygląd

O konkursie dowiedzia-
ła się od koleżanki, która 
brała udział w poprzedniej 
edycji. Z ciekawości wy-
słała zgłoszenie i udało się. 
Dla niej to wielka przygoda, 
której nie zapomni do końca 
życia. Żeby dostać się do 
finału, trzeba było przejść 
kilka etapów. Spośród kilku 
tysięcy ofert, nadesłanych 
z całej Polski, wybrano do 
ćwierćfinału 60 kandydatek. 
Rywalizacja, odbywająca się 
w Warszawie, polegała na 
krótkiej prezentacji w stro-
ju kąpielowym i rozmowie 
z dwudziestoosobowym jury. 
Do półfinału, który zorgani-
zowano w Otwocku pod War-
szawą, przeszło 30 dziewcząt. 
Zgrupowanie trwało 10 dni, 
dziewczyny przygotowywały 
się do finału w Turcji. Ćwi-
czyły głównie układy chore-
ograficzne oraz prezentacje 
przed jury. Pod uwagę brano 
nie tylko urodę, ale również 
osobowość. Do finału trafiło 
tylko 20 dziewcząt. 

Chwila luksusu

Zgrupowanie w Turcji 
trwało tydzień. Każdy dzień 
był skrupulatnie zaplanowa-
ny. Oprócz wielu atrakcji, 
takich jak przejażdżka je-
epami, zwiedzanie jaskini, 
miasta Alanya, odwiedzin 
w delfinarium, rejsu żaglow-
cem, było wiele pracy. Pole-
gała głównie na nagraniach 
dla telewizji Polsat, tworze-
niu wizytówek, udzielaniu 

wywiadów dla telewizji tu-
reckiej oraz sesjach zdję-
ciowych. 

Gala finałowa odbywała 
się 4 października, w centrum 
miasta Alanya, pod zabytkową 
czerwoną wieżą. Uczestniczki 
prezentowały się w pięciu 
wyjściach - w  sukniach ślub-
nych, strojach sportowych, 
strojach tureckich, kostiumach 
kąpielowych oraz sukniach 
wieczorowych. Galę uświetni-
ły występy polskich artystów 
oraz zespołu z Turcji. 

Sylwia Filińska z Jelcza-
-Laskowic została pierwszą 
wicemiss w konkursie o ty-
tuł „Queen of Poland 2012”.  
- W związku z tym mój pobyt 
w Turcji przedłużył się o ty-
dzień - mówi. - Był on jednak 
zdecydowanie mniej pracowity. 
Spędziłam go w pięknym kuror-
cie Kemer, gdzie robiono mi 
sesje zdjęciowe. W tym czasie 
również wiele zwiedzałam. 
Wygrałam wiele wspaniałych 
nagród, m.in. wycieczkę dla 
dwóch osób do Turcji, suknię 
wieczorową, w której wystę-
powałam na gali finałowej, 
oraz złotą biżuterię. Konkurs 
sprawił, że czułam się jak kró-
lowa. Pokazał tę inną stronę 
życia - życia luksusowego. Nie 
musiałam się o nic martwić, nie 
wspominając już o tym, że mia-
łam swoich ochroniarzy, którzy 
nie odstępowali mnie na krok. 

Pracowity rok

Sylwia twierdzi, że kon-
kurs dużo zmienił w jej życiu. 
Poznała wiele osób i dostała 
ciekawe propozycje, m.in. 
udziału w sesjach zdjęcio-
wych w Tajlandii i Egipcie.  
- Zamierzam rozwijać się 
w zakresie modelingu. Wiem 
też, że to wiąże się z dużą 
pracą nad figurą i sylwetką, 

którą staram się nieustannie 
doskonalić na siłowni i w 
centrum fitness. Na pewno nie 
zostawię studiów. Są u mnie 
nadal na pierwszym miejscu. 
Chcę pogodzić studia z mode-
lingiem i wierzę, że mi się uda.

Już wie, że ten rok za-
powiada się dla niej bardzo 
pracowicie. Czeka ją nie tylko 
obrona pracy magisterskiej, 
ale będą także kolejne wyzwa-
nia na wybiegu. 

Malwina Gadawa
 mgadawa@gazeta.olawa.pl 

Fot.: archiwuM 
Sylwii FilińSkiej

Podczas finałowej gali, z lewej Sylwia Filińska
Sylwia miała także czas na relaks

Podczas gali uczestniczki musiały się pokazać w różnych 
odsłonach

Minkowice  
OławSkie 

Z życia szkoły 

Tak ślubowali  
pierwszoklasiści,  
podczas uroczystego 
pasowania na ucznia

Impreza odbyła się 17 
października.  Do grona 
uczniów Zespołu Szkół we-
szło 24 pierwszaków. Przed 
pasowaniem dzieci musiały 
zdać egzamin, który prze-
prowadziła opiekunka klasy 
- Małgorzata Karwacka. Ma-
luchy musiały się wykazać 
różnorodną wiedzą, także 
znajomością kodeksu ucznia. 
Trzeba też było wypić spe-

cjalnie przygotowany wywar, 
sprawdzający odwagę. Udało 
się! Pierwszoklasiści bez 
zawahania spełnili wszystkie 
zadania. 

Po zaliczonym teście dy-
rektor szkoły Jolanta Cybul-
ska i wiceburmistrz Aleksan-
der Mitek nie mieli wyjścia, 
musieli pasować ich na pełno-
prawnych członków szkoły!

(wk)

Być pilnym i wzorowym

- Być pilnymi i wzorowym uczniami, dobrymi kolegami godnie reprezentować dobre imię szkoły. 
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom - ślubowali pierwszoklasiści
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Obejrzyj finał z Sylwią!
17 listopada, w godzinach popołudniowych, 
w telewizji Polsat będzie transmitowana gala 
finałowa konkursu „Queen of Poland 2012”, która 
odbywała się w Turcji, z udziałem mieszkanki 
Jelcza-Laskowic

Czułam się jak królowa
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Z partnerską wizytą 

Uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki 
odwiedzili niemieckie Bad 
Pyrmont, realizując tam 
projekt „Prawa człowie-
ka w szkole - czy u nas 
wszystko w porządku?”, 
pod patronatem fundacji 
Europeans for peace

Oławska szkoła od 1998 
roku  prowadzi  wymianę 
uczniowską  z  Humboldt 
Gymnasium w Bad Pyrmont. 
W tym roku pojechało tam na 
tydzień 11 uczniów - Agata 
Gałązkowska,  Daria  Kuła-
kowska,  Adrianna  Osyda, 

Dominika Łuczak, Katarzy-
na  Krychowska,  Patrycja 
Śliwka,  Katarzyna  Luba-
wa,  Kamila  Sokołowska. 
Agnieszka  Milichiewicz, 
Aleksandra  Bułat  i  Natalia 
Nazar,  wraz  z  opiekunami 
Agnieszką  Szawan-Paras 
i  Adrianną  Skrętkowicz. 
Realizowali  projekt  „Prawa 
człowieka  w  szkole  -  czy 
u  nas  wszystko  w  porząd-
ku?”.  Fundacja,  która  nad 
tym czuwała, pokryła kosz-
ty  pobytu  w  Niemczech. 
- Nasze zadania polegały 
na zdobyciu informacji do-
tyczących praw człowieka - 
ucznia w niemieckiej szkole, 
oraz funkcjonowania szkoły 
w czasach nazizmu  -  rela-
cjonuje Agnieszka Szawan-
Paras.

Uczniowie  pracowali 
w  grupach,  przeprowadza-
li  wywiady  z  samorządem 
uczniowskim i nauczycielami 
oraz analizowali i opracowy-

wali  teksty,  dotyczące  praw 
człowieka. Grupa  zwiedziła 
cmentarz  żydowski, miasto 
Brema oraz była w  Schulmu-
seum (muzeum szkolnym).

Uczniowie  uczestniczy-
li  również w  lekcjach w-f, 
fizyki, matematyki  i  chemii 
w  gimnazjum. Mieli  okazję 
także  poznać  uzdrowiskowe 

miasto Bad Pyrmont w Dolnej 
Saksonii. Widzieli park zdro-
jowy z ogrodem palmowym, 
który jest jednym z piękniej-
szych parków w Europie. Byli 
w  tak  zwanej  Jaskini Mgieł, 
która leży na terenie dawnego 
kamieniołomu, gdzie wydoby-
wano piaskowiec pstry. 

Młodzież mieszkała u ro-
dzin niemieckich, dzięki cze-
mu poznawała zwyczaje i tra-
dycje panujące u zachodnich 
sąsiadów  oraz  doskonaliła 
swoje umiejętności z języków 
niemieckiego  i  angielskiego. 
Uczniowie  klasy  gastrono-
micznej  pokazywali  swoje 
umiejętności kulinarne. 

Koledzy z Niemiec przy-
jadą  z  rewizytą  do  Oławy 
w kwietniu przyszłego roku.

(mag)

Po sąsiedzku o prawach człowieka

w szkolnym muzeum
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Edukacja 

Uczniowie klasy IV 
Technikum Organizacji 
Usług Gastronomicznych 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 uczestniczyli 
w projekcie edukacyjnym 
„Gdańsk miasto wolności 
- szklakiem historii 
Europy XX wieku”, 
zorganizowanym przez 
Fundację „Centrum 
Solidarności”

Projekt, w którego  reali-
zacji  oławska  szkoła wzięła 

udział,  przedstawia  historię 
Gdańska w kontekście histo-
rii  Europy,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem wydarzeń lat 
80. i powstania „Solidarności”, 
jako początku procesu upadku 

komunizmu. - Każdy dzień był 
ciekawą lekcją, poświęconą 
historii „Solidarności”, dru-
giej wojnie światowej oraz 
miastu Gdańsk, jako wielo-
kulturowej metropolii - mówi 

wychowawczyni Agnieszka 
Szawan-Paras. 

„Droga  do  Wolności” 
rozpoczęła  się  od wystawy 
o takim tytule, którą oficjalnie 
otworzył  Jerzy Borowczak, 

dyrektor  fundacji.  -  Zwie-
dziliśmy fascynującą mul-
timedialną wystawę, która 
prezentowała nam burzliwe 
historyczne wydarzenia ostat-
nich trzech dekad -  mówi 
nauczycielka.  - Znajdują się 
tam m.in. słynne „Tablice z 21 
postulatami”, z sierpnia 1980. 
Zwiedzając wystawę, mieliśmy 
okazję wcielić się w postaci 
tamtych czasów. Przewodnik 
w rewelacyjny sposób wdrażał 
uczniów w panującą wtedy 
sytuację.  

Kolejne punkty wyciecz-
ki  to  „plac  Solidarności”, 
czyli Stocznia Gdańska, oraz 
Pomnik  Poległych  Stocz-
niowców. Pobyt w Gdańsku 
nie mógł się odbyć bez wizy-

ty na Westerplatte. Ucznio-
wie widzieli  także Bazylikę 
Mariacką,  kościół  św. Bry-
gidy,  Długi  Targ  -  jeden 
z  najpiękniejszych  rynków 
Europy,  otoczony  szere-
giem  fasad  renesansowych 
kamienic  ze  znajdującym 
się  w  centrum  pomnikiem 
Neptuna oraz stary średnio-
wieczny żuraw.

Młodzież  wzięła  także 
udział w  „grach  ulicznych” 
- podzieleni na grupy uczest-
nicy  wykonywali  zadania, 
polegające  na  odnalezieniu 
obiektów,  znajdujących  się 
na starówce. 

Na  koniec  podsumowali 
pobyt w Gdańsku, przygoto-
wując  prezentacje  o  tym,  co 
widzieli,  co  zapamiętali  i  co 
zrobiło  na  nich  największe 
wrażenie

(mag)

Młodzież w mieście wolności

Uczniowie mieli także czas na spacer po plaży
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Uroczystość 

Październik to miesiąc, 
w którym pierwszoklasiści 
stają się prawdziwymi 
uczniami

Pasowanie na ucznia to 
ważny dzień, nie tylko dla 
pierwszaków, ale także dla 
ich rodziców i nauczycieli. 
W Szkole Podstawowej nr 2 
uroczystość odbyła się  
18 października. 

Aktu pasowania doko-
nała dyrektor szkoły Janina 
Rapita. Przygoda ze szkołą 
rozpoczęła się na dobre. Na 
osłodę pierwszaki otrzymały 
rożki pełne słodyczy.

(mON)

Dołączyli do grona uczniów

Moment ślubowania
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Michał Sidor z klasy I a jest już prawdziwym uczniem

POwIat 

Pomagają innym 

Prawie 68 litrów krwi 
oddali krwiodawcy z Oławy 
i Jelcza-Laskowic podczas 
kampanii „Zbieramy krew 
dla Polski”

Akcję honorowego krwio-
dawstwa zorganizowała już po 
raz  piąty  „Grupa Muszkiete-
rów”,  zrzeszająca właścicieli 
sklepów Intermarché i Brico-
marché, oraz PCK. Kampania 
odbyła  się  w  17  miastach 
województwa dolnośląskiego, 
w  tym w Oławie  i w Jelczu-
Laskowicach. W akcji wzięło 
udział 601 osób - oddali ponad 
270  litrów krwi,  a  najwięcej 
w Jelczu-Laskowicach - ponad 
45 litrów. 

- Pragniemy promować 
honorowe krwiodawstwo oraz 
zwiększać wiedzę i świado-
mość Polaków na temat zdro-
wego trybu życia - podkreśla 
Marek Feruga, prezes Grupy 

i  Fundacji Muszkieterów. - 
Bardzo cieszymy się, że z każ-
dym rokiem do naszej akcji 
przyłącza się coraz większa 
liczba osób, świadomych tego 
jak cennym darem jest krew. 

Zebraną  krew  przekaza-
no  Regionalnemu  Centrum 
Krwiodawstwa  i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu  i we 
Wrocławiu. 

- Brak krwi to wciąż jeden 
z głównych problemów, tra-
piących polskie szpitale. Dla-
tego takie akcje jak „Zbieramy 
krew dla Polski” są na wagę 
złota. Dziękujemy mieszkań-
com województwa dolnoślą-
skiego za udział w zbiórkach 
krwi i za to, że dzięki ich 
hojności lekarze będą mogli 
uratować czyjeś życie! - za-
znacza dr  Jerzy Zaborowski, 
dyrektor generalny Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

Wszyscy,  którzy  zdecy-
dowali  się  na  oddanie  krwi, 
uzyskali  bezpłatnie  wyniki 
swoich badań laboratoryjnych. 
Akcjom  na Dolnym  Śląsku 
towarzyszyły  także  dodatko-
we  atrakcje, w  tym  pokazy 
pierwszej pomocy, bezpłatne 
pomiary  ciśnienia  tętniczego 
i poziomu cukru we krwi oraz 
konkursy poświęcone honoro-
wemu krwiodawstwu. 

(mag)

Chcą oddawać krew

- 
tyle udało 

się zebrać w J-L, 
najwięcej ze wszystkich 
miast, biorących udział 

w akcji

45 litrów krwi
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SwojskA
ChatA

SwojskA
ChatA

12,��

cena za kilogram

ZM DOBROWOLSCY

OGONÓWKA WĘDZONA

tak blisko, tak tanio!

Oferta ważna:

24.10.2012 
od

31.10.2012

 

do

  lub do wyczerpania zapasów 
  magazynowych

SwojskA
ChatA

SwojskA
ChatA

12,��

cena za kilogram

FILET Z KURCZAKA 

1,��
tak tanio!

NAPÓJ GARDEN:

- POMARAŃCZA

- JABŁKO
2 L

AGROS-NOVA

RyŻ BIAŁY - SASZETKA
4 X 100 G

SONKO

KAWA MIELONA FAMILY
100 G

TCHIBO

KONCENTRAT

POMIDOROWY
200 G

PUDLISZKI

ZAPRASZAMY SKLEP HALLO OŁAWA, PLAC PIŁSUDSKIEGO 1

1,��
tak tanio!

2,2�
tak tanio! 2,��

tak tanio!
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„U Apostołów” 

Po raz kolejny oławska 
publiczność nie zawiodła. 
21 października wypeł-
niła kościół ŚŚ. Ap. Piotra 
i Pawła. W IV Koncercie 
Papieskim śpiewał chór 
„Poznańskie Słowiki”, 
tym razem w hołdzie 
papieżowi Janowi Paw-
łowi II

To znany na całym 
świecie chór, założony 
przez zmarłego w tym roku 
prof. Stefana Stuligrosza. 
Obecnie to prawie 100 śpie-
wających chłopców i męż-
czyzn, którzy dają około 
50 koncertów rocznie. We 
wszechstronnym reper-
tuarze mają ponad tysiąc 
utworów. Zespół nagrał 
31 płyt. Śpiewał dla wielu 
prezydentów, premierów 
oraz koronowanych głów 
państw. Kilkakrotnie także 
dla Jana Pawła II.

W oławskim kościele 
artyści wykonali dzieło „W 
hołdzie błogosławionemu 
Janowi Pawłowi II”. W pro-
gramie widzowie usłyszeli 
m.in. „Totus Tuus” Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego 
oraz osiem kompozycji 
Stefana Stuligrosza. Na or-
ganach grał Maciej Bolew-
ski, a całością dyrygował 
Maciej Wieloch. 

Patronat honorowy nad 
koncertem objął arcybi-

skup Marian Gołębiewski, 
któremu przyznano medal 
„Przyjaciel Apostołów”. 
Wręcza się go osobom oraz 
instytucjom za wkład w ży-
cie społeczności lokalnej, 

gromadzącej się wokół pa-
rafii Piotra i Pawła. 

Mecenasami koncertu 
byli burmistrz Oławy oraz 
starosta powiatu oławskie-
go. Po koncercie zbierano 

dobrowolne datki na sfi-
nansowanie tegorocznego 
„Świętego Mikołaja”, dla 
dzieci z ubogich rodzin.

Malwina Gadawa
mgadawa@gazeta.olawa.pl

Słowiki w hołdzie Janowi Pawłowi II

występ „Poznańskich Słowików” podobał się oławskiej publiczności, zgromadzonej w kościele ŚŚ. 
ap. Piotra i Pawła
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Spotkanie 
integracyjne 

- Nie mamy się gdzie 
spotykać, w kole zapanował 
marazm, nasza działal-
ność nie istnieje. Prosimy, 
wręcz błagamy o siedzibę 
- tak apelowała Krystyna 
Szarabajko, była prezes 
oławskiego koła Polskiego 
Związku Niewidomych, 
podczas Dnia Białej Laski, 
23 października

Kilkadziesiąt osób niewi-
domych lub niedowidzących, 
wraz z sympatykami i przyja-

ciółmi, spotkało się w klubie 
„Parnas”, aby uczcić swoje 
święto. To dla nich okazja 
do bycia razem oraz rozmów 
o problemach. 

Prezes koła Elżbieta 
Kwarciak powiedziała, że to 
święto jest obchodzone po 
to, aby zwrócić uwagę na 
problemy ludzi niewidomych. 

Dziękowała wszystkim, któ-
rzy pomagają członkom koła 
i złożyła życzenia. 

Sekretarz miasta Ewa 
Szczepanik życzyła przede 
wszystkim zdrowia. Do jej 
życzeń dołączyli się: prezes 
spółdzielni „Odra” Jan Tka-
czyk, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Helena Masło oraz kierow-
nik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Małgorza-
ta Trybułowska. Sekretarz 
wspomniała także, że miasto 
stara się rozwiązać problem 
z siedzibą koła. Ma nadzieję, 
że w przyszłym roku uda 
się zakończyć modernizację 
obiektów przy ul. 3 Maja, 

tam będzie miał na parterze 
siedzibę Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz będą 
udostępnione pomieszczenia 
dla organizacji pozarządo-
wych, w tym dla oławskiego 
koła PZN. 

O problemach, z jakimi 
borykają się niewidomi i nie-
dowidzący, mówiła była pre-
zes koła Krystyna Szarabajko. 
Apelowała do władz o jak 
najszybsze rozwiązanie pro-
blemu: - W kole zapanował 

marazm. Nie mamy gdzie się 
spotykać. Błagamy, żeby nas 
tak nie zostawiać i pamiętać 
o nas. Ludzie niewidomi nie 
mogą stać w kącie. Dla nas 
nawet możliwość zaparzenia 
herbaty jest rehabilitacją. 

Program artystyczny pre-
zentowali uczniowie Gim-
nazjum nr 1 w Oławie, pod 
dyrekcją Elżbiety Leś.

TeksT i foT.: 
Malwina Gadawa

 mgadawa@gazeta.olawa.pl

Prosimy, pamiętajcie o nas!

Członkowie koła wspólnie świętowali swój dzień

Helena Masło składa życzenia Elżbiecie Kwarciak

Oława 

Dobra lekcja 

Miniskrzyżowania, przejścia 
dla pieszych, sygnalizacja 
świetlna i rondo. Dzieci 
z oławskich szkół uczono 
prawidłowego zachowywa-
nia się na drodze

Akcję edukacyjną zorga-
nizowano na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 2. Jarosław 
Fit z Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego bezpłatnie 

dostarczył mobilne miastecz-
ko ruchu drogowego. Wspól-
nie ze strażnikami miejskimi 
przeprowadził zajęcia, które 
uświadomiły uczniom, jak 
ważne jest przestrzeganie 
przepisów. Miasteczko udo-
stępniono na trzy dni. Prze-
szkolono wszystkich z SP nr 
2, część uczniów z SP nr 5 
i nr 1. Na wiosnę przyszłego 
roku planowane są kolejne za-
jęcia. Korzystając z miastecz-
ka, strażnicy przeprowadzili 
również egzaminy na kartę 
motorowerową.

TeksT i foT.: 
aGnieszka Herba 

powiatowa@gmail.com

Trzy dni dla 
bezpieczeństwa

wszystko jak na prawdziwej drodze

Maluchy sygnalizują zmianę pasa
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Oława 

Dla kobiet  
i nie tylko 

Oławianki w różnym 
wieku podjęły wyzwanie 
i stanęły na wybiegu. 
Udowodniły, że nie muszą 
być profesjonalnymi 
modelkami, aby świetnie 
się prezentować. Podczas 
„Festiwalu kobiecości” 
promowano nie tylko 
wygląd, ale także zdrowy 
styl życia

Oławski „Festiwal ko-
biecości”, zorganizowany 
przez stowarzyszenie „Za-
wsze Kobieta” odbywał się 
20 października, w  hali spor-
towej na stadionie. Był czę-
ścią lokalnych obchodów 
dni walki z rakiem piersi. 
Dzień wcześniej uczestniczki 
wzięły udział w happeningu 
Marsz Różowej Wstążki oraz 
w koncercie, poświęconym 
Irenie Jarockiej. 

Elżbieta Wojdyła, prze-
wodnicząca stowarzyszenia, 
którego głównym celem jest 
pomoc kobietom, zmagają-
cym się z nowotworem piersi, 

zorganizowała festiwal, aby 
uświadomić mieszkańcom, 
jak kobiece i piękne są oła-
wianki, nie tylko te w rozmia-
rze „s” oraz w wieku do 25 
lat. - Ważne jest, aby kobiety 
czuły się bardzo dobrze same 

ze sobą, a my chcemy im w tym 
pomóc - mówiła. - Każda 
z nich może być piękna nie 
tylko na zewnątrz. Jednak 
żeby tak było, muszą dbać nie 
tylko o swój wygląd, ale także 
o zdrowie. Dlatego tak duży 
nacisk kładziemy na profilak-
tyczne badania. 

Stowarzyszenie powstało 
w 2008 roku od tego czasu 
wzięło udział w wielu akcjach 
i imprezach. Organizuje bez-
płatne badania piersi, radzi 
i wspiera. 

Podczas pokazu mody 
prezentowano stroje z kolekcji 
letniej, jesiennej, zimowej oaz 
wieczorowej. Modelki były 
w różnym wieku, bo każda ko-
bieta chce być piękna, zdrowa 
i zadbana. Kreacje pochodziły 
z oławskich placówek - z „Re-
nomy” Alicji Wójcik oraz ze 
sklepu Elżbiety Waszkiewicz. 
Modelki przygotowały do 
występu fryzjerka Kamila 
Pawliszyn oraz Katarzyna 
Kamyczek z gabinetu kosme-
tycznego „Allure”. Impre-

zę uświetniły pokazy tańca 
towarzyskiego, w wykona-
niu Aleksandry Grabowskiej 
i Mateusza Kulona, oraz tańca 
brzucha Wandy Łani. Na wy-
biegu występowały: Renata 
Romanowska, Adrianna Kra-
kowska, Katarzyna Wojdyła, 
Elżbieta Białowąs, Anna Hale, 
Anna Mazur, Justyna Fudal 
i Marzena Lewandowska.

Dla Renaty Romanow-
skiej i Adrianny Krakowskiej 
to był pierwszy taki występ. 
Nie bały się chodzić na wy-
biegu przy młodszych kole-
żankach. Od razu zgodziły się 
przyjąć propozycję Elżbiety 
Wojdyły, bo dla nich to przede 
wszystkim dobra zabawa i tak 
do tego podeszły. Cieszą się 
także, że dzięki temu mogą 
wesprzeć słuszną i  potrzebną 
akcję, jaką jest walka kobiet 
z rakiem piersi i namawianie 
do profilaktycznych badań. 

„Festiwal kobiecości” 

kończył się koncertem Anny 
Żebrowskiej. Śpiewała utwory 
z repertuaru Ireny Jarockiej 
i Anny Jantar.

TeksT i foT.: 
Malwina Gadawa

 mgadawa@ggazeta.olawa.pl

Renata Romanowska nie tylko świetnie się bawiła, ale także 
wsparła akcję

Młode dziewczyny doskonale czuły się na wybiegu

Ostatnie przygotowania przed pokazem

Publiczność była pod wrażeniem modelek

wanda łania pokazała, jak można ruszać brzuchem

anna Żebrowska śpiewała 
przeboje anny Jantar i Ireny 
Jarockiej Finał „Festiwalu kobiecości”

Piękne nie tylko na zewnątrz
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Oława 

Kolejny zjazd 

Nie ma znaczenia, gdzie 
teraz mieszkają, lecz 
skąd pochodzą. Z Podha-
jec, Brzeżan, Białokryni-
cy, Trembowli, Rohatyna. 
Po prostu z Kresów

Na takie spotkania, jak IV 
Krajowy Zjazd Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Podha-
jeckiej, przyjeżdżają goście 
z Warszawy, Gliwic, Zakopa-
nego, Opola, Wrocławia oraz 
z zagranicy. Nie brakuje także 
oławian, bo Oława to „stolica 
Podhajec”. 

Nie inaczej było 20 paź-
dziernika, na tegorocznym 
zjeździe. To był wyjątkowy 
dzień, kiedy spotkali się ro-
dowici kresowiacy oraz ich 
potomkowie - około 70 osób. 
Wyjątkowym gościem spotka-
nia, odbywającego się w barze 
„Luzak”, był Igor Podhajecki 
ze Słowacji, potomek rodu 
wywodzącego się z Podhajec 
i rozsianego po całym świecie. 
W Oławie gościli także: ks. 

Andrij Reminec - proboszcz 
parafii Brzeżany, Oleksij Mar-
kowskij - dyrektor biura pro-
jektowego z Halicza, zajmu-
jącego się renowacją kościoła 
Świętej Trójcy w Podhajcach, 
Irina Baran - przedstawicielka 
władz lokalnych Podhajec oraz 
pochodząca ze Stanisławowa 
Wiesława Holik, od lat zajmuje 
się renowacją polskich zabyt-
ków na Kresach. 

Prezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Podhajeckiej 
Ryszard Wojciechowski po-

wiedział, że w życiu podhaj-
czan ważne są trzy terminy: 
w październiku - zjazd, w maju 
- pielgrzymka, a w styczniu 
- opłatek. Wymienił najważ-
niejsze wydarzenia i inicjatywy 
z mijającego roku: pielgrzymka 
na Kresy, wizyta biskupa Leona 
Małego w Podhajcach, sprzedaż 
cegiełek na rzecz odbudowy 
kościoła Świętej Trójcy, zbiórka 
darów dla Podhajec. 

- Moje serce od pięciu 
lat bije dla Oławy i Podhajec  
- mówił Wojciechowski. - Kresy 

to piękne tereny i krajobrazy, 
nie dziwię się waszej tęsknocie 
za tą ziemią. 

Prezes chwalił współpracę 
z Iriną Baran, przewodniczą-
cą Rady Regionu Podhajec. 
Zawsze sprzyja inicjatywom 
członków towarzystwa, po-
maga w organizacji pobytu, 
służy gościną i radą. Dziękował 
aktywnym działaczom TMZP 
i sympatykom. 

Podczas zjazdu wystąpiły 
uczennice Gimnazjum nr 2 im. 
Orląt Lwowskich w Oławie, 
z programem „Moje serce zo-
stało we Lwowie”. Uczestnicy 
zjazdu podjęli uchwałę o wy-
rażeniu woli nadania TMZP 
statusu organizacji pożytku 
publicznego. 

Miłość do Kresów prze-
kazywana jest przez członków 
stowarzyszenia, z pokolenia 
na pokolenie. Ich największym 
pragnieniem jest, aby pamięć 
o tej ziemi i ludziach nigdy nie 
zaginęła. 

 TeksT i foT.: 
Monika Gałuszka-

sucharska
 msucharska@gazeta.olawa.pl

Podhajce są na całym świecie

Ponad granicami - to hasło ważne dla działalności na rzecz 
pamięci o Kresach

Prezes Ryszard wojciechowski dziękuje proboszczowi parafii 
Brzeżany za serce dla Kresów

Białokrynica, Podhajce... po prostu Kresy

Oława 

Złoty związek 

Katarzyna i Kazimierz 
Zimoniowie świętowali 
19 października jubileusz 
50-lecia małżeństwa

Katarzyna urodziła się 
w 1944 roku, w Tuligłowach, 
na Kresach. Do Polski przy-
jechała z rodzicami i rodzeń-
stwem w 1945. Zamieszka-
li w miejscowości Siedlec 
Trzebnicki. 

Kazimierz jest synem pol-
skich zesłańców. Urodził się 
w 1940 roku, w niemieckim 
Hochfeld. Do Polski przy-

jechał z rodzicami i rodzeń-
stwem w 1948. Zamieszkali 
w Sieroszowicach. W 1958 
przenieśli się do Siedlca 
Trzebnickiego. Nad miejsco-
wym stawem zauważył kie-
dyś opalającą się Katarzynę. 
Zakochał się od pierwszego 
wejrzenia. Bardzo podobał 
mu się gruby i długi warkocz. 
Pomyślał: - Ta albo żadna! 

Ślub cywilny wzięli 22 
września 1962, a kościel-
ny tydzień później. W 1970 
przenieśli się do Oławy, gdzie 
mieszkają do dziś. Kazi-
mierz pracował do emerytury 
w oławskim PKS, jako kie-
rowca, najpierw w transporcie 
towarowym, a później osobo-
wym. Katarzyna była w oław-
skiej Gminnej Spółdzielni 

księgową, a później bufetową. 
Teraz oboje pracują i odpo-
czywają na swojej działce. 
Zimoniowie wychowali syna 
Jacka i córkę Beatę, doczekali 
się trzech wnuków i  wnuczki 
oraz dwojga prawnucząt.

Na pytanie, jaki mają 
sposób na wspólne życie, 
razem odpowiadają, że przede 
wszystkim trzeba się kochać: 
- Jeżeli nie ma miłości, to nie 
ma mowy o wspólnym życiu. 
Ważne są także życie w zgo-
dzie, umiejętność chodzenia 
na kompromisy i przebacza-
nia. Trzeba się wzajemnie 
szanować.

Złoty jubileusz obchodzili 
z rodziną i przyjaciółmi, 19 
października, w oławskim 
Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Życzenia złożyli kierownik 
USC Maria Szymańska oraz 
burmistrz Oławy Franciszek 
Październik, mówiąc, że to, co 
najpiękniejsze, jeszcze przed 

jubilatami. Życzył satysfak-
cji z rodziny oraz wielu lat 
w szczęściu i zdrowiu. Udeko-
rował małżonków medalami 
„Za Długoletnie Pożycie Mał-

żeńskie”, przyznanymi przez 
prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Malwina Gadawa 
mgadawa@gazeta.olawa.pl

Burmistrz udekorował jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
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Bez miłości nie ma życia
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Jelcz-laskowice 

Wysadzili BOT 

Dopiero przy trzeciej próbie 
udało się zburzyć jelczański 
wieżowiec. Stalowa konstrukcja 
budynku okazała się mocniej-
sza niż przypuszczano

Środa 17 października, godzi-
na 13.00 - tego dnia najwyższy 
budynek w mieście, związany 
z historią Jelczańskich Zakładów 
Samochodowych, miał zniknąć 
z lokalnego krajobrazu. Wydarze-
nie zgromadziło tłumy, uzbrojone 
w aparaty fotograficzne i kamery. 
Każdy chciał uchwycić ten histo-
ryczny moment. Młodzi przyszli 
głównie z ciekawości, starsi 
z sentymentu. - Pracowałam tu 
całe zawodowe życie - mówi Ha-
lina Kawalerek. - Dziś przyszłam 
nagrać pamiątkowy filmik. To 
przykry moment. Czułabym się 
dużo lepiej, gdyby ten budynek 

funkcjonował jak kiedyś i tętnił 
życiem. 

Twarda sztuka 
Dziesięciopiętrowy kolos ze 

stali i betonu miał się rozpaść 
na dwie części. W specjal-
nie wyznaczonych miejscach 
umieszczono 10 kg ładunków 
wybuchowych. Policja zamknę-
ła przyległą drogę. Dla bez-
pieczeństwa zebranych zabez-
pieczono taśmami plac wokół 
wieżowca. Wszyscy czekali 
w napięciu. Na chwilę przed 
strzałem jeden z pracowników 
firmy zapewniał, że wszystko 
jest dokładnie wyliczone i za-
planowane. Wybuch nastąpił po 
trzeciej syrenie. Ku zaskoczeniu 
zebranych wieżowiec nie runął. 
Oczom widowni ukazała się 
tylko niewielka chmura pyłu. 
Jak się później okazało, odle-
ciały trzy belki, podpierające 

Runął symbol Jelcza

Specjaliści od wyburzania ponacinali niektóre belki. Reszty 
miały dokonać materiały wybuchowe

W tych miejscach podłożono materiały wybuchowe

Fot.: Kryspin Matusewicz
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budynek od strony placu ma-
newrowego. 

