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Grób na bystrzyckim 
cmentarzu ma dwumetrowy, 
a on miał przecież 228 cm! 
Gdyby żył, Gieniu nadal byłby 
najwyższym Polakiem. 
W 2013 mija 35 lat 
od jego śmierci

3  stycznia  2013
nr 1 (1025)  
rok XXIII  
cena 2,60 z³ 8% VAT
www.gazeta.olawa.pl   
Index 324280
ISSN 1509-0809   

G A Z E T A  P O W I A T O W A - W I A D O M O Ś C I  O Ł A W S K I E 

ar
ch

. Z
S 

w
 B

ys
trz

yc
y

R
E

K
LA

M
A

Wielkolud z Bystrzycy
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Te „maluchy”, które Gieniu wyprowadza na spacer, to sąsiad z ulicy Leśnej - Bronisław Sowa (z prawej) i jego brat 
Andrzej z Kanady - obaj mieli po ok.180 cm wzrostu

s.16-17
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Wydarzenia roku 2012 (1)

W maju uroczyście ob-
chodzono 25-lecie utworze-
nia miasta Jelcz-Laskowice. 
Rocznica była okazją do 
zabawy oraz uhonorowania 
osób, zasłużonych dla Jelcza-
Laskowic. Wśród nich zna-
leźli się: Zbigniew Jankowski 
- pierwszy przewodniczą-
cy Rady Narodowej Miasta 
i Gminy J-L, Jan Dalgie-
wicz - dyrektor Jelczańskich 
Zakładów Samochodowych 
w latach 1977 - 1990, Maria 
Jaworska - naczelnik gminy 
Laskowice Oławskie w latach 
1970 - 1980.

(MON) 
Fot.: archiwum „GP-WO”

Z tego budynku przy ul. Broniewskiego ma się wyprowadzić 
Zespół Szkół Specjalnych

Razem. Tak ma być do 2014 roku

Spółka „Jelcz-Komponenty” produkowała specjalistyczne 
samochody ciężarowe

Wśród uhonorowanych medalem „Zasłużony dla Jelcza-
Laskowic” była Jolanta Lubowicz, burmistrz w pierwszej 
kadencji
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Ciąg dalszy 

Franciszek Październik 
zwrócił się do starosty 
o usunięcie fragmentu 
muru pokoszarowego na 
ulicy 3 Maja, odsłoniętego 
11 listopada

Dyskusja na temat tej 
instalacji trwa. Jednym nie 
podoba się graffiti z napisem 
„Bij bolszewika”, innym lo-
kalizacja, a jeszcze innym 
- sam pomysł. Dzieło ma 
też swoich zwolenników. Na 
grudniowej sesji Rady Miej-
skiej wypowiedział się w tej 
sprawie burmistrz Franciszek 
Październik: - Złożyłem do 
starostwa wniosek o usunięcie 
muru. Chcę się dowiedzieć, 

co to jest - pomnik, mała 
architektura czy obiekt bu-
dowlany? Przepisy mówią, że 
w pasie drogowym nie może 
być niczego, co nie wiąże się 
z bezpieczeństwem ruchu. 
Jeżeli to obiekt budowlany - 
nie zachowano odległości od 
krawędzi drogi. 

Burmistrz zapewniał, że 
wbrew temu, co mówią nie-
którzy - nie jest przeciwny 
pamięci historycznej. Ma 
jednak wątpliwości. Jeżeli nie 
zostaną rozwiane, zwróci się 
do powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego o inter-
wencję.    (MON)

Burmistrz nie chce muru

Instalacja historyczna przy ulicy 3 Maja ciągle budzi 
wątpliwości i rodzi emocje
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W styczniu burmistrz 
Oławy Franciszek Paździer-
nik wypowiedział starostwu 
umowę, na dzierżawę po-
mieszczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 4, w których mieści 
się Zespół Szkół Specjalnych 
nr 1. Burmistrz uzasadniał 
swoją decyzję trudną sy-
tuacją szkół w tym rejonie 
- rozbudowuje się osiedle 
Sobieskiego. Od czasu wy-
powiedzenia, przez cały 
2012 rok, toczyła się dys-
kusja na temat przyszłości 
szkoły specjalnej. Rozpatry-
wano dwa warianty - remont 
pointernatowego budynku 

przy ul. Kutrowskiego lub 
budowę nowej szkoły spe-

cjalnej. Ostateczne decyzje 
jeszcze nie zapadły. 

1. Szkoła specjalna z wypowiedzeniem 

10 kwietnia podpisano 
porozumienie koalicyjne Plat-
formy Obywatelskiej z Bez-
partyjnym Blokiem Samorzą-
dowym na lata 2012 - 2014. 
Koalicjanci nie wykluczyli 
wystawienia w kolejnych wy-
borach wspólnego kandydata 
na burmistrza Oławy. Efekty 
personalne nowej koalicji: 
powołanie Andrzeja Mikody 
z PO na przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Oławie 
oraz odwołanie Ewy Szcze-
panik (BBS) z funkcji prze-
wodniczącej Rady Powiatu 
oraz Krystyny Cecko (BBS) 
z członkostwa w Zarządzie 
Powiatu. 

2. Koalicja PO-BBS w mieście i powiecie

26 kwietnia, w Urzędzie 
Miasta i Gminy Jelcz-La-
skowice, podpisano umowę 
sprzedaży spółki „Jelcz-
Komponenty”, produkującej 
wojskowe ciężarówki. Kupiła 
ją za 16,2 mln zł Huta Stalo-
wa Wola, specjalizująca się 
w produkcji ciężkiego sprzętu 
dla armii. „Komponenty” 
były częścią masy Zakładów 
Samochodowych „Jelcz” SA, 
które w styczniu 2008 posta-
wiono w stan upadłości. 

3. Fabryka „Jelcz-Komponenty” sprzedana

4. Ćwierć wieku Jelcza-Laskowic
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Nie jest łatwo 

Poszkodowani z klatki 
32 w bloku przy ulicy 
Chrobrego przenieśli się 
do wynajętych mieszkań

Prawie tydzień spędzili 
w oławskim hotelu „Mar-
ta”. Pobyt kosztował siedem 
tysięcy złotych i w całości 
finansowało go miasto. Miesz-
kańcy musieli opuścić hotel 28 
grudnia, ponieważ organizo-
wano tam wesele, a kilka dni 
później sylwestra. Wszystkie 
pokoje były zarezerwowane 
dużo wcześniej. 

- W ogólnopolskich me-
diach pojawiały się informa-
cje, że nas wyrzucają - mówiła 
nam mieszkanka pechowej 
klatki. - To absolutnie nie-
prawda! Byliśmy bardzo za-
dowoleni z pobytu tam, a wła-
ścicieli trzeba zrozumieć. I tak 
nam pomogli. Skoro ktoś rok 
temu zarezerwował hotel na 
wesele, to nie można było tego 
odwołać. Jedyne, co w tym 
wszystkim nas zabolało, to to, 
że do ostatniej chwili nie wie-

dzieliśmy, czy miasto zapewni 
nam mieszkania. Mamy dzieci 
i dość tułaczki po hotelach. 
Tak naprawdę to zaczęliśmy 
szukać lokum na własną rękę, 
bo zwyczajnie baliśmy się, co 
z nami będzie.

Dzień przed wyprowadz-
ką z hotelu przedstawiciele 
władz miasta i zarządca bu-
dynku zorganizowali spotkanie 
z poszkodowanymi. Wtedy 
wiadomo było, że na daną 
chwilę do wynajęcia są tylko 
trzy mieszkania. - Prawdo-
podobnie 14 osób na jakiś 
czas zostanie przeniesionych 
do hotelu „Neptun” - infor-
mował wiceburmistrz Witold 
Niemirowski. - Nie mamy 
jeszcze wszystkich potrzebnych 
mieszkań.

Na łamach naszej gazety 
i portalu Niemirowski ape-
lował, żeby zgłaszali się ci, 
którzy mają do wynajęcia ume-
blowane lokale. W tej sprawie 
działał również pracownik 
Urzędu Miejskiego i telefono-
wał pod numery z ogłoszeń. 

W dniu wyprowadzki z hotelu 
zorganizowano kolejne spo-
tkanie z poszkodowanymi. 
Tym razem przekazano dobre 
wieści. - Wczoraj myśleliśmy, 
że część ludzi będzie musiała 
przenieść się do innego hotelu, 
ale udało się wynająć miesz-
kania dla wszystkich - mówił 
Witold Niemirowski. - Dzię-
kuję tym, którzy odpowiedzieli 
na nasz apel i sami dzwonili, 
oferując lokale.

Jan Tkaczyk, prezes spół-
dzielni „Odra”, przydzielił 
klucze do wynajętych miesz-
kań i o godzinie 12.00 poszko-
dowani w wybuchu rozpoczęli 
przeprowadzkę. Za wyna-
jem zapłacą tyle, ile wynosił 
czynsz w ich dotychczasowych 
mieszkaniach. Różnicę dopłaci 
spółdzielnia. 

Budynek, w którym 22 
grudnia doszło do wybuchu 
gazu, jest ubezpieczony. Po-
szkodowani w tej tragedii też 
w większości mają indywidu-
alne ubezpieczenia mieszkań, 
chociaż są tacy, którzy nie 
mieli żadnego zabezpieczenia. 
Najbardziej zniszczone są 
mieszkania na trzecim i czwar-
tym piętrze. Konstrukcja bu-
dynku na pewno jest naruszo-
na, ale jak bardzo, to się okaże, 
gdy ze ścian zostanie zdjęta 
warstwa ocieplenia. 

Dla bezpieczeństwa za-
mknięto fragment drogi wjaz-
dowej na osiedle Chrobrego. 
- Wstępne oględziny budynku 

wykazały, że jedna z płyt na 
czwartym piętrze grozi osunię-
ciem - wyjaśnia prezes Tkaczyk. 
- Dopiero po szczegółowej eks-
pertyzie budowlanej dowiemy 
się, jak poważne są uszkodzenia 
i czy można otworzyć ten frag-
ment ulicy. Droga na pewno 
będzie nieprzejezdna do połowy 
stycznia. Po otrzymaniu wyni-
ków ekspertyzy dowiemy się, czy 
można ją dopuścić do użytku. 

31 grudnia przyszła do 
redakcji jedna z poszkodowa-
nych. Wynajęła lokum w tym 
samym bloku, w klatce obok. 
Przyniosła list 10-letniej córki 
i poprosiła o publikację. Ania 
opisuje w nim dramatyczny 
dzień. - Czuła taką potrzebę. 
Chciała to przelać na papier - 
mówi mama. - Powiedziała, że 
teraz będzie jej lżej...

Jak jej się żyje w nowym 
miejscu? - Nie jest łatwo - od-
powiada. - Ciężko nam wrócić 
do codziennych obowiązków. 
Trudno się odnaleźć. W nie-
dzielę chciałam ugotować rosół. 
Przecież wystarczy wrzucić 

składniki do garnka... Ale na-
wet to sprawiało mi problem. 
Jesteśmy rozstrojeni. Cały czas 
myślimy o tym, co się stało. Nie 
możemy się pozbierać. Boję się 
wyjść na klatkę, gdy jest zgaszo-
ne światło.

Inna mieszkanka dodaje, 
że dla niej najgorsze są poran-
ki: - Budzę się i od razu jestem 
roztrzęsiona. Dzieci nie mogą 
spać, w nocy boją się każdego 
odgłosu. Problemem jest nawet 
mucha, która lata i uderza 
o kasetony...

27-latek, u którego wy-
buchł gaz, w bardzo ciężkim 
stanie przebywa w szpitalu, 
w Siemianowicach Śląskich. 
Prawdopodobnie próbował 
popełnić samobójstwo. Wśród 
mieszkańców Oławy krąży 
wersja, że na chwilę przed wy-

buchem miał dzwonić do swo-
jej partnerki z pytaniem, czy 
wraca do niego. Kiedy usłyszał 
odmowę, wysadził się. - Nie 
wiemy, czy to prawda - mówią 
mieszkańcy pechowej klatki. - 
Być może są to po prostu zwykłe 
plotki. Słyszeliśmy też, że na 
kilka dni przed wybuchem ten 
mężczyzna nie przedłużył sobie 
ubezpieczenia na życie.

- W tej chwili nie możemy 
potwierdzić, czy to było samo-
bójstwo - mówi Jacek Gałuszka, 
komendant KPP w Oławie. - To 
tylko jedna z możliwości, którą 
bierzemy pod uwagę. Przesłu-
chujemy osoby, które mogą 
pomóc w wyjaśnieniu przyczyn 
tragedii.

  
AGNIESZKA HERBA 

powiatowa@gmail.com

Mniej więcej w połowie stycznia dowiemy się, jak mocno jest naruszona konstrukcja budynku
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Wybuchowy sąsiad 

Kradł, niszczył mienie 
i groził, że wysadzi budy-
nek. Spowodował straty na 
8500 złotych. Mieszkaniec, 
który od dłuższego czasu 
terroryzował sąsiadów 
z ulicy Polnej, znów poka-
zał, co potrafi...

Oławscy policjanci za-
trzymali 28-latka, wobec 
którego interweniowali już 
kilkanaście razy. Najczęściej 
był pijany i bardzo agresyw-
ny. Jakiś czas temu wyszedł 
z więzienia. 

Sp rawę  uc i ąż l iwego 
mieszkańca opisywaliśmy 
kilkakrotnie. Zachowanie z 27 
grudnia było podstawą do tym-
czasowego aresztowania. Do 
zdarzenia doszło w czwartek 
przed południem, w budynku 
przy ulicy Dąbrowskiego. 
- Oławianin zagroził wysadze-
niem wielorodzinnego domu 
i pozbawieniem życia sąsia-
dów - mówi Alicja Jędo z KPP 
w Oławie.

Zaniepokojona mieszkan-
ka powiadomiła dyżurnego po-
licji o nietrzeźwym sąsiedzie, 
który niszczy drzwi, skrzynkę 
gazową oraz wspólną toaletę. 
Groził sąsiadom, że ich poza-
bija, a budynek wysadzi w po-
wietrze. Policjanci obezwład-

nili agresora. Po konsultacji 
lekarskiej trafił do policyjnego 
aresztu. Pracownicy pogoto-
wia gazowego sprawdzili stan 
instalacji. Mieszkańcom nie 
zagrażało niebezpieczeństwo. 
Zarządca budynku, w którym 
doszło do zdarzenia, wycenił 
straty na 8500 złotych. 

Zastraszani przez 28-latka 
sąsiedzi złożyli zawiadomie-
nia na policję. Mężczyzna 
niedawno opuścił więzienie, 
więc za ostatnio popełnione 
przestępstwa odpowie w wa-
runkach recydywy, a to może 
skutkować karą pozbawienia 
wolności powyżej 3 lat.

(AH)

Chciał pozabijać i wysadzić
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Życie po wybuchu

Jak pomóc?
Burmistrz Franciszek Październik apeluje o dalszą 
pomoc fi nansową dla poszkodowanych. Przypominamy, 
że podczas zbiórki, zorganizowanej w oławskich 
kościołach, uskładano ponad 34 tysiące złotych. 
Kolejne datki można wpłacać na rachunek: 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Oławie 
Bank Spółdzielczy w Oławie 
konto nr 91 9585 0007 0010 0005 9965 0001 
z dopiskiem: „Pomoc dla mieszkańców Chrobrego 32”

Nie mogłam przestać płakać...
- 22 grudnia o godzinie 17.30 wybuchł gaz w mojej klatce na ulicy Chrobrego 32. Ja 
siedziałam wtedy w swoim pokoju i oglądałam telewizję. Nagle zatrząsł się nasz blok. Nie 
wiedziałam, co się dzieje. Pobiegłam więc do pokoju rodziców. Popatrzyłam przez okno 
i zobaczyłam płonące drzewo. Mama wpadła do pokoju i krzyknęła: „Co się stało?!”. Tata 
kazał dzwonić na straż pożarną, a mama z przerażenia zapomniała numeru. Tata kazał 
dzwonić na 112, lecz nikt nie odbierał, bo cała klatka próbowała się dodzwonić, ale nagle 
przyjechali i zaczęli się rozglądać, czy wszyscy są na dworze. Gdy siedziałam w aucie 
sąsiadki, to zobaczyłam, jak nieśli palącego się człowieka, u którego wybuchł gaz. 
Pojechałam do mojego dziadka i nie mogłam przestać płakać. Na drugi dzień pojechałam 
do hotelu „Marta” w Oławie. Była tam moja koleżanka Iza i pani psycholog, która czekała 
na nas, aby powiedzieć, że najważniejsze jest to, że moja rodzina żyje. Pani psycholog 
nie mogła mnie uspokoić. Później, jak wróciłam od psychologa, to zobaczyłam mojego 
kolegę Kacpra, potem zaczęłam znowu płakać, a Kacper i Iza pobiegli po psychologa. 
Pani po chwili mnie uspokoiła. Nie mogłam w to uwierzyć, że to musiało się stać akurat 
w mojej klatce, ale mieszkanie zastępcze dostaliśmy w klatce obok. Jestem już spokojna, 
ale nadal widzę ten zniszczony blok...

Podziękowania 
Poszkodowani z Chrobrego nr 32 serdecznie dziękują 
właścicielom i obsłudze hotelu „Marta”, Elżbiecie 
Wojdyle i wszystkim ludziom dobrych serc - za wszelką 
pomoc i okazane wsparcie

ANIA, 10 LAT



4 www.gazeta.olawa.pl 1/2013

5. Otwarcie oddziału ratunkowego

31 maja w oławskim SP 
ZOZ otwarto Szpitalny Od-
dział Ratunkowy i Diagno-
styki Obrazowej. Inwestycję 
dofinansowano ze środków 
unijnych, a jej całkowity 
koszt to ponad 21,7 mln zł. 
SP ZOZ w Oławie od kilku 
lat prowadził inwestycje - 
kompleksową modernizację 
i rozbudowę szpitala, zakup 
specjalistycznego sprzętu 
medycznego oraz zagospo-
darowanie otoczenia. Otwar-
cia SOR dokonały władze 
powiatu i dyrektor szpitala. 

6. Ratusz to już nie wstyd!

1 czerwca, podczas ob-
chodów Dni Koguta, uroczy-
ście otwarto oławski ratusz 
po przebudowie. Mieszczą 
się tam: stylowa sala raj-
ców, gabinety władz miasta, 
biblioteka i Izba Muzealna. 
W piwnicach przewidziano 
restaurację, ale wciąż nie 
ma chętnych na dzierżawę 
pomieszczeń. Koszt prze-
budowy ratusza to 17 mln 
zł. Po remoncie stał się on 
wizytówką Oławy. - Już 
nigdy nie będziemy się za 
niego wstydzić - powiedział 
burmistrz Franciszek Paź-
dziernik podczas otwarcia. 

7. Żądamy obwodnicy! - protest

Kierowcy w długim 
korku i członkowie stowa-
rzyszenia „Obwodnica dla 
Oławy”, blokujący ruch na 
rondzie przy wjeździe do 
Oławy, od strony Wrocła-
wia. 6 lipca odbył się protest 
w sprawie budowy obwod-
nicy Oławy. Organizatorzy 
chcieli zwrócić uwagę na 
problem miasta, rozjeżdża-
nego przez tiry. Od kilku 
lat mówi się o potrzebie 
powstania obwodnicy, ale 
jak na razie - brakuje kon-
kretów. Protest był pierwszą 
inicjatywą stowarzyszenia. 

8. Śmierć księdza Waldemara Irka

Ta wiadomość wstrzą-
snęła Oławą. 13 sierpnia 
zmarł ks. prof. Waldemar 
Irek, oławianin, uhonorowa-
ny tytułem „Zasłużony dla 
Miasta Oławy”, wieloletni 
proboszcz parafii Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, 
rektor Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego we Wro-
cławiu, ceniony i szanowany 
kapłan. 17 sierpnia, podczas 
uroczystości pogrzebowych, 
żegnany był przez tysiące 
oławian i wielu znamieni-
tych gości.

(MON) 
FOT.: ARCH. „GP-WO”

Ofi cjalne otwarcie ratusza

Moment otwarcia SOR
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W lipcowym upale żądano budowy obwodnicy Oławy

Tysiące oławian żegnały księdza Waldemara Irka

Marzenia o białym puchu 
na Boże Narodzenie okrutnie 
zaczernił wybuch gazu w czte-
ropiętrowym budynku. To wie-
czorne wydarzenie z soboty 22 
grudnia wstrząsnęło nie tylko 
oławian. Trafiło błyska wicznie 
do telewizji, radia i internetu. 
We wszystkich programach 
podawano tę informację wśród 
najważniejszych. Przy egipskiej 
konstytucji i katastrofie lotni-
czej w Kanadzie był wybuch 
gazu w Oławie. Także pod-
kreślano, że prezydent Obama 
spędzi święta na Hawajach, 
a poszkodowani oławianie nie 
mają szans na święta we wła-
snym domu. 

Informacji z Oławy było 
coraz więcej. Relacje przeka-
zywali na bieżąco liczni repor-
terzy. Tak trwało również przez 
całą niedzielę. Żaden pasek na 
ekranie telewizyjnym nie pomi-
jał naszego miasta. Pojawiały 
się wywiady z przedstawicie-

lami władz oraz służb ochrony 
i porządku. Wypowiadali się 
fachowcy z różnych dziedzin, 
także mieszkańcy, szczególnie 
z klatki nr 32 i sąsiedniej. 

Ulica Chrobrego stała się 
od rana główną arterią dla 
pieszych i zmotoryzowanych. 
Ciągnęły istne pielgrzymki do 
tego miejsca. Nawet mający 
trudności z chodzeniem chcieli 
zobaczyć na własne oczy. 

Ludzie przystawali, kręcili 
głowami, chłonęli informacje 
i poglądy. Wśród mieszkań-
ców rodziły się różne teo-
rie na temat wybuchu oraz 
jego sprawcy. Z przerażeniem 
oglądano centrum wybuchu 
oraz okna z wybitymi szybami 
w sąsiednich klatkach, także 
sterty gruzu i betonowe frag-
menty, dyndające przy ścianie. 
Niektórych dziwiły nowe szyby, 
które w „Kwadraciaku” i w 
innych placówkach wstawia-
no po wybuchu. O jego sile 
świadczyły również wielkie 
tafle szklane, które zamieniły 
się w proszek, nawet odległe 

o kilkadziesiąt metrów od 
miejsca dramatu. 

Wszyscy byli zgodni w jed-
nym: - To cud, że nikt nie zginął! 
Wczuwano się w sytuację tych 
rodzin, które nie miały szans, by 
usiąść w swoim domu do wigilij-
nej wieczerzy i w nim świętować 
Boże Narodzenie. Przygotowa-
nia i przedświąteczny nastrój 
zniweczył im okrutny los. Minęły 
święta, skończył się rok, ale 
oni nieprędko wrócą do swoich 
mieszkań. Postawmy się wirtu-
alnie w ich sytuacji. Jak możemy 
i potrafimy - pomagajmy tym 
ludziom. Zostawmy stosownym 
instytucjom ustalenie przyczyn, 
konsekwencji i wszystkiego, co 
się wiąże z tą straszną sprawą. 
Potraktujmy ją jako sygnał 
ostrzegawczy. 

On powinien uczulić każde-
go, a szczególnie korzystających 
z gazu. Nawet chwila nieuwagi 
czy nieostrożności może się 
skończyć wybuchem. To, że 
o Oławie mówiła cała Polska, 
a echo niosło na cały świat - nie 
jest powodem do dumy. Takiej 
sławy nam nie trzeba, więc jej 
unikajmy.

Tragedia i cud na Chrobrego

Współczuję mieszkańcom 
tych klatek. Jestem pod wraże-
niem sprawnego działania służb 
ratowniczych. Bardzo szybko 
były na miejscu, robiły co nale-
ży. To było widać. Chyba nikt 
z czytających forum nie weźmie 
mi za złe, że podziękuje ratowni-
kom. JESTEŚCIE WSPANIALI. 
DZIĘKUJEMY WAM.

GOŚĆ
@

Straszna tragedia :( Współ-
czuję wszystkim poszkodowa-
nym mieszkańcom tego budyn-
ku. Mam nadzieje że ten chłopak 
wyjdzie z tego. Czytałam już 
różne komentarze na różnych 
stronach internetowych, czy 
wiecie coś więcej na temat próby 
samobójczej? Mam nadzieję, że 
to był jednak nieszczęśliwy wy-
padek. Taka tragedia i to jeszcze 
przed samymi świętami.

GOŚĆ
@

Ludzie wierzą w jakieś głu-
pie przepowiednie o końcu świa-
ta, a co ma myśleć teraz rodzina 
poszkodowana, dla której to już 
jest koniec świata (nie pomija-
jąc sąsiadów)? Święta, nastrój 
rodzinny, przygotowania... a tu 
taka ogromna katastrofa. 

GOŚĆ
@

Ludzie, nie bądźcie śmiesz-
ni, jak możecie pisać takie bred-
nie, że pokłócił się z dziewczyną 
i chciał coś udowodnić, albo że 
to była próba samobójcza. Czy 
ten ktoś, kto o tym napisał, miał 
jakąś transmisję na żywo z miej-
sca wypadku i wszystko widział?

BOGDAN
@

Funkcję zastępczych miesz-
kań z założenia powinien speł-
niać budynek na ul. Dąbrowskie-
go,wyremontowany niedawno 

za spore pieniądze, a mieszkają 
tam ludzie z marginesu, także ten 
„osobnik” terroryzujący osiedle, 
o którym pisała GP niejedno-
krotnie. Dopóki miasto będzie 
pobłażać i ułatwiać życie takim 
„świętym krowom”, porządni 
mieszkańcy w kryzysowej sytu-
acji będą zmuszeni do szukania 
pomocy u sąsiadów. Nie każdy 
ma rodzinę w Oławie... Życie 
w pokoju hotelowym z rodziną 
na dłuższy okres czasu to nie jest 
dobre rozwiązanie, nie wspomi-
nając o kosztach. 

GOŚĆ
@

Wiele osób nie ma miesz-
kań, a Ty chcesz, żeby stały 
puste mieszkania i czekały na 
wybuch gazu? Burmistrz dobrze 
zrobił, załatwił miejsca w hote-
lu, a teraz szuka mieszkań do 
wynajęcia! 

GOŚĆ
@

Zapytajcie swojego najlep-
szego burmistrza dlaczego nie 
ma w rezerwie mieszkań zastęp-
czych? Jest sytuacja kryzysowa, 
trzeba ewakuować mieszkańców 
i co pozostaje - ulokowanie 
w hotelu. A gdyby nie było 
wolnych miejsc w oławskich 
hotelach, co wtedy?

GOŚĆ
@

Abstrahując już od tego 
wybuchu na Chrobrego, abso-
lutnie nie łączę tego wpisu z tym 
wypadkiem, ale gdy z jakichkol-
wiek powodów jeden z miesz-
kańców jakiegoś bloku będzie 
chciał popełnić samobójstwo 
używając gazu, będzie w stanie 
depresji albo po narkotykach, 
alkoholu, należy powziąć jakieś 
ustawowe kroki, gdyż gaz jest 
bardzo niebezpieczny. Moja 

mama znała taką panią z Kaspro-
wicza, która choruje, miewała 
zaniki pamięci, potrafiła włączyć 
gaz i wyjść do sklepu po zapał-
ki i wrócić po kilkudziesięciu 
minutach. Ustawowo powinni 
kontrolować nie tylko szczelność 
instalacji gazowej, ale także, czy 
rzeczywiście zalecić czy nakazać 
używania stricte kuchenki elek-
trycznej i odłączać gaz, bo przez 
osoby w stanie chorobowym, 
które zapominają, osoby z de-
presją, zaburzeniami, myślami 
samobójczymi, powinno się 
w jakiś sposób prewencyjnie 
odcinać gaz, wyeliminować 
niebezpieczeństwo, nie wiem 
w jaki sposób, ale dla dobra 
ogółu społeczeństwa, tych któ-
rzy mieszkają w blokach, by 
przez jednego frustrata inni nie 
musieli cierpieć. Mój wpis nie 
ma absolutnie żadnego związku 
z tym wydarzeniem i jestem 
daleki od oceniania wydarzenia 
i tego chłopaka na Chrobrego. 
Jak sobie przypomnę tę znajomą 
mojej mamy z Kasprowicza, 
która włączyła gaz i wyszła po 
zapałki, to ciarki po plecach mi 
przeszły, że z jakichś powodów 
mogą ucierpieć inni mieszkańcy. 
Ale nie chodzi tylko o ludzi 
starych i chorych, ale także tych 
z zaburzeniami psychicznymi, 
depresjami. Lepiej pomyśleć, co 
uczynić, by prewencyjnie wyeli-
minować wybuchy gazu, które 
nie są wywołane nieszczelną 
instalacją gazową, tylko czynnik 
ludzki powoduje tragedię. (...)

KAROL

OPINIE WYBRAŁA
AGNIESZKA HERBA

Internauci o tragedii na Chrobrego

ebykowski@gazeta.olawa.pl

Edward
Bykowski
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Zagrają w Rynku 

W niedzielę, 13 stycznia, 
po raz kolejny odbędzie 
się finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy

To już XXI edycja tej im-
prezy. Tym razem wolontariu-
sze będą zbierali pieniądze na 
sprzęt medyczny, potrzebny 
do ratowania życia dzieci oraz 
zapewnienia godnej opieki 
seniorom. 

