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Ponad 50 pożarów gasili w 
ubiegłym miesiącu na polach 
strażacy z Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej w Oławie I Ochotni
czych Straży Pożarnych. PalNo 
się głównie zboże "na pniu· I 
słoma. 

Pożary w lipcu na obszarze 
sześciu okolicznych gmin strawiły 
około 80 ha zboża, nie licząc' po
wierzchni pól ze słomą po 
żniwach. 

Poza nieostrożnością ludzi 
posługujących się zapałkami, 
główna przyczyna tych pożarów 
wynika ze złego stanu techniczne
go maszyn rolniczych i sprzętu 
ciągnikowego. 

Pożary powstają od zatartych 
łożysk w kombajnach i prasach, 
orkanach, od układów wydecho
wych ciągników I niesprawnyoh 
instalacji elektrycznych sprzętu 
rolnego. 

Apelujemy do rolników o za
chowanie jak najdalej idących 

29 lipca -wybuCbł pożar zlx>'lil w 
obrębie miejscowości Ligota (gm. 
Łagiewniki - teren działania Komendy 
Rejonowej PSP Otawa). Miejscowa 
jednostka OSP wyjecbała do pożaru 
samocbodem gaśniczym :luk, usta
wiając go na polu po skoszonym zbmu, 
w odległości ok.l00 metrów od ściany 
ognia. Stra:lacy pobiegli gasić pożar. 
Nagle zmienił się kierunek wiatru -
zauwaWno, re JXYUlr docbodzi do 
:luka. Kierowca samocbodu Adam 
Marek (48 lat, naczelnik OSP z Ligoty) 
pierwszy dOLarł do pojazdu, Wsiadł do 
kabiny i próbował urucbomić silnik. W 
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Na obozie w Lubiatowie str. 8 
środków ostrożności, począwszy 
od codziennych przeglądów ma
szyn i sprzętu wyjeżdżającego w 
pole, wyposażenie go w hydronet
ki i łopaty, aż po oboranie pól i 
oddzielenie ich od przydrożnych 
rowów, torowisk i lasów. 

W przypadku zauważenia og
nia na polach, alarmujmy 
pozostałych mieszkańców i sta
rajmy się przybyć w miejsce 
pożaru z łopatami, tłumicami, a 
przynajmniej z gałęziami, aby po
móc strażakom w dogaszaniu za
rzewia ognia. 

Ta pomoc jest bezwzględnie po
trzebna, gdyżzałoglsrunochodów 
strażackich są nieliczne, a w pew
nych okresach dnia są natychmiast 
po wstępnym ugaszeniu pożaru po
trzebne do kolejnych zdarzeń. W ta-

kich przypadkach dogaszania poje- 1-----------------------------------
dynczych ognisk na polach są w 
stanie dokonać mieszkańcy I inne DzIałamy na granicy wy1rzymałośclludzll sprawności sprzętu", 
osoby postronne. Pięc pożarów na godzinę 
ł i ni ch 
tym czasie płomienie dotarły ju:l do 
samochodu, uniemotliwiając od
jazd. Po kilku nieudanych prÓbach 
uruchomienia samocbodu, kierow
ca -wySkoczył z kabiny w ogień. Z 
ciętkimł poparzeniami III stopnia 
(na powierzchni ok.80% ciała) 
kierowcę odwieziono do szpitala w 
DzieF.loniowie, skąd samolotem 
został przetransportowany w stanie 
krytycznym do szpilala specjalistycz
nego w Siemianowicach. Zmarł w 
sobotę,pozostawił tonę i dwoje dzie-
ci. (ck) 

oferuje: 

Panujące od dłuższego czasu upały 
i brak opadów powodują wzrost 
zagrożenia pożarowego, który najwyższy 
stopień osiągnął na obszarach leśnych i 
uprawach rolnych. Przewidując ten stan, 
w Nadleśnictwie Oława wprowadzono 
całkowity zakaz wstępu do lasÓW. Ze 
strony Komendy Rejonowej Straży 

Pożarnej podwyższono gotowość bo
jową strażaków w Jednostce Ratowni
czo-Gaśniczej, pełną dyspozycyjność 

pracowników komendy i patrolowanie 
obszarÓW leśnych. Do czynności tych 
włączyli się także policjanci i służby 
leśne. Pomimo podjęcia środków zapo
biegawczych, mimo przekazywania in
formacji o zagrożeniach, w okresie od 1 

Oława, ul. Ofiar Katynia 40 
tel. 399-31, 328-52 
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PIECZYWO CIEMNE fRÓDŁEM ZDROWIA 

do 28 lipca strażacy jednostk.i oławskiej 
i wspierający ich ochotnicy z sąsiednich 
gmin wzywani byli do 125 interwencji, z 
tego do 105 pożarów. 

Najwięcej pożarów (46) odnotowa
no na nieużytkach - poboczach dróg, 
rowach, nasypach kolejowych, gdzie 
paliły się trawy zagrażając bezpośrednio 
lasom i łanom zbóż, te ostatnie paliły się 
29 razy, a w 14 przypadkach gaszono 
pożary w lasach. 

Obszar chroniony JednostkJ Ra
towniczo-Gaśniczej w Oławie poza mia
stem obejmuje jeszcze sześć gmin, w tym 
miasto Jelcz-Laskowice. 

dokończenie na .tronle 5 
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"Zawiniła rutyna .. ~" Studium Biznesu 

Po jelczanskiej tragedii 
Jak wykazały badania przepro

wadzone przez Instytut Inżynierii 

Ochrony Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej, w powietrzu pobra
nym z osadnika, w dwa dni po wy
padku, istniał w bardzo dużym 
stężeniu slarkowod6r i metan. 

? 

W załączeniu przesyłam Komu
nikat ZespołU Powypadkowego do
tyczący tragicznego wydarzenia, któ
re miało miejsce 4.07.94 r. w 
Przedsiębiorstwie Usług Technicz
no-Socjalnych w Jelczu-Laskowi
cach. 

Jednocze$nie chciałbym pod
kr~lić zaangażowanie i ofiarną 

pracę sztabu ludzi biorących udział 
w ratowaniu poszkodowanych, usu
waniu skutków wypadku oraz 
zajęcie się samym pogrzebem. 

Szczególne podziękowania 

kieruję do Zakładowej Zawodowej 
Straży Pożarnej w Jelczu-Laskowi
cach, oraz Orkiestrze Zakładowej 
Jelczańskich Zakładów Samocho
dowych. 

Dyrektor 
ini.Andrzej Urban 

• 
Komunikat 
Zespołu Powypadkowego 

w dniu 4.07.1994 r. w 
Przedsiębiorstwie Usług Technicz
no-Socjalnych w obiekcie oczysz-

czalni ścieków trzech pracowników 
uległo śmiertelnemu wypadkowi. 

Byli to: Henryk Slenkiewłcz -
~lusarz remontowy, Janina Maj -
specjalista d/s ochrony ~rodowiska, 
pełniąca obowiązki dozoru, oraz 
Stanisław Jankowski - ślusarz re
montowy. 

Czwarty poszkodowany uczest
niczący w w wypadku, po kilkudnio
wym pobycie w szpitalu powrócił do 
zdrowia, a jego życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. 

Tragiczne wydarzenie nastąpiło 
około godz. 10.50 podczas rutynowych 
czynn~ spuszczania osadu z a;adni
ka Imhoffa. Do pomieszczenia zasuw 
wa;adn1k:u na głębokOOć 2,8 m wszedł 
H.Sienkiewicz, natomiast J .Maj 
dozorowała tę pracę z góry. Najpra
wdopodobniej trujący gaz wydobywał 
się wraz z a;adem po odkręceniu za
suwy, powodując natychmiastową 

śmierć Sienldewicza. Następne osoby 
widząc z góry letącego pospieszyły z 
pomocą wchodząc kolejno do po
mieszczenia zasuw. 

Oba te gazy występują podczas 
fermentacji ścieków, jednak tak 
duże stężenia mogły wystąpić w wy
niku wyjątkowo sprzyjających okoli
czności np. wysokiej temperatury 
powietrza utrzymującej się od 
dłuższego czasu . 

W związku z tym, że w taki sam 
sposób przeprowadzano czynności 
spuszczania osadu przez wiele lat 
(oczyszczalnia eksploatowana jest 
od 1952 r.) zawiniła rutyna i niedo
cenianie potencjalnego zagrożenia. 

Gdyby pracownicy wykonujący 
swoje normalne czynności przestrze
gali zasad obsługi i BHP oraz 
używali środków ochrony osobistej, 
do tej tragedii mogło nie doj~. 

Za Komisję 
specjalista BHP 

Marian Rojek 

Od września prawdopodobnie 
ruszy w Oławie roczne i dwuletnie 
policealne Studium Biznesu o kie
runkach: finanse i rachunkowo~, 
ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw, handel zagraniczny 
oraz sekretarka-asystent. Zajęcia 
mają odbywać się w trybie wieczoro
wym i zaocznym, pod warunkiem 
oczywiście, że znajdzie się odpo
wiednia ilość chętnych. 

- Po ukończeniu dwuletniego 
studium -,mówi Wacław Łączyński, 
właściciel Zachodniego Centrum 
Przedsiębiorcwści "Wapol", które 
jest organizatorem studium - uzy
skuje się tytuł technika ekonomisty 
(o wybranej specjalności). Zajęcia 
będą się odbywały według progra
mów MEN. W trybie wieczorowym 
jednorazowe wpisowe wynosi 2 mln 
zł, a miesięczne czesne 1,S mLn. 
Zajęcia będą odbywa~ się 
popołudniami (g.16.00-21.00), czte
ry razy w tygodniu. W trybie zaocz
nym wpisowe wynosi także 2 mln, a 
czesne 950 tys. za miesiąc - zajęcia 
raz w miesiącu przez trzy dni (pią
tek-niedziela, 22-26 godzin). 

Roczne studium będzie czymś w 
rodzaju kursu zawodowego. Na-

uczycielami w Studium Biznesu 
będą głównie otawianie, wspomaga
ni przez siłę fachową z wrocławskich 
uczelni (m.in. Akademia Ekonomi
czna). 

ZCP "Wapol" działa dopiero od 
tego roku, nie ma więc jeszcze 
doświadczenia w· prowadzeniu 
szkoły - właściciel firmy jednak od 
kilku lat prowadzi rÓżne kursy zawo
dowe. 

Informacje o szkole policealnej 
w Oławie dotarły do nas do~ późno, 
ale jest jeszcze czas na ostateczną 
decyzję (tryb wieczorowy do 20 
sierpnia, zaoczny - do 20 września). 
Aby móc kształcić się w Studium Bi
znesu, trzeba mieć pełne 
wykształcenie średnie (matura nie 
jest konieczna). Egzaminów nie 
przewiduje się. Wystarczy złożyć w 
biurze ZCP "Wapol", które mieści 
się we Wrocławiu przy ul.Karkono
skiej 10 (teI.67-90-31, w.470), poda
nie, życiorys, świadectwo 
ukończenia szkoły oraz 3 zdjęcia. 
Zajęcia będą się odbywać w 
wynajętych salach jednej z otawskich 
szkół. 

(ck) 

ZWiązkowcy z Wiesbaden w ERG-u 
"POIlwyftOW8" drulla p6łroCD 

Czas oczekiwania 
wpływ miały opłaty wyrówna\lYcze na ce
ny żywności. 

W sierpniu nic "ustawowo" nie 
waleje, takie są przynajmniej plany. Za 
to we wrześniu się zacznie. Przed sezonem 
chrypek I prleziębień planuje się wzrost 
cen leków o 5 procent. Po raz trzeci w tym 
roku zwiększą się opłaty za gaz i prąd - o 
10 procent. Mają podrożeć paliwa - podo
bno 6 procent, co znaczy, że jeszcze za 
"żółtą" zapłacimy mniej niż 12 tys. za litr. 
Zmotoryzowani muszą też zapłacić drugą 
ratę podatku drogowego, którego nie 
udało się wliczyć, wbrew zapowiedziom i 
planom resortu finansów, w cenę paliwa. 
Plltdziemik to miesiąc oszczędności, a 
więc zapowiadają podwylkę przewozowi 
monopoliści, PKS i PKP - o 12 procent. 
Pewnie, przed ŚWiętem Zmarłych będzie 
duży ruch i grzechem byłoby nic tu nie 
zadziałać i nie 7.arobić. Telefoniarze tei . 
obiecują droższe o 10 procent i tak. już 
wysokie opłaty za rozmowy telefoniczne. 

n elic ą s ra iedliwość Drugie półrocze i sezon urlopowy 
rozpocz<;ły się niezbyt różowo, przynaj
mniej z punktu widzenia naszych kieszeni. 
Drożej płacimy za ogrzewanie, choć do 
połowy plltdziemika kaloryfery pozo
staną zimne jak lód i za cieplą wodę, choć 
akurat mamy sezon "planowanych 
wyłącz.eń" na 2-3 tygodnie. Więcej trzeba 
zapłacić za tele(on i żetony, choć w miej
scowościach wczasowych, będących poza 
sezonem miasteczkami lub przedmieścia

mi, o dobrym połączeniu i prawidłowym 
"polknięciu"i.etonu przezautomat niema 
właściwie mowy. Podrożały też wyroby 
samochodowe z Bielska, a Ciułającym na 
małe autka marzenie znów odjechało da
lej, choć w Europie fiaty tej klasy nie 
Clroi.eją. I nawet upić się ze smutku nie 
można, bo cena "procentów" tei poszła w 
górę. A to dopiero początek. 

- Wizyta w Oławie była dla nas 
ważna, gdyż trzech członków naszej 
grupy pracuje w przemyśle chemi
cznym i chcieliśmy pozna~ warunki 
pracy w ERG-u - mówili przedstawi
ciele niemieckich związków zawodo
wych, którzy 20 lipca spotkali się z 
pracownikami Zakładów Tworzyw 
Sztucznych ERG. Oprócz załogi i 
dyrekcji, w spotkaniu udział wzięło 
także kijku otawskich radnych. 

"Podróż studyjną", bo tak na
zwali Niemcy swoją wizytę na Do
lnym Śląsku, zorganizowana została 
przez urząd do spraw pracy socjalnej 
przy Kościele Ewangelickim. Celem 
pracy tego urzędu jest badanie wa
runków pracy i życia pracowników 
oraz wnoszenie rozwiązywania kon
kretnych problemów zawodowych 
do działalności Kościoła. 

- Jedną z ważniejszych spraw, o 
kt6rych mówi Ewangelia,jest spra
wiedliwość - powiedział nam organi
zator "podróży studyjnej" Wolfgang 
Stasche, radny z Wiesbaden. - My, 
jako ewangelicy, poczuwamy się do 
obowiązku urzeczywistniania tej 
prawiedliwości nie tylko w Wies

baden, skąd akurat pochodzimy, 
ale na całym świecie. Z tego powodu 
jest~my wła§nle na Dolnym Ślą
sku. Chcemy, aby związki zawodo
we Niemiec i Polski były w konta
kcie, mogły wymieniać swoje 
doświadczenia i razem 
wypracowywa~ sposoby rozwiązy

wania podobnych problemów. 
Wcześniej ten sam urząd przy 

Kościele Ewangelickim, we 
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współpracy z "Solidarnością", 
zorganizował dla przedstawicieli 
polskich związków podobną "podróż 
studyjną" do Wiesbaden. Niemcy 
powiedzieli nam, że j~1i będzie zain
teresowanie ze stronyoławian, to ist
nieje możliw~ zorganizowania ta
kiej wizyty w Niemczech także dla 
przedstawicieli ERG-u. 

Wiesbaden jest miastem part
nerskim Wrocławia i stąd zaintere
sowanie niemieckich związkowców 
akurat Dolnym Śląskiem. Niemcy 
twierdzą, że nie interesują ich tylko 
oficjalne spotkania (burmistrzowie, 
radni). Chcieliby, aby jak najczęściej 
dochodziło do kontaktów wła~nie w 
zakładach pracy. 