Drugą próbę wysadzenia 
wieżowca podjęto o godzinie 
14.30. Użyto kolejnych 10 kg ma-
teriałów wybuchowych. Syreny, 
strzał i... nic. Wieżowiec wciąż 
twardo stał na ziemi. Takiego 
przebiegu zdarzeń nikt się nie 
spodziewał. - Komunę też trudno 
było obalić! - komentował jeden 
z pracowników firmy, zajmującej 
się rozbiórką wieżowca. - Jak 
widać, w PRL-u potrafili jednak 
budować - dodał ktoś z tłumu. 

- Trudno powiedzieć, dla-
czego tak się stało - tłumaczył 
Mateusz Mentel z firmy „Mi-
grex”, właściciel terenu. - Nie 
sposób było przewidzieć. 

Tego dnia specjaliści dali za 
wygrane. Zabrakło materiałów 
wybuchowych.

Trzecią próbę wyburza-
nia przełożono na czwartek 
18 października, na godzinę 
10.30. Tym razem podłożono 

12 kg materiałów wybucho-
wych. To wystarczyło. Symbol 
Jelcza został zrównany z ziemią 
już przy pierwszym strzale.

- Wczoraj zależało nam 
na tym, aby budynek rozłożył 
się na dwie strony i taki wła-
śnie efekt chcieliśmy osiągnąć 
- mówi Waldemar Dymek, 
odpowiedzialny za wyburzenie 
wieżowca. - Dzisiaj robiliśmy 
wszystko, aby po prostu się 
zawalił. I udało się!  

Gdy opadł kurz, oczom 
zebranych ukazało się gruzowi-
sko i posypały się komentarze. 
- Z jednej strony dobrze, że go 
zburzono, bo był nieekonomicz-
ny - mówił Zygmunt Reiser, któ-
ry pracował w JZS kilkanaście 
lat. - Z drugiej strony to, co się 
tu przeżyło, na zawsze pozosta-
nie w pamięci. 

- Straciliśmy punkt odniesie-
nia - dodał młody mężczyzna. 

- Szkoda - stwierdził inny. 
- Nie pracowałem tu, ale przy-

chodziłem kiedyś z tatą. Poza 
tym z daleka było widać, gdzie 
jest Jelcz. 

- Nie będę już widział naszej 
33-letniej „latarni morskiej” - 
napisał jeden z internautów na 
naszym portalu.

Co dalej? 
Po ogłoszeniu upadłości 

Jelczańskich Zakładów Samo-
chodowych, syndyk kilka razy 
wystawiał obiekt na sprzedaż. 
Ostatecznie, wiosną tego roku, 
kupiła go firma „Migrex”, za 
niespełna milion złotych - wraz 
z  pobliskim Zakładem Organi-
zacji Elektronicznej Techniki 
Obliczeniowej. 

Obecny właściciel terenu 
nie ma jeszcze jasno sprecy-
zowanych planów, co z nim 
zrobi po uprzątnięciu gruzu. 
Nie wyklucza, że powstanie tam 
nowy obiekt, w którym będzie 

się mieściła baza logistyczno-
transportowa jego firmy.

TEKST I FOT.: 
WIOLETTA KAMIŃSKA 
wkaminska@gazeta.olawa.pl

Runął symbol Jelcza

Na chwilę przed pierwszą próbą wyburzenia budynku

Filozofi a Sobiesława Zasady na ścianie BOT-u trwała do 
ostatniego momentu

Zygmunt Reiser pracował 
w Jelczu kilkanaście lat. 
Na wyburzanie wieżowca 
przyszedł z sentymentu. 
Chciał mieć w swoim 
domowym archiwum 
zdjęcia tego historycznego 
wydarzenia
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A teraz trzeba 
to uprzątnąć

BOT, czyli Budynek 
Organizacyjno-
Techniczny, oddano 
do użytku w roku 
1979. Miał 10 
pięter, 7004 
metry kwadratowe 
powierzchni, 
cztery windy 
i był najwyższym 
budynkiem w Jelczu-
Laskowicach
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Fotogaleria i film na:
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Oława 

Spektakl 

Ośrodek Kultury w Oławie 
zaprasza we wtorek  
6 listopada, na kolejne 
przedstawienie w ramach 
projektu „Teatr Polska”

Tym razem oławskiej pu-
bliczności zaprezentuje się 
„Teatr Dramatyczny” im. Je-
rzego Szaniawskiego w Wał-
brzychu. Wystąpi ze spekta-
klem „Świadectwa wzlotu, 
upadku, wzlotu, wzlotu, upad-
ku i tak dalej Antka Kochan-
ka”, w reżyserii Sebastiana 
Majewskiego. Na scenie za-
grają: Ewa Bobrowska, Sara 
Celler-Jezierska, Karolina Kra-
wiec, Kamila Pieńkos, Ewelina 
Ruckgaber, Adam Mortas, 
Piotr Mokrzycki, Czesław 

Skwarek i Adam Wolańczyk. 
Spektakl dyplomowy studen-
tów IV roku jest koprodukcją 
Wydziału Aktorskiego wro-
cławskiej filii Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie i Teatru Drama-
tycznego im. J.Szaniawskiego 
w Wałbrzychu.

Dzieje Antka Kochanka 
są alternatywną wizją historii 
powojennego Wałbrzycha 
i jego okolic, opowiadaną 
z perspektywy wywoływanych 
na scenę fikcyjnych świadków. 
Reprezentują oni różne świato-
poglądy, postawy i punkty wi-
dzenia. Akcja rozwija się w w 
zaskakującym widza kierunku, 

dotykając zarówno „polskiego 
piekła”, jak i współczesnych 
debat, m.in. sporu o charakter 
teatru artystycznego. We wro-
cławsko-wałbrzyskiej insce-
nizacji towarzyszy studentom 
senior wałbrzyskiego teatru 
- Adam Wolańczyk. Jest on 
zarówno tytułowym Antkiem, 
jak i wzorem artystycznej 
i etycznej postawy.

To przedstawienie będzie 
można zobaczyć w sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury, 
o godz. 13.00 i 18.00. 

Bilet na przedstawienie 
kosztuje 10 zł. Więcej infor-
macji w OK, tel. 71-313-28-29.

                *

Dla naszych czytelników 
mamy dwa pojedyncze bilety. 
Otrzymają je osoby, które 
najszybciej zadzwonią do 

redakcji, tel. 71-313-70-78, 
w piątek 26 października, 
od godz. 13.00 do 13.30, 
i odpowiedzą na pytanie:  

- W ramach jakiego projektu 
będzie prezentowany spektakl 
w Oławie?

(mag)

Dzieje Antka 
Kochanka

Jedna ze scen spektaklu, który będzie można zobaczyć 6 listopada
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Oława 

Największe przeboje 

Ośrodek Kultury zaprasza 
w czwartek 8 listopada, na 
występ słynnego wokalisty

Stanisław Soyka wykona 
swoje największe przeboje. 
Ma w dorobku ponad 30 
albumów, z których kilka 
osiągnęło multiplatynowe 
nakłady. Wypracował wła-
sny język muzyczny, jego 
styl rozpoznaje się od pierw-
szych dźwięków. Skom-
ponował muzykę do wielu 

wierszy poetów polskich 
i nie tylko. 

Podczas koncertów można 
będzie usłyszeć pieśni do słów 
Agnieszki Osieckiej, utwory 
z albumu „Stanisław Soyka 
śpiewa 7 wierszy Czesława 
Miłosza”, klasyki Czesława 
Niemena z  monografii „Soyka 
w hołdzie Mistrzowi” oraz 
sonety Shakespeare`a. 

                *
Początek koncertu w sali 

widowiskowej o godz. 19.00. 
Bilety w przedsprzedaży kosz-
tują 40 zł, (w dniu koncertu 50 
zł). Można je kupić w Ośrodku 
Kultury, ul. 11 Listopada 27.

Koncert Soyki
Stanisław Soyka zaśpiewa w Oławie 8 listopada
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Szef  działu:  Malwina Gadawa    malwina@gazeta.olawa.pl

Soyka
w Oławie

TeaTr  
w Oławie

(mag)

Oława 

Energetyczny 
koncert 

W piątek 26 październi-
ka, w restauracji „Alicja 
w krainie czarów” wystąpi 
zespół „Coffee Break”

Grupa powstała w 2006 
roku. Gra pop, soul, r&b 
i funky. Swojej drogi szuka 
w bogactwie stylów. Człon-
kowie zespołu wkładają 
w twórczość całych siebie, 
a mieszanka ich tempera-
mentów jest widoczna na 
scenie. Inspiracji szukają 
także wśród nowych tren-
dów, ale zachowują przy tym 
własny niepowtarzalny styl. 
Koncert „Coffee Break” to 
wiele pozytywnej energii, 
utwory inspirujące do reflek-
sji oraz porywające rytmy 
i duża dawka energetycznej 
muzyki. Występują czasem 
w powiększonym składzie 
o sekcje instrumentów 
dętych oraz współpracują 
ze znanymi beatboxerami - 
Zgasem i Saulikiem. 

Początek imprezy o godz. 
19.00, w restauracji „Alicja 
w krainie czarów”, „Galeria 
Oławska”, III piętro. Tam 
też można uzyskać szcze-
gółowe informacje na temat 
koncertu.

(mag)

„Coffee Break” w krainie czarów

„Coffee Break” wystąpi w Oławie 26 października
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W galerii „Oko” można oglądać 
wystawę fotografii Janusza Kordysa, 
pt. „Oława wczoraj, dziś... Chrobrego”. 

                   *
W Ośrodku Kultury, na I piętrze 

swoje prace wystawiła grupa studen-
tów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

pt. „Tacy sami”. Autorami są: Danuta 
Fedorczuk, Stanisława Florczyk, 
Łucja Mielcarek, Aleksandra Narolska, 
Bronisława Olearczuk, Hanna Płó-
ciennik, Kazimiera Wróblewicz, Zofia 
Rytwińska, Eugeniusz Chorostecki 
i Janina Idczak. 

                 *

W galerii „Na schodach” można 
oglądać fotoreportaż Bożeny Potoczny, 
z przedstawienia „Proces o cień osła”, cz. II. 

                   *
W galerii w holu i „Na zakręcie” 

jest ekspozycja prac uczestników 
sekcji plastycznej, którą prowadzi 
Anna Maria Domańska.             (mag)

Krótko
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Witamy 
  wœród nas

Rubrykê „Witamy wœród nas” publikujemy 
dziêki pomocy pracowników Oddzia³u 
Noworodków i Oddzia³u Po³o¿niczego 
Szpitala w O³awie oraz o³awskiego 
Urzêdu Stanu Cywilnego

(21.04-21.05)

BYK

(22.05-21.06)

BLI�NIÊTA

(22.06-22.07)

RAK

(23.07-22.08)

LEW

(23.08-22.09)

PANNA

Sukcesy - już na początku 
tygodnia. Zostaniesz doceniony, 
co sprawi ci ogromną satysfakcję 
oraz poprawi sytuację finansową. 
W uczuciach mogą dokuczać 
nieporozumienia. Szczera 
rozmowa z partnerem powinna 
rozwiać wątpliwości. 

Środek tygodnia okaże się 
sprzyjający na zakupy lub 
niewielkie inwestycje. Musisz 
uzbroić się w cierpliwość 
w sprawach sercowych. Partner 
potrzebuje więcej czasu, nie 
naciskaj, bo spowodujesz 
odwrotny skutek.

Unikaj zatłoczonych miejsc, 
ciemnych ulic i przeciągów. 
W tym tygodniu możesz 
bowiem coś stracić - zdrowie 
lub pieniądze. Nie inwestuj, nie 
wydawaj większych pieniędzy, 
nie planuj inwestycji, nie 
lekceważ dolegliwości. 

Pewne plany powoli zaczną 
się spełniać. W uczuciach nie 
wydarzy się nic szczególnego. 
Życie rodzinne także będzie 
spokojne, a w sprawach 
finansowych możesz spróbować 
szczęścia w grze losowej.

Nie stawiaj wszystkiego na 
jedną kartę - postaraj się 
znaleźć kompromis, zwłaszcza 
w sprawach zawodowych 
i finansowych. Twój upór może 
stać się przyczyną niesnasek, 
a nawet kłótni. W uczuciach 
- zwiastuny nowych doznań 
i emocji. 

Zatęsknisz za odrobiną bliskości 
i miłości. Ten tydzień będzie 
dobry na zawieranie nowych 
znajomości, ciekawy wyjazd lub 
randkę. Pod koniec tygodnia 
pojawią się niewielkie problemy 
finansowe, nie lekceważ ich. 

(24.10-22.11)

SKORPION

(23.11-21.12)

STRZELEC

(22.12-20.01)

KOZIORO¯EC

(21.01-20.02)

WODNIK

(21.02-20.03)

RYBY

Tydzień dobry na odpoczynek 
w miłym towarzystwie bądź 
z najbliższą osobą. Wyjazd 
poprawi samopoczucie. Kłopoty 
z koncentracją i samooceną 
wkrótce miną. Bardzo dobrze 
ułożą się natomiast sprawy 
biznesowe i finansowe. 

Wskazany byłby wypoczynek, 
może wyjazd. W pracy 
niewiele się zmieni, a okazji do 
zdenerwowania nie zabraknie. 
W sprawach finansowych 
skonsultuj się z Koziorożcem 
lub Bykiem. Bądź ostrożny przy 
podejmowaniu decyzji.

Pewne sprawy przestaną być tak 
ważne, jak dotychczas, a inne 
nabiorą znaczenia. Skoncentruj się 
na rodzinie i sprawach domowych. 
W pracy wszystko ułoży się 
pomyślnie. W weekend mogą się 
pojawić kłopoty z gardłem.

Początek tygodnia pełen napięcia, 
nieoczekiwanych odwiedzin 
i zamieszania. Postaraj się nie 
składać obietnic bez pokrycia 
i bacznie obserwuj osoby, 
z którymi zamierzasz robić 
interesy. W uczuciach - harmonia 
i zrozumienie. 

Pojawią się napięcia i kłopoty. 
Zwłaszcza środek tygodnia 
przyniesie niezbyt miłą atmosferę. 
Musisz to przeczekać. Weekend 
będzie lepszy, możesz spotkać 
starych przyjaciół. Szczera 
rozmowa dobrze wam zrobi. 

Upór nie pomoże w rozwiązywaniu 
problemów i łagodzeniu napięć. 
Sytuacja poprawi się w weekend. 
Partnerzy poczują się docenieni. 
Nie przesadzaj z oszczędnością, 
możesz pozwolić sobie na małe 
szaleństwo.

(21.03-20.04)

BARAN

(23.09-23.10)

WAGA

Agnieszka Tkaczyk 
 - Jacek 
 Budzisz
Andżelika Dawidowicz 
 - Michał 
 Osiński
Iwona Fleszer 
 - Michał 
 Zbroniec
Anna Litwin 
 - Adam Kozieł
Sylwia Mirowska 
 - Sebastian 
 Płuciennik
Agata Baranowska 
 - Stanisław 
 Wojnar

Wiktoria Ciupińska
Konrad Mruk
Hubert Wawrzyniak
Franciszek Krzywonos
Aleksandra Karska
Roksana Cupiał
Radosław Stempiewicz
Wiktoria Siedlik
Laura Mondzelewska
Wojciech Głąb
Filip Stachowicz
Nadia Żebranowicz-
Pruciak

Urodzili się

Powiedzieli: TAK

MALWINA GADAWA 
mgadawa@gazeta.olawa.pl

To my, Łucja i Nikola Fornalik. 
Urodziłyśmy się 8 października. Ważymy 2500 g i 2900 g oraz 
mierzymy 50 cm i 55 cm. Moi rodzice to Anna i Robert. W domu 
czekają trzy siostry i dwóch braci

To ja, Hubert Wawrzyniak. 
Przyszedłem na świat 15 
października. Ważę 3750 g 
i mierzę 52 cm. W domu 
w Bystrzycy czekają siostra 
Natalia (13) i brat Szymon (2). 
Mama to Izabela, a tata Wiesław

Nazywam się Wiktoria 
Ciupińska. 
Urodziłam się 8 października. 
Ważę 2700 g i mierzę 51 cm. 
Mama to Małgorzata, tata 
Krzysztof, a brat Karol (4). 
Mieszkamy w Oławie

Cześć, jestem Laura 
Mondzelewska. 
Moi rodzice to Danuta i Tomasz. 
Urodziłam się 12 października. 
Ważę 3100 g i mierzę 52 cm. 
Mieszkamy w Piskorzowie

Nazywam się Franciszek Jan 
Krzywonos. 
Mama Joanna urodziła mnie 
12 października. Ważę 3950 g
i mierzę 56 cm. W domu 
w Brzegu czeka tata Krzysztof

Cześć, jestem Julia Janik. 
Moi rodzice to Barbara 
i Tomasz. Urodziłam się 
11 października. Ważę 2270 g 
i mierzę 48 cm. Mieszkamy 
w Oławie

To ja, Ola Karska. 
Mama Ewa urodziła mnie 
13 października. Ważę 3400 g
 i mierzę 54 cm. W domu 
w Oławie czekają tata Adam 
i brat Wiktor (3,5)

To ja, Błażej Baranowski. 
Moi rodzice to Róża 
i Waldemar. Przyszedłem na 
świat 9 października. Ważę 
4150 g i mierzę 57 cm. W domu 
w Ciepielowicach czeka siostra 
Łucja (2,5)

Nazywam się Tymon Wasąg. 
Mama Agnieszka urodziła mnie 
16 października. Moje wymiary 
to 3250 g i 54 cm. W domu 
w Oławie czeka tata Piotr

To ja, Jacek Żurawski. 
Urodziłem się 17 października. 
Moje wymiary to 3500 g 
i 52 cm. Mama to Dorota, 
tata Tomasz, a brat Staś (1). 
Mieszkamy w Kopalinie

Nazywam się Zuzia Kopiec. 
Mama Renata urodziła mnie 
16 października. Ważę 5350 g 
i mierzę 60 cm. W domu 
w Miłocicach czekają tata 
Marcin oraz bracia Adrian (10) 
i Oskar (6)

Cześć, jestem Mateusz 
Gulbiński. 
Moi rodzice to Anita 
i Sebastian. Przyszedłem 
na świat 16 października. 
Ważę 3600 g i mierzę 59 cm. 
Mieszkamy w Oławie
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Mocno naaaaciągane... ...czyli strona dla 
ludzi z powiatowym 
poczuciem humoru

Wybrał i opracował:
Krzysztof A. Trybulski

Humorek
nie tylko powiatowy

KRESKą...

Subiektywna kronika
Jelcza-Laskowic

Tygodniowy remanent 
powiatowy

Prasowe doniesienia, dotyczące partycypacji miasta w kosztach utworzenia 
podległej powiatowi nowej szkoły specjalnej, jednych ucieszyły, a innych 
zaniepokoiły. Do tej drugiej grupy należy z pewnością Bożena Wierzbicka (na fot. 
z lewej), dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Oławie, w której od wielu lat działają 
klasy integracyjne. Tymczasem burmistrz Franciszek Październik (na fot. z prawej), 
który zadeklarował co najmniej 30 procent środków na adaptację internatu 
przy ulicy Kutrowskiego w Oławie, w szarmancki jak zwykle sposób daje odpór 
medialnej wrzawie... 

(KAT)
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Romek się zaszył...

Nie, nie tak jak myślicie. Nie pod 
łopatką! Wszak on zawsze, nawet 
w Sejmie na imieninach marszałka 
i szefa klubu, za każdym razem 
za kołnierz wylewa. Z racji tej 
trwałej abstynencji Roman przed 
oblicze srogiego Czesława raczej 
nigdy nie trafi, więc i powodów 
do dłubania na plecach, a tym 
bardziej za plecami nie ma. On 
się skrył po prostu. Ponoć dostał 
esemesa od Grześka, że przewrót 
się szykuje. Więc, żeby śladów nie 
było, kartę prepajdową w młynku 
do kawy zmielił, ale nowej nie 
zdążył kupić, gdy w te pędy Oławę 
opuszczał. W efekcie przez parę dni 
był poza zasięgiem. Po przewrocie 
miał ponoć razem z Grześkiem 
wkroczyć do Sejmu, jak kiedyś 
Wieniawa - na koniu, i fotel 
wicemarszałka objąć, a tymczasem 
Donald spisek rozszyfrował, 
nowymi inicjatywami wątpiących 
przelicytował i głosowanie wygrał. 
Obyło się bez Romana, którego 
przez dwa dni wszystkie ważniejsze 
polskie portale internetowe i gazety 
poszukiwały. 
- Pewnie go zabili! - usłyszeliśmy 
od pani Heli na targowisku. 
- Tak, brzozą i dwoma wybuchami! 
- ripostował na gorąco pan Zenek. 
Ale gdzie tak naprawdę Roman się 
przez te dwa gorące dni ukrywał, 
to Bóg raczy wiedzieć! Tego nawet 
Azor pana Zenka nie wyniuchał... 
No oczywiście ludziska gadają, 
że Romek na egipskich plażach 
się wylegiwał, w czasie, gdy rząd 
Donalda trząsł się w posadach. 
A Romek mówi, że tylko żonie 
na pomoc ruszył! My, tak jak 
te niewdzięczne ludziska, też 
w smętno-rodzinną opowieść 
Romka raczej nie wierzymy, 

ale cóż, szpiegów do Egiptu nie 
wysłaliśmy, więc zarzutów posłowi 
stawiać nie możemy. My tylko 
wątpimy. A wątpienie ludzką rzeczą 
przecież jest...  

Józkowi przykrochmalili...

...ale nie za mocno. Dużo nie 
brakowało, żeby fotel burmistrza 
Wiązowa objął. I to mimo 
przedwyborczej surowości Temidy. 
Jurek Krochmalny Józka do sądu 
bowiem przywołał, w pewnym 
sensie w naszym imieniu, bo on bez 
naszej zgody naszą prześmiewczą 
stronę kopiować zaczął i w 
Wiązowie rozpowszechniał. Oczka 
Jurkowi na czarno przepasał i w 
dymek mu miłosną epopeję do 
Heńka „Testamenciarza” włożył. 
Juras tego nie zdzierżył i w trybie 
„ziobrowych” 24-godzinnych sądów 
Józka pozwał. 
Przy okazji chciał miejscowym 
strażakom miły prezent sprawić 
i pięć patoli od Józka na nowe 
sikawki wyciągnąć. Ale niestety, 
widać, że sędziemu chałupa się 
nigdy nie paliła, bo się z tym 
wnioskiem nie zgodził. Bo niby 
z wiązowskich strażaków pożytku 
nie ma! No, już widzimy, jak 
się prezes OSP Wiązów na to 
stwierdzenie pana sędziego mocno 
wkurzył! To oni po nocach nie śpią, 
na małe nawet zaprószenie ognia 
koło sołtysa chałupy wszystkie 
zastępy do boju zrywają, a teraz 
się okazało, że oni niepożyteczni 
są! To prawdziwy skandal! Trzeba 
tę sprawę koniecznie do Strasburga 
zaskarżyć!

(PiePrz)
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Na oławskim targowi-
sku 14 października rozma-
wiają dwie przekupki:

- Nauczyciele dzisiaj 
balują, a ludzie mówią o na-
szych szkołach, że one są jak 
Amber Gold...

- Dlaczego?
- Bo zostawiają po sobie 

setki skrzywdzonych ludzi!
*

Oławska SP nr 2. Na-
uczycielka opowiada dyrek-
torce o swoich problemach 
wychowawczych: 

- W mojej klasie dzie-
ci są bardzo muzykalne 
- wszystkie grają mi na 
nerwach!

*
W barze „U Kazika” 

przy piwie rozmawia dwóch 
mężczyzn. Zastanawiają 
się, jak rozwiązać proble-
my ubóstwa i bezrobocia 
w jelczańsko-laskowickiej 
gminie: 

- A może by tak rozpo-
wszechnić kanibalizm? 

- Zwariowałeś?!
- No bo gdyby głodni 

zjedli bezrobotnych, prze-
stałby istnieć problem głodu 
i bezrobocia...

*
Oławska zagadka po-

wiatowa:
- Czym się różni gang-

ster od nauczyciela???
Gangster mówi: - To jest 

napad!!!
A nauczyciel: - Kart-

kówka!!!
*

Na posiedzenie Komi-
sji Oświaty Rady Gminy 
zaproszono pedagogów, by 
omówić kwestię wzrostu ich 
wynagrodzeń. Po burzliwej 
dyskusji przewodniczący 
ogłosił przerwę. Na kory-
tarzu jeden z radnych mówi 
do drugiego: 

- Mówiłem, żeby ich 
nie zapraszać! Nauczyciele 
są jak papugi - nie usiedzą 
cicho przez 45 minut!

*
Oławski dworzec kole-

jowy. Roman Kaczor bie-
gnie zdyszany po peronie, 
krzyczy i macha za od-
jeżdżającym intercity do 
Warszawy. W końcu po-
ciąg znika powoli w oddali, 
a zdyszany parlamentarzy-
sta ciężko opada na ławkę. 
Podchodzi do niego kolejarz 
i cedząc peta w zębach pyta 
zgryźliwie: 

- No i coooooo? Pan po-
seł spóźnił się na pociąg?! 

 - Nie, nie, ja go tylko 
wyganiałem z dworca!

 

OPr.: (JS) i (KAT)

* Radni z naszego miasta mają 
ostatnio ogromną potrzebę „wyga-
dania się”, toteż licznie uczestniczą 
w obradach sesji Rady Miejskiej. 
Mają tam możliwość uwolnienia myśli 
i konwersacji we własnym gronie. Nie 
każdy bowiem we własnym domu 
może się odezwać. Jeden z radnych 
przeprowadził zamach na wolność 
słowa i każdą polemikę chciał ucinać, 
składając wniosek o zamknięcie 
dyskusji. Pozostali radni jednomyślnie 
zbojkotowali ten pomysł. Nawet prze-
wodniczący Rady Miejskiej zarządził, 
że celem wydłużenia rozmów, od 
przyszłego miesiąca obrady będą się 
zaczynać 2 godziny wcześniej.

* Od kilku tygodni na trasie Wrocław 
- Jelcz-Laskowice nie kursują pociągi. 
W ramach komunikacji zastępczej 
jeżdżą autobusy widmo, z teore-
tycznym rozkładem jazdy. Jedyny 
pewnik to początkowa i końcowa 
stacja. Reszta przystanków jest 
zależna od widzimisię kierowcy. 
Niestety, pasażerowie niezorientowa-
ni w lokalizacji przystanków, mogą 
się czuć ignorowani. Warto stosować 
się do zasady - przystanek jest tam, 
gdzie wisi rozkład jazdy. Zgodnie 
z tą regułą można wydrukować 
sobie rozkład, powiesić w dogodnym 
miejscu na trasie i cierpliwie czekać 
na autobus. Może przyjedzie...

(Sól)

- Panie burmistrzu! Czy 
to ładnie tak? Na szkołę 

specjalną chce pan dać ponad 
milion, a na nasze klasy 

integracyjne ani złotówki?! 

- Całuję rączki, dyrektorko 
złociutka! I to musi wystarczyć, 

bo mój cmok jest przecież 
droższy niż pieniądze...

(KAT)Kreską...
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Wojtek wybrał się na zakupy do marketu 
i przy okazji poznał nowy gatunek śledzia.

Zachęcamy innych czytelników do przesy-
łania zdjęć, które nadają się do rubryki „Foto-
humor”, na adres e-mailowy: powiatowa@
gmail.com

(AH)

Takie śledzie tylko w Jelczu-Laskowicach
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PRACA
DAM PRACĘ

Zostań konsultantką Avon, tel.  ►
661-199-465 (2) 

Poszukujemy mężczyzn do cięż- ►
kiej pracy fizycznej przy produkcji 
przeciwwag betonowych w Stanowi-
cach, stawka 10 zł/h + stała premia, 
533-982-643, rekrutacja-qp@g.pl (22)

Zatrudnię młodą, ambitną osobę  ►
w gastronomii, tel. 791-533-118 (1)

Dam pracę dla 3 murarzy + po- ►
mocnika na ścianki działowe z silikatu 
8 cm. Praca w Oławie, tel. 723-640-
733 (1)

SG CONSULTING (KRAZ 8332) 
ZATRUDNI OPIEKUNKI I POMOCE 

DOMOWE DO LEGALNEJ 
PRACY W NIEMCZECH (UMOWA 

ZLECENIE + A1). WYMAGANA 
KOMUNIKATYWNA ZNAJOMOŚĆ 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO.  
TEL. 693626057,  

rekrutacja@sg-consulting.pl (3)

Zatrudnię murarzy, płytkarzy, 501- ►
621-506 (2)

Zatrudnię kosmetyczkę na umo- ►
wę o pracę z doświadczeniem na 
podobnym stanowisku do salonu 
kosmetyki profesjonalnej. Wszelkie 
inf. pod nr 665-748-878, CV na adres 
wioleta99@gmail.com (1-jl)

Firma CLAR System zatrudni oso- ►
by na stanowisku Pracownik Pomoc-
niczy przy Produkcji. Mile widziane 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Więcej 
informacji pod tel. 512-053-503 i 660-
567-125 (2)

Tynkarza do tynków maszyno- ►
wych zatrudnię, 503-075-455 (5)

Zatrudnimy pracownika z prawem  ►
jazdy kat. C, tel. 508-131-192 (5)

Zatrudnię fryzjera, tel. 501-513- ►
406 (1)

Zatrudnię stolarza, 605-424-086  ► (2)

ZATRUDNIMY PRACOWNIKA NA 
STACJĘ PALIW W SIECHNICACH. 

GWARANTUJEMY DOBRE 
WYNAGRODZENIE ORAZ 

STABILNOŚĆ ZATRUDNIENIA. 
WYMAGANIA: UCZCIWOŚĆ, 

SUMIENNOŚĆ, KOMPETENCJA,  
TEL. 608-324-443 (1) 

TRANSPORT KRAJOWY ZATRUDNI: 
SPEDYTORA, LOGISTYKA, 
KSIĘGOWĄ, KADROWĄ,  

TEL. 601-885-521, nodicc@wp.pl (5) 

Sprzedawca Gęsice. Tel. 509-909- ►
392 (5-jl)

Firma instalacyjna z Bierutowa  ►
zatrudni samodzielnych instalatorów, 
mile widziane prawo jazdy kat. B, sta-
bilna praca, wysokie zarobki. Zgłosze-
nia pod biuro@instalex. Info tel. 512-
972-151 (2-jl)

Poszukuję opiekunki dla 6-mie- ►
sięcznej dziewczynki (8 godz. dzien-
nie) oraz 4,5 letniego chłopca 1-2 
razy w tygodniu (zaprowadzenie lub 
przyprowadzenie z przedszkola) na 
os. Sobieskiego. 695-607-535 (1-jl)

AUTORYZOWANY SERWIS RENAULT 
TRUCKS POSZUKUJE MECHANIKÓW 

I ELEKTROMECHANIKÓW 
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH. 
MIEJSCE PRACY: PIETRZYKOWICE 
KOŁO WROCŁAWIA. WYMAGANIA: 
DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM 

STANOWISKU, SAMODZIELNA, 
SPRAWNA I RZETELNA  
NAPRAWA POJAZDÓW 

WEDŁUG ZLECENIA NAPRAWY, 
BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ 

ZAGADNIEŃ ELEKTROMECHANIKI 
SAMOCHODOWEJ, 

DIAGNOZOWANIE I WYKRYWANIE 
USTEREK, MILE WIDZIANE 

UPRAWNIENIA SPAWALNICZE  
I ELEKTRYCZNE. ZAINTERESOWANE 

OSOBY PROSIMY O KONTAKT 
TELEFONICZNY  

POD NR 608-619-055 (1-JL) 

Firma w Jelczu-Laskowicach za- ►
trudni pracownika na stanowisku: 
Specjalista ds. kadr i płac. Wymaga-
nia: wykształcenie minimum .średnie, 
co najmniej 2 letnie doświadczenie 
na stanowisku. Kontakt tel. 71-318-83 
80, e-mail: henryka@elbo.wroc.pl

Praca dla emerytów, rencistów i  ►
nie tylko 518016198 (4)

HOTEL JAKUB SOBIESKI 
ZATRUDNI KELNERKI I KELNERÓW, 

RECEPCJONISTKI, POKOJOWE. 
CV MOŻNA SKŁADAĆ W HOTELU, 

OŁAWA, UL. ŚW. ROCHA 1, 
TEL. 71-301-41-80, 501-436-652 

E-MAIL: jadrom@op.pl (1)

INTERKADRA – AGENCJA PRACY  
I DORADZTWA PERSONALNEGO, 

NR 3372, ZATRUDNI 
PRACOWNIKÓW W RAMACH 

UMOWY O PRACĘ TYMCZASOWĄ, 
LUB BEZPOŚREDNIO U KLIENTA NA 

STANOWISKA: SPECJALISTA DS. 
KADR I PŁAC, OPERATOR MASZYN 

CNC, SPAWACZ, OPERATOR 
PRODUKCJI, PRACOWNIK 

MAGAZYNU Z UPRAWNIENIAMI  
W JELCZU-LASKOWICACH, OŁAWIE, 

STANOWICACH. SZCZEGÓŁY 
OFERTY NA WWW.INTERKADRA.PL, 

TEL. 71-738-23-96, E-MAIL:  
praca.olawa@interkadra.pl (1-JL) 

CHROMAX ZAKŁAD OBRÓBKI 
METALU UL. WROCŁAWSKA 10,  
JELCZ-LASKOWICE ZATRUDNI 

PRACOWNIKA NA STANOWISKO: 
-OPERATOR PRASY 

KRAWĘDZIOWEJ, ŚLUSARZ/
SPAWACZ, SPAWACZ.  