Orkiestra zagra również 
w Oławie. Sztab rozpoczął 
pracę pod koniec września 
ubiegłego roku. Do współ-
pracy włączyli się oławscy 
harcerze oraz Starostwo Po-
wiatowe. Szefem sztabu jest 
wiceburmistrz Oławy Witold 
Niemirowski. Na rzecz orkie-
stry pracują także: Krystyna 
Cecko, Elżbieta Wojdyła, 
Estera Ryzner-Zajadlak, Anna 
Filarowska, Tomasz Frisch-
mann, Piotr Gawerski, Michał 
Gigołła, Michał Konikiewicz, 
Wojciech Kloczkowski, Józef 
Pawlicki, Marcin „Mazi” Wal-
czak i Darek Witka. 

Na ulicach będzie kwe-
stowało 150 wolontariuszy. 
Głównie harcerze, uczniowie 
oławskich szkół oraz chęt-
ni, którzy zaangażowali się 
w tę akcję. Wolontariusze ze 
specjalnymi identyfikatorami 

będą zbierać pieniądze do za-
plombowanych puszek. 

Na scenie mnóstwo atrak-
cji, m.in. różne koncerty i po-
kaz kaskaderski. Do Oławy 
przyjadą mistrzowie w trialu 
- Przemek Kaczmarczyk i jego 
syn Oskar. Gwiazdą wieczoru 
będzie Małgorzata Ostrow-
ska, była wokalistka zespołu 
„Lombard”. 

Poza sceną będą: jarmark, 
namiot zabaw dla dzieci, or-
kiestrowy sklepik i litry zupy 
z jajem. Do Oławy przyjedzie 

także mammobus. Kobiety, 
które są w wieku od 50 do 69 
lat i przez ostatnie dwa lata 
nie wykonywały mammo-
grafii, będą mogły bezpłatnie 
wykonać takie badanie. Jest 
to metoda wczesnego wykry-
wania raka piersi. Wystarczy 
tylko przyjść na Rynek, gdzie 
będzie czekał mammobus. 
Badanie to tylko ok. 15 minut, 
a zyskuje się zdrowie i spokój. 

W tym dniu będzie można 
podarować innym także to, co 
najcenniejsze - krew. Mogą 

to zrobić osoby pełnoletnie, 
które nie przekroczyły 65. 
roku życia, ważą nie mniej niż 
50 kg i chcą pomóc drugie-
mu człowiekowi. Wystarczy 
przyjść 13 stycznia do ratusza.

Wśród wielu atrakcji będą 
także licytacje. W tym roku 
będzie można się stać posiada-
czem dwuosobowego kajaka. 
Motocykliści własnoręcznie 
przygotują specjalny zestaw: 
stolik i hokery w motocy-
klowym wydaniu, w sam raz 
do ciekawie urządzonego 

mieszkania lub lokalu gastro-
nomicznego. 

Pojawi się tradycyjnie 
„Ławeczka Dobrych Serc”. 
Licytowany będzie kurs na 

prawo jazdy kategorii „B”, 
a jeśli ktoś jest fanem piłki 
nożnej, to będzie miał okazję 
stać się właścicielem piłki 
z podpisami graczy Śląska 
Wrocław oraz trenera Oresta 
Lenczyka.

Aktualne informacje na 
temat imprezy są dostępne na 
facebooku. Wystarczy szukać 
profilu pod hasłem „XXI Fi-
nał WOŚP w Oławie”.

MALWINA GADAWA
 mgadawa@gazeta.olawa.pl

Ekstremalny finał

Organizatorzy WOŚP liczą, że podobnie jak w ubiegłych latach, mieszkańcy Oławy nie zawiodą 
i licznie wezmą udział w imprezie
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Plusy i minusy 

Już można pływać 
w „Termach Jakuba”. 
W dniu otwarcia pierwsza 
klientka była pod 
drzwiami pływalni kilka 
minut przed piątą rano. 
W nagrodę otrzymała 
karnet. - Dzień wcześniej 
pani Gabriela obiecywała, 
że na pewno przyjdzie 
i dotrzymała słowa - 
mówi Zbigniew Szwarc, 
prezes pływalni

Kilkanaście minut póź-
niej przyszła 14-letnia Kari-
na i jako pierwsza klientka 
wskoczyła do wody. - Od 
wczoraj się szykowała - mówi 
jej mama. - Powiedziała, że 
będzie miała pod ubraniem 
strój, żeby nie tracić czasu 
na przebranie. Kobieta, która 
pierwsza przyszła na pływal-
nię, rozmawiała z ratowni-
kiem, a Karina skorzystała 
z okazji i wskoczyła do wody. 
Była bardzo zadowolona. 
Uwielbia pływać. Dla niej 
otwarcie pływalni to szczegól-
ne wydarzenie.

28 grudnia przyszły do 
„Term Jakuba” 354 osoby. 
Utarg z tego dnia wyniósł 
niewiele ponad 4000 złotych. 
Zapytaliśmy pierwszych klien-
tów o wrażenia. W znacznej 
większości byli zadowoleni. 
Pływalnię przetestowali też 
mieszkańcy pobliskich miast. 

Krzysztof Puszczewicz 
przyjechał z Brzegu i zazna-
czył, że na pewno będzie tu wra-
cał. - Jest pięknie - komentował. 
- Basen jest elegancki, wystar-
czająca duża niecka. Korzy-
stałem z saun, również jestem 
zadowolony. Pozazdrościć 
mieszkańcom Oławy takiego 
obiektu. Brakuje tylko w sau-
nach małych wieszaczków na 

ręczniki, ale to drobiazg. Poza 
tym jest super!

Niektórzy narzekali na 
zbyt zimną wodę. Stanisław 
Dzikowski przyszedł na basen 
z dzieckiem, wypróbowali 
brodzik i jacuzzi, a jako je-
dyny mankament wymienili 
właśnie trochę zimną wodę. 
Zapytaliśmy o to Zbigniewa 
Szwarca, prezesa „Term Ja-
kuba”. - Temperatura wody 
w nieckach basenowych jest 
zgodna z założeniami projek-
towymi - tłumaczy. - Według 
zaleceń, temperatura wody 
powinna być o dwa stopnie 
niższa niż temperatura powie-
trza. Dopuszczalne są waha-
nia 0,5 stopnia C. Na bieżąco 
monitorujemy wszystkie pa-
rametry wody i w przypadku 
stwierdzenia nieprawidło-
wości, będziemy reagować. 
Możliwe, że klient odczuwa 
dyskomfort po wyjściu z ja-
cuzzi lub brodzika, w których 
woda jest najcieplejsza. Wy-
nikać to może z różnicy tem-
peratur w różnych nieckach, 
szczególnie w najchłodniejszej 
niecce sportowej.

Byli też tacy, którzy nie 
popływali, ale przyszli zoba-
czyć obiekt i ocenić, czy warto 
się tam wybrać z rodziną i zna-
jomymi. - Nie korzystałam 
jeszcze, przyszłam na zwiady 
- mówiła Elżbieta z Oławy. 
- Chcę tu przyciągnąć wnuczki 
i synową, żeby troszkę się 
poruszały. Jest bardzo fajnie. 
Rewelacja!

Najbardziej zadowolona 
jest młodzież. - Było bardzo 
fajnie - mówiła 13-letnia Ania 
Ziobrowska. - Pływałam w du-
żym i małym basenie. Kilka 
razy korzystałam ze zjeżdżalni. 
Trochę zimna woda, ale jest 
OK! Na pewno będę tu przy-
chodzić.

Na portalu www.gazeta.
olawa.pl opublikowaliśmy 
filmik z pierwszego dnia na 
basenie. Internauci, którzy 
odwiedzili „Termy Jakuba”, 
punktowali w komentarzach 
to, czego im brakowało. Nie 
podobało się im, że nie ma 

jeszcze karnetów. Trafią do 
sprzedaży mniej więcej za 
dwa tygodnie. - Wynika to 
z małych utrudnień technicz-
nych i okresu świątecznego 
- tłumaczy Zbigniew Szwarc. 
- Na karnetach musi być na-
drukowany numer telefonu 
pływalni, a został on nam 
przydzielony dość późno. 
Drobnostki tego typu spowo-
dowały, że karnety trafiły do 
druku z opóźnieniem.

Mimo odpowiedzi, inter-
nauci wciąż drążyli temat. 
- Skoro nie ma karnetów, to 
dlaczego pierwsza klientka 
dostała karnet w nagrodę? 
- pytali.

Gabriela dostała na ra-
zie symboliczny karnet, taki 
jak Sebastian Smoleń, który 
wymyślił nazwę pływalni. 
- Oryginalne karnety wrę-
czymy, kiedy już otrzymamy 
zamówioną ilość od produ-
centa, co wiąże się z rozpo-
częciem ich dystrybucji - mówi 
Szwarc.

Ktoś napisał również, że 
czuje się na basenie niekom-
fortowo, bo w przebieralniach 
są kamery. To okazało się 
nieprawdą. Sprawdziliśmy. 
Kamery są, ale w szatni, a nie 
w przebieralni. Znajdują się 
w pobliżu, zasięgiem nie 
obejmują tego, co się dzieje 
w środku przebieralni. Nie-
którzy uważają, że w cenie 
biletu powinien być wliczony 
czas na przebranie. - To nie 
jest normą na basenach, nie 
mają tego podobne do nas 
obiekty w Oleśnicy i Strzelinie 
- odpowiada Szwarc.

Zarząd pływalni na bie-
żąco analizuje uwagi klien-
tów i zapewnia, że zrobi 
wszystko, aby spełnić ich 
oczekiwania. Wciąż nie ma 
jednak chętnych na wynajem 
powierzchni, przeznaczonych 
na salę zabaw i prowadzenie 
fizjoterapii.

Drugiego dnia przyszło na 
pływalnię 415 osób, a utarg 
wyniósł 6258 złotych.

AGNIESZKA HERBA 
powiatowa@gmail.com

Pierwszy dzień na basenie
W pierwszym dniu oławską krytą pływalnię odwiedziły 354 osoby
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Smutne święta mieli nie-
którzy mieszkańcy Oławy. 22 
grudnia doszło do eksplozji 
gazu w mieszkaniu przy ul. 
Chrobrego 32, na trzecim 
piętrze. Piętnaście rodzin 
musiało opuścić zniszczone 
mieszkania. - To dla nas go-
rzej niż koniec świata - mówili 
nam mieszkańcy. - Wszystko 
w domu fruwało, mamy poła-
mane drzwi i meble... 

Poszkodowani nieprędko 
wrócą do swoich mieszkań.

(MON) 
Fot.: archiwum „GP-WO”

To już koniec biurowca

Odnowiona biblioteka robi wrażenie

Burmistrz Październik chwilę po skoku do basenu

Siła wybuchu połamała ściany budynku przy ul. Chrobrego

9. Runął symbol Jelcza

10. Jaka piękna biblioteka!

To już był prawdziwy 
koniec jelczańskiej fabryki. 
17 października zburzono 
najwyższy budynek Jelcza-
Laskowic, symbol jelczań-
skiej prosperity - dziesięcio-
piętrowy biurowiec. Nie było 
łatwo. Dopiero przy trzeciej 
próbie pokonano stalową 
konstrukcję budynku. BOT 
wysadzono, stosując 12 kg 
materiałów wybuchowych. 
Upadek wieżowca oglądali 
młodzi ludzie i dawni pra-
cownicy „Jelcza”. Niejedne-
mu łza zakręciła się w oku... 

21 listopada uroczyście 
otwarto wyremontowaną Po-
wiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną oraz Izbę Muzealną 
Ziemi Oławskiej. Miesz-
czą się w oławskim ratuszu. 
W księgozbiorze jest 40 ty-
sięcy woluminów oraz zbiory 
map, pocztówek i dokumen-
tów. Biblioteka ma salę kon-
ferencyjną i specjalny kącik 
dla najmłodszych. W izbie 
muzealnej zgromadzono lo-
kalne eksponaty i pamiątki. 
Remont biblioteki kosztował 
1,8 mln zł. 

Oławianie doczekali się 
krytego basenu. Po latach 
obietnic i kłopotach z ge-
neralnym wykonawcą pod 
koniec inwestycji, 17 grudnia 
uroczyście otwarto basen 
„Termy Jakuba”. Obiekt 
kosztował 26 mln zł. To 
basen średniej wielkości. Ma 
nieckę sportową, rekreacyjną 
oraz brodzik i atrakcje dla 
dzieci. Można również sko-
rzystać z sauny. Burmistrz 
Franciszek Październik tak 
się cieszył z zakończenia in-
westycji, że skoczył do wody 
w garniturze! 

11. Basen otwarty

12. Wybuch gazu na Chrobrego
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OŁAWA 

Niecodzienna wizyta

Ksiądz Henryk Gulbinowicz odwiedził Oławę 29 grudnia

W kościele pw. ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła, modlitwę w intencji 
fundacji „Krok po kroku”, prowadził ksiądz proboszcz Janusz 
Gorczyca, przy obecności byłego metropolity wrocławskiego. 
Potem kardynał spotkał się w fundacji z jej podopiecznymi. 
Przywitano go tradycyjnie chlebem i solą. Rozmawiał i bło-
gosławił. Był pod wrażeniem działalności fundacji. Podobały 
mu się fotografie na wystawie pt. „Rodziny”, którą można było 
oglądać w minionym roku. Dostojny gość chciałby pokazywać 
te zdjęcia także we Wrocławiu. Nie składał obietnic, jednak po-
prosił władze fundacji o list, w którym opiszą swoją działalność 
i problemy, z którymi się borykają. Chwalił również fundację 
za ekumeniczny charakter przedsięwzięcia. 

W spotkaniu wzięło udział około 50 rodzin. Gospodarzami 
wspólnego obiadu byli podopieczni fundacji, którzy zaprosili 
swoich darczyńców.

(MAG) Kardynał Gulbinowicz chwalił podopiecznych fundacji „Krok po kroku”
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Spotkanie 

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Podhajeckiej organizuje IV opłatek 
podhajecki

Wspólne świętowanie w kresowym 
nastroju odbędzie się 12 stycznia, w ba-
rze „Luzak”, przy ul. 3 Maja. Początek 
o godz. 13.30. 

O oprawę duchową spotkania opłat-
kowego zadba ks. Andrzej Reminec, 
proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Podhajcach. 

Oprawę muzyczną zapewni zespół 
„Radzowiczanie” i Jan Mackiewicz. 

Prezes TMZP Ryszard Wojciechow-
ski zaprasza na opłatek członków towa-
rzystwa (koszt 60 zł) oraz innych miło-
śników Kresów Wschodnich (zapłacą 75 
zł): - Wraz z noworocznymi życzeniami 
bezmiaru łask Bożych, zdrowia, szczęścia 
i miłości, dni pogodnych i radości, zapra-
szam na opłatek podhajecki. 

Zgłoszenia są przyjmowane do 5 
stycznia, telefonicznie pod numerami: 
71-313-09-20 lub 603-253-044 oraz ma-
ilowo: rwswojciechowski@podhajce.pl. 

Wpłaty będą przyjmowane przed 
rozpoczęciem spotkania.

(MON)

Zapraszają 
kresowian

Ryszard Wojciechowski zaprasza 
na opłatek
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Kardynał w fundacji
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Odeszli
oława

21 XII  - Marian Łagódka    - ur. 1926 
22 XII  - Jan Kluczyński    - ur. 1926
22 XII  - Stanisław Krawczyk    - ur. 1946 
22 XII  - Stanisława Żygadło    - ur. 1915
25 XII  - Franciszek Czernik    - ur. 1934
26 XII  - Mieczysław Dyrcz    - ur. 1958
26 XII  - Jan Pajkusz    - ur. 1924
26 XII  - Stanisław Tatuśko    - ur. 1952
30 XII  - Czesław Gadawa    - ur. 1956

Jelcz-laskowice

22 XII  - Franciszek Olchówka    - ur. 1928 
23 XII  - Edmund Adamski    - ur. 1923 
23 XII  - Krzysztof Kiciewicz    - ur. 1949 
25 XII  - Tadeusz Świerzko    - ur. 1934 
26 XII  - Agnieszka Wieczorek    - ur. 1937 
27 XII  - Paulina Tarnowska    - ur. 1923 
28 XII  - Jan Dębicki    - ur. 1949

Powiat 
Podsumowanie akcji 

ogłoszony przez Parla-
ment europejski i Radę 
europy rok 2012 - „Rokiem 
aktywności osób starszych 
i solidarności Międzypo-
koleniowej”, upłynął pod 
znakiem licznych inicjatyw 
społecznych i imprez kul-
turalnych, poświęconych 
problematyce senioralnej. 
ożywiły się tysiące orga-
nizacji i klubów, skupiają-
cych osoby w zaawansowa-
nym wieku

Na Dolnym Śląsku działa 
też sporo organizacji pod na-
zwą „Klub Seniora”. A jedną 
z najbardziej aktywnych jest 
klub „Złota Jesień” z Czernicy 
koło Wrocławia. Zyskał on 
uznanie wielu czytelników 
prasy lokalnej, którzy wy-
typowali go do konkursu, 
zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie „Najbliżej Nas” 
w Czernicy i Międzyregional-
ny Syndykat Dziennikarzy Pol-
skich we Wrocławiu. Komisja 
konkursowa, uwzględniając 

właśnie opinie czytelników 
i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, przyznała 
organizacji z Czernicy tytuł 
„Aktywny Klub Seniora”.

- Na przekór temu, co 
niesie ze sobą wiek dojrza-
ły i starość, postanowiliśmy 
wspólnie pod „wodzą” człon-
ków Zarządu - Ewy Król, Ry-
szarda Maćkowa i Czesława 
Kałuszki cieszyć się życiem 
i rozwijać swoje pasje - mówi 
Bożena Chwiszczuk. - Uczyć 
się języków obcych, zgłębiać 
tajniki internetu, organizować 
liczne imprezy i wycieczki 
krajoznawcze oraz aktywnie 
wspierać rozwój gminy 

- Mamy obecnie w Klubie 
prawie 60 członków, działa-
jących w kilku sekcjach - do-
daje prezes Ryszard Maćków.  
- Bardzo aktywny jest zespół 
artystyczny. Dorobiliśmy się 
już czterech własnych śpiew-
ników, z których korzystamy 
na licznych imprezach, ta-
kich jak Święto Seniora, czy 
święto pieczonego ziemniaka, 
uczestniczyliśmy w wydawa-
niu biuletynu gminy Czernica 
i wspólnie z miejscową biblio-

teką - w wielu innych przedsię-
wzięciach kulturalnych. 

Obecnie  k lubowicze 
z Czernicy wystąpili z nową, 
ciekawą inicjatywą. - Doce-
niając naszą aktywność i za-
angażowanie w rozwój gminy, 
wójt Stefan Dębski przekazał 
ostatnio we władanie sołectwa 
grunt o powierzchni ponad 40 
arów - informuje sołtys Wła-
dysław Baszczyj, też członek 
klubu. - Planujemy stworzyć 
na tej powierzchni wielofunk-
cyjny „Plac Pokoleniowy”, 
jako miejsce integracji mię-
dzypokoleniowej. Zamierzamy 
urządzić tu boiska sportowe do 
siatkówki, koszykówki, piłki 
ręcznej, siłownię i kilka innych 
obiektów, z których korzy-
stać będą zarówno młodzi jak 
i starsi mieszkańcy Czernicy.

I nie przypadkiem senio-
rzy z Czernicy włączyli się do 
realizowanego przez miejsco-
we stowarzyszenie „Najbliżej 
Nas” zadania promocyjnego, 
współfinansowanego ze środ-
ków unijnych PO FIO. Projekt 
pod hasłem „Wczoraj, Dziś 
i Jutro - obywatelskie inicjaty-
wy pokoleniowe” miał właśnie 
na celu aktywizację seniorów 
oraz kształtowanie solidarno-
ści międzypokoleniowej.

Członkowie stowarzysze-
nia „NN” oraz klubu „Złota 
Jesień”, przy współudziale 
młodzieży oraz dzieci sąsia-
dów i wnuków, przeprowadzili 
warsztaty teatralne, zakończo-
ne występem zespołu podczas 
gali, kończącej realizację pro-
jektu.

Dziękując za wyróżnienie 
tytułem „Aktywny Klub Se-
niora”, wiceprzewodnicząca 
zarządu Ewa Król powie-
działa: - Realizacja projek-
tu, w którym uczestniczyli 
członkowie klubu przyczyniła 
się wydatnie do zaktywizo-
wania miejscowej społecz-
ności. Ludzie otworzyli się 
bardziej na siebie, uwierzyli 
we własne siły. W warsztatach 
teatralnych, które poprzedziły 
występ artystyczny na gali, 
uczestniczyło prawie 40 osób 
w różnym wieku - od seniorów, 
po ich wnuki. Ujawniło się 
w czasie zajęć wiele talentów, 
wręcz zacieśniły przyjaźnie. 
Raźniej patrzymy na przy-
szłość, bogatsi o wspólny do-
robek. To rodzić będzie nowe 
inicjatywy...

(Mak)

„Złota Jesień” - Aktywny Klub Seniora

Oława 
Noworoczne występy 

Parafia ŚŚ. ap. Piotra 
i Pawła zaprasza w sobotę 
12 stycznia, na wspólne 
kolędowanie

Początek o godz. 18.30. 
Wystąpi schola dziecięca 
„Apostolskie nutki”, dzia-

łająca przy parafii. O godz. 
18.50 zakolęduje młodzie-
żowy zespół „Vox Ichtis”. 
Gwiazdą wieczoru będzie 
„Golec uOrkiestra”, a jedną 
z kolęd zaśpiewają wraz z tym 
zespołem znani mieszkańcy 
powiatu oraz sponsorzy. 

Początek koncertu o godz. 
19.15. Wstęp wolny.

(Mag)

Zakolędujmy z Golec uOrkiestrą

Oława 
Radni pytają o basen

Na grudniowej sesji Rady 
Miejskiej Paweł Gwiazdowicz 
(PiS) pytał o ceny biletów na 
basen, zniżki i lekcje pływania 
dla uczniów 

Burmistrz Franciszek Paź-
dziernik odpowiedział, że ceny są 
jednymi z najniższych w okolicy. 
Szkoły, prowadzone przez miejski 
samorząd, będą miały zajęcia w go-
dzinach 7.30 - 14.30, w ramach 
lekcji wychowania fizycznego. 
Otrzymają na to pieniądze z budże-
tu miejskiego samorządu.

(MON)

Nauka pływania

Księdzu kanonikowi Dariuszowi Amrogowiczowi, proboszczowi 
parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Domaniowie za ostatnią posługę kapłańską na pogrzebie 

śp. Floriana Mikody 
serdeczne podziękowania składa rodzina

Panu Henrykowi Figlowi oraz jego pracownikom 
za zorganizowanie uroczystości pogrzebowych 

śp. Floriana Mikody 
serdeczne podziękowania składa rodzina

Serdeczne podziękowania rodzinie, znajomym 
oraz wszystkim osobom uczestniczącym w ostatniej drodze 

śp. stanisława krawczyka 
składa żona z najbliższymi

Serdeczne wyrazy współczucia panu Krzysztofowi Łagódce 
z powodu śmierci 

ojca 
składają zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej „Odra” w Oławie

Znajomym, sąsiadom, przyjaciołom oraz wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu 

śp. Floriana Mikody 
serdeczne podziękowania składa rodzina

Niech Cię kochają tam tak, jak tutaj my
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszego 

kochanego męża i tatusia

śp. Tadeusza Duszeńki
księdzu Norbertowi Jonkowi, rodzinie, znajomym i przyjaciołom

serdeczne podziękowania składają żona i dzieci

Serdeczne wyrazy współczucia pani Halinie Świętach 
z powodu śmierci 

Matki 
składają zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej „Odra” w Oławie

Ks. Norbertowi Jonkowi za mszę świętą pożegnalną 
i posługę kapłańską w ostatniej drodze 

śp. stanisława krawczyka 
oraz pozostałym osobom za przepiękną oprawę mszy świętej 

serdecznie dziękuje żona z rodziną

Malwinie Gadawie wyrazy współczucia z powodu śmierci 

ojca 
składają 

koleżanki i koledzy z redakcji „GP-WO”
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Jelcz-laskowice 

Sesja budżetowa 

- Budżet na rok 2013, 
który przedstawiam 
dzisiaj wysokiej Radzie 
celem uchwalenia, z pew-
nością nie satysfakcjonuje 
radnych, mieszkańców 
oraz przedstawicieli jed-
nostek podległych, ale za 
to jest realny, oparty na 
konkretnych, rzeczywi-
stych fundamentach - tak 
ocenił plan tegorocznych 
dochodów i wydatków 
gminy Jelcz-Laskowice 
burmistrz Kazimierz 
Putyra

Działo się to na sesji Rady 
Miejskiej, obradującej 28 
grudnia. Dzień wcześniej rad-
ni spotkali się na wspólnym 
posiedzeniu komisji, gdzie 
szczegółowo analizowali pro-
jekt budżetu, przygotowa-
ny przez burmistrza Putyrę 
i skarbnika Stanisławę Ka-
płon-Hutniczak. Jak zdradził 
w trakcie sesji radny Marek 
Starczewski („Wspólnota 
Samorządowa”), dyskusja na 
komisyjnym posiedzeniu nie 

była zbyt burzliwa, bo radni 
prawie o nic wtedy nie pytali 
i niczego nie wnioskowali. 
Teraz jednak kilku poprosiło 
o wyjaśnienia. Jednym z nich 
był Krzysztof Woźniak z PO, 
który przy uchwale poprze-
dzającej tę budżetową, a do-
tyczącą wieloletniej prognozy 
finansowej, chciał wiedzieć, 
czy zasadne jest planowanie 
budowy dróg na osiedlu Eu-
ropejskim, skoro nie ma tam 
kanalizacji. Sprawę wyjaśnił 
zastępca burmistrza Piotr 
Stajszczyk: - Na pewno kana-
lizacja na Europejskim będzie 
zbudowana, zanim powstaną 
tam drogi, a tego zadania nie 
ma w uchwałach RM, bo wy-
kona je spółka komunalna. 

Klubowy kolega Woźnia-
ka Bogdan Szczęśniak zapy-
tał o remizę w Miłoszycach, 
która według wieloletniej 
prognozy miała być moder-
nizowana: - Mieszkam w tej 
miejscowości już od kilku lat, 
ale doprawdy nie wiem, gdzie 
jest ten obiekt, przeznaczony 
do modernizacji? Szybko wy-
jaśniło się, że zaszła pomyłka 

w dokumentach - chodziło 
o remizę w Miłocicach, a nie 
w Miłoszycach. 

Uchwałę, określającą plan 
finansowy gminy Jelcz-La-
skowice do roku 2017, Rada 
Miejska przyjęła czternasto-
ma głosami za, przy siedmiu 
wstrzymujących, którymi byli 
radni Platformy Obywatel-
skiej oraz KWW „Przyjazna 
Gmina”. Rajcy tych dwóch 
ugrupowań byli także naj-
bardziej aktywni podczas 
omawiania projektu uchwały 
budżetowej. Wspomniany już 
Krzysztof Woźniak sugerował 
zwiększenie wydatków na 
utrzymanie i konserwację ro-
wów melioracyjnych oraz na 
ochronę zdrowia. W tym dru-
gim przypadku miał głównie 
na myśli pokrywanie kosztów 
zatrudnienia urologa w Przy-
chodni Specjalistycznej, która 
jest gminną spółką. Rajca PO 
nie zgłosił swoich uwag w for-
mie konkretnego wniosku - 
raczej apelował do burmistrza, 
aby przy okazji nowelizacji 
budżetu zwiększył środki na 
wskazywane zadania. 

Maria Bożena Polakow-
ska z „Przyjaznej Gminy” 
wątpiła w realność zaplano-
wanych dochodów ze sprze-
daży mienia komunalnego. 
Na dowód wskazała uchwałę, 
zmieniającą budżet na rok 
2012, w której właśnie w tym 
zakresie radykalnie zmniej-
szono przychody. 

Burmistrz Putyra wyjaśnił, 
że zgodnie z ustawą o finan-
sach publicznych, projekt bu-
dżetu na 2013 rok uwzględnia 
zasadę pokrycia wydatków 
bieżących z dochodów bieżą-
cych. Dodał, że ten ustawowy 
warunek zmusza jednostki 
samorządu terytorialnego do 
prognozowania realnych war-
tości dochodów bieżących, 
których głównym źródłem są 
podatki i opłaty lokalne, udzia-
ły w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych, 
subwencje i dotacje z budżetu 
państwa na realizację bieżą-
cych zadań zleconych z zakre-
su administracji rządowej oraz 
na dofinansowanie niektórych 
bieżących zadań własnych. 
Ten wymóg zmusza również 

samorządy lokalne do oszczęd-
nego i racjonalnego określania 
wielkości wydatków bieżą-
cych, które muszą być zrówno-
ważone dochodami bieżącymi, 
zarówno na etapie planowania, 
jak i wykonywania budżetu, 
bez możliwości zaciągania 
kredytów i pożyczek na ich 
realizację. Putyra stwierdził, że 
dochody ze sprzedaży mienia 
komunalnego w wysokości 
1.100.000 zł, pomimo że sta-
nowią wzrost w porównaniu 
z 2012 aż o 83,3 %, są war-
tością realną do osiągnięcia. 
- Mamy nie tylko prawo, ale 
nawet obowiązek myśleć opty-
mistycznie o naszych docho-
dach w 2013 - ripostował Pola-
kowskiej Putyra i na koniec re-
pliki dodał, że korekta budżetu 
na rok 2012 nie spowodowała 
ograniczenia zaplanowanych 
zadań. Wyjątkiem była sprawa 
rozpoczęcia budowy Centrum 
Sportu i Rekreacji. Zadanie 
przeniesiono na nowy rok 
budżetowy i przewidziano na 
ten cel 7.700.000 zł. 