Z wyjątkiem Wolfganga Sta
sche, kilkunastoosobowa grupa Nie
mców była w Polsce po raz pierwszy. 
Mówili, że są bardzo zadowoleni z 
wizyty. Byli zdziwieni, że u nas odre
staurowuje się tak dużo zabytków i 
mimo wielu trudności buduje się 
wiele nowych obiektów. Z drugiej 
strony zetknęli się w Polsce z proble
mami, o których nie mieli pojęcia. 
Nie spodziewali się m.in., że mamy 
obecnie tak wiele problemów z re
strukturyzacją i prywatyzacją 
zakładów. To było dla nich w ogÓle 
coś nowego. Wcz~niej nie byli także 
świadomi tego, że jest u nas tak duże 
bezrobocie. 

Co Was w Polsce zaskoczyło i 
ucieszyło, a co rozczarowało? - takie 
pytanie zadaliśmy Wolfgangowi Sta
sche. 

- Zaskoczyło nas to, że we 
Wrocławiu na ulicach spotyka się 
tak dużo młodych ludzi - powiedział 
pan Stasche. - Zaskoczyła nas także 
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gościnność, z jaką byliśmy przyj
mowani, rownież na spotkaniach 
nieoncjalnych. Rozczarowani by
liśmy natomiast tym, że nie udało 
nam się uczestniczyć w żadnej im
prezie kulturalnej, ale trafiliśmy 
akurat na taki martwy sezon. Cie
kawe było spotkanie z przedstawi
cielami Klubu Inteligencji Katolic
kiej we Wrocławiu. Zdziwiło nas, że 
tak mocne jest w Polsce przywiąza
nie do tradycji Kościoła. Mówi
liśmy np. o wyświęcaniu kobiet na 
kapłan6w. Dla Polak6w nie jest to 
żaden problem - czymś zupełnie 
normalnym jest, że kobiety nie 
mogą zostać kapłankami. U nas na
tomiast dużo kobiet, kt6re związa
ne są z katolicyzmem, jest bardzo 
oburzonych dekretem papieża w tej 
sprawie. 

Wizyta związkowców w ERG-u 
trwała kilka godzin. Polacy i Niemcy 
dyskutowali o problemach socjal
nych w swoich zakładach, o restru
kturyzacji i rosnącym bezrobociu. 
Wymieniano doświadczenia, a prze
de wszystkim nawiązywano konta
kty, ktÓre być może w przyszłości 
zaowocują współpracą między 
związkami Oławy i Wiesbaden. 

Zostaliśmy niezmiernie 
gościnnie przyjęci przez dużą grupę 
przedstawicieli zakładu I rożnych 
gości - powiedzieli nam niemieccy 
związkowcy. - ERG podczas restru
kturyzacji z pewno§cłą będzie miał 
wiele problemów. Dla nas bardzo 
interesujące byłoby móc przyjechać 
tutaj za rok i zobaczyć, w jakim kie
runku pójdzie dalej zakład i w ja
kim stopniu obecne problemy zo
staną rozwiązane. 

J.Kamiński 

Budżet przewiduje do końca roku 
jeszcze parę podwyżek, ale wpływ na 
ceny będzie miało nie tylko to, bowiem 
dadzą się odczuć skutki wcześniejszych 
podwyżek. Nawet resort finansów prze
widuje, i.e w sierpniu inflacja będzie 
wyższa z tytułu nowej ceny benzyny i 
czerwcowego podniesienia cen prądu i 
gazu odpowiednio o 0,6 procent i 1 pro
cent. Mało? Tylko teoretycznie. 

Wciąż otwarte pozostaje pytanie, 
jaki jest i będzie skutek wprowadzenia 
opłat wyrównawczych, jak wpłynie to na 
ceny żywności. Dotychczas trudno o 
miarodajne opinie. Resort rolnictwa 
jest skłonny bagatelizować wpływ opłat 
twierdząc, że jest wręcz minimalny. W 
zakładach mięsnych boją się, że polskie
go mięsa będzie zbyt mało, a importo
wane okaże się za drogie i nie będzie z 
czego produkować kiełbasek i polędwic. 
Już to i owo w sklepach mięsnych 
podrożało, a może jeszcze podrożeć. 
Zaś przytomni sprzedawcy będą rzeczy
wisty wzrost kosztów i własny, 

powiększony o widzimisię zysk, wliczali 
w ceny bez prreszkód, tłumacząc się 
opłatami. Do końca lipca - połowy sierp
nia powinno się wyjaśnić, czy i jaki 

I to już (?) koniec. 
Listopad i grudzień będą spokojne 

- przynajmniej na razie nic nie słychać, 
oficjalnie Ministerstwo Finansów nic 
nie szykuje. Ale w ustawie budżetowej 
zapisano na ten rok wzrost cen alkoholu 
o 32 procent i papierosów o 22 procent. 
Dotychczasowe podwyżki normy nie 
wyczerpały, więc wydaje się, że przypad
nie ona na jeszcze "nie obsadzone" mie
siące. CÓŻ, rezygnacja z tych akurat wy
datków w napiętych rodzinnych 
budżetach powinna być oczywista, choć 
nie wszędzie oczywiście tak jest. Palą
cy i pijący "nasze" muszą przyjąć do wia
domości, że niejeden bilans był podpar
ty naszą skłonnotcią do palenia i picia. 

A tymczasem, jak w połowie lipca 
oświadczył przed sejmową komisją mini
ster finansów, Grzegorz Kołodko, nie 
ma w budżecie nadwyżek i nie ma na 
szybką pomoc dla oświaty, pomocy 
społecznej i służby zdrowia. Jedno
cześnie mówi się o jesiennej debacie nad 
nqwelizacją budżetu. Te pieniądze na 
zdrowie i oświatę nie spadną z nieba, a 
skombinować je trzeba. Chcąc nie chcąc 
-zapłacimy z własnych kieszeni. Wódką, 
papierosami, benzyną? Zobaczymy 

. (P Al) Stella Saw~ner 
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Chwała zwyciężonym 
W przeddzień 1 sierpnia -

pięćdziesiątej rocznicy wybuchu Po
wstania Warszawskiego - staraniem 
oławskiego koła Światowego Związ
ku ŻOmierzy AK odbyła się w 
Oławie uroczystość upamiętniająca 

Tych, którzy walczyli i polegli w ob
ronie honoru i godności Oj<.:zyzny. 

W obchodach uczestniczyli 
przedstawiciele środowisk komba
tanckich z Oławy i okolicy, z 
zastępcą prezesa Zarządu Okręgu 
Wrocławskiego śzżAK kapitanem 
Zygmuntem Szumowskim, przed
stawiciele władz miejskich reprezen
towani przez przewodniczącego Ra
dy Miejskiej Michała Węgłowsklego 

i kilku radnych, przedstawiciele ad
ministracji rządowej z kierownikiem 
rejonu Stanisławem Kałużą, ksiądz 
Julian Rafałko i mieszkańcy Oławy. 
Wlaściwą oprawę uroczystości 

nadała niezawodna jednostka sape-

rów z Brzegu, a mianowicie kompa
nia reprezentacyjna i orkiestra woj
skowa, które przybyły pod dowó
dztwcm znanego ju~ oławianom 

majora Henryka Gawlika. 
U roczystość rozpoczęła się o 

godz.9.50 odegraniem hymnu naro
dowego przed kościotem MBP. O 
goclz.lO.oo ksiądz Julian odprawił 
mszę św. w intencji poległych 

powstańców. W trakcie mszy miało 

Oławianin groził zatruciem Wrocławia rtęcią 
• • 
I ny za t Z 

Tydzień temu, we czwartek, pre
zydent Wrocławia Bogdan Zdroje
wski otrzymał dziwny anonim, pisa
ny na maszynie. 

go czekał we czwartek o godz. 14 pod 
zegarem na rogu ulic Swidnickiej i 
Piłsudskiego. Pieniądze, w 
używanych banknotach o 
nominałach 100,200,500 i 1000 ma
rek powinny znajdować się w czarnej 
reklamówce. . Inne polecenia 
szantażysta miał przekazywać oso
biście przez telefon prezydentowi 
Zdrojewskiemu. 

W umówionym miejscu i o umÓ
wionej godzinie szantażysta nie 
zjawił się, cboć wysłannik prezyden
ta czekał z czarna reklamówką. Ko

miejsce poświęcenie obrazu Matki 
Bo~ej Licheńskiej przywiezionego 
przez oławskich akowców z piel
grzymki do tego sanktuarium. 

Po mszy, kombatanci, zaprosze
ni goście oraz niezbyt liczni 
oławianie w ślad za pocztem sztan
darowym ŚZŻAK i niesionym przez 
U-letnią Justynkę Pawłowicz do
piero co poświęconym wizerunkiem 
Matki Bożej wyruszyli przy 
dźwiękach orkiestry w kierunku Po
mnika Losów Ojczyzny, gdzie 
odbyta się druga część uroczystości. 

Przy pomniku czekał już "mały 
powstaniec" doskonale prezentujący 
si~ w oryginalnym ekwipunku z 
okresu II wojny światowej z akowską 
opaską na rękawie (ekwipunek 
pochodził z prywatnych zbiorów 
Przemysława Pawłowieza). W rolę 
piJłlsSliicakwcielił się 16-letni Mo-

Justynka w mundurku harcer
skim i Maciek jako powstaniec przy
dali uroczystości nastroju z tamtych 
dni. 

Przy pomniku gospodarzem był 
Wiktor Narowski, prezes 
oławskiego koła śzżAK. Poprosił o 
zabranie głosu Zygmunta Szumo
wskiego, który opowiedział o tle hi
storycznym i znaczeniu Powstania 
Warszawskiego dla losów Polski. W 
imieniu władz miasta wystąpił prze
wooniczący RM Michał Węgłowski. 
Kilka strof poezji poświęconej po
wstaniu przedstawiły dwie Joasie -
uczennice Szkoły Podstawowej nr 5. 

Pod pomnikiem, przedstawicie
le kombatantów, władz miasta i 

potyczył z różnych banków ok.3oo 
mln zł, których nie miał jak spłacić . 

- Na pomysł wpadłem w ostat
nią niedzielę. Chciałem wyłudzić 

pieniądze od władz miejskich. 
Zrobiłem to z biedy - powiedział 

l(rzysztof D. podczas przesłuchania 
na policji. Mówił także, że nigdy nie 
miał w domu rtęci. Obecnie KRP w 
Otawie sprawdza wszystkie dane 
szantażysty. 

- Przez dwa dni w akcji 
uczestniczyło ok.50 policjant6w -
powiedział "Gazecie Dolnośląskiej" 
nadkomisarz Marian Parafiński z 
wydziału operacyjno-rozpoznaw
czego Komendy Wojewódzkiej Poli
cji we Wrocławiu. 

(ck) 

różnych instytucji złotyli wieńce i 
kwiaty. 

Na zakończenie major Gawlik 
poprowadził apel poległych, a 
następnie kompania reprezenta
cyjna oddała 3-krotną salwę hono
rową· 

Po odśpiewaniu przy wtór le or
kiestry hymnu "Boże, coś Polskę" 
piękna uroczystość dobiegła końca, 

po czym kombatanci i zaproszeni 
goście spotkali się na wspólnym 
obiedzie. 

Cóż można jeszC'le dodać? Chy
ba tropikalna pogoda spowodowała, 
że nie pojawiło się wielu zaproszo
nych gości (m.in. przedstawiciel wo
jewody), że pod pomnik przyszło tak 
niewielu oławian. 
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Może pogoda, m<YLe okres wa
kacyjny, ale być może też zaczynamy 
być coraz bardziej obojętni na zda
rzenia i zjawiska naprawdę ważne? 

Mimo wszystko - nawet dla tych 
nielicznych warto było dołożyć 

starań, aby powstał tak prlez niektó
rych wykpiwany Pomnik Losów Oj
czyzny, przy którym możemy 

spotkać się na chwilę refleksji 17..adu
my nad przeszłoŚCią i przySzłOŚCią. 

Gloria victis chwała 

zwyciężonym! Dzięki ich ofierze nie 
zatracili~my się, mimo zakrętów I 
wichrów dziejowych. 

Ale czy - o ironio - nie zaczyna
my zatracać się teraz, w nareszcie 
wolnej po tylu latach Ojczyznie? 

Grażyna Notz 

Kawałel drogi nawinął Si, na koło cl,mr6wkl 

To, co dzieje się w upalne lato na 
ulicy Strzelnej, woła o pomstę do 
nieba. Rozgrzana nawierzchnia falu
je, kawałeczki asfaltu pryskają 
wkoło, przyklejając się do lakieru sa
mochodów. Tydzień temu, na koło 
jednego z samochodów ciężarowych 
nawinął się kawał asfaltowej nawie
rzchni, uniemożliwiając mu dalszą 
jazdę . Musiała interweniować Straż 
Miejska. Po licznych protestach zde
nerwowanych kierowców, dwa razy 
zrzucono na nawierzchnię mączkę 
granitową, ale 7..amiast wgnieść ją 
walcem w asfalL, pozostawiono 
dokończenie roboty samochodom, 

które zamiast "utwardzać" jezdnię, 
wzniecały tumany pyłu. A prl.eciet 
nie tak dawno cieszyliśmy się, te 
Slr/.:eloa doczekała się wreszcie na
prawy nawienchni. Przetarg na tę 
robotę, zorganizowany przez Dol
nośląski Okręg Dróg Publicznych, 
wygrała firma z Ząbkowic Śląskich, 
która za ok.150 mln zł miała 
naprawić nawiel7chnię (miasto 
partycypowało w kosztach na kwotę 
ok.70 mln zł) 

"Przede wszystkim nalety tę 
ofertę traktować jako zwykły interes -
czytamy w liście - na zasadzie kupna
sprzedaty. Wiadomo, te Wrocław ma 
jut dość problemów związanych ze 
skażeniem środowiska rtęcią. Nie ma 
chyba sensu dopuścić (gdymotnaza
pobiec) do skażenia środowiska 
rtęciq w centmm miasta. Wystarczy 
wziqć pod uwagę dworce, port lotni
czy, targowiska, domy handlowe, 
banki, restauracje, hotele, kasyna, 
ogrody i ogródki dżiałkowe. Pana de
cyzje mogq spowodować wiele 
klopotów, a skutki wielu z nich 
przewidzieć jest bardzo trudno. Trze
ba więc brać pod uwagę również te 
najgorsze. 

lejna instrukcja przekazana telefoni- r-------------.... ------------_ 

Ulica Strzel na jest drogą 
krajową, podlegającą ministrowi 
transportu i odpowiedzialny za stan 
nawierzchni jest DODP we 
Wrocławiu . Pechowy kawałek drogi 
zbudowany został 21 lat temu z 
trzech rod7..ajów asfaltu, co powodu
je dzisiaj te wszystkie kłopoty. Dobry 
fachowiec jednak, który biene się za 
robotę, powinien przewidzieć taką 
syt uacjQ i zrobić drogę solidną na 
tyle, że cięzki samochód ani upały 
nie txrdą w stanie jej zaszkodzić. 

Miasto może uniknqć tego wszy
stkiego, co oczywiście zalety od 
Pańskiej decyzji. Za spokój i 
bezpieczeństwo w mieście oraz za 
wskazanie, gdzie znajduje się rtęć 
naletyzapłacić 180 tys. marek. ( ... ) W 
przypadku, gdyby wydarzyło się co
kolwiek tragicznego, mass media 
otrzymajq kopię i dowód, że to Pan 
dokonał wyborn. Ma Pan na to 48 
godzin". 

Po przeczytaniu listu prezydent 
Zdrojewski natychmiast 
powiadomił policję o próbie 
szantażu. W tym roku zanotowano 
już podobne próby i do tej pory 
wszyscy szantatyści zostali złapani. 

"Rtęciowy szantażysta" w liście 
nakazał, aby ktoś z U rzędu Miejskie-

cznie brzmiała: zostawić torbę z 
pieniędzmi w ubikacji ostatniego 
wagonu pociągu odjeżdtajllcego z 
Dworca Glównego do Opola (o 
godz.16.31). Tak zrobiono, ale po 
torbę nikt nie przyszedł. 