TEL. KONTAKTOWE: 71-318-86-40, 
71-381-94-85,  

E-MAIL: biuro@chromax.pl (1jl) 

Przyjmę do pracy w sklepie z  ►
wędlinami osoby z doświadczeniem 
– sklep „Góralska Chata”, tel. 783-734-
000, mail: sylwek.cwynar@gmail.com 

Zatrudnię pracowników do wy- ►
kończenia wnętrz i dekarzy, 665-771-
770 (4)

Praca na parkingu strzeżonym.  ►
Mile widziani emeryci lub renciści, 
tel.: 530-668-781, 794-110-978 (1) 

EASYDENT DENTAL CLINIC 
ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO 
ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ 

W RAMACH 1/2 ETATU. MILE 
WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W 
ZAWODZIE, ZAANGAŻOWANIE 

ORAZ CHĘĆ ROZWIJANIA SWOICH 
UMIEJĘTNOŚCI. ZAINTERESOWANE 

OSOBY PROSZONE SĄ O 
PRZESŁANIE CV NA ADRES EMAIL 
biuro@easydent.pl lub osobiście: 

EasyDent Dental Clinic  
Ul. Brzeska 1, Oława (2)

Agencja Ochrony Nord-Wacht  ►
Group zatrudni mężczyzn do 40. roku 
życia na stanowisko wartownik - kon-
wojent. Praca na terenie Oławy i oko-
lic. Wymagania: licencja pracownika 
ochrony I lub II stopnia, prawo jazdy 
kat. B, dyspozycyjność. Kontakt 604-
758-465 (1-jl)

Firma Fine Altech w Godziko- ►
wicach zatrudni osobę do pracy w 
kuchni na pełny etat. CV na adres 
rekrutacja@finealtech.com.pl lub Go-
dzikowice, ul. Stalowa 1, 55-200 Oła-
wa. Tel. 713035321 (1)

 Poszukuję osób zajmujących się  ►
rękodziełem do współpracy 535-771-
071; lejdisart@gmail.com  (1)  

FIRMA BOGRES ZATRUDNI 
MĘŻCZYZN DO PRAC 

FIZYCZNYCH ZWIĄZANYCH 
Z PRODUKCJĄ CHIPSÓW W 

STANOWICACH K/OŁAWY. PRACA 
W SYSTEMIE NAZYWANYM 
„CZTEROBRYGADÓWKĄ”. 

WYMAGANE JEST 
POSIADANIE KSIĄŻECZKI 
DO CELÓW SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNYCH. 

BEZPŁATNY TRANSPORT NA 
WYBRANYCH TRASACH. KONTAKT 
TELEFONICZNY W GODZ. 10.00 – 
17.00 POD NUMERAMI 666-852-

243 LUB 600-010-634 (3-JL) 

Zatrudnię pracownika budowla- ►
nego z prawem jazdy kat. B, tel. 500-
043-615, 602-778-476 (2)

Zatrudnię frezera, tokarza, ślusa- ►
rza, tel. 71-733-65-84, 887-137-777 (2)

CHROMAX ZAKŁAD OBRÓBKI 
METALU UL. WROCŁAWSKA 10,  
JELCZ-LASKOWICE ZATRUDNI 

PRACOWNIKA NA STANOWISKO: 
SPECJALISTA DO SPRAW 

PLANOWANIA PRODUKCJI. 
LAKIERNIKA I LAKIERNIKA 

PROSZKOWEGO.  
TEL. KONTAKTOWE: 71-318-86-40, 

71-381-94-85,  
E-MAIL: biuro@chromax.pl (2-jl) 

Dodatkowa praca umysłowa, tel.  ►
884-022-830 (2)

Zatrudnię budowlańców: malo- ►
wanie, regipsy, gładzie. Bez nałogów, 
tel. 725-514-822 (2-jl)

SZUKAM PRACY
Zaopiekuję się dzieckiem 514- ►

322-186  (3) 

Kierowca ABCE, mechanik 45 lat,  ►
795-563-388 (6)

Posprzątam mieszkanie, dom,  ►
biuro, 513-305-251 (3)

Wykonam prace przydomowe, tel.  ►
693-626-051 (3)

KUPNO
Kupię: szable, militaria, bagnety,  ►

zegary, zegarki kieszonkowe i odzna-
ki, 502-627-675 (1d)

Kupię starocie, meble, porcelanę,  ►
monety i inne pamiątki z II wojny 
światowej, 663-624-214 (16-jl)

Kupię zużyty sprzęt komputero- ►
wy, AGD, RTV itp. tel. 502-451-718 (3-jl)

Kupię drewno tartaczne, topola.  ►
Tel. 667-522-365 (3-jl)

SKUP ODZIEŻY UŻYWANEJ 
POSKLEPOWEJ,  

TEL. 601-899-572 (4-jl) 

Kupię meble stołowe, używane,  ►
885-250-254 (1-jl)

Kupię lodówkę sprawną do 300 zł,  ►
najchętniej z dowozem, Oława kon-
takt 605-782-380 (1-jl)

SPRZEDAŻ 
PIASEK BUDOWLANY  

- DO TYNKÓW, - DO MUROWANIA,  
- POSPÓŁKA, - PODSYPKA, - ZIEMIA 

POD TRAWNIKI,  
TEL. 71-313-28-40, 602-690-289 (11)

Piasek z dowozem, różne gatunki,  ►
71-303-48-55, 501-279-475 (10)

Podbitka dachowa, 783-850-112  ►

„AWIDA” KOPALNIA PIASKU  
W BYSTRZYCY OŁAWSKIEJ  

- LEŚNA WODA.  
SPRZEDAŻ PIASKÓW I KRUSZYW 

DROGOWYCH, TEL. 71-30-30-
982, 71-313-40-87, 606-767-585, 

ZAPEWNIAMY TRANSPORT 
15-,20-,26-TONOWY (14)

Produkcja, sprzedaż, montaż rolet  ►
wewnętrznych w kasecie i prowad-
nicach, cena 70 zł komplet, 602-342-
338 (28)

Kostka granitowa 509-248-018 ►

Obornik dwuletni, 507-179-295,  ►
77-412-32-34 (4) 

Króliki rzeźne 12 zł/kg, 507-179- ►
295, 77-412-32-34 (4) 

Króliki hodowlane, szczepione, 4  ►
rasy, 20 zł/kg, 507-179-295, 77-412-
32-34 (4)

Skup, sprzedaż, naprawa opako- ►
wań drewnianych - palety, tel. 880-
244-149 (1)

Sprzedaż: piasek fundamentowy,  ►
do murowania, posadzkowy, kruszy-
wa drogowe, ziemia ogrodowa, tel. 
785-925-209 (3)

Szkółka krzewów ozdobnych za- ►
prasza – Pn-Sob Marcinkowice, ul. 
Wrocławska 13a, 663-339-484 (1)

Do sprzedania drzewo opałowe  ►
do pieca i kominka tel.: 607-840-698 

Sprzedam ziemniaki paszowe,  ►
Osiek, tel. 71-301-54-88, 501-775-790

GARAŻE BLASZANE-WZMOCNIONE, 
BRAMY GARAŻOWE, KOJCE. 

DOWÓZ, MONTAŻ GRATIS-CAŁY 
KRAJ. PRODUCENT 75-6409205, 71-

7071441, 512245075, 696753588 
www.robstal.pl, Raty (8)

Drewno kominkowe, opałowe i  ►
rozpałkowe. Transport, 509-460-961, 
71-313-12-68 (2)

KOSTKA BETONOWA POLBRUK. 
SPRZEDAŻ – PROJEKTY, 

UKŁADANIE. GODZIKOWICE 
KOŁO OŁAWY OBOK 

RESTAURACJI „SŁONECZKO”,  
507-777-494, 71-313-42-03 (1) 

Sprzedam drewno kominkowe i  ►
opałowe, tel. 665-289-776 (4)

Sprzedam cegłę klinkierową 1 zł/ ►
szt, tel. 665-289-776 (4)

SPRZEDAŻ BARDZO TANIEJ 
ODZIEŻY UŻYWANEJ, ROBOCZEJ 

ORAZ CZYŚCIWA.  
MINKOWICE OŁAWSKIE  

UL. KOŚCIUSZKI 26, TEL. 601-899-
572. CZYNNE OD 10 DO 16 (4-JL) 

DRZEWKA OWOCOWE,  
DUZY WYBÓR,  

UL. POLNA 73 JELCZ-LASKOWICE, 
TEL. 791-824-898 (1-JL) 

Sprzedam miody tel. 667-125-064  ►

Sprzedam prosiaki, tel. 71-302- ►
87-73 (3)

Sprzedam kompresory od Unitu  ►
Chirana Typ K 542A 4L 5 kp/cm kw., 
tel. 790-435-568 (3)

Jednofunkcyjny piec gazowy do  ►
CO (21 kw), 500 zł, bojler elektryczny 
na ciepłą wodę – 80 litrów, mała pral-
ka wirowa, tel. 509-662-802 (1)

Sprzedam prosiaki, tel. 695-867- ►
762 (1)

WYPRZEDAŻ W SKLEPIE  
„AKCJA KREACJA”  

PRZY UL. OSADNICZEJ 21 (OBOK 
PUBU GLADIATOR).  

PON-ŚR WSZYSTKO PO 3 ZŁ, 
CZW-PT WSZYSTKO PO 2 ZŁ, OD 
SOBOTY WSZYSTKO PO 1 ZŁ (1) 

Sprzedaż lodówek, zamrażarek,  ►
tel. 792-016-323 (5-jl)

!!! PROMOCJA !!!  
GWOŹDZIE 4,70 ZŁ BR/1 KG. 
MATERIAŁY REMONTOWO – 

BUDOWLANE,  
UL. SŁONECZNA 16, 

MARCINKOWICE, 71-302-84-57, 
509-118-357 (5-JL) 

Sprzedam prosięta, cena 400 zł za  ►
parę, tel. 533-192-135 (2-jl)

Przyczepa 75 rolnicza, wywrotka,  ►
siewnik, poznaniak 605-235-473  (5) 

Sprzedam ubranka dla chłopca  ►
605-140-604  (3) 
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LEKARSKIE
FAMIDENTAL STOMATOLOGIA 

RODZINNA to TWÓJ DENTYSTA, 
Oława, ul. Rybacka 5 a,  

tel. 601-89-32-32, 71-303-22-
33. Przyjmujemy codziennie 

od 8.00 do 20.00, soboty: 
9.00 - 19.00, w niedziele 

nie przyjmujemy. Leczenie 
dorosłych i dzieci, leczenie pod 

mikroskopem, protetyka - naprawy 
protez zębowych, chirurgia 

stomatologiczna, ortodoncja, 
rentgen stomatologiczny, zdjęcia 

panoramiczne(4d)

LEKARZ STOMATOLOG – DOROTA  ►
NAGLIK przyjmuje Oława, ul. Rybacka 
5 a, tel. 601-89-32-32, 71-303-22-33 
codziennie (oprócz niedziel) od 9.00 
do 20.00 (4d)

LEKARZ STOMATOLOG WŁODZI- ►
MIERZ KOFROŃ przyjmuje codziennie, 
Oława, ul. Rybacka 5a w Przychodni 
FamiDental Stomatologia Rodzinna. 
Rejestracja telefoniczna 887-877-977 
lub 71-303-22-33 (4d)

LEKARZ STOMATOLOG, LEKARZ  ►
MEDYCYNY – TOMASZ NAGLIK przyj-
muje Oława, ul. Rybacka 5 a, tel. 601-
89-32-32, 71-303-22-33 codziennie 
(oprócz niedziel) od 9.00 do 20.00 (4d)

SPECJALISTA LARYNGOLOG B.  ►
BORTNIK przyjmuje w środy  i w piątki 
„Laser Dent”, ul. Wiejska 34/2, rejestra-
cja telefoniczna od 14:30 pod nume-
rem 71-313-88-16 (4d) 

DERMATOLOG DR NAUK 
MEDYCZNYCH RAFAŁ BIAŁYNICKI 

- BIRULA ADIUNKT KLINIKI 
DERMATOLOGII LECZENIE CHORÓB 

SKÓRY: łuszczycy, trądzików, 
grzybic, łysienia, brodawek, alergii, 
ocena znamion GABINET: OŁAWA, 

ul. Wrocławska 8 (Apteka Centrum) 
GABINET CZYNNY W PONIEDZIAŁKI 

I CZWARTKI  
w godzinach 16.00-18.45, od 16.00 
do 17.00 przyjęcia bez uprzedniej 
rejestracji telefonicznej, po 17.00 

konieczna rejestracja telefoniczna: 
601-990-167  

www.dermatologolawa.pl (5)

M. WAWRZYŃSKA – SPECJALISTA  ►
CHIRURG: rektoskopia, laseroterapia, 
choroby żył, osteoporoza, leczenie, 
zabiegi (usuwanie znamion, broda-
wek, włókniaków i innych zmian skór-
nych), stulejki, Oława ul. Mickiewicza 
41 603-606-121 (16)

Esperal, 603-606-121  ► (16)

KLINIKA STOMATOLOGICZNA 
EASY DENT, ul. Brzeska 1,  
Oława, tel. 71-301-66-66,  

dr n. med. Katarzyna Łagowska, 
Piotr Urbański, Paulina Pietrzak, 

dr n. med. Agnieszka Szulgan-
Mądrzak, Leszek Bury.  
PEŁEN ZAKRES USŁUG, 

W TYM: IMPLANTY, 
IMPLANTOPROTETYKA, 

CHIRURGIA PLASTYCZNA 
DZIĄSEŁ, NOWOCZESNA 

ENDODONCJA, ORTODONCJA, 
WYBIELANIE.  
Przyjmujemy:  

pn - pt 9.00-20.00, sob. 9.00-
15.00 www.easydent.pl (9)

GABINET ORTOPEDYCZNY dr  ►
nauk med. LESZEK MORASIEWICZ 
przyjmuje w środy 16 – 18, Oława, pl. 
Zamkowy 18 (obok Domu Dziecka), 
tel. 601-702-263 (4)

GABINET WETERYNARYJNY, le- ►
karz wet. JERZY GIGOŁŁA, Oława, ul. 
Janowskiego 4, „stara lecznica”, tel. 
604-177-146 wizyty, www.lecznica.
olawa.pl (4)

UROLOG  
LEK. MED. JACEK JASTRZĘBSKI  

– SPECJALISTA UROLOG. 
PRYWATNA PRAKTYKA 
UROLOGICZNA, USG:  

UL. ŻEROMSKIEGO 12,  
NZOZ NOMED; WTOREK OD 

16.00 DO 18.00, REJESTRACJA 
TELEFONICZNA 71-303-43-24  

PN.-PT.8.00-16.00 (5)

LEKARZ STOMATOLOG MAGDA- ►
LENA OZGA-PORADA. ul. Warszawska 
30 (w Hipokratesie). Rejestracja: 71-
727-83-16, 660-700-290 (5)

GASTROSKOPIA - Gabinet chirur- ►
giczny: specjalista - chirurg JACEK 
RUTKIEWICZ, rejestracja, tel. fax 71-
302-86-66 (16)

PRYWATNY GABINET LARYN- ►
GOLOGICZNY, LEK. MED. BOŻENA 
LEŚNIAK, pn - 17.00-18.00, śr 16.30-
17.30 NZOZ Medica, 11 Listopada 14, 
601-911-459 (4)

PRYWATNY GABINET PSYCHO- ►
TERAPII, PSYCHOLOG, PSYCHOTE-
RAPEUTA - ANNA ZALEWSKA, tel. 
503-688-245, Oławskie Centrum Me-
dyczne „Omega”, ul. B. Chrobrego 23B, 
www.psychoterapia.olawa.pl (5)

PRYWATNY GABINET DERMATO- ►
LOGICZNY, Oława, ul. Chrobrego 20 
d/27. Wtorek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 603-779-092. Możliwość 
telefonicznego umówienia się na 
inny dzień (8)

USG: piersi, brzucha, prostaty,  ►
tarczycy, ślinianek, stawów, mięśni, 
bioderek i mózgu. Biopsje, kwalifika-
cje do biopsji mammotomicznej. DR 
MAREK JANAS, Nomed, Żeromskiego 
12, tel. 71-303-43-24 (2) 

OŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA 
AGA-MED 71-313-31-86 

SPECJALISTA REHABILITACJI 
MEDYCZNEJ - lek EDYTA 

WOJCIECHOWSKA, leczenie 
zespołów bólowych kręgosłupa, 

choroby zwyrodnieniowej stawów. 
Usprawnianie pacjentów ze 

schorzeniami neurologicznymi, 
rehabilitacja po zabiegach 

(endoprotezoplastyka, artroskopia) 
rehabilitacja sportowa  

- ORTOPEDA - lek. MAREK BORYK  
- CHIRURG dr n med. MACIEJ 
GARBIEŃ - med. estetyczna, 

leczenie żylaków  
- ENDOKRYNOLOG - dr n. med. 

KATARZYNA ŻUKOWSKA-
KOWALSKA choroby tarczycy  

- DERMATOLOG dr n med.  
ELŻBIETA PLATT - leczenie chorób 

skóry: łuszczycy, trądzików, grzybic, 
łysienia, alergii, wymrażanie zmian 

chorobowych  
USG - dr n med. ADAM KOWAL 

przepływy tętnicze (szyja, nogi), 
żylne (kolor doppler), brzuch, 

tarczyca, jądra 
- HIRUDOLOGIA - leczenie 

pijawkami  
- REHABILITACJA DOROSŁYCH 

- PNF, masaże, ZABIEGI 
PRZYRODOLECZNICZE BEZ 

KOLEJEK I SKIEROWAŃ W NISKICH 
CENACH (KRIOTERAPIA 9 zł, 

MAGNETOTERAPIA 5 zł, LASER 6 zł i 
inne). TYLKO U NAS REHABILTACJA 

SYSTEMEM SLING THERAPHY 
KINESIS. REHABILITACJA DZIECIĘCA 

- mgr MARTA RYLAKOWSKA 
- bobath, PNF, hipoterapia. 

AUDIOFON ZAPRASZA CO ŚRODĘ 
NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU. 

Zapraszamy,  
Oława, ul. Żeromskiego 3D. (26)

JANINA WASILEWSKA – SCHUTTY,  ►
specjalista chorób dzieci i medycyny 
rodzinnej, HOMEOPATA przyjmuje: 
OŁAWA PL. SZYMANOWSKIEGO 15A 
wejście z tyłu apteki Arnika) – porady 
lekarskie i homeopatyczne dla dzieci i 
dorosłych, - terapie oczyszczające or-
ganizm, - badanie analizy włosa, - na-
turalna suplementacja, - terapia dzieci 
autystycznych, - wizyty domowe. Reje-
stracja telefoniczna, 602-118-041(1)

ZDROWIE I URODA
BEAUTY COMPLEX” SOLARIUM, 

FRYZJER, KOSMETYCZKA - MASAŻ 
GORĄCYMI KAMIENIAMI LUB 
MISECZKAMI KOKOSOWYMI, 

OPALANIE NATRYSKOWE SUNFX, 
PROMOCYJNE CENY, NOWOŚĆ!! 

MAKIJAŻ PERMANENTNY  
TEL. 71-303-34-24, OŁAWA, 

MAGAZYNOWA 3 (4D)

CKP MGR AGATA SZALIŃSKA  
- DYPLOMOWANY KOSMETOLOG 

ZAPRASZA: MEZOTERAPIA,  
- MAKIJAŻ PERMANENTNY,  

- WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK,  
- MIKRODERMABRAZJA,  

- 2X SOLARIUM (BRYZA, AROMA), 
UL. MŁYŃSKA 1,  

TEL. 71-303-30-29 (4D)

STUDIO KOSMETYKI „KWADRACIAK” 
UL. B. CHROBREGO 23 A,  

TEL. 71-313-52-54.   
Trwałe przedłużanie i zagęszczanie 
rzęs. Manicure japoński, manicure 

hybrydowy, fale radiowe oraz 
mezoterapia, mikrodermabrazja, 

peeling kawitacyjny, bio skin lifting, 
manicure, pedicure, tipsy  
NOWOŚĆ LASER IPL + RF, 
MEZOTERAPIA IGŁOWA(1)

ODCHUDZAMY SKUTECZNIE, 
BEZPIECZNIE,  

www.centrum.olawa.pl,  
71-313-25-19  

****ORGANIZUJEMY URODZINY 
DLA DZIECI  

www.centrum.olawa.pl  
tel. 71-313-25-18, 509-102-778 (4)

Żelowanie, tipsy. Niskie ceny 500- ►
077-811 (3D) 

AGA-MED.  
SZAŁ CENOWY. PILINGI MEDYCZNE 

OD 200 ZŁ, BOTOX 350 ZŁ, 
MEZOTERAPIA IGŁOWA OD 100 ZŁ,  
MIKRODERMABRAZJA LUB PILING 

KAWITACYJNY 50 ZŁ, PEDICURE 37 ZŁ,  
MANICURE 20 ZŁ, ŻELOWANIE 

PŁYTKI PAZNOKCIA 37 ZŁ, 
DEPILACJA WOSKIEM OD 10 ZŁ, 

TRWAŁA DEPILACJA IPL OD 60 ZŁ,  
USUWANIE ŻYLAKÓW 150 ZŁ, 

BIEŻNIA W PRÓŻNI TYLKO 12 ZŁ 
TRENING, ELEKTROSTYMULACJA 

TYLKO 15 ZŁ I WIELE INNYCH. 
DZWOŃ – REZERWUJ  

71-313-31-86 (6) 

Oczyszczanie twarzy, promocja 35  ►
zł, 692-877-636 (11)

Salon kosmetyczny Patrycja –  ►
www.salon-patrycja.pl, 665-933-693

Nowo otwarty Gabinet Kosme- ►
tyczny „Relax” zaprasza: profesjonalne 
wykonanie, wysokiej klasy aparatura, 
niskie ceny, nowości kosmetyczne, 
tel. 792-339-951 (1)

SALON MAJA  
ZAPRASZA PANIE I PANÓW 
NA ZABIEGI KOSMETYCZNE 

I FRYZJERSKIE PRZY UL 
OSADNICZEJ 21 (OBOK 

PUBU GLADIATOR). 
MIKRODERMABRAZJA 49 ZŁ, 

PEELING KAWITACYJNY 39 ZŁ, 
MEZOTERAPIA  

BEZIGŁOWA 79 ZŁ,  
STRZYŻENIE MĘSKIE OD 12 ZŁ, 

STRZYŻENIE DAMSKIE OD 17 ZŁ.  
TEL. 724-329-988  

– SALON KOSMETYCZNY, 
TEL. 787-965-476 (1) 

NIERUCHOMOŚCI
CAPRI NIERUCHOMOŚCI. Pośred- ►

nictwo w kupnie i sprzedaży miesz-
kań, domów jednorodzinnych i dzia-
łek budowlanych. Oława, ul. Brzeska 
6/2, tel. 601-990-187

HAUSE NIERUCHOMOŚCI. Komfort  ►
i bezpieczeństwo transakcji. Pełna 
obsługa prawna i notarialna. Wysoki 
standard usług. ZAPRASZAMY, Oława 
ul. Młyńska 2/2, tel. kom, 666-019-633, 
71-303-39-96, www.hause.pl (17)

K O S M O S - N I E R U C H O M O Ś C I ,  ►
ul. Młyńska 40, 55-200 Oława, 
tel. 607-109-787, www.kosmos-
nieruchomosci.gratka.pl 

Biuro Nieruchomości Comfort Ho- ►
use Kazimiera Grzeszczak – kupno i 
sprzedaż mieszkań, domów, działek i 
lokali. Oława, ul. 1 Maja 6/2, 660-261-
264, 600-340-145 lub 71-303-45-51, 
www.comforthousenieruchomosci.
gratka.pl 

NIERUCHOMOŚCI LECH-DOM.  ►
Kupno, sprzedaż, wynajem, Oława, 
Piłsudskiego 27/1 (obok Urzędu Gmi-
ny), 509-826-345, 71-301-64-10, www.
lech-dom.gratka.pl. 

AXIOMA-nieruchomości. Kupno,  ►
sprzedaż, zamiana. Kompleksowa ob-
sługa prawna transakcji. Kredyty hipo-
teczne i gotówkowe. Oława ul. Chro-
brego 23, e-mail: axioma@poczta.fm, 
www.axioma.otodom.pl 500-064-032 

SPRZEDAM
CAPRI – NIERUCHOMOŚCI,  
OŁAWA, UL. BRZESKA 6/2,  

TEL. 601-990-187. DO SPRZEDANIA 
W OŁAWIE I OKOLICY MIESZKANIA: 

1-POKOJOWE - OD 91 TYS ZŁ *** 
2-POKOJOWE OD 135 TYS ZŁ *** 
3-POKOJOWE OD 129 TYS ZŁ *** 
4-POKOJOWE OD 180 TYS ZŁ *** 

MIESZKANIA DEWELOPERSKIE OD 
3400 ZŁ/M KW. DO SPRZEDANIA 

W OŁAWIE I OKOLICY DOMY 
JEDNORODZINNE. OD 155 TYS ZŁ  

*** DZIAŁKI BUDOWLANE  
OD 28 ZŁ/M KW.  

www.capri-nieruchomosci.gratka.pl

1-pokojowe, 25 m kw., IV piętro,  ►
oddzielna kuchnia z oknem, po re-
moncie - 91 tys zł, www.capri-nieru-
chomosci.gratka.pl, 601-990-187 

2-pokojowe, 37 m kw., IV piętro,  ►
po remoncie, Chrobrego - 126 tys zł, 
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 
601-990-187 

2-pokojowe, 59 m kw., wysoki par- ►
ter, po remoncie, kamienica centrum - 
195 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187 

2-pokojowe, 38 m kw., wysoki par- ►
ter, po remoncie, Chrobrego - 150 tys 
zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.
pl, 601-990-187 

2-pokojowe, 46,10 m kw., III pię- ►
tro, Wiejska, balkon, wysoki standard, 
189 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187 

2-pokojowe, 38 m kw.,  II piętro,  ►
po remoncie, klimatyzacja, centrum - 
145 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187 

2-pokojowe, 40 m kw.,  III piętro,  ►
,loggia, częściowy remont, 1 Maja - 
140 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187 

2-pokojowe, 37 m kw., III piętro,  ►
Chrobrego - 133 tys zł, www.capri-nie-
ruchomosci.gratka.pl, 601-990-187

3-pokojowe 51 m kw., wysoki par- ►
ter, po remoncie, Rynek, 220 tys zł, 
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 
601-990-187

3-pokojowe, 54 m kw., II piętro,  ►
balkon, po remoncie, Paderewskiego 
- 195 tys zł,  www.capri-nieruchomo-
sci.gratka.pl, 601-990-187

3-pokojowe, 50,60 m kw., IV piętro,  ►
balkon, Sobieskiego, do odnowienia - 
155 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187 

3-pokojowe, 63 m kw., wysoki par- ►
ter, balkon, Iwaszkiewicza - 225 tys. zł, 
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 
601-990-187 

3-pokojowe, 50 m kw., II piętro,  ►
Chrobrego, po remoncie, - 180 tys. zł, 
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 
601-990-187 

4-pokojowe, 65 m kw., + 14 m  ►
kw., trójkąt, I piętro, Paderewskiego, 
balkon, do odnowienia - 199 tys zł, 
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 
601-990-187

Dom jednorodzinny, Godziko- ►
wice, 160 m kw., działka 1000 m kw., 
nowy, z 2012 roku - 495 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-
990-187

Dom jednorodzinny 145 m kw.,  ►
działka 395 m kw., nowy, szeregowy 
4 pokoje, garaż - 489 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-
990-187

Dom jednorodzinny Oława, 180  ►
m kw., działka 10 arów, okolice Bro-
niewskiego, 395 tys zł, www.capri-
nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-
187

Dom jednorodzinny 138 m kw.,  ►
działka 694 m kw., Godzikowice, 
nowy, parterowy, 5 pokoi, garaż - 449 
tys zł, www.capri-nieruchomosci.grat-
ka.pl, 601-990-187

Dom jednorodzinny, Oława, 120  ►
m kw., działka 6 arów, nowy, partero-
wy - 340 tys zł, www.capri-nierucho-
mosci.gratka.pl, 601-990-187
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TELEFONY
TELEFONY W DOMANIOWIE

Urz¹d Gminy  - 71-301-77-35
Urz¹d Stanu Cywilnego  - 71-301-77-23
Parafia Nawiedzenia NMP  - 71-301-77-42
Gminne Centrum Kultury  - 71-301-77-24

Urz¹d Gminy  - 71-313-30-44 

Gminny Zespó³ Oœwiaty  - 71-313-46-57

TELEFONY W GMINIE O£AWA

Telefon Zaufania Anonimowych 
Alkoholików i Grup Rodzinnych  - 71-321-84-03 
Policyjny Telefon Zaufania  - 800-120-226
Telefon Zaufania M³odzie¿owy - 71-998
Telefon Zaufania dla Uczennicy
 i Ucznia          - 71-372-04-86
Niebieska linia - dla ofiar przemocy 
w rodzinie                             - 801 120 002
Pomarañczowa linia - pomoc rodzinom, 
których dzieci pij¹                - 801 14 00 68
Zielona linia - porady i informacje 
na temat HIV i AIDS                - 22 621 33 67

TELEFONY ZAUFANIA

dyrektor   - 71-301-13-13
zastêpca dyrektora - 71-301-13-14
sekretariat dyrektora - 71-301-13-11 
  - fax:  - 71-301-13-12
naczelna pielêgniarka - 71-301-13-91

ordynator   - 71-301-13-40
izba przyjêæ  - 71-301-13-96
dy¿urka lekarska - 71-301-13-39 lub 58
dy¿urka pielêgniarska - 71-301-13-37
gabinet zabiegowy - 71-301-13-97

 

ordynator   - 71-301-13-22
sekretariat  - 71-301-13-54
izba przyjêæ  - 71-301-13-35
dy¿urka lekarska - 71-301-13-34
USG:  - 71-301-13-84
EKG    

   - 71-301-13-85
sala “R”  - 71-301-13-32

ordynator  - 71-301-13-20
sekretariat  - 71-301-13-55
izba przyjêæ:   - 71-301-13-47
dy¿urka lekarska - 71-301-13-44 lub 45
dy¿urka pielêgniarska   

  - 71-301-13-42 lub 43
sala ”R”  - 71-301-13-46

ordynator  - 71-301-13-21
sekretariat  - 71-301-13-53
izba przyjêæ  - 71-301-13-89
dy¿urka lekarska 
 - ginekologiczno-po³o¿nicza  - 71-301-1351
dy¿urka lekarska 
 - porodówka  - 71-301-13-52
dy¿urka pielêgniarska 
- ginekologiczno-po³o¿nicza  - 71-301-13-49
dy¿urka pielêgniarska
 - porodówka  - 71-301-13-50

ordynator  - 71-301-13-56
dy¿urka pielêgniarska  - 71-301-13-57

ordynator  - 71-301-13-23
dy¿urka lekarska - 71-301-13-61
dy¿urka pielêgniarska - 71-301-13-60
sala operacyjna - 71-301-13-62

laboratorium  - 71-301-13-64
blok operacyjny - 71-301-13-24
POZ  - 71-301-13-26

pogotowie-dyspozytor  - 71-301-13-92
rehabilitacja  - 71-301-13-68
RTG - pracownia - 71-301-13-87
ruch chorych  - 71-301-13-78
centrala  - 71-301-13-00

centralna rejestracja do poradni 
specjalistycznych 
  
  -   71-301-13-00
  -   71-301-13-75
  -   71-301-13-76

TELEFONY DO SZPITALA

ODDZIA£ DZIECIÊCY

ODDZIA£ WEWNÊTRZNY

ODDZIA£ CHIRURGICZNY

ODDZIA£ GINEkOlOGICZNO-PO³O¿NICZY

ODDZIA£ NEONATOlOGICZNY

ODDZIA£ lARYNGOlOGICZNY

PORADNIE SPECJAlISTYCZNE

RÓ¯NE

Działka budowlana w Bystrzycy,  ►
1015 m kw., woda, prąd, kanaliza-
cja asfaltowa droga - 68 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-
990-187

Działka budowlana w okolicach  ►
Baczyńskiego, 732 m kw., wszystkie 
media - 120 tys zł, www.capri-nieru-
chomosci.gratka.pl, 601-990-187

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI 
BUDOWLANE O POW. OD. 800 DO 
1200 M KW. W PEŁNI UZBROJONE 

POŁOŻONE W OŁAWIE NA TERENIE 
NIEZALEWOWYM TEL. 71-303-40-

11, 691-691-638 (4d)

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
O POW. OD 900 M KW. DO 1000 M 
KW. POŁOŻONE W OŁAWIE. MEDIA: 
PRĄD I WODA. CENA 100 ZŁ/M KW. 
TEL. 71303-39-01, 691-691-638 (4D)

Przedwojenny dom w Jankowi- ►
cach, możliwość zamiany na 2 poko-
jowe w Oławie, AXIOMA 500/064032

Mieszkanie 3 pokojowe w cen- ►
trum, po remoncie, możliwość 
zamiany na 2 pokojowe, AXIOMA 
500/064032

Dom w Janikowie do remontu,  ►
zabudowania gospodarcze, dział-
ka ok.30arów, możliwość wydzie-
lenia działki budowlanej, AXIOMA 
500/064032 

Działka w Wójcicach pod lasem,  ►
44ary, możliwość podziału, AXIOMA 
500/064032

Działka przemysłowa w Oławie, ok.  ►
3 Maja, 1,5ha AXIOMA 500/064032

Mieszkania w Jelczu-Laskowicach,  ►
nowe, bezczynszowe, miejsce parkin-
gowe w cenie od 2700/m kw., AXIO-
MA 500-064-032