Najostrzej o projekcie bu-
dżetu na rok 2013 wypowiadał 

się kolega klubowy Pola-
kowskiej - Michał Szelwach. 
Zaniepokoił go radykalny 
wzrost planowanych wydat-
ków na gospodarkę komunal-
ną, zwłaszcza na sprzątanie 
ulic oraz likwidację dzikich 
wysypisk. W pierwszym przy-
padku, w roku 2012 wydano 
352 tys. zł, a w roku 2013 na 
ten sam cel zaplanowano aż 
1,35 mln zł. - W mijającym 
roku (2012) na likwidację 
dzikich wysypisk nie wydano 
nawet złotówki, a w przyszłym 
(2013) zaplanowano na to 
zadanie ponad 800 tys. zł  
- mówił Szelwach i retorycznie 
zapytał, czy gminie Jelcz-La-
skowice grozi w nowym roku 
jakaś śmieciowa apokalipsa? 

- Nie, panie radny, śmie-
ciowego Armagedonu nie 
będzie! - uspokajał Kazimierz 
Putyra i wyjaśniał, że wzrost 
wydatków na sprzątanie miast 
i wsi oraz gospodarowanie 
odpadami to z jeden strony 
zwiększone możliwości fi-
nansowe gminy, a z drugiej 
skutki wdrażania nowej usta-
wy śmieciowej. 

Tłumaczenia burmistrza 
jednak nie przekonały radnego 
Szelwacha, który zadeklaro-
wał, że nie poprze budżetu, 
bo są w nim „dziwne kwoty” 
- w pozycjach dotyczących 
gospodarki komunalnej. 

W głosowaniu, za przy-
jęciem uchwały budżetowej 
opowiedziało się 13 radnych 
(głównie ze „Wspólnoty Sa-
morządowej”). Troje (Szel-
wach, Polakowska i Kutkow-
ska) było przeciw, a pięcioro 
(głównie radni PO) wstrzy-
mało się od głosu. Tym sa-
mym Rada Miejska uchwaliła 
budżet miasta i gminy Jelcz-
Laskowice na rok 2013. 

Krzysztof A. trybulsKi 
ktrybulski@gazeta.olawa.pl

Niesatysfakcjonujący, ale realny

- Nie poprę tego budżetu, bo są w nim „dziwne kwoty” - 
mówił Michał Szelwach, radny KWW „Przyjazna Gmina”
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Pieniądze miasta 

Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie budże-
tu na rok 2013. Będzie 
mniej inwestycji, wzrosną 
wydatki na oświatę i dług. 
Uchwałę podjęto głosami 
koalicji PO-BBS

Planowane dochody to 
88,9 mln zł, a wydatki - 91,9 
mln zł. Deficyt ustalono na po-
ziomie 3 mln zł (zmniejszono 
go z 5 mln zł w roku 2012). 
Przychody - 9,29 mln zł. 

Wydatki bieżące pochła-
niają najwięcej pieniędzy 
z budżetu miasta - ponad 76 
mln zł. Są to koszty utrzyma-
nia szkół, Urzędu Miejskiego, 
Ośrodka Kultury, Rady Miej-
skiej, jednostek oświatowych. 
Najwięcej idzie na wynagro-
dzenia - ponad 36 mln zł. Na 
oświatę przeznaczono 13 mln 
zł. Wysokość funduszu płac 

przewyższa wysokość sub-
wencji oświatowej - miasto 
dopłaca do pensji nauczycieli. 
Rosną wydatki na oświatę, 
a subwencja rządowa jest na 
ogół niższa niż deklarowana 
na początku roku. 

W roku 2012 wydano 
na inwestycje 23 mln zł. Na 
rok następny zaplanowano 
wydatki inwestycyjne na po-

ziomie 14 mln zł. Miasto znów 
dołoży do budowy basenu. 
Na rozliczenie tej inwestycji 
przeznaczono 3 mln zł (mają 
być m.in. pokryte koszty wy-
nagrodzenia inżyniera kon-
traktu). Burmistrz Franciszek 
Październik mówił na budże-
towej sesji RM, że niespłaceni 
wierzyciele są kierowani do 
syndyka masy upadłościowej 

poprzedniego wykonawcy 
basenu. Niektórych miasto 
rozliczyło, na razie nikt nie 
pozwał gminy do sądu. Wśród 
wydatków inwestycyjnych 
znalazły się także: dofinan-
sowanie spółki ZWiK o 500 
tys. zł, wniesienie wkładów 
do spółki TBS - 491 tys. zł 
oraz do basenowej spółki 
„Termy Jakuba” - 200 tys. zł. 
Przeznaczono także 300 tys. 
zł na budowę ulicy Stalowej 
(wspólnie z gminą wiejską 
Oława) oraz 200 tys. zł na 
budowę szkoły specjalnej. 10 
mln zł pochłonie opieka spo-
łeczna. Więcej pieniędzy niż 
w roku 2012 przeznaczono na 
oczyszczanie miasta, Ośrodek 
Kultury i bibliotekę.

Uwzględniono większość 
wniosków, jakie składały do 
budżetu szkoły, organizacje 
pozarządowe i komisje RM. 
Uznania nie znalazł wniosek 
na budowę skate parku, ale 
burmistrz nie wykluczył reali-

zacji tego zadania, gdy znajdą 
się pieniądze. 

Sporo wniosków dotyczyło 
remontów dróg - mają być roz-
patrzone po zimie. Uwzględ-
niono połowę wniosków na 
remonty szkół i przedszkoli. 
Wnioskowano o zmianę na-
wierzchni Rynku. Realizację 
tego zadania zaplanowano na 
2014. W 2013 roku miasto 
zamierza wydać 7,3 mln na 
budowę centrum współpracy 
europejskiej. Inwestycja ma 
być zakończona w 2014. 

Miasto planuje zacią-
gnięcie 9 mln zł kredytu na 
pokrycie deficytu i spłatę 
pozostałych należności. Dług 
na koniec 2012 roku wynosi 
35 mln zł i ma wzrosnąć.  
- Nie zapominamy o tym, aby 
budżet był bezpieczny - mówił 
burmistrz Franciszek Paź-
dziernik. - Mieścimy się we 
wskaźnikach, ustalanych przez 
ministra finansów. 

Tomasz Frischmann uznał 
w imieniu klubu BBS, że 
budżet spełnia oczekiwania 
społeczne i jest zrównowa-

żony, a przedstawiony plan 
finansowy - możliwy do wy-
konania. Piotra Regieca (PiS) 
zaniepokoiło wydawanie ko-
lejnych pieniędzy na kryty 
basen, zwłaszcza że niedawno 
miasto dopłacało 2,5 mln 
zł: - Oczekiwania społeczne 
są takie, aby skutków złych 
i kontrowersyjnych decyzji 
nie przenosić na kieszenie 
oławian. 

Arkadiusz Kwiatkowski, 
w imieniu klubu PO, poparł 
projekt budżetu, zaznaczając, 
że liczy na realizację wniosku 
młodych ludzi o budowę skate 
parku. 

Rada Miejska odrzuciła 
wniosek PiS o przeznaczenie 
w budżecie 200 tys. zł na roz-
budowę Szkoły Podstawowej 
nr 4. Całość uchwały budżeto-
wej przyjęto 14 głosami „za” 
(PO i BBS). Przeciw byli radni 
PiS - 3 osoby. Wstrzymała się 
Lidia Markowska z SLD.

Monika Gałuszka-
suchArsKA 

msucharska@gazeta.olawa.pl

Rosną wydatki bieżące

Burmistrz Październik i chwalący budżet Tomasz 
Frischmann z BBS
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Budżet Jelcza-laskowic 2013 

Dochody budżetowe ogółem wyniosą 60.313.843 zł, co 
stanowi w porównaniu z 2012 spadek o 19,9 %, z uwagi na 
spłatę (przez Zakłady Samochodowe „Jelcz w upadłości”), 
zaległego podatku od nieruchomości. Również o 21,4 % 
niższe od przewidywanego wykonania zaplanowano docho-
dy majątkowe, z uwagi na mniejsze dofinansowanie zadań 
w ramach programów, wspomaganych środkami z Unii 
Europejskiej. 

Wydatki budżetowe wyniosą 72.468.835 zł, a powstały 
deficyt w wysokości 12.154.992 zł, będzie pokryty przycho-
dami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (6.000.000 zł), 
oraz z nadwyżki budżetowej za rok 2012 (10.000.000 zł)

- tyle będzie 
kosztowała w 2013 

budowa Centrum Sportu 
i Rekreacji 

7,7 mln zł
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DyŻury burmistrza i urzêDników

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 

Na grudniowej sesji Rada 
Miejska podjęła uchwałę 
nr XXIX/211/2012, wpro-
wadzającą zmiany w do-
tychczasowym regulaminie 
utrzymania czystości i po-
rządku w naszym mieście. 
Zaktualizowany dokument 
będzie obowiązywał od  
1 lipca 2013, wraz z wej-
ściem w życie nowego 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi

Regulamin określa zasady: 
* utrzymania czystości 

i porządku na terenie nieru-
chomości,

* utrzymania zwierząt,
* terminów obowiązkowej 

deratyzacji.
Zasady postępowania 

z odpadami komunalnymi 
oraz selektywnej zbiórki od-
padów będą zawarte w „Regu-
laminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Związku 
Międzygminnego Ślęza-Oła-
wa”, który ma obowiązywać 
także w naszym mieście.

Mieszkańcy są zobowiąza-
ni do przestrzegania zapisów 
regulaminu.

Obowiązki właścicieli 
nieruchomości:

* odprowadzanie ścieków 
do kanalizacji sanitarnej, jeśli 
można podłączyć do niej 
budynek,

* podłączenie budynku do 
kanalizacji sanitarnej w termi-
nie 12 miesięcy po jej wybu-
dowaniu,

* wyposażenie nierucho-
mości w szambo lub przy-
domową oczyszczalnię ście-
ków, jeśli nie ma możliwości 
odprowadzenia ścieków do 
kanalizacji,

* utrzymanie w czystości 
oraz odśnieżanie i zwalcza-
nie śliskości na chodniku 
przyległym bezpośrednio do 
nieruchomości, bez względu 
na jego szerokość,

* współwłaściciele budyn-
ków wydzielonych po obrysie, 
są zobowiązani do zapewnienia 
dojścia do budynku oraz dojść 
i dojazdów do pojemników na 
odpady, w okresie zimowym,

* usuwanie sopli i nawi-
sów śniegu nad ciągami pie-
szymi i pieszo-jezdnymi.

W Oławie wprowadzono 
zakaz:

* naprawy pojazdów sa-
mochodowych i innych na 
terenach publicznych, z wyjąt-
kiem sytuacji awaryjnych,

* mycia pojazdów bez 
właściwego odprowadzenia 
ścieków do kanalizacji,

* wysypywania ziarna, 
owoców i resztek jedzenia na 
terenach komunalnych,

* wykorzystywania drzew 
jako słupów ogłoszenio-
wych.

Częstotliwość i sposób 
pozbywania się nieczystości 
ciekłych: 

* każdy właściciel nieru-
chomości jest zobowiązany 
do podpisania umowy na od-
biór ścieków z firmą do tego 
uprawnioną oraz udokumen-
towania funkcjonariuszom 
Straży Miejskiej sposobu 
przekazania odpadów cie-
kłych. Dowody opłat z tytułu 
odbioru odpadów należy prze-
chowywać przez 2 lata, 

* w przypadku podejrzenia, 
że występuje nieszczelność 
szamba lub podłączono nieru-
chomość do kanalizacji desz-
czowej, rowu melioracyjnego 
czy innego nielegalnego zrzutu 
ścieków, właściciel zobowią-
zany jest umożliwić wstęp na 
teren nieruchomości funkcjo-
nariuszom Straży Miejskiej lub 
innym osobom, upoważnionym 
przez burmistrza, w celu prze-
prowadzenia kontroli,

* właściciel nieruchomo-
ści, na której odbywa się im-
preza masowa, zobowiązany 
jest do wyposażenia terenu 
w odpowiednią ilość koszy 
na śmieci oraz przenośnych 
sanitariatów.

Obowiązki osób utrzymu-
jących zwierzęta domowe:

* sprawowanie stałego 
i skutecznego dozoru nad po-
siadanymi zwierzętami,

* niewprowadzanie zwie-
rząt na tereny użyteczności 
publicznej i na tereny rekre-
acyjne, np. place zabaw,

* usuwanie zanieczysz-
czeń, pozostawionych przez 
zwierzęta domowe,

* niedopuszczanie do dłu-
gotrwałego zakłócania ciszy 
i spokoju, szczególnie w porze 
nocnej (od godz. 22.00 do 
6.00),

* dopuszcza się utrzymy-
wanie w lokalu mieszkalnym 
maksymalnie 3 dorosłych 
psów lub kotów,

* zabrania się kąpania 
zwierząt domowych w ką-
pieliskach i fontannach miej-
skich,

* utrzymanie psów agre-
sywnych ras lub zachowu-

jących się agresywnie oraz 
zwierząt niebezpiecznych, na 
nieruchomościach będących 
współwłasnością, wymaga zgo-
dy współużytkowników, a w 
przypadku budynków wielolo-
kalowych zgody mieszkańców 
klatki schodowej, w której ma 
być utrzymywane zwierzę.

Obowiązki osób utrzymu-
jących psy:

* zarejestrowanie i oznako-
wanie psa (znaczek identyfika-
cyjny na obroży) w ciągu 14 dni 
od wejścia w jego posiadanie. 
Podczas rejestracji należy oka-
zać dokument, potwierdzający 
przeprowadzenie szczepienia 
przeciw wściekliźnie,

* osoba utrzymująca psa ma 
obowiązek jego wyrejestrowa-
nia w ciągu 14 dni od dnia zby-
cia bądź zgonu zwierzęcia,

* w przypadku zmiany 
osoby utrzymującej psa, do-
tychczasowy i nowy posiadacz 
zobowiązani są w terminie 14 
dni powiadomić o tym Urząd 
Miejski, 

* wyprowadzanie psa na 
smyczy. Psy rasy agresywnej, 
zachowujące się agresywnie 
lub mające w kłębie powyżej 
50 cm, należy wyprowadzać 
na smyczy i w kagańcu. Mogą 
to robić tylko osoby dorosłe,

* właściciel psa rasy 
agresywnej zobowiązany jest 
umieścić tabliczkę z informa-
cją „Uwaga pies rasy agre-
sywnej”, na drzwiach wejścio-
wych do lokalu mieszkalnego 
w budynkach wielolokalo-
wych bądź na ogrodzeniu nie-
ruchomości jednorodzinnej,

* w nieruchomościach jed-
norodzinnych, wyłączonych 
z produkcji rolnej, dopuszcza 
się utrzymywanie poza budyn-
kiem mieszkalnym większej 
liczby psów, pod warunkiem 
przetrzymywania ich w boksach 
o szczelnym podłożu, odda-
lonych od granicy sąsiednich 
nieruchomości przynajmniej 
20 m.

Zasady chowu zwierząt 
gospodarskich: 

* na terenach wyłączonych 
z produkcji rolnej wprowadza 
się całkowity zakaz chowu 
i utrzymywania koni, bydła, 
trzody chlewnej, owiec i kóz,

* dopuszcza się chów kró-
lików - do 10 osobników do-
rosłych; innych futerkowych 
(norki, nutrie, szynszyle) - do 
5 osobników dorosłych; dro-
biu - do 10 osobników doro-
słych; gołębi - do 100 szt.,

* chów należy prowadzić 
w pomieszczeniach wyposa-
żonych w urządzenia do od-
prowadzania nieczystości,

* pomieszczenia i wybieg 
dla tych zwierząt winny być 
oddalone co najmniej o 20 
m od granicy nieruchomo-
ści (mniejsze odległości są 
dopuszczalne za pisemną 
zgodą właścicieli sąsiednich 
posesji),

* utrzymanie zwierząt 
na terenach wyłączonych 
z produkcji rolnej nie może 
być uciążliwe dla środowiska 
i dla użytkowników sąsied-
nich nieruchomości (hałas, 
nieprzyjemne zapachy, zanie-
czyszczenia),

* nieczystości i odpady 
pochodzące z hodowli winny 
być gromadzone w pojemni-
kach, przeznaczonych do tego 
celu, bądź w wydzielonych 
miejscach o nieprzepuszczal-
nym podłożu, w odległości 
co najmniej 20 m od grani-
cy (mniejsze odległości za 
pisemną zgodą właścicieli 
sąsiednich posesji),

* zabrania się utrzymywa-
nia uli na nieruchomościach 
wyłączonych z produkcji rol-
nej i na terenach rodzinnych 
ogrodów działkowych,

* na nieruchomościach 
niewyłączonych z produkcji 
rolnej dopuszcza się utrzy-
mywanie pni pszczelich, do 
5 uli, z zachowaniem odle-
głości 30 m od budynków na 
sąsiednich posesjach i od dróg 
publicznych.

Katarzyna Bielec 
WGKMiOŚ

Celem nowych regulacji prawnych, dotyczących 
zbierania i utylizacji odpadów komunalnych, 
jest m.in. poprawa estetyki w rejonie blokowisk
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Od 1 stycznia 2013 
zmieniły się niektóre 
przepisy w sprawie 
obowiązku meldunkowego

Najistotniejsze ułatwienia 
dotyczą:

* wymeldowania z do-
tychczasowego miejsca po-
bytu będzie można dokonać 
w miejscu nowego zameldo-
wania,

* nie ma obowiązku oka-
zywania książeczki wojsko-
wej, jak również podawania 
informacji o wykształceniu,

* wydłużono czas (z 4 
do 30 dni) na zameldowanie 
w nowym miejscu pobytu,

* nie ma obowiązku za-
meldowania obywateli pol-
skich i krajów UE - do 3 
miesięcy pobytu,

* sprawy dotyczące za-
meldowania, wymeldowania, 
zgłoszenia wyjazdu za gra-
nicę, bądź powrotu z zagra-
nicy - można dokonać przez 
pełnomocnika.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Wy-
działu Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego (pok. nr 
7, tel. 71-505-55-74).

UrszUla tUrsKa 
WSO

Uproszczenia w meldunkach

Pieniądze, złożone przez 
oławian w trzech parafiach, 
wpłacono na konto Pol-
skiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Oławie

Dziękując za dotychczaso-
wą pomoc, zwracam się z go-
rącą prośbą do mieszkańców 
i przedsiębiorców, o wpłaty na 
ten fundusz, przeznaczony na 
wsparcie rodzin poszkodowa-
nych podczas wybuchu gazu 

w budynku przy ul. Chrobrego 
32. Datki można wpłacać na 
konto:

B a n k  S p ó ł d z i e l c z y 
w Oławie, nr 91 9585 0007 
0010 0005 9965 0001

- Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Oławie.

Należy zaznaczyć, że jest 
to „Pomoc dla mieszkańców - 
Chrobrego 32”.

Franciszek Październik 
burmistrz Oławy

Pomoc dla ofiar wybuchu gazu

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.

Nowy regulamin utrzymania 
czystości i porządku

DyŻury raDnych

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 
telefonicznie - nr 71-303-55-09. 

Radni Rady Miejskiej pełnią dyżury w Biurze Rady, pokój nr 21, 
tel. 71-303-55-09, od godziny 17.00 do 18.00.
Klub radnych PiS 
* 3 stycznia - Piotr Regiec,
* 10 stycznia - Andrzej Grzeszczak,
* 17 stycznia - Paweł Gwiazdowicz, 
* 24 stycznia - Piotr Regiec.

Klub radnych PO 
* 7 stycznia - Zenon Leja,
* 14 stycznia - Maria Domaradzka,
* 21 stycznia - Arkadiusz Kwiatkowski,
* 28 stycznia - Stanisława Karpińska-Małko.

Klub radnych BBS 
* 8 stycznia - Elżbieta Wojdyła i Jacek Żydło,
* 15 stycznia - Tomasz Niezgoda,
* 22 stycznia - Wiesław Kaczmarek,
* 29 stycznia - Czesław Miłosz.

Radna SLD Lidia Markowska dyżurować będzie we wtorek 8 stycznia, 
od godz. 16.00 do 17.00.
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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: Biuletyn Informacji Publicznej 

http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/

informacje

DyŻury burmistrza 

DyŻury  raDnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Koch  
lub wiceprzewodniczący Stanisław Łukasik  
i Tadeusz Babski, przyjmują interesantów  
w sprawie skarg i wniosków - w każdy czwartek  
od godz. 16.30 do 17.30, w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, przy ul. W. Witosa 
24, pok. 22.

Burmistrz Kazimierz Putyra lub jego zastępcy 
Aleksander Mitek i Piotr Stajszczyk 
przyjmują interesantów z gminy Jelcz-Laskowice 
w ramach skarg i wniosków, po wcześniejszym 
umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie UMiG 
J-L, ul. Witosa 24, tel. 71-381-71-00:
- we  wtorki: od godz. 15.30 do 16.30
- w piątki: od godz. 8.00 do 9.00

Tradycją szkoły 
w Minkowicach Oławskich 
są jasełka w wykonaniu 
uczniów. Tak też było 
i tym razem. 
Zachwycały piękne stroje, 
wspaniała gra aktorska 
i scenografia. Wszystko to 
pozwoliło poczuć przed-
świąteczną atmosferę

Przedstawienie przy-
gotowali gimnazjaliści, 
pod kierunkiem katechetki 
Lidii Fei. Młodzi artyści 
w efektownych kostiumach 
i przy pięknej scenografii 
prezentowali sceny z na-
rodzin Chrystusa. Zgodnie 
z tradycją, byli święty Józef 
i Maryja, Trzej Królowie 
oraz pasterze. Spektakl, 
zawierał partie mówione 
i śpiewane. Został ciepło 

przyjęty przez zebranych 
i nagrodzony gromkimi 
brawami.

Następnie uczniowie 
przedstawili koncert kolęd 
polskich i zagranicznych. 
Do kolędowania przyłączy-
ła się liczna publiczność. 
Nad całością czuwała na-
uczycielka muzyki - Mał-
gorzata Rzępołuch.

(EJN)

Minkowickie jasełka

Młodzi artyści w efektownych kostiumach i przy pięknej scenografii prezentowali sceny z narodzin 
Chrystusa...
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- Kończy się rok 2012 po-
święcony osobom starszym. 
Jakie były główne działania 
MPiPS jako krajowego ko-
ordynatora? 

- Rok 2012 został ustano-
wiony Europejskim Rokiem 
Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypoko-
leniowej - decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE. 
Nadrzędnym celem Roku jest 
ułatwianie tworzenia kultury 
aktywności osób starszych 
w Europie, w oparciu o zasadę 
społeczeństwa otwartego na 
wszystkie grupy wiekowe. 
Wyzwania, związane ze zja-
wiskiem starzenia się społe-
czeństwa, były tematem od-
bywającego się w marcu 2012 
II Kongresu Demograficznego 
„Polska w Europie - Przy-
szłość demograficzna”. Pod-
czas Kongresu minister pracy 
i polityki społecznej złożył 
deklarację uruchomienia pro-
gramu skierowanego do osób 
starszych. Także w marcu 
2012 odbył się Kongres Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku. 
Efektem jest realizowanie 
przez MPiPS programu, któ-
rego celem jest odpowiedź na 

szereg wyzwań społecznych. 
Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013, 
tworzony z zastosowaniem 
zasady partnerstwa publicz-
no-społecznego, jest efektem 
pogłębionej analizy i debaty, 
dotyczącej procesów spo-
łecznych i demograficznych, 
zachodzących w naszym kra-
ju. W celu realizacji programu 
oraz tworzenia systemowych 
rozwiązań, w postaci długofa-
lowej polityki państwa wobec 
osób starszych, w MPiPS 
powstał Departament Polityki 
Senioralnej. Głównym wyda-
rzeniem obchodów Europej-
skiego Roku w Polsce była 
konwencja Międzypokole-
niowe Dni Aktywności, która 
odbyła się we wrześniu 2012 
w Warszawie. Podczas kon-
wencji przedstawiono różne 
formy aktywności seniorów 
oraz dyskutowano o przy-
szłości polityki senioralnej 
w Polsce. Ponadto MPiPS 
patronowało wielu regional-
nym przedsięwzięciom, które 
miały na celu zwrócenie uwa-

gi na osoby starsze i ich rolę 
w społeczeństwie.

- Jak zmiany w struk-
turze demograficznej wpły-
wają na sytuację społeczno-
-gospodarczą Polski, a także 
osób starszych jako grupy 
społecznej?

Starzenie  s ię  społe -
czeństw, wynikające z wy-
dłużania się długości życia 
oraz spadku liczby narodzin, 
jest wyzwaniem wymaga-
jącym podjęcia komplekso-
wych działań dotyczących 
funkcjonowania całego społe-
czeństwa, ale także wspólnot 
lokalnych i rodzin. Wg danych 
GUS dla Polski obecnie 13% 
społeczeństwa to osoby 60+, 
w 2020 będą one stanowić 
22,4% populacji, a w 2030 - 
24%. Coraz większy odsetek 
wśród osób starszych będą 
stanowiły osoby 80+, często 
niesamodzielne i wymagające 
opieki. W obliczu zacho-
dzących zmian w strukturze 
demograficznej, a także ze 
względu na niskie dochody, 
osoby starsze coraz gorzej 

postrzegają swoje perspekty-
wy życiowe oraz ograniczają 
swoje potrzeby do minimum. 
Często pozostają bierne i wy-
kluczone z życia społecznego. 
Polityka społeczna wymu-
sza tworzenie warunków do 
godnego życia i starzenia, 
poprzez podnoszenie poziomu 
i jakości życia oraz zachę-
cania seniorów do większej 
aktywności społecznej. Ak-
tywne starzenie się oznaczać 
ma starzenie się w dobrym 
zdrowiu, bycie pełnoprawnym 
członkiem społeczeństwa oraz 
spełnianie się w swojej pracy 
zawodowej, realizacji swoich 
pasji czy działaniach na rzecz 
innych. 

- Aktywność społeczna 
i pomoc innym ludziom 
mogą odgrywać bardzo waż-
ną rolę w procesie włącze-
nia osób starszych w życie 
społeczne. Czy seniorzy ak-
tywnie uczestniczą w życiu 
społecznym? 

Działalność społeczna 
osób starszych może przyjmo-
wać różne formy. Wymienić 
wśród nich można zaangażo-
wanie w ramach organizacji 
pozarządowych, Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku, rad 
seniora, wspólnot lokalnych 
(w tym działających przy 
kościołach i związkach wy-

znaniowych), działań samo-
pomocowych, różnorodnych 
towarzystw społeczno-kul-
turalnych czy kół gospodyń 
wiejskich. Seniorzy działają 
jako wolontariusze, niemniej 
w tym obszarze może być 
lepiej. Badania Stowarzysze-
nia Klon/Jawor wskazały, 
że w 2010 zaangażowanie 
w wolontariat zadeklarowało 
10% Polaków powyżej 55. 
roku życia. Mam nadzieję, 
że poziom zaangażowania 
osób starszych, posiadających 
olbrzymie i cenne doświad-
czenie życiowe, w działania 
skierowane do innych ludzi, 
będzie rósł. Dla budowania 
mocniejszych i bardziej trwa-
łych więzi oraz sieci społecz-
nych niezwykle istotna jest in-
tegracja międzypokoleniowa, 
polegająca na jednoczesnym 
zaangażowaniu i współpracy 
młodzieży oraz osób starszych 
w rozwiązywaniu codzien-
nych problemów. Aktywni 
seniorzy mogą odegrać także 
ważną rolę we wspieraniu 
swoich rówieśników - bier-
nych, chorych czy niesamo-
dzielnych.

- Jakie główne wyzwania 
widzi pan w obszarze eduka-
cji i zdrowia?

W obszarze edukacji 
osób starszych szczególnym 

wyzwaniem jest kształcenie 
i szkolenie osób starszych, 
słabo wykształconych, a więc 
najbardziej wykluczonych 
ekonomicznie i społecznie. 
Niestety, udział takich osób 
w edukacji formalnej, poza-
formalnej i nieformalnej jest 
niewielki. Instytucją, która 
próbuje odwrócić tę tenden-
cję, są UTW. Oprócz funkcji 
edukacyjnej wspomagają one 
budowanie kapitału społecz-
nego. Kontakt z innymi oso-
bami oraz budowanie relacji 
ma pozytywny wpływ na po-
czucie bycia potrzebnym i na 
kondycję zdrowotną. Rosnąca 
liczba osób starszych stanowi 
bowiem wyzwanie także dla 
systemu ochrony zdrowia, po-
nieważ generuje systematycz-
ny wzrost zapotrzebowania na 
świadczenia społeczne. Stąd 
ważne są profilaktyka i eduka-
cja prozdrowotna w zakresie 
zdrowego starzenia się i pro-
mocji aktywnego stylu życia.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: 

adam łukaszewski

Rok aktywności seniorów pełen wydarzeń

Jarosław Duda
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JELCZ-LASKOWICE 

Uroczystość 

Parę tygodni temu trzy 
grupy trzylatków pasowa-
no na przedszkolaków

Na pasowanie zaproszono 
rodziców. Był to pierwszy wy-
stęp maluchów przed tak dużą 
publicznością. Przedszkolaki 
bardzo ładnie się zaprezen-
towały - śpiewały piosenki 
oraz tańczyły wspólnie z ro-
dzicami. Zabawę prowadziła 
pani Alina Zwoźniak. Po 

występach każde dziecko 
stało się już „prawdziwym 
przedszkolakiem”.

Na pamiątkę uroczysto-
ści dzieci dostały dyplomy, 
pamiątkowe zdjęcia oraz ku-
ferek pełen słodyczy. Występ 
podobał się gościom - dzieci 
otrzymały duże brawa. Na 
wszystkich czekał słodki po-
częstunek oraz piękny tort.