W piątek o godz. 12.15 
szantatysta ponownie zadzwonił do 
prezydenta, z dworcowego telefonu. 
Kolejnej instrukcji nie zdątył jednak 
przekazać - został zatrzymany ze 
slucbawką w ręku. Szantażystą 

okazał się 43-letni Krzysztof D., 
bezrobotny oła~lanin. W latacb 
1984-1987 uczył się w szkole partyj
nej w Moskwie, skąd - jak twierdzi -
przywiózł 165 termometrów, które 
znalazła w jego mieszkaniu policja. 
Krzysztof D. po 1987 roku był zalru
dniony jako pracownik etatowy w 
jednym z komitetów PZPR. Ostat
nio chciał rozkręcić biznes, więc 

bi • bu 
Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny w Olawię, zlecił 26 lipca 

przeprowadzenie kontroli sanitarnej Wytwórni Wód Gazowanych w Bystrzy
cy Oławskiej, przy ul.B.Chrobrego. W czasie wizytacji hali produkcyjnej 
inspektorzy stwierdzili szereg ra~cych uchybień sanitarnych oraz stosowanie 
do oznakowania produktu etykiet z innych zakład6w produkcyjnych, a 
mianowicie z Twardog6ry oraz PIW-Oleśnico Śląska. 

Właściciele zakładu posiadali zgodę oławskiego Sanepidu na wyłączną 
produkcjCf gazowanej wody stołowej w szklanych butelkach o pojemności 
0,33 I. W trakcie kontroli natrafiono nu rozlew wody bezpośrednio z kranu 
do pojemnik6w plastikowych o pojemno~ci 5 l, 2 I, 1,5 I oznakowanych 
niewła~ciwą etykietą. 

Policja zabezpieczyła 183 tys. sztuk podobnyCh naklejek. Być może "by
strqcka kranówka" nie posiadająca takich jak na etykiecie składników mine
ralnych czy certyfikatu koszerności - nikomu nie 7..aszkoclziła. Pewne nato
miast jest, że cena, którą płaciliśmy za marnej jakości produkt - była słona. 

Ile ludzi firma nabita w butelkę - wyjaśni'postępowanie, które prowadzą 
funkcjonariusze KRP Oława. 

(rb) 

Jak nam powiedział zastępca 
burmistrza J6zefŁoś, kilka dni temu 
specjalna komisja z udziałem m.in. 
przedstawicieli Urzędu Miasta i fir
my z Ząbkowic oglądała drogę i 
sporządziła na tę okoliC'LOość 
notatkę służbową. Według niej fir
ma ma wyrównać powstałe garby, 
uzupełnić masę asfaltową i 
doprowadzić nawierzchnię do SIanu 
używalności. Ma na to C'13S do końca 
sierpnia. ZobaC't.ymy, czy tym razem 
robota zostanie wykonana solidnie. 
Na razie na Strzelnej ograniC'/ono 
prędkość i ustawiono znaki ostrlc-
gające przed wybojami. (ck) 
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Czy tragedia pożaru kurnika 
przy ul.Dzierionia, a także id"ca za 
tym utrata dorobku wielu lat pracy, 
wystarczę do zauważenia przez 
społecze6stwo i do rozwi"zania 
przez władze samorzędowe nie cier
pi"cych zwłoki problemów ochrony 
przeciwpożarowej Oławy? 

Społeczność oławska (i nie tyl
ko) traktuje problem jednoznacz
nie, tzn. mienie, zdrowie i tycie tycie 
każdego mie zkańca winno być sku
tecznie chronione przed pożarem i 
innym miejscowym zagrożeniem. 

Mieszkańcy ul.Dziertonia i oko
lic, obecni na miejscu zdarzenia w 
dniu 12.07.1994 r., zbulwersowani 
podobno byli małą skutecznoocią 

czynności ratowniczych strażaków w 
pierwszym okresie gaszenia. 
Większość mieszkańców (a przynaj
mDlej właściciele kurnika) 
wyobrażała sobie, że wraz z momen
tem przybycia strażaków ze 
sprzętem nie strawiona ogniem 
część obiektu winna być uratowana. 

Ostatnie zdarzenia i stan 
zagrOienia związany z suszą zobo
wiązują do tego, ażeby 

mieszkańcom Oławy przyblityć pro
blemy ich ochrony na wypadek 
pożaru czy innego miejscowego 
zagrożenia. 

Na początek kilka informacji 
niezbędnych do rozpatrywania pro
blemu: 

l. W roku 1993 na obszarze 
chronionym (teren 7 gmin, w tym 
miasto Oława) przez Jednostkę Ra
towniczo-Gaśniczą Państwowej 

Straży Pożarnej (JRG - PSP) czyn
ności ratownicze prowadzono 332 
razy, w tym 160 w Oławie. W roku 

Oprac. Ryszard Brzuchacz 

Pili i zabili 
14 lipca o godz. 14.30 w Jelczu

Laskowicach przy ul. Młodych Tech
ników, w jednym z pokoi hotelu ro
botniczego, podczas hucznej libacji, 
pomiędzy jej uczestnikami doszło do 
awantury. W trakcie szamotaniny 
Stefan K i Marianna P. dusili oraz 
ugodzili nożem Józefa K. Na skutek 
odniesionych ran poszkodowany 
zmarł. W sprawie tej wszczęto śledz
two. W stosunku do podejrzanych 
zastosowano środek zapobiegawczy 
w postaci aresztu. 

• 
Przez siatkę 

po kabel 
15 lipca o godz. 20.00 KRP 

przyjęła zgłoszenie o włamaniu na 
teren prywatnej budowy w Oławie 
przy uLBaczyńskiego. Sprawcy, po 
uprzednim przecięciu siatki, weszli 
na teren posesji, skąd skradli 70 m 

bieięcym do 28V11 - 328, w tyęl w 
Oławie 114. 

2. Miasto Oława praktycznie w 
pierwszym okresie zdarzenia zabez
piecza jedna jednostka ochrony 
ppoż. (JRG -PSP) z obsadą 2 samo
chodów gaśniczych lub zamiennie 
innych, np. podnośnik hydrauliczny, 
samochód ratownictwa techniczne
go itp. Strażacy oławscy, tymi samo
chodami, są w stanie przybyć na 
miejsce zdarzenia w mieście 

najpóźniej w ciągu 10 min. od czasu 
zaalarmowania, a więc nie od czasu 
powstania pożaru, ani od czasu jego 
zauważenia. Następne jednostki 
straty pożarnej są w stanie przybyć 
do Oławy naj krócej po 25 minutach 
od czasu zaalarmowania. 

Dodam tu informację, że w 
ostatnich tygodniach przez okres 6-
10 godzin dziennie całość sił i 
sprzętu tutejszej JRG - PSP nie jest 
obecna w Oławie, wykonując w tym 
czasie czynności ratownicze przy 
zdarzeniach na terenie pozostałych 
6 gmin. Przypuszczalnie sytuacja ta
ka potrwa co najmniej jeszcze przez 
okres 2-3 tygodni. Nalety mieć świa
domość, że gdyby zaistniał pożar na 
terenie miasta w tym czasie, to 
społeczeństwo może liczyć na 
pierwszą pomoc jednostki straty 
pożarnej nie wcześniej niż po 30 mi
nutach od zaalarmowania. 

3. IloŚĆ dyiurujących w JRG -
PSP Oława (przez całą dobę) 

strażaków to 7-10 osób (niepełna 
obsada 2 samochodów). Samochody 
gaśnicze posiadają 2,5 tys. i 6 tys. 
litrów wody w zbiornikach, co wy
starcza na podawanie wody odpo
wiednio w czasie 5-10 min. i 12-15 

kabla elektrycznego oraz dwa zwoje 
przewodów aluminiowych. 

Warto.~ utraconego mienia wy
nosi 14,5 mln zł. 

• 

Groźny pożar 
16 lipca o godz. 15.30, w 

Zernikach Wrocławskich gm. 
Św. Katarzyna, przy ul. Wrocławskiej 
16, na terenie prywatnej firmy 
"MERKUR y X" wybuchł pożar w 
budynku magazynu zbożowego. 

Spaleniu uległa drewniana konstru
kcja, dach, siedem taśmociągów 

oraz inne urządzenia techniczne. 
Pożar strawił mienie wartości 600 
mln zł. 

• 
Unieruchomiona 

koparka 
16 lipca o godz. 7.30 do KRP 

zgłoszono o włamaniu dokonanym 
na terenie piaskowni k/Siedlec 
gm. Oława. Uszkodzono dwie ko
parki. W jednej wybito szybę, z dru
giej skradziono akumulator centra 
wartości 2 mln zł. 

• 
Przecieki, 

czy co? . 
18 lipca w godzinach rannych 

dyiurny KRP został powiadomiony 
przez pracownika Zakładu 

Doświadczalnego Hodowli i Akli
matyzacji Roolin w Oleśnicy Małej o 
kradziety 3204 litrów oleju 

min. Po tym czasie pozostaje 
uzupełnianie samochodów wodą lub 
podawanie bezpośrednio wody z hy
drantów, zbiorników wody i 
dostępnych miejsc z rzek na terenie 
miasta. 

4. Pożarów dutych, takich jak 
kurnik przy ul.Dzierżonia czy kosza
ry wojskowe przy ul.Młyńskiej, zda
rza się niewiele. Najczęslsze zdarze
nia to pożary, do ugaszenia których 
wystarczają ilości wody z samocho
dów strażackich, uzupełnianych 

wodą z hydrantów (jeśli w 
najbliższym sąsiedztwie zdarzenia 
znajdują się hydranty i jeśli są spraw
ne) .. 

Miasto na sytuację dużych 

pożarów powinno być przygotowa
ne. Tak jednak nie jest. 

Po pierwsze dlatego, że od lat 
miasto nie posiada, a zatem i nie 
aktualizuje, planu sieci wodociągo
wej z naniesieniem hydrantów. 
Doszło do tego, że mamy w mieście 
tereny (ulice) gdzie: 

. - hydranty powinny być sytuowa
ne na sieci wodociągowej co 100-150 
m, a nie ma ich, 

- na części ulic hydranty w wyni
ku różnych prac i 9ziałań zostały zni
szczone, zasypane lub zakryte 
warstwą asfaltu, 

- około 40% hydrantów istnieją
cych na sieciach wodociągowych jest 
niesprawnych (uszkodzenia mecha
niczne, brak wody), 

- część hydrantów sprawnych 
jest nie oznakowana (brak tabliczek 
informacyjnych o miejscu ich usy
tuowania), 

- w znacznej części miasta hy
dranty sprawne, oznakowane, nie 

napędowego stanowiącego wartość 

około 27 mln zł. 
Chociaż obiekt był dozorowany, 

nie stano'Yiło to przeszkód dla 
złodziei. 

• 
Nagły zgon 

18 lipca o godz. 11.00 w Oławie 
na uł.1 Maja nastąpił nagły zgon 46-
letniego mężczyzny. Przybyły na 
miejsce lekarz uznał, że przyczyną 
był atak serca. Nie stwierdzono 
działania osób trzecich. 

• 
Zapominalscy 
22 lipca w godzinach nocnych 

nieznani sprawcy włamali się do 
pomieszczeń Biura Geodezji i Tere
nów Rolnych w Oławie przy Pl.Pia
stów. 

Splądrowali pomieszczenia, czy
niąc wiele szkód. Skradli 5 mln zł, 

które wyciągnęli z kasetki ukrytej w 
szafie metalowej. Opuszczając bu
dynek, złodzieje zapomnieli zabrać 
swoje narzędzia: drabinę i nożyce do 
cięcia. 

• 
Straciła 

panowanie 
22 lipca o godz. 12.05 na trasie 

Św.Katarzyna-Smardzów doszło do 
wypadku drogowego. Kierująca fia
tem 126p nie zachowała bezpiecznej 
prędkości, w wyniku czego, po 
wyjściu z łuku straciła panowanie 
nad kierownicą: wjechała do 

spełniają parametrów ciśnienia i wy
dajności. 

Przyjąć nalety, że w znacznej 
ilości akcji ratowniczych moment 
zutycia wody ze zbiornika samocho
du strażackiego jest początkiem 

drugiego etapu tragedii, trwającej 

do czasu napełnienia zbiornika sa
mochodu wodą z innych źródeł lub 
do czasu przybycia kolejnych jedno· 
stek straty pożarnych. . 

Problem pierwszy: szeroko ro
zumiane zapewnienie zaopatrzenia 
wodnego do celów gaśniczych jest 
zadaniem administracji samorządo
wej i jej podległyc;h jednostek wyko
nawczych, a zaczyna się od planowa
nia środków w budżecie miasta i 
odpowiedniego wydatkowania ich 
wraz ze środkami z dochodów za 
wodę i ścieki przez OZGKiM. Mimo 
moich stara' i sygnalizowania pro
blemu władzom samorzędowym 

miasta i kolejnym dyrektorom 
OZGKiM, zadania tego nie uznano 
za pierwszoplanowe do wykonania. 
Trwa degradacja stanu sieci wodo
ci"gowej. 

Może nowo wybrani radni, 
Zarząd Miejski, burmistrz miasta 
Oława będą mieli inne zdanie, co do 
kolejności potrzeb miejscowej 
społeczności - w tym przypadku po
trzeb ratowniczych. 

Problem drugi: miastu brakuje 
wystarczającej ilości ludzi i środków 
do prowadzenia czynności ratowni
czych, w tym do gaszenia pożarów 
(dutych) w pierwszych 20-30 min. od 
zaalarmowania. 

Jeszcze kilka lat temu poza za
wodową jednostką straly pożarnej 
mieliśmy kilka innych straty dyspo
zycyjnych przez całą dobę, takie i 
jelczańską Zakładową Zawodową 

Straż Pożarną, która po 10-15 min. 
przybywała alarmowo do Oławy. 

Obecnie wsie podoławskie mają le-

przydrożnego rowu. Ranna walczy o 
tycie w szpitalu. 

• 
Wódzia krzepi 
22 lipca o godz. 9.40 w Rynku 

pod "prąd" wjechał kierujący auto
busem, obywatel Niemiec RudolfB. 
Do Oławy przywiózł swoich roda
ków na wycieczkę. Jak się okazało, 
we krwi miał 1,43 promila alkoho
lu. Kolegium d/s Wykroczeń 

wymierzyło karę grzywny w wyso
kości 4 mln zł oraz zakaz prowadze
nia pojazdów mechanicznych na te
renie RP na okres jednego roku. 

• 
Hieny cmentarne 

24 lipca w godzinach nocnych w 
Biskupicach gmJelcz-Laskowice 
nieznani wandale zdewastowali na 
miejscowym cmentarzu siedem
naście płyt nagrobkowych oraz po
wyrywali krzyże miedziane. Straty 
wyceniono na sumę 20 mln zł. 

Trwają intensywne poszukiwania 
sprawców tego haniebnego 
występku. 

• 
Alkohol 

- woda -śmierć! 
24 . lipca o godz. 19.10 w 

Chwałowicach gmJelcz-Laskowice, 
na wyrobisku piasku zalanym wodą 
utopił się 24-1etni mężczyzna. Usta
lono, że denat oraz kąpiący siC( z nim 
kumple wcześniej spotywali alkohol. 

• 

wo 

psze od miasta zabezpieczenie na 
wypadek pożaru. Zarządy gmin 
przeznaczają z budżetu corocznie na 
utrzymanie jednO(>tek ochotniczych 
straty pożarnych średnio 0,5-1 mld 
zł. Zarząd Miasta natomiast co 
najwyżej 20 mln. zł i to na działalność 
informacyjno-propagandową· 

Społeczeństwo ma obowiązek 
przyjąć do wiadomości, że miejsco
wa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
Państwowej Straty Pożarnej w sytu
acjach zdarzeń równoprawnie tra
ktuje pozostałe 6 gmin. Zaalarmo
wana do zdarzenia poza Oławą, 

szczególnie często w ostatnich 
dniach przebywa całym składem po
za miastem kilka godzin. Miasto po
zostaje w tym czasie bez zabezpie
czenia. 