Działka w Gać 17arów, ogrodzona,  ►
przyłącza, projekt, materiał budowla-
ny na cały dom 130000 zł, AXIOMA 
500-064-032

Dom w Bystrzycy, do zamieszka- ►
nia, ładnie położony, kominek, AXIO-
MA 500-064-032

3 pokojowe w centrum, III piętro,  ►
60mkw, balkon, 210.000zł do nego-
cjacji, AXIOMA 500-064-032

Domy Nowy Otok, prawa strona,  ►
wszystkie media, sauna, działka 8 
arów, garaż na 2 auta, AXIOMA 500-
064-032

Dom z warsztatem 350.000zł  ►
AXIOMA 500-064-032

Dom w Oławie, garaż, blisko cen- ►
trum, AXIOMA 500-064-032

Dwupokojowe w Skrzypniku, 70  ►
m kw, garaż, parter, działka, 155.000 
AXIOMA 500-064-032

Działka budowlana w Bystrzycy  ►
10 a, 80.000 zł, AXIOMA 500-064-032

Działka budowlana w Piskorzów- ►
ku, 13 arów, 48.000 zł, AXIOMA 500-
064-032

Mieszkania, domy, mieszkania  ►
i działki w Oławie lub w okolicach, 
wszystko na www.axioma.otodom.pl

3 pokojowe na parterze, za wia- ►
duktem, 68 m kw, ogródek, AXIO-
MA500/064032

kawalerka z ogródkiem, za wiaduk- ►
tem, 36 m kw, AXIOMA 500/064032

2 pokojowe w centrum do remon- ►
tu, II piętro, AXIOMA 500/064032

Działki budowlane 10 a, 15 km od  ►
Oławy, 35.000zł AXIOMA 500/064032

Domy do wykończenia i do za- ►
mieszkania Oława, Jelcz, Bystrzyca, 
500/064032 www.axioma.otodom.pl

2-poziomowe, kamienica, me- ►
ble kuchenne, 3 pokoje, AXIOMA 
500/064032

4 i 3 pokojowe, Osiedle Sobieskie- ►
go, AXIOMA 500/064032

Lokale usługowe, 3300/mkw,  ►
500/064032, 507/027168 www.axio-
ma.otodom.pl

Dwupokojowe, 57 m kw., do re- ►
montu, LECH-DOM 509-826-345

Sprzedam dom w Oławie 150 m  ►
kw., LECH-DOM, 509-826-345

Mieszkanie 69 m kw., 2 pokoje,  ►
parter, LECH-DOM, 509-826-345

Działka budowlana Drzemlikowi- ►
ce 27 a, LECH-DOM, 509-826-345

Mieszkanie dwupoziomowe 70 m  ►
kw., LECH-DOM 509-826-345 

2-pokojowe, parter, 34 m kw., 3  ►
Maja, LECH-DOM, 509-826-345

Nowy dom o pow. 97 m kw., w  ►
Oławie, LECH-DOM 509-826-345stałe

Sprzedam pół bliźniaka 160 m kw.,  ►
LECH-DOM 509-826-345stałe

WWW.DOMNASZAFIROWEJ.PL 
DOM W CENIE MIESZKANIA (4d)

Działki budowlane w Wiązowie  ►
pow. 10 ar – 25 ar, cena od 30 zł/m kw, 
świetna lokalizacja tel. 692-471-877 
www.dzialkiwiazow.pl (9)

Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach,  ►
z balkonem, 2 pokojowe, 48mkw za 
133tys *Rodzina na swoim* www.
PROSPERHOME.pl 506-540-120

**Warto** Mieszkanie w Jelczu-La- ►
skowicach, 3 –pokojowe, z balkonem, 
parter, super 197 tys BN 506-540-120

Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach,  ►
4-pokojowe, parter, balkon tylko 196 
tys *Rodzina na swoim* www.PRO-
SPERHOME.pl 506-540-120 

Nowe Mieszkanie w Świętej Ka- ►
tarzynie 2- pokojowe, 145 tys, do 
zamieszkania już w grudniu, profe-
sjonalna pełna obsługa przy zakupie, 
bez żadnych dodatkowych prowizji 
www.PROSPERHOME.pl 506-540-120

Mieszkanie 3-pokojowe, balkon  ►
do zamieszkania, 155 tys BN 506-540-
120 

***Okazje*** Działki budowlane:  ►
Laskowice Centrum - osiedle Europej-
skie z pozwoleniem na budowę-165 
tys, Laskowice Okazja budowlana- 80 
tys, Kopalina - 57 tys, Dębina - 62 tys 
do negocjacji, Siedlce - 58 tys, BN 506-
540-120

Domy nowe, do zamieszkania,  ►
bardzo ładne: Oława - 615 tys, Jelcz-
Laskowice 430 tys, BN 506-540-120

Rozpoczęta budowa domu na  ►
Zwierzyńcu. Fundamenty, instalacje 
wod-kan i wylana płyta, z prawem 
własności, 509-897-509 (1d) 

Sprzedam działki w Oławie, Nowy  ►
Otok – 2,37 ha i 1,12 ha, plan zago-
spodarowania w studium, cena do 
negocjacji, 667-778-235 (10)

Działka budowlana ciekawa lo- ►
kalizacja, na terenie niezalewowym. 
Dobra cena. 693-817-660 (1)

Sprzedam działki przemysłowo- ►
usługowe z ważnym planem w Wią-
zowe, pow. 0,7 ha do 4 ha. Świetna 
lokalizacja, wszystkie media. Tel. 692 
471 877 (10)

Sprzedam 2- pokojowe mieszka- ►
nie 37 m kw. w Oławie na os. Kaspro-
wicza 694-652-631  (1)

Sprzedam lokal handlowy 70 m  ►
kw. centrum Oławy 791-369-286 (1)

Działka budowlana w Niemilu 26  ►
arów. (woda, kanalizacja) przy drodze 
asfaltowej - 3200 zł/ ar, możliwość po-
działu na dwie działki 609-818-321 (18) 

Działki budowlane: 8,74 ar; 9,41  ►
ar; 10,4 ar; 10,7 ar. Oława, Słowicza. 
Tel 600-727-827 (2)

Sprzedam nowe mieszkanie, stan  ►
deweloperski, 2 pokoje, 53 m kw., ul. 
Iwaszkiewicza 82, I piętro,  200 tys zł, 
tel. 663-953-896 (4d)

Działka budowlana 1350 m kw.,  ►
uzbrojona we wszystkie media, ul. 
Jemiołowa – Stanowice, 143000 zł, 
663-953-896 (4d) 

Mieszkania 1,2,3-pokojowe, Ja- ►
ników – k/Oławy, 2000 zł/m kw., tel. 
506-108-689 (3)

Sprzedam działkę 8,8 a, Nowy  ►
Otok, dogodne położenie, tel. 787-
655-950 (4)  

Sprzedam mieszkanie dwupo- ►
kojowe, 48 m kw., parter, w centrum 
Oławy, tel. 71-313-38-45 (4)

Działki budowlane Jaczkowice  ►
663-244-182  (1) 

Sprzedam wolnostojący dom w  ►
Janikowie przy lesie o powierzchni 
210 m kw., działka 20 arów lub więcej. 
Piękny i bajeczny dom i okolica, cena 
850 tys. zł, tel. 500-285-708 (1)

Sprzedam działkę budowlaną  ►
Brożec 10 arów. Cena do uzgodnienia 
tel. 71-303-08-82 (6) 

Pilnie sprzedam dom w Zborowi- ►
cach (20 min od Oławy) wraz ze sto-
dołą i ziemią o powierzchni 0,52 ha za 
jedyne 120 tys. zł – cena do negocja-
cji, 785-366-717 (1) 

Sprzedam kawalerkę 24,99 m kw.  ►
położoną przy ul. Kasprowicza, I pię-
tro, okna PCV, do remontu, tel. 600-
964-712 (1)

Czteropokojowe, 64 m kw., IV p.,  ►
Chopina, 238 tys. zł, tel. 601-671-
143 (1)

Sprzedam dwupokojowe miesz- ►
kanie w Oławie, tel. 606-968-004 (1)

Sprzedam pól domu, parter, 152  ►
m kw., Owczary, 513-556-357 (1)

Dom jednorodzinny, nowy o  ►
pow. 148 m kw./1810 m kw. w Mar-
cinkowicach, cena 480 tys. zł, tel. 
506-226-736 (1)

Działki budowlane od 87 000  ►
Jaczkowice 663-244-182  (5)

Do sprzedania działka budowlana  ►
13 arów, pod budowę domu (dziel-
nica Nowy Otok). Media: woda, gaz, 
kanalizacja w trakcie doprowadzania, 
kontakt: 602-366-272 (5)

Bardzo korzystnie położony grunt  ►
inwestycyjny w Stanowicach, poło-
żony w strefie przemysłowej 16 km 
od Wrocławia, przy drodze krajowej 
94, powierzchnia 10000 m kw., cena 
800000 zł, kontakt: 602-153-551 (5)

Sprzedam mieszkanie 72 m kw.,  ►
4 pokoje, osiedle Sobieskiego, w bu-
dynku wspólnoty, niskie opłaty, tel. 
691-361-488 (2)

Sprzedam mieszkanie trzypoko- ►
jowe, I piętro, 50 m kw., Chrobrego 
(wieżowiec przy PKS), tel. 71-303-22-
64 po 16 (2)

Sprzedam dom do wykończenia  ►
w Siechnicach, tel. 609-584-497 (2) 

Sprzedam pół bliźniaka 120 m  ►
kw., w Zabardowicach, 255 tys. zł, tel. 
797-823-601 (2)

Sprzedam działki budowlane po  ►
14,43 a w Miłoszycach, gm. Jelcz-La-
skowice, droga asfaltowa + media, tel. 
507-238-185 (2-jl)

Sprzedam komfortowy dom ener- ►
gooszczędny w Jelczu-Laskowicach. 
Tel. 509-711-047 (2-jl)

Sprzedam lokal użytkowy w Jel- ►
czu-Laskowicach. Tel. 509-711-047 (2-jl)

Sprzedam dom do remontu, sto- ►
doła, zaplecze, 10 a, Piskorzów, tel. 
71-311-74-31, 605-621-230 (3)

Sprzedam mieszkanie 63 m kw.,  ►
przy ul. Iwaszkiewicza, 668-401-976 (3)

Grunt rolny 20 ha, sprzedam ta- ►
nio, 661-946-549 (3)

Dwie działki obok siebie po 12,5  ►
ara, Oława – Nowy Otok, 83 zł/m kw., 
502-098-247 (3)

Dwupokojowe, Chrobrego, do  ►
remontu, 140000 zł – do negocjacji, 
Oława, 782-904-180 po 16 (3) 

Sprzedam lokal handlowy 40 m  ►
kw., ul. 1 Maja 46 A, 697-061-052 (3)

Działkę budowlaną w Miłonowie,  ►
12 arów 886-554-474, 661-343-805  (3) 

Sprzedam mieszkanie o pow. 72  ►
m kw., 4-pokojowe z balkonem, II pię-
tro, do odświeżenia w Jelczu-Lasko-
wicach, nr tel. 663-171-702 (3-jl)

Sprzedam działkę 10 ar w Chwa- ►
łowicach, 11 zł/m kw., tel. 510-470-
052 (3-jl)

Sprzedam kawalerkę w Jelczu- ►
Laskowicach 115 tys. Do negocjacji, 
516-612-161 (3-jl)

Sprzedam garaż na Żeromskiego.  ►
665-332-659 (1-jl)

Teren pod zabudowę mieszkanio- ►
wo –usługowo –handlowy, położony 
w Oławie o powierzchni 1,37 ha. Tel.: 
71/ 313-86-08 lub 796-418-581 w go-
dzinach wieczornych. (1) 

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje  ►
(46 m kw.), ul. Wiejska, 602-123-191 (4)

Sprzedam garaż ul. Wiejska 602- ►
123-191 (4)

Sprzedam dwupokojowe miesz- ►
kanie na parterze, 54 m kw., przy ul. 
Zacisznej – Oława, tel. 601-648-045 (4)

Sprzedam lub wynajmę garaż, ul.  ►
Żeromskiego za biedronką, tel. 71-
313-39-47 (4)

Sprzedam lub wynajmę trzypoko- ►
jowe mieszkanie, 61 m kw., w Oławie, 
Plac Zamkowy, tel. 71-313-39-47, 660-
254-032 (4)

Sprzedam mieszkanie dwupoko- ►
jowe, 54 m kw., po remoncie, II piętro, 
ul. Iwaszkiewicza, tel. 693-377-894 (4)

Mieszkanie w Oławie, 65 m kw.,  ►
782-698-977 (4)

Dom, stan surowy zamknięty, 140  ►
m kw., działka 8 a, 279 tys. zł, Jelcz-La-
skowice, 604-533-205 (4)

Sprzedam garaż przy ul. Żerom- ►
skiego, 531-520-113 (1)

Sprzedam działkę budowlaną  ►
bliźniaczą z projektem w Stanowi-
cach, tel. 606-959-413 (2)

Sprzedam działkę budowlaną w  ►
Bystrzycy, 11 arów, uzbrojona, atrak-
cyjne miejsce, 606-783-823, 602-240-
303 (4)

B. Chrobrego, 50 m kw., dwupoko- ►
jowe, 3/4 p., zadbane, 519-784-207 (4)

SPRZEDAM DOM DO REMONTU  
Z DUŻYM OGRODEM:  

DOMANIÓW 69 TEL 71-781-91-50

Sprzedam 2-pokojowe 38 m kw.,  ►
w centrum Oławy po remoncie, ume-
blowane, tel. 601-858-968 (4-jl)

SPRZEDAM KOMFORTOWE, 
3-POKOJOWE MIESZKANIE W 

JELCZU-LASKOWICACH, 72 M KW. 
PIWNICA, I PIĘTRO. MIESZKANIE 
PO GENERALNYM REMONCIE - 

ZMIENIONY UKŁAD MIESZKANIA. 
DODATKOWO WYPOSAŻONE W 
KLIMATYZACJĘ, FILTRY WODY, 

OŚWIETLENIE LED. WIĘCEJ 
INFORMACJI 693-461-343 (3-jl) 

Sprzedam tanio kawalerkę do re- ►
montu – ul. 3 Maja, 609-837-692 (1)

SPRZEDAM DOM W PISKORZOWIE 
- DWA MIESZKANIA Z OSOBNĄ 
KLATKĄ SCHODOWĄ: PARTER  
4 POKOJE 102 MKW, PIĘTRO  

3,5 POKOJE 76 MKW, DUŻY GARAŻ 
I PIWNICA 75 MKW, DZIAŁKA 

1051 MKW, PIĘKNY OGRÓD, DOM 
PRZEPIĘKNE POŁOŻONY,  

CENA 460 TYS. ZŁ DO NEGOCJACJI.  
Kontakt: tjarks.uwe@googlemail.com,  

tel. 603 96 96 41 (1)

Sprzedam mieszkanie trzypokojo- ►
we, 73,5 m kw., na parterze, Zwierzy-
niec Duży, z ogródkiem, cena 120000 
zł, 604-992-316 (10)

Sprzedam mieszkanie w Świnouj- ►
ściu (blisko morza), 783-701-014 (1)

Sprzedam lub wynajmę miesz- ►
kanie w Oławie 80 m kw. lub dom w 
Bystrzycy, cena do uzgodnienia, tel. 
604-404-616, 71-301-67-43 (1)

Działki budowlane Nowy Otok  ►
– atrakcyjne miejsce pod lasem. Nie 
uzbrojone, od 10 do 15 arów. Pierw-
szy klient dostanie 30% rabatu, 502-
224-879 (2)

Sprzedam działkę o powierzchni  ►
552 m kw., w Jelczu-Laskowicach, tel. 
71-318-43-89, 693-562-388 (5)

Tanio sprzedam dom pod Oławą –  ►
8 km, tel. 663-509-447 (1)

Sprzedam lokal wolnostojący 46  ►
m kw. w Wierzbnie. Aktualnie sklep 
spożywczy, 601-253-200 (2)

Sprzedam mieszkanie 48 m kw.,   ►
II p., ul. 11 Listopada 23/7, cena 185 
tys. zł, tel. 663-180-045 (5)

Sprzedam mieszkanie w Oławie, I  ►
piętro, 47 m kw., tel. 693-103-605 (1)
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TELEFONY
Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe         -  9 9 9
Stra¿ Po¿arna  -  9 9 8
Stra¿ Miejska  -  9 8 6
Komenda Powiatowa Policji -  9 9 7
Pogotowie Wod. - Kan. -  9 9 4
Pogotowie Gazowe -  9 9 2
 Sanepid                - 71-313-38-21 
 Zagro¿enie epidemi¹ - 600-779-259

Komenda Powiatowa Policji
   - 71-313-20-41
Szpital Powiatowy - 71-301-13-00
Stra¿ Miejska  - 71-313-24-99
Stra¿ Miejska   
Patrol zmotoryzowany - 601-146-905
Stra¿ Gminna  - 71-313-25-83
Kom. Powiatowa PSP - 71-313-40-45
Pogotowie Energet. - 71-313-29-06
Zak³. Wod. i Kan. - 71-303-95-21
Zak³ad Gazownictwa - 71-313-23-61
Dom Pomocy Spo³ecz. - 71-313-91-03
Dzienny Dom Pobytu - 71-313-29-91
Polski Czerwony Krzy¿ - 71-313-23-25
Dworzec PKS O³awa - 71-313-72-32
Oœrodek Kultury - 71-313-28-29
K¹pielisko OCKF  - 71-313-21-89
Dom Dziecka  - 71-313-20-51
Punkt Konsultacyjny Przeciwdzia³ania  

  Przemocy w Rodzinie - 71-313-25-17
Miejski Zespó³  Ekonomiczno
-Administracyjny Szkó³  - 71-313-25-70
Inf. LOT  - 801-703-703  

UP nr 1, ul. 1 Maja - 71-318-71-16
UP nr 3, ul. Wroc³awska - 71-318-71-17  
UP nr 4, ul. B. Chrobrego  - 71-318-71-18  
UP nr 5, ul. Iwaszkiewicza 
    - 71-318-71-19  

MB Pocieszenia - 71-313-22-41 
MB Ró¿añcowej - 695-630-418
Mi³osierdzia Bo¿ego - 71-313-86-88  
Œw. Ap. Piotra i Paw³a - 71-313-27-23

Starostwo Powiatowe - 71-313-94-33
Powiatowy Urz¹d Pracy - 71-313-90-33
Prokuratura  - 71-313-40-11  
S¹d Rejonowy  - 71-313-24-44
Urz¹d Skarbowy - 71-303-94-39 
Informacja podatkowa - 71-303-94-33
Urz¹d Miejski O³awa 
  -  7 1 - 3 0 3 - 5 5 - 0 1 / 0 2
Urz¹d Stanu Cywilnego - 71-313-38-58
Powiatowy Zarz¹d Drogowy 
   - 71-303-30-19  
Sanepid  - 71-313-38-21
ZUS  - 71-303-98-00

Telefony o³awskie

URZêDy POCZTOWE

PARAFIE

URZêDy W O£AWIE

Telefony w j-l

Jednostka Ratowniczo 
 - Gaœnicza PSP - 71-318-81-62  
Komisariat Policji - 71-318-15-97

Urz¹d Miasta i Gminy   - 71-318-16-11
Urz¹d Stanu Cywilnego - 71-381-71-12
Powiatowy Urz¹d Pracy -71-318-33-46    
Zak³ad Gospodarki
 Komunalnej - 71-318-80-17
Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej TBS - 71-318-81-47
Zespó³ Ekonomiczno  

  -Administracyjny Szkó³ - 71-318-15-12

NMP Królowej Polski - 71-318-81-03 
Stanis³awa Biskupa - 71-318-15-55  
Maksymiliana Kolbego - 71-318-13-74
 

UP ul. Folwarczna - 71-318-71-07   
UP ul. Liliowa  - 71-318-71-08  
UP ul. Wroc³awska - 71-318-71-09   
UP ul. Techników - 71-318-71-10

TOWARZySTWO OPIEKI 
NAD ZWIERZêTAMI  

   
- Jelcz-Laskowice - 71-318-22-89
 - O³awa  - 71-313-51-11

URZêDy

PARAFIE 

URZêDy POCZTOWE

inne

Sprzedam działkę budowlaną o  ►
pow. 0.0809 ja przy ul. Majowej w Jel-
czu-Laskowicach. Pełne uzbrojenie. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 501-072-
652 (2-jl)

Sprzedam działkę około 11 a w  ►
Jelczu-Laskowicach, okolice basenu, 
tel. 692-014-920 (2-jl)

Działka budowlana w Marcinko- ►
wicach na nowym osiedlu przy ul 
Orzechowej. 1070 m kw. Uzbrojona. 
155 zł/m kw. 502-746-075 (5-jl)

Sprzedam cena 190 tys. lub wynaj- ►
mę cena 1000 zł + opłaty, mieszkanie 
4-pokojowe + balkon, Jelcz-Laskowi-
ce, tel. 695-860-103 (5-jl)

Sprzedam mieszkanie 36 m  ►
kw. przy ul. Kasprowicza w Oławie, 
2-pokojowe, półpiętro. Tel. 602-670-
300 (1-jl)

DO WYNAJĘCIA
Sklep w Oławie koło Tesco, 150  ►

m kw., parter, duże witryny, parking, 
wszystkie media - 3000 zł miesięcznie 
+ vat i opłaty licznikowe, kaucja, tel. 
601-990-187

Magazyn koło Tesco w Oławie,  ►
pow. 180 m kw., 1800 zł brutto mie-
sięcznie, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187

2-pokojowe, 40 m kw., III piętro,  ►
po remoncie, umeblowane, tylko dla 
firmy - 1250 zł miesięcznie + liczniki, 
kaucja, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187 

Sklep 110 m kw., witryny, wej- ►
ście z ulicy, okolice centrum - 2500 zł 
miesięcznie + liczniki, kaucja, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-
990-187 

Biura w centrum Oławy - 38 m  ►
kw., 50 m kw., 69 m kw., piwnica 130 
m kw., www.brzeska.olawa.pl tel.501-
784-299 (2) 

Wynajmę lokal na biuro, gabinet,  ►
inne – 56 m kw. (piętro), Oława – Cen-
trum, ul. Brzeska, wszystkie media, 
603-315-907 (4) 

Lokale do wynajęcia 40-70 m kw.,  ►
AXIOMA 500-064-032

2 pokojowe Chopina, częściowo  ►
umeblowane AXIOMA, 500/064032  

Lokal użytkowy w Oławie, świetna  ►
lokalizacja, duży ruch pieszy, z wej-
ściem z ulicy, 80 m kw, 1500 + opła-
ty  BN 506-540-120

Lokal użytkowy w Jelczu-Laskowi- ►
cach, parter, duży ruch pieszy ok. 50 
m kw BN 506-540-120

Wynajmę pół bliźniaka 160 m kw.,  ►
LECH-DOM 509-826-345

Dom nowy parterowy na Zwie- ►
rzyńcu w Oławie do zamieszkania, 
na przychodnię , hurtownię lub inne, 
509-597-509 (1d)

Odstąpię lokal usługowo-handlo- ►
wy w Tesco za pół ceny tel. 512-272-
357 (1) 

Do wynajęcia mieszkanie 2-poko- ►
jowe po remoncie, umeblowane, ul. 
Sportowa 900 zł + czynsz + liczniki 
tel. 662-211-582 (1)

DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 
MAGAZYNOWA 139 M KW.  
WRAZ Z POMIESZCZENIEM 

BIUROWYM I SOCJALNYM + PLAC 
1000 M KW., OŁAWA, TERENY 
PRZEMYSŁOWE, UL. 3 MAJA,  

TEL. 604-978-000 (7D) 

Wynajmę 46 m kw., 2-pokojowe  ►
mieszkanie III p., 3 Maja, Oława, tel. 
609-446-160 (4d)

Wynajmę duży pokój, dostęp do  ►
kuchni, łazienki, w domu jednoro-
dzinnym, osobne wejście, 71-313-32-
18 (1)

Wynajmę mieszkanie przy ul.  ►
Sportowej – pełne wyposażenie, 501-
676-913 (1)

Wynajmę lub sprzedam kawaler- ►
kę, tel. 500-867-307 (1)

Wynajmę kawalerkę w domu jed- ►
norodzinnym w Oławie. Komfortowe, 
nowo urządzone – pokój z łazienką i 
kuchnią, umeblowane z wyposaże-
niem AGD. Dostęp do internetu, przy-
łącze TV SAT, udostępnione miejsce 
parkingowe, tel. 606-938-002 (1)

Lokal do wynajęcia, Kutrowskiego  ►
19, 602-124-680 (1)

POMIESZCZENIE BIUROWE  
ORAZ POD CICHĄ PRODUKCJĘ  

W JELCZU-LASKOWICACH  
O RÓŻNEJ POWIERZCHNI, 
KONTAKT: 602-366-272 (5) 

Wynajmę trzypokojowe mieszka- ►
nie w Jelczu-Laskowicach (pow. 56 
m kw.), częściowo umeblowane, tel. 
509-604-874 lub 509-310-982 (2)

Wynajmę garaż w Oławie za sta- ►
dionem – Sportowa, 509-138-811 (2)

Posiadamy do wynajęcia przy ul.  ►
Chrobrego w Oławie bezczynszowe 
mieszkania całkowicie lub częściowo 
wyposażone. Cena zależy od standar-
du, od 800zł do 1000zł. plus media. Wy-
stawiamy faktury. Informacja 313 90 48, 
0601 583 678., www.szybko.pl (3)

Firma posiada do wynajęcia lokale  ►
biurowe na I piętrze w kamienicy przy 
ul. Chrobrego 15 w Oławie. Tel. 313 90 
48, 0601 583 678., www.szybko.pl (3)

Wynajmę nowe wyposażone  ►
mieszkanie w Oławie, ul Iwaszkiewi-
cza, piwnica, balkon, 950zł. plus opła-
ty. tel 601790710 (3d)

Wynajmę garaż ul. Lipowa tel.:  ►
504-185-134

Oława, B. Chrobrego, dwupoko- ►
jowe, umeblowane, 3/4 p., zadbane, 
519-784-207 (3)

Wydzierżawię tanio pawilon han- ►
dlowy, 30 m kw., hala targowa „Oław-
ka”, ul. Sportowa 2A, koszt dzierżawy 
450 zł (miesiąc + liczniki: prąd, c.o.), 
tel. 608-419-284 (3)

Wynajmę w Oławie wyposażo- ►
ny warsztat na Auto-Serwis lub inną 
działalność gospodarczą. Dobry 
punkt, własny parking. 505 900 394. 
71 31 30 102 (1)

Wynajmę nowe mieszkanie 48 m  ►
kw. w Oławie – ul. Spacerowa oraz po-
wierzchnie biurowe 20 m kw. lub 31 
m kw. przy pl. Zamkowym 24 w Oła-
wie, 601-430-250, 601-653-075 (3)

Wynajmę lokal 20 m kw., Oława,  ►
ul. Sportowa (obok PKS). Idealny pod 
usługi kosmetyczne, tel. 71-303-76-
71, 603-180-689 (1)

Wynajmę kawalerkę w centrum  ►
Oławy, 26 m kw., 650 zł + liczniki, kau-
cja zwrotna 650zł. tel 519186445 (1)

2-pokojowe, 54 m kw. + trójkąt,  ►
umeblowane na II piętrze w Jelczu-
Laskowicach, ul. Hirszfelda, 800 zł + 
rachunki + kaucja, tel.: 661-343-805 (3)

Lokal 50 m kw. w Oławie pod usłu- ►
gi biurowe, gabinet, 800 zł / m-c tel. 
503-321-349 (3)

Pokój dla samotnej osoby w By- ►
strzycy, 784-609-288 (3)

Wynajmę mieszkanie w Jelczu- ►
Laskowicach, 3-pokojowe (50,6 m 
kw.), zadbane, wygodne, tel. 661-
957-756 (3-jl)

Odstąpię lokal 45 m kw., Jelcz-La- ►
skowice (podkowa), 535-928-207 (3-jl)

Do wynajęcia mieszkanie bez- ►
czynszowe, 3-pokojowe z aneksem, 
1200 zł m-c, Jelcz-Laskowice, tel. 503-
313-322 (3-jl)

Wynajmę kawalerkę nieumeblo- ►
waną, w centrum Oławy, I piętro, tel. 
605-607-237 (4)

Wynajmę kawalerkę bezczyn- ►
szową  750 zł + liczniki, tel. 664-459-
407 (1)

Wynajmę dom dla firmy, 664-062- ►
847 (1)

Wynajmę lokal w Oławie, ul. 3 Maja  ►
– naprzeciwko TESCO, powierzchnia 
200 m kw., w tym 2 chłodnie, 606-
783-823, 602-240-303 (4)

Wynajmę mieszkanie dwupoko- ►
jowe, 31,5 m kw., w centrum Oławy, 
parter, po remoncie, tel. 602-662-174 
po 18 (1)

Do wynajęcia mieszkania w Oławie,  ►
ul. 3 Maja 24, jednopokojowe 36 m kw. 
i dwupokojowe 65 m kw., pełne wypo-
sażenie, wszystkie media, cena 25 zł/m 
kw. + media, tel. 602-775-663 (1)

Do wynajęcia lokale na biura 80  ►
m k, 70 m kw., wszystkie media + par-
king, obok TESCO, cena 25 zł/m kw. + 
media, 602-775-663 (1)

Wynajmę kawalerkę w Oławie, w  ►
pełni umeblowana, przy ul. Kasprowi-
cza, tel. 609-884-122 (4)

Wynajmę kiosk o pow. 40 m kw.,  ►
w Oławie – ul. B. Chrobrego, 71-303-
75-27 (2)

Pokój 2 km od Oławy, 509-934- ►
721 (1)

Wynajmę mieszkanie dwupoko- ►
jowe, ul. B. Chrobrego od listopada, 
71-313-19-08, 721-657-530 (1)

Magazyn – garaż, 35 m kw., prąd,  ►
Faktura VAT, Oława – Lipowa, tel. 601-
212-889 (2)

Wynajmę – Oława, ul. Strzelna,  ►
dwupoziomowe, o pow. 53 m kw., 
wyposażone, 1100 zł + opłaty, 604-
098-112 (4)

Tanio mieszkanie, umeblowane,  ►
55 m kw., 1000 zł w tym media, Oła-
wa, 664-094-720 (4)

Tanio domek, 3 pokoje – umeblo- ►
wany, również dla pracowników, Oła-
wa, 668-961-823 (4)

Wynajmę dwupokojowe, 37 m  ►
kw., częściowo umeblowane, os. So-
bieskiego, cena 900 zł + prąd, gaz, tel. 
509-323-229 (4)

Wynajmę lokal handlowo-usłu- ►
gowy 60 m kw., 1100 zł + liczniki, tel. 
664-459-407 (1)

Wynajmę mieszkanie 3- pokojo- ►
we blisko dworca PKP w Oławie, tel.: 
513-192-898 (1) 

WARSZTAT DO WYNAJĘCIA, TEREN  ►
ZA MEDIA EXPERT ul. Kilińskiego 1, 42 
m kw. 502-895-504 (2) 

Do wynajęcia mieszkanie, nowe,  ►
ul. Iwaszkiewicza, 1000 + liczniki, tel. 
608-392-205 (1-jl)

Jelcz-Laskowice, wynajmę miesz- ►
kanie, 42 m kw., II piętro, umeblowa-
ne, tel. 505-119-854 (1-jl)

Wynajmę mieszkanie dwupo- ►
kojowe z balkonem ul Chrobrego. 
Cena wynajmu 1000 zł + media. Tel. 
600702933 (4)

Wynajmę mieszkanie umeblowa- ►
ne, 2 pokoje, centrum Oławy, od za-
raz, 502-213-731 (2)

Lokal biurowy 32 m kw., I p., w  ►
centrum, obok PKS w Oławie, 603-
759-196 (2)

Podnajmę powierzchnię dla ko- ►
smetyczki lub na inną działalność, tel. 
501-513-406 (1)

Wynajmę mieszkanie dwupokojo- ►
we przy ul. Chrobrego, 664-113-232 
lub 696-033-366 (3)

Mieszkanie 50 m kw., umeblowa- ►
ne, AGD, TV – do wynajęcia w Oławie, 
tel. 71-313-76-02 (2)

Do wynajęcia nowe trzypokojo- ►
we mieszkanie, Jelcz-Laskowice – ul. 
Grabskiego, 660-918-002 (2)

Wynajmę mieszkanie na os. So- ►
bieskiego, dwupokojowe, tel. 663-
734-558 (1)

Mieszkanie dwupokojowe w Oła- ►
wie, 604-141-228 (5)

Mieszkanie trzypokojowe dla pra- ►
cowników w Oławie, 604-141-228 (5)

Mieszkanie trzypokojowe, 80 m  ►
kw., w Oławie, 604-141-228 (5)

Warsztat 200 m kw. + socjalne,  ►
biuro i garaż w Oławie przy głównej 
drodze, niedaleko Orlenu, 604-141-
228 (5)

Wynajmę lokal handlowo-usłu- ►
gowy w Oławie. Szczegóły na www.
lokale.olawa.pl (2)

Wynajmę kawalerkę w Oławie, tel.  ►
502-136-647 (1)

Wynajmę mieszkanie 47 m kw., ul.  ►
Kasprowicza, 792-286-005 (1)

Wynajmę pokój w centrum Oławy,  ►
692-009-780 (2)

Wynajmę trzypokojowe mieszka- ►
nie w Oławie, umeblowane, 608-892-
418 (2)

Do wynajęcia mieszkanie dwupo- ►
kojowe, umeblowane w Oławie, koło 
stadionu, 669-339-222 (2)

Do wynajęcia mieszkanie dwupo- ►
kojowe, komfortowe, na długi czas, 
tel. 602-775-663 (1)

Wynajmę od zaraz mieszkanie  ►
3-pokojowe w Jelczu-Laskowicach 
(umeblowane + AGD) tel. 606-209-
024 (3-jl)

Mieszkanie 2-pokojowe w Jelczu- ►
Laskowicach, tel. 500-134-683 (1-jl)

Do wynajęcia kawalerka w cen- ►
trum Oławy. Umeblowana, TV kablo-
wa. Koszt: wynajem 520 zł + czynsz 
300 zł + prąd + gaz, tel. 504-110-377

Do wynajęcia dwupokojowe  ►
mieszkanie w Jelczu –Laskowicach, 
tel. 608-506-258 (2-jl)

DO WYNAJĘCIA 2-POKOJOWE, 
NOWE - NIEUŻYWANE, AGD, 

LUKSUSOWE MIESZKANIE  
W OŁAWIE, IWASZKIEWICZA, 

PARTER 950 ZŁ +OPŁATY,  
TEL. 509-724-991 (5-JL)

Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach,  ►
ul. Hirszfelda, 44 m kw., 2-pokojowe, 
umeblowane, kuchnia meble, parter, 
rozkładowe, 71-318-10-95 (2-jl)

Do wynajęcia nieumeblowane  ►
mieszkanie w Jelczu-Laskowicach, 
32 m kw., 2-pokojowe ul. Techników, 
czynsz + prąd + 500 zł, 693-237-108

Do wynajęcia lokal lub stanowi- ►
sko kosmetyczne u fryzjera, Jelcz-La-
skowice, tel. 609-512-878 (2-jl)

Do wynajęcia mieszkanie 58 m  ►
kw., parter, 3-pokojowe. Jelcz-Lasko-
wice, 601-854-767 (5-jl)

Kawalerka w Oławie, koło stadio- ►
nu. nowe budownictwo. 500-226-
237 (2-jl)

Do wynajęcia dwupokojowe  ►
mieszkanie w centrum Laskowic. 
Nowe budownictwo wysoki standard 
wyposażenia, 692-835-680 (1-jl)

Do wynajęcia dwupoziomowe  ►
mieszkanie w centrum Oławy. 1600 zł 
w tym opłaty. 605-335-511 (1-jl)

MIESZKANIE DLA PRACOWNIKÓW 
W CENTRUM OŁAWY.  