(ck) 
Fot.: archiwum przedszkola

Pamiątkowe zdjęci musi być!Tort specjalnie na tę okazję

Pasowani w „Magdalence”

Rozmowa z Jarosławem Dudą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,  
pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych
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Gmina Oława 

Ślady zbrodni 

W otoczeniu kościoła 
rosną lipy, robinie 
akacjowe i brzozy. 
Nieopodal wejścia do 
świątyni, po prawej 
stronie dawnego 
cmentarza i obok 
wysokiego, drewnianego 
krzyża z obdaszkiem, 
uwagę przyciąga 
pojedynczy nagrobek 
z lastrico

To grób zamordowanego 
w 1945 przez żołnierzy ra-
dzieckich Leona Görlicha - 
niemieckiego proboszcza (ur. 
15 lutego 1903 - zm. 11 marca 
1945), który stanął w obronie 
miejscowych dziewcząt. Wol-
fgang Kay, były mieszkaniec 
Tempelfeld, podaje w swoim 
opracowaniu, poświęconym 
historii wsi, że proboszcz 
wraz z innymi mieszkańcami 
został wygnany z Owczar, 
kiedy żołnierze radzieccy na 
początku lutego 1945 zajęli 
wieś. Uciekinierzy schronili 
się w jednej z zagród w Łu-
kowicach Brzeskich. Tam 
jednak nie było poczucia 
bezpieczeństwa, wciąż za-
grażała im śmierć. Kobiety 
były wielokrotnie gwałcone. 
Wieczorem 11 lutego przy-

szedł tam rosyjski oficer. 
Trzymając w ręku pejcz, 
szukał dziewcząt. Proboszcz 
strzegł miejsca ukrycia ko-
biet, został w pewnym mo-
mencie przeszukany, czy nie 
ma broni, następnie zastrze-
lony. Rano znaleziono go 
martwego, przed drzwiami. 
Drabiniastym wozem prze-
wieźli go mieszkańcy Owczar 
do rodzimej parafii i tam 
pochowali. Pochówku doko-
nał proboszcz Meisel, który 
przebywał w Owczarach po 

ucieczce z Bąkowic, w po-
wiecie namysłowskim.

Istnieje też wersja mówią-
ca o tym, że ks. Leon Görlich 
zginął przy studni w pobliżu 
owczarskiej plebani, z różań-
cem w dłoni. Wśród byłych 
mieszkańców Tempelfed za-
chowała się także relacja 
o masowym grobie, który 
znajdował się przy południo-
wej części muru kościelnego. 
Według nich, spoczęli tam 
żołnierze niemieccy, którzy 
zginęli w walkach, w okolicy 

Owczar, na przełomie stycz-
nia i lutego 1945. Ponoć na 
polecenie polskiej milicji, pod 
koniec1945 roku, niemieccy 
mieszkańcy musieli przenosić 
te ciała na cmentarz. 

Na terenie przykościel-
nym, tuż za prezbiterium, 
przetrwał utrzymany w neo-
gotyckiej formie nagrobek 
z końca XIX wieku. Na daw-
nym cmentarzu można zoba-
czyć oparty o północną ścianę 
muru bezimienny nagrobek 
z kamiennym krzyżem oraz 
wysoki, drewniany krzyż 
misyjny z datami: 31X - 7 XI 
1948, 19 - 26 X 1958, 10 - 17 
XI 1968, 19 - 26 II 1978 i 5 - 
13 III 1988. 

W pobliżu kościoła, na 
niewielkim placu, leży głaz, 
zawierający tablicę, upamięt-
niającą 750-lecie istnienia 
miejscowości Owczary 1261 
- 2011. Tablicę odsłonili 27 

maja 2012 ksiądz Bernard 
Wachholz i Wolfgang Kay, 
a poświęcili - kardynał Hen-
ryk Gulbinowicz, proboszcz 
Janusz Durlik i ks. Bernard 
Wachholz. 

Tuż obok stoi wysoki, ka-
mienny neogotycki krucyfiks, 
z figurą Ukrzyżowanego. Oto-
czony niewielkim płotkiem 
z kutego żelaza, został wy-
konany z piaskowca w 1867 
przez F. Petera Bildhauera 
z Brzegu. Podobny w formie, 
4- metrowy krzyż z 1866 i sy-
gnowany przez tego samego 
rzeźbiarza, znajduje się przy 
wschodnim krańcu wsi, przy 
posesji nr 37. 

Z kolei na zachodnim 
krańcu, na rozwidleniu dróg 
prowadzących do Częstocic 
i Oleśnicy Małej, stoi rów-
nie okazały kamienny krzyż 
z figurą Ukrzyżowanego 
i napisem INRI. Pośrodku 
prostokątnego cokołu widnie-
je data 1852. Całość otoczona 
jest metalowym ogrodze-
niem. Dawni mieszkańcy 
Tempelfeld uważali ten krzyż 
jako pokutny lub morderczy. 
Ponoć tam zamordowano 
rycerza zakonnego. Niewy-
kluczone, że neogotycki kru-
cyfiks z 1852 stoi w miejscu, 
gdzie wcześniej znajdował 
się krzyż pokutny, po którym 
ślad zaginął. O zaginionym 
krzyżu z Tempelfeld wspo-
mniał w swoim wykazie 

Max Hellmich, śląski badacz 
krzyży pokutnych. 

Kolejny przykład wiary 
minionych pokoleń znajduje 
się na ogrodzie posesji nr 
15. To pięciometrowy krzyż 
z figurą Ukrzyżowanego i na-
pisem INRI, z roku 1916. 
W dolnej części jest oszklona 
kapliczka, z  figurą Matki 
Boskiej. Osobliwy krzyż zo-
stał ufundowany na pamiątkę 
poległego w czasie I wojny 
światowej zięcia właściciela 
domu. To opowiedział obecnej 
właścicielce Joachim Wabner 
zamieszkały w Niemczech, 
wnuk poległego. 

Ciekawym obiektem jest 
XIX-wieczna figura św. Jana 
Nepomucena - patrona szcze-
rej spowiedzi, dobrej sławy 
i tonących oraz orędownika 
podczas powodzi. Ta figura 
z wypalonej gliny ma około 
dwóch metrów wysokości. 
Odrestaurowana kilka lat temu 
przez właściciela upiększa 
posesję nr 8. 

Inaczej prezentuje się 
wykonana również z gliny 
figura św. Józefa z Dzie-
ciątkiem Jezus, przy posesji 
nr 49. Pochodząca sprzed 
1945 roku, stała pierwotnie na 
drewnianym ogrodzeniu. Dziś 
częściowo uszkodzona (brak 
prawego ramienia) mieści się 
w drewnianej przydomowej 
kapliczce. 

(cdn.)

TeksT i foT.: 
Zbigniew JakubowicZ 

redakcja@gazeta.olawa.pl

Z kart historii - Owczary (9)

Figura św. Jana 
nepomucena

Grób niemieckiego 
proboszcza Leona Görlicha

Tablica upamiętniająca 
750-lecie Owczar

Oława 

Konkretna pomoc 

Dzięki wsparciu z budżetu 
powiatu i gminy 
Oława podopieczni 
stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom „Tęcza” 
mieli opłacone zajęcia 
rehabilitacyjne

W 2012 roku starostwo 
przeznaczyło na ten cel 34.560 
zł - za te pieniądze zorganizo-
wano zajęcia dla 35 osób, gmi-
na dodała 10.000 złotych, co 
pozwoliło skorzystać jeszcze 
ośmiu podopiecznym.

SPD „Tęcza” zapewnia 
rehabilitację niepełnospraw-
nym dzieciom i młodzieży, 
z dziecięcym porażeniem 
mózgowym, zespołem Do-
wna, autyzmem i innymi dys-
funkcjami centralnego układu 
nerwowego. 

Zajęcia odbywały się od 
jednego do trzech razy w tygo-
dniu, w zależności od stanu za-
awansowania choroby. Tera-
pię rehabilitacyjną prowadzili 
wykwalifikowani specjaliści. 
Korzystano z profesjonalnego 

sprzętu, dobranego do dys-
funkcji dzieci. 

- Finansowa pomoc, którą 
otrzymaliśmy, jest bardzo waż-
na, ale nas najbardziej cieszy 
i wzrusza czysto ludzki wymiar 
wsparcia - mówi Wiesława 
Pohoriło, prezes SPD „Tęcza” 
- Jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem zaangażowania 
instytucji samorządowych 

w los naszej organizacji. Nie 
mogę również nie wspomnieć 
o pomocy finansowej, jaką 
corocznie otrzymujemy z bu-
dżetu gminy miejskiej Oława. 
Te dofinansowania pozwalają 
nam utrzymać dotychczasowy 
standard usług rehabilitacyj-
no-terapeutycznych.

oprac.: (aH)

Pamiętali o niepełnosprawnych

Dzięki dofinansowaniu, stowarzyszenie „Tęcza” mogło 
prowadzić zajęcia na najwyższym poziomie
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Oława 

Niespodziewana 
wizyta 

Miłą niespodziankę 
sprawiła małym 
pacjentom z oddziału 
dziecięcego w oławskim 
szpitalu Fundacja 
„Orange”

19 grudnia „wydelegowa-
ła” tam grupę Świętych Mi-
kołajów, z workami pełnymi 
słodyczy i innych świątecz-
nych prezentów. 

- Wizyta w szpitalu była 
bardzo udana i sympatyczna 
- mówią Jola, Krysia, Magda, 
Monika i Renia z Fundacji 
„Orange”, które wcieliły się 
w rolę przybyszów z dalekiej 
Laponii. - Odwiedziłyśmy 

wszystkie dzieci w pokojach, 
a przy rozdawaniu paczek 
rozmawiałyśmy z małymi 
pacjentami oraz ich rodzi-
cami. Dzieci były bardzo 
zaskoczone i zadowolone, 
żadne nie płakało. Cieszy nas, 
że chociaż przez kilkanaście 
minut naszej wizyty mogły 
zapomnieć o chorobie i o 
pobycie w szpitalu. 

(kaT)

Mikołaje w pomarańczowych barwach
Grupa Świętych mikołajów z Fundacji „Orange” sprawiła chorym dzieciom sporo radości
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GMINA OŁAWA 

Ludzie 

Grób na bystrzyckim 
cmentarzu ma zwykły, 
dwumetrowy, a on miał 
przecież 228 cm! Gdyby 
żył, Gieniu nadal byłby 
najwyższym Polakiem. 
W 2013 minie 35 lat od 
jego śmierci

- Panie, co to było z tą trum-
ną! - wspomina jego bratowa, 
Józefa Taracińska. - Jak się 
dowiedziałam, że zmarł, zwróci-
liśmy się do „Jelcza” o pomoc. 
Tam mówią, że nie bardzo. No 
to my do Oławy. Też nie. To do 
Brzegu. I znów nie. Ostatecznie 
trumnę zrobił „Jelcz”, ale ja-
kaś licha była. Jak ściągaliśmy 
z samochodu, to od spodu deska 
odpadła. Baliśmy się, że Gienia 
zgubimy. 

Trumna miała 2,5 metra, 
więc i grób miał być wielki. Tak 
chcieli najbliżsi. Ale z firmy 
pogrzebowej pokręcili głową, 
że trzeba by specjalne formy 
robić i dodatkowo zapłacić. 
Ostatecznie postawiono nagro-
bek standardowy.

Rósł i rósł

Prawie nikt o tym nie wie, 
że kiedyś coś go naszło i zaczął 
pisać książkę. To miało być 
wspomnienie o wielkim czło-
wieku. Czyli o nim. Pierwsze 
zdanie brzmiało: - Ja, Eugeniusz 
Taraciński, przyszedłem na 
świat w 1928 roku w Herawcu 
koło Kamionki Strumiłowej... 

Co było dalej, nikt nie wie. 
- Panie kochany, to nie miało 
żadnego sensu - wspomina bra-
towa. - Co zdanie, to kończył, że 
o tym napisze w dalszym ciągu 
swojego pisma. Może z osiem 
stron zapisał i zniechęcony prze-
stał. Nic z tego nie było. 

Jak wielki się urodził, nikt 
już nie pamięta. Rodzina wspo-
mina tylko, że gdy szedł do 
pierwszej komunii i tata po-
prosił Żyda w sklepie, aby dał 
mu garnitur dla syna, to już 
wszyscy wiedzieli, że musi brać 
jak dla dorosłego. A potem syn 
dalej rósł. 

Tata miał trzy żony, więc 
Gieniu miał sporo rodzeństwa - 

dwie siostry i trzech braci. Ale 
same „mikrusy”. Jeden brat 
mierzył 174 cm, siostra 158, 
pozostali podobnie. 

Po wojnie wraz z rodzi-
ną trafił najpierw do Sanoka, 
a potem do Bystrzycy pod 
Oławą. Miał za sobą parę klas, 
a ponieważ był silny, od razu 
wziął się do pracy. Najpierw 
w miejscowym nadleśnictwie, 
gdzie przy wyrębach mocno 
nadwerężył kręgosłup, potem 
trafił do Jelczańskich Zakładów 
Samochodowych, na lakiernię. 
Chwalili go, bo wysoki, więc 
mógł malować bez drabiny. Był 
czas, że zajmował się bieleniem 
domów w Bystrzycy. 

- Był spokojny, opanowany, 
grzeczny, nie widziałem, aby się 
kiedyś zezłościł - wspomina jego 
niemal równolatek, dziś 82-letni 
Władysław Herba z Bystrzycy.  
- Był taki raczej flegmatyczny, 
nie chciał nikomu dokuczyć, 
wolał się usunąć. 

O jego sile krążyły legendy. 
Jak w barze wybuchała awan-
tura, wystarczyło powiedzieć: 
„Idziemy po Gienia!” i od razu 
się uspokajali. - Pracował w lesie 
z moim ojcem, a jak kiedyś trak-
tor się zakopał, to on sam jeden 
go wyciągnął, tylko wtedy się 
przerwał - wspomina Waldemar 
Dawidowicz z Miłoszyc, były 
mieszkaniec Bystrzycy. - Czasami 
pijaków z knajpy wynosił po jed-
nym w każdej ręce. Silny był pie-
ruńsko, ale to był złoty człowiek. 

Z roku na rok Geniu czuł się 
coraz gorzej, zaczął jeździć do 
lekarzy. - W 1956 przywieźli go 
z zakładu karetką - wspomina 
pani Józefa. - Potem mu prze-
szło, więc jeszcze pracował, ale 
przeszedł do szatni, miał robotę 
siedzącą. Do szpitala jednak 
często jeździł.

Bratowa wspomina, że do 
dziś nie odzyskała poduszki, 
jaką kiedyś musiała dać do 
auta, bo drzwi w karetce nijak 
zamknąć się nie dało.

Pod koniec życia Geniu 
nie chciał być dla nikogo ob-
ciążeniem, więc na jakiś czas 
przeniósł się do Jelcza, gdzie 
zamieszkał w hotelu robotni-
czym. Do końca, a żył tylko 50 
lat, choć był na rencie, chodził 
o własnych siłach. 

228 cm na fotografii

W przedszkolnej kronice dy-
rektor Maria Jarosławska z dumą 
odnotowała w 1956, że podczas 
remontu pracował tam Eugeniusz 
Taraciński - „najwyższy Polak, 
mieszkaniec Bystrzycy”. Co cie-
kawe, podaje, że miał wtedy, czy-
li jeszcze przed trzydziestką, 220 
cm wzrostu. W innych źródłach 
znalazłem informację, że Gieniu 
mierzył 227-228 cm i ważył 
ok.140 kg. - Gdy przestał rosnąć, 
cały czas mierzył 226 cm - upiera 
się Władysław Herba. Wiadomo 
na pewno, że pod koniec życia 
skurczył się do 217 cm. 

Choć dla Google ktoś taki, 
jak Eugeniusz Taraciński z By-
strzycy, nie istnieje - wyszu-
kiwarka nie odnajduje frazy 
- w podoławskiej wsi do dziś 
nie ma domu, gdzie by go nie 
pamiętano i nie wspominano, jak 
to ktoś z rodziny fotografował się 
z Gieniem. 

- Nie miał z tym większego 
problemu - opowiada bratowa. 
- Chętnie pozował. 

Wszyscy opowiadają o zdję-
ciach, gdy jednak próbuję do 
nich dotrzeć, nagle okazuje się, 
że nie ma prawie żadnych. Na 
jednym miał przestawiać karosę 
na jelczańskim parkingu. Na in-

nym - w wielkiej dłoni trzymać 
malutkie dziecko. Jeszcze inne 
przedstawiało go, gdy w obu rę-
kach trzymał drewniane kłody. 
Niestety, nawet bratowa ma dziś 
zaledwie parę fotografii, i to nie 
najlepszej jakości. - Wszystkie 
porozdawałam, każdy chciał 
wziąć na pamiątkę - tłumaczy.

- Mieliśmy takie zdjęcie, zro-
bione na naszym podwórku, ale 
rodzina gdzieś zabrała - mówi 
Zbigniew Kudlak z Bystrzy-
cy. - Obejmował całą rodzinę 
rękoma, a to było z osiem osób. 

Gdy zdrowie mu się pogor-
szyło, Gieniu bywał w sanato-
rium. Tam też wszyscy chcieli 
mieć z nim zdjęcie. Początkowo 
to go denerwowało. Potem się 
z tym jakoś pogodził, a nawet 
zawarł przymierze z uzdrowi-
skowym fotografem Alojzym 
Milką z Polanicy. - Pozował, 
a ten mu odpalał coś ze zwięk-
szonych zysków - opowiada 
Zbigniew Kudlak.

- Panie, on miał z tym kło-
pot, biedaczyna - wspomina 
Herba. - Pojechali my grać 
w piłkę, a on z nami. Szliśmy 
sobie do pociągu, a ludzie nie 
chcieli go puścić, każden chciał 
go złapać, przywitać się z nim. 
Tłum za nim szedł, jak procesja.

- Ale siedzieć u niego na 
kolanach było przyjemnie - 
wspomina Maria Wierzyk, która 
wtedy była małą dziewczynką. 
- Bo z góry się patrzyło. 

Wszystko do przeróbki

Z jednej strony wzrost to 
była wizytówka Gienia - każdy 

rozpoznawał, zagadywał, fot-
kę chciał sobie z nim zrobić. 
Z drugiej - rozmiar XXXXL to 
przekleństwo - bo jak tu usiąść 
na zwykłym krześle? Jak ubrać 
marynarkę, która rękawy ma 
po łokcie? Jak jechać na ro-
werze, gdy kolanami się trze 
po ziemi? 

- Pamiętam, pewnie że pa-
miętam - mówi 90-letni by-
strzycki szewc, Władysław 
Kondiuch. - Raz w życiu robi się 
tak wielkie buty. On sam przy-
chodził do mnie, ale jak musiał 
się schylać w drzwiach! Jaki 
numer? 54-56. No, but długi 
prawie na 40 cm. Ja przerabiał 
wszytko do wymiaru. On miał 
takie buty, że jeszcze jedną nogę 
można było włożyć. 

Stolarz zrobił mu wielki 
fotel, w którym mógł się poczuć 
komfortowo. Podobnie było 
z odpowiednio długim łóżkiem. 
Miał też powiększony rower. 
- Kierownica była od wyści-
gówki, tylko odwrócona - mówi 
Zbigniew Kudlak. - A siodełko 
z motoroweru simson. 

W jelczańskich zakładach 
przerobili mu trzykołowy wó-
zek inwalidzki z silnikiem, 
żeby mógł się w nim zmieścić. 
Z koszulami też był problem. 
Kupował największe, a i tak 
wyglądał, jakby się z nich wy-
lewał. Zawsze przykuse były, 
więc zwykle podwijał rękawy, 
żeby aż tak nie rzucało się 
w oczy. Na zdjęciach widać, że 
za to garnitur miał porządny, 

Wielkolud z Bystrzycy

- Tłum za nim szedł, jak procesja - wspomina Władysław Herba
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szyty na miarę. Prawdopodob-
nie w oławskiej Spółdzielni 
Inwalidów. 

Bratowa napisała kiedyś list 
z prośbą do „Wólczanki”, to mu 
zrobili dwie pary podkoszulek, 
tyle samo kalesonów, a na do-
kładkę rękawiczki. Dziś nie ma 
po nich śladu. Ostatnią parę 
wielkich butów ktoś z rodziny 
zabrał do zakładu poza Bystrzy-
cą, aby wisiały na ścianie jako 
ciekawostka. Gdzie są teraz, 
nikt nie wie.

Do sportu, do cyrku, 
do ślubu

- On nie bardzo chciał grać 
- mówi Waldemar Dawidowicz. 

- Ale jak stał przy płocie, my 
rzucali do niego piłką, a on jak 
machnął, to leciała przez całe 
boisko. Lubiliśmy go, a on lubił 
dzieci. Lataliśmy za nim.

Czasem Gieniu grywał 
w siatkówkę na bystrzyckim 
boisku. Niewiele się ruszał, 
raczej ślamazarnie, ale świetnie 
uderzał podawane mu piłki. Za-
interesowała się nim Gwardia 
Wrocław, wówczas czołowa 
polska drużyna, ale nic z tego 
nie wyszło.

Gdy specjaliści zabrali go 
do Warszawy, by sprawdzić, 
czy może zostać koszykarzem 
Centralnego Wojskowego Klu-
bu Sportowego (potem Legia 
Warszawa), bo przecież ma 
niesamowity atut w postaci 

wzrostu, okazało się, że ma 
też guza przysadki mózgowej. 
To dlatego - mimo trzydziestki 
na karku - nadal rósł. Lekarze 
z kliniki na Wołoskiej naświe-
tlali go lampami. Wyłysiał. 
Włosy odrosły od razu siwe. 
- Wtedy każda fabryka robiła 
coś dla wojska, w Jelczu też - 
wspomina Herba. - Mieliśmy 
więc oficerów, którzy zabrali 
Gienia do Warszawy, żeby zro-
bić z niego koszykarza w woj-
skowym klubie, a właściwie 
to miał tylko stać pod koszem 
i wrzucać piłki. Bo biegać to 
nie bardzo, on taki trochę nie-
dołężny był, ślamazarny. 

Wtedy w Warszawie ponoć 
działacze próbowali go poznać 
z jakąś Węgierką o podobnych 
gabarytach. Miała tylko 2 cm 
mniej. Proponowali, aby się 
z nią ożenił i mieli dzieci, ale 
się nie skusił. 

- Czy się z nią spotkał? 
Nie wiem - mówi Herba. - Ale 
zwierzył mi się, że wtedy na-
ukowcy dawali rodzinie 150 
tys. ówczesnych złotych, żeby 
tylko po śmierci wyrzekła się 
jego zwłok. Chcieli je badać. 
Nie zgodził się i z Warszawy 
wrócił już na własną rękę.

- Podobno chcieli go też do 
cyrku - wspomina Maria Wie-

rzyk. - Ale oburzał się na takie 
propozycje.

Dopóki żyła mama, miał 
się dobrze. Gdy zmarła, poczuł 
się bardzo samotny. - Raczej 
się nie skarżył, pogodzony był 
z tym, że będzie sam - mówi 
bratowa. - Jednak jak mama 
zmarła, coś w nim pękło. Kie-
dyś się przyznał, że przyszła do 
niego we śnie i powiedziała, że 
przecież ma tu dobrze, jak nigdy 

w życiu nie miał. Dopiero wtedy 
się uspokoił. Od tej pory to ja 
byłam mu mamą, ja się nim 
opiekowałam. 

Władysław Herba potwier-
dza, że Józefa Taracińska bar-
dzo dbała o szwagra: - Źle mu 
nie było. 

Bratowa miewała jednak 
z nim problemy, bo bywał ner-
wowy, potrafił czymś rzucić 
w nerwach. Czasem skarżył 
się na nią ludziom, a potem 
tego żałował. Dziś pani Józefa 
nie chce jednak o tym mówić. 
Przyznaje, że wcale nie było tak 
lekko, ale woli wspominać to, co 
było dobre.

Rentę miał malutką, a po-
trzeby wielkie, jak on sam. Cza-
sem pomagała gmina. Kiedyś, 
żeby wystarać się o tzw. rentę 
wyjątkową, bratowa nawet do 
Cyrankiewicza napisała, „bo to 
trzeba do kogoś wysoko posta-
wionego”. I Gieniu dostał taką 
rentę. Za wzrost. 

Schody się uginają

Bardzo lubił szachy. Często 
grywał z różnymi, najczęściej 
partnerem był chyba Kaszowski 
z Janikowa. Podobno Gieniu ra-
dził sobie całkiem nieźle, bo mimo 
fizycznych ułomności, był bardzo 
inteligentny. - Może i był dobry, 
ale miał taką metodę - zdradza 
Kudlak. - Skrajnymi palcami prze-
suwał pionki, a co pod tą wielką 
dłonią, to już nie było widać. 

Parę razy był we Wrocła-
wiu, w Piwnicy Świdnickiej, 
na dorocznym Balu Wyso-
kich. Kiedyś jednak, akurat 
gdy nagrodą dla najwyższego 
mężczyzny miało być pianino, 

nie przyjechali po niego. A obie-
cywali, więc czekał. I się nie 
doczekał. Najwyższym uczest-
nikiem balu został kto inny i to 
on zgarnął nagrodę. Gieniu był 
wtedy bardzo urażony, miał żal 
do organizatorów. Już więcej na 
balu się nie pokazał. 

Do kościoła chodził regular-
nie. Zawsze szedł na chór, siadał 
na krześle przy oknie. A że wtedy 
jeszcze w kościele drewniane 
schody były, jak wchodził, to 
wszyscy milkli i doskonale było 
słychać, jak deski trzeszczą. 
Wreszcie ksiądz nie wytrzymał 
tego napięcia i wypalił z ambony 
w ogłoszeniach parafialnych: 
- Schody się uginają i może być 
nieszczęście. Niech ten człowiek 
już tam nie chodzi.

Nieszczęścia nie było. 
A szczęście? 

- Nie musiał się skarżyć, ja 
wszystko wiedział - mówi Wła-
dysław Kondiuch. - Naokoło mu 
robili krzywdę, bo pracował za 
dwóch, czasem trzech, niszczył 
się, ale nikt mu nie powiedział, 
jak żyć, co jeść.

- Był troszeczkę pokrzyw-
dzony, że wzbudzał taką sensa-
cję - mówi Władysław Herba. 
- Czasem miewał tego dosyć. 
Ale tak, mógł być szczęśliwy. 
Tutaj, w Bystrzycy, był uwiel-
biany: „Cześć Gieniu!”,  „Jak 
się czujesz, Gieniu?”. Tak, tu 
mógł się czuć dobrze.

-  Może  by  i  chcia ł  ko-
goś w życiu, ale nie było szans 
- mówi Józefa Taracińska. - Nie był 
z tego zadowolony. Czy mógł mieć 
żal do losu? Chyba miał...

JERZY KAMIŃSKI
 jkaminski@gazeta.olawa.pl

Wielkolud z Bystrzycy

Każdy chciał mieć z nim fotkę. Niestety, nie udało nam się ustalić, kto tym razem jest obok 
Eugeniusza Taracińskiego. Władysław Szeliga? Pan Skiba?
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Grobem Gienia opiekuje się jego bratowa - Józefa Taracińska
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O Gieniu...
Po Oławie do dziś krążą anegdoty o Gieniu 
z Bystrzycy. Jedna z nich opowiada o jego 
wizycie w delikatesach. 
Ekspedientka akurat stała tyłem, gdy do 
lady podszedł Gieniu. Kobieta odwróciła 
się i  przestraszona zawołała: - Proszę 
natychmiast zejść z tej lady! 

Więcej zdjęć 
wkrótce na
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Pasją Cezarego Ryb-
ki z Jelcza-Laskowic jest 
zwiedzanie świata na mo-
tocyklu. To zamiłowanie 
dzieli z grupą znajomych, 
którzy od lat mu towarzy-
szą w podróżach. W ciągu 
pięciu lat zwiedzili 25 kra-
jów europejskich, w tym 
Węgry, Turcję, Bośnię 
i Hercegowinę, Macedo-
nię, Rumunię, Bułgarię, 
Grecję, Chorwację, Pół-
wysep Krymski, Mołdawię 
i Albanię. 

2012 rok był wyjątko-
wy, zwłaszcza dla Cezare-
go, który w sierpniu skoń-
czył 50 lat, więc wyprawa 
też musiała być wyjątko-
wa. O podróży do Rosji, 
a zwłaszcza do Moskwy, 
marzył od dawna. Pomysł 
wyjazdu do niezwykłego 
i kontrowersyjnego kraju 
narodził się rok temu, pod-
czas wyprawy na Sycylię. 

Smoleńsk i Katyń 
Wyruszyli 30 lipca, 

w nieco zmienionym 
składzie. Ze starej grupy 
pozostali: „Waldi”, czyli 
Waldemar Kowalczyk, 
„Romulus” - Roman Le-
onik, Michał Czekatowski 
i Cezary Rybka, ksywka 
„Rybek”. Zabrakło du-
chowego opiekuna ekipy 
księdza Mariusza Leonika. 
Nie mógł pojechać, bo 
wyjazd zbiegł się w czasie 
z przenosinami do innej 
parafii - jego miejsce zajął 
Krzysiek.

Data dotarcia do celu 
była ściśle określona -  
6 sierpnia. Tego dnia uro-
dził się Cezary i chciał z tej 
okazji wypić szampana na 
placu Czerwonym.

Trzeba więc było trzy-
mać się twardo wyzna-
czonego planu podróży. 
Pojechali przez Białoruś. 
Po drodze zwiedzili stolicę 
- Mińsk. Do granicy rosyj-
skiej było bez problemów, 
chociaż w tym wypadku 
trudno mówić o granicy. 
- Tam czegoś takiego po 
prostu nie ma - stwierdza 
Cezary. - Żadnych szlaba-
nów, strażników, kontroli 
paszportowej. O tym, że to 
granica, mówi tylko przy-
drożny znak, ale można go 
nie zauważyć. Jedzie się jak 
przez jedno państwo. 