Marzy mi się taki stan, że 

niezależnie od sytuacji w gminach 
wiejskich, dla zabezpieczenia miasta 
czuwać będzie np. w pełnej goto
wości co najmniej obsada osobowa 
jednego samochodu gaśniczego. 

Propozycji, moim zdaniem godnych 
uwagi, mam kijka. Przedstawiłem je 
poprzednim radnym i burmistrzowi 
miasta Oława - przedstawię je po
nownie obecnym władzom samo
rządowym. 

Zgodnie z art.7 ust. l pkt.14 
ustawy o samorzędzie terytorial
nym ochrona przeciwpożarowa jest 
zadaniem własnym gminy. 

Społeczeństwo ma prawo 
wiedzieć, jak jest chronione na wypa
dek zagrożeń okresu pokojowego. 
Pani Patlewicz - właścicielka spalo
nego kurnika nie wiedziała najpra
wdopodobniej o tym, my już wiemy. 
Poczyńmy więc wspólne starania, 
abyśmy czuli siC( w miarę bezpieczni. 

komendant rejonowy 
Państwowej Straży POŻllrnej 

bryg.inż. Eugeniusz Engel 

Nie ma 
pobłażliwości 
25 lipca Kolegium d/s 

Wykroczeń przy Sądzie Rejono
wym w Oławie ukarało obywatela 
Niemiec Andersa B. za to, że dzień 
wC"leśniej na trasie Oława-Gadziko
wice, będąc w stanie nietrzeźwym 
(1,82 promila), kierował fordem es
cortem. Wymieniony zapłacił 

grzywnę w wysokości 4 mln zł, 610 
tys. zł za pobyt w areszcie oraz 
otrzymał roczny zakaz prowadzenia 
pojazdów na terenie RP. 

Tego samego dnia Kolegium 
ukarało grzywną 1,5 mln zł oraz za
kazem (na 6 miesięcy) kierowania 

pojazdami me
chanicznymi 
nietrzeźwego 

(0,55 promila) 
Włocha, który 
kierował nissa
nem po ulicach 
Jelcza-Laskow 
ic . 
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Plę6 potil a god nę! 
dakolAaeale ze Itr. 1 

podjęli strażacy komendy i dow6dz
twa jednostki, jednak nikt nie 
spodziewał się, że będzie to dziel1 z 

Aby mieszkal1cy Oławy czuli się 
w miarę bezpiecznie, do str~niczej 
jednostki przybywali alarmowani 

Sytuacja pożarową w poszczególnych gminach przedstawia zestawienie interwencji. 

Miasto i gmina 

miasto Oława 

Jelcz-Laskowice 

Żórawina 

Domaniów 

Jednostka Ratowniczo
Gaśnicza w Oławie 

Tak jak w latach ubiegłych i w 
tym roku przyczyną większości 

pożarów była nieostrożność i lekko
myślność ludzi związana z porzuce
niem niedopałków papierosów i wy
palaniem traw. Kolejne przyczyny to 
wady techniczne maszyn rolniczych, 
zablokowane hamulce w wagonach 
powodujące snopy iskier zapalają
cych porośnięte pobocza torowisk. 
Wyjazdy do pożarów waastały z 
każdym następnym dniem, szczegól
nie w dniach wolnych. 

Dzień 23 lipca (sobota) 
rozpoczął się w jednostce od rutyno
wych czynności sprawdzenia i przy
gotowania sprzętu i samochodów. 
Dodatkową służbę w tym dniu 

1 9 7 17 
8 9 3 30 

rekordową ilością pożarów. Pier
wszy wyjazd nastąpił o godz. 1 0.20 do 
wypadku samochodowego na auto
stradzie, a już o godz.12.07 jeden 
samochód (połowa obsady jedno
stki) wysłano do palącego się zboża. 

Kolejne zgłoszenia następowały 
w odstępach minutowych i o 
godz.12.30 z jednostki wyjechał 

ostatni obsadzony samochód, w tym 
czasie teren miasta praktycznie 
pozostał bez opieki strażaków. 

Do następnych pożarów 

zgłaszanych kolejno o 12.45, 12.47 i. 
12.53 z braku własnych sit dyspono
wano jednostki ochotniczych straży 
pożarnych i strażaków z Wrocławia. 

Miejscowe 
zagrożenia 

11 
2 2 

1 
1 

strażacy wolnych zmian służbowych, 
niejednokrotnie korzystający z urlo
pów. Ściągnięto i obsadzono samo
chody gaśnicze z ZNTK, jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej wStrzelinie, 
rezerwowy samochód oławskiej 

straży i ochotniczych straży z sąsied
nich gmin. 

Do godziny 16 powstało łącznie 
14 pożarów, jeden wypadek samo
chodowy i jeden fałszywy alarm. 

Największy pożar powstał w 
leśnictwie Kopalina, gdzie najpra
wdopodobniej od iskier pociągu 

zapaliły się trawy na nasypie kolejo
wym, a następnie młodnik sosnowy. 
Wysoka temperatura oraz wzra
stający, zmieniający kierunek wiatr 
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Bystrzyca Olawska 

Le iei -, ni ae ! 
Terenowa Stacja Sanitar

no-Epidemiologiczna w 
Oławie informuje o pogorsze
niu jakości wody na tzw. ~dzi
kim kąpielisku" w Bystrzycy 
Oławskiej. 

Obecnie woda ta nie nadaje 
się do kąpieli. 

bardzo szybko rozprzestrzenił pożar 
na dużą powierzchnię· 

Do tego pat.aru paza całą załogą 
oławskiej jednostki wydysponowano 3 
samochody gaśnicze i cysternę z 
Wrocławia, cysternę z Brzegu, jed
nostki ochotniczych straży pat.arnych 
z rejonu oIawskiego, oleśnickiego, 

brzeskiego i namysłowskiego oraz 6 
samolotów gaśniczych, które 
dokonały 30 zrzutów wodnych. 

W akcji gaśniczej trwającej do 
godzin nocnych uczestniczyło 

łącznie 35 samochodów j 180 
strażaków. Ogień strawił 16,10 ha 
lasu, straty wyniosły 850 mLn zł. 

Dzięki poświęceniu i determinacji 
strażaków nie dopuszczono do 
rozległego pożaru całego komple
ksu leśnego. 

Kolejne dni służby w straży nie 
różniły się praktycznie od tego feral
nego dnia, jednostki interweniują 

przy podobnej ilości pożarów. 
Działamy na granicy wytrzymałości 
ludzi i sprzętu, którego praktycznie 
nie jesteśmy już w stanie 
konserwować i sprawdzać. 

Pozostajemy pełni podziwu dla 
załóg ochotniczych straży 

Bezpośrednią przyczyną 
pogorszenia jakości jest 
zmniejszenie zasobów wody w 
kąpielisku oraz wysokie tem
peratury otoczenia. 

pożarnych, które w pełni społecznie, 
dysponując własnym C'tascm, 1iosą 

pomoc wszystkim i w każdej potrLe
bie. 

mł. kpt. Ini.. Jacenty Sobotka 

ODESZLI 
(19.07. - 30.07.) 

• 
miasto i gmina Oława 

Bogdan Pikowski - 1948 r. 
Jan Hnatyszyn -1917 r. 
Franciszek Kuriata - 1927 r. 
Klementyna Matecka -1914 r. 
Jan Plewa - 1951 r. 
Adolf Ciastko - 1916 r. 
Olga Bechyne - 1908 r. 
• 

Jelcz-Laskowice 
Kazimierz Hryczyszyn -1922 r. 
KrzysztofŚmigiel- 1970 r. 
Czesław Kubasiński -1923 r. 
Maria PUszczak - 1931 r. 

Wcale się nie dziwię Czytelnikowi, który chwycił za słuchawkę i w ostrym tonie 
wyrecytował mi pretensje do ... Telewitji Polskiej SA. - Czy oni tam nie myślą, kiedy 
Chmurka i inne gwiazdki zapowiadające pogodę oznajmiają w triumfującym tonie, 
że jutro będzie słoneczna pogoda? Tu się nam szykuje klęska z powodu suszy, jest 
straszliwe zagrożenie pożarowe, a ci telewizyjni artyści z radością mówią o rekordach 
temperatury i wysuszenia kraju. Niech im pan tam coś powie, bo to nie do zniesie-. , nla .... 

Spełniłem prośbę Czytelnika, coś im tam powiedziałem, chyba jest skutek, ale to 
nie zmieniafaktu, że do końca lipca robiło się z każdym dniem goręcej, a deszczu aIJi 
na lekarstwo. Chyba teraz trochę lepiej rozumiemy zwyczaje Arabów i M.urzynów, u 
których w godzinach południowych życie nie-

A pozatem - w Oławie normalnie. Jeślijużjesteśmy przy basenie, to nadal codzien
nie i bezkarnie prute jest ogrodzenie z siatki, a cierpliwe łatanie dziur przez pracow
ników tego obiektu stanowi dorodny przykład syzyfowej pracy. Jakoś nikt nie potrafi 
podjąć skutecznej walki Z basenowymi wandalami. Jak zwykle w lipcu, ulice Oławy 
zasypywane są ziarnem, obficie spadającym z przyczep ciągnionych do elewatora. Ileż 
to ludzi nie umarłoby z glodu, gdyby to posiane po oławskich drogach zboże trafiło 
do głodujących w Afryce czy na innych kontynentach? Ktoś kiedyś policzył, że straty 
ziarna na trasie r..pokl do magazynów sięgają nawet 30 procent. To strasZlre! Ileś tam 
procent widzimy na drogach i oławskich ulicach. 

mal zamiera, tubylcy najchętnkj oddają się bez-
czynności, szukają cienia i ochłody - wcale nie z 
wrodzonego lenistwa, którego nie brak "' żadnej 
czę.yci świata. 

Już i my rozumiemy, że samo poruszanie 
się, od. przedpołudnia do wieczora, zwyczajne 
chodzenie, wiąże się z wielkim wysiłkiem. Nie 
ma czym oddychać, pot leje się strumieniami. 
Względną ciszę przerywają dość często syreny 
alarmowe straży pożarnej i pogotowia ratun-
kowego. Te pożyteczne instytucje nie tylko nie 
mogą sobie pozwolić na zwolnienie tempa, 
lecz muszą zwielokrotniać swoje wysiłki, 

mają roboty jak nigdy. Odpukać w nieheblo-

• 

wane, ale ten relwrdowo suchy lipiec, mimo ogromnego zagrożenia, nie od~ł się 
u nas wydarzeniami negatywnymi w dużej skali. Oby tak dalej, ale to w dużej mierze 
zależy od nas samych. Nie tyllw nie wolno nam rozluiniać uwagi, lecz trzebająjeszcze 
bardziej wyostrzyć. Choćby w czasie ~pacertl na terenie parku, czy nawet podczas 
pobytu na wliisnym ogródku hlb na podmiejskich terenach, zwykle zielonych, a teraz 
pożółkłych, wysuszonych, że wystarCI~ mała iskierka. Sygnał alarmowy już był, 
bowiem na terenie miasteczka, obok oczyszczalni przy b~'enie, zajęła się trawa, na 
~'zczęście szybko pożar zlokalizowalW. To skłoniło naszych komunalników do pospiesznego 
wykoszenia bujnej trawy na całym miasteczku. Wcześniej brakowało wyobraźni i 
czegoś tam jeszcze, żeby tę czynność wykonać ... 

A potem będą puchły ceny chleba i mąki, "bo się mniej urodziło". Jakoś nikogo 
. głowa nie boli, że tyle się zmarnowalb ... 

r 
Żeby nie kończyć w minorowym na

stroju, w atmosferze ostrzeżeń przed 
tym, co się może zdarzyć, jeśli poddamy 
się rozlufnieniu uwagi i wyobraini w 
tropikalnym upale, wspomnę o czymś 
miłym dla oławian, dającym ochłodę i 

• • • orzeiwienie. Pawilonik "Hortexu·, 
naprzeciw kościółka św.Rocha, był 

strzałem w dziesiątkę. Tam jest ruch 
przez cały dzień, można ochłonąć w 
tej oazie, przy stoliku, poza palącymi 
promieniami słońca. Kto następny po
myśli o takim słodkim kąciku, w in
nych punktach naszego mUlsta? 

Wasz Kogut 
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OPINIE PREZENTOWANE NA lEJ STRONIE 
tlE ZAWSZE ZGADZAJĄ SIĘ 
Z POGLĄDAMI REDAKCJI. 

W "Słowie Polskim" z dnia 20 Lipca 
ukazał się list Burmistrza Miasta Oławy dr 
iniJanillY Stcimaszek "KTO BEZ WI
NY?~ dotyczący pana Janusza Kilara. 

Chcialem tylko, jako przecięmy mie
szlamiec, dvrzuci~ komierl do ogródka. 

,y lokalu przy uL Chrobrego 15 maj
duje się sklep sprzed4jący całą dobę wyro
by alkoholowe. 

Niektórzy klienci tego sklepu pro
wadzą całodobową "dziołalfl()§ł rozry
wkową" różnego rodzoju. 

Działa to przede wszystkim "wycho
wawczo" na dziec~ które nie magą sil( 
bawi~ swobodnie na podwórkach i 
zieleńcach 

Pijak zawinił - odebrano koncesję na 
~'Przedl.lż alkoholu. To nie jest rozwiązanie 
problemu. 

Ale można by całodobową sprzedl.lż 
wyrobów alkoholowych przenid~ w 
niezamieszkałą CZ#~ miasta. lJjIbudowa~ 
pawi/on lub wyremonJowa~ jaJdi budy
nek. Wtedy smakosze wyrobów alkoholo
wych mogliby konsumowa~ je na miejscu. 

Co no to nowa Rado Miejska?, Poli
cja?, Straż Miejska? 

(Nazwisko i adres Z1IQIfe redakcji) 

Szanowna Redakcjo! 
Zwracam się z proibą o poruszenie 

tematu koszenia trawy obok budynku 
120-122 (i innych) należącego do ZGM 
w Oławie. Na osiedlu Chrobrego w br. 
trawa nie była jeszcze w ogóle koszono -
jestdmy jak wyspa w§ród bua.y,lków 
'IQleżących do SM "Odra" - przy których 
trawa jest wykoszona. Obok ,lQSZego do
mu trawa już wyschła, a pokrzywa wyrosła 
po pas. W naszym budynku mieszka kilku 
alergików, uczulonych 'IQ pylellie trawy, a 
szczególnie dziecko jest ciągle chore i 
załzawione, od kiedy kwimą trawy. Na 
ki/kukromq proJbę o wykoszenie trawy -
niellnie,u!ie słyszolam odpowiedi - za 
tydzierl . lub nie ma technic~ a dona 
osoba nie wie i przekaże. Dzwoniłam w 
ko,leu maja, miało b~ za tydzierl 
Wróciłam z urlopu w czerwcu i mowu lIa 
mój telefon ok. 20 czerwca -odpowiedzia
no -za tydzień; dzwoniłam ok. 8-10 lipca 
-mowu miało byt za tydzień, dziJ jest już 

.PODZIĘKOWANIE 
Sklad4m serdecme podzięko-wanie 

mieszkańcom ulic: Browamiarla, Brze
ska, Pałacowa, KoJciuszJd, Kopernika i 
Rze1:nicza w Oławie, którzy w dniu 
19.06.1994 r. swój glos oddali na moją 
skromną osobę· 

Jednoczdnie zapewniam swoich wy
borców, że godnie będę ich reprezentowal 
w radzie. 

Ponodlo bardzo serdecmie dziękuję 
Parlu mgr Krzysztofowi Rozenbergowi -
dyrektorowi Jelczallskich Zakladów Sa-

18. VII- a tra wa już się wysiewa. Wierr~ że 
w tej sprawie dzwonią i inni 10kalOrzy- bez 
skutku. 

I tak jest w każdej sprawie. Klatki są 
nie pOfnolowane. W okrlQch no korytarzu 
brak zamknię~ Gdy jest wiatr, okna sarne 
się otwieraj4 Są niesamowite przeciągi, 
ale gdy prosimy o jakiekolwiek naprawy w 
klatce - nieodmienna odpowiedź brzmi -
nie ma pieniędz.y. 