605-335-511 (1-jl) 

ZAMIENIĘ
Zamienię dom w Oławie na miesz- ►

kanie z dopłatą, LECH-DOM 509-826-
345

Zamienię dwa mieszkania w Oła- ►
wie na dom, LECH-DOM 509-826-345 

SZUKAM 
Firma poszukuje do wynajęcia  ►

lub kupi sklepy 40-100 mkw., cen-
trum, pasaże handlowe, osiedla tel. 
660686010 (27) 

KUPIĘ

Zdecydowani klienci kupią miesz- ►
kania i domy jednorodzinne w Oławie 
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 
601-990-187

Kupimy 1-pokojowe mieszkanie  ►
w Oławie, do II piętra, , pilne, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-
990-187 

Zdecydowani klienci kupią 2-po- ►
kojowe mieszkanie o pow. ok 38 m 
kw., parter lub I piętro, tylko Sobie-
skiego lub Wiejska www.capri-nieru-
chomosci.gratka.pl, 601-990-187 

Kupię grunt, 692-471-877  ► (10)

Kupię grunt rolny, tel. 792-618- ►
380 (12)

Kupię lokal usługowy 666-855- ►
484 (10)

Kupię grunt rolny z możliwością  ►
zabudowy siedliskowej. 600-312-
200 (3)

USŁUGI OGÓLNE
GEODEZJA - usługi. Oława , ul. 3  ►

Maja 4 I piętro, pok. 3 (dworzec PKS), 
georob@op.pl 609-837-610, 695-560-
911 (13)

GEODEZJA, www.mptgeo.pl, kla- ►
syfikacja gruntów, Marcinkowice, ul. 
Sokola 6, tel. 606-929-582 (28)

GEODEZJA ABGEO POMIARY 
POWYKONAWCZE, TYCZENIE 

BUDYNKÓW, MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH, PODZIAŁY 

DZIAŁEK, WSKAZANIA GRANIC, 
OŁAWA, BRZESKA 26/4,  

TEL. 71-301-42-67, 663-734-474  
www.abgeo.com.pl (7)

Kierownik, nadzory robót wod- ►
kan, gaz, opinie kominiarskie, tel. 
500-375-687  (10)

ABGEO OGRODY PROJEKTOWANIE 
OGRODÓW I WNĘTRZ,  

TEL. 665-10-59-10, 791-601-449 (7)

INSTAL-PROJEKT – 
PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE 

INSTALACJI, SIECI I PRZYŁĄCZY 
WODNO-KANALIZACYJNYCH, 

GAZOWYCH, CO, ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE. OŁAWA,  

UL. BRZESKA 26/4,  
TEL. 71-301-42-67,  665-604-466,  

www.instalprojekt.biz (5)

Elektryk – awarie, instalacje, mon- ►
taż, odbiory, 608-770-478 (5)

Projektowanie, certyfikaty ener- ►
getyczne, kierowanie budowami, 
usługi budowlane PiW „BIELECKI” 
Biuro: Marcinkowice, ul. Cicha 13, tel. 
506-196-175, 695-777-444 (1)

Usługi elektryczne, 603-076-223 ►

Usługi koparko-ładowarką, 797- ►
515-252 (1-jl)

Roboty ziemne 797-515-252  ► (1-jl)

Sieci, przyłącza, koparka, 797-515- ►
252 (1-jl)

Archeolog – Marcin Diakowski,  ►
www.archeoreplica.com, tel. 604-
593-263 (12) 

Świadectwa energetyczne tel:  ►
885-243-771 (10)

USŁUGI PODNOŚNIKAMI 
KOSZOWYMI 16,26 M  

** USŁUGI KOPAKO-ŁADOWARKĄ 
** USŁUGI HDS  5,5 T  + SKRZYNIA 

2,5 x 8 M ** USŁUGI ELEKTRO-
ENERGETYCZNE.  

ELCAT BOGUMIŁ WNUK  
TEL. 601-846-747 (4D)

Studnie ogrodowe, 507-179-295,  ►
77-412-32-34 (6) 

Kostka brukowa, obrzeża, płyty ta- ►
rasowe, tanio, projekt gratis, tel. 604-
421-959, www.otoczeniedomu.pl

Ogrody, trawniki, nawadnianie tel.  ►
600 295 900 (8)

USŁUGI GEODEZYJNE  
792-192-679, 603-247-811  

www.geometra-wroc.pl (12-jl) 

Instalacje elektryczne; tel.500- ►
110-394 (2)

Instalacje elektryczne, odgromo- ►
we, teleinformatyczne, pomiary, 605-
369-550 (13)

*Ogrody* tel. 504-569-614  ► (1-jl) 

Usługi koparko-ładowarką Meca- ►
lac, tel. 785-925-209 (3)

Studnie  wiercone mechanicznie,  ►
wiercenia próbne, geologia i geo-
technika, dokumentacje. Pełna oferta 
na www.doma-wiert.pl, Domaniów, 
tel. 604-665-879 (7) 

Tapicer: renowacja mebli, docie- ►
planie, wygłuszanie drzwi, czyszcze-
nia chemiczne mebli ze skóry, tel. 
512-272-380 (2)
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Projekty ogrodów i aranżacje  ►
balkonów rzetelnie wykonane przez 
Architekta Krajobrazu, kom. 696-667-
226 (4-jl)

Lokalizacja strat ciepła i wycieków  ►
w budynkach. Badania Termowizyjne. 
Testy Szczelności. Świadectwa Ener-
getyczne. Tel. 665 079 169 (21)

BHP
BHP szkolenia, nadzór, doradztwo,  ►

dokumentacja wypadkowa, ocena ry-
zyka, tel. 603-127-445, tel./fax 71-313-
74-45 (10)

KAMIENIARSTWO

STOLARSTWO
Renowacje mebli antycznych,  ►

607-916-795

MEBLE MIX MARCIN ZANIN 
www.meblemix.com.pl, 

KUCHENNE, SZAFY, GARDEROBY, 
ŁAZIENKOWE ORAZ INNE W 

TYM NIETYPOWE PODDASZA. 
OFERUJEMY FACHOWE 

DORADZTWO. BEZPŁATNE 
POMIARY ORAZ SOLIDNE 

WYKONANIE. JELCZ-LASKOWICE 
UL. OŁAWSKA 204, 609-034-113, 

SPRZEDAŻ RATALNA (6-jl)

Schody i drzwi z drewna, 605-741- ►
606 (42) 

MEBLE NA WYMIAR 
GAMA KOLOR MOTYL DANIEL 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY POMIAR 
I WYCENĘ, 

TEL. 791-933-991. 
SPRZEDAŻ RATALNA, 
WYCENA PROJEKTU, 

MAIL: meble@gamameble.com.pl 
SOLIDNE WYKONANIE 

www.gamameble.com.pl (5-jl)

Schody, tarasy, zabudowa, wnęki,  ►
szafy, 609-315-456 (3)

AGD
AGD - SERWIS NAPRAWA - 

LODÓWKI, ZAMRAŻARKI ORAZ 
URZĄDZENIA SKLEPOWE, PRALKI. 

DOJAZD GRATIS! 
TEL. 71-302-83-70, 605-388-369 (12)

HERRMANN AGD OŁAWA, 
UL. IWASZKIEWICZA 35, 

TEL. 603-835-219. PRALKI, SPRZĘT 
CHŁODNICZY, GRZEWCZY ORAZ 
INNE. NAPRAWA, SPRZEDAŻ. (4d)

NAPRAWA I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ 
CHŁODNICZYCH I AGD – 

DOMOWYCH I SKLEPOWYCH – 
OŁAWA, PL. ZAMKOWY 19, 

TEL. 71-301-42-71, 508-267-478 (4d)

Naprawa lodówek, chłodnictwo  ►
- klimatyzacja, serwis - montaż, tel. 
798-993-381 (1) 

Zakład naprawy sprzętu AGD.  ►
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki, 
maszyny do szycia i inne sprzęty AGD. 
Oława – ul. Grota-Rowieckiego 4, tel. 
71-313-26-73, 502-868-817 (3)

Naprawa pralek, lodówek, zamra- ►
żarek, lad, regałów – gwarancja. Tel. 
71-318-65-37, 792-016-323 (5-jl)

ELEKTRONIKA RTV
NAPRAWY TELEWIZORÓW. mon- ►

taż tunerów DVB-T i SAT telewizji cy-
frowej, naziemnej i satelitarnej, 509-
064-432 (7)

Montaż i serwis anten satelitar- ►
nych, www.satix.net.pl, 602-495-749 

Montaż i serwis anten naziemnych  ►
DVB-T i satelitarnych, 602-495-749 (8)

Pogotowie RTV – SAT, tel. 665- ►
155-525 (3) 

CZYSZCZENIE
Profesjonalne czyszczenie dywa- ►

nów, wykładzin, tapicerek, 607-916-
795

KARCHER! Wykładziny, dywany,  ►
tapicerka meblowa, NAPRAWDĘ 
WARTO! 505-093-019 (4d)

Karcher - profesjonalne czyszcze- ►
nie dywanów, tapicerki meblowej 
oraz samochodowej, 504-163-100 (4d)

Czyszczenie dywanów, tapicerki  ►
meblowej, samochodowej, czyszcze-
nie elewacji, powierzchni nietypo-
wych 724-429-736 (5)

Kompleksowe usługi: czyszczenie  ►
dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej, sprzątanie domów, miesz-
kań, biur (również po remontach) my-
cie okien, profesjonalnie i tanio, tel. 
503-663-375 (21-jl)

„RZECZY NASZYCH KLIENTÓW 
CZYŚCIMY JAK SWOJE WŁASNE”. 

DYWANY, WYKŁADZINY, TAPICERKA 
MEBLOWA I SAMOCHODOWA. 

DOJAZD GRATIS. 
KOM. 600-42-28-34 (5-JL) 

Czyszczenie elewacji, 889-312- ►
688 (5)

Profesjonalne czyszczenie tapi- ►
cerki samochodowej, dywanów, sof, 
puf itp. sprzętem i środkami firmy 
Kärcher. Tanio 781-996-158 (3)

Karcher! Tapicerka meblowa, sa- ►
mochodowa, dywany. Konkurencyjne 
ceny. Dojazd gratis! 509-083-386 (8-jl)

Sprzątanie domów i ogrodów,  ►
722-095-007, 71-303-59-58 (1-jl)

Profesjonalne czyszczenie dywa- ►
nów, wykładzin, tapicerek meblo-
wych i samochodowych, 71-313-93-
65, 504-910-168  (3) 

TRANSPORT
SPEED-TRANS. 

USŁUGI TRANSPORTOWE. 
BUSY 3,5,8-PALETOWE, 

TEL. 609-884-122 (4d)

TRANSPORT KONTENEROWY, 
PODSTAWIANIE KONTENERÓW 

POD GRUZ I ZŁOM, 
TEL. 501-278-422 (4)

Transport Bus 1,5 t. 693-372-032  ►

Wypożyczalnia, przyczep i lawet,  ►
tel. 504-004-772, 508-295-104 (7)

Przeprowadzki - transport, niskie  ►
ceny, 24 h, duże auto, 661-515-308 

Przewóz osób, tanio, 604-332-147  ►

Tani transport bus 1.1,  604-441-548 ►

Transport Przeprowadzki + Ekipa  ►
721125790 (10)

Przewóz mebli, 661-515-308  ► (17d) 

Tanie przesyłki kurierskie od 16,99  ►
zł. Punkt nadań: Prostor (sklep z nie-
miecką chemią, ul. Chrobrego 71), tel. 
71-301-64-19 (13)

PRZEWÓZ OSÓB, WYNAJEM 
BUSÓW, AUTOBUSÓW, WESELA. 

TEL. 601-780-731(2) 

Tani transport samochodem do- ►
stawczym, 693-103-666 (14)

TRANSPORT 24 H 782-974-059   ► (43)

Transport, przeprowadzki – tanio,  ►
693-372-032 (5)

HYDRAULICZNE
Junkersy, kuchenki, gaz, hydrau- ►

liczne, naprawa, montaż, wodomie-
rze, 71-313-44-39 (26)

Usługi hydrauliczne, remont łazie- ►
nek i mieszkań 693-753-029, 71-301-
52-59 (10)

Instalacje centralnego ogrze- ►
wania, wody sanitarnej, instalacje 
wodno-kanalizacyjne i gazowe. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Instalacje solarne 602-186-281, 71-
725-62-10 (6)

Hydrauliczne - piece gazowe, ole- ►
jowe. Eko-groszek. Montaż, sprzedaż, 
naprawa. Instalacje wod-kan, c.o., gaz. 
Domy, łazienki, przyłącza,  501-278-
041, 501-714-308, 71-302-94-71 (13) 

Junkersy, naprawa, wymiana Va- ►
ilant, Termet, Saunier Duval, Senseo, 
Ariston, 501-278-041, 501-714-308, 
71-302-94-71 (13)

Instalacje sanitarne – montaż ko- ►
tłów, wodomierzy, junkersów, kuche-
nek. Polan – 601-754-709 (1) 

Montaż kuchenek i junkersów, 71- ►
313-44-55 (31)

USŁUGI HYDRAULICZNE 
24H/7 DNI. AWARYJNE 

UDROŻNIANIE KANALIZACJI, 
INSTALACJE WOD-KAN, CO, POMPY 

CIEPŁA, KLIMATYZACJE. 
www.hydraulika-team.pl, 

TEL. 667-545-633, 603-991-144 (10)

PROJEKTY INSTALACJI I PRZYŁĄCZY 
GAZ, WOD-KAN, CERTYFIKATY 

ENERGETYCZNE 
TEL. 696-087-790 (17) 

B&S Hydraulik. Dzwoń – dogada- ►
my się. Kom. 795-877-954, dom. 71-
301-42-74 (2)

BUDOWLANE
Adaptacje poddaszy. Komplekso- ►

we remonty mieszkań i łazienek, 71-
301-52-59, 693-753-029 (9)

Remontowo-budowlane, 889- ►
312-688 (6)

ETKA-PROJEKT. OŁAWA, 
UL. CHROBREGO 17/3. 

PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE 
BUDOWAMI. 10 000 PROJEKTÓW 

TYPOWYCH DOMÓW DO WYBORU.  
www.etka.pl  

tel. 603-685-925, 71-303-28-05 (52)

Malowanie wnętrz i fasad, 889- ►
312-688 (5)

Cyklinowanie bezpyłowe, układa- ►
nie parkietów 71-392-05-19, 691-268-
795 (31) 

USŁUGI 
KOPARKO-ŁADOWARKĄ + MŁOT, 

JACEK BENDER, 
601-212-889 (15)

Docieplenia budynków, 607-916- ►
795

Remonty, instalacje co, woda, gaz.  ►
Malowanie, glazura, panele, regipsy, 
602-186-281, 71-725-62-10 (6)

Elewacje, docieplenia, 783-850- ►
112 (3)

Cyklinowanie solidnie podłóg i  ►
schodów, 697-143-799 (3)

WYNAJEM 
KOPARKI GĄSIENICOWEJ 24 T, 

TEL. 501-278-422 (4)

Pokrycia dachowe, 783-850-112  ► (3)

Aranżacje i wykończenia wnętrz,  ►
607-916-795

Malowanie, gładzie, wykań- ►
czanie poddaszy, regipsy, panele, 
przeróbki hydrauliczne, kafle, 698-
623-537 (2)

Remonty: klinkier, papa termo- ►
zgrzewalna, wymiana drzwi, docie-
planie, podbitki, 698-623-537(2)

Murarstwo, tynki cementowo- ►
wapienne + styropian, kom. 698-955-
619 (10)

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ABT”, 
UL. BRZESKA 26/9, OŁAWA, 

www.abtprojekt.pl,  
TEL/FAX. 71-303-36-99, 

abt_olawa@o2.pl 
PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY (22)

Gładzie, malowanie, panele, regip- ►
sy, kafle, tanio i solidnie, docieplenia, 
500-254-830 (1d)

Budowa domów, więźby i pokry- ►
cia dachowe, docieplenia, 697-106-
011 (11)

Docieplanie, elewacje ręczne, na- ►
tryskowe, tapety natryskowe, docie-
planie poddaszy, prace wykończenio-
we, 791-694-077 (43) 

Artystyczne malowanie wnętrz,  ►
tel. 726-011-623

Usługi remontowo-budowlane od  ►
A do Z, 723-636-532 (4)

Remonty mieszkań, 667-733-347 ►

Produkcja siatki ogrodzeniowej.  ►
Montaż ogrodzeń. Akcesoria, słupki. 
Ogrodzenia panelowe, 693-372-032

Usługi miniciągnikiem, przygoto- ►
wanie terenu pod ogrody tel 600 295 
900 (7)

Trawniki, automatyczne systemy  ►
nawadniania, ogrody tel. 600 295 
900 (7)

Prace ziemne, niwelacja, przygo- ►
towanie terenu tel. 600 295 900 (7)

KOLEKTORY SŁONECZNE.  
HS SOLAR SYSTEM 

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 
POLSKIEGO PRODUCENTA EcoJura, 

UL. BACZYŃSKIEGO 48, OŁAWA, 
TEL. 792-951-299 (5)

Cyklinowanie, układanie parkie- ►
tów, paneli, odnawianie schodów, 
507-194-548, 71-313-40-99 (10)

BrukTeam. Usługi brukarskie, tel.  ►
504-660-667 (29)

KIEROWNIK BUDOWY, 
DOMKI JEDNORODZINNE, 

TEL. 600-068-446 (13)

Ciesielstwo, dekarstwo, 697-177- ►
730 (5)

Usługi wykończeniowe, pełen za- ►
kres, tel. 665-474-160 (1)

Mycie elewacji, 889-312-688  ► (5)

Usługi remontowo-budowlane.  ►
Tanio, szybko i solidnie, 663-625-
229 (2)

Budowa domów. Solidnie i profe- ►
sjonalnie tel. 791-694-077 (17)

Brukarstwo Monolit, 502-411- ►
884 (3d)

Prace brukarskie, prace rozbiórko- ►
we, przyłącza wod-kan, drogi tłucz-
niowe i inne, tel. 785-925-209 (3)

Naprawy dachów, podbitka, mon- ►
taż rynien 693-395-549 (14-jl)

Docieplanie poddaszy, regipsy,  ►
kafelkowanie, montaż paneli 535-
525-642 (14-jl)

Wykończenia wnętrz, panele,  ►
malowanie, usługi, hydrauliczne, 725-
696-787, 783-616-030 (5)

Naprawa dachów 501-433-931   ► (1)

Montaż podbitki, orynnowania,  ►
naprawy dachów 699-114-734 (1-jl)

Montaż drzwi okien 535-525-642  ►

Ocieplenia i elewacje tel. 730-016- ►
891 (52)

Kafelkowanie gładzie regipsy do- ►
cieplenia 693-395-549 (1-jl)

Cyklinowanie podłóg i schodów.  ►
607-609-366, 71-303-59-58 (1-jl) 

Glazura, panele, regipsy, malowa- ►
nie, elewacja, papa termozgrzewalna, 
604-109-565 (49) 

Tynki gipsowe i tradycyjne maszy- ►
nowe, 668-284-600 (2)

Złota raczka – remonty, glazura,  ►
tel. 509-342-203 (2)

Elewacje, ocieplenia, tel. 509-342- ►
203 (2)

Płytki tel.: 519-586-583  ► (1)

Minikoparka gąsienicowa – fun- ►
damenty, instalacje wodno-kanaliza-
cyjne. Jelcz-Laskowice i okolice, 605-
070-997 (2-jl)

Cyklinowanie bezpyłowe i reno- ►
wacja schodów 600-170-178 (48)

Wywóz śmieci z budowy, po po- ►
rządkach. Tel. 502-451-718 (3-jl)

Usługi remontowo-budowlane.  ►
Tynki, kafelki, regipsy, gładzie, panele, 
kapitalne remonty itp. Tanio, szybko i 
solidnie, tel. 882-521-942 (4)

Budowlane, remontowe, wykoń- ►
czeniowe, tel. 662-117-944 email: ed-
mar222@wp.pl (1-jl)

Tynki maszynowe, gwarancja ja- ►
kości, 697-841-612 (4)

Pokrycia dachowe tel. 730-016- ►
891 (52)

Tynki maszynowe, cementowo- ►
wapienne, gipsowe. Jakość ma zna-
czenie. Nie pijemy! 503-075-455 (5) 

Prace ogólnobudowlane – remon- ►
ty, budowa domów, 663-625-289 (5)

Glazura, remonty, tel. 661-491- ►
905 (10) 

Usługi ogólnobudowlane: - ma- ►
lowanie, szpachlowanie - układanie 
paneli, płytek. Usługi ciesielskie: - 
więźby dachowe - pokrycia dachowe 
- montaż podbitki - wyklejanie papy 
termozgrzewalnej MICH-BUD. Tel. 
603-290-115 e-mail: michal.michnie-
wicz@onet.pl (17-jl)

Wykonam ocieplenie elewacji z  ►
rusztowaniem, adaptacje poddaszy, 
ścianki, regipsy, 693-377-300 (1) 

Solidne remonty. Malowanie,  ►
tapety, gładzie, panele. 793-395-
005. (1-jl)

Przyłącza wod-kan projekty  tel.:  ►
504-185-134  (5) 

UROCZYSTOŚCI
Dekoracje ślubne kompleksowo  ►

(kościół, sala, auto, bukiet ślubny, art. 
weselne itp.) Kwiaciarnia w DH Kwa-
draciak, ul. Chrobrego 23a, Oława, 
www.kameliaolawa.pl tel. 603-122-
603 (36)

Chłodnia na wesela 604-421-959  ►

Wynajem fontanny czekoladowej,  ►
tel. 691-969-370 (18)

Dekorowanie kościoła (bukiety  ►
ślubne, dekoracje auta, bukiety i ko-
sze dla rodziców), 691-706-747 (8)

RADA SOŁECKA WSI SIEDLCE 
ZAPRASZA NA ZABAWĘ 

ANDRZEJKOWĄ, KTÓRA ODBĘDZIE 
SIĘ DNIA 24.11.2012 R O GODZINIE 

20.00 NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W SIEDLCACH. ZABAWA PRZY 
MUZYCE DJ. TOMKA, PEŁNA 

KONSUMPCJA. KOSZT 50 ZŁ OD 
OSOBY. ZAPISY POD NUMEREM 
TELEFONÓW: 507-842-385, 781-

963-189. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY (1) 

FOTOGRAFIA

Fotografia VIDEO-FOTO-CYFRA  ►
„U PAWŁA”, 607-165-625 (12)

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotohq.com.pl ►

www.fotohq.com.pl ►

www.fotohq.com.pl ►

Fotograf, 692-717-384  ► (21)

VIDEOFILMOWANIE
Video-foto-cyfra “U Pawła”, prze- ►

grywanie VHS na DVD, tel. 607-165-
625 (12)

www.arturstudio.eu, 888 664 585  ►

Video-Cyfra Andrzej, 71-313-88- ►
29, 605-741-660 (8)

Videofilmowanie, tel. 508-295- ►
104 (5)

www.pacyfikstudio.pl tel. 607 307  ►
821(3)

Zgrywanie z kaset VHS na DVD. Ul.  ►
11 Listopada 23a/1c 71 303 26 06 (4d)

Nietypowe, nowoczesne, satys- ►
fakcjonujące - www.moviecocktail.pl 
505-350-052 (4)

ZESPOŁY
Dj Robi - wesela, integracje, plene- ►

ry, scena - doświadczenie - ponad 16 
lat www.djrobi.pl 507-053-028 (6)

ZGRANA PARA, 692-717-384  ► (42)

For-You, tel. 604-421-959  ► (32) 

Limit, 697-792-933  ► (40)

Dj, 781-660-311  ► (42) 

CANTO, 661-934-834, 515-157- ►
122 (2)

Zespół muzyczny TUTTIFRUTTI  ►
BAND, tel. 600-726-426 (3-jl)

Zespół COVER, 665-748-910  ► (3)

Zespół muzyczny KaJa, 796-093- ►
222 (9)

Zespół muzyczny, tel. 535-355- ►
204 (3)

Oprawa Muzyczna Dj.EJsy, www. ►
djejsy.pl, 667-054-756 (50-jl)

Zespół K&K, 600-232-074  ► (51-jl)

TŁUMACZENIA
Tłumacz przysięgły j. niemieckie- ►

go JAKUB MOŻEJKO, briefy, doku-
menty, Tel. 502-125-909 (9)
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¯yczenia¯yczenia TELEFONY

PLANOWANE DY¯URY APTEK

Redakcja nie odpowiada za 
zmiany dy¿urów aptek

O³awa
Od 25 do 28 października 
apteka TESCO, 
ul. 3 Maja 51, 
tel. 71-301-53-53

Od 29 października 
do 1 listopada 
apteka „Osiedlowa”, 
ul. Chopina 19b, 
tel. 71-313-21-59

Jelcz-Laskowice
Od 25 do 28 października 
aptaka „Jelczańska”, 
ul. Wrocławska 11, 
tel. 71-318-80-14

Od 29 października  
do 1 listopada 
apteka „Panax”, 
ul. Hirszfelda 10a/13, 
tel. 71-318-40-38

REdakcja
DANE TELEADRESOWE

REDAGUJ¥

DZIA£ REKLAM

BIURA OG£OSZEÑ

WYDAWCA

“Gazeta Powiatowa 
- Wiadomoœci O³awskie”  
tel. i fax 71-313-70-78
internet: www.gazeta.olawa.pl; 
e-mail: redakcja@gazeta.olawa.pl
55-200 O³awa, ul. Chrobrego 19; 
tel. 71 313 70 78, 
Jelcz-Laskowice, ul. Partyzantów 2,  
tel./fax 71-318 39 88

Jerzy Kamiñski (red. naczelny), Krzysztof 
Andrzej Trybulski (z-ca red. naczelne-
go), Zbigniew Bachul, Edward Bykowski, 
Malwina Gadawa, Monika Ga³uszka-
Sucharska, Wioletta Kamiñska, Agniesz-
ka Herba, Adam Piwek, Jacek Polasz  
i Xawery Piœniak.
Dzia³ sportowy: Mateusz Czajka - sport@
gazeta.olawa.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, 
adiustacji materia³ów i zmiany tytu³ów.
Za treœæ og³oszeñ redakcja nie ponosi 
odpowiedzialnoœc i  i  n ie zwraca 
materia³ów niezamówionych.

tel. i fax 71-313 70 78 
Bogus³aw Szymañski - reklama, przetargi 
e-mail: reklama@gazeta.olawa.pl

Biuro og³oszeñ w O³awie, Ma³gorzata 
Najgebaur, ul. Chrobrego 19, tel. i fax 
71 313 35 57, e-mail: gosia@gazeta.
olawa.pl, czynne: poniedzia³ek, wtorek, 
œroda 9-17, czwartek 9-15, pi¹tek 9-17, 
sobota nieczynne.
Biuro og³oszeñ w Jelczu-Laskowicach, 
Katarzyna Zielińska, ul. Partyzantów 2, 
tel./fax 71-318-39-88, 
ogloszenia@gazeta.olawa.pl
czynne: poniedzia³ek i czwartek 11.00-
16.00, wtorek 8.00-16.00, pi¹tek 
11.00-16.00, œroda - nieczynne
Biuro og³oszeñ w O³awie, 
sklep FOTOJOKER 
(market JAKUB, os. Sobieskiego)

RYZA Sp. z o.o., 
55-200 O³awa, ul. B. Chrobrego 19, 
NIP: 912-184-21-80, KRS 0000321273, 
tel. 71 313 35 57
Druk: Polskapresse, 
Bielany Wroc³awskie

Nakład: 
9050 egz.

P£YWALNIA MIEJSKA w Jelczu-Laskowicach 71-318-24-44

Czynna w godzinach:
poniedzia³ek - pi¹tek  
11.00 - 22.00
niedziela 11.00 - 21.00 

Ceny biletów za godzinê
do 16.00: normalny - 8 z³,
ulgowy - 6 z³, dzieci do lat 
7 - 2 z³
po 16.00: normalny - 10 z³, 
ulgowy - 8 z³

Si³ownia 
czynna poniedzia³ek - sobota   
15.00 - 22.00 
niedziela - nieczynna
cena biletu: 6 z³ za godz.

Sauna    
czynna poniedzia³ek - pi¹tek 
17.00 - 22.00
sobota 14.00 - 22.00
niedziela 14.00 - 21.00

cena biletu z basenem: 
normalny 11 z³ za godz.
ulgowy 9 z³ za godz.
Rezerwacja (du¿y basen)  
w poniedzia³ki -  
od 15.00 do 17.00,  
w pi¹tki -  
od 16.00 do 17.00

Tłumacz przysięgły j. niemieckie- ►
go KRYSTYNA JONKO (dokumenty 
samochodowe, USC, sądowe i inne), 
tel./fax 71-311-59-24, 604-287-675 (25)

BIURO TŁUMACZEŃ ETO. 
TŁUMACZENIA ZWYKŁE  
I PRZYSIĘGŁE, OŁAWA,  

UL. BRZESKA 19,  71-318-10-50, 
501-621-443 (12)

Mgr EWA JÓZKÓW – tłumacz  ►
przysięgły j. niemieckiego, tel. 605-
292-921 (4d)

Tłumaczenie zwykłe i przysięgłe  ►
– wszystkie języki. Biuro tłumaczeń 
VISION JOBS, Oława, ul. Magazynowa 
3/9, 71-758-48-40, kom. 506-045-097, 
www.tlumaczenia-visionjobs.com (33)

Tłumaczenia przysięgłe, wszystkie  ►
języki. „Translator” Jelcz-Laskowice, 
ul. Gimnazjalna 1, tel. 71-381-13-24, 
www.kursy-tlumaczenia.pl (6-jl)

Tłumacz przysięgły języka rosyj- ►
skiego, mgr Elżbieta Sawicka-Skibiń-
ska, 501-410-713 (25)

KOMPUTERY

Pogotowie i serwis komputero- ►
wy, rozwiążę każdy problem, dojazd 
do klienta, 10-letnie doświadczenie, 
tanio, szybko, solidnie, tel. 603-715-
185 (8)

S-Computers: Komputery, lapto- ►
py, kasy fiskalne, GPS, serwis, dojazd. 
Dystrybucja PLAY, CYFRA +. ul. 11 Li-
stopada 23a/1c 71-303-26-06 (4d)

Serwis i naprawa laptopów,  ►
komputerów i kas fiskalnych sklep 
komputerowy JWJ sp. jawna Oława  
ul. Żeromskiego 2 tel. 71 303-41-14 
Jelcz-Laskowice ul. Chabrowa 14 tel. 
71 318-36-08 (8)  

RÓŻNE

Biuro rachunkowe „ZAWEX”  
Ewa Zawłodzka–Parlej,  

ul. 3 Maja 26, Oława – oferujemy 
usługi z zakresu pełnej 

księgowości, ksiąg przychodów 
i rozchodów, ryczałtu, kadr, płac, 
rozliczeń z US i ZUS. Kontakt: 71-

303-27-31, 603-463-337 lub e-mail: 
biuro@biurozawex.pl (5) 

Zwrot podatku VAT budowlane- ►
go, poprowadzę księgę przychodów, 
604-441-548 (5)   

BIURO RACHUNKOWE INCOME 
- KSIĄŻKI PRZYCHODÓW 
I ROZCHODÓW, PEŁNA 

KSIĘGOWOŚĆ, ROZLICZENIA  
Z ZUS I US, OŁAWA,  

UL. KUTROWSKIEGO 41,  
TEL. 604-071-018, 71-734-57-33 (4) 

Zajęcia KARATE-Marcinkowice,  ►
Bystrzyca, Minkowice. Zapisy 509-
689-040, 501-169-184 (4d)

NATYCHMIASTOWA POŻYCZKA DO 
5000 ZŁ! BŁYSKAWICZNA DECYZJA, 

MINIMUM FORMALNOŚCI.  
600 400 288 (11)

Miałeś wypadek? Przyjdź po od- ►
szkodowanie tel. 884-909-396 (3)

Pożyczki bez BIK. Tel. 515-065-100,  ►
801-301-777 (3-jl) 

Nowo otwarty SKLEP Z ODZIEŻĄ  ►
UŻYWANĄ ul. Szymanowskiego 15 
obok SM Odra ZAPRASZAMY  (1) 

Miałeś wypadek? Przyjdź po od- ►
szkodowanie, tel.: 884-909-396 (4)

Pożyczki gotówkowe bez BIK  ►
222287100 (4)

Szybkie pożyczki 784930032  ► (4)

Pożyczki gotówkowe Jelcz-Lasko- ►
wice, tel. 797-996-306 (1-jl)

NAUKA

NAUKA JAZDY GAWRON  
- KURSY PRAWA JAZDY  

KAT: A,B,C,D,E,. KWALIFIKACJE 
(PO NOWEMU): WSTĘPNA, 

UZUPEŁNIAJĄCA, OKRESOWA, 
TEL. 71-717-33-34, 602-458-773, 

608-351-350 (5)

Matematyka, 785-252-653  ► (1)

Pomogę rzetelnie i życzliwie w  ►
nauce języka angielskiego, tel. 605-
644-785 (1)

Matematyka tanio, tel. 604-785-434 ►

Korepetycje z fizyki i matematyki,  ►
608-367-579 (1)

J. niemiecki – solidnie – 71-318- ►
14-92, 510-313-377 (4-jl)

Chemia – korepetycje, tel. 692- ►
346-389 (2)

Korepetycje z języka polskiego na  ►
wszystkich poziomach, tel. 505-092-
946 po 15.00  (2)

Polski – szkoła podstawowa, gim- ►
nazjum, 508-779-525 (3)

Nauczanie początkowe, 606-199- ►
577 (3)

Chemia-korepetycje, absolwent po- ►
litechniki wrocławskiej. 512-295-408  (4) 

Matematyka, fizyka, chemia-kore- ►
petycje, pomoc w odrabianiu lekcji, na 
poziomie gimnazjum. 512-295-408  (4)

Angielski - podstawówka, gimna- ►
zjum, szkoła średnia, przygotowanie 
do egzaminów, 694-267-116 (2-jl)

Angielski & matematyka (do po- ►
ziomu gimnazjum wł.). Możliwość 
lekcji u klientów, Oława; 35 zł/ 60 min. 
Zapraszam do kontaktu: 726-356-455, 
Justyna (4-jl)

Angielski, niemiecki – doświad- ►
czony nauczyciel, 725-298-360 (2)

Pomogę napisać prezentację ma- ►
turalną, 797-413-811 (sms) (2)

Studentka IV roku anglistyki  ►
udzieli korepetycji na poziomie pod-
stawowym, gimnazjalnym, liceum. 
Również przygotowania do egzami-
nów, tel. 600-915-350 (1)

Korepetycje z matematyki. Stu- ►
dent ekonomii. Tanio. 607-699-173

POTRZEBUJĘ
Pilnie potrzebuję dwóch wersalek,  ►

71-305-16-41 (1)

Potrzebuję kuchenkę gazową,  ►
meble kuchenne, ławę pokojową, lo-
dówkę, Oława, 697-732-459 (1)

MOTORYZACYJNE
SKUP SAMOCHODÓW DO KASACJI 
- ZA KAŻDY PŁACIMY GOTÓWKĄ, 

TRANSPORT SAMOCHODU 
GRATIS, WYSTAWIAMY 

ZAŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO 
WYREJESTROWANIA  

W WYDZIALE KOMUNIKACJI  
I FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ. 