Pierwsze postoje w Ro-
sji to Katyń i Smoleńsk. 
Tych miejsc nie mogli 
pominąć. Wywołują silne 
emocje. Katyń wygląda 
jak miejsce pamięci, ale 
Smoleńsk mocno pobudza 

wyobraźnię. - To, co tam 
zobaczyliśmy, daje dużo 
do myślenia - mówi Cza-
rek. - Rodzi wiele pytań 
i wątpliwości na temat 
przekazywanych nam in-
formacji, ale nie chcę o tym 
mówić, rozdrapywać wciąż 

Urodzinowy szampan na placu Czerwonym

Przez całą drogę powrotną motocyklistom towarzyszył deszcz. Przemokły nie tylko ubrania,  
także cały ekwipunek. Palacze musieli znaleźć sposób na suszenie papierosów. I znaleźli

Stacje w moskiewskim metrze przypominają pałacowe wnętrza. To jedna z nich. Cezary - drugi od 
prawej

Na placu Czerwonym można spotkać legendarne rosyjskie postacie. Wciąż żywi, siedzą spokojnie 
na przenośnych krzesełkach i czekają na turystów

Napić się szampana na placu Czerwonym w pięćdziesiąte urodziny - to było życzenie jubilata Cezarego Rybki

W drodze do Moskwy motocykliści odwiedzili Smoleńsk. 
„Waldi” pozuje do zdjęcia przy małym pomniku, 
upamiętniającym katastrofę polskiego samolotu

Cezary (z prawej) i Waldek, w moskiewskiej galerii - najdroższej w Europie

JElCz-laSkoWICE/MoSkWa 

- 50. urodziny to czas, by przydało się pomyśleć o poważnym 
życiu - mówi z uśmiechem Cezary Rybka. - Również wyjątkowy 
jubileusz, który trzeba uczcić w wyjątkowym miejscu  
i w wyjątkowy sposób. Wybrałem Moskwę
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żywe rany. Mam swoje 
przemyślenia i nie chcę 
się nimi dzielić, bo po co? 
Ten temat wywołuje zbyt 
wiele kontrowersji, a ja 
nie chcę brać udziału w tej 
bezowocnej dyskusji. Nie 
wierzę, że coś zmieni. 

Nędza i przepych
Równie emocjonalna 

była wizyta motocyklistów 
w małej wiosce, około 70 
km przed wjazdem do Mo-
skwy. Aby się napić świeżej 
wody i trochę odpocząć, 
musieli zjechać z pięknej, 
szerokiej, kilkupasmowej 
asfaltowej trasy, wiodącej 
do stolicy. Na trasie do 
pobliskiej miejscowości 
asfaltu nie było. Zdaniem 
Cezarego, trudno też było 
nazwać to coś drogą. Ni-
czym nie utwardzona, peł-
na wybojów. Przerażający 
był też widok tamtejszych 
domów. - Wszystkie po-
podpierane kijami, żeby się 
nie zawaliły - opowiada. 
- Pochylone, drewniane, 

szare chatki, a przy nich 
studnie z żurawiem. Smutny 
widok, nie spodziewałem 
się aż takiej biedy. Miesz-
kańcy sympatyczni, ale też 
bardzo biedni. Żyją z tego, 
co sami wyhodują i aż trud-
no sobie wyobrazić, że 70 
kilometrów dalej znajduje 
się jedno z najbogatszych 
miast Starego Kontynentu, 
gdzie za kilogram ziemnia-
ków trzeba zapłacić trzy 
złote, gdzie znajduje się 
najstarsze europejskie me-
tro i jest galeria handlowa 
z najdroższymi butikami 
w Europie. 

Kolejka do Lenina 
Przepych i bogactwo 

Moskwy zatykało im dech 
w piersiach. Według Ceza-
rego, to było jak przejście 
ze slamsów do pałacu. Na 
każdym kroku słynne złote 
kopuły. Ogromne, bogato 
zdobione budowle, pomniki 
historycznych postaci oraz 
fontanny i pełno turystów, 
jak w większości historycz-
nych europejskich miast. 
Prawie każdy chce zoba-
czyć mauzoleum Lenina, 
dlatego całymi dniami stoi 
tam kilometrowa kolejka.  
- Nam też się udało go zoba-
czyć - śmieje się „Rybek”.  
- Dziwne miejsce, ale jeszcze 
dziwniejsze jest zachowanie 
miejscowej ludności. Oni 
go wciąż kochają, wielbią. 
Prawie wszyscy wchodzący 
płaczą, jak na pogrzebie. 
To chyba jedno z najlepiej 
strzeżonych miejsc na świe-
cie. Nie można nic wnieść 
metalowego, żadnej torebki, 
aparatu fotograficznego, 
kamery, nawet telefonu 
komórkowego. 

Dobrze strzeżony jest 
też plac Czerwony, mun-
durowi na każdym rogu. To 
jednak nie powstrzymało 
Cezarego od spełnienia 
urodzinowego marzenia. 
Otoczony wianuszkiem 
kolegów, usiadł na środku 
placu i wprost z butelki na-
pił się szampana. Były też 
życzenia. Jakie? To pozo-
stanie jego tajemnicą... 

W strugach deszczu 
Z Moskwy pojechali 

do Sankt Petersburga, by 
podziwiać kolejne mia-
sto carów. Udało im się 
zwiedzić Pałac Zimowy, 
ze słynną bursztynową 

komnatą, a także letni 
z przepięknymi ogrodami, 
fontannami oraz z 2588 
kanałami, wpadającymi do 
Morza Bałtyckiego. 

W drodze powrotnej 
zahaczyli o Tallin, Rygę 
i Wilno, odwiedzając Ostrą 
Bramę oraz miejsca pamię-
ci Adama Mickiewicza. 
Mieli jednak bardzo utrud-
nione zadanie, ponieważ 
prawie przez całą drogę 
powrotną nieustanie padał 
deszcz. - Jeszcze nigdy 
nie złapaliśmy tyle wody 
- śmieje się jubilat. - Kosz-
marne przeżycie. Wszytko 
mieliśmy przemoknięte do 
ostatniej nitki, a brakowało 
czasu na suszenie. Nawet 
nie można było zapalić 

papierosa, bo też były prze-
moknięte. Mimo wszystko 
była to jedna z fajniejszych, 
chociaż i najdroższych wy-
praw. Wizy na Białoruś 
i Rosję są bardzo drogie. 
Pobyt w Moskwie też. War-
to jednak było tam jechać. 
Zupełnie inna kultura, spo-
sób życia i niezapomniane 
wrażenia. 

W ciągu dwóch tygodni 
motocykliści przejechali 
4.800 km, a co najważniej-
sze - spełniło się marzenie 
Rybki. Gdzie i czy pojadą 
za rok - jeszcze nie zdecy-
dowali.

Wioletta KamińsKa 
wkaminska@gazeta.olawa.pl

Fot.: archiwum 
cezarego rybki

Urodzinowy szampan na placu Czerwonym

Pałac Letni w Petersburgu

To wioska na trasie do Moskwy, około 70 km przed wjazdem do stolicy Rosji

Napić się szampana na placu Czerwonym w pięćdziesiąte urodziny - to było życzenie jubilata Cezarego Rybki

W drodze do Moskwy motocykliści odwiedzili Smoleńsk. 
„Waldi” pozuje do zdjęcia przy małym pomniku, 
upamiętniającym katastrofę polskiego samolotu

Jedna z komnat w Pałacu Zimowym
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DRzEMLiKowicE 

O sztuce  
i nie tylko 

Józef Markocki, 
dyrektor Teatru Formy 
oraz Ośrodka Pracy 
Twórczej w Drzem-
likowicach, mówi 
o niezależności artysty 
w dzisiejszych czasach, 
a także o tym, że 
warto realizować euro-
pejskie projekty oraz 
dlaczego pantomima 
- jako sztuka - ma 
przyszłość

- Dzięki pantomi-
mie ożywił pan rejon 
Oławy... 

- Tak, to prawda, od 
siedmiu lat, szczególnie 
w okresie letnim, na-
sza okolica żyje teatrem. 
Myślę, a raczej wiem, 
że coraz więcej miło-
śników pantomimy jest 
zainteresowanych naszy-
mi działaniami. Mamy 
niezawodną publiczność 
z Drzemlikowic oraz 
okolicznych wsi, a także 
licznych sympatyków 
z całego powiatu i nie 
tylko.

- Jak to się stało, 
że mała miejscowość 
w gminie Oława jest 
prawdziwym „Dream-
landem”, centrum spo-
tkań artystów i różnego 
rodzaju działań?

- Prowadzę ośro-
dek w Drzemlikowi-
cach od 2005 roku. Od 
tego momentu stał się 
on rzeczywiście takim 
centrum spotkań, w któ-
rym realizujemy wiele 
wydarzeń artystycznych 
o zasięgu europejskim, 
a nawet światowym. 
„Dreamland” („Kraina 
snów”) - tak go nazwa-
łem - to swoiste centrum 
kulturalne, które skupia 

twórców, artystów, mecena-
sów sztuki oraz wszystkich, 
którym sztuka jest bliska. 
W tym miejscu, w starym 
poniemieckim młynie, po-
łożonym na skraju wsi, pod 
lasem, odnalazłem warunki 
do prowadzenia twórczych 
działań oraz samorealiza-
cji w bliskim kontakcie 
z naturą.

-  Czy mieszkańcy 
Drzemlikowic nie patrzy-
li nieufnie na działalność 
Teatru Formy?

- Na początku rzeczywi-
ście, nie do końca wiedzieli, 
co się będzie tutaj działo. 
Jednak ja jestem otwarty 
na każdego człowieka, nie-
zależnie od wykształcenia 
czy statusu. Wydaje mi się, 
że zyskałem dużą przychyl-
ność sąsiadów i wszystkich 
mieszkańców. Wielokrotnie 
też spotykałem się z ich 
dużą pomocą dla działań 

teatru, często całkowicie 
bezinteresowną. 

- Czy w dzisiejszych 
czasach pantomima to 
sztuka, która jest jeszcze 
komuś potrzebna?

- Myślę, że odradza się 
jako sztuka, mimo że pan-
tomima przez duże „P” nie 
jest obecna w mediach na 
tyle, by mogła edukować 
młode pokolenie. Jest to 
sztuka wizualna, a w cza-
sach, kiedy przekaz medial-
ny odbywa się głównie po-
przez obraz, to tu odnajduję 
szanse dla pantomimy jako 
sztuki obrazu i symbolu.

- Czemu mają słu-
żyć europejskie projekty, 
w których bierze udział 
stowarzyszenie?

- Krzewieniu i wspie-
raniu kultury, ale też inte-
gracji społeczności lokalnej 
i umożliwieniu tej społecz-
ności odbioru kultury, ale 

nie tylko. Na przykład pro-
jekt „Europejska Akademia 
Pantomimy”, realizowany 
w ramach LGD oraz finan-
sów europejskich, spełnia 
również funkcję integra-
cyjną, poprzez uczestnic-
two ośmiu osób z ubogich 
rodzin, z wiejskich środo-
wisk. Inny projekt - „Ope-
n`er Art Laboratory” - prze-
prowadzał innowacyjne 
działania artystyczne, ma-
jące podnieść świadomość 
młodych ludzi, w  zakresie 
przeciwdziałania dyskry-
minacji i marginalizacji 
w życiu społecznym. Ko-
lejny - „Say it in silence”, 
integrował młodzież nie-
dosłyszącą z kilku europej-
skich krajów. Ten projekt 
realizowała nasza fundacja 
„Cultura Mundi”. Działa-
nia te służą wychodzeniu 
naprzeciw potrzebom kul-
turalnym w środowiskach 

wiejskich i my staramy się 
to spełniać w miarę naszych 
możliwości.

- Czy jest możliwe, 
żeby być w dzisiejszych 
czasach niezależnym arty-
stą, wolnym od układów? 
Jak się ma do tego pana 
start w wyborach, w bar-
wach BBS?

- Artysta powinien być 
niezależny od wszelkich 
układów politycznych, by 
mógł niezależnie tworzyć 
i się wypowiadać. Z dru-
giej strony, nie służy jego 
działalności twórczej skon-
fliktowanie z decydentami. 
Patrząc historycznie - ar-
tysta zawsze potrzebował 
mecenatu - kiedyś był to 
król, książę czy możno-
władca, i tak jest dzisiaj. 
Rolę mecenasa przejęło 
państwo, z jego organa-
mi samorządowymi. Mogę 
tworzyć w większym zakre-

sie, jeśli uzyskam środki 
na moją twórczość. Jako 
artysta głównie zarabiam 
na życie, grając spektakle 
w Polsce i poza jej grani-
cami. Projekty to jedynie 
dotacje celowe na kon-
kretne wydarzenie. Co do 
startowania w wyborach, 
była to moja suwerenna 
decyzja. Uzyskałem spo-
re poparcie, za co dzię-
kuję moim wyborcom 
w  gminie. Jeśli byłbym 
w Radzie Powiatu, mógł-
bym w większym stopniu 
wpływać na oblicze kul-
tury powiatu oławskiego.

- Jakie kolejne pro-
jekty zamierza zreali-
zować stowarzyszenie 
w najbliższym czasie?

- Najważniejszym 
jest stworzenie ośrodka 
o europejskim standar-
dzie, w którym te projekty 
będziemy nadal realizo-
wać. Zatem rozpoczęcie 
rewitalizacji Ośrodka 
Pracy Twórczej, na bazie 
starego młyna wodnego 
w Drzemlikowicach. In-
westycję będzie prowa-
dziła fundacja „Cultura 
Mundi”, która ma koordy-
nować i pozyskiwać środ-
ki na ten cel. Nowe pro-
jekty, już w następnym 
roku, to IV edycja „Mitu 
i historii” w Oleśnicy Ma-
łej, V Karawana Teatrów 
Ulicznych w Oławie, 
VII Międzynarodowy 
Festiwal Teatru Ruchu 
(„Stream Festiwal”) we 
Wrocławiu oraz projekty 
warsztatowe. Zimowa 
pora to czas, kiedy mogę 
pracować nad premierą 
nowego spektaklu, który 
już wkrótce. Dziękuję 
wszystkim, którzy sprzy-
jają naszym działaniom 
i pomagali nam w  2012 
roku.

Rozmawiała: 
malwina Gadawa 

mgadawa@gazeta.olawa.pl

Józef Markocki (z lewej) pracuje nad nowym spektaklem. Będzie to komedia garnizonowa
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Artysta z „Dreamlandu”
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Oława 

Ośrodek Kultury zaprasza 
w piątek 18 stycznia, na 
przedstawienie pt. „Pan 
baron przychodzi boso 
i płaci guzikiem”

Myślą przewodnią sztuki 
jest życie wielkiego roman-
tycznego poety, Josepha von 
Eichendorffa. Jednak to temat 
uniwersalny, odnoszący się 
do artysty w ogóle i wszę-
dzie. Zderzenie dwóch świa-

tów, dwóch klas społecznych, 
dwóch uniwersytetów ży-
ciowych oraz ekstremalna 
sytuacja, w której znalazł się 
bohater. Powoduje eksplozję 
prawdy, wiwisekcję życia 
i spadanie masek. W tę prze-

dziwną noc poeta powierzy 
obcej kobiecie swoje najgłę-
biej skrywane przemyślenia. 
Ona też mu wyjawi swoją 
tajemnicę. Bohaterowie sztu-
ki - a dzięki nim również 
widzowie - znowu uwierzą 
w podstawowe wartości, które 
pomagają wytrzymać, prze-
trwać, nie zwariować. Autor 
i jednocześnie reżyser porusza 
najistotniejsze, fundamentalne 
tematy, zadaje najprostsze, 
a zarazem najtrudniejsze py-
tania, rysuje tragedię postaci. 
Cały czas buduje sytuacje 
komediowe, nie rezygnując 
z dowcipu, zważywszy, że sam 
Eichendorff był człowiekiem 
o wielkim poczuciu humoru. 
Pojawienie się tytułowego gu-
zika nie tylko tworzy sytuację 
komiczną, ale też rozpoczyna 
nowy rozdział w rozmowie 
barona i karczmarki. Stawia 
pod znakiem zapytania jego 
arystokratyczne pochodzenie 
i otwiera drogę do odkrycia 
prawdy o tragicznych doświad-
czeniach. 

Reżyser i autor scenariusza 
to Fred Apke. Grają: Robert 
Mika i Marta Klubowicz. 

Początek przedstawienia 
o godz. 19.00, w sali widowi-
skowej OK. Bilety kosztują 25 
złotych, a ulgowe - 15. Można 
je zamawiać telefonicznie, pod 
numerem: 71-313-28-29.

(mag)

Spektakl o baronie

Oława 

Na scenie 

Ośrodek Kultury w Oła-
wie zaprasza w piątek 
11 stycznia na koncert 
oławskiego zespołu

„OK Band”  powsta ł 
w grudniu 2008, w Ośrodku 
Kultury. Tworzą go oławscy 
muzycy, prezentują na scenie 
mieszankę dźwięków z po-
granicza muzyki soul, smooth 
jazz, funk, pop i rock. Na 
repertuar składają się covery 
największych, energetycz-
nych przebojów i  autorskie 

kompozycje zespołu. Prowa-
dzi go Krzysztof Borowicz, 
instruktor muzyczny Ośrodka 
Kultury, absolwent Wydziału 
Jazzu i Muzyki Rozrywko-
wej Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Jedną z wo-
kalistek jest Kamila Baka-
larczyk-Kruk, prowadząca 
Studio Piosenki, działające 
przy Ośrodku Kultury. Efek-
tem pracy tej grupy jest spory 
dorobek koncertowy, własne 
autorskie kompozycje oraz 
płyta audio, nagrana w 2012. 

Tym razem będzie można 
poznać świąteczną, nastro-
jową stronę zespołu, który 

zaprezentuje znane kolędy 
oraz piosenki świąteczne, 
w przygotowanych na tę oka-
zję aranżacjach, wraz z zapro-
szonymi muzycznymi gośćmi. 

Skład zespołu: wokal - 
Kamila Bakalarczyk-Kruk, 
Joanna Bakalarczyk i gościn-
nie Krzysztof Jaskuła; instru-
menty klawiszowe - Krzysztof 
Borowicz; gitara - Marcin 
Wełyczko; bass - Sebastian 
Ragiel; perkusja - Rajmund 
Żygadło. Gościnnie na sakso-
fonie zagra Daniel Kraus. 

P o c z ą t e k  k o n c e r t u 
o godz. 19.00, w sali wido-
wiskowej OK.          (mag)

Zagra „OK Band”

Oława 

Weź udział 
w koncercie 

Oławski zespół „Fogey 
District” bierze udział 
w festiwalu młodych 
kapel „Emergenza”

5 stycznia o godz. 19.00 
zagrają we wrocławskim 
klubie „Łykend”. Mają do 
sprzedania sto biletów po 

15 złotych. Na koncercie bę-
dzie głosowała publiczność, 
to zadecyduje o zakwalifi-
kowaniu zespołów do na-
stępnego etapu. W sprawie 
biletów można kontaktować 
się z członkami zespołu, tel. 
603-959-197 lub poprzez 
facebookowy profil - www.
facebook.com/fogeydistrict. 

Oławska grupa bierze 
udział w festiwalu „Emer-
genza” jako jedyna z nasze-
go powiatu.

(mag)

Pomóż „Fogey District”

Przyjdź na koncert i zagłosuj na oławski zespół
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* Finisaż wystawy fotografii 
Marcina Osmana pt. „Azja - Daleki 
Wschód”odbędzie się 25 stycznia 
w galerii „Oko” na parterze. Początek 
o godz. 18.00.

* W galerii „Oko” na I piętrze 
można oglądać prace Władysława Su-
persona pt. „Zabytki ziemi oławskiej”.

* W galerii w holu i „Na zakrę-
cie” są prezentowane prace dzieci 
i młodzieży z sekcji plastycznych, 
działających pod kierunkiem Joanny 
Zabuskiej i Aleksandry Zawer.

(mag)

Krótko

Zespół „OK Band” zagra 11 stycznia w Ośrodku Kultury
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Szef  działu:  Malwina Gadawa    mgadawa@gazeta.olawa.pl

„Fogey District”  
na festiwalu

Koncert  
„OK Band”
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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

Małe trudności już na początku 
tygodnia. Kłopoty sprawią 
zwłaszcza sprawy zawodowe. Ktoś 
może zagrażać twojej pozycji. 
Lepiej powiedzie się w miłości 
i finansach. Poprawa sytuacji - 
w sobotę i w niedzielę. 

Początek nowego roku będzie 
obfitował w miłe wydarzenia, 
spotkania ze znajomymi. 
Otrzymasz wiele dowodów sympatii 
i uznania, także w pracy. W domu 
- radosna atmosfera w tygodniu, 
małe starcia w weekend. 

Zanim podejmiesz wiążące decyzje, 
dobrze się zastanów. Może się 
okazać, że w nowej sytuacji będzie 
więcej minusów, niż zakładałeś 
na początku. Nie oglądaj się na 
innych, rób swoje. W niektórych 
sytuacjach możesz liczyć na 
Wodnika i Skorpiona. 

Czeka cię wiele zajęć i nowych 
obowiązków. Zmiany w otoczeniu 
sprawią, że możesz poczuć 
się nieco zagubiony lub 
zdezorientowany. To szybko 
minie i doskonale poradzisz 
sobie z problemami. W sprawach 
uczuciowych - radosne 
oczekiwanie. 

Początek nowego roku upłynie 
na porządkowaniu starych 
spraw i podsumowaniach 
finansowych. Bilans nie zawsze 
będzie korzystny. Nie przejmuj 
się zbytnio stanem finansów, 
wkrótce nastąpi poprawa. 

Spokojny, miły i udany tydzień, 
zwłaszcza jego końcówka. 
Z radością oddasz się 
obowiązkom w domu i w pracy. 
Uda się załagodzić niewielkie 
konflikty rodzinne, docenią 
to bliscy. Partner okaże wiele 
miłości i zrozumienia.

(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

Zaczniesz myśleć o zmianie 
otoczenia lub pracy. Wiele sytuacji 
i zdarzeń będzie sprzyjać takim 
rozmyślaniom. W trudnych 
chwilach pomoże Koziorożec 
lub Panna. Udany tydzień, dużo 
wrażeń i emocji w weekend. 

Sytuacja finansowa nie będzie 
najlepsza. W tym tygodniu nie 
możesz liczyć na poprawę. Musisz 
zacisnąć pasa i przetrzymać 
najtrudniejszy okres. W domu 
- spokój i miłe chwile. Możliwy 
dalszy wyjazd lub wiadomość od 
dawno niewidzianego przyjaciela. 

Tydzień trudny i niezbyt 
przyjemny. Bardzo dużo 
obowiązków, poważnych rozmów 
i niezałatwionych spraw. Zwłaszcza 
pod koniec tygodnia odczujesz 
zmęczenie i zniechęcenie. 
W sobotę i w niedzielę - cisza. 

Powoli i dokładnie zaczniesz 
wprowadzać w życie plan zmian 
w najbliższym otoczeniu. Efekty 
pracy zaczną być widoczne powoli, 
na efekt końcowy musisz cierpliwie 
poczekać. W sprawach zawodowych 
nie będzie żadnych zmian czy 
niespodzianek. 

Uważaj na to, co i kiedy mówisz, 
bo możesz wyrządzić komuś 
krzywdę. Zaplanowane wyjście 
lub wyjazd dojdą do skutku, 
ale pojawią się niespodziewane 
trudności. Kłopoty ze zdrowiem, 
zmęczenie i senność - w niedzielę.

Czekają cię nowe doznania 
i emocje. Poczujesz się bogatszy 
o nowe dobre doświadczenia. 
Zaufaj intuicji bliskiej osoby, nie 
zawiedziesz się. Mogą wystąpić 
niewielkie trudności urzędowe, ale 
szybko się z nimi uporasz.

(21.03-20.04)

BARAN

(23.09-23.10)

WAGA

Monika Drożdż 
 - Tomasz 
 Piękny

Paulina Przystawska 
 - Gracjan 
 Wulczyński

Marcel Białek

Michał Turzański

Nina Pyzio

Franciszek Bugajski

Nikola Rutkowska

Maria Marcinek

Hubert Garewicz

Liliana Zeman

Milena Janas

Urszula Lubawa

Leon Stec

Urodzili się

Powiedzieli: TAK

MALWINA GADAWA 
mgadawa@gazeta.olawa.pl

OŁAWA 

Po remoncie 

Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna zapra-
sza do siedziby w ratuszu

Filia nr 1, Czytelnia, Oddział 
Dziecięcy są czynne w ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki, 
od godz. 10.00 do 18.00, a w 
soboty - od 8.00 do 14.00. 

Dział Dokumentacji Życia 
Społecznego jest czynny w po-
niedziałki i czwartki, od godz. 
8.00 do 15.00, a we wtorki 

i piątki, od 10.00 do 18.00. 
Zbiory w Izbie Muzealnej Zie-
mi Oławskiej można oglądać 
w poniedziałki i czwartki, od 
godz. 8.00 do 15.00, we wtorki 
i piątki - od 10.00 do 18.00, a w 
soboty - od 8.00 do 14.00.

Nowe numery telefonów PiMBP
* dyrektor: 71-301-07-30; * księgo-
wość: 71-301-07-32; * informatyk: 
71-301-07-34; * czytelnia: 71-301-
07-36; * opracowanie: 71-301-07-38; 
* Filia nr 1: 71-301-07-40; * DŻS: 
71-301-07-42; * IMZO: 71-301-07-44; 
* Oddział Dziecięcy: 71-301-07-46.

 (MAG)

Biblioteka zaprasza

Nazywam się Oliwia Paduch. 
Mama to Katarzyna, a tata 
Krzysztof. Urodziłam się 
26 grudnia. Ważę 3000 g 
i mierzę 51 cm. Mieszkamy 
w Jelczu-Laskowicach

Jestem Milenka 
Lewandowska. 
Mama Sylwia urodziła mnie 
18 grudnia. Ważę 3450 g 
i mierzę 55 cm. W domu 
w Oławie czekają tata Marcin 
i siostra Maja (3)

Nazywam się Paweł 
Geruzel-Ciesek. 
Przyszedłem na świat 
17 grudnia. Ważę 2850 g 
i mierzę 48 cm. Mama to 
Joanna, tata Krzysztof, siostra 
Milena, a brat Kacper

Witajcie, jestem Zosia 
Wójtowicz. 
Mama Kamila urodziła mnie 
16 grudnia. Ważę 4200 g 
i mierzę 56 cm. W domu 
w Jelczu-Laskowicach czekają 
tata Marcin i brat Adam (3,5)

Hej, to ja, Fabian Krzysiek. 
Mama to Paulina, a tata Kamil. 
Urodziłem się 19 grudnia. Ważę 
2650 g i mierzę 49 cm. W domu 
w Jelczu-Laskowicach czeka 
siostra Karina (8,5)

Hej, to ja, Paula Jarosławska. 
Moi rodzice to Adrianna 
i Marek. Urodziłam się 
26 grudnia. Ważę 3700 g 
i mierzę 56 cm. Mieszkamy 
w Jelczu-Laskowicach

Nazywam się Ula Lubawa. 
Urodziłam się 17 grudnia. Ważę 
3610 g i mierzę 58 cm. Mama 
to Katarzyna, a tata Krzysztof. 
Mieszkamy w Oławie

Witajcie, jestem Milena 
Janas. 
Mama Ewa urodziła mnie 
17 grudnia. Ważę 2800 g 
i mierzę 53 cm. W domu 
w Jelczu-Laskowicach czeka 
tata Krzysztof

To ja, Michał Turzański. 
Mama to Marzena, a tata Piotr. 
Przyszedłem na świat 
17 grudnia. Ważę 3550 g 
i mierzę 57 cm. W domu 
w Siecieborowicach czeka 
siostra Oliwia (5)

Cześć, jestem Klara 
Dobrowolska. 
Mama Anna urodziła mnie 
25 grudnia. Ważę 3450 g 
i mierzę 55 cm. W domu 
w Oławie czekają tata Krzysztof 
oraz siostra Amelia (3,5)

Nazywam się Szymon Górski. 
Przyszedłem na świat 
26 grudnia. Ważę 4000 g 
i mierzę 56 cm. Mama to 
Małgorzata, a tata Krzysztof. 
Mieszkamy w Oławie

Witajcie, jestem Wiktoria 
Kilan. 
Mama Alicja urodziła mnie 
24 grudnia. Ważę 2950 g 
i mierzę 51 cm. W domu 
w Łukowicach Brzeskich czeka 
tata Tomasz
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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...

Tygodniowy remanent 
powiatowy

Subiektywna kronika
Jelcza-Laskowic

Na uroczystościach otwarcia oławskiej krytej pływalni 
nie zabrakło sporo znanych osób. Jak widać i „słychać” na 
załączonej fotografii, goście nie tylko cieszyli się z nowego 
obiektu, ale także analizowali skutki tego wydarzenia dla swojej 
pracy lub działalności. 

Ksiądz proboszcz Paweł Cembrowicz (w środku) martwi się, 
że będzie musiał poszerzyć teren i zakres poświątecznego 
kolędowania właśnie o pływalnię. 

Jak zwykle czujny w kwestiach wiary i szacunku dla 
duchowieństwa radny PiS Paweł Gwiazdowicz (z lewej) od razu 
przestrzegł kapłana przed negatywnymi skutkami społecznymi 
takiej decyzji, a znany z pragmatycznych poglądów sekretarz 
powiatu Arkadiusz Kwiatkowski (z prawej) miał obawy o właściwe 
przygotowanie zarządu spółki basenowej do przyjęcia księdza po 
kolędzie... 