W końcu do kogo mamy się zwracać? 
Jł»koszenill trawy niby sprawa błnha 

i nie kosztowna - ale na tym przykladzie 
wicUJ~ bezkomo§~ pracoWTlików i 
lekceważenie naszych próib - dlatego 
proszę o pOInoc i to w imieniu innych 
lokolOrów, gdyż o lej sprawie na co dzierl 
rOZ1llOwiamy - dzwoniłam do Was, z na
pisaniem czekałam ponod tydzień . 
wierząc, że wykoszą - ale minął kolejny 
tydzień. .. 

(nazwisko do wiadomości reda
kcji) 

mochodowych za złożone mi życzenia z 
okazji wyboru na radlIego. 

Dziękuję także nadkom Waldemaro
wi Falonowi -Komendantowi Rejonowe
mu Policji w Oławie za stworzenie mi 
przychylnej atmosfery w okresie kompan; 
wyborczej oraz złożone życzerua. 

Za złożenie życzeń dziękuję także 
wszystkim kolegom z KRP Oława or(JZ 
mieszkańcom Oławy i rejonu olawsJdego. 
Skladam podziękowanie wszystkim oso
bom, które pomagały mi w kampano wy
borczej. 

Czesław Milon, 

Po audycji radiowej 
''Wakacje z Biznesem i Przygodą" 

Od kilku tygodni plakaty 
infonnowały mieszkańców, że 27. 07.1994 
Radio WROCŁA W goici w Oławie. 

Klo zaprasza, kto przygotowuje tę 

audycję - brak infonnacjL 
Czekałern na tę audycję, słuchając 

wczcmiej spotkania w/w Radia z innych 
miast Dolnego Śląska 

Audycja z Oławy mnie rozczarowała, 
nie było w niej ani biznesu, ani przygody. 

Po raz pierwszy przedstawiciele mia
sta nie mieli /lic do zaoferowania i zare
klamowallia. Mówiqc krótko, miasto nie 
było przygotowane na tę audycję. 
lJjIstępujące tam przed mikrofonem oso
by - nieprr;ypadJwwe (panowie Markie
wicz, Trybulsld, Jakubowicz) nic nill mieli 
do powiedzenia, z.arlllcJanwwania, z.apro
szenia. Na pewno słuchał nas cały Dolny 
Śląsk. i jeszcze trochę Polski. Nie wiern, 
kto zawinił, nie ma usprawiedliwienia. 

Mam odczucie, że w Oławie ,uc się 
nie dzieje i o Oławie, mieJcie Sobieskich, 
nikt nie potrafi mów~. Przecież stąd po 
1946roku wyszlijużwielcydla miasta, dla 
Polski i żyjq aktualnie, mają coi dopowie
dzenia i przypomnienia. 

Jeżeli PQflstwo z Nowych Władz ni~ 
potraficie prze/uJza~ dobrych ofert z 

W sprawie wyboru wójta podjęto 
uchwałę o ogłoszeniu konkun.u, ustalając 
następujące Jayteria: 

- zamieszkały na terenie gminy, 
- wykształcenie minimum §rednie, 
- staż pracy na stanowisku kierowni-~~ ____________________________________________________ ~ ____________________________ ~ Co/m5la~ 

• . dobry stan zdrowia. 

a n k Za C h O d n •- . A.. w s p ra wi e Powyi.rze Jayteria radlli zaakcepto-
wali jednogloinie bez uwag. 

Odd · ł Ot· "Przerwanej sesji" Sesja w dniu 15 lipca przebiegała w Z I a w a w I e napiętej sytuacj~ ton narzucali Edward 

działając na podstawie art,40 ust, 1 Ustawy z 3 lutego 1993 r. o restru
kturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych 
ustaw (Dz.U. nr 18 poz.82) 
Ogłasza 

o zamiarze sprzed aty wymagalnych wierzytelności w stosunku do 
następujących d/utników: 

Lp. 

L 

2. 

Nazwa i adres dłużnika 

Zenon Darowski - Zakład Produkcyjno
Handlowy, Owczary 91 

Edward Nowak - Zakład Og6lnobudowlany 
Bystrzyca Oławska ul.Niecała 20 

Zadłu:tenie w 
mln zł 

335,9 

159,2 

W związku z ukazaniem się artykułu 
"Przerwana sesja" i drugiego, obok "Wszy
stko zależy od rllUJlISów'~ 'la temat sesji 
Rady Gminy Domalliów, napisanym 
przez Andrzeja Chorążego, chciałbym 
sproslOwa~ niektóre zagadnienia 
ustOSUllkowa~ się do ich treJcL 

W wyniku przeprowadzonych wybo
rów samorządowych w dniu 19 czerwca 
br., w skłDd Rady Gminy Domaniów 
weszło 8 członków SW, 5 członków 
PSL, 4 członków niezależnych i 1 
członkini KGW, Ponieważ żadna z tych 
partii i organizacji nie miała 

bezwzględnej większoJci glosów, 
rozpoczęły się przetargi pomiędz.y radny
mi PSL a SLD na temat jednania sobie 
pozostałych członków tj. 4 niezależnych, 

Zainteresowanych zaprasza się do podjctcia rokowali w sprawie ponieważ członkini KGW tuż po wybo-
nabycia wierzytelności. rach przy/4czyła się do PSL. 
Z dokumentacją dotyczącą wierzytelności moma zapoznać się w Oddziale Jako pierwsi, radni z ramienia SLD 

Banlcu Zachodniego SA Oddział w Oławie, ul.3 Maja 2a, telefon 330-41, rozpoczęliJmy rozmowę z radnymi z 
330-42 wewn. 116 lub 118. ugrupowania niezależnych na temat dol-

Zamiar podjcecia rokowali zainteresowani mogą zgłaszać pod powy1.Szy szej współpracy i kandydatów na prze-
adres w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. wodniczącego Rady Gminy oraz wójta. 

Zgłoszenie winno zawierać: Członkowie ci nie wyrazili zgody na 
. . współpracę i na przedstawione kondydo-

- tmtce, nazwisko i adres albo nazwę (firmę) i siedzil>ft zainteresowanego, lwy, stawiając większe wymagania, w 
- ogólną informację o statusie prawnym zainteresowanego, wyniku czego przył4czyli si~ do PSL, 
- warunki nabycia wierzytelności (cena i forma płatności). tworząc koalicję. Mając przewagę 
W rokowaniach nie motc brać udziału dłutoik ani podmioty związane z bezwzględną głosów 10 do 8 postanowili 

dłutoikiem stosunlciem zaletoości lub dominacji, w rozumieniu Ustawy z podzielić wszystkie funkcje pomiędz.y 
dnia 22 marca 1991 r. siebie. 

- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i fundus1..acb W dniu 1 lipca br. na pierwszej se-
pow'e n'czych CD U 35 155 447) sji, w wyniku glosowania, stosunkiem t r t z. . nr . , poz. , poz. . 

~==========================:::':' głosów 10:8 na przewodlliczącego Rady , Gminy Doman;ów został wybrarly Zbig-

Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy 
w Oławie 

ogłasza ustny przetarg na sprzedaż 
samochodu marki nysa, Nr p.336657. 

Przetarg odl>ftdzie się 20.08.1994 r. o godz.9.00 w budynku Spółdzielni 
przy ul.Sienkiewicza Sa. 

Cena wywoławcza pojazdu 10.950.000 zł. 
Wadium w wysokości 10% wartości pojazdu należy wpłacić do kasy 

Spółdzielni najp6źniej do dnia 19.08.1994 r. 
Pojazd motna oglądać codziennie w godz. od 9.00 do 12.00. 
ZaslrZega się motliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

niew Krzyk, który pracuje w Komendzie 
Rejonowej Policji w Oławie. Na delega
ta do Sejmiku Samorządowego wybrano 
Bogdo,1Q Kożaka, rolnika z Polwicy, 
również glosami 10:8. 

W sklad zarządu gtniny w wyniku taj
nego glosowania weszli: Marian Łania, 
rolnik z GoszCo/ny, Leszek Dojakowski -
rolnik z Domaniowa, Zbigniew Krzyk -
przewod1liczący Rady Gminy i Tadeusz 
Drużkowsld, rolnik z Jankowa - oprócz 
Zbigniewa Krzyko - wszyscy z SLD. 

Skorupski - radny z Domaniowa oraz Jó' 
zef Siatkowski z lJjIszkowic i można było 
wnioskowa~, że co najmniej połowa rad
nych ze strony koalicji i SW miała ~
rowa1U~ ambicje zdobycia wladz.y. 

Wczasie skladania ofert do kollkur:su 
na wójta o/uJzalo się, że proponowana 
kalldyd4tko z PSL Dorota Swadek
Schneider nie odpowiad4 ustalonym Jay
leriom - nie mo 5 lat pracy IIa stanowisku 
kierowniczym, ale przedstawiID za1wiad
czenie o pracy w gospod4rstwie, które 
mialoby zastąpi~ ten staż. Ponomo, na 6 
kondyd4tów, dwóch innych też nie mialo 
odpowiedniego stażu wymaganego w kon
kursie, ale członkowie PSL i IIiezależlli 
zatbJwali sobie pytania jak skloni~ SLD 
do dopuszczenia tych osób do konkursu. 

Edward Skorupski i Józef Siatkowski 
zgłosili, że otrzymali anonimy z 
pogróżkmni o podpalmiu. Siatkowski 
o.łwiadczył, że no skutek otrzymanego 
anonimu bierze udzioJ w sesji (5 lipca), 
lecz nie będzie gło~waL Ponieważ nie 
wszyscy Iamdyd4ci odpowiadoli Jayte
rium ustalonym uprzednio, przewodni
czący Rady zaproponował przesłuchanie 
wszystkich kondydotów na wójta, po któ
rym członkowie Rady zadecydują o dopu
szczeniu ich do konkursu. 

Poszczególni kondydoci na wójta 
przedstawili swoje programy pracy co po 
częici lIlalazlo odbicie w przedstawio
nych artykułach Waszej gazety. 

Ponieważ byłem jednym z kondyda
tów IIa wójta, zostałem wywolany jako 
pierwszy i przedstawiłem mój program, 
który był programem mojej parti~ SLD, 
w kampanii wyborczej. Nie było tam ta
kiego stwierdzenia, jak podano wartyku
le: "ażeby podreperowa~ finanse gminy, 
będzie się stara l wyciqgną~ możliwe do 
zdobycia pieniądze od wszystkich'~ co 
jest nieprawdą i oburzyło mieszkońców. 

W dalszej częici sesji' wszyscy 
następni kandydaci na wójta przedsta
wili mój program jako swój wlasny, cza
sami nie wiedząc gdzie leży ta miejsco
woi~, Ila której chcą wykolla~ 

inwestycji:, natomiast lIikt z kandydatów 
nic wyjainił jakim sposobem zrealizuje 
swój program, mając tak mały budżet 
gminy. 

wo 

Oławy, to podpowiem WAM, czego lIie 
należy reklamowa~: 

l. Nawierzchni na ulicy Strzelnej. 
2 Reklamy Spółdzielni Wielo

braniowej, za Hortexem 
3. Braku podjazdu dla inwalidów za

równo do pogotowia i szpitala (strome 
schody). 

4. Zieleni przy PLPilsUdskiego (usta
wienie lam tzw. targowiska "bis" -przypo
mina mi się plac gdy handlowala tam 
Ruzia. 

5. Niedokończorlych prac przy Po
mniku Losów Ojczyzny (moli/aż tablic). 

Mam nadzieję, że ktoi zainteresuje 
się tym problemem, a czytelnicypodejmą 
dyskusję· 

Uważam, te jest to również materiał 
na kolejrIQ sesję RADY MIEJSKIEJ - co 
ma zarządzo~ przez kolejne 4 lata (BwJes 
Co/ przygod4?) Według starych z.asad -~ 
wreszcie po nowemil rgodniez ŹJ'cr.llniem 
wyborców, którzy glosowali na Radnych, a 
nie na WŁADZE MIASTA, które cieszą 
się, że wprowadziły ze starego ZAR7...ĄDU 
ileJosób? 

Ślę poztfrowierlia. 
Wasz stały czytelnik i mieszkaniec 

Oławy od 1946,. 
I ' PATRIOTA 

Po przesłuchaniu wszystkich kandy
dotów radny Józef Frątkiewlcz z PSL 
oJwiadczył, że w związku z anonimami i 
oburzeniem mieszkańców Domaniowa 
uczesmiczących w sesji nie będzie 
glosował i wyszedł z sal~ również za nim 
wyszli prawie wszyscy radni z PSL i 
niezależh~ wyszedł też Józef Siatkowski, 
a nie jak podorw w artykule, że wytrwał 
do ko,lea. W sytuacji lej ogłoszono 

przerwę w obradach. Członkowie SLD 
zostali poproszmi do oddzielnej sali w 
kawiam~ gdzie przebywali pozostali rad
ni i tam próbowarlO przekonać do dopu
szczenia wszystkich kondydatów do wy
borów, bez względu na staż pracy. 
Ponieważ atmosfera była napięta i nie 
sprzyjała dobrej pracy rady, 
oJwiadczyłe,n, że nie możemy dopU§ci~ 
tych 3 osób do konkursu zamykojąc 
Sza'lSę innym, zaproponowałem równo
czemie, aby drugą częJ~ sesji odło~ na 
dalszy termin, ogłaszając dodotkowy 
kO'lkurs na wójta przy zmianie punktu 3 
kryterium na "staż pracy ogółem 5 lat, 
bez względu no zajmowane stanowisko". 
Na mój wniosek uchwała została 

podi~ta i ustalono termin obrad no 30 
lipca b.r. 

Jak wynika z przedstawionych sy
tlJlJcj~ powodem przerwania sesji nie 
były anonimy, czy rozsądek radnych, lecz 
jedynie zmiana kryterium konkursu, by" 
dopU§ci~ kandydotkę z PSL. 

Zdoję sobie sprawę, że nk będzie 
współpracy w iwietle powyższych mani
pulacji z koalicją i nie będę mógł 
realizowa~ zamierzonego celu, jaki 
okrdliłem w programie, stąd 
postalIowiłem ZTezygnowa~ z kandydo
wania na wójta w obecnej kadencji. 

Z rezygnacji mojej będą zadowoleni 
pracoWTlicy Urzędu Gminy Domaniów 
oraz niektórzy radn~ ponieważ wiedzą, 
że jestern wymagającym i zdyscyplinowa
nym, nie wchodzę w żadne uklady 
koleżeńskie, by móc stwarza~ 
możliwoJci dodatkowych korzyici oso
bistych. 

Przy prezentacji mojej kandydatury 
były poruszane sprawy mego zakladu 
pracy z podziwem, "ie jeszcze ismieje a 
nie powinien" - są to słowa byłego rad
nego ze wsi Janków, Jana Mrow;'lskiego. 

Uważam, że "a sesji w dniu 30 lipca 
b.r. zwycięży zdrowy rozsądek i wybrali y 
zostanie odpowiedni kondydat IIa wójta, 
który będzie lepszym gospodarzetT~ 

Z poważaniem 
WiOlefm My~ków 

przewodniczący Komitetu lJjIborcze
go SW 

radlly gminy Domaniów 
(skróty pochodzą od redakcji) 



wo 

Domaniów 

Wójta już mamy. Najwięcej 

emocji wzbudziło jednak ustalenie. 
jak bardzo Go cenimy - w formie 
pieniężnej. 