OŁAWA UL. ZWIERZYNIECKA 11 
TEL/FAX 7131-33-024, 509-582-251, 

505-045-414 (22)

Blacharstwo, lakiernictwo i inne.  ►
Stefan Rolka, Oława, ul. Turkusowa 2 
(Nowy Otok), tel. 71-303-80-21, 508-
287-203 (4d)

Serwis i sprzedaż opon, prostowa- ►
nie felg, Tadeusz Fudała ul. 3 Maja 24, 
tel. 888-531-263 (3)

Pomoc drogowa – Oława, 510- ►
702-702 (3) 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie składa serdeczne podzięko-
wania: Elżbiecie Jeżewskiej, właścicielce „Galerii Oławskiej” - za bezpłatne wejściówki na 
wystawę gadów; Michelle Ćwirko-Nasierowskiej z „Cafe Michelle” - za poczęstunek; oraz 
Małgorzacie Mazur-Papaja - za warsztaty poświęcone tematyce wystawy. Dziękujemy Paniom 
za przeniesienie podopiecznych „Tęczy” w świat egzotycznej przygody. 

***
Dyrektor Domu Dziecka w Oławie w imieniu wdzięcznych wychowanków serdecznie 

dziękuje młodej parze i gościom weselnym, którzy obdarowali nas słodyczami. Życzymy 
nowożeńcom wszystkiego najlepszego. Dziękujemy również serdecznie działkowiczom, za 
przekazane nam dary serca w postaci owoców i warzyw.

Kupię każde auto do 5000 zł, 510- ►
245-213 (1-jl)

Naprawy blacharskie – progi, nad- ►
kola, poszycia podłogi, podłużnice, 
wstawienie reperaturek itp. Dorabia-
nie części blacharskich do samocho-
dów starszych i nietypowych, Oława, 
tel. 607-893-852 (1)

Sprzedam samochód Renault Me- ►
gane, 1,9 DTI, 2002 r., klimatyzacja, 
radio, tel. 721-387-336 (1)

Sprowadzę auto! Sprzedam: Opel  ►
Astra Kombi 99 r., Ford Mondeo Kom-
bi 95 r., Reno Clio 99 r, 71-303-84-09, 
501-955-042 (1d)

Kupię samochody na złom. Płatne  ►
gotówką. 609-734-168 (5-jl)

Skoda-Favorit 1992 po przejściach  ►
do zastawy 1100 p felgi 3 szt. 533-
564-087  (1) 

Róże są piękne, 
bo kwiaty mają, 

lecz są nietRwałe, 
bo pRzekwitają. 
a wasza miłość 

niech się Rozwija, 
niech tRwa na wieki 

i nie pRzemija 

Z okazji  
50. rocznicy ślubu,  
dla Kazi i Józefa 

Semlów  
- najserdeczniejsze 
życzenia: spokoju, 

pomyślności i zdrowia 
na dalsze lata 

wspólnego życia 

- składają Janina 
i Henryk Szymańscy

Ogłoszenia do następnego numeru, będą przyjmowane  
do poniedziałku 29.10.2012 do godz. 12.00

Jelcz-laskowice 

Strzelanie 

Miejsko-Gminny Zarząd Ligi Obrony Kraju zaprasza na piknik strzelecki z okazji 
Święta Niepodległości

Organizatorzy zachęcają do udziału w imprezie młodzież niezrzeszoną w organizacjach 
strzeleckich oraz rodziny z dziećmi do lat 18. 

Celem pikniku jest wychwycenie poszukiwanie talentów w tej dyscyplinie sportu. Na 
najlepszych czekają puchary i dyplomy.

Impreza odbędzie się w niedzielę 28 października, na strzelnicy przy ul. Turniejowej - 
początek o godz.11.00.

(WK)

Świąteczne zawody
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Szuka ją  domu

 

(mag)
mgadawa@gazeta.olawa.pl

Śliczna spokojna wysterylizowana suczka 
grzywacza chińskiego, tel. 504-211-752

Roczny wykastrowany pilnujący mieszaniec, 
tel. 504-211-752

Łagodny, ale pilnujący mieszaniec goldena, 
wykastrowany, tel. 504-211-752

Rude terierkowate nieduże 
pięciomiesięczne suczki, tel. 504-211-752

Brązowy pręgowany wykastrowany dorosły 
amstaf, tel. 504-211-752

Młody, miły piesek, uwielbia zabawy 
z dziećmi. Jego pani zachorowała i nie 
może się nim opiekować, tel. 536-945-124

Mądry, zadbany, młody i przyjazny piesek, 
nadaje się do mieszkania w domu, 
przyzwyczaja się do ludzi, tel. 536-945-124

Znaleziono w Oleśnicy Małej młodą beżową 
suczkę, tel. 667-735-988

Kilkuletnia suka rasy amstaf znaleziona 
w Owczarach, tel. 667-735-988

Wysterylizowana młoda suczka, mieszaniec 
owczarka niemieckiego, tel. 667-735-988

Młody rudy łagodny piesek, tel. 667-735-988

Młody czarny mieszaniec, tel. 667-735-988

Czarny długowłosy młody mieszaniec, 
tel. 667-735-988

2-letnia wysterylizowana suczka, bardzo 
dobra do pilnowania, tel. 667-735-988

Młody mieszaniec beagle, tel. 667-735-988

Starszy owczarek niemiecki, 
tel. 667-735-988

Roczny, beżowo-rudy mieszaniec, 
tel. 667-735-988
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Oława 

Uczniowie Zespołu Szkół 
Specjalnych wybrali się 
na lekcję do Biblioteki 
Pedagogicznej, z okazji 
Światowego Tygodnia 
Zwierząt

W czasie zajęć poznawali 
zagadki oraz bawili się w ka-
lambury. Z zainteresowaniem 
wysłuchali opowieści o patro-
nie zwierząt - św. Franciszku. 
Mieli także okazję poznać kil-

ka rymowanych bajek terapeu-
tycznych, których bohaterami 
były zwierzęta. 

Na koniec lekcji biblio-
tecznej otrzymali karty pracy 
z zadaniami. Dzieci miały 
wybrać i pokolorować zwie-
rzątka, które chciałyby mieć, 
lub ponumerować obrazki 
w historyjce obrazkowej. 
Oglądano także wystawę 
książek, przygotowaną z tej 
okazji. Zajęcia prowadziła 
Patrycja Lala, nauczyciel-
-bibliotekarz.

Pedagogiczna zaprasza

Biblioteka Pedagogiczna 
w Oławie zaprasza codzien-
nie, od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 11.00 -18.00, ul. 
Kutrowskiego 31a (dawny 
internat ZSP nr 2), tel. 71-
313-27-04, e-mail: olawa@
dbp.wroc.pl, katalog elektro-
niczny: www.dbp.wroc.pl/
biblioteki/olawa

(mag)

Tydzień zwierząt
Dzieciom podobały się zadania, wykonywane podczas Światowego Tygodnia Zwierząt
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Oława 

Łamią bariery 

Szkoła Podstawowa nr 
8 uczestniczyła w pro-
jekcie „Szkoła ogrodem 
tolerancji”, który 
związany był z obcho-
dzonym 10 październi-
ka Światowym Dniem 
Zdrowia Psychicznego

Dzieci wykonywały pra-
ce plastyczne oraz pisały 
wypracowania, w których 
podejmowały ten temat. 
Zwieńczeniem wszystkich 

działań był happening, 
przeprowadzony w dniu 
zdrowia. 

- Szkoła to wyjątkowo 
odpowiednie miejsce do 
nauki tolerancji, to przecież 
skupisko wielu, w przypadku 
„ósemki” kilkuset osób, 
o różnych temperamentach, 
poglądach, potrzebach, wy-
niesionych z domu trady-
cjach i nawykach - mówią 
Krystyna Cheba i  Elżbieta 
Korzeń, koordynatorki ak-
cji. - Musi to być miejsce, 
w którym przestrzegane są 
określone zasady, ale też 
miejsce, w którym przyzwala 

się na inność i pewną swo-
bodę. Tego typu projekty 
są pretekstem do łamania 
barier i tworzenia więzi mię-
dzy ludźmi. Są próbą uwraż-
liwiania, uczenia empatii 
i pokazywania dzieciom, że 
wszędzie otaczają nas oso-
by, potrzebujące wsparcia, 
pomocy, współczucia lub 
choćby życzliwości i zwykłe-
go uśmiechu. 

Szkoła Podstawowa nr 
8 stała się 10 października 
„ogrodem tolerancji” i teraz 
od wszystkich, którzy ją 
współtworzą, zależy, czy 
będzie nim stale.

Szkoła tolerancji

Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie
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węDkarsTwO 

Spławikowcy 

Na rozlewisku „Łacha 
Jelecka” zorganizowano 
30 września zawody dla 
uczczenia pamięci zało-
życiela i byłego działacza 
Koła PZW nr 6 w Jelczu-
-Laskowicach

Startowało 42 wędkarzy, 
w tym 7 dzieci i 7 juniorów. 
Mieli 4 godziny na łowienie. 
Rywalizację juniorów wygrał 
Konrad Świerzko - złowił 
1308 g ryb. Kolejne miejsca 
zajęli: Kamil Borycki - 1806 g, 
Adrian Borycki - 392 g i Bła-
żej Telążka - 304 g. Wśród 
seniorów najlepszy wynik 
osiągnął Tadeusz Cupiał - 

1730 g, zdobywając puchar 
przechodni, który przejdzie na 
własność trzykrotnego zwy-
cięzcy tego memoriału. Dru-
gie miejsce zajął Tadeusz Fili-
piak -1312 g, który wyprzedził 
Andrzeja Wałkiewicza - 1280 
g, i Antoniego Bereźnickiego 
- 1026 g. Wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy i nagrody. 
Najlepszych w memoriale 
wyróżnili fundatorzy nagród 
- burmistrz J-L Kazimierz 

Putyra, starszy łowczy Koła 
Łowieckiego „Szarak” Jan 
Rostalski i prezes Koła PZW 
nr 6 Krzysztof Brąś. Sędzią 
głównym zawodów był Jacek 
Świerzko, asystowali Dariusz 
Ibowicz i Edward Gelger.

                *
Wszyscy wędkarze mogą 

współtworzyć tę rubrykę, kon-
taktując się telefonicznie 600-
378-240.

(graro)

Memoriał Edwarda Płońskiego

Najlepsi w memoriale Edwarda Płońskiego
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Spinningowe 
ostatki 

Na rozlewisku „Łacha 
Jelecka” odbywały 6 
października zawody 
Koła PZW nr 6 w Jelczu-
-Laskowicach, o puchar 
prezesa

Startowało 26 wędkarzy, 
w tym kobieta. Mieli 4 godzi-
ny na łowienie. Wygrał Ja-
cek Świerzko, uzyskał wynik 
848 g. Wyprzedził Dariusza 
Ibowicza - 830 g, Teresę 
Kotowicz - 524 g, Krzysztofa 
Szablewskiego i Tadeusza 
Cupiała - obaj po 456 g, oraz 

Tomasza Lewandowskiego 
- 364 g.

Zawody sędziował Jacek 
Świerzko. Najlepsi otrzyma-

li, puchary i dyplomy oraz 
nagrody w postaci sprzętu 
wędkarskiego.

(graro)

Za największą rybę

Czołowi wędkarze w zawodach o puchar prezesa koła PZw 
nr 6 w Jelczu-Laskowicach - Dariusz Ibowicz, Teresa kotowicz 
oraz Jacek Świerzko
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Spławikowe ostatki 

Koło PZW nr 90 „Rze-
mieślnik” w Oławie zor-
ganizowało 14 paździer-
nika końcowe zawody 
w tym roku, zaliczane  
do punktacji Grand Prix

Na dolnym kanale żeglow-
nym rywalizowało przez czte-
ry godziny 13 spławikowców. 
Dopuszczono połów na dwie 
wędki. Łącznie złowiono 5140 
g ryb, głównie leszczy, płoci, 
uklei i krąpi.

Pierwsze miejsce zajął Pa-
weł Bojakowski - złowił 1420 
g ryb. Wyprzedził Jana Jaku-
bowskiego - 1040 g, Leszka 
Kruka - 810 g, Mieczysława 

Prusaka - 420 g, Wacława Zy-
chowicza - 340 g i  Grzegorza 
Mroczkowskiego - 320 g. Na-
grodami był sprzęt wędkarski, 

wręczany przez prezesa koła, 
Dominika Marka. Zawody 
sędziował Mieczysław Prusak.

(graro)

Wygrał Bojakowski

Najlepsi w zawodach na zakończenie sezonu koła PZw nr 90 
„rzemieślnik”. Na pierwszym palnie, od lewej: Jan Jakubowski, 
Paweł Bojakowski i Leszek kruk. stoją: Mieczysław Prusak, 
wacław Zychowicz i Grzegorz Mroczkowski
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II liga 

Wszystko wskazuje na to, 
że mimo kary dyskwalifi-
kacji na okres 9 miesięcy, 
orzeczonej przez Wydział 
Dyscypliny PZPN, wycho-
wanek oławskiego klubu 
wróci „do macierzy” i już 
w najbliższą sobotę wy-
stąpi w barwach MKS SCA 
Oława w meczu o mistrzo-
stwo II ligi

- Ostatecznie wyjaśni się 
to w czwartek 25 październi-
ka - mówi Dariusz Witkow-
ski, dyrektor sportowy MKS 
Oława. - Nie chodzi tu jednak 
o karę zawieszenia dla Marka 
Gancarczyka, lecz o jego de-
cyzję, czy zostanie w Polsce, 
czy wyjedzie za granicę... 

Marek Gancarczyk został 
zdyskwalifikowany przez 
PZPN w ubiegłym tygodniu 
(18 października) za udział 
w aferze korupcyjnej, gdy 
grał w Górniku Polkowice. 
Zdaniem prokuratury, zawod-
nicy, działacze i trenerzy tego 
klubu przez kilka kolejnych lat 
„zrzucali się” na przekupywa-
nie sędziów lub rywali i dzięki 
temu wygrywali mecze, dają-

ce im awans do wyższych klas 
rozgrywkowych.

Wychowanek oławskiego 
klubu grał w polkowickiej 
drużynie przez dwa sezony. 
Trafił z Oławy do Polkowic 
jesienią 2004. Był wtedy jed-
nym z najmłodszych zawodni-
ków w zespole Górnika i jak 
twierdzi - niewiele wiedział 
o trwającym tam procederze 
korupcyjnym. Gdy w marcu 
2010 został zatrzymany przez 
policję, a potem oskarżony 
przez prokuraturę, początko-
wo chciał się dobrowolnie 
poddać karze. Ostatecznie jed-
nak nie przyznał się do winy.

Proces karny działaczy, 
trenerów i piłkarzy polko-
wickiego Górnika toczy się 
w lubińskim Sądzie Rejo-
nowym od kilku lat. Był już 
kilkanaście razy przekładany, 
bądź przerywany i toczony na 
nowo (m.in. z powodu zmian 
w składzie sędziowskim). 
Wielu z oskarżonych, w tym 
dwaj inni oławianie, także 
wtedy piłkarze polkowickiego 
Górnika - Krzysztof S. i Wal-
demar Ż. - wcześniej poddało 
się dobrowolnie karze (otrzy-
mali wyroki w zawieszeniu 
i kary grzywny).   

-  Sprawa zasadności 
oskarżenia Marka Gancar-
czyka nie została jak dotąd 
rozstrzygnięta przez sąd, więc 
w świetle polskiego prawa 
jest on niewinny - mówi Da-
riusz Witkowski. - Decyzja 

Wydziału Dyscypliny PZPN 
także jest nieprawomocna, 
a Marek zapowiedział, że się 
od niej odwoła.

W rozmowie z  nami 
Marek Gancarczyk potwier-
dził, że nie czuje się winnym 
udziału w piłkarskiej aferze 
korupcyjnej i że na pewno 
odwoła się od decyzji PZPN. 
Po rozwiązaniu kontraktu ze 
Śląskiem Wrocław, jest wol-
nym zawodnikiem. Wiosną 
zagrał kilka spotkań w ekstra-
klasie, w barwach Łódzkiego 
Klubu Sportowego. Od lata 
tego roku cały czas trenuje 
w Oławie z drugoligową ekipą 
Sebastiana Sobczaka, w której 
obecnie grają trzej jego bracia 
- Mateusz, Krzysztof i Wal-
demar, a czwarty Andrzej jest 
asystentem trenera. 

- Jeśli Marek złoży nam 
oświadczenie, że po otrzyma-
niu pisemnej decyzji w spra-
wie zawieszenia, złoży od niej 
odwołanie oraz potwierdzi, 
że nie wyjedzie za granicę, to 
w czwartek rejestruję go do 
gry w naszym klubie - dodaje 
dyrektor Witkowski. - W so-
botę będzie mógł już zagrać 
w barwach MKS przeciwko 
rybnickiemu liderowi. 

Krzysztof A. trybulsKi 
kat@gazeta.olawa.pl

Czy Marek Gancarczyk zagra wkrótce w zespole MkS SCa 
oława? na odpowiedź musimy poczekać co najmniej do soboty
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BokS 

Turniej w Świdnicy 

Pięściarze oławskiego 
Boks-Teamu wzięli udział 
w międzynarodowym 
turnieju, 13 i 14 paź-
dziernika

Organizatorem i gospo-
darzem imprezy, w której 
oprócz Polaków boksowali 
też Ukraińcy, Niemcy i Cze-
si, była świdnicka Polonia. 
W ciągu dwóch dni swoje 
umiejętności zaprezentowało 
90 zawodników, w tym trzech 
z M-GULKS Boks Team.

W pierwszym dniu, w gru-
pie wiekowej kadetów, Łukasz 
Szymański pokonał w wadze 
do 75 kg jednogłośnie na 
punkty Czecha Daniela Gri-
ma z Broumova. Junior Elvis 
Heto, w wadze do 64 kg, 
wygrał na punkty z Krystia-
nem Waligórą z BKB Dzier-

żoniów. Wojciech Maciocha 
wypunktował w wadze do 90 
kg Wojciecha Latos-Ważnego 
z Kaczor Boks Team Wał-
brzych.

W następnym dniu pod-
opieczni Jana Zamorskiego 
stoczyli wyrównane poje-
dynki, ale przegrali na punk-
ty. Wszystkie decyzje były 
niejednogłośne. Szymański 
uległ Bartłomiejowi Turczyń-
skiemu z LKB Legnica, Hetę 
pokonał Ireneusz Wojtasiń-
ski z Bombardiera Wrocław, 
a Maciocha nie sprostał Bar-

toszowi Gołębiowskiemu 
z Kaczor Boks Team.

- Cieszymy się, bo cała 
trójka zajęła drugie miejsca 
w swoich kategoriach wieko-
wych i wagowych, ale jedno-
cześnie czujemy mały niedosyt 
- mówi Tomasz Rożniatowski, 
prezes Boks Teamu Oława.  
- Walki finałowe równie do-
brze mogły się zakończyć 
werdyktem orzekającym zwy-
cięstwo naszych zawodników 
i nikt nie miałby o to większych 
pretensji.

(mecz)

Drugie miejsca oławian

łukasz Szymański (na niebiesko) boksował dzielnie, ale 
zakończył turniej na drugim miejscu
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Piłka nożna 

II liga 

Finalista Pucharu Polski 
i trzykrotny reprezentant 
naszego kraju w Pucharze 
Intertoto, klub mający 
za sobą siedem sezonów 
w najwyższej piłkarskiej 
klasie rozgrywkowej, 
obecny lider zachodniej 
grupy II ligi, przyjedzie 
w sobotę 27 października 
do Oławy

Na stadionie przy ulicy 
Sportowej Energetyk ROW 
Rybnik, bo o tej drużynie 
mowa, rozegra mecz z MKS 
SCA Oława. Stawką będą 
drugoligowe punkty. 

Drużyna z Rybnika naj-
większe triumfy święciła 
na przełomie lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, ale wciąż 
zaliczana jest do znanych 
i dobrych marek. Emocji 
w sobotnim pojedynku 
z oławską ekipą, nawiązu-
jącą do chlubnych tradycji 

Moto-Jelcza, na pewno nie 
zabraknie. 

Organizatorzy meczu 
informują, że tym razem 
miejscowi kibice będą mogli 
wejść na stadion tak jak w po-
przednich sezonach, czyli od 
ulicy Sportowej. Bilety na 

mecz można kupić wcześniej, 
w sklepie sportowym przy uli-
cy Brzeskiej w Oławie. Przy 
wejściu na stadion, oprócz 
biletu, trzeba mieć przy sobie 
dowód tożsamości.

(KAt)

Powalczą z liderem

sport
Szef  działu:  Mateusz Czajka     sport@gazeta.olawa.pl

Dali rywalom 
kopniaka!

s.37               s.39

Byli ligowcy 
w Chwalibożycach

Marek Gancarczyk  
w MKS SCA Oława?

- na tyle miesięcy  
PZPN zdyskwalifikował  

Marka Gancarczyka 

9 
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III liga seniorów 

Oławscy szczypiorniści 
doznali pierwszej porażki 
w sezonie, z zespołem, 
który ma w składzie 
byłych zawodników 
ekstraklasy i I ligi

Wrocławscy akademicy 
gościli oławian 21 paździer-
nika, w hali przy ulicy Par-
kowej. Spotkanie zaczęło 
się pomyślnie dla gości. Po 
celnych trafieniach Michała 
Zarycha, Łukasza Kuberac-
kiego i Dariusza Myślińskie-
go objęli prowadzenie 3:1. 
Później opanowała Szczy-
piorniaka niemoc strzelecka, 
a Politechnika strzeliła czte-
ry kolejne gole, obejmując 
dwubramkowe prowadzenie. 
Kolejne akcje przebiegały 
pod dyktando miejscowych. 
Kontrolowali sytuację i tyl-
ko chwilami pozwalali się 
zbliżyć Szczypiorniakowi na 
jedną bramkę. W końców-
ce „włączyli wyższy bieg” 
i wygrali pierwszą połowę 
13:9.

W drugiej części meczu 
publiczność oglądała wy-
mianę ciosów. Taki przebieg 
spotkania stawiał w korzyst-
nej sytuacji szczypiornistów 
Politechniki, którzy cały czas 
mieli kilkubramkową przewa-
gę. W 50 minucie oławianie 
zniwelowali stratę do dwóch 
goli, ale końcówka należała 
do wrocławian, mających 
lepszych zmienników. 

Porażka 22:27 nie sta-
wia podopiecznych Janusza 
Wawrzyniaka w złym świetle. 
W zespole Politechniki grało 
kilku szczypiornistów z eks-
traklasową i pierwszoligową 
przeszłością. W oławskiej 
drużynie grało dwóch de-
biutantów. Błażej Szpich to 
były rozgrywający Pogoni 
Oleśnica, natomiast Rafał 
Sapała grał kiedyś w Ślą-

sku Wrocław. Obaj zaliczy-
li również kilka występów 
międzynarodowych, więc 
trener Wawrzyniak może mieć 
z nich pożytek.

Bramki dla Szczypiornia-
ka strzelili: Łukasz Kuberacki 
- 5, Michał Zarych - 4, Paweł 
Brzeziński - 3, Mariusz Hu-
bal - 3, Tomasz Padula - 3, 
Błażej Szpich - 2 i Dariusz 
Myśliński - 2. 

- Mecz mógł się podobać, 
bo stał na poziomie przewyż-
szającym trzecią ligę - mówi 
prezes Szczypiorniaka, Robert 
Padula. - To nie tylko nasza 
opinia, ale również sędziów, 
którzy wcześniej oglądali 
spotkanie I ligi pomiędzy 
Śląskiem Wrocław a ŚKPR 
Świdnica. Trafiliśmy w tym 
dniu na mocny i doświadczony 
zespół. Cieszę się, że nawią-
zaliśmy równorzędna walkę 
z takim rywalem. To napawa 
optymizmem przed następ-
nymi meczami. Kuberacki 
strzelił dużo goli, ale gdyby 
wykorzystał wszystkie dogod-
ne okazje, to miałby ich dwa 
razy więcej. Teraz czekają nas 

dwa mecze z niżej notowanymi 
rywalami i liczymy na komplet 
punktów. Natomiast później 
czeka nas ciężka przeprawa 
w Oleśnicy. Nadal się tułamy, 
bo nie dostaliśmy zgody na 
rozgrywanie meczów w oław-
skiej hali przy ulicy Sportowej. 
Można powiedzieć, że cały 
czas gramy mecze wyjazdo-
we, bo tydzień temu byliśmy 
formalnie gospodarzami, ale 
graliśmy w Siechnicach.

 
Pozostałe wyniki iii kolejki

KOrOna TrzebnIca - azS PWSz nySa 34:34
ŚKPr II ŚWIdnIca - dzIeWIąTKa MIedź LegnIca 
30:35
chrObry II głOgóW - SPr OLeŚnIca 40:26
TrójKa Lubań - ŻagIeW II dzIerŻOnIóW 38:24

Tabela
1. dziewiątka Miedź II Legnica  3  6  104:66
2. azS Politechnika Wrocław  6  3  98:62
3. chrobry II głogów  3  4  104:74
4. ŚKPr II Świdnica  3  4  105:76
5. Szczypiorniak Oława  3  4  76:77
6. Trójka Lubań  3  2  87:89
7. SPr Oleśnica  3  2  91:103
8. Korona Trzebnica  3  1  69:99
9. azS PWSz nysa  3  1  83:118
10. Żagiew II dzierżoniów  3 0  68:121

              *
W sobotę 27 października 

Szczypiorniak Oława zagra 
z Koroną w Trzebnicy. Począ-
tek meczu o godz. 18.00.

MaTeusz e. Czajka
 mczajka@gazeta.olawa.pl

AZS Politechnika Wrocław - Szczypiorniak Oława 27:22

Znaleźli pogromcę

łukasz kuberacki (z lewej) był najskuteczniejszym zawodnikiem 
Szczypiorniaka Oława w niedzielnym spotkaniu
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Siatkówka 

III liga seniorów 

Oławianie stoczyli drama-
tyczną batalię z rezerwą 
wrocławskiej gwardii. 
niestety przegrali

Pierwszy i drugi set były 
bardzo zacięte, oba roz-
strzygnięte na przewagi. 
Najpierw wygrali oławianie 
28:26, a później Gwardia 
II 31:29. Po trzeciej par-
tii, przegranej do 19, pod-
opieczni Tomasza Reczucha 
byli lepsi w czwartej, po-
konując wrocławian 25:21. 
W tie-breaku więcej spoko-

ju zachowali gospodarze, 
wygrywając 15:11, a całe 
spotkanie 3:2. 

Jest to drugi mecz z rzę-
du, który oławianie prze-
grywają po pięciu setach. 
W poprzedniej kolejce, 
w spotkaniu z MKS Rosiek 
Syców, było podobnie.

MKS Olavia: Mateusz 
Bryłkowski, Michał Paty-
kiewicz, Grzegorz Kraw-
czyk, Grzegorz Zawada, 
Michał Franczak, Bartosz 
Gaik, Miłosz Engel, Piotr 
Krysiński, Michał Boczar, 

Jakub Pasierbowicz, Grze-
gorz Kochel i Tomasz Re-
czuch.

Pozostałe wyniki iV kolejki
ren-buT złOTOryja - IKar LegnIca 2:3
POgOń góra - chrObry głOgóW 1:3
KuS-KuS KaMIenna góra - OPaL KudOWa 
zdrój 1:3
rOSIeK SycóW - OLIMPIa KOWary 3:1

Tabela
1. gwardia II Wrocław  4  10  12:6
2. chrobry głogów  3  9  9:2
3. rosiek Syców  4  8 10:7
4. Ikar Legnica  4  7  10:7
5. Opal Kudowa zdrój  3  6  6:4
6. Olimpia Kowary  4  6  9:8
7. MKS Olavia  3  4  7:8
8. Kus-Kus Kanienna góra  4  3  7:12

9. ren-but złotoryja  4  1  4:12
10. Pogoń góra  3  0  1:9

                 *
W sobotę 27 października 

MKS Olavia podejmie Ren-
-But Złotoryja, w hali OCKF. 
Początek meczu o godz. 19.00.

(MeCz)

Gwardia II Wrocław - MKS Olavia 3:2

Nasi wrócili na tarczy

Siatkówka 

Liga kadetek 

Oławianki tylko w pierw-
szym secie nawiązały 
wyrównaną walkę z fawo-
rytkami

W pierwszej partii oba 
zespoły grały punkt za punkt, 
do stanu 22:22. Później za-
wodniczka Sobieskiego ze-
psuła zagrywkę, MOS objął 
prowadzenie i wygrał 25:23. 
Dwa kolejne sety były jed-

nostronnym widowiskiem 
i wrocławianki zwyciężały do 
9 i do 14.

- W pierwszej partii moje 
zawodniczki grały jak rów-
ny z równym, ale błąd na 
zagrywce spowodował, że 
wrocławianki objęły prowa-
dzenie, którego nie oddały do 
końca - mówi trener Bogusław 
Piotrowski. - Później z moich 
dziewcząt zeszło powietrze 
i następne sety były dla MOS 
formalnością.

Sobieski Oława: Micha-
lina Wojciechowska, Patrycja 
Monastyrska, Magdalena Bo-
ruch, Kamila Jadach, Weroni-

ka Maśnicka, Natalia Sawicka, 
Aleksandra Kurylak, Karolina 
Wicher, Klaudia Rausińska, 
Klaudia Nędzarek, Aleksandra 
Dwojak i Martina Faro.

w pozostałych meczach 
iV kolejki

chełMIec Wałbrzych - MMKS KłOdzKO 3:0
MKS ŚWIdnIca - TygrySy STrzeLIn 3:0

Tabela
1. MKS Świdnica  4  8  12:0
2. MOS Wrocław  4  7  9:3
3. Tygrysy Strzelin  4  7  9:3
4. chełmiec Wałbrzych  4  5  3:9
5. Sobieski Oława  4  5  3:11
6. MMKS Kłodzko  4  4  2:12

                *
W sobotę 3 listopada siat-

karki Sobieskiego z Chełm-
cem Wałbrzych w Oławie, 
w hali OCKF. Początek meczu 
o godz. 10.00.