(KAT)
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Święta, święta i... 

...po świętach. Ta 
stara prawda, mimo 
zapowiadanego, 
a niedokonanego 
końca świata, niczym 
idee Włodzimierza 
Iljicza - wiecznie żywa. 
U nas dużo się działo, 
ale przed świętami, 
o czym napomknęliśmy 
w naszym 
poprzednim, jeszcze 
ubiegłorocznym, 
gazetowym wydaniu. 
Po tym jak łomotnęło na 
Chrobrego, Oława miała 
swoje medialne „pięć 
minut”, cenniejsze niż 
całoroczny wysiłek pani 
naczelnik od promocji.  

Temat strategicznego 
promowania miasta 
wciąż wraca i wciąż 
budzi emocje, mimo że 
poprzedni naczelnik, 
który co rusz się 
mediom wszelakim na 
cyngiel wystawiał, na 
spokojnej i zasłużonej 
emeryturze od tegoż 
medialnego zgiełku 
odpoczywa. 

A nowa pani 
naczelnik, niczym 
niedawno nasz 

poseł Romek Kaczor 
w ciepłych krajach, 
jakby tak trochę 
się w tej ślubnej 
kamieniczce zaszyła 
i nosa stamtąd nie 
wyściubia. Jeszcze 
do połowy roku, 
owszem, bo wtedy 
pianę bosmana czy 
majtka jakiegoś tam 
ścinawskiego pieniła, 
ale w drugiej połówce 
2012, tak jakby się 
proroctwa Majów 
przestraszyła. Być 
może do wniosku 
doszła, że nie warto nic 
promować i budżetowe 
pieniądze wydawać, 
skoro w grudniu i tak 
wszystko szlag trafi! No 
i pewnie dlatego z tych 
urzędowych nudów 
w październiku czy też 
może w listopadzie na 
dużej prozdrowotnej 
i charytatywnej imprezie 
się pojawiła (co 
oczywiście szanujemy!) 
i w lekko figlarnych 
fatałaszkach po hali 
sportowej biegała...

(PiePrz)

Idzie Trzech Króli do 
żłóbka. Na progu stajenki 
jeden z nich się potknął 
i krzyknął:

- O, Jezus!
Słysząc to, Maryja trąca 

Józefa łokciem i mówi: 
- No i widzisz - to jest 

imię - „Jezus”, a ty nic tylko 
Maurycy i Maurycy...

*
Do stajenki przyszło 

Trzech Króli, a tu wypada 
Józef i woła do nich:

- Sorki, panowie, cała 
sprawa odwołana!

- Ale jak to?? Co się 
stało?!

- Dziewczynka się uro-
dziła...

*
Przychodnia zdrowia 

w Wierzbnie. Tuż przed 
Bożym Narodzeniem matka 
przyprowadza osiemnasto-
letnią córkę do lekarza. Ten 
po badaniu stwierdził, że 
dziewczyna jest w ciąży. 

- Co też pan mówi, pa-
nie doktorze, moja Marysia 
nigdy nie miała do czynienia 
z żadnym mężczyzną! Praw-
da, córeczko? 

- Prawda, nawet się ni-
gdy nie całowałam! 

Lekarz bez słowa pod-
szedł do okna i zaczął się 
intensywnie wpatrywać 
w dal. 

- Panie doktorze, czy 
coś nie tak? - pyta po pięciu 
minutach zaniepokojona 
mamuśka. 

- Nie, nie! Po prostu 
w takim przypadku zazwy-
czaj na wschodzie ukazuje 
się jasna gwiazda i przy-
bywa Trzech Króli. To się 
zdarza raz na dwa tysiące 
lat, więc nie chciałbym tego 
przegapić! 

*
Oława. Osiedle Zwie-

rzyniec Duży. Rozmawiają 
dwaj koledzy: 

- Ty, jaki masz super 
zegarek!

- Noo, to prezent od sio-
stry...

- Ale ty przecież nie masz 
siostry?!

- No nie mam, ale tak jest 
napisane na zegarku...

*
Staw Łacha Jelecka. 

Wędkarz złapał złotą rybkę, 
która rzecze:

- Nie spełnię twoich ży-
czeń, ale dam ci dobrą radę 
na Nowy Rok...

- Jaką?
- Rzadziej tu przychodź, 

rogaczu...

OPr.: (KAT)

* Nastąpił nagły zwrot 
akcji w aferze hejtingo-
wej. Jeden z działaczy 
stowarzyszenia, skupio-
nego wokół Tomasza Ko-
łodzieja, przyjął na siebie 
zarzut oczerniania posła 
Kaczora na forum inter-
netowym. Mimo że jego 
opowieść o  używaniu 
prywatnego komputera 
Kołodzieja podczas pil-
nowania jego dzieci jest 
grubymi nićmi szyta, są 
tacy, którzy w nią wierzą. 
Tworząc własną wersję 
zdarzeń, zapomniał do-
dać kilku (dla odmiany) 
faktów, np. że jest w za-
rządzie stowarzysze-
nia Aktywny Samorząd 
(„AS”). Przesadził też 
chyba z twierdzeniami 
o  autorytecie i bardzo 
dobrej opinii swojego 

zwierzchnika. Mimo to 
na Nowy Rok życzymy 
wszystkim naszym po-
litykom tak oddanych 
i lojalnych współpracow-
ników...

* Jeden z najwięk-
szych pracodawców 
w naszej gminie zakoń-
czył swoją aktywność 
zawodową i polityczną. 
Pan Lesław Danielewicz 
- mimo słusznego wie-
ku i lat spędzonych na 
świeczniku - wciąż cie-
szy się dobrą sławą, ma 
klasę i wie kiedy „zejść 
ze sceny”. Wszystkim na-
szym politykom gminnym 
i powiatowym w Nowym 
Roku życzymy tak dobrej 
opinii mieszkańców, jaką 
ma Lesław Danilewicz.

(Sól)

- Lepiej nie, bo 
„Powiatowa” znowu 

napisze, że ksiądz proboszcz 
nawet w wodzie kasy 

szuka... 

- O kurcze! Zapomniałem wpisać pływalnię 
do planu tegorocznej kolędy! 

- Hmm, ciekaw 
jestem, czy prezes Szwarc 
pamiętał, żeby adwentowy 

świecznik kupić?!  
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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 (12)

Sprzedawca Gęsice. Tel. 509-909- ►
392 (36-jl)

Zatrudnię fryzjerkę i kosmetyczkę  ►
do nowo otwierającego się salonu, 
tel. 781-524-666, 667-196-849 (3d)

FIRMA „JACK-POL” SP. Z O .O.   
55-200 OŁAWA UL. PORTOWA 1 B,  

ZATRUDNI: PRACOWNIKÓW 
PRODUKCJI; - OPERATORÓW 

URZĄDZEŃ PRZEWIJAJĄCYCH. 
WYMAGANIA: - WYKSZTAŁCENIE 

MIN. ZAWODOWE; - SPRAWNOŚĆ 
MANUALNA, - DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWE NA STANOWISKACH 
PRODUKCYJNYCH. INFORMUJEMY, 

ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO  
Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.  

DOKUMENTY APLIKACYJNE 
PROSZĘ PRZESŁAĆ DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ, BĄDŹ OSOBIŚCIE 
NA ADRES: OŁAWA, UL. PORTOWA 

1 B.DROGA ELEKTRONICZNA: 
kadry@jack-pol.pl (5)

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

Inter Media Polska (www.impol- ►
ska.com) zatrudni specjalistę ds. sprze-
daży. Praca w Oławie, zainteresowane 
osoby proszę o przesyłanie CV ze zdję-
ciem i listu motywacyjnego na adres: 
rekrutacja@lit.pl. 55-200 Oława, ul. 3 
Maja 30, tel. 71 313 53 61 (1)

INTER MEDIA POLSKA  
(WWW.IMPOLSKA.COM) ZATRUDNI 

GRAFIKA KOMPUTEROWEGO 
ZE ZNAJOMOŚCIĄ BUDOWY 

STRON INTERNETOWYCH (MILE 
WIDZIANE PODSTAWY PHP). PRACA 

W OŁAWIE, ZAINTERESOWANE 
OSOBY PROSZĘ O PRZESYŁANIE 

CV ZE ZDJĘCIEM I LISTU 
MOTYWACYJNEGO NA ADRES: 

rekrutacja@lit.pl. 55-200 Oława,  
ul. 3 Maja 30, tel. 71 313 53 61 (1)

Poszukuję do pracy samodziel- ►
nych murarzy, dekarzy, cieśli, 661-
563-060 (5)

ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW Z KAT. 
C+E. WYMAGANE AKTUALNE 

DOKUMENTY + DOŚWIADCZENIE, 
TEL. 604-906-000 (1)  

Zwrot podatku z pracy, rodzinne,  ►
urlopowe. Niemcy, Anglia, Irlandia, 
Holandia, Dania, Norwegia, Austria, 
Belgia, Europa, tel. 71-385-20-18, 601-
759-797 (1) 

SZUKAM PRACY
Poszukuję pracy jako opiekunka  ►

osób starszych. Wieloletnie doświad-
czenie. Tel.501-401-166 (8)

Kierowca 45 l, ABCE mechanik,  ►
795-563-388 (4)

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 (6-jl)

SPRZEDAŻ 
Produkcja, sprzedaż, montaż rolet  ►

wewnętrznych w kasecie i prowadni-
cach, cena 70 zł komplet, 602-342-338 

PIASEK BUDOWLANY - DO 
TYNKÓW, - DO MUROWANIA, - 

POSPÓŁKA, - PODSYPKA, - ZIEMIA 
POD TRAWNIKI, TEL. 71-313-28-40, 

602-690-289 (1)

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

„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 (4)

Kostka granitowa 509-248-018  ► (57)

Obornik, 507-179-295, 77-412-32- ►
34 (20) 

KRÓLIKI HODOWLANE, 
SZCZEPIONE, 5 RAS, 20 ZŁ/KG 

******KRÓLIKI RZEŹNE 13 ZŁ/KG, 
507-179-295, 77-412-32-34 (20)

Kostka brukowa betonowa,  ►
obrzeża, krawężniki, kamień (tłuczeń, 
mieszanka, ozdobny, grysik granito-
wy), piasek rzeczny. Godzinowice 24; 
usługi ważenia towarów- waga do 60 
t. tel. 71 31 31 919, 668 80 28 62 (5)

Sprzedam drewno opałowe twar- ►
de, transport, idealne do kominka, tel. 
665-289-776 (13)

Sprzedaż drewna – dąb, jesion,  ►
grab, buk, wystawiam faktury VAT, 
501-433-926 (1)

Fotel bujany, stół + 6 krzeseł – stan  ►
idealny, akordeon 48 basów, stan bar-
dzo dobry, Oława, 668-961-823 (1)

Budy dla Psów - drewniane solid- ►
ne, tel. 663-199-708 (2)

Sprzedam nowe budy robione na  ►
zamówienie z ociepleniem lub bez, 
tel. 883-138-765 (2-jl)

Opał – pocięte palety, obrzynki,  ►
Oława, 883-050-825 (2)

Szczenięta owczarka niemieckie- ►
go długowłosego oddam za koszt 
szczepienia (50 zł), pieski zdrowe, od-
robaczone, dwie suczki, do odbioru 
po 13.01. 722-364-300 (2)

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(1d)

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 (1d)

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 (1d)

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 (1d) 

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 (8)

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 (6)

Esperal, 603-606-121  ► (7)

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 (2D)

PSYCHOLOG www.psychopomoc- ►
wroc.pl, 606-406-441 (3)

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 (21)

LEKARZ DENTYSTA KRZYSZTOF  ►
OZGA, rejestracja 539-123-444 ** 
LEKARZ DENTYSTA MAGDALENA 
OZGA-PORADA, rejestracja - 660-700-
290, 71-727-83-16 **   Oława, ul. War-
szawska 30 (w Hipokratesie). czynne 
od pon do pt od 9 do 19, w sob. od 
9 do 13 (5)

GASTROSKOPIA - Gabinet chirur- ►
giczny: specjalista - chirurg JACEK 
RUTKIEWICZ, rejestracja, tel. fax 71-
302-86-66 (6)

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 (5)

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)

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. (16)

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 
organizm, - badanie analizy włosa, 
- naturalna suplementacja, - terapia 
dzieci autystycznych, - wizyty domo-
we. Rejestracja 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 (1D)

CENTRUM KOSMETYKI 
PROFESJONALNEJ „SZALIŃSKA” 
OFERUJE: *ZABIEGI NA TWARZ I 

CIAŁO *PIELEGNACJA DLONI I STÓP 
*FRYZJER *LASEROTERAPIA ELIHT 
3200 *FOCUSSHAPE *OXYBRAZJA  

*MAKIJAZ PERMANENTNY 
*MEDYCYNA ESTETYCZNA. 
713033029, 509166914 (1D)

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  
CAŁOROCZNA WYPOŻYCZALNIA 

STROJÓW KARNAWAŁOWYCH 
tel. 71-313-25-18, 509-102-778 (2)

Żelowanie, tipsy. Niskie ceny 500- ►
077-811 (5D)

Oczyszczanie twarzy, promocja 35  ►
zł, 692-877-636 (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 (7)

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 126 TYS ZŁ *** 
3-POKOJOWE OD 155 TYS ZŁ *** 
4-POKOJOWE OD 262 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 (1d)

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 mieszkania Chrobre- ►
go od 37 m kw. do 48 m kw., wysoki 
parter, II i III piętro, od 130 tys zł do 
158 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187

2-pokojowe mieszkania, Pade- ►
rewskiego, Wiejska i Zaciszna, od 36 
do 52 m kw., I, II, III i IV piętro, balkon 
- od 130 tys zł do 229 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-
990-187 

2-pokojowe, centrum, od 40 m  ►
kw., do 59 m kw., parter, II i III piętro, 
od 140 tys zł do 190 tys zł, www.ca-
pri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-
990-187 

3-pokojowe mieszkania, Chopina,  ►
Iwaszkiewicza i Zaciszna, od 51 m kw., 
do 67 m kw., wysoki parter i II piętro, 
balkon, od 155 tys zł do 300 tys zł, 
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 
601-990-187 

3-pokojowe, 74 m kw., I piętro, do  ►
remontu, Ścinawa - 120 tys. zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-
990-187 

4-pokojowe, 71 m kw., II piętro,  ►
balkon, po remoncie, wysoki stan-
dard, Iwaszkiewicza, 262 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-
990-187 

Dom jednorodzinny, 132 m kw.,  ►
działka 979 m kw., nowy, parterowy - 
515 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187

Pół bliźniaka 140 m kw., działka  ►
435 m kw., Nowy Górnik - 419 tys zł, 
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 
601-990-187

Dom jednorodzinny Oława, 180 m  ►
kw., działka 10 arów, okolice Broniew-
skiego, 395 tys zł, www.capri-nieru-
chomosci.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

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 - 125 tys zł, www.capri-nieru-
chomosci.gratka.pl, 601-990-187

Działka budowlana w Marcinko- ►
wicach, 1072 m kw., wszystkie media - 
155 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187

Działka budowlana Stanowice,  ►
1086 m kw., media, projekt, pozwo-
lenie na budowę, 100 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.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 (1d)

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 (1D)

3-pokojowe w centrum Oławy,  ►
168 tys zł, możliwość zamiany na 2 
pokojowe, AXIOMA 500/064032

Dom w Janikowie zabudowa- ►
nia gospodarcze, 30 arów, 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 115000 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, 198.000zł do nego-
cjacji, AXIOMA 500-064-032

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

KOKS, WĘGIEL

OŁAWA
tel: 71-313-48-92

JELCZ-LASKOWICE
tel: 71-381-12-04

WROCŁAW-SWOJCZYCE
tel: 71-302-69-93

W piątki pracujemy do 17
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Dom z warsztatem 330.000 zł  ►
AXIOMA 500-064-032

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

Dwupokojowe w Skrzypniku, 70  ►
m kw, garaż, parter, działka, 148.000 
AXIOMA 500-064-032

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

3 pokojowe na parterze, za wia- ►
duktem, 68 m kw, ogródek, cena 
198.000, AXIOMA500/064032

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

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

Bardzo ładne 3 pokojowe, po re- ►
moncie, Chopina i Paderewskiego, 54 
i 60mkw, 215.000 i 230.000zł AXIOMA 
500/064032

2-pokojowe Chrobrego, III piętro,  ►
125.000zł AXIOMA 500/064032

Umeblowane i wyposażone 3-po- ►
kojowe, I piętro, 57mkw, centrum 
Oławy, balkon, 230.000zł, AXIOMA 
500/064032 507/027168

Pilnie – 2-pokojowe, 1 Maja, 43 m  ►
kw, balkon, dwustronne, po remoncie 
AXIOMA 507/027064 500/064032

Dom po remoncie, Wierzbno,  ►
nowe okna, podłogi, stolarka drzwio-
wa, co i kafelki, działka 22 ary, AXIO-
MA 507/027064 500/064032

4-pokojowe, 72 m kw, II piętro,  ►
duży balkon, Jelcz, Hirszfelda, AXIO-
MA 507/027168 500/064032

2-pokojowe, nowe, wykończone,  ►
IV piętro, Wiejska, niski czynsz, balkon, 
AXIOMA 507/027168 500/064032

Działka budowlana w Stanowi- ►
cach, 15,25 ara, 120.000zł, AXIOMA 
500/064032 507/027168

WWW.DOMNASZAFIROWEJ.PL 
DOM W CENIE MIESZKANIA (1d)

Działki budowlane w Wiązowie  ►
pow. 10 ar – 25 ar, cena od 30 zł/m kw, 
świetna lokalizacja tel. 692-471-877 
www.dzialkiwiazow.pl (2D)

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

**Warto** Nowy dom z 2009 r, w  ►
bliskiej okolicy Oławy do zamieszka-
nia, na dużej działce, wolnostojący, 
wyposażony 500 tys BN 506-540-120

Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach,  ►
2-pokojowe, po remoncie z dużym 
balkonem, 145 tys *Rodzina na swo-
im* www.PROSPERHOME.pl 506-540-
120 

Nowe Mieszkanie w Świętej Kata- ►
rzynie 2-pokojowe i 100 m kw ogro-
du , 163 tys, do zamieszkania już w 
grudniu, profesjonalna pełna obsługa 
przy zakupie, bez żadnych dodatko-
wych prowizji www.PROSPERHOME.
pl  506-540-120

Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach,  ►
nowe budownictwo z 2009, 3-po-
kojowe, do zamieszkania, Super BN 
506-540-120 

Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach-  ►
nowoczesne, po generalnym remon-
cie, z balkonem, I piętro, 72 m kw, 
www.PROSPERHOME.pl 506-540-120

***Okazje*** Działki budowlane:  ►
Laskowice Okazje budowlana - 80 
tys, Kopalina- 57 tys, Dębina- 62 tys 
do negocjacji, Siedlce- 58 tys, BN 506-
540-120

Działka przemysłowo-usługowa z  ►
pozwoleniem na budowę hali o pow. 
520 m kw, strefa ekonomiczna Jelcz-
Laskowice 480 tys BN 506540120

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

Rozpoczętą budowę na Zwierzyń- ►
cu, 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 (1)

Działka budowlana w Niemilu 26  ►
arów. (woda, kanalizacja) przy drodze 
asfaltowej - 3200 zł/ ar, możliwość po-
działu na dwie działki 609-818-321 (8) 

Działka budowlana 1350 m kw.,  ►
uzbrojona we wszystkie media, ul. 
Jemiołowa – Stanowice, 143000 zł, 
663-953-896 (1d) 

Sprzedam działkę 8,8 a, Nowy  ►
Otok, dogodne położenie, tel. 604-
978-000 (4)  

SPRZEDAM DOM DO REMONTU  
Z DUŻYM OGRODEM:  

DOMANIÓW 69  
TEL 71-781-91-50 (14)

Rozpoczętą budowę na Zwierzyń- ►
cu, 509-897-509 (2D) 

Sprzedam mieszkanie trzypokojo- ►
we, duża jasna kuchnia,urządzone do 
zamieszkania na schodkach, I piętro, 
cena 235 000 zł, tel. 602-780-554 (5D)

Sprzedam mieszkanie, Rynek,  ►
parter podwyższony, 3 pokoje, bal-
kon, mieszkanie po remoncie, 606-
406-441(3)

Sprzedam mieszkanie jednopo- ►
kojowe, 36,5 m kw., parter, 107 tys. zł, 
Czernica lub zamienię na mniejsze w 
Oławie, 783-700-978 (6)

Sprzedam działkę budowlaną 13 a  ►
w Wójcicach, 71-318-66-34 (5-jl)

Sprzedam mieszkanie 58 m kw.,  ►
3 pokoje, Wiejska, IV p., tel. 603-220-
562 (1)

Sprzedam dom w Oławie, okolice  ►
basenu, okazja, 693-030-477 (2D) 

Sprzedam lokal handlowy 40 m  ►
kw., 1 Maja 46 A, 697-061-052 (4)

Sprzedam dwupokojowe 52 m w  ►
Oławie. Cena 179 tys. Tel. 518-352-
160 (1)

Sprzedam działki budowlane od  ►
800 do 1450 m kw. w Miłoszycach, tel. 
507-238-185 (1)

Sprzedam 3 działki budowlane po  ►
14 a, razem lub osobno w Godzikowi-
cach przy ul. Spacerowej, możliwość 
przyłączenia gazu, tel. 607-304-795 (1)

Działka 10,37 przy Baczyńskiego.  ►
Możliwa działalność nieuciążliwa, 150 
tys. zł, 608-309-137 (1)

Sprzedam mieszkanie dwupoko- ►
jowe, 37 m kw., z balkonem, III p., os. 
Sobieskiego, tel. 661-563-427 (1)

Sprzedam działkę 10 ar. Nowy  ►
Otok ul. Nefrytowa tanio tel. 781-212-
102 (1) 

SPRZEDAM KAWALERKĘ  
W JELCZU-LASKOWICACH- 98.000, 

LUB ZAMIENIĘ NA 2 POKOJE  
Z DOPŁATĄ. TEL- 516-612-161 (3) 

Sprzedam dom w Oławie 256 m  ►
kw. + powierzchnia warsztatowa 36 
m kw., okolice Straży Pożarnej, tel. 
601-053-084 (2)

Sprzedam mieszkanie, Jelcz-La- ►
skowice, Grabskiego 54 m kw., 2 p., 
509-920-257 (2)

Na sprzedaż działka budowlana  ►
przy ul. Orzechowej w Marcinkowi-
cach. Uzbrojona. 502-746-075 (2)

Sprzedam lokal handlowo-usłu- ►
gowy 170 m kw. W Oławie, komforto-
wo wyposażony, 668-154-178 (2)

20 ha tanio sprzedam, 661-946- ►
549 (2)

Sprzedam mieszkanie ul. Wiejska,  ►
46 m kw., parter, kontakt, 601-778-
059 (2)

Sprzedam mieszkanie bezczyn- ►
szowe 51 m kw. w Bystrzycy Oław-
skiej, 507-937-138 (3)

Sprzedam mieszkanie w Oławie,  ►
68 m kw., II piętro, w cenie mieszkania 
garaż pod samochód, tel. 516-936-
521 (5)

Sprzedam lokal w Oławie 791- ►
369-286 (3)

Sprzedam działkę w zabudowie  ►
szeregowej w Jelczu-Laskowicach, 
881-586-169 (wieczorem) (5)

Nowy dom w Oławie + garaż wol- ►
nostojący, duża działka, 330 tys. zł, tel. 
503-948-158 (1)

Sprzedam mieszkanie 47 m kw., 2  ►
pokoje, I piętro, balkon, ul. Sportowa, 
190 tys. zł, 660-801-322 (1d) 

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

Dwupokojowe, 50 m kw., wysoki  ►
parter, po remoncie, umeblowane – 
1200 zł miesięcznie + liczniki, kaucja 
2400 zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187 

Biura w centrum Oławy - 50 m2,  ►
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 (2d) 

Wynajmę lokal użytkowy (sklep)  ►
90 m kw., Oława, - centrum ul. Brze-
ska. Duże witryny, wejście z ulicy, 
wysoki standard wykończenia, 603-
315-907 (2d) 

Lokale do wynajęcia 40-70 m kw.,  ►
AXIOMA 500-064-032

2-pokojowe Chopina, częściowo  ►
umeblowane AXIOMA, 500/064032  

Mieszkanie po generalnym re- ►
moncie w Oławie, 4-pokojowe z bal-
konem na I piętrze, idealne, BN 506-
540-120

Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach,  ►
3-pokojowe, od zaraz 800+ opłaty, 
wyposażone BN 506-540-120

Posiadam mieszkanie do wynaję- ►
cia w Jelczu-Laskowicach, 2-pokojo-
we,całkowicie umeblowane, wyposa-
żone w agd, klimatyzacja, satelita, 40 
m kw., wynajmę na dłuższy okres, IV 
piętro, cena 750 pln plus czynsz, tel 
532774700 (2)

Do wynajęcia mieszkanie 75 m  ►
kw., w centrum Oławy, dwupoziomo-
we, umeblowane, 723-246-421 (4)

Dom nowy parterowy na Zwie- ►
rzyńcu, 509-597-509 (1d)

Wynajmę 46 m kw., 2-pokojowe  ►
mieszkanie III p., 3 Maja, Oława, tel. 
609-446-160 (1d)

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 (1D) 

Dom nowy, parterowy na Zwie- ►
rzyńcu. 509-897-509 (1d)

Wynajmę nowe wyposażone  ►
mieszkanie w Oławie ul Iwaszkiewi-
cza, piwnica, balkon, 950 zł. plus opła-
ty . tel 601790710 (1d)

Biura w centrum Oławy - 50 m kw.,  ►
69 m kw., piwnica 130 m kw. ,www.
brzeska.olawa.pl tel.501-784-299 (2) 

Wynajmę kawalerkę w centrum  ►
Oławy, I piętro, 605-607-237 (1)

Wynajmę kawalerkę bezczynszo- ►
wą w Oławie, tel. 664-459-407 (1d) 

Do wynajęcia dwupokojowe,  ►
nowe - nieużywane, AGD, luksusowe 
mieszkanie w Oławie, Iwaszkiewicza, 
parter 950zł +opłaty, tel. 509-724-991 

Wynajmę trzypokojowe mieszka- ►
nie w Jelczu-Laskowicach, zadbane, 
umeblowane + AGD, tel. 606-209-024 

Wynajmę mieszkanie dwupoko- ►
jowe, 37 m kw przy ul. Chrobrego w 
Oławie, tel. 502-678-911 (1)

Wynajmę mieszkanie dwupokojo- ►
we, 47 m kw., Jelcz-Laskowice, 800 zł 
+ liczniki, 606-323-918, 694-871-201 

Do wynajęcia dom w Miłoszycach  ►
przy strefie, tel. 607-238-165 (1-jl) 

Wynajmę garaż przy ul. Żerom- ►
skiego, 698-981-618 (2)

Wynajmę mieszkanie dwupokojo- ►
we + garaż, tel. 604-141-228 (2)

Wynajmę mieszkanie trzypokojo- ►
we w centrum Oławy, tel. 71-313-46-
72 (2)

Wynajmę mieszkanie dwupoko- ►
jowe po generalnym remoncie, w 
cichej i spokojnej okolicy, tel. 604-
141-228 (2)

Wynajmę pomieszczenie warsz- ►
tatowe ok. 200 m kw. przy głównej 
trasie Wrocław - Opole, tel. 604-141-
228 (2)

Do wynajęcia mieszkanie trzypo- ►
kojowe, 56 m kw., umeblowane, ul. B. 
Chrobrego, tel. 509-768-055 (1)

Do wynajęcia bardzo ładna kawa- ►
lerka (26 m2), pełne umeblowanie, 
lodówka, telewizor, nowe okna. Cena 
750 zł + liczniki. Wymagana kaucja 
1400 zł. Oława, blisko centrum, tele-
fon 693 913 093 (1)

Wynajmę umeblowane mieszka- ►
nie na Sobieskiego tel. 784-039-413

Wynajmę mieszkanie 1-pokojowe  ►
oraz niezależne pokoje z łazienkami 
w Jelczu-Laskowicach, tel. 601-788-
813 (8)

Wynajmę domek lub halę 120-200  ►
m kw. na szwalnię, 605-214-417 (3)

Wynajmę nowy lokal na targowi- ►
sku w Jelczu-Laskowicach, 38 m kw., 
możliwość przystosowania mediów 
pod daną działalność, 691-371-026 (2)

Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach,  ►
dwupokojowe, ładne, po remoncie, 
691-371-026 (2)

Wynajmę mieszkanie dwupokojo- ►
we, umeblowane, przy ul. Lutosław-
skiego, tel. 721-285-264 (1)

Kawalerka do wynajęcia w Oławie,  ►
tel. 502-287-458 (1)

Wynajmę lub sprzedam pawilon  ►
handlowy 20 m kw., woda, c.o., plac 
targowy, ul. Sportowa, 601-772-310 (3)

Kawalerka do wynajęcia 696-026- ►
466 (3)

Lokal do wynajęcia w centrum  ►
handlowym Chrobrego, tel. 71-313-
71-38, 721-101-286 (5)

ZAMIENIĘ
Zamienię dom w Oławie na mieszka- ►

nie 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 (17)

KUPIĘ
Kupię dwupokojowe mieszkanie  ►

w Oławie, pow. ok 40 m kw., do II pię-
tra, z balkonem, w dobrym stanie na 
Sobieskiego lub w centrum, cena do 
140 tys. zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187 

Zdecydowani klienci kupią dom  ►
jednorodzinny  Oławie www.capri-nie-
ruchomosci.gratka.pl, 601-990-187

Kupimy 2- lub 3-pokojowe miesz- ►
kanie, w Oławie, w bloku do II piętra, 
w bardzo dobrym stanie, po remoncie 
lub nowe, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187 

Kupię grunt, 692-471-877  ► (1d)
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Kupię grunt rolny, tel. 792-618-380  ►

Kupię lokal usługowy 666-855- ►
484 (1d)

Dom kupię w Oławie, tel. 660-773- ►
345 (2)

USŁUGI OGÓLNE
GEODEZJA - usługi. Oława , ul. 3  ►

Maja 4 I piętro, pok. 3 (dworzec PKS), 
georob@op.pl 609-837-610, 695-560-
911 (3)

GEODEZJA, www.mptgeo.pl, kla- ►
syfikacja gruntów, Marcinkowice, ul. 
Sokola 6, tel. 606-929-582 (18)

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 (23)

Kierownik, nadzory robót wod- ►
kan, gaz, opinie kominiarskie, tel. 
500-375-687  (1d)

ABGEO OGRODY PROJEKTOWANIE 
OGRODÓW I WNĘTRZ, 

TEL. 665-10-59-10, 791-601-449 (23)

INSTAL-PROJEKT – 
PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE 

INSTALACJI, SIECI I PRZYŁĄCZY 
WODNO-KANALIZACYJNYCH, 

GAZOWYCH, CO, ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE. OŁAWA, 

UL. BRZESA 26/4, TEL. 71-301-42-
67,  665-604-466, 

www.instalprojekt.biz (23)

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  ► (1

Studnie ogrodowe, 507-179-295,  ►
77-412-32-34 (21) 

Archeolog – Marcin Diakowski,  ►
www.archeoreplica.com, tel. 604-
593-263 (2)

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 (1D)

Kostka brukowa, obrzeża, płyty ta- ►
rasowe, tanio, projekt gratis, tel. 604-
421-959, www.otoczeniedomu.pl 

USŁUGI GEODEZYJNE 
792-192-679, 603-247-811 
www.geometra-wroc.pl (2-jl) 

Instalacje elektryczne, odgromo- ►
we, teleinformatyczne, pomiary, 605-
369-550 (3)

Lokalizacja strat ciepła i wycieków  ►
w budynkach. Badania Termowizyjne. 
Testy Szczelności. Świadectwa Ener-
getyczne. Tel. 665 079 169 (11)

BHP
BHP szkolenia, nadzór, doradztwo,  ►

dokumentacja wypadkowa, ocena ry-
zyka, tel. 603-127-445, tel./fax 71-313-
74-45 (52)

STOLARSTWO
Renowacje mebli antycznych,  ►

607-916-795

Schody i drzwi z drewna, 605-741- ►
606 (32) 

AGD
AGD - SERWIS NAPRAWA - 

LODÓWKI, ZAMRAŻARKI ORAZ 
URZĄDZENIA SKLEPOWE, PRALKI. 