Do konkursu na najbardziej od
powiedzialne stanowisko w gminie 
stanął jeszcze jeden kandydat - Jan 
Gołąb. Przedstawiając swój pro
gram zmniejszenia bezrobocia i 
zwiększenia dochodów gminy, 
wskazał na potrzebę tworzenia no
wych miejsc pracy: w rzemiośle, 

przetwórstwie i handlu. Z kandydo
wania zrezygnował natomiast Wil
helm Myśk6w. Po pierwszym etapie 
głosowania, z sześciu startujących 

zostało dwóch, którzy otrzymali 
największą ilość głosów: Tomasz 
Bartoszewicz I Jan Gołąb. W dru-

Jelcz-Laskowice 

15 lipca w drugim posiedzeniu 
l/nieustającej" (wyborczej) sesji Ra
dy Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 
wybrano przewodniczących stałych 
komisji działających przy Radzie, 
oraz zastępców przewodniczących. 
Składy komisji ustalono wcześniej w 
oparciu o deklarację radnych, którzy 
akces do poszczególnych komisji 
zgłaszali sami. 

Oto przewodniczący komisji (w 
nawiasie ich zastępcy): 

Ogłaszamy drugą edycję nasze
go konkursu na naj ciekawsze, naj
zabawniejsze, najlepsze zdjęcia wa
kacyjne, przedstawiające naszych 
Czytelnik6w. 

Na Wasze fotografie, najlepiej 
dobrej jakości, czekamy w redakcji 
do końca września. Najciekawsze 
opublikujemy, a autor najlepszego, 
naszym zdaniem, zdjęcia otrzyma 
aparat fotograficzny od sponsora 
naszego konkursu, którym jest re
stauracja "Paradise". Oprócz na
grody głównej przyznamy trzy 
wyróżnienia - nagrodzone filmami 
FUJI. 

OGNISKO 
22 sierpnia odbyło się'spotkanie 

miłośników Nowego Otoku. Spot
kanie przebiegało w miłej atmosfe
rze, były występy dzieci, wspólna za
bawa i pieczenie kiełbasek. 

Degustacja wspaniałych wypieków 
tutejszych gospodyń. Na spotkanie 
zaproszono władze miasta w oso
bach zastępcy burmistr~ Krzyszto
fa Trybulskiego oraz radnego J6ze
fa .Jarosza. Dyskutowano o 
problcmach teJ. "nowej dzielnicy" 
miasta. Wspólnie 7.8slanawiano się 
jak najlepiej rozwiązać nurtujące 

mieszkańców problemy. Nalety 
podkreślić, te do końca imprezy nie 
zauwatono ani grama alkoholu. 

gim etapie wyłoniono "gospoda
rza" naszej gminy. Nowym wójtem 
został Tomasz Bartoszewlcz 
(głosami 9 do 6). 

W trakcie dyskusji jeden z 
sołtysów wyraził oczekiwanie wobec 
wójta, teby gospodarką się zajął, bo 
zbota nie można sprzedać. 

Z rozwiązaniem tego problemu 
wójt Bartoszewicz powinien sobie 
poradzić, mając gruntowną wiedzę 

w zakresie organizacji produkcji 
roślinnej. 

N ieoczekiwanie trudne dla Rady 
okazało się określenie, czym 
kierować się przy ustaleniu wynagro
dzenia wójta. Po burzliwej dyskusji 
uchwalono pobory niskie, jak na tak 
odpowiedzialne wymagające 

- rozwoju gospodarczego i fi
nansów - Stanisław Grzesik (Tade
usz Górski). 

- samorządu i prawa - Henryk 
Kłak (Joanna Furdykoń). 

- kultury, sportu, zdrowia i 
oświaty - Aleksander Mltek (Tade
usz Lisek). 

- rolnictwa i ochrony środowi
ska - Jan Wlnnicki (Jacek ZIaja). 

- rewizyjna - Bronisław Szel
wach (Danuta Pukajło). 

Nie przegap oka:ljjl. Wiemy, że 
masz lub będziesz mieć mnóstwo 
zdjęć z tegorocznych wakacji. Nie 
wierzymy, że nie ma wśród nich cie
kawych, Interesujących, zabaw
nych ... Nie bądi sknerą, podziel się 
z nami swoją wakacyjną przygodą! 

Fotografie można przynieść 

bezpośrednio do redakcji (Rynek 
12a, w podwórzu za szkołą mu
zyczną) lub wrzucić do skrzynki re
dakcyjnej w bramie naprzeciw poli
cji. 

No to pstryk - I będzie nagroda! 

wszechstronnej wiedzy stanowisko -
ok. 11.424.000 brutto. 

Czy nie lepiej przyjąć zasadę: 

płacę i wymagam? Płacę uczciwie i 
wymagam efektywnej pracy. 

W trakcie sesji wybrano również 
przewodniczących komisji stałych 

Rady: rewIZYJnej Wilhelma 
Myśkowa, budtetu, finansów i pla
nowania - Danutę ł..ebe~ oświaty, 
kultury i spraw socjalnych 
Franciszkę Domańską, rolnictwa, 
ekologii i porządku publicznego -
Stanisława Nowaka. 

Zastępcą wójta został dotych
czasowy sekretarz gminy - Józef Li
stwan. 

Kolejna sesja Rady Gminy 
odbędzie się W czwartek, 18 sierpnia, 
o godz.9.00, w sali GOK w Doma
niowie. 

Andrzej Chorąży 

Oława • Nowy Górnik 

Czynna. codzlermle 
od godz. 10.00 do .. rano 

Dzieci ze szkół podstawowych z 
terenu gminy Jelcz-Laskowice, wy
poczywające na tygodniowych tur
nusach nad jelczańskim stawem, nie 
mogą narzekać na brak warunków 
do dobrego wypoczynku. Nadmiar 
słońca i wysoka temperatura to po 
prostu problem kierownictwa obozu 
i opiekunów dzieci. 

W każdym tygodniu wypoczywa 
tam 20-30 uczniów pod opieką wy
chowawców Anny Witkowskiej i 
Macieja Stelmaszka. Komen
dantką obozu jest Mirosława Grod
nicka, a ratownikiem - Szczepan 
Kobel. O czystość w obozie i 
dostawę posiłków dba kwatermistrz 
- Danuta Kobel. 

Za pobyt na turnusie dzieci 
płacą jedynie 60 tys. zł za 5 dni wypo
czynku, podczas gdy samo tylko 

Naiwnych nie brakuje 

ó .. 
- Dzieli dobry, nazywam się Jó

zef Łoś, jestem zastępcą burmi
strza Oławy - powiedział Markowi 
W. mężczyzna, który podszedł do 
niego na Dworcu Głównym we 
Wrocławiu. - Mam pecha. Właśnie 
muszę kupić opony, a zabrakło mi 
milion złotych. Czy mógłby pan m
nie poratować? W poniedziałek 

mam zarząd, będzie pan mógł 

przyjść do Urzędu Miasta i odebrać 
sobie pieniążki. Pomoże pan? 

Dlaczego miał nie pomóc 
schludnie wyglądają cemu mężczy
źnie, wzbudzającemu zaufanie. No i 
burmistr.lOwi! 

W umówiony poniedziałek Ma
rek W. zjawił się w sekretariacie 
urzędu. 

- Dzień dobry - zwrócił się do 
sekretarki, nie zwracając uwagi na 
stojącego w pomieszC'zeniu 
mężczyznę. - Chciałbym rozmawiać 
z panem J6zefem Łosiem. 

- Stoi pan obok niego - szepnęła 
zdziwiona sekretarka. 

- Nie. Proszę nie żartować. To 
pnecież nie jest burmistrz Łoś. 

- Co! Ja nie jestem burmi
strzem ł..osiem?! - wtrącił podener
wowany jut mężczyzna, stojący 

dotąd w milczeniu. - To kim ja je
stem? 

- Nie wiem, ale pan ł..o§ był inny. 
Pan nie jest Łosiem! - powtórzył 

równie zdenerwowany Marek W., 
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wyżywienie dzieci kosztuje w tym 
czasie 155 tys. złotych. 

Program zajęć jest różnorodny -
od autokarowych wycieczek do 
Wrocławia na różne imprezy po 
naukę pływania. Każdy turnus 
kończy się egzaminem na kartę 

pływacką i większość uczestników 
obozu ją zdobywa. 

Dzieci korzystają bezpłatOle ze 
sprzętu pływackiego - kajaków i ro
werów wodnych. Organizowane są 
dla nich dyskoteki oraz różne kon
kursy z licznymi nagrodami. 

Oprócz zasług kierownictwa 
obozu i kadry opiekunów, sprawna 
organizacja wypoczynku dzieci na 
turnusach jest równiet zasługą 

władz miasta i gminy JelC"z-Laskowi
ce, które w 95 procentach finansują 
cale to potyteczne przedsięw.dęcie. 

a urmis rzall 

bo zaczął już c~ niedobrego 
podejrzewać. 

- Alei naprawdę stojący obok 
pan to zastępca burmistrza J6zer 
Łoś jeszcze raz spokOjnie 
potwierdziła sekretarka. A wiado
mo, że sekretarka zna swojego szefa 
najlepiej. Marek W. załamany 
machnął ręką - Alejestem naiwny ••. 
- szepnął. 

Oczywiście Józef Łoś, ten pra
wdziwy, nikomu niczego nie musiał 
oddawać, bo przeciet nic potyczał, 
choć żal mu się zrobiło na pewno 
wystrychniętego na dudka Marka 
W., który w końcu zaufał nieznane
mu mężczyźnie na sam dźwięk jego 
nazwiska. 

Z całej tej historii, jak najbar
dziej prawdziwej, wynikają dwa 
morały, częściowo prLeciwstawne 
sobie. Pierwszy taki, że zaufanie do 
władzy samorządowej w narodzie 
nie ginie. Drugi natomiast taki, że 
nie należy ufać nikomu, nawet 
jeżeli twierdzi, że jest burmistrzem. 

PS Zeby całoŚĆ zakońC'l}'ć, 
dodać nalety, że autentyczny J6zef 
Łoś nie ma samochodu, prI.}'naj
mniej na razie. Jeśli więc zwróci się 
do Was ktoś szukający pieniędzy na 
opony i będZie twierdził, tA! nazywa 
Się ł...oś, lepiej zawołać pohcJ<f. 
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Lubiatowo '94 

ją ro '.11 
- Jestem zadowolony tak z kuchni, z pracy drużynowych, jak l z dzieci 

-powiedział nam na tydzień przed kOlkem obozu harcerskiego w Lubiatowie 
komendant Marian Puszka. 

Na dwu turnusach tegorocznego obozu wypoczywało w sumie prawie 450 
uczestników. Po raz pierwszy było tak dużo dzieci z domu dziecka, opieki 
społecznej i podoławskich wsi. Pobyt na obozie kosztował 1,9 mln (2 tygod
nie) lub 2,4 mln (3 tygodnie). Dzienną stawkę żywieniową wyliczono na 40 
Iys .zł. Dużą część opłaly pochłonął transport do Lubiatowa i z powrotcm - aż 
500 tys.zł od osoby. Mimo lO oławski obóz był i tak najtańszym spośród 
wszystkich obozów w lubiatowskich lasach. 

Podobnie jak rok wcześniej, obóz był w zasadzie kolonią pod namiotami 
(szczególme na II turnusie, gdzie ok.90% uczestników nie miało nic wsp6l
nego z harcerstwem). Tak samo było zresztą z drużynowymi, wśród których 
połowa to takie nieharcerze. Trudno się jednak temu dziwić, skoro w całej 
OłaWI > Jako tako funkcjonują zaledwie cztery drużyny harcerskie. Być może 
to JUż zmierzch masowych organizacji młodzicżowych? 

Na obozie w Lubiatowie rzadko można było zobaczyć harcerski mundur. 
Zaniechano typowej harcerskiej dyscypliny, choć pewne elementy życia har
cerskiego próbowano z dość dużym skutkiem wpajać uczestnikom. W tym 
roku nowym sposobem na sukces obozowy był tzw.KAT, czyli Krąg Aktyw
ności Twórczej. Była tO inicjatywa wywołująca w uczestnikach chęć rywaliza
cji, wykazania się w rÓŻnych dziedzinach twórczości, popracowania nad sobą. 
Za kat.de dobrze wykonane zadanie obozowicze otrzymywali specjalnie na tę 
okazję przygotowane plakietki - odpowiedniki dawnych harcerskich spraw
noścI. Jak zauważyliśmy, na obozie KAT cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Dlieci pisały wiersze, śpiewały, próbowały sitw różnych formach teatralnych, 
a potem z dumą nosiły przypięte do ko zulek plakietki-nagrody. KAT spełnił 
swoją rolę .. · 

"Morze, słońce, las 
Lubialowo 
Mile spędzony czas 
Lubiatowo 

* 

M ilość, przyjaźń, więi. .... 
Lubiatowo 
Hasło: Wakacje '95 
Lubialowo" 

(hasło przygotowane na jeden z obozowych konkursów dru
giego turnusu przez drużynę II "Aniołów", pod opieką 
drużynowej podharemi trz Marii Reczuch) 

Na jedzenie obozowe w tym roku mało kto narzekał. Kucharki natomiast 
wyjątkowo chwaliły uczestników z domu dziecka, którzy bardzo ofiarnie 
pomagali w obozowej kuchni. 

* 
Podczas tegorocznego obozu na wysuszone namioty praktycznie nie 

spadła ani jedna kropla deszczu (przynajmniej przez pierwsze 4 tygodnie). 
Niesamowite upały podczas tego lata pomieszały nieco szyki obozowi
czom. Susza spowodowała zakaz wstępu do lasu, co w przypadku uczest
ników obozów połotonych w ~rodku lasu znaczyło po prostu ograniczenie 
swobody poruszania się po okolicy. 

Trzydziestostopniowe upary nie szły niestety w parze z temperaturą 
wody. Było sporo takich dni, gdy na plaży w słońcu temperatura sięgała 
400 C, natomiast w morzu miała zaledwie 11-14 stopni. Dawało to tak 
dutą rótnicę, że kąpiel naletała niemal do bohaterskich wyczynów. 
Większości pozostawało więc na plaży spacerowanie lub ostrotne opala
nie się. 

* 
Podczas trwania obozu organizowano wiele konkursów i zabaw o 

zabarwieniu harcerskim, podczas których uczestnicy znakomicie się bawi
li - nawet ci, którzy do tego typu form wypoczynku podchodzą na ogół 
sceptycznie. 

* 

wo 

zu .,~ 
przyjacielu ! 

Przesyłam Ci barrho cieplą i ser
deczną braJnią iskierkę - laką samą, 
jaką co wieC1Pr PLlttC%llją w krąg 
swych podopiecznych - przyjaciół 

drutynowi. 

Nieprzypadkowo zastąpiłam 

słowo "harcerzy" innym zwrotem. 
Zrzeszonych, mundurowych 
członków ZHP jest tu naprawdę nic
wielu. A jednak daje się odczuć, te to 
obóz pod patronatem Komendy Huf
ca. Obozowa kadra robi wiele, by wy
poczywająqych w pięknym, 

nadbałtyckim lesie młodych ludzi 
zapoznać z harcersJdmi tradycjami i 
obrzędami, by odnaleźć, być mote, 
tych, co to z radością i dumą będą na 
bluzach mundurów po lewej (tej od 
serca!) stronie nosić krzy te księdzn 
Lutosławskiego. My!lfb te trzy tygod
nie spędzone w lubiatowskim lesie na 
zawsze pozostaną w pamięci wielu 
jako czas wspaniałej zabdwy i nauki. 

Bo był jut i bieg sprawnościowy z 
elementami samarytanki, i nocny 
alarm z "marszem po !wiatlach", i 
"burza mózgów", a nawet konkurs 
rzetby w piasku. To dopiero polowa 
tumusu, a ju.t niemal kaidy mógł się 
wykazać SWOllnt zdo/nofciami. 
Tworzą obozowi poeci. W obozowej 
skrzynce Amorka znaleźć moina cie
kawe wyznania dla szczególnie bli
skich. Każdy mote zdobyć indywidu
alne mistrzostwo (mistrz plastyki, 
SpoIW, pióra, sztuki aktorskiej, a 
takie "tęga głowa" i "harcownik"), a 
wraz z nim pamiątkową odznakę. 