(MeCz)

Sobieski Oława - MOS Wrocław 0:3

Zeszło powietrze
Siatkówka 

Liga młodziczek 

W trzecim turnieju, koń-
czącym rundę zasadniczą, 
zawodniczki Sobieskiego 
odnotowały zwycięstwo 
i poniosły porażkę. Pod-
opieczne bogdana erbela 
awansowały do dalszych 
rozgrywek

Gospodarzem kolej-
nego cyklu był Wrocław. 
Tamtejsze Tabasco prze-
grało mecz z Tygrysami 
Strzelin 0:2 (5:25 i 18:25). 
Kolejne spotkanie było 
bardziej wyrównane, ale 

oławianki również musiały 
uznać wyższość strzeli-
nianek 1:2 (17:25, 25:20 
i 6:15). W ostatnim me-
czu podopieczne Erbela 
ograły Tabasco 2:0 (25:13 
i 25:11). Ciekawostką jest 
fakt, że w oławskim ze-
spole grają trzy siostry Ze-
mankiewiczówny. Hanna 
i Barbara są bliźniaczka-
mi, natomiast Monika jest 
o rok starsza.

- Awansowaliśmy do naj-
lepszej dwunastki na Dolnym 
Śląsku i czekamy na nowy 
terminarz - mówi trener Er-
bel. - Pierwszy mecz zagramy 
najwcześniej za dwa tygo-
dnie. To zależy od losowania.

Sobieski: Aleksandra 
Gachowska, Marta Żygadło, 
Klaudia Małek, Katarzyna 
Czernik, Wiktoria Szumiel, 
Patrycja Marczuk, Daria 
Dulewicz, Karolina Go-
styńska oraz Monika, Hanna 
i Barbara Zemankiewicz.

Tabela po rundzie 
zasadniCzej

1. Tygrysy Strzelin  6  11  10:4
2. Sobieski Oława  6  9  7:6
3. Tabasco Wrocław  6  7  3:10

(MeCz)

Grają dalej

Siatkówka 

Liga juniorów 

W tygodniu nastąpiła 
zmiana na stanowisku 
szkoleniowca MKS. Tomasza 
reczucha zastąpił Marcin 
Murdzek

Drużyna pod opieką nowe-
go trenera zagrała w Jaworze 
ambitnie, do szczęścia zabra-
kło jej niewiele. W pięciose-
towym maratonie lepszy był 

Spartakus Jawor - MKS Olavia 3:2

Nie poszło

Piłka ręczna 

Dla dzieci 

Szczypiorniak Oława 
prowadzi w powiecie za-
jęcia dla początkujących

W Oławie treningi odby-
wają się w środy, od godz. 
15.30 do 17.00 oraz w czwart-
ki od 16.30 do 18.00. Są pro-
wadzone w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 przy ulicy 3 
Maja.

Szkolenie dzieci prowa-
dzone jest również w Jelczu-
-Laskowicach - w poniedziałki 
od 16.30 do 18.00 i środy od 
17.30 do 19.00 - w Szkole 
Podstawowej nr 2, przy alei 
Młodych 2. Natomiast w mar-
cinkowickiej hali sportowej 
- w poniedziałki i piątki od 
14.30 do 16.00. 

Zapisy przyjmowane są 
przed treningiem, bądź telefo-
nicznie, przez prezesa Szczy-
piorniaka Oława, Roberta 
Padulę tel. 605-557-601.

(MeCz)

Zaproszenie 
na treningi

Spartakus, wygrywając 3:2 
(27:25, 25:23, 21:25, 18:25 
i 15:12).

Pozostałe mecze V kolejki
VIcTOrIa PWST Wałbrzych - IKar LegnIca 3:1
POgOń góra - KuS-KuS KaMIenna góra 1:3

Tabela
1. KuS-KuS Kamienna góra  5  10  15:5
2. Spartakus jawor  5  9  14:10
3. MKS Olavia  5  7  11:10
4. Ikar Legnica  5  7  9:11
5. Victoria PWST Wałbrzych  5  7  8:11
6. Pogoń góra  5  5  5:15

                 *
W niedzielę 28 paździer-

nika MKS Olavia spotka się 
z Ikarem w Legnicy, początek 
o godz. 11.00.

(MeCz)
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Klasa „O” seniorów 

Mecz drużyn sąsiadują-
cych w tabeli dostarczył 
dużo emocji. Podopieczni 
Krzysztofa Konona kończyli 
spotkanie w dziewiątkę

1:0 - PatryK Kozina (w 11 Min.) 
1:1, 1:2 - toMasz Bartosz (24 i 51)
2:2 - Krzysztof telatyńsKi (59)

Jelcz-laskowice 
20 PaździerniKa 2012. widzów oKoło 70. 

Sędziowali 
Mateusz Maj - jaKo główny oraz toMasz 
zięBa i Mateusz MiłKowsKi - asystenci 
liniowi. 

czerwone kartki
KacPer rydzyK (w 80 Min.) i Michał sado 
(86) - oBaj Po drugiej żółtej, za faule.

Żółte kartki
KacPer rydzyK, Mateusz wilKowsKi, łuKasz 
wójciKiewicz i Miłosz Bandura - wszyscy za 
faule oraz Michał sado i dariusz giełżecKi 
- za niesPortowe zachowanie.

czarni
giełżecKi - januszKiewicz (55 zasKórsKi), 
czajKa, rydzyK, sado - zygMunt (59 
jacKowsKi), doMino, KoPeK, wilKowsKi (64 
jaszczyszyn), Kozina - telatyńsKi. 

strzelinianka
Put - gierczaK, andrych, sKoruPsKi, 

więcKowsKi - KaczMareK (86 sojKa), 
wójciKiewicz (57 MilewsKi), Bandura, chytry 
(69 Burtan) - Bartosz, wolańsKi (76 góra).

Po słabszym początku roz-
grywek oba zespoły radzą sobie 
coraz lepiej, dlatego spotkanie 
zapowiadało się bardzo cieka-
wie. 

Najpierw zaatakowali przy-
jezdni. W 8 minucie Kacper 
Chytry dośrodkował z prawego 
skrzydła, a główkę Tomasza Bar-
tosza obronił Dariusz Giełżecki. 
Po chwili Paweł Wolański uwol-
nił się spod opieki obrońców, 
podał do Bartosza, który trafił 
w Giełżeckiego.

Miejscowi odpowiedzieli 
w 11 minucie. Krzysztof Te-
latyński wpadł na pole karne, 
minął zwodem obrońcę, do-
środkował wzdłuż bramki, a za-
mykający akcję Patryk Kozina 
umieścił piłkę w siatce. Siedem 
minut później Dominik Domino 
przestrzelił z ostrego kąta po 
podaniu Koziny.

Goście ze Strzelina ruszyli 
do odrabiania strat, a jelczanie 
skupili się na defensywie, licząc 

na kontrataki. W 20 minucie 
Chytry przegrał pojedynek sam 
na sam z Giełżeckim. Następnie 
lewą stroną przedarł się Tomasz 
Kaczmarek, dośrodkował do 
Chytrego, ten przedłużył do 
Bartosza, który doprowadził 
do remisu strzałem z bliskiej 
odległości. Kilkanaście mi-
nut później uderzenie z rzutu 

wolnego Jakuba Skorupskiego 
z najwyższym trudem obronił 
golkiper Czarnych.

W końcówce pierwszej poło-
wy Kozina sprytnie podał z rzutu 
rożnego do Mateusza Czajki, 
ten trafił w obrońcę, a dobitkę 
zablokowano. Stoper Czarnych 
reklamował rzut karny, jednak 
arbiter nie zareagował.

Po zmianie stron było po-
dobnie. Strzelinianie dłużej 
utrzymywali się przy piłce, 
a miejscowi kontratakowali.

W 51 minucie przyjezdni 
objęli prowadzenie. Kaczmarek 
wykorzystał kiks Marka Janusz-
kiewicza, wycofał do Bartosza, 
który drugi raz trafił do siatki. 
Po chwili ten zawodnik mógł 
skompletować hattricka, ale był 
na spalonym. Szczęście gości nie 
trwało zbyt długo. W 59 minucie 
prostopadłym podaniem popisał 
się Sławomir Kopek, a Tela-
tyński wyrównał efektownym 
strzałem.

W 65 minucie Rafał Gier-
czak przerzucił do Kaczmarka, 
który przestrzelił, mając przed 
sobą tylko bramkarza. Z kolei 
atomowe uderzenie Dominy 
obronił Eryk Put, a Telatyński 
spudłował zza szesnastki. 

W końcowych minutach 
było nerwowo. Najpierw czer-
woną kartkę zobaczył Kacper 
Rydzyk, a chwilę później to 
samo dostał Michał Sado. Przy-
jezdni ruszyli do ataku, jednak 
osłabieni jelczanie mądrze się 
bronili i mecz zakończył się spra-
wiedliwym podziałem punktów.

tomasz neumann 
tneumann@gazeta.olawa.pl

Czarni Jelcz-Laskowice - Strzelinianka Strzelin 2:2

Remisowo i nerwowo

Patryk kozina (w białym stroju) strzelił pierwszego gola dla 
Czarnych w tym sezonie. Powoli wraca do dyspozycji  
z poprzednich rozgrywek
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Piłka nożna 

III liga 

foto-higiena zremisowała 
w Świdnicy z Polonią/spar-
tą. cieszyć może punkt, 
zdobyty przez gacian na 
wyjeździe, ale martwi styl 
ich gry

0:1 - MareK Budny (w 13 Min.)
1:1 - szyMon Borowy (31)

Świdnica
20 PaździerniKa 2012. widzów oKoło 300.

Sędziowali
MareK dłuBała jaKo główny oraz roBert 
łaBuzińsKi i norBert deluga - asystenci 
liniowi (luBin).

Żółte kartki
dawid salaMon (w 41 Min.), Krzysztof 
sMolińsKi (65) i dawid schie (70) - wszyscy 
za faule.

Polonia
Bęc - luBer, lato, salaMon, MiętKiewicz 
- Borowy, celuch, fojna, Madziała (78 
MorawsKi) - KuKla, KliMczaK.
 

Foto-Higiena
Mazur - P.Przytuła (60 tarasewicz), 
Kuźniecow, sMolińsKi, KoszelowsKi - 
M.Przytuła, sorBian, soczewsKi - schie, 
Budny, KucyniaK (90 Bartocha).

Przed meczem oba ze-
społy dzielił w tabeli jeden 
punkt. Dla obu trzy kolejne 
mogły być krokiem milowym 
na drodze do utrzymania się 
w III lidze. - Dół tabeli jest 
mocno spłaszczony, przewa-
ga Foto-Higieny nad strefą 
spadkową to tylko 3 punk-
ty. Gramy o zwycięstwo i o 
spokojną zimę - powiedział 
przed spotkaniem dyrektor 
świdnickiego klubu, Mateusz 
Dzień. Polonia/Sparta opiera 
się na młodych zawodnikach 
z miasta i okolic, wzmocnio-
na dwoma doświadczonymi 
graczami. Jacek Fojna ma za 
sobą występy m.in. w Arce 
Gdynia i Górniku Wałbrzych, 
natomiast Jarosław Lato grał 
9 sezonów w ekstraklasie, 
a jako zawodnik Groclinu 
i potem Jagiellonii Białystok, 
wywalczył z tymi klubami 
Puchar Polski.

Mecz rozpoczął się od 
przewagi przyjezdnych. Pod-
opieczni Krystiana Pikausa 

nie mieli większych proble-
mów z rozrywaniem obrony 
gospodarzy, z akcjami w środ-
ku pola i długimi podaniami na 
skrzydła. Od początku stwa-
rzali zagrożenie pod bramką 
rywali. Z takiej akcji strzelili 
gola. Za obrońców podał Mie-
czysław Przytuła, a najszyb-
szy był Marek Budny, który 
w sytuacji sam na sam nie dał 
szans bramkarzowi Polonii. 

Foto-Higiena nadal stoso-
wała wysoki pressing, utrud-
niając gospodarzom rozgry-
wanie piłki. Jeśli oni stwarzali 
zagrożenie, to atakując prawą 
stroną, gdzie bardzo aktywny 
na skrzydle był Szymon Bo-
rowy. Nie mógł jednak wiele 
zdziałać w pojedynkę. 

Goście kontynuowali 
dobrą grę. Kolejne podanie 
dotarło do Budnego, który 
przedarł się prawą stroną na 
pole karne i wycofał piłkę do 
Pawła Boczarskiego. Strzał 
tego drugiego był jednak zbyt 
lekki i Piotr Bęc obronił.

Bramkę wyrównującą po-
przedziły dwie okazje 16-let-
niego Gracjana Klimczaka, 
który próbował wykorzystać 
niefrasobliwość gości, ale nie 
osiągnął celu. Potem jednak 
przed własnym polem karnym 
piłkę stracił Paweł Boczarski, 
a przejął ją Jacek Fojna i ude-
rzył na bramkę. Marcin Mazur 
odbił futbolówkę, ale przy 
dobitce Szymona Borowego 
był bezradny. 

Wyrównanie dodało skrzy-
deł świdniczanom. Po kolejnej 
stracie Foto-Higieny, sam na 
sam z bramkarzem znalazł się 
Klimczak, ale górą był Mazur. 
Następną szansę miał Damian 
Cieluch - minął trzech obroń-
ców i strzelił płasko tuż przy 
słupku. Na szczęście świetna 
interwencja Mazura, pozwo-
liła gościom zejść na przerwę 
z wynikiem remisowym.

W drugiej połowie stało 
się jasne, że Foto-Higiena ze 
strony dominującej stała się 
zdominowaną. - Byliśmy już 

bardzo zmęczeni - powiedział 
po meczu strzelec gola Marek 
Budny. Zmęczenia nie było 
widać u gospodarzy. W 65 mi-
nucie, po ich szybkiej kontrze, 
Marcin Mazur znowu był oko 
w oko z Klimczakiem, ale 
i tym razem wygrał pojedy-
nek. W końcówce spotkania 
ładnym rajdem popisał się 
Mariusz Miątkiewicz. Minął 
kilku zawodników, ale niecel-
nie dogrywał na pole karne. 

Zawodnicy z Gaci stwo-
rzyli w drugiej połowie tylko 

dwie akcje ofensywne. W 53 
minucie strzelił Boczarski, ale 
spudłował. Już w doliczonym 
czasie gry podanie z prawej 
strony trafiło przed pole kar-
ne do Jacka Sorbiana, który 
jednak nie opanował piłki i z 
groźnie wyglądającej akcji 
nic nie wyszło. Trzy punk-
ty, mimo nie najlepszej gry, 
były na wyciągnięcie... nogi 
Sorbiana.

arkadiuSz okoń 
sport@gazeta.olawa.pl

Polonia/Sparta Świdnica - Foto-Higiena Gać 1:1

W kiepskim stylu, ale z punktem

Wyniki Xiii kolejki
Czarni J-L - Strzelinian-

ka 2:2, Sokół Marcinkowice 
- Piast 2:3 (gole dla Sokoła: 
Piotr Walczak i Mateusz Soro-
czyński), LKS St.Śleszów - Bór 
2:1, KP Brzeg Dolny - Dolpasz 
Skokowa 6:0, Puma - Polonia 
Środa Śl. 0:3, Polonia Wrocław 
- Dąb 2:0, Wiwa - Polonia Jaszo-
wice 4:0, Orzeł - KS Łozina 2:3.

tabela Po Xiii koleJce
1. lKs stary Śleszów  13  35  39:13
2. KP Brzeg dolny  13 29  44:9
3. Polonia wrocław  13  27  33:16
4. Ks łozina  13  26  24:19
5. Polonia jaszowice  13  23  34:25
6. strzelinianka strzelin  13  21  15:21
7. Czarni Jelcz-Laskowice  13  19  23:28
8. Bór oborniki Śląskie  13  17  20:20
9. wiwa goszcz  13  17 28:20
10. Piast żerniki (wrocław)  13  17  23:33
11. Sokół Marcinkowice  13  17  24:28
12. dąb dobroszyce  13  15  25:22
13. Polonia Środa Śląska  3  13  25:26
14. orzeł sadków  13  11  15:28
15. dolpasz skokowa  13  10  12:35
16. Puma Pietrzykowice  13  1  8:49

                 *
W XIV kolejce zmierzą 

się: Dolpasz - Czarni J-L (w 
niedzielę, 28 września, o godz. 
11.00), KS Łozina - Sokół M. (w 
niedzielę, 28 września, o godz. 
13.00), Bór - Strzelinianka, 
Dąb - KP Brzeg Dolny, Polonia 
Jaszowice - Polonia Wrocław, 
Piast - Wiwa, Polonia Środa Śl. 
- Orzeł, LKS St. Śleszów - Puma.

Klasa „o” seniorów

Tabela III ligi

Powiedzieli po meczu notował: (oko)

Marek Budny - napastnik Foto-Higieny: 
- Miałem siły najwyżej na 35 minut gry. Przez półtora tygodnia nie trenowałem. Wszyscy w ogóle jesteśmy mocno zmęczeni, 

choć nie trenujemy zbyt intensywnie. Rozmawialiśmy po meczu z trenerem i będziemy próbowali rozwiązać ten problem. Początek 
spotkania mieliśmy dobry, po utracie gola zeszło z nas powietrze, a Świdnica przejęła inicjatywę. Po przerwie nastawiliśmy się na grę 
z kontry, nie było jednak mowy o bronieniu wyniku. Chcieliśmy wygrać. Nie było to może najlepsze spotkanie w naszym wykonaniu, 
ale ze zdobytego punktu można się cieszyć. Chcielibyśmy zawsze wygrywać, ale tak się nie da.
Szymon Borowy - pomocnik Polonii/Sparty:

- Nie baliśmy się przeciwnika, choć początek mógł na to wskazywać. Później jednak z każdą minutą grało nam się lepiej. Trzeba 
pamiętać, że to był bardzo trudny rywal, dobrze grający z kontry. My graliśmy o zwycięstwo, które było w zasięgu ręki. Chcąc się 
utrzymać, musimy wygrywać takie mecze. Można powiedzieć, że dzisiaj straciliśmy dwa punkty, a zyskaliśmy tylko jeden. Jeśli chodzi 
o moją grę, to zawsze może być lepiej, ale tego dnia dałem z siebie naprawdę wszystko. Szkoda, że nie udało się wygrać.

Wyniki XIII kolejki
Polonia/Sparta Świdnica - Foto-Higiena Gać 1:1, Lechia 

Zielona Góra - Prochowiczanka 1:0, Orzeł Międzyrzecz 
- Promień 0:2, Piast - Ślęza 1:2, Ilanka - Sprotavia 1:0, Bie-
lawianka - Pogoń 1:1, Orzeł Ząbkowice Śląskie - Polonia 
Trzebnica 1:4, Lechia Dzierżoniów - Motobi/Bystrzyca 3:1.

Miejsce                                                                 zwycięstwa                PorażKi               BraMKi
          drużyna                                                                         reMisy                   PunKty               
1. lechia zielona góra  11  1  1  34  46:9
2. Ślęza wrocław  9  3  1  30  36:11
3. ProMień żary  9  2  2  29  24:15
4. lechia dzierżoniów  7  3  3  24  21:11
5. Pogoń ŚwieBodzin  7  2  4  23  24:18 
6. ilanKa rzePin  6    3  22  20:15 
7. ProchowiczanKa Prochowice  6  1  6  19  22:19 
8. Foto-Higiena gać  3  6  4  15  17:21
9. Polonia/sParta Świdnica  3  5  5  14  21:22 
10. BielawianKa Bielawa  3  5  5  14  17:21
11. Piast Karnin  4  2  7  14  14:21 
12. sProtavia szProtawa  3  4  6  13  10:15 
13. orzeł ząBKowice Śl. 4  0  9  12  20:28
14. Polonia trzeBnica  3  3  7  12  15:27 
15. MotoBi/Bystrzyca Kąty wr.  3  2  8  11  12:21 
16. orzeł Międzyrzecz  0  3  10  3  6:50 

                                        *
W XIV kolejce w sobotę 27 października Foto-Higiena 

Gać zagra na własnym terenie z Orłem Ząbkowice Śląskie. 
Początek meczu o godz. 14.00.

Zestaw pozostałych par XIII kolejki: Promień - Mo-
tobi/Bystrzyca, Orzeł Międzyrzecz - Piast, Ślęza - Ilanka, 
Sprotavia - Lechia Zielona Góra, Prochowiczanka - Biela-
wianka, Pogoń - Polonia/Sparta Świdnica, Polonia Trzebnica 
- Lechia Dzierżoniów.

(mecz)
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PIŁKA NOŻNA
II liga Fotogaleria z meczu na:

Tabela II ligi
Wyniki XIII kolejki, rozegranej 20 października:

MKS Kluczbork - MKS SCA Oława 0:1, Energetyk 
ROW - Lech 4:0, Bytovia - Calisia 0:0, Chrobry - Chojni-
czanka 0:2, Ruch - Zagłębie 0:1, Raków - Gryf 1:1, Górnik 
- Rozwój 1:0, Elana - KS Polkowice 0:2, Tur - Jarota 1:1. 

MIEJSCE        ZWYCIĘSTWA    PORAŻKI               BRAMKI
           DRUŻYNA           REMISY  PUNKTY

1. ENERGETYK ROW RYBNIK      8   2    3   26   22:15
2. LECH RYPIN        8   2    3   26   21:18
3. BYTOVIA BYTÓW        7   4    2   25   21:9
4. CHOJNICZANKA CHOJNICE      7   2    4   23   22:11
5. CALISIA KALISZ        6   4    3   22   10:10
6. RAKÓW CZĘSTOCHOWA      6   3    4   21   16:13
7. ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC      6   2    5   20   16:13
8. KS POLKOWICE        6   1    6   19   22:15
9. MKS KLUCZBORK       5   3    5   18   25:16
10. CHROBRY GŁOGÓW       5   3    5   18   13:15
11. ROZWÓJ KATOWICE       4   4    5   16   14:14
12. GÓRNIK WAŁBRZYCH      5   1    7   16   11:14
13. TUR TUREK        4   3    6   15   13:15
15. GRYF WEJHEROWO       3   6    4   15   11:18
14. MKS SCA OŁAWA       3   5    5   14   14:20
16. JAROTA JAROCIN       2   6    5   12   11:14
17. RUCH ZDZIESZOWICE      2   5    6   11   8:19
18. ELANA TORUŃ        0   4    9   4   1:22

* W XIV kolejce, MKS SCA Oława zagra w sobotę 27 
października z Energetykiem ROW Rybnik. Początek meczu 
na stadionie przy ulicy Sportowej w Oławie - o godz. 15.00.

Zestaw pozostałych par: Lech - Górnik, Chrobry - Bytovia, 
Calisia - MKS Kluczbork, Chojniczanka - KS Polkowice, Gryf 
- Ruch, Zagłębie - Tur, Rozwój - Raków, Jarota - Elana.

(KAT)

Powiedzieli po meczu notował (KAT)

Po serii niepowodzeń oławianie 
zasłużenie pokonali będący na 
fali (od szóstej kolejki) kluczbor-
ski MKS.- Nareszcie! Nareszcie 
udało się wygrać! Cały miesiąc 
czekaliśmy na to zwycięstwo - 
tak mówił na pomeczowej konfe-
rencji prasowej, trener oławskiej 
drużyny Sebastian Sobczak, nie 
ukrywając zadowolenia.- Cza-
sami drużynie potrzebny jest 
jakiś wstrząs, jakiś kopniak i dziś 
takiego kopniaka dała nam 
Oława - komentował Andrzej 
Konwiński, trener gospodarzy

0:1 - MATEUSZ PEROŃSKI (W 17 MIN.) 

KLUCZBORK
20 PAŹDZIERNIKA 2012. STADION MOSIR. 
WIDZÓW OK. 800, W TYM OK. 60 Z OŁAWY.

SĘDZIOWALI 
MAREK ŁUKIEWSKI Z OLSZTYNA JAKO GŁÓWNY, 
KRYSTIAN TOPA I ADAM POLAKOWSKI - 
ASYSTENCI LINIOWI ORAZ MACIEJ STANISZEWSKI 
- SĘDZIA TECHNICZNY (WARMIŃSKO-MAZURSKI 
ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ).

CZERWONA KARTKA
MATEUSZ ARIAN (W 79 MIN.) - PO DRUGIEJ 
ŻÓŁTEJ, ZA FAUL.

ŻÓŁTE KARTKI
PAWEŁ ŁODYGA (W 72 MIN.), MATEUSZ ARIAN 
(75 I 79), MATEUSZ PEROŃSKI (+90) I MATEUSZ 
POWAŻNY (+90) - WSZYSCY ZA FAULE.

MKS KLUCZBORK
ABRAMOWICZ - ORŁOWICZ, GIERAK, GANOWICZ, 
BZDĘGA (83 JURGA) - HOBER, SWĘDROWSKI, 
NIZIOŁEK, ARIAN, KUMIEC (58 KACZMAREK) 
- KOJDER.

MKS SCA OŁAWA
MORDAL (6) - WEJEROWSKI (5), KALINOWSKI (5), 
SIKORSKI (5), KIEŁBASA (5) - M.GANCARCZYK (4) 
(+90 BABIJ - NIESKLASYFIKOWANY), PEROŃSKI 
(5) (+90 PAWLAK - NIESKLASYFIKOWANY), 
W.GANCARCZYK (5), K.GANCARCZYK (5) (86 
POWAŻNY - NIESKLASYFIKOWANY) - ŁODYGA (4), 
LIPIŃSKI (3) (74 MIERZWA - 2).

Kluczborski MKS nie 
przegrał siedmiu kolejnych 

spotkań, a przed tygodniem 
wysoko pokonał w Rypinie 
ówczesnego lidera. Przed po-
jedynkiem z oławskim MKS 
SCA był więc zdecydowanym 
faworytem. Trener zespołu 
z Kluczborka Andrzej Kon-
wiński uczulał jednak swoich 
zawodników, że niska pozycja 
w tabeli oławskiej drużyny nie 
odzwierciedla jej rzeczywistej 
formy i poziomu umiejętności. 
To się potwierdziło, zwłaszcza 
w pierwszej części meczu, 
kiedy oławianie od początku 
zdecydowanie dominowali. 
Już w 5 minucie, po indywi-
dualnej akcji, na dobrej pozycji 
był Dawid Lipiński, ale strzelił 
za słabo z 16 metrów i golkiper 
gospodarzy nie miał proble-
mów z obroną. W 14 minucie 

lewym skrzydłem zaatakował 
Mateusz Gancarczyk i podał do 
Pawła Łodygi, który przebiegł 
z piłką kilkanaście metrów, 
wpadł na pole karne i był 
na wprost bramki. Zamiast 
strzelać, podał na prawo do 
Dawida Lipińskiego, którego 
przyblokował obrońca i w ten 
sposób oławianie stracili dobrą 
okazję do zdobycia gola. Co się 
odwlecze, to nie uciecze. Przed 
polem karnym gospodarzy 
faulowany był Waldemar Gan-
carczyk. Rzut wolny wykonał 
jego brat Krzysztof, podając 
na długi słupek, a tam swoją 
przewagę wzrostu perfekcyjnie 

wykorzystał Mateusz Peroński 
i z bliskiej odległości wpako-
wał głową piłkę do siatki. 

Miejscowi kibice spodzie-
wali się teraz huraganowych 
ataków swoich ulubieńców, 
a tymczasem skończyło się 
na wrzutce Wojciecha Bzdęgi 
z rzutu wolnego, zneutralizowa-
nej przez Sebastiana Mordala, 
oraz na dalekim uderzeniu Ma-
teusza Ariana, z czym także po-
radził sobie oławski bramkarz. 
Na boisku nadal dominowali 
goście - częściej byli przy piłce 
i konstruowali groźniejsze ak-
cje. W 23 minucie kluczborscy 
obrońcy wybili futbolówkę na 

rzut rożny, po mocnym strzale 
Dawida Lipińskiego. Z kolei po 
podaniu od Łodygi, „Lipa” był 
sam przed bramkarzem miej-
scowych, ale stał tyłem do nie-
go i gdy się odwrócił do strzału, 
został zablokowany. W 31 
minucie przed polem karnym 
sfaulowano rozpędzonego Ło-
dygę, ale uderzenie Krzysztofa 
Gancarczyka z rzutu wolnego 
było niecelne. W 38 minucie 
Paweł Łodyga przeprowadził 
indywidualną akcję i strzelił 
zza „szesnastki”, ale Mateusz 
Abramowicz sparował futbo-
lówkę na rzut rożny, chociaż 
z dużym trudem. 

Gospodarze w tym czasie 
nie potrafili się zrewanżować 
groźną akcją. Udało im się 
dopiero na pięć minut przed 
końcem pierwszej połowy, za 
sprawą Tomasza Swędrow-
skiego, który wpadł na pole 
karne gości i uderzył z 15 
metrów. Mordal podbił piłkę 
końcami palców, a ta wylądo-
wała na poprzeczce. 

W 45 minucie oławianie 
mogli podwyższyć. Mateusz 
Gancarczyk, wykorzystując 
swoją szybkość, minął kilku 
rywali, jednak za daleko wypu-
ścił sobie piłkę i przechwycił ją 
bramkarz. 

Po zmianie stron najpierw 
zaatakowali gospodarze, ale 
po podaniu Rafała Niziołka 
do Michała Kojdera szybszy 
od kluczborskiego napastnika 
był Sebastian Mordal. 

W 50 minucie dośrodko-
wał z rzutu wolnego Waldemar 
Gancarczyk, a tym razem 
kunsztem bramkarskim popisał 

się Mateusz Abramowicz - po 
główce Dawida Lipińskiego 
efektowną paradą wybił piłkę 
na rzut rożny. W rewanżu groź-
nie z 16 metrów strzelił Swę-
drowski, ale oławski bramkarz 
pokazał, że także jest w tym 
dniu w dobrej formie - wy-
ciągnął się jak struna i wybił 
futbolówkę na róg. 

Oławianie wciąż atako-
wali, a nienadążający za nimi 
gospodarze często faulowali. 
Najpierw po faulu na „Li-
pie” strzelił z wolnego bez-
pośrednio na bramkę Mateusz 
Gancarczyk, ale Abramowicz 
i tym razem był na posterunku. 
Potem w odstępie czterech 
minut za nieregulaminowe 
zagrania zarobił dwie żółte 
kartki Mateusz Arian i wyle-
ciał z boiska. Nieco wcześniej 
pięknym strzałem w okienko 
popisał się Kamil Mierzwa, 
ale kluczborski bramkarz znów 
świetnie interweniował. 

Grając z przewagą jednego 
zawodnika, oławianie niespo-
dziewanie zwolnili tempo. Wy-
korzystali to gospodarze, rzuca-
jąc się do desperackich ataków. 
W 83 minucie, po podaniu od 
Niziołka, na czystej pozycji był 
Wojciech Hober, ale Mordal nie 
dał się pokonać. 

Sędzia przedłużył mecz aż 
o 5 minut i w tym czasie gospo-
darze mieli jeszcze dwie okazje, 
by przynajmniej zremisować. 
Na szczęście dla oławian, strza-
ły Adama Orłowicza i Igora 
Jurgi, oddane z bliskiej odległo-
ści, nie trafiły do celu.

KRZYSZTOF A. TRYBULSKI 
kat@gazeta.olawa.pl

MKS Kluczbork - MKS SCA Oława 0:1

Dali rywalom kopniaka!

Mateusz Peroński (przy piłce) zdobył złotego gola dla oławskiej drużyny, która po długim 
okresie posuchy, wreszcie zwyciężyła
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Sebastian Sobczak - trener MKS SCA 
- Nareszcie! Nareszcie udało się wygrać! Cały miesiąc czekaliśmy na to zwycięstwo. Nasza gra wyglą-

dała dotąd dużo lepiej niż pokazuje to tabela. Dzisiaj zagraliśmy nie tylko dobry mecz, ale przede wszystkim 
skutecznie w ataku i bez poważnych błędów w defensywie. 

Andrzej Konwiński - trener MKS Kluczbork 
- Każda dobra passa kiedyś się kończy. Przed konfrontacją z oławianami bałem się „syndromu Rypi-

na”, czyli tego, jak tydzień temu zachowali się piłkarze Lecha przed meczem z moją drużyną. Zachłysnęli 
się zwycięstwem nad liderem, w dodatku na jego boisku i po prostu nas zlekceważyli. Uczulałem na to 
swoich piłkarzy, ale jak było widać na boisku, nie wzięli sobie zbytnio do serca moich słów. Grali bardzo 
źle, zwłaszcza w pierwszej połowie, po której powinienem wymienić co najmniej pół drużyny. Po przerwie 
było już dużo lepiej i byliśmy bliscy remisu, ale zabrakło skuteczności i trochę szczęścia pod bramką rywali. Czasami drużynie 
potrzebny jest jakiś wstrząs, jakiś kopniak i dziś takiego kopniaka dała nam Oława. 

 
Bartłomiej Gawron - obrońca MKS Kluczbork, był piłkarz MKS Oława 

- Żałuję, że nie mogłem dziś wystąpić w rywalizacji z byłymi kolegami. Wyeliminowała mnie kontuzja. 
Wspólnie z trenerem analizowaliśmy grę oławian w dotychczasowych meczach drugoligowych i wyszło 
z tego, że lepiej im idzie na wyjazdach. Dzisiaj, niestety dla nas, to się w pełni potwierdziło. Zwłaszcza 
w pierwszej połowie oławski MKS grał zdecydowanie lepiej niż moi obecni koledzy. Goście wymieniali 
sporo szybkich podań i konstruowali składne akcje. Nam zabrakło trochę szczęścia w samej końcówce, by 

przynajmniej zremisować.