DOJAZD GRATIS! 
TEL. 71-302-83-70, 605-388-369 (54)

HERRMANN AGD OŁAWA, 
UL. IWASZKIEWICZA 35, 

TEL. 603-835-219. PRALKI, SPRZĘT 
CHŁODNICZY, GRZEWCZY ORAZ 
INNE. NAPRAWA, SPRZEDAŻ. (1d)

NAPRAWA I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ 
CHŁODNICZYCH I AGD – 

DOMOWYCH I SKLEPOWYCH – 
OŁAWA, PL. ZAMKOWY 19, 

TEL. 71-301-42-71, 508-267-478 (1d)

ELEKTRONIKA RTV
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 (24)

Pogotowie RTV – SAT, tel. 665- ►
155-525 (1) 

Serwis oraz montaż anten sate- ►
litarnych i naziemnych w 24h kom. 
601-061-629 (7)

Naprawa telewizorów LCD, pla- ►
zma, kineskopowe, 514-432-966 (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 (5)

CZYSZCZENIE
Profesjonalne czyszczenie dywa- ►

nów, wykładzin, tapicerek, 607-916-
795

KARCHER! Wykładziny, dywany,  ►
tapicerka meblowa, NAPRAWDĘ 
WARTO! 505-093-019 (1d)

Karcher - profesjonalne czyszcze- ►
nie dywanów, tapicerki meblowej 
oraz samochodowej, 504-163-100 (1d)

Czyszczenie dywanów, tapicerki  ►
meblowej, samochodowej, czyszcze-
nie elewacji, powierzchni nietypo-
wych 724-429-736 (21)

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 (11-jl)

„RZECZY NASZYCH KLIENTÓW 
CZYŚCIMY JAK SWOJE WŁASNE”. 

DYWANY, WYKŁADZINY, TAPICERKA 
MEBLOWA I SAMOCHODOWA. 

DOJAZD GRATIS. 
KOM. 600-42-28-34 (2-JL) 

Czyszczenie elewacji, 889-312- ►
688 (2)

TRANSPORT
SPEED-TRANS. 

USŁUGI TRANSPORTOWE. 
BUSY 3,5,8-PALETOWE, 

TEL. 609-884-122 (1d)

TRANSPORT KONTENEROWY, 
PODSTAWIANIE KONTENERÓW 

POD GRUZ I ZŁOM, 
TEL. 501-278-422 (5)

Transport bus 1,5 t – kraj, zagrani- ►
ca, j. niemiecki, 693-372-032 (5)

Wypożyczalnia, przyczep i lawet,  ►
tel. 504-004-772, 508-295-104 (24)

Przeprowadzki - transport, niskie  ►
ceny, 24 h, duże auto, 661-515-308 (1D)

Przewóz osób, tanio, 604-332-147 ►

Tani transport bus 1.1,  604-441- ►
548 (1D)

Transport Przeprowadzki + Ekipa  ►
721125790 (1D)

Przewóz mebli, 661-515-308  ► (1D) 

Tanie przesyłki kurierskie od 16,99  ►
zł. Punkt nadań: Prostor (sklep z nie-
miecką chemią, ul. Chrobrego 71), tel. 
71-301-64-19 (3)

PRZEWÓZ OSÓB, WYNAJEM 
BUSÓW, AUTOBUSÓW, WESELA. 

TEL. 601-780-731(5) 

Tani transport samochodem do- ►
stawczym, 693-103-666 (7)

TRANSPORT 24 H 782-974-059 ► (33)

Transport, przeprowadzki – tanio,  ►
693-372-032 (5)

Przewóz osób, tel. 608-574-041 ►

BAGAŻÓWKA: PRZEPROWADZKI, 
TRANSPORT 5-PALETOWY, 

518-375-844 (1)

HYDRAULICZNE
Junkersy, kuchenki, gaz, hydrau- ►

liczne, naprawa, montaż, wodomie-
rze, 71-313-44-39 (16)

Usługi hydrauliczne, remont łazie- ►
nek i mieszkań 693-753-029, 71-301-
52-59 (26)

Instalacje centralnego ogrze- ►
wania, wody sanitarnej, instalacje 
wodno-kanalizacyjne i gazowe. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Instalacje solarne 602-186-281, 71-
725-62-10 (5)

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 (3) 

Junkersy, naprawa, wymiana Va- ►
ilant, Termet, Saunier Duval, Senseo, 
Ariston, 501-278-041, 501-714-308, 
71-302-94-71 (3)

Instalacje sanitarne – montaż ko- ►
tłów, wodomierzy, junkersów, kuche-
nek. Polan – 601-754-709 (1d)

Montaż kuchenek i junkersów, 71- ►
313-44-55 (21)

PROJEKTY INSTALACJI I PRZYŁĄCZY 
GAZ, WOD-KAN, CERTYFIKATY 

ENERGETYCZNE TEL. 696-087-790 (7) 

Usługi hydrauliczne c.o., wod-kan,  ►
kompleksowe remonty mieszkań i ła-
zienek, 661-563-060 (5)

Usługi hydrauliczne, instalacje  ►
sanitarne i gazowe, wymiana kotłów 
węglowych, gazowych, olejowych, 
remonty łazienek, 791-593-262, 609-
486-003 (7)

BUDOWLANE
Adaptacje poddaszy. Komplekso- ►

we remonty mieszkań i łazienek, 71-
301-52-59, 693-753-029 (26)

Remontowo-budowlane, 889- ►
312-688 (2)

Cyklinowanie bezpyłowe, układa- ►
nie parkietów 71-392-05-19, 691-268-
795 (21) 

Malowanie wnętrz i fasad, 889- ►
312-688 (2)

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 (42)

USŁUGI 
KOPARKO-ŁADOWARKĄ + MŁOT, 
JACEK BENDER, 601-212-889 (5)

Docieplenia budynków, 607-916- ►
795

Remonty, instalacje co, woda, gaz.  ►
Malowanie, glazura, panele, regipsy., 
602-186-281, 71-725-62-10 (5)

Cyklinowanie solidnie podłóg i  ►
schodów, 697-143-799 (3)

WYNAJEM KOPARKI GĄSIENICOWEJ 
24 T, TEL. 501-278-422 (4)

Aranżacje i wykończenia wnętrz,  ►
607-916-795

Malowanie, gładzie, wykańczanie  ►
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 (17)

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
„ABT”, UL. BRZESKA 26/9, OŁAWA, 

www.abtprojekt.pl,  TEL/FAX. 
71-303-36-99, abt_olawa@o2.pl 
PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY (12)

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 (1)

Docieplanie, elewacje ręczne, na- ►
tryskowe, tapety natryskowe, docie-
planie poddaszy, prace wykończenio-
we, 791-694-077 (33)

Artystyczne malowanie wnętrz,  ►
tel. 726-011-623

Remonty mieszkań, 667-733-347  ►

BrukTeam. Usługi brukarskie, tel.  ►
504-660-667 (19)

KIEROWNIK BUDOWY, DOMKI 
JEDNORODZINNE, 
TEL. 600-068-446 (3)

Mycie elewacji, 889-312-688  ► (2)

Budowa domów. Solidnie i profe- ►
sjonalnie tel. 791-694-077 (7)

Brukarstwo Monolit, 502-411-884  ►

Naprawy dachów, podbitka, mon- ►
taż rynien 693-395-549 (4-jl)

Docieplanie poddaszy, regipsy,  ►
kafelkowanie, montaż paneli 535-
525-642 (4-jl)

Ocieplenia i elewacje tel. 730-016- ►
891 (42)

Glazura, panele, regipsy, malowa- ►
nie, elewacja, papa termozgrzewalna, 
604-109-565 (39) 

Cyklinowanie bezpyłowe i reno- ►
wacja schodów 600-170-178 (38)

Pokrycia dachowe tel. 730-016- ►
891 (42)

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 (7-jl)

Usługi remontowo-budowlane.  ►
Tanio, szybko i solidnie, 663-625-229 

Remonty, wykończenia, malowa- ►
nie, kafle, panele, gwarancja, 609-
389-299 (18)

Remonty mieszkań i łazienek,  ►
696-702-041 (19)

Adaptacje poddaszy, komplekso- ►
we remonty mieszkań i łazienek, 661-
563-060 (5)

Docieplenia budynków, komplek- ►
sowe remonty mieszkań i łazienek, 
661-563-060 (5)

Budowa domów od podstaw i  ►
pokrycia dachowe łącznie z więźbą, 
661-563-060 (5)

SIATKA OGRODZENIOWA, LEŚNA. 
SŁUPKI, ELEMENTY PODMURÓWKI, 

AKCESORIA, BRAMY, FURTKI, 
MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU. 

TEL. 609-527-841 (1) 

Pokrycia dachowe obróbki bla- ►
charskie materiały i wykonawstwo 
502-895-504 (1)

Dachy od A do Z od 40 zł/m kw.  ►
Akcesoria dachowe: pas nadrynnowy 
16 zł/2mb, kosz dachowy 35 zł/2mb, 
membrana dachowa od 2,80 zł/m 
kw.,tel. 883-138-765 (2-jl)

Płytki, panele, malowanie, gładzie,  ►
725-233-420 (2)

Glazura-łazienki-wykończenia  ►
wnętrz tel: 662-117-944 email: ed-
mar222@wp.pl (3)

Kafelki, gładzie, remonty, przerób- ►
ki wodno-kanalizacyjne i elektryczne, 
888-783-134 (3)

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 (26)

Chłodnia na wesela 604-421-959 ►

Wynajem fontanny czekoladowej,  ►
tel. 691-969-370 (8)

Wesela, chrzciny, stypy, uroczysto- ►
ści świetna kuchnia w Oławie www.
nowastodola.pl tel. 530-705-770 (18)

FOTOGRAFIA

Fotografia VIDEO-FOTO-CYFRA  ►
„U PAWŁA”, 607-165-625 (2)

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotoreklama.olawa.pl ►

www.fotohq.com.pl ►

Fotograf, 692-717-384  ► (11)

Fotografia ślubna tel. 697-717-861  ►
www.paulagracja.com (19-jl) 

Fotograf ślubny, 661-919-819  ► (19)

VIDEOFILMOWANIE
Video-foto-cyfra “U Pawła”, prze- ►

grywanie VHS na DVD, tel. 607-165-
625 (2)

www.arturstudio.eu, 888 664 585  ►

Video-Cyfra Andrzej, 71-313-88- ►
29, 605-741-660 (8)

Videofilmowanie, tel. 508-295- ►
104 (19)

www.pacyfikstudio.pl tel. 607 307  ►
821(45)

Zgrywanie z kaset VHS na DVD. Ul.  ►
11 Listopada 23a/1c 71 303 26 06 (1d)

Nietypowe, nowoczesne, satys- ►
fakcjonujące - www.moviecocktail.pl 
505-350-052 (21)

ZESPOŁY
Dj Robi - wesela, integracje, plene- ►

ry, scena - doświadczenie - ponad 16 
lat www.djrobi.pl 507-053-028 (48)

ZGRANA PARA, 692-717-384  ► (32)

For-You, tel. 604-421-959  ► (22) 

Limit, 697-792-933  ► (30)

Dj, 781-660-311  ► (32) 

Oprawa Muzyczna Dj.EJsy, www. ►
djejsy.pl, 667-054-756 (40-jl)

Zespół K&K, 600-232-074  ► (41-jl)

Canto, 661-934-834, 515-157-122  ►

Zespół muzyczny TUTTIFRUTTI- ►
BAND, 600-726-426 (6-jl) 

Dj na Twoją imprezę, RadiDj kom.  ►
663-634-904 (7)
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TŁUMACZENIA
Tłumacz przysięgły j. niemieckie- ►

go JAKUB MOŻEJKO, briefy, doku-
menty, Tel. 502-125-909 (25)

Tłumacz przysięgły j. niemieckie- ►
go KRYSTYNA JONKO (dokumenty 
samochodowe, USC, sądowe i inne), 
tel./fax 71-311-59-24, 604-287-675 (15)

BIURO TŁUMACZEŃ ETO. 
TŁUMACZENIA ZWYKŁE I 

PRZYSIĘGŁE, OŁAWA, UL.BRZESKA 
19,  71-318-10-50, 501-621-443 (2)

Mgr EWA JÓZKÓW – tłumacz  ►
przysięgły j. niemieckiego, tel. 605-
292-921 (1d)

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 (23)

Tłumacz przysięgły języka rosyj- ►
skiego, mgr Elżbieta Sawicka-Skibiń-
ska, 501-410-713 (15)

KOMPUTERY

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie serdecznie dziękuje za przychylne i życzliwe wsparcie w roku 2012 ze strony 
przedstawicieli władz samorządowych, administracji państwowej, radnych, instytucji, firm, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych. 
Z wielkim zadowoleniem obserwujemy również zaangażowanie kadry pedagogicznej i całej społeczności uczniowskiej, której dojrzałość 
i wrażliwość względem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży dodaje nam otuchy. Dziękujemy inicjatorom i realizatorom wszystkich imprez 
i wydarzeń, organizowanych na rzecz naszego stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim mediom za propagowanie wśród społeczeństwa idei 
tolerancji wobec człowieka sprawnego inaczej. Dziękujemy wszystkim, którzy spośród wielu organizacji pożytku publicznego wybrali właśnie 
nas i zdecydowali o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie. Wasze wsparcie 
jest wartością nie do przecenienia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeb jest wiele, tym bardziej dziękujemy za wyróżnienie i poczucie, że 
w morzu potrzeb i dość śmiałych planów, nie pozostajemy bez opieki innych. Każdy z Państwa osobno i wszyscy razem daliście coś więcej 
niż pomoc - to promyk nadziei i lekcja pokory dla innych. Dzięki Wam nasza działalność może trwać, a roztoczona przez Was magia zaufania 
i szacunku jest godna podziwu. Niech w nadchodzącym Nowym Roku szczęście i miłość Państwa nie opuszczają, a wiara codziennie dodaje sił 
i energii do realizacji nowych wyzwań. 

**
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka Nadziei”, działającego przy Zespole Szkół 

Specjalnych w Oławie, pragnie serdecznie podziękować proboszczowi parafii Miłosierdzia Bożego, ks. Stanisławowi Bijakowi - za wielkie 
serce i umożliwienie zorganizowania kiermaszu bożonarodzeniowego.

**
Stowarzyszenie „Iskierka Nadziei” dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli za wspaniały gest życzliwości i dobroci na rzecz dzieci potrze-

bujących, za wszelkie wsparcie i udział w kiermaszu świątecznym.
**

Zarząd Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei” serdecznie dziękuje pani Marii Mazur i Kołom Gospodyń Wiejskich za dar serca i pomoc w kier-
maszu świątecznym na rzecz dzieci potrzebujących z Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie.

**
Fundacja na rzecz Ochrony Zdrowia „Szpital w Oławie” serdecznie dziękuje Bankowi Zachodniemu WBK w Oławie - za wpłatę 1500 zł 

oraz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Godzikowicach - za wpłatę 1000 zł na konto fundacji.

Pogotowie i serwis komputero- ►
wy, rozwiążę każdy problem, dojazd 
do klienta, 10-letnie doświadczenie, 
tanio, szybko, solidnie, tel. 603-715-
185 (50)

S-Computers: Komputery, lapto- ►
py, kasy fiskalne, GPS, serwis, dojazd. 
Dystrybucja PLAY, CYFRA +. ul. 11 Li-
stopada 23a/1c 71-303-26-06 (1d)

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 (1)   

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 (1d)

NATYCHMIASTOWA POŻYCZKA DO 
5000 ZŁ! BŁYSKAWICZNA DECYZJA, 

MINIMUM FORMALNOŚCI.  
600 400 288 (1)

Pomoc prawna, mediacja, sporzą- ►
dzanie pism, windykacja, oddłużanie 
m.in. prawo pracy, cywilne, gospodar-
cze i administracyjne – tstkancelaria@
wp.pl, 604-572-968 (6)

Pożyczki gotówkowe Jelcz-Lasko- ►
wice, tel. 797-996-306 (1-jl)

Ale szybka gotówka - nawet 5000  ►
zł! Proste zasady, bez zbędnych for-
malności. Provident: 600 400 295, 7 
dni w tygodniu 7:00-21.00 (4)

NAUKA
Korepetycje z matematyki. Stu- ►

dent ekonomii. Tanio. 607-699-173 

Matematyka - skutecznie, na każ- ►
dym poziomie! 505-188-102 (7)

Nauka Jazdy kat. A,B,C,D,E,T, tel.  ►
608-574-041 (52jl)

J. niemiecki-solidnie- 510-313- ►
377, 71-318-14-92 (6)

Angielski, tel. 885-334-428  ► (1)

TURYSTYKA  
I REKREACJA

Zumba. Już od 3.01.2013 r w Gim- ►
nazjum nr 1, Oława, wtorki i czwartki 
18-19, zapisy, tel. 500-077-833, 500-
077-811 (2d) 

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 (12)

Kupię Fiata 126p w dobrym stanie  ►
lub na części, 71-301-74-69 (1)

Blacharstwo, lakiernictwo i inne.  ►
Stefan Rolka, Oława, ul. Turkusowa 2 
(Nowy Otok), tel. 71-303-80-21, 508-
287-203 (1d)

Serwis i sprzedaż opon, prostowa- ►
nie felg, Tadeusz Fudała ul. 3 Maja 24, 
tel. 888-531-263 (4)

Pomoc drogowa – Oława, 510- ►
702-702 (3) 

Kupię każde auto do 5000 zł, tel.  ►
504-004-956 (7-jl)

Kupie samochody na złom. Płatne  ►
gotówką. 609-734-168 (2)

Usługi Auto laweta - tanio, 501- ►
955-042 (4)

TELEFONY

PLANOWANE DY¯URY APTEK

Redakcja nie odpowiada za 
zmiany dy¿urów aptek

O³awa
Od 3 do 6 stycznia 
apteka „Szpital”, 
ul. Baczyńskiego 1, 
tel. 71-301-53-97

Od 7 do 10 stycznia 
apteka „Kaufland”, 
ul. Iwaszkiewicza 4,
tel. 71-303-43-06

Jelcz-Laskowice
Od 3 do 6 stycznia 
apteka „Panax”, 
ul. Hirszfelda 10a/13, 
tel. 71-318-40-38

Od 7 do 10 stycznia 
apteka „Pod Białym 
Orłem”, ul. Bożka 11, 
tel. 71-318-15-51

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, Zbigniew Bachul, 
Edward Bykowski, Malwina Gadawa, 
Monika Ga³uszka-Sucharska, Wioletta 
Kamiñska, Agnieszka Herba i Jacek 
Polasz.
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,  
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.
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Szuka ją  domu

 

(mag)
mgadawa@gazeta.olawa.pl

Znaleziono w Osieku psa rasy husky, 
tel. 667-735-988

Pilnujący łagodny owczarek niemiecki, 
tel. 504-211-752 Wysterylizowana mała 7-miesięczna 

łagodna wesoła suczka, tel. 504-211-752

Urodziwa łagodna 2-letnia wysterylizowana 
brązowa pręgowana amstafka, 
tel. 504-211-752

2,5-miesięczna suczka, brązowa z białymi 
łapkami, krótkowłosa, tel. 504-211-752

Pies mieszaniec czarny z białą krawatką, 
tel. 667-735-988

Pies mieszaniec znaleziony w Brzezimierzu, 
tel. 667-735-988

Szuka domu piękny owczarek niemiecki 
długowłosy, tel. 504-211-752

4-miesięczna beżowa suczka, mieszaniec, 
tel. 504-211-752

Kilkuletni mieszaniec owczarka 
niemieckiego znaleziony w Bystrzycy, 
tel. 667-735-988

Znaleziono w Stanowicach kilkuletniego 
czarno-białego mieszańca. Pies ma na 
sobie dwie obroże, brązową i zieloną, 
tel. 667-735-988

Miły sympatyczny czujny mieszaniec, 
tel. 667-735-988

Kilkuletni czarny mieszaniec, dobry do 
pilnowania, tel. 667-735-988

Suczka mieszaniec, tel. 667-735-988
Roczny, beżowo-rudy mieszaniec, 
tel. 667-735-988

Młoda beżowa łagodna suczka, 
tel. 667-735-988

Młody czarny mieszaniec, tel. 667-735-988

Czarny długowłosy młody mieszaniec, 
tel. 667-735-988

Chciałabym ustosunkować się do listu, 
adresowanego do mnie, a opublikowanego 
dwa tygodnie temu w „Gazecie 
Powiatowej”

Są w nim przytoczone zwroty całkowicie 
wyjęte z kontekstu, pisane przeze mnie w tonie 
żartobliwym, w grupie znajomych, na forum 
ZAMKNIĘTEJ facebookowej grupy (które 
to zwroty bez mojej wiedzy i zgody autor 
opublikował). Łatwo jest napisać list otwarty, 
nie podając swojego nazwiska do wiadomości 
publicznej i manipulować opinią społeczną, 
rzucając jedynie wyrwane z kontekstu hasła. 

Zarzuca mi „Oławianin”, że demoralizuję 
młodych ludzi. Nie sieję nienawiści, agresji, 
stereotypów i nieufności. Nigdy nikogo nie 
namawiałam do stosowania przemocy. Uwa-

żam jednak, że organizowane przez homo-
seksualistów marsze równości nie powinny 
mieć miejsca w życiu publicznym, ponieważ 
kwestia ich orientacji jest tylko i wyłącznie 
ich prywatną sprawą, a owe wydarzenia 
są nadzwyczaj gorszące. Nie jestem osobą 
nietolerancyjną, jednak uważam, że pary ho-
moseksualne nie powinny mieć możliwości 
demonstrowania swojej odmienności w kraju 
o kulturze chrześcijańskiej, nie powinny mieć 
możliwości zawierania małżeństw (polska 
Konstytucja mówi, że małżeństwo to zwią-
zek kobiety i mężczyzny) i prawa do adopcji 
dzieci, do czego nieustannie dążą. Takich 
zachowań z całą pewnością tolerować nie 

będę. Młode pokolenie, niedawno nazwane 
pokoleniem JP II, powinno być wychowywane 
w duchu poszanowania tradycji i wartości 
rodzinnych. Niestety, coraz częściej zapomina 
się o nauczaniu Papieża-Polaka i propaguje 
kult swobody, homoseksualizmu i innych 
dewiacji. 

Zarzuca mi autor listu stwierdzenie, że 
„być nacjonalistą tak troszeczkę nigdy nie 
zaszkodzi”. Widać, że nie rozumie, czym jest 
nacjonalizm i ulega opinii prezentowanej przez 
mainstreamowe media, przez które nacjonalizm 
jest utożsamiany z faszyzmem. Nic bardziej 
mylnego! Jest to bowiem ideologia, według 
której naród jest najwyższą wartością w poli-

tyce. Czy jest w tym coś złego? Myślę, że jest 
to pytanie retoryczne...

Sądzę, że ustosunkowałam się do wszyst-
kich kontrowersyjnych kwestii, które autor 
poruszył w swoim liście. Jeśli swoimi słowami 
kogoś uraziłam, to na pewno nie było to moim 
celem. Przy okazji zapraszam autora (jako 
młodego człowieka, troszczącego się o losy 
młodych ludzi mieszkających w naszym po-
wiecie) do wzięcia udziału w debatach, które 
zorganizuję wraz z innymi członkami Forum 
Młodych PiS w najbliższym czasie.

Karolina Piech 
przewodnicząca Forum Młodych PiS w powiecie oławskim

Szanowny anonimowy oławianinie!
Echa naszych publikacji



29www.gazeta.olawa.pl1/2013

sport
Szef  działu:  Mateusz Czajka     sport@gazeta.olawa.pl

Szkolne 
sukcesy

s.30 s.31

Tytan nadal 
najważniejszy

LekkoatLetyka 

Zaproszenie 

Oławski Klub Biegacza 
oraz KB „Harcownik” 
Jelcz-Laskowice zachęcają 
wszystkich miłośników bie-
gania, nie tylko z naszego 
powiatu, do udziału w pią-
tym „Zimowym Maratonie 
na Raty”

Inicjatorami „ZiMnaRa” 
byli działacze Wojskowe-
go Klubu Biegacza „Meta” 
Lubliniec. Po raz pierwszy 
zorganizowali go dziesięć lat 
temu. Z roku na rok zawo-
dy zdobywały coraz więk-
szą popularność. W 2012 
były rozgrywane w powiecie 
oławskim oraz w Braniewie, 
Dobrodzieniu, Katowicach, 
a także w Afganistanie. W na-
szym powiecie imprezę wspie-
rają samorządy Oławy oraz 
Jelcza-Laskowic.

Uczestnicy piątego „Zimo-
wego Maratonu na Raty” roz-
poczną zmagania w niedzielę 
6 stycznia, na sześciokilome-
trowej trasie w Jelczu-Lasko-
wicach. Start wyznaczono na 
godzinę 10.00, przy ośrodku 
„Nad stawem”. Cykl biegów 
potrwa do niedzieli 24 lutego, 
a ukończą go zawodnicy, któ-
rzy zaliczą siedem kolejnych 
etapów, odbywających się 
w Jelczu-Laskowicach i w 
Oławie. Będzie możliwość 
„odrobienia” jednej nieobec-
ności, podczas dodatkowego 
etapu „Joker”, w niedzielę 3 
marca.

W biegach mogą uczest-
niczyć zawodnicy zrzeszeni 
w klubach sportowych oraz 
amatorzy, ale muszą to być 
osoby, które do dnia rozpoczę-
cia zawodów ukończą 14 lat. 
Niepełnoletni muszą przedło-
żyć pozwolenie od rodziców 
lub opiekunów prawnych. 

Mile widziani będą także 
uprawiający nordic walking. 

Obowiązuje jednorazowa 
opłata startowa w wysokości 
20 zł, która uprawnia do udzia-
łu we wszystkich etapach. Na-
leży ją uiścić przy pobieraniu 
numeru startowego. 

Ubiegłoroczną edycję 
oławskiego „ZiMnaRa” w gru-
pie mężczyzn wygrał wrocła-
wianin Beniamin Buszewski, 
reprezentujący „Hospicjum dla 
dzieci”. Drugie miejsce zajął 
jego „rodak” Marcin Płonecki, 
który stracił do zwycięzcy nie-
całą minutę. Trzeci był Rafał 
Szostak z MKS Olavia.

Rywalizację kobiet wy-
grała przed rokiem Danuta 
Piskorowska z LUKS Żóra-
wina - uzyskała wynik 2 go-
dziny 46 minut i 32 sekundy. 
Drugie miejsce zajęła Anna 
Skarbowska z VanPur Wro-
cław, a trzecie - Aleksandra 
Dziądziak z Oławy.