Wiesz; wyczuwam wśród zieleni, 
szeptu morza i śpiewu leśnej zwierzy
ny niepowtarzalną więt jakiej nie da 
się stworzyć w innym miejscu. 

"Czuwaj" płynące nie!mialo z ust 
obozowicza nabiera uroku i blasku. 
U!miech osoby, o której istnieniu je
szcze wczoraj nie miałam pojęcia 
sprawia, te powiększa się grono mo
ich przyjaciół. To nie tylko moje od
czucia. Wierzę, te jut wkrótce, przy" 
obozowym ognisku z ust wielu na
szych rówieśników popłyną szczere, 
pełne wzruszenia słowa, które będą 
deklaracją powrotu tutaj znów za 
rok Bo przeciet, jak mówi stara, od 
laJ rozbrzmiewająca w Lubiatowie 
harcerska piosenka: 

"Klo raz p17,Yjat.ni pozna moc, 
nie będzie trwonitsł6w. 
P17,Y innym ogniu, w inną noc 

do zobaczenia znów." 
JustynaG. 

(Iwrcerlw 11 turnusu) 

PS. Prawda, ze za rok dołączysz 
do naszej lubiatowskiej wspólnoty? 
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w ostatnich pięciu latach, w 
Jelczańskich Zakładach Samocho
dowych ogromnie zmieniło się pra
wie wszystko. Pracuje tam znacznie 
mniej nit połowa dawnej załogi, pro
dukuje się pojazdy tak nowoczesne, 
że ze "starych" została tylko nazwa 
jelcz, ale liczbowo jest ich dziesiąta 
część tego co przedtem. Nie 
zmieniło się tylko jedno: kolonie let
nie. Na nadmorski wypoczynek wa
kacyjny, jak dawniej, pojechały i w 
tym roku wszystkie dzieci pracowni
ków JZS, które chciały tam 
pojechać, 'a rodzice tego sobie 
życzyli. Łącznie na dwa 3-tygodnio
we turnusy 418 dziewcząt i 
chłOpców, "absolwentów" klas od IV 
do VII włącznie. 

Jeśli się weźmie poci uwagę 60-
procentowe zmniejszenie załogi';' to 
proporcjonalnie wyjechało teraz 
znacznie więcej niż przedtem, gdy na 
trzech turnusach przebywało łącznie 
około 600 kolonistów. 

Tak więc zgodnie z jelczańską 

tradycją, sześć autokarów zbierało z 
kilkudziesięciu miejscowości uczest
ników II turnusu, którzy wczesnym 
rankiem w niedzielę, 24 lipca, wybie
rali się do Tymienia. 

W uzgodnieniu z Henrykiem 
Żygadłą, kierownikiem jelczańskie
go Biura' Socjalnego, które jest 
organizatorem kolonii, dołączam db 
grupy, wyjeżdżającej z Oławy. Przed 
dworcem PKS - gromadka czekają
cych na "swoje" autobusy. Nastrój 
raczej poważny, taki jak zwykle 
przed rozstaniem, zakłóca przyjazd 
uczestników dyskoteki z ośrodka 

nad jelczańskim stawem. 2enujący 
bełkot, popis plugawości w wykona
niu nastolatków. - Swołocz - dosad
nie określa to półgębkiem jeden z 
odprowadzających rodziców, ale 
nikt nie interweniuje, bo z rozwy
drzoną grupą nie ma żadnych szans! 
Zresztą dochodzi godzina piąta, 

podjeżdżają tr.l}' autokary, koloniści 
wsiadają. 

Pożegnalne uściski, przypo
mnienia, gesty. Wychowawcy spraw
dzają listy, tu nikogo nie brakuje. 
Jest też dr Andrzej Wicher, który 
będzie leka~em kolonijnym. 
Odjeżdżamy do Wrocławia, gdzie 
przed dworcem Wrocław-Nadodrze 
spotyka się cała szóstka jelczów. 
Czekamy do 6.15 bo w swoich miej
scowościach nie zabrała się dwójka 
mających wyjechać. Jak się potem 
okaże, jednego sp~źnialskiego do-

wiezie tata pociągiem do Tymienia. 
Zaspali... 

Rusza .cała kolumna. Kilkugo
dzinna podróż mija spokojnie, choć 
upał dokucza coraz bardziej, a za 
Szczecinkiem, w autobusie nr 4 efe
ktownie strzela wewnętrzne tylne 
koło. Co to znaczy jednak jazda w 
kolumnie! Zatrzymują się trzy 
jelczańskie pojazdy, każdy z dwoma 
kierowcami. W szóstkę szybko, choć 
pOL lał się strumieniami, uporali się z 
wymianą koła. 

Do Tymienia, leżącego między 
Koszalinem a Kołobrzegiem, 

dojeżdżamy więc trochę później niż 

pierwsza trójka. Tamte autokary już 
są we władaniu uczestników I turnu
su, wśród których trwa niesamowite 
misterium pożegnań. Próbuję pytać 
o wrażenia, jak im tu było, a oni 
niczym w transie, wykrzykują jakieś 
słowo: wspaniale! cudownie!, lub tyl
ko machają ręką i rzucają się w wir 
żegnania z koleżankami, kolegami, 

wychowawcami, z ludźmi z kuchni i 
obsłu gi technicznej, z kierowcą kolo
nijnego autokaru, z tymi, którzy czu
wali i troszczyli się o wszystko przez 
3 minione tygodnie. 

Obficie zraszane są łzami te 
chwile przed rozstaniem po 21 
słonecznych dniach. Nie trzeba 
słów.,. 

Nowi koloniści ze swoimi 
bagażami gromadzą się przed 
głównym wejściem do Szkoły Pod
stawowej w Tymieniu, gdzie u góry 
wisi transparent: "Kolonie letnie 
JZS". 

Kierownik tej kolonii - Florian 
Karg, oa co dzień pracownik Biura 
Socjalnego JZS, ma kwalifikacje i 
wieloletnią wprawę, więc trudno się 
dziwić, że wszystko przebiega nie
zwykle sprawnie. Wedle wcześniej 
przygotowanych wykazów, koloniści 
są wywoływani przez mikrofon i już 
jako jedna z szesnastu grup (po 12-
13 osób) udają się wraz z wychowaw
czynią lu b wychowawcą do swojej sa
li. Tam będą mieszkali razem przez 
następne 3 tygodnie. Połowa uczest
ników jest tu po raz pierwszy, ale 
niektórzy byli już wcze§niej, są nawet 
czterokrotni "weterani". 

Błyskawiczna toaleta po 
podróży, obiad i ... nikomu nie w 
głowie wypoczynek po kilkugodzin
nej jeździe w takim upale. Grupy 
wyruszyły ze swoimi nieodłącznymi 
opiekunami na zapoznanie się ze 
sobą i z zasadami kolonijnego 

żywota, na bliższe i dalsze rozpozna
nie, nie tylko w wielkim ogrodzonym 
kompleksie szkolnym, pełnym boisk 
i terenów, ktÓre zwykle bywają zielo
ne, ale wskutek suszy wyrudziały. 
Jedna grupa poszła do odległego o 
kilometr kościoła. Poszły też w ruch 
piłki i inne gry, w hali sportowej też 
siC( zaroiło, tłok siC( zrobił przy pięciu 
stołach ping-p6ngowych. 

Przed kolacją coraz bardziej 
pęczniały pojemniki, przeznaczone 
na już niepotrzebne podróżne 

wiktuały. Rodzice, jak zwykle, byli aż 
do przesady troskliwi -tą górąjedze
nia nasyciłoby się kilkaset dzieci, 
głodujących w różnych częściach 
świata. 

Wielkie naczynia z parówkami, 
w innych chleb i masło, wystawione 
po kolacji przed stołówką - nie miały 
powodzenia, stały do rana. Dla 
spragnionych przygotowano poje
mniki z herbatą i z wodą z sokiem. 

Przez całe popołudnie, aż do ci
szy nocnej, poszczególne grupy 
zgłaszały się kolejno w gabinecie le
karskim na badania stanu hiegieny. 
Zastr.:eżeń tym razem nie było. 

Ciepła i zimna woda, umywalki, pry
sznice - ułatwiają utrzymaoie czy
stości. O godz.22.00 dzwonek na 
ciszę nocną został wyraźnie uszano
wany. 

Zachęciły do tego pachnąca 

świeżością pościel, wygodne tapcza
niki i jednak zmęczenie wyjątkOWO 
długim dniem. 

Wtedy mogliśmy wreszcie spo
kojnie usiąść z kierownikiem Floria
nem Kargiem i jego zastępczynią do 
spraw pedagogicznych, panią Bro
niq RadziuD (wieloletni dyrektor i 
"budowniczy" szkoły w Tymicniu, 
obecnie na emeryturze), by chwilę 
porozmawiać. 

- Ten dzień zmiany turnusów jest 
dla nas zawsze najtrndniejszy w 
całym sezonie, bo np. stołówka musi 
wydać około pięciuset obiadów. 
Ponadto zawsze bywają różne sprawy 
i sprawki organizacyjne, które trzeba 
załatwić. Potem jut wszystko wcho- . 
dzi w nomwlny rytm. W kuchni pra
cuje 12 osób pod kierownictwem sze
fowej Eltbiety Bqk (z oławskiego 
przedszkola), ale pracują na dwie 
zmiany od świtu do nocy, co drugi 
dzień.. Sprawy zaopatrzenia załatwia 
się jedną nyską, mamy coraz większe 
trudności z otrzymywaniem tqdanej 
przez nas wołowiny bez kości; trwal
szych wędlin, aLe podobnie jak z 
masłem jakoś sobie radzimy. Mleko i 
śmietanę bierzemy z miejscowego go
spodarstwa (dawniej PGR). Średnio 
na wyżywienie wydajemy nie mniej 
nit 50 tysięcy złotych dziennie na 
osobę, a żywimy prawie ćwierć tysią
ca osób. Z bolączek warto podkreślić 
to, te niektórzy rodzice dość niefra
sobliwie wysyłają na kolonie dzieci 
niezupelnie zdrowe, nawet w trakcie 
leczenia, z nieuporządkowanym 

uzębieniem - a to sprawia i nam i 
dziecku powatne klopoty. 

Rozmowę przerywa nam wejście 
chlipiącej kolonistki, pod opieką wy
chowawczyni. 11-letnia Ala z Nowe
go Otoku, nieodwołalnie chce 
wracać do domu. Tęskni za mamą, 
tatą, kotkiem i pieskiem. Zresztą 
pieski ma aż trzy. Jutro niech mama 

po mnie przyjedzie! Nie więcej się 
nie liczy, tylko przyjazd mamy. Z po
wodu późnej pory, pertraktacje 
przełotono na jutro. Mnie równiet 
poradzono, tebym przeżył wraz z 
kolonistami ich normalny dzień. 

••• 
O 7.30 rano - dzwonek oznajmił 

pobudkę. Wkrótce wybiegają grupy 
na gimnastykę, każda oddzielnie, ze 
swoim wychowawcą. Potem normal
ne poranne czynności (od jutra 
będzie punktowany poru}dek, w ra
mach konkursu między grupami). 
Apel. Śniadanie w dwóch turach. 
Zupa mleczna, szynka, masło, ser 
żółty, pomidory, ogórek, keczup, 
dżem, bułka, chleb, herbata. 

Na tablicy ogłoszeń - komplet 
informacji. Wszystko jest uregulo
wane. Minutowy rozkład jazdy po-

" 
~.~~." 

szczególnych grup na plażę i na 
popołudniowe wycieczki, godziny 
posiłków, natrysków, a nawet dysko
tek i innych zajęć, konkursów, roz
grywek, imprez itp., oraz ramowy 
rozkład dnia. Dobra organizacja - to 
podstawa udanych kolonii, a tu 
przecież są wieloletnie tradycje przo
dowania w całym okręgu 
koszalińskim, stąd wyróżnienia i 
częste wizyty gości, włącznie z do
stojnikamL Na byle jakie kolonie ta
cy nie przyjetdżają. 

Punktualnie o godz.9.00 wyru
sza autokar z pierwszą turą 4 grup 
kolonistów - do oddalonych o 
niecałe 5 km nadmorskich Gqsek. 20 
minut później - następna, i lak cztery 
razy. 

Z przystanku trzeba dojść 200 
m, obok lalarni morskiej, na plażę, w 
dużej części ocienioną dzięki drze
wom, rosnącym na wydmach. Kolo
nijni ratownicy - wuefiści zapewniają 
bezpieczeństwo i dodatkową opiekę, 
ale tym razem nie ma chętnych do 
kąpieli. Woda jest lodowata, około 
10 stopni. Młodzież usiłuje 
zamoczyć nogi i pospiesznie ucieka 
na rozgrzany piasek, najlepiej do cie
nia, bo słońce już piecze. Zac-.l}'nają 
się gry i zabawy na plaży. Za zgodą 
wychowawcy można pójść do kio
sków po słodycze, owoce i pamiąte
czki. Każdy jeszcze bogaty, ale pie
niądze szybko topnieją. Całe 
szczę~cie, że "zasoby" złożono w 
niedzielę do kolonijnej kasy i wycho
wawcy pobierać będą każdego ranka 
żądaną kwotę. Na jak długo wystar
czy? 

Na następny dzień przewidziano 
pierwszy konkurs plażowy, każda 
grupa będzie tworzyła swoje 
arcydzieło z piasku, mchów i mor
skich wodorostów oraz innych "da
rów morza". 

Trzy godziny pobytu na plaży 
szybko minęły. Wciąż ciężko zach
murzonej Ali też się morte bardzo 
podobało, ale to już wystarczy, ona 
musi \Vracać do swoich rodziców i 
zwierzątek, tęsknotę widać w 
zapłakanych oczach. 

Wracamy wedle rozkładu od 
12.15, teź w czterech turach. 

9 

Na obiad - pyszna zupa jarzyno
wa, kotlet schabowy, surówka wa
rzywna, kompot. Jedna grupa ma 
całodzienny dy:iur, przy posiłkach, 
pomaga przy rozstawianiu i znosze
niu naczyń. 

Po obiedzie - w zasadzie regula
minowa cisza, odpoczynek, ale czte
ry grupy wyjeŻdżają dziś do 
Kołobrzegu. 

W następnych dniach pojadą in
ne, zgodnie 7. wywieszonym planem. 
Potem będzie Koszalin, Ustronie 
Morskie, Mielno. 

Na podwieczorek - pączek i 
jabłko. Zaludniają siC( boiska, place 
zabaw i gier, w hali czarują swoimi 
umiejętnościami koszykarskimi 
Chłopcy znajstarszej grupy. Wogro
mnym dolnym korytarzu - majstrują 
młodzi spece od aparatury do 

ogłuszania. Dziś po kolacji - pier
wsza dyskoteka. Pasztet, masło, 
dtem, ser żółty, pomidory, ogórki, 
herbata - to na kolację. I koniec-lnie 
keczup, stosowany przez młodzież 
ze szczegÓlnym zamiłowaniem do 
wszystkiego. 

W końcu dyskoteka. Ubaw na 
całego. Trochę ogłuchłem stojąc z 
boku, ale niech tam! Wreszcie, po 
wieczornym myciu, zobaczyłem 
pierwszy uśmiech Ali. Już nie musi 
natychmiast wracać do domu. Wszy
scy odetchnęli. To była jedyna, 
najdłużej niezadowolona. Paoi Bro
nia ma swoje pedagogiczne meto· 
dy ... 

Przed stołÓWką - gar pasztetu, 
górka chleba, masła, dżem. Mimo 
dyskotekowych s7..aleństw - prawie 
nie ma chętnych na dodatkowy 
posiłek. Dzwonek na ciszę nocną 
tym razem nie bardzo skutkuje -
przecież tyle różnych wrateń jest z 
tego dnia - a przecież to dopiero po
czątek kolonii. Jeszcze 20 takich dni! 