Mateusz Peroński - pomocnik MKS SCA 
- W kilku poprzednich meczach graliśmy całkiem nieźle, ale nie zdobywaliśmy punktów. Dziś nasza gra 

niewiele się różniła od tej, jaką prezentowaliśmy w tamtych pojedynkach, ale za to przyniosła konkretny 
efekt w postaci zwycięstwa i z tego się bardzo cieszymy. Ja podwójnie, a nawet potrójnie, bo po pierwsze - 
wygraliśmy jako zespół, po drugie - niedawno zaleczyłem kontuzję, i jak widać było w dzisiejszym meczu, 
nie ma już po niej śladu, i wreszcie po trzecie - zdobyłem złotego gola! 
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Piłka nożna 

Drużyny 
młodzieżowe

klasa „o” juniorów
 
Czarni JelCz-laskowiCe - wratislavia 3:2
Bramki dla CzarnyCh: kamil Białek - 2 
i karol Józwenko.
Polonia miłoszyCe - lotnik twardogóra 1:4
gol dla Polonii: dawid strzeleCki.
Piast w-w Żerniki - Pogoń oleśniCa 0:3
młode orły korzeńsko - mkP wołów 2:3
Parasol wroCław - Piast Żmigród 5:3
BaryCz sułów - dolPasz skokowa 10:1
kP Brzeg dolny - gks koBierzyCe 2:4
ślęza wroCław - Polonia środa śl. 2:1

Tabela po XII kolejce
1. Parasol wroCław  36  84:9
2. Pogoń oleśniCa  28  46:13
3. Piast Żmigród  25 54:24
4. lotnik twardogóra  25  37:16
5. Czarni J-L  22  42:28
6. ślęza wroCław  21  26:21
7. Polonia środa śl.  20  31:16
8. Piast w-w Żerniki  16  28:23
9. młode orły korzeńsko  16  27:27
10. kP Brzeg dolny  13  25:28
11. gks koBierzyCe  12  25:43
12. mkP wołów  11  28:31
13. mkP wratislavia  11  10:21
14. BaryCz sułów  11  23:43
15. Polonia Miłoszyce  7  11:49
16. dolPasz skokowa  3  10:115

                               *

W następnej kolejce, W sobotę 27 
października o godz.11.00, polonia 
Miłoszyce zagra W Środzie Śląskiej 
z polonią, a  czarni W WołoWie z Mkp.

Liga okręgowa trampkarzy
Grupa B

Fat oława - Pogoń syCów 3:0
gole: Janusz łakomiak, seBastian szwedzki 
i FiliP szymański.
uks dwóJka J-l - śląsk ii wroCław 2:3
Bramki dla uks: arkadiusz regeC i damian 
FigaCz.
aP oleśniCa - strzelinianka 0:12
kolektyw r. - lotnik twardogóra 2:4

Tabela po X kolejce
1. strzelinianka  25  54:8
2. FaT oława  24  43:11
3. lotnik twardogóra  23  34:17
4. Pogoń syCów  14  29:26
5. śląsk ii wroCław  13  23:21
6. kolektyw radwaniCe  7  20:50
7. UKs DwójKa j-l  4  16:42
8. aP oleśniCa  4  15:59

Liga okręgowa młodzików
Grupa B

Fat oława - Pogoń syCów 1:1
gol dla oławian: Bartosz BartCzuk.
uks dwóJka J-l - śląsk ii wroCław 0:11
aP oleśniCa - strzelinianka 1:10
kolektyw r. - lotnik twardogóra 2:1

Tabela po X kolejce
1. śląsk ii wroCław  30  80:7
2. lotnik twardogóra  19  32:14
3. FaT oława 18  34:15
4. strzelinianka  17  27:14

5. Pogoń syCów  11  20:25
6. kolektyw radwaniCe  8  11:48
7. UKs DwójKa j-l  6  19:56
8. aP oleśniCa  6  21:65

Liga terenowa juniorów
Grupa iii

Błękitni siedlCe - Pogoń syCów 0:0
grom szCzodrów - kolektyw radw. 2:1
energetyk sieChniCe - ks smolna 3:0
Pauzowała skra woJnowiCe

Tabela po X kolejce
1. energetyk sieChniCe  18  21:15
2. BłęKiTni sieDlce  17  22:12
3. ks smolna  15  29:20
4. Pogoń syCów 13  24:19
5. skra woJnowiCe  12  25:26
6. grom szCzodrów  12  14:21
7. kolektyw radwaniCe  1  19:41

Grupa iV
Burza BystrzyCa - neFryt Jordanów 1:2
gol dla Burzy: woJCieCh kuś.
gromnik kuroPatnik - ks Żórawina 0:1
meCz zaległy
ks Żórawina - ognisko Przeworno 5:0

Tabela po X kolejce
1. neFryt Jordanów  18  35:16
2. Polonia JaszowiCe  12  27:14
3. ks Żórawina  12  17:21
4. BUrza BysTrzyca  10  20:13
5. ognisko Przeworno  9  19:31
6. gromnik kuroPatnik  4  12:35

Liga terenowa juniorów 
młodszych
Grupa iii

Burza godzieszowa - Czarni J-l 1:8
gole dla CzarnyCh: Patryk Przytuła 
i graCJan teląŻka - Po 3 oraz kornel rydz 

i damian Bąkowski.
BaryCz miliCz - Polonia miłoszyCe 6:1
Bramka dla Polonii: woJCieCh Pawłowski.

Tabela po VIII kolejce
1. wiwa goszCz  19  42:7
2. czarni j-l  16  41:16
3. BaryCz miliCz  13  39:18
4. Plon gądkowiCe  10 15:18
5. Polonia Miłoszyce  4  7:36
6. Burza godzieszowa  1  8:57

Liga terenowa trampkarzy
Grupa ii

Foto-higiena gać - świteź wiązów 7:3
strzelCy: graCJan kuniCki i radosław 
styCzyński - Po 3 oraz kamil zarówny - dla 
gosPodarzy, a dla gośCi - emil luBeCki - 2 
oraz BartłomieJ leJCzak.
kwarCyt Jegłowa - raPid domaniów 0:2
oBa gole strzelił karol kraś.

Tabela po VII kolejce
1. raPiD DoManiów  12  29:3
2. kwarCyt Jegłowa  10  24:5
3. lider Borów  10  20:6
4. FoTo-Higiena gać  6  11:27
5. ŚwiTeź wiązów  3  17:18
6. czarni j-l*  0  2:44
* UWaga. W drUżynie czarnych jelcz-
laskoWice grają saMe dzieWczęta.

Liga terenowa młodzików
Parasol iii wr. - huragan minkowiCe 1:1
gola dla huraganu strzelił BartłomieJ 
Bagiński.
Pks łany - śląsk iv wroCław 1:1

Tabela po VII kolejce
1. HUragan MinKowice  13  24:6
2. Parasol iii wroCław  10  20:2
3. śląsk v wroCław  9 17:6

4. śląsk i wroCław  6  16:12
5. śląsk iv wroCław  4  14:23
6. Pks łany  2  3:29
7. widawa Psary 1  4:18

(pol)

Piłkarskie nadzieje

Piłka nożna 

DLT i DLM 

Cztery mecze rozegrali 
trampkarze i młodzicy 
Mks w minionym tygo-
dniu. młodzicy dwukrot-
nie zremisowali, tramp-
karze raz wygrali i raz 
przegrali

Środowy mecz trampka-
rzy MKS z Miedzią w Le-
gnicy był wyrównany, ale 
gospodarze strzelili zwycię-
skiego gola w końcówce. Le-
gniczanie strzelali dwa rzuty 
karne - pierwszy wykorzystali, 

a drugi obronił oławski bram-
karz Piotr Wojciechowski. 
Gola dla oławian zdobył Jakub 
Kulczycki. 

MkS SCa
Wojciechowski - Sobczak, 

Kłak, Mańkowski, Waliś - 
Pałucki, Wiatr, B.Musiał, 
Gradzik - Kulczycki, Herba 
(40 Kosecki).

Mecz z KS Polkowice 
podopieczni Jacka Imianow-
skiego rozpoczęli w dzie-
wiątkę, a po kwadransie 
wszedł Kacper Wiatr, który 
miał problem z dojazdem 
z Brzegu do Oławy. Pomimo 
gry w osłabieniu, oławscy 

trampkarze grali ofensywnie 
i często gościli pod bramką 
rywali. Zwycięskiego gola 
strzelił Jakub Kulczycki w 55 
minucie.

MkS SCa
Wojciechowski - Sobczak, 

Kłak, Mańkowski, Waliś - Pa-
łucki, B.Musiał, Kulczycki, 
Wiatr (od 15 minuty) - Gra-
dzik.

                 *
Młodzicy MKS zremi-

sowali z Miedzią w Legnicy 
4:4, do końca goniąc wynik. 
Oławianie pierwsi objęli pro-
wadzenie, ale stracili dwie 
bramki i było 2:1 dla gospo-

darzy. Później podopieczni 
Jacka Imianowskiego odpo-
wiadali golem na gol gospo-
darzy. Trzy bramki strzelił 
Bartosz Białek, a jedną Filip 
Fedorowicz. 

MkS SCa
Lach - Sobków, Nowak, 

Ożga, Wołczański - J.Tela-
tyński, Fedorowicz, Białek, 
Hawryło.

Rezerwowi: M.Nazar, 
Ruczakowski, Pakuła, Cha-
łubiec, Leszczyński, Nawrot 
i Woźniak.

Sobotni mecz z KS Polko-
wice rozpoczął się pechowo 
dla oławian. Nadziali się na 

kontrę gości i było 0:1. Mło-
dzicy MKS wyrównali dopie-
ro w końcówce. Polkowic-
ki bramkarz sfaulował poza 
polem karnym Jakuba Ożgę 
i sędzia ukarał go czerwoną 
kartką. Goście przeprowadzili 
zmianę - za zawodnika z pola 
wszedł rezerwowy bramkarz, 
który nawet nie dotknął piłki 
przy pięknym strzale Bartosza 
Białka z rzutu wolnego. 

MKS SCA
Sawicki - Wołczański, 

Ożga, Nowak, Sobków - J.Te-
latyński, Hawryło, Białek, 
Fedorowicz.

Rezerwowi: Ruczakow-
ski, Chałubiec, Makowski, 
Leszczyński, Wils, Lach, 
Pakuła i Woźniak.

(pol)

Odmienne nastroje

Piłka nożna 

LDJ 

Juniorzy  mks wygrali trzeci 
raz z rzędu

Oławianie rozegrali dobry mecz. 
Przeprowadzali wiele składnych ak-
cji. Pierwszego gola strzelił Dawid 
Moćkun z 30 metrów. Piłka odbiła 
się od poprzeczki i wpadła do bram-
ki. Przed przerwą podwyższył na 2:0 
Marcin Musiał, z podania Radosła-
wa Krzyśkowa. W 60 minucie Mu-
siał zakończył indywidualną akcję 
celnym trafieniem. Wrocławianie 
wykorzystali chwilowe rozluźnienie 
w oławskich szeregach i strzelili 
gola. Groźni byli zwłaszcza przy 
stałych fragmentach. Podopieczni 
Jarosława Boguckiego nastawili się 
na grę z kontry i po jednej ustalono 
wynik. Obrońca Marcin Mazur 
przedostał się przebojem pod pole 
karne rywali i trafił w nadbiegają-
cego zawodnika gospodarzy, a piłka 
wpadła do bramki.

MkS Last Pub
Wolfinger - Krzyśków (80 Ko-

pestyński), Speina, Konon, M.Ma-
zur - Krawców (41 Orzechowski), 

Okoń, Moćkun (80 Pączek), Modli-
borski - I.Janiuk, Musiał.

(pol)

FC W-w Academy - MKS Last Pub 1:4

Efektowna gra

Dawid Moćkun (z lewej) zdobył pierwszego gola dla oławskiej drużyny
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Wyniki XII kolejki
FC w-w aCademy - mks last PuB 1:4
leChia dzierŻoniów - orzeł ząBkowiCe śl. 4:1
strzelinianka - ChroBry głogów 2:1
konFeks legniCa - stal świdniCa 0:2
Piast nowa ruda - Polar wroCław 1:2
motoBi kąty wr. - śląsk wroCław 0:2
BoBrzanie BolesławieC - górnik wałBrzyCh 0:5
miedź legniCa - zagłęBie luBin 2:2

Tabela
1. śląsk wroCław  31  45:10
2. zagłęBie luBin  31  34:9
3. leChia dzierŻoniów  21  41:23
4. miedź legniCa  21  28:13
5. konFeks legniCa  21  21:13
6. ChroBry głogów  20  19:16
7. Polar wroCław  19  27:17
8. górnik wałBrzyCh  18  22:33
9. MKs lasT PUB  17  24:23
10. FC w-w aCademy  17 21:24
11. stal świdniCa  15 21:19
12. orzeł ząBkowiCe śl.  13  20:24
13. motoBi kąty wr.  12  15:29
14. strzelinianka  10  5:30
15. Piast nowa ruda  6  12:45
16. BoBrzanie BolesławieC  0  4:41

               * 
Następny mecz MKS zagra 

w Oławie z Miedzią Legnica, 
w niedzielę 28 października 
o godz.11.00.

LDJM
Wyniki Xii kolejki

FC w-w academy - mks sCa oława 2:1
lechia dzierżoniów - orzeł ząbkowice śl. 2:0
strzelinianka - Chrobry głogów 1:3
ks Polkowice - gryf świdnica 3:1
nysa kłodzko - Polar wrocław 4:2
Parasol wrocław - śląsk wrocław 1:1
ślęza wrocław - górnik wałbrzych 0:2
miedź legnica - zagłębie lubin 0:4

Tabela
1. zagłęBie luBin  32  44:4
2. Parasol wroCław  31  39:7
3. śląsk wroCław  28  35:6
4. ChroBry głogów  22  29:15
5. górnik wałBrzyCh  22  26:13
6. ks PolkowiCe  20  30:22
7. nysa kłodzko  18  25:22
8. miedź legniCa  18  27:36
9. FC w-w aCademy  17  16:20
10. leChia dzierŻoniów  16  27:27
11. ślęza wroCław  14  18:25
12. MKs sca oława  12  26:30
13. orzeł ząBkowiCe śl.  9  15:29
14. gryF świdniCa  8  15:34
15. strzelinianka  5  8:48
16. Polar wroCław  4  11:55

               * 
Następny mecz MKS zagra 

w Oławie z Miedzią Legnica, 
w niedzielę 28 października 
o godz.13.15.

(pol)

LDJ
Piłka nożna 

LDJM 

nie popisała się 
oławska defensywa, 
a napastnikom za-
brakło skuteczności

Gospodarze objęli 
prowadzenie po golu 
Patryka Calińskiego. 
Wyrównał Maciej So-
bota, wykorzystując 
podanie Łukasza An-
klewicza. Przed prze-
rwą Konrad Kosik sla-
lomem minął naszych 
zawodników i strzelił 
drugiego gola dla wro-
cławian. Nasi zawodni-

cy nie próbowali prze-
rwać tej akcji. 

W drugiej połowie 
podopieczni Piotra 
Kluzka ruszyli do ata-
ku. Wypracowali wiele 
sytuacji podbramko-
wym, ale nikomu nie 
udało się strzelić wy-
równującej bramki.

MkS SCa
Orłowski - Win-

nicki, B.Telatyński, 
Kolano (73 J.Mazur), 
Makowski (60 Gaw-
ron) - Miniach (47 
D.Mazur), Reder (41 
Czerniak), Kosior, An-
klewicz, Kuś - Sobota.

(pol)

FC W-w Academy - MKS SCA 2:1

Dziurawa obrona

DLT
Grupa a

Wyniki X kolejki
miedź legniCa - mks sCa oława 2:1
ks PolkowiCe - Parasol wroCław 0:1
FC w-w aCademy - aP oleśniCa 2:0
ChroBry głogów - śląsk wroCław 1:6
Pauzowało zagłęBie luBin

Wyniki Xi kolejki
mks sCa oława - ks PolkowiCe 1:0
Parasol wroCław - FC w-w aCademy 2:0
aP oleśniCa - ChroBry głogów 2:9

Tabela
1. Parasol wroCław  25  34:6
2. FC w-w aCademy  24  27:7
3. zagłęBie luBin  19  21:4
4. ks PolkowiCe  13  18:11
5. miedź legniCa  12  32:20
6. śląsk wroCław  12  19:22
7. ChroBry głogów  9  26:34
8. MKs sca oława  9  8:21
9. aP oleśniCa  0  4:64

DLM
Grupa a

Wyniki X kolejki
miedź legniCa - mks sCa oława 4:4
ks PolkowiCe - Parasol wroCław 0:1
FC w-w aCademy - aP oleśniCa 0:5

ChroBry głogów - śląsk wroCław 1:2
Polonia środa śl. - zagłęBie luBin 3:1

Wyniki Xi kolejki
mks sCa oława - ks PolkowiCe 1:1
Parasol wroCław - FC w-w aCademy 15:0
aP oleśniCa - ChroBry głogów 3:2
miedź legniCa - Polonia środa śl. 2:1
meCze zaległe
ks PolkowiCe - zagłęBie luBin 1:3
ks PolkowiCe - aP oleśniCa 3:3

Tabela
1. Polonia środa śl.  30  36:13
2. śląsk wroCław  27  40:9
3. Parasol wroCław  22  40:9
4. MKs sca oława  18  33:16
5. miedź legniCa  11  28:28
6. zagłęBie luBin  10  20:23
7. ChroBry głogów  10  17:24
8. aP oleśniCa  10  19:36
9. ks PolkowiCe  9  21:28
10. FC w-w aCademy  3  16:96

                 *
W następnej kolejce tramp-

karze i młodzicy MKS zagrają, 
w sobotę 20 października, we 
Wrocławiu z FC Academy.

(pol)
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Piłka nożna 

Klasa „A” - gr. IV 

Kto przyjechał do Chwalibo-
życ w niedzielne popołudnie, 
ten nie powinien narzekać 
na brak emocji i poziom 
piłkarskiego spektaklu. 
Przypadkowy obserwator 
mógł być mile zaskoczony, 
widząc na boisku byłych gra-
czy Śląska i Polaru Wrocław, 
Górnika Polkowice, Lecha 
Poznań, Polonii Bytom, 
Podbeskidzia Bielsko-Biała 
czy Arki Gdynia

0:1 - MArCin LisoWski (W 30 Min.)
1:1 - Piotr słoninA (40)
2:1 - rAfAł WoźniAk (50)
2:2 - DAriusz GłoWACki (70)
2:3 - GrzeGorz PoDstAWek (84)

ChwalibożyCe
21 PAźDziernikA 2012. WiDzóW około 200.

Sędziowali
MArCin toMALski jAko GłóWny orAz 
MAteusz jAros i tADeusz GrząskA - AsystenCi 
LinioWi.

żółte kartki
MyCkA orAz ŻAk.

burza-dombud
sekułA - BekieszCzuk, koŚCieLny, WAtrAL, 
Artur GAnCArCzyk - nikoDeM (34 PrusAk) 
AnDrzej GAnCArCzyk, ŻeLAsko, słoninA, 
WoźniAk - MyCkA (73 konon).

Falko
jAWoroWski - rostoWski (72 kruk), 
kruszeLniCki, DuDzik, kuźMA (61 GłoWACki) 
- łąCz, ŻAk, sióDMiAk, LisoWski (72 kieLCz) - 
kosztoWniAk, PoDstAWek. 

Mecz stał na wysokim po-
ziomie, znacznie wykraczają-
cym poza realia klasy „A”. Nie 

był to przypadek, bo większość 
zawodników, którzy prezen-
towali swoje umiejętności na 
chwalibożyckim boisku, grała 
w wyższych ligach. Czterech 
ma za sobą występy w eks-
traklasie lub dawnej I lidze: 
Krzysztof Konon i Waldemar 
Żelasko z Burzy-Dombud oraz 
Tomasz Kosztowniak i Grze-
gorz Podstawek z Falko. 

Pierwsze trafienie w me-
czu było autorstwa Marcina 
Lisowskiego, który główkował 
celnie z pięciu metrów, po 
precyzyjnym dośrodkowaniu 
Podstawka z rzutu wolnego. 
Falko zasłużyło na tego gola, 
bo od pierwszych minut miało 
przewagę. Wcześniej podania 
Tomasza Kosztowniaka nie 
wykorzystał Adrian Żak, nie 
trafiając z 3 metrów do pustej 
bramki.

Jeszcze przed przerwą 
padło wyrównanie, a na listę 
strzelców wpisał się najlepszy 
egzekutor w ekipie gospoda-
rzy, Piotr Słonina. Dopisało 
mu szczęście, bo po jego 
uderzeniu lot piłki zmienił 
obrońca Falko i zmylił inter-
weniującego Macieja Jawo-
rowskiego.

Tuż po wznowieniu wyda-
wało się, że podopieczni Jaku-
ba Kalinowskiego są na dobrej 
drodze, aby odnieść dziewiąte 
zwycięstwo w sezonie. Po 
zagraniu od własnej bramki 
przez Przemysława Sekułę, 
piłkę przejął Rafał Woźniak 
i sprytnym strzałem w krótki 
róg pokonał bramkarza gości.

Wszystko układało się po-
myślnie dla Burzy-Dombud, 
ale tylko do 70 minuty. Wte-
dy atomowym uderzeniem 

z 25 metrów popisał się Da-
riusz Głowacki. Piłka wpadła 
w okienko, Sekuła nie zdążył 
zareagować. W końcówce 
ustalił wynik Grzegorz Pod-
stawek, który po błędzie de-
fensywy miejscowych, w sy-
tuacji sam na sam z Sekułą 
umieścił piłkę w siatce. 

Na „powtórkę z rozrywki” 
trzeba będzie zaczekać do 
rundy wiosennej. Rewanżo-
we spotkanie tych zespołów 
będzie rozegrane w Rzeplinie 
i może decydować o awansie 
do wrocławskiej okręgówki. 
Obie drużyny zasługują na grę 
w wyższej klasie, ale promo-
cję uzyska tylko jedna.

mateuSz e. Czajka 
mczajka@gazeta.olawa.pl

Burza-Dombud Chwalibożyce - Falko Rzeplin 2:3

Zapachniało ligą

Grzegorz Podstawek (w pomarańczowej koszulce) i Waldemar żelasko (z prawej) mają za sobą 
występy w ekstraklasie. Teraz walczą o awans do okręgówki
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Piłka nożna 

Klasa „A” - gr. III 

Derbowe spotkanie nie 
było ciekawe. Gospodarze 
mogą mieć pretensje tylko 
do siebie, bo razili niepo-
radnością na polu karnym 
minkowiczan

0:1 - MArCin BoCheński (W 10 Min, 
z kArneGo)

SoboCiSko
21 PAźDziernikA 2012. WiDzóW około 50.

Sędziowali
Piotr uryCz jAko GłóWny orAz jACek 
ChoDAłA i joAnnA kuChArskA.

Czerwona kartka
BArtłoMiej BoBrA (W 57 Min.) - Po DruGiej 
Żółtej.

żółte kartki
t.ChAjDziony orAz GrzeCh, BoBrA, 
jAszCzyszyn, neuMAnn i ŻerDziński.

Czarni
Duszeńko - t.ChAjDziony, kLuzek, LePitAk, 
ostroPoLski - zięBA, r.ChAjDziony, DeMski, 
WitkoWski - kłAk, WejeroWski.

huragan
PAChoł - zAkLiński, BoCheński, szyMALAk, 
BoBrA - niŻyński, jAszCzyszyn, neuMAnn, 
GrzeCh - krzesiński, ŻerDziński.

Jedynego gola strzelono 
w pierwszej połowie. Szarżu-
jącego Dariusza Żerdzińskie-
go sfaulował na polu karnym 
Rafał Chajdziony i sędzia 
podyktował jedenastkę. Rzut 
karny celnie egzekwował 
Marcin Bocheński. Drugą 
bramką dla Huraganu zapach-
niało po strzale Przemysława 
Krzesińskiego, ale Tomasz 
Duszeńko popisał się efektow-
ną robinsonadą.

Po zmianie stron minko-
wiczanie skoncentrowali się 
na obronie własnej bramki. 
Od 57 minuty grali w osła-
bieniu, bo Bartłomiej Bobra 
opuścił boisko, po drugiej 
żółtej kartce. Ta decyzja sę-
dziego wzbudziła kontrower-
sje, a najbardziej nie mógł się 
z nią pogodzić trener gości, 
Tomasz Mol.

Po tym zwycięstwie Hu-
ragan awansował na pozycję 
lidera, wykorzystując po-
tknięcie Widawy Bierutów, 
która przegrała z Kolektywem 
w Radwanicach 2:3.

Gospodarze też mieli swo-
je okazje bramkowe. W pierw-
szej połowie Krystian Wit-
kowski główkował z bliska, 
ale obrońca Huraganu wybił 
piłkę z linii bramkowej. Po 
przerwie Jarosław Wejerow-
ski znalazł się w sytuacji sam 
na sam z Piotrem Pachołem, 

ale uderzył wysoko nad po-
przeczkę.

Sytuacja Czarnych jest 
bardzo podobna do tej sprzed 
dwóch sezonów. Wtedy też 
grali dobrze, ale nie grzeszyli 
skutecznością. Ponieważ hi-
storia lubi się powtarzać, to 
jak tak dalej pójdzie, piłkarze 
z Sobociska już po roku gry 
w klasie „A” znowu wrócą do 
klasy „B”.

mateuSz e. Czajka 
mczajka@gazeta.olawa.pl

Czarni Sobocisko - Huragan Minkowice 0:1

Lider w Minkowicach

Klasa „B” - gr. VII 
Wyniki iX kolejki  
- 21 października

Lotos GAj ołAWski - rzeMieŚLnik 2:0

Gole: Gabriel Koral i Łu-
kasz Łukasik.

PoLoniA GoDzikoWiCe - Błękitni s. 0:2

Bramki: Rafał Kozina 
i Mateusz Przystawski.

orzeł MArszoWiCe - zorzA nieMiL 2:1

Strzelcy: Marcin Wójcik 
i Wojciech Kucharski - dla Orła, 
a dla Zorzy - Grzegorz Ring.

WenA sAMi sWoi - zALesie WójCiCe 1:1

Bramki: Tomasz Stacho-
wicz - dla gospodarzy, a dla 
gości - Krzysztof Woźniak.

LoGAn WitoWiCe - stArt stAnoWiCe 2:3

Gole: Piotr Wartownik 
i Karol Starczewski - dla 
Logana, a dla Startu - Karol 
Charysz - 2 i Piotr Kwiat-
kowski.

tabela po rundzie 
jeSiennej

1. Lotos GAj ołAWski  22  28:9
2. Błękitni sieDLCe  20  24:7
3. PoLoniA GoDzikoWiCe  18  21:16
4. rzeMieŚLnik ołAWA 17  17:4
5. zALesie WójCiCe  17  22:10
6. orzeł MArszoWiCe  16  24:20
7. stArt stAnoWiCe 7  17:30
8. zorzA nieMiL  4  17:27
9. WenA sAMi sWoi ołAWA  4 9:27
10. LoGAn WitoWiCe  3  11:40

Klasa „B” - gr. VIII
Wyniki X kolejki  

- 21 października
skrA WojnoWiCe - ks zBytoWA 3:2

Bramki dla Skry: Dawid 
Fabisz - 2 i Sebastian Mar-
tynowicz.

BoroWiAnkA - DoLoMit ChWAłoWiCe 1:3

Trzy gole dla Dolomitu 
strzelił Krystian Kuryś.

WiDAWA strADoMiA - WiDAWA GręDzinA 2:0
Wks GołęBiCe - tęCzA rAkóW 9:1
Wks LiPkA - tęCzA BrzeziA łąkA 2:2
Wks MiłoWiCe - Lzs Bystre 0:1
PAuzoWALi CzArni ChrząstAWA

tabela po X kolejCe
1. skrA WojnoWiCe  24  45:18
2. ks zBytoWA  22  34:10
3. Wks GołęBiCe  21  32:19
4. Wks LiPkA  19  42:19
5. CzArni ChrząstAWA  19  35:12
6. Lzs Bystre  19  23:16
7. DoLoMit ChWAłoWiCe  15  21:18
8. BoroWiAnkA BoroWA  15  34:36
9. tęCzA BrzeziA łąkA  10  25:29
10. WiDAWA strADoMiA  6  24:38
11. Wks MiłoWiCe  4  13:34
12. WiDAWA GręDzinA  1  5:39
13. tęCzA rAkóW  1  13:58

                *
W następnej kolejce, 28 paź-

dziernika o godz.11.00, zmierzą 
się: Dolomit z WKS Miłowice, 
Czarni z Borowianką, LZS By-
stre ze Skrą, KS Zbytowa z WKS 
Lipka oraz Tęcza Raków z Wi-
dawą Stradomia. Tęcza Brzezia 
Łąka zagra z WKS Gołębice 
o godz.14.00.             (pol)

Klasa „A” - grupa III

Wyniki X kolejki  
- 21 października 
Czarni Sobocisko - Hu-

ragan Minkowice Oł. 0:1, 
Orzeł Pawłowice - Burza 
Bystrzyca 1:4 (gole dla 
Burzy: Michał Gałaszew-
ski - 2, Patryk Dobrzański 
i Mateusz Wojciechowski), 
Polonia Miłoszyce - Ener-
getyk Siechnice 2:0 (gole 
dla Polonii: Jakub Waszak 
i Piotr Wyrzykowski), GKS 
Mirków/Długołęka - Piast 
Nadolice 4:1, Polar Wrocław 
- LZS Solniki Małe 3:0, Ko-
lektyw Radwanice - Widawa 
Bierutów 3:2, KS Smolna - 
Widawa Kiełczów 3:0.

tabela po X kolejCe
1. Huragan Minkowice Oł.  10  23  16:12
2. Widawa Bierutów  10  21  30:15
3. Burza Bystrzyca  10  19  24:20
4. Gks Mirków/Długołęka  10  18  23:13
5. kolektyw radwanice  10  18  23:20
6. Lzs solniki Małe  10  16  21:24
7. Polar Wrocław-zawidawie  10  15  18:19
8. ks smolna  10  14  20:16
9. Polonia Miłoszyce  10  14  15:14
10. orzeł Pawłowice  10  14  24:24
11. Widawa kiełczów  10  12  22:19
12. Piast nadolice  10 8  16:34
13. Czarni Sobocisko  10  6  15:27
14. energetyk siechnice  10  4  7:18

               *
W XI kolejce, w niedzielę 28 

października, zmierzą się: Burza 
Bystrzyca - Czarni Sobocisko i Huragan 
Minkowice Oł. - KS Smolna (oba mecze 
o godz. 11.00), Piast Nadolice - Polonia 
Miłoszyce (godz. 13.00)

Klasa „A” - grupa IV

Wyniki X kolejki  
- 21 października
Burza-Dombud - Falko 

Rzeplin 2:3, Rapid Doma-
niów - KS Żórawina 4:0 
(gole dla Rapidu: Bartłomiej 
Mikoda, Bartosz Kawałko, 
Wojciech Budny i Szymon 
Kuriata), Nefryt Jordanów 
Śląski - Foto-Higiena II 
Korona Osiek 4:0, Zachód 
Sobótka - Świteź Wiązów 
4:1 (dla Świtezi padł gol 
samobójczy), Orzeł Pustków 
Wilczkowski - LKS Brożec 
0:4, Ślęża Sobótka - Czarni 
Kondratowice 0:1, Ognisko 
Przeworno - Ślęza Księgini-
ce Wielkie 5:2.

tabela po X kolejCe
1. Burza-Dombud  10  25  24:8
2. Rapid Domaniów  10  24  35:9
3. falko rzeplin  10  23  44:12
4. nefryt jordanów Śl.  10  23  29:7
5. Lks Brożec  10  20 19:6
6. ognisko Przeworno  10  17  26:21
7. Foto-Higiena II  10 13  14:17
8. orzeł Pustków Wil.  10  12  14:28
9. Ślęża sobótka  10  11  15:18
12. zachód sobótka  10  10  16:24
10. ks Żórawina  10  9  13:23
11. Ślęza księginice Wlk.  10  9  13:30
14. Czarni kondratowice  10  4  6:41
13. Świteź Wiązów  10  3  11:35

               *
W XI kolejce, w niedzielę 

28 października, zagrają: Świteź 
Wiązów - Burza-Dombud i Foto-Higie-
na II - Rapid Domaniów (oba mecze 
o godz. 13.00).

(meCz)

Piłka nożna 

Powiatowa klasa „C”

W czterech niedzielnych 
meczach strzelono aż 29 goli. 
Gęsto zrobiło się w czubie 
tabeli, dwa punkty dzielą 
lidera od piątej drużyny

Wyniki Viii kolejki 
sokół ii M. - jAnkoWiAnkA WierzBno 2:9

strzelcy: sebastian smotrycki 
i jakub Piasecki - dla sokoła, a dla 
jankowianki - rafał Dziębowski - 4, 
Piotr Winiarski - 3, sebastian jankowski 
i Marcin kuriata.

trAMP DziuPLinA - orzeł jęDrzyChoWiCe 1:6

Gole: Piotr Węgrzynowicz - dla 
gospodarzy, a dla gości - tomasz 
oleksiewicz - 3, kamil kozina, Michał 
oleksiewicz i Maksymilian trzynoga.

zAoDrze ołAWA - CzArni PiekAry 9:1 

Bramki: Mateusz Lejman - 3, Bar-
tłomiej krywulak, Wojciech szostak, 
józef kaczmarczyk, łukasz sadowski, 
Wojciech Patrzyński i gol samobójczy - 
dla zaodrza, a dla Czarnych - Piotr Danaj.

PoGoń koPALinA - Lzs ŚCinAWA P. 1:0

Gol: Sebastian Włodek.
PAuzoWAł LoGAn ii kuróW

tabela po Viii kolejCe
1. LoGAn ii kuróW  15  15:11
2. orzeł jęDrzyChoWiCe  14  23:8

Worek z bramkami

3. PoGoń koPALinA  14  25:16
4. Lzs ŚCinAWA PoLskA  13  20:9
5. jAnkoWiAnkA WierzBno  13  26:21
6. zAoDrze ołAWA  8  20:22
7. sokół ii MArCinkoWiCe  7  22:30
8. trAMP DziuPLinA  4  15:19
9. CzArni PiekAry  0  3:33

                 *

W  o s t a t n i e j  j e s i e n -
nej kolejce, 28 października 
o godz.13.00, zmierzą się: Czar-
ni z Pogonią, Orzeł z Zaodrzem, 
Logan II z Sokołem oraz Janko-
wianka z Trampem.

(pol)
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