Mateusz e. Czajka 
mczajka@gazeta.olawa.pl

Jubileuszowy ZiMnaR

Danuta Piskorowska (z lewej) będzie broniła pierwszego miejsca z ubiegłego roku
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MLB 

Trzecie z kolei turniejowe 
zwycięstwo odniósł 
Patryk Strzałkowski. Tym 
razem wygrał siódmą 
rundę Młodzieżowej Ligi 
Bilardowej „Junior Mix 
Cup”

Zawody rozegrano 29 
grudnia, a dwunastu graczy 
rywalizowało w odmianie 
„8 bil”. 

Rozstawiony jako lider 
Adrian Ondycz poczynał sobie 
bardzo dobrze aż do półfinału, 
gdzie spotkał się z Patrykiem 
Strzałkowskim. I tym razem 
lepszym okazał się popularny 
„Strzałek”. To oznaczało, że 
Patryk po siódmej rundzie 
będzie nowym liderem, bo 
inny konkurent do tej funkcji 
Michał Hercer już wcześniej 
odpadł z turnieju. 

W drugim półfinale Prze-
mysław Lubecki bez więk-
szych problemów pokonał 
Adriana Kalandyka 3:0. 

Przegrani z półfinałów 
spotkali się w pojedynku 
o trzecie miejsce. Po zaciętej 

walce Adrian Ondycz wygrał 
z Konradem Kalandykiem 
3:2. 

W finale Strzałkowski 
prowadził już 2:0 i miał bilę 
meczową, której jednak nie 
wbił do łuzy. Przemek ruszył 
w pościg, ale sił starczyło mu 
tylko na jedną partię i mecz 
zakończył się wynikiem 3:1 na 
korzyść Strzałkowskiego. 

*
Więcej informacji o MLB 

„Junior Mix Cup” na stronie 

internetowej: www.facebook.
com/SkbOlawa.

tabela po VII rundzIe 

      Turnieje PunkTy 
1. Patryk StrzałkowSki   7   53
2. adrian ondycz    7   51
3. Michał hercer     7   46
4. PrzeMySław Lubecki   7   44
5. Michał MiLLer      7   36
6. adrian kaLandyk    7   31
7. konrad kaLandyk    6   30
8. Michał MiSzczuk    6   29
8. MariuSz dłuSki    6   25
10. artur babij      4   18

* 
Ósmą rundę MLB „Junior 

Mix Cup” zaplanowano na so-
botę 5 stycznia, w SKB Oława, 
ul. Żołnierzy AK 5 - początek 
gier o godz. 13.00.

(kat)

Hat trick Strzałkowskiego

Patryk Strzałkowski po trzecim z kolei turniejowym 
zwycięstwie objął przodownictwo w klasyfikacji generalnej 
Mlb „Junior Mix Cup”
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Piłka nożna 

II liga 

Znamy już plan sparingów 
piłkarzy MKS SCA Oława, 
w przerwie zimowej

Podopieczni Sebastiana 
Sobczaka rozpoczynają przy-
gotowania do wiosennej rundy 
w sobotę 5 stycznia. Trenować 
będą na stadionie i w hali OCKF, 
a od 16 stycznia rozpoczną serię 
spotkań sparingowych, którą 
zakończą 2 marca. 

Pierwszym i ostatnim 
sparingpartnerem piłkarzy 

MKS będą drużyny Śląska 
Wrocław. Oławianie za-
grają w środę 16 stycznia, 
na podgrzewanej murawie 
przy ulicy Oporowskiej we 
Wrocławiu, z pierwszym 
zespołem mistrzów Polski. 
W ostatnim sprawdzianie 
przed drugoligowymi roz-
grywkami zmierzą się z dru-
żyną Śląska, występującą 
w Młodej Ekstraklasie. Na 
razie nie ustalono, gdzie ten 
mecz się odbędzie - zadecy-

dują warunki atmosferyczne 
i stan boisk. 

Poza tym MKS zagra:  
* 19 stycznia w Siechnicach 
z Orłem Ząbkowice; * 26 
stycznia we Wrocławiu na 
Polach Marsowych ze Ślęzą; * 
2 lutego w Legnicy z Miedzią; 
* 9 lutego w Brzegu ze Star-
tem Namysłów: * 13 lutego 
w Siechnicach z GKS Kobie-
rzyce; * 16 lutego w Głogo-
wie z Chrobrym; * 23 lutego 
w Opolu z Odrą.       (kat)

Zagrają ze Śląskiem

WęDkarStWo 

Łowca okazów 

Tadeusz Sobotowicz po raz 
drugi w tym roku wśród 
łowców okazów w Kole 
Miejskim PZW nr 16

27 grudnia złowił sanda-
cza, o wadze 7,64 kg i dłu-
gości 92 cm. To kwalifiku-
je się do srebrnego medalu 
„Wiadomości Wędkarskich”, 
oficjalnego rankingu Polskie-
go Związku Wędkarskiego. 
Oławski wędkarz walczył 
z rybą ok. 10 minut, na Odrze 
w Oławie, w okolicach mostu. 
Łowił na wędkę Batson 2.60 
m, c.w. do 27 g, kołowrotek 
Shimano Stadic 4000, plecion-
kę fluo Pawer Pro 0.13 mm 
z 9-centymetrowym kopytem 
Relaxa koloru złamanej perły 
z żółtym i główką 8 g. 

54-letni Tadeusz Sobo-
towicz łowi ryby od 30 lat. 
W swoim dorobku ma rekor-
dowego szczupaka o długości 
105 cm, złowionego na „Le-
śnej Wodzie”, oraz sandacza 
- 95 cm i 7,5 kg, złowionego 
w sierpniu 2012. Prezento-
waliśmy go na łamach „GP-

WO”. Oławski wędkarz od lat 
odnosi sukcesy w zawodach 
spinningowych, jest wielo-
krotnym zwycięzcą zawodów 
koła, klubu „Wydra” oraz 
okręgu. Jest także długolet-
nim członkiem kadry okręgu 
wrocławskiego PZW.

(Graro)

Srebrny sandacz

tadeusz Sobotowicz - szczęśliwy łowca okazu
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Terminarz biegów

* i etap - 6 km, 6 stycznia, jelcz-Laskowice
* ii etap - 6 km, 13 stycznia, jelcz-Laskowice
* iii etap - 6 km, 20 stycznia, oława
* iV etap - 6 km, 27 stycznia, oława
* V etap - 6 km, 10 lutego, jelcz-Laskowice
* Vi etap - 6 km, 17 lutego, oława
* Vii etap - 6.195 km, 24 lutego, jelcz-Laskowice
* joker - 6 km lub 6.195 km, 3 marca, oława lub 
jelcz-Laskowice

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na 
stronie http://www.klub-biegacza.olawa.pl.
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RekReacja 

Podsumowanie 
zawodów 

Gmina Oława po 
raz ósmy z rzędu 
była najlepsza na 
Dolnośląskich Igrzyskach 
Ludowych Zespołów 
Sportowych

Wręczenie nagród odbyło 
się 7 grudnia, w Witoszowie 
Dolnym. Gmina Oława zdo-
była 488 punktów i wyprze-
dziła Lubin oraz Świdnicę. 
W zawodach brało udział 88 
reprezentacji. W punktacji po-
wiatów, oławski uplasował się 

na drugim miejscu. Przegrał 
tylko ze świdnickim. 

Na uroczystości, pod-
sumowującej rywalizację 
w 2012 roku, nasz powiat re-
prezentowali: Małgorzata Ła-
gowska - naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu 
w Starostwie Powiatowym, 
Jacek Łągiewczyk - wice-
przewodniczący Miejsko-
Gminnego Zrzeszenia LZS, 
Krzysztof Bartyzel - członek 
prezydium oraz Waldemar 
Chwajoł - przewodniczący 
Powiatowego Zrzeszenia LZS 
w Oławie. Puchary wręczał 
senator Stanisław Jurcewicz. 

Za pomoc przy organizacji 
igrzysk wyróżniono oław-
skiego starostę Zdzisława 
Brezdenia, wójta Jana Kow-
nackiego, Jacka Łągiewczyka 
i Krzysztofa Bartyzela.

- Dziękujemy wszystkim 
zawodnikom, trenerom, na-
uczycielom oraz działaczom 
- mówi Waldemar Chwajoł. 
- Dzięki ich postawie i za-
angażowaniu było możliwe 
zajęcie tak wysokich miejsc. 
Dziękujemy również oławskim 
samorządom - za sfinanso-
wanie imprez w siedemnastu 
dyscyplinach sportowych.

(mag)
Krzysztof Bartyzel, Waldemar Chwajoł, Małgorzata Łagowska i Jacek Łągiewczyk 
reprezentowali powiat na podsumowaniu zawodów
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PiŁKa ręCzna 

Sport szkolny 

20 grudnia, w hali OCKF, 
rozegrano mistrzostwa 
powiatu oławskiego 
w miniszczypiorniaku

W turnieju wzięło udział 
74 uczniów i uczennic szkół 
podstawowych. Startowa-
ły trzy drużyny dziewcząt. 
Wygrał Zespół Szkół w By-
strzycy, który pokonał Szkołę 
Podstawową nr 2 w Oławie 
5:1 i Publiczną Szkołę Pod-
stawową w Miłoszycach 7:0. 
W meczu o drugie miejsce 
miłoszyczanki wygrały z oła-
wiankami 9:0.

W bystrzyckim zespo-
le, którym opiekowała się 
Aneta Szpineta, grały: Anna 
Babicka, Martyna Szuszkie-
wicz, Magda Raczkowska, 
Kasia Wołoszczuk, Marta 

Basiura, Marta Krasik, Milena 
Witkowska, Marta Szosztak, 
Andżelika Karbowiak, Ada 
Michałowska, Paulina Wie-
rzyk, Klaudia Kędzierska 
i Daria Pala. 

W g ron ie  ch łopców 
również grały trzy drużyny. 
Zwyciężył zespół ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Oła-
wie. Podopieczni Marka Bro-
nowickiego pokonali PSP 

w Miłoszycach 6:4, a później 
Szkołę Podstawową w Mar-
cinkowicach 13:6. Drugie 
miejsce zajęli marcinkowi-
czanie, wygrywając z miło-
szyczanami 10:6.

W zespole SP nr 1 w Oła-
wie występowali: Ernest 
Terlecki, Patryk Ratajczak, 
Dawid Kościuk, Bartłomiej 
Rychłowski, Tomasz Liwocz-
ko, Paweł Gawron, Adrian 

Sobiborowicz, Mateusz Pa-
kuła, Kacper Mikołajczyk, 
Oskar Sandryk, Kamil Szlaga 
i Jakub Pękalski.

(mecz)

Bystrzyca i „Jedynka” mistrzami

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie wygrali rywalizację chłopców
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Wśród dziewcząt najlepiej spisała się drużyna zespołu Szkół w Bystrzycy
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KOSzyKóWKa 

Sport szkolny 

Zespół Liceum Ogólno-
kształcącego nr 1 w Oławie 
przeszedł jak burza przez 
turnieje eliminacyjne 
i dotarł do finału strefy 
wrocławskiej „Licealiady 
2012”

Uczennice oławskiego LO 
pojechały 13 grudnia do Brze-
gu Dolnego. W eliminacjach 
do finału międzypowiatowego 
zmierzyły się z rywalkami 
ze szkół ponadgimnazjal-
nych w Wołowie, Trzebnicy 
i Środzie Śląskiej. Zajęły tam 
pierwsze miejsce i pięć dni 
później wystąpiły w finale 
międzypowiatowym, pokonu-

jąc zespoły z Milicza i Brzegu 
Dolnego.

Oławianki awansowały 
do grona czterech drużyn, 
które będą rywalizowały na 
początku stycznia w finale 
strefy wrocławskiej. Dotąd nie 
przegrały żadnego spotkania, 
więc z okazji Nowego Roku 
życzymy, aby utrzymały tę 
dobrą passę.     (mecz)

Od zwycięstwa do zwycięstwa

Przedstawicielki oławskiego LO nr 1 awansowały do finału strefowego
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WędKarStWO 

Pomyślności! 

W pierwszych dniach roku 
2013 składamy wędkarzom 
życzenia udanych wypraw 
na rybne łowiska, brań 
rekordowych okazów oraz 
pogodnych dni nad ulubio-
ną wodą

Niech ten rok będzie dla 
oławskich wędkarzy obfity 
w zarybienia, udane zawody 
oraz okręgowe i krajowe suk-
cesy wyczynowców w spin-
ningu i spławiku. Po zdobyciu 
tytułów wicemistrzowskich 
w dyscyplinach spławikowych 
i spinningowych, następnym 
krokiem jest mistrzostwo. 

Teraz będziemy wybierali 
na czteroletnią kadencję władze 
wszystkich szczebli - od kół do 
Zarządu Głównego PZW. Jest 
szansa na to, by wyeliminować 
działaczy, którzy nie spełnili 
pokładanych w nich nadziei 
i wybrać takich, którzy zechcą 
coś zrobić dla wędkarzy. Li-

czymy na to, że nowo wybrane 
władze, przy podejmowaniu 
decyzji, będą przede wszystkim 
uwzględniać dobro wędkarzy 
i dzierżawionych wód, a dzia-
łania nie będą oderwane od 
rzeczywistości. Pierwsze zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze 
odbędzie się w klubie „Parnas”, 
gdzie spotkają się członkowie 
Koła Miejskiego PZW nr 16. 

Dobre informacje napły-
wają z okręgu. Najnowocze-
śniejszy w Europie ośrodek 
zarybieniowy w Szczodrem 
przygotowuje następne partie 
narybku dla naszych wód. 
Oprócz zarybień ważne jest, 
aby ryby, zakupione za pienią-
dze wędkarzy i wpuszczane 
do akwenów, były pilnowane 
przez odpowiednie służby - 
Państwową Straż Rybacką, 
Społeczną Straż Rybacką, Straż 
Ochrony Wód PZW i policję. 

Społeczna Straż Rybacka 
Powiatu Oławskiego zajmuje 
czołowe miejsce na Dolnym 
Śląsku pod względem sku-
teczności. W tym roku równie 

dobrze będzie spełniać swoje 
obowiązki, kontrolując akwe-
ny i wędkarzy, dokonujących 
amatorskiego połowu ryb.

Opłaty za karty wędkar-
skie wzrosły w tym roku o 4 
złote. 

*
Skarbnik Koła Miejskie-

go PZW nr 16 w Oławie 
przyjmuje opłaty we wtorki, 
czwartki i piątki w godzinach 
15.30 -17.00, w sklepie węd-
karskim Koło dworca PKS.

*
Zarząd Koła Miejskiego 

PZW nr 16 zaprasza członków 
na Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze, które od-
będzie się 6 stycznia o godzi-
nie 10.00, w klubie „Parnas”, 
ul. 1 Maja 13. Należy mieć 
przy sobie legitymację człon-
kowską PZW.

*
Przypominamy, że wszyscy 

wędkarze mogą współtworzyć 
tę rubrykę, kontaktując się te-
lefonicznie: 600-378-240.

(graro)

Wszystkiego dobrego...

Gmina najlepsza
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- Nie opadły jeszcze 
emocje po wyborach na 
stanowisko prezesa Polskie-
go Związku Podnoszenia 
Ciężarów. Zgodnie z ocze-
kiwaniami i zapowiedziami, 
wygrał urodzony w Oławie 
Szymon Kołecki. Proszę wy-
tłumaczyć dlaczego był pan 
w grupie jego zwolenników? 
Panowała opinia, że jest on 
wyborem koniecznym.

- Przede wszystkim za 
Szymonem przemawiało to, 
że patrzy na problemy naszej 
dyscypliny przez pryzmat 
sztangisty. Przecież był zna-
komitym zawodnikiem, ma 
w swoim dorobku dwa srebrne 
medale olimpijskie, a tak-
że złote krążki z mistrzostw 
świata i Europy. Jest wspa-
niałym człowiekiem, posiada 
dużą charyzmę. To ostatnie 
szczególnie było pomocne 
w kampanii wyborczej oraz 
w późniejszych wyborach na 
prezesa PZPC. Szymon wi-
dział ogromne niedociągnięcia 
w strukturach związku, bo 
sam był podopiecznym trenera 
kadry. Wiedział, co jest nie tak 
w relacjach pomiędzy zawod-
nikiem a szkoleniowcem, bo 
sam tego doświadczał. Jeżeli 
chodzi o metodykę treningu, to 
tutaj Szymon niewiele zmieni, 
bo mamy już opracowany 
pewien sprawdzony schemat, 
który przynosi sukcesy. Prze-
cież w tym roku zdobyliśmy 
złoto i brąz w Londynie. 

- Adrian Zieliński nie 
przygotowywał się zgodnie 
z programem, opracowa-
nym przez trenera kadry. 
O to był duży spór po igrzy-
skach olimpijskich...

- Faktycznie, Adrian przy-
gotowywał się z dużą pomocą 
Szymona Kołeckiego i nikt tego 
nie ukrywa. Dlatego były prezes 
Zygmunt Wasiela zaaranżował 
cały spór w mediach, bo bał 
się, że cały splendor spadnie na 

konkurenta w walce o fotel sze-
fa PZPC. Szymon bardzo dużo 
rozmawiał z Zielińskim i Ar-
senem Kasabijewem. Niestety, 
sztangiście, pochodzącemu 
z Osetii Południowej, przytra-
fiła się kontuzja w trakcie przy-
gotowań i jego start w Londynie 
był niemożliwy, chociaż zali-
czał się do faworytów w walce 
o medale. Adrian przygotowy-
wał się na co dzień pod okiem 
trenera Jerzego Śliwińskiego, 
ale korzystał z doświadczenia 
i pomocy Szymka. Bardzo czę-
sto podkreśla to w wywiadach. 
„Kołek” był osobą, która stała 
z boku i przyglądała się przygo-
towaniom. W pewnym sensie 
opracował pewną koncepcję, 
z której korzystał złoty meda-
lista z Londynu. Trzeba więc 
powiedzieć, że sukces polskie-
go sztangisty jest sporą zasługą 
obecnego prezesa PZPC.

- Więc co tak naprawdę 
może się zmienić w PZPC po 
tych wyborach? Kto na tym 
zyska, a kto straci?

- Od wielu lat związek 
był źle zarządzany. Wszy-
scy o tym wiedzieli, ale nikt 
nie mógł z tym nic zrobić. 
Przede wszystkim skończy się 
hegemonia dwóch wielkich 
województw - mazowieckiego 
i lubelskiego. Te okręgi od 
kilkudziesięciu lat sterowa-
ły i manipulowały polskimi 
ciężarami. Zbudowały dzięki 
temu wielkie kluby i miały 
w Polsce ogromną siłę raże-
nia. W tych wyborach były 
pewne zwycięstwa i liczyły, 
że taki trend będzie nadal 
kontynuowany. Wielkim 
zwolennikiem takiej sytuacji 
był Zygmunt Wasiela, ale te 
wybory pokazały, że prawie 
cała Polska zmobilizowała się 
przeciwko tej polityce. 

- Obaj kandydaci prowa-
dzili zupełnie inną kampanię 
wyborczą?

- Szymon zastosował 
kampanię mobilną. Próbo-
wał pokazać całej Polsce, że 
będzie prezesem wszystkich 
i dla wszystkich, a nie dla wy-
branych jednostek. Jego kon-
kurent jeździł tylko tam, gdzie 
był mile widziany, a spotkania 
z działaczami były reżysero-
wane. Nie przyjechał np. na 
Dolny Śląsk, bo był tu cztery 
lata temu, przed poprzednimi 
wyborami, i już wtedy się 
zorientował, jakie panują tutaj 
nastroje. A że w czasie jego 
czteroletniej kadencji nadal 
byliśmy robieni w konia, bo 
trener kadry seniorek, Ry-
szard Soćko, robił co chciał, 
to spodziewał się, że jego 
przyjazd nie będzie zaliczał 
się do przyjemnych. Osobiście 
mam największe pretensje 
o to, że powołania do kadry 
Polski nie otrzymała Kasia 
Ostapska, bo przecież zrobiła 
w ostatnich latach duży postęp 
i znakomicie prezentowała się 
na imprezach ogólnopolskich. 
Jej imienniczka, Kasia Szo-
stak, dopiero teraz wskoczyła 
do kadry i całkiem nieźle sobie 
poradziła na mistrzostwach 
Europy. Pojawiły się różne 
oskarżenia po tym starcie, 
ale więcej na ten temat powie 
zapewne Adam Kraska, który 
zna ten problem. 

- Czyli można powie-
dzieć, że trener Soćko trak-
tował żeńską kadrę jak pry-
watne podwórko?

- Szkoleniowiec repre-
zentacji Polski musi wyzbyć 
się pewnych rzeczy, a przede 
wszystkim faworyzowania za-
wodniczek ze swojego klubu. 
Trener Soćko jest trenerem 
kadry olimpijskiej, kadry 
seniorek oraz do 23 lat i ma 
także duży wpływ na grupy 
juniorskie. Oprócz tego jest 
szkoleniowcem w WLKS Sie-
dlce. Taki monopol nie prowa-
dzi do niczego dobrego.

- Zwycięstwo Kołeckie-
go w wyborach na prezesa 
PZPC było miażdżące?

- Wbrew temu, co oczeki-
waliśmy, wygrana Szymona 
była przygniatająca. Wszystko 
wskazywało, że różnica wy-
niesie kilka głosów. Według 
naszych wyliczeń, mieliśmy 
40 delegatów oficjalnie po-
pierających jego kandydaturę. 
Kołecki otrzymał 43 głosy, 
więc wynik był lepszy niż 
się spodziewaliśmy. Wasiela 
miał o dziesięć głosów mniej, 
chociaż wchodził na zjazd 
sprawozdawczo-wyborczy 
pewny zwycięstwa. Jak się 
później okazało, przeliczył 
się. Oczekiwał ode mnie, 
jako trenera kadry juniorek 
do lat 17, posłuszeństwa dla 
obecnych władz, czyli dla 
tego „niby układu”. We mnie 

odezwała się jednak buntow-
nicza dusza. Podyktowane to 
było tym, że Szymon miał 
jasny, przejrzysty i bardzo 
ciekawy program wyborczy. 
Jego konkurent skupił się na 
oszczerstwach i oskarżeniach 
o doping.

- To dlaczego prezes Wa-
siela otrzymał aż 33 głosy, 
skoro prawie cała Polska 
„skrzyknęła” się przeciwko 
niemu?

- Bo popierały go dwa 
najpotężniejsze województwa 
w polskich ciężarach, czyli lu-
belskie i mazowieckie, w któ-
re są pompowane największe 
pieniądze z PZPC. Te dwa 
regiony mają zdecydowanie 
największą liczbę mandatów, 
w sumie około 30, a wynika 
to z ilości ośrodków w tym 
regionie. Te okręgi musiały 
się solidaryzować z Wasielą, 
bo przecież Mazovia Ciecha-
nów i WLKS Siedlce to były 
dwa kluby, które otrzymywały 
największe dotacje z Pol-
skiego Związku Podnoszenia 
Ciężarów. Najgorsze w tym 
wszystkim jest to, że korzysta-
no głównie z funduszy, które 
przekazywało Ministerstwo 
Sportu na działalność i rozwój 
wszystkich klubów w Polsce. 
Dlatego Wasiela jeszcze przed 
wyborami wiedział, że 30 gło-
sów poparcia ma jak w banku. 
Nie pamiętam, ile dokładnie 
te dwa województwa miały 
mandatów, ale może być tak, 
że nikt spoza tego regionu nie 
głosował na dotychczasowego 
sternika związku. Co najwyżej 
mogło się wyłamać kilka osób, 
policzonych na palcach jednej 
ręki. Dla porównania - Dol-
ny Śląsk miał 11 mandatów 
i byliśmy trzecią siłą podczas 
tego zjazdu sprawozdawczo-
wyborczego.

- Program Szymona Ko-
łeckiego mówił o tym, że 
chce się skupić na rozwoju 
mniejszych klubów, pokro-
ju LKS Polwica Wierzbno, 
które „cienko przędą”.

- Wszystkie mniejsze klu-
by z całej Polski mają mieć 
łatwiej, nie tylko Polwica 
Wierzbno, bo pieniądze z Mi-
nisterstwa Sportu nie będą 
pompowane tylko w kluby 
z województwa mazowieckie-
go i lubelskiego. Zresztą, żeby 
pokazać na czym polegał układ 
w centrali, to przypomnę sytu-
ację z wyborów sprzed dwóch 
lat, kiedy wybrano mnie na 
trenera kadry narodowej ju-
niorek do lat 17. Wygrałem 
dwoma czy jednym głosem, 
podczas demokratycznych 
wyborów, ale komisja kilka 
razy liczyła, czy aby na pew-
no wszystko się zgadza, bo 
przecież wszyscy spodziewali 
się, że stanowisko obejmie 

człowiek Ryszarda Soćki. On 
i jego żona to kluczowe po-
stacie w tym całym układzie. 
Wielu osobom spodobała 
się moja oferta konkursowa, 
ale wywołało to ogromne 
zdumienie. Pierwszy raz od 
kilkudziesięciu lat człowiek 
z Dolnego Śląska otrzymał 
stanowisko trenera kadry, bo 
były to jedne z nielicznych 
wyborów, przeprowadzone 
poprzez ofertę konkursową. 
Ponad dwa lata staram się 
budować lepsze relacje na 
linii trener - zawodnik. Na-
pisałem nawet publikację, 
którą dałem do recenzji sze-
fowi szkolenia, Bogusławowi 
Maliszewskiemu. Przeszło to 
bez echa. Postanowiłem opu-
blikować to na portalu www.
polska-sztanga.pl. Pisałem 
tam głównie o niewłaściwych 
zachowaniach trenerów, ale 
nie w sferze metodyki tre-
ningu, ale w podejściu do po-
szczególnych podopiecznych. 
Niektórym osobom brakuje 
pedagogicznego podejścia do 
zawodu, a ja coś o tym wiem, 
bo siedzę w tym głęboko. Nie 
chciałem nikogo pouczać, 
tylko napisałem o swoich 
przemyśleniach. Nie trafiło 
to jednak do tzw. „betonu”, 
czyli do ludzi, którzy zwracają 
się do zawodnika: - Ty nie 
jesteś od myślenia, tylko od 
dźwigania. To jest formuła, 
z którą nigdy się nie zgodzę. 
Mnie cieszy to, że moje pod-
opieczne chcą przyjeżdżać 
na zgrupowania. Natomiast 
w pozostałych przypadkach 
jest z tym różnie. Dla niektó-
rych reprezentantek jest to 
obowiązek, bo nie chcą stracić 
stypendium sportowego. 

- Widać już efekty zmia-
ny na stanowisku prezesa 
PZPC, czy jest to za krótki 
okres?

- To jest bardzo krótki 
czas, efekty będą widoczne 
dopiero podczas przyszło-
rocznych mistrzostw świata, 
rozgrywanych w Warsza-
wie. Będzie to pierwszy duży 
sprawdzian dla prezesa Szy-
mona Kołeckiego. Wydaje mi 
się, że spokojnie sobie poradzi 
i stanie na wysokości zadania. 

To jest zupełnie inne spojrze-
nie. Już dzisiaj jego działania 
dają pewność, że mistrzostwa 
będą rozegrane bezbłędnie. 

- Mistrzostwa świata 
w Warszawie będą okazją 
do „sprzedania” związku 
i ciężarów w Polsce?

- Nie podoba mi się okre-
ślenie „sprzedać”, użyłbym 
raczej słowa „pokazać”. 
Ostatnio za często w mediach 
używane są one zamiennie, 
a „sprzedać” to określenie 
typowo handlowe i nie naj-
lepiej pasuje do działalności 
sportowej. Do związku weszli 
młodzi ludzie, w większości 
są to byli sztangiści. Miło, że 
Szymon Kołecki ich docenia. 
Sławomir Zawada jest nowym 
prezesem związku w regionie 
kujawsko-pomorskim oraz 
w Zawiszy Bydgoszcz. To 
zawodnik, który rywalizo-
wał jeszcze z moim bratem. 
Podrzucał 235 kg, a to wy-
nik zbliżony do Kołeckiego, 
w porównywalnej kategorii 
wagowej. 

- Waldemar Ostapski 
również ma swój udział 
w związkowych zmianach 
- jest członkiem nowo wy-
branego zarządu PZPC. Co 
to zmieni w pana dotychcza-
sowej działalności?

- Praktycznie nic, bo je-
stem członkiem zarządu, a nie 
ścisłego prezydium. W roku 
2013 odbędzie się pięć lub 
sześć posiedzeń zarządu, więc 
to nie może wpłynąć na moją 
pracę. Zresztą podkreślam od 
wielu lat, że MAKS Tytan 
Autoliv Oława jest dla mnie 
najważniejszy i nic w tej kwe-
stii się nie zmieniło. Zmieniło 
się natomiast to, że mam 
ogromne wsparcie w osobach 
Mariety Gotfryd i Kasi Ostap-
skiej. Obie mają uprawnienia 
instruktorskie i pomagają mi 
w prowadzeniu zajęć. Być 
może w najbliższym czasie 
uzyskają kwalifikacje trenera 
II klasy. Jest to podstawa 
w zawodzie szkoleniowca 
podnoszenia ciężarów.

(cdn.)
(mecz)

Tytan nadal najważniejszy (1)

- Przede wszystkim za Szymonem przemawiało to, że patrzy 
na problemy naszej dyscypliny przez pryzmat sztangisty  
- mówi trener Waldemar Ostapski
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Szymon Kołecki (z lewej) pokonał w wyborach na prezesa 
PZPC Zygmunta Wasielę (na pierwszym planie, z prawej) 
dziesięcioma głosami
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Ciężary 

Po wyborach 

Z Waldemarem Ostapskim, trenerem MAKS Tytan 
Autoliv Oława, członkiem zarządu Polskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów - rozmawia Mateusz Edward 
Czajka
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