Prawie 30 telefonów z Oławy, 
Wrocławia, Jelcza-Laskowic. Rodzi
ce ciekawi, więc dzwonią, nawet 
póinym wieczorem. Słys7..alność ra
czej słabiutka. 

Jeteli ktoś musi, to niech 
wykręca: 0-94-181-296. pamiętać 
jednak należy, że kolonistów jest 
ponad 200, a tylko jeden telefon, nie 
mający specjalnej obsługi. Nienajle
piej zresztą słychać, więc raczej po
czekajcie na list. Po prostu, drodzy 
rodzice możecie być spokojni. Wa
sze dzieci są na świetnie zorganizo
wanych i prowadzonych, renomowa
nych koloniach, pod bardzo 
troskliwą opieką. Powiedzieć, że jest 
im tam bardzo dobrze - to za mało. 
Jeżeli jest na ~wiecie raj - to jest na 
pewno właśnie tam, w Tymieniu, na 
jelczańskich koloniach letnich, za 
które rodzice 7..apłacili 800 tysilfCY 
złotych wraz z dojazdem. Resztę 
dopłaca fabryka. 

Edward Bykowski 

Na zdjęciach uczestnicy J 
turnusu. 

fot. Tomek Karg 
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Trubadurzy wracają na estradę 

" " 
(Rozmowa z Ryszardem Poznakowskim) 

- Trubadurzy znów śpiewają. 
Czy proaramem "Szansa na sukces" 
chcieli§cle przypominać się publi
czności i potraktowaliście go jako 
sondę przed waszym wielkim tour
nee po Polsce? 

- W pewnym sensie tak. Powo
dzenie naszych piosenek w tym pro
gramie znacznie jednak przerosło 
nasze oczekiwania, a jut w prawdzi
we osłupienie wprowadził nas pe
wien Wietnamczyk, który 
powiedział, te zna niektóre nasze 
utwory z wykonaó w swej ojczytnie. 
Nigdy nie przypuszczałem, że tak da
leko sictga nasza muzyka. 

- Zwłaszcza że nie graliście jej 
już od 20 lat ... 

- Pauza była zdecydowanie 
dłuższa niż nasze wyczyny artystycz
ne. Zespół Trubadurzy powstał w 
1963 roku i zakończył działalność po 
11 latach. Te lata to okres 
niesłychanie intensywnej pracy. Nie
ustające pasmo doświadczeó i przy
gody artystycznej oraz pozaartysty
cznej. W czasie licznych tras 
koncertowych dali~my kilka tysictcy 
występów. Dwukrotnie okrążyli~my 
kulę ziemską. Występowaliśmy nie
mal w całej Europie i docierali~my 
do miejsc bardzo egzotycznych. Na
graliśmy osiem płyt długogrających, 
z tego trzy złote. 

- Mieliście swój niepowtarzalny 
styl. Ale nie zamykaliście się na 
wpływy piosenek zachodnich. Wasz 
utwór "Kiedy dzień za nocą goni" 
wyrafnie nawiązuje do wielkiego 
przeboju grupy 'Tbe Rubbets". 

- Dzisiejsi odbiorcy często zapo
minają, że byliśmy jednym z tych 
zespołów, które tworzyły w Polsce 
zrctby subkultury młodzieżowej. Po 
56 roku synonimem tej subkultury 
był jazz, a w latach 60. big beat. Ta 
muzyka miała być sposobem odre
agowania młodych na kulturę ludzi 
dorosłych. J~1i pojawiły się pewne 
zapożyczenia, to zawsze staraliśmy 
sict je przetrawić przez polski folklor 
i swoje doświadczenie muzyczne. 

- Mottem Czerwonych Gitar 
było "Gramy i śpiewamy 

najgłośniej w Polsce", a jakiemu 
mottu starali się być wierni Truba
durzy? 

- Zawsze chciel~my ~piewać 
wielogłosowo. Trubadurzy swoje 
emploi streszczali w jednym słowie 
"liryka". Najszerzej pojęta. 

- Czy głównym powodem zawie
szenia działalności był rakt, że je-

to 
Zdjęcie w poprzedniej gazecie 

przed tawiało budynek przy ul. Spa
cerowej 1. Nagrodct wylosowala Ha
lina Fedorowlcz (Godzikowice 106) 
i ona otrzyma kupon upoważniający 
do wybr nia sobie dowolnej rzcczy 
na kwotę 100.000 zł w sklepie DA
NA przy ul.Zeromskicgo 1. 

Dziś kolcjna zagadka. Gd7je to 
jest? PrOSimy o odpoWiedzi na kar
tkach (można wrzucać do skrzynki w 
bramie napr/.eciw policji) lub telefo
nicznie: 33-557 w godz. dyżurów. 

den z was, Krzysztor Krawczyk 
postanowił wybić się na solistę? 

- Tak, do tego doszły i inne czyn
niki. Zauważyliśmy, te publiczność, 
nie tylko zresztą w Polsce, zaczyna 
być znużona big beatem. Po tych 11 
latach to znużenie ogarnęło także 
nas samych. 

- Jak dalej ułoiyły się wasze 
losy? 

- Szybko rozjechaliśmy się po 
świecie. Marian Lichtman 
wyemigrował do Kopenhagi. Tam 
prowadzi duży lokal Cafe Roxana. 
Mi~ się tam galeria sztuki, odby
wają się też imprezy muzyczne. 
Sławek Kowalski wyjechał do Nowe
go Jorku. Tam założył rodzinę, 

Krzysiek Krawczyk także mieszka 
dm w USA 

- Tylko pan pozostał w kraju ... 
- Od 15 lat jestem kierownikiem 

muzycznym warszawskiego Teatru 
Syrena. Udzielam się w ZAIKS-ie. 
Od czasu do czasu przypominam Sict 
pu bliczności jako kompozytor piose
nek. 

- Obecne tournee Trubadurów 
odbywa się bez Krzysztora Kraw
czyka? 

- Krzysztof miał szereg 
zobowiązań wobec impresaria i fir
my płytowej i nie mógł z nami 
wystąpić. Na jego miejsce 
zaangażowaliśmy więc Piotra 
Kuźniaka, poznańskiego gitarzystct i 
wokalistę. Wspaniale nam sict z nim 
występuje. Myślę wictc, że słuchacze 
go także zaakceptują. 

- Co przygotowaliście na swój 
wielki come back? 

- Proponujemy tzw. jazdę obo
wiązkową. Z ponad 200 utworów 
wybraliśmy 20 szlagierów. Będą to 
m.in. "Znamy się tylko z widzenia", 
"Ej, sobótka, sobótka", "By/aś tu", 
"Przyjedź mamo na przysięgę", 

"Krajobrazy", "Dziewczyna i pejzat", 
"Zapamiętaj". Wszystkie wykonane 
w manierze lat 60., choć przetworzo
ne przez nasze 20-letnie doświadcze
nia muzyczne. 

- Niektóre piosenki oparły się 
próbie czasu, ale czy utwór "Cóż 
wiemy o miłości mając 16 lat" nie 
wymaga korekty? 

- To niespodzianka. Jak będzie 
wyglądało jego wykonanie dz~, do
wiedzą sict ci z paóstwa, którzy 
przyjdą na nasze koncerty. Serdecz
nie zapraszamy. 

Rozmawiał: Łukasz Contl 

Muzyki słuchaliśmy już z wielu 
źródeł: były przedwojenne płyty sze
rokorowkowe, odsłuchiwane na tu
bowych patefonach. Później 

przyszedł czas na najbardziej nam 
znaną -choć dziś prawie już wymarłą 
- "czarną płytę". Ona była medium, 
dzięki któremu ~wiat poznałThe Be
atles, czy The Rolling Stones. Po niej 
pojawiły się kasety "Compact" - do 
dziś najbardziej popularny na muzy
cznym rynku nośnik dźwięku. Po
czątek lat osiemdziesiątych dał nam 
to, na co wszyscy czekali - dźwięk 
"absolutny" z 12 - centymetrowej 
płyty kompaktowej. 

Tego, że płyta CD jest 
doskonała jako źródło dtwiC(ku, nie 
kwestionował nikt - wszyscy jednak 
zgodnie przyznali, że ma jedną 

wielką wadct: nie można na niej 
nagrywać. Zaczęto prace nad syste
mem, którego jakość miała być rów
na płycie CD, a który umożliwiałby 

• wielokrotną rejestracjct i to na 
poręcznej kasecie lub dysku. Tę 
walkC( o nośnik należy rozumieć 

także jako wielką batalię o klienta. 

Niepowodzeniem skończyła się 
próba wprowadzenia cyfrowego sy
stemu opartego na kasecie DAT. 
Aktualnie duże szanse na umocnie
nie się na rynku mają dwa systemy: 
DCC (Digital Compact Cassette) i 
MiniDisc. 

Pierwszy z nich jest wspólnym 
wynalazkiem PhilIipsa i japoóskiego 
koncernu Panasonic-Technics. Cie
kawą zaletą magnetofonów DCC, 
oprócz ich "normalnej" wła~iwości 
nagrywania i odtwarzania dtwięku o 
jakości "prawie CD" na kasetach wy
glądających prawie tak samo jak 
analogowe, jest motliwość odtwa
rzania tych ostatnich. 

Drugi to dziecko firmy Sony. Tu
taj nośnikiem jest mały dysk przypo
minający nieco komputerową 

dyskietkct 3,5 cala. System ten, podo
bnie jak DCC, umożliwia wielokrot
nyzapis. 

Jednak wydaje się, że królują

cym: kasecie magnetofonowej i 
płycie kompaktowej oraz czekają
cych u bram królestwa: kasecie DCC 
i systemowi MiniDisc przybył nowy 
konkurent. 

Miesiąc temu zespół Aerosmith 
wydał nowy singiel "Head First". Nie 

wo 

KATEGORIA: InsllltucJa 
r---~--~--~--~--~--~~ 

Tym razem szczę~ie uśmiechnęło się do Barbary Racławskiej 
(Oława, ul.Paderewskiego 9/3). Hasło brzmiało: "Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń". Nagroda, kupon hurtowni FOTO-HIGIENA na 
kwotę 100.000 zł - do zrealizowania w hurtowni.FOTO-HIGIENA 

H rtow F TO-HI lEN 
oferując artykuły higieniczne, papi rnlcze, 

ch mil ospodarc2;. J I kosmetyki 
mle'cl I przy ul. Sikor kiego 13 (teren bazy GS). 

Pracujemy w godz. 7-19, w soboty do godz. 14. 

ZADZWOŃ 331-64,334-80,322-36 
ZAMÓW, A TOWAR DOSTARCZYMY NA MIEJSCE 

Zapraszamy sklepy i zakłady pracy! , 

byłoby w tym nic dziwnego, ale nie 
można go było kupić na żadnym z 
tradycyjnych nośników. Był nieosią
galnyw żadnym sklepie muzycznym. 
Jednak już w kilkana~ie godzin po 
wydaniu mogła go słuchać spora 
grupa fanów. 

Stało się to dzięki komputerowej 
sieci Internet, do ktÓrej wytwórnia 
płytowa Geffen Records - wydawca 
Aerosmith - wpu~iła "Head First". 
Był to raczej jednorazowy ekspery
ment i jednocz~nie rodzaj przynęty. 
Firma nie brała ani centa za 
połączenie i prawa autorskie - jak 
stwierdził rzecznik prasowy Geffen 
Records: "To jak narkotyki - pier
wsza dawka jest darmowa". 

Wraz z rozwojem technologii 
należy liczyć się ze wzrostem ilości 
ludzi "~iągających" muzykę z kom
putera. Na kontynencie Ameryki 
Północnej istnieje dość spory pod
ziemny światek sieci Internet zajmu ją
cy się muzyką. Wiele kapel próbuje 
zaistnieć poprzez propagowanie 
swoich utworów w Internecie. Kilka 
z nich zawdzięcza temu podpisanie 
kontraktów z firmami fonograficz
nymi. Same wytwórnie płytowe za
mieszczają w Internecie 30 - sekun-

*** 
Modne ciuszki 

na każdą okazję 
• efektowne, dla Ciebie • 

SkleP."Dana" zaprasza 
ul.Zeromskiego 1 

dowe próbki swych naj nowszych 
produkcji jako rodzaj reklamy. 

Przedstawiciele firm płytowych 
twierdzą, że Internet to wspaniała 
sprawa, jednocz~nie obawiają się, 
że bałagan panujący w tej sieci 
mote pozbawić ich poważnej czę~i 
dotychczasowych dochodów. Jut te
raz w labiryntach Internetu m01na 
znaleźć wszystkie najnowsze hity, 
skopiowane tam piracko przez za
awansowanych w technice kompute
rowej fanów. 

Jak już wspomniałem, prawdzi
wy rozwój tego systemu jest kwestią 
czasu. Załadowanie "Head First" z 
sieci na domowy komputer trwa od 
60 do 90 minut i choć opłata obej
muje jedynie koszt połączenia jest to 
(w USA) ciągle 15$. Pewnym man
kamentem, który z pewno~ią znik
nie wraz z upływem czasu, jest ja
kość dtwięku, która nie dorównuje 
płycie CD - muzyka brzmi jak z do~ 
brego radia UKF. 

Entuzja~i techniki komputero
wej twierdzą, że za pięć lat będzie to 
największy rynek muzyczny na ~wie
cie. Jedynym ich zmartwieniem wy
dają się być zarzuty o łamanie praw 
autorskich, o co są oskart..ani przez 
firmy fonograficzne - kilka procesów 
jest już w toku. 

W naszych polskich warunkach 
pozostaje jeszcze jeden wielki prob
lem - koszl połączenia. W USA 60 
do 90 minut połączenia z serverem 
Internetu kosztuje ok. 15$, czyli w 
przeliczeniu na złotówki, ok. 380 tys. zł. 
W Polsce, zakładając, że server In
ternetu byłby w Warszawie za 
połączenie (75 min.) płacilibyśmy: w 
godzinach "drol..szych" - 530 tys. zł, w 
"tańszych" - 353 tys. zł. Powiedzmy, 
że ta druga cena nie jest taka 
przerażająca - gdyby tylko jakość 
połączenia umożliwiała poprawny 
transfer. 

Piotr Skotnlcki 
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PODŁOGI PANELOWE 

* 
LUSTRA KRYSZTAŁOWE 

(25 wzorów w 3 odcieniach) .' 
* 

BLATY KUCHENNE 
* 

PARAPETY WEWNĘTRZNE 
(5 kolorów) 

* 
DRZWI WEWNĘTRZNE 

I ZEWNĘTRZNE "KOMFORT" 
* 

ATRAPY DRZWI 
• 

LISTWY WYKOŃCZENIOWE 
Z SOSNY BEZSĘKOWEJ 

• 
DEKORACYJNE PŁYTY 
SUFITOWE (kasetony) 

* 
DRZWI DO ZABUDOWY 

SZAF I PAWLACZY 
(sosna, białe, czarne) 

"',' :i{:;::'. _~~.:.' _ 
:;. ".', :.' 

'.:::~:. 't~:. -:: ... <!.',:'.. :. ..' ~. @. g 
.;. .". ' 

. :;' ',-- ';:;., 

ARMATURA SANITARNA 
"KLU 01", "DUALUX", KRAKÓW, 

OLESNO, "UNITAS" 
"CERAMAG", "GEBERITII

, 

"SANIBEL", CZESKt\, jÓZEFOW, 
KSIĄZ 

OSŁONY I OCIEPLENIA 
WANIEN 

PORESTA - COMPAKT 

GEBERIT 
(zawieszane muszle) 

* 
INSTALACJE 

WODNE I GRZEWCZE 

"VAILLANT", 'DANFOSSII 

"HEIMEIER", "IBC": 
- spawane na zimno 

(klejone) 
- proste w montaż 
- 50 lat arancji 

ZAKŁAD 
HANDLOWO - USŁUGOWY FARBY * EMALIE * LAKIERY * KL~E * SILIKONY DO RVII 

Spółka z 0.0. 

ZATRUDNI 
szwaczki 

i absolwentów 
Po okresie próbnym 
gwarantujemy stałe 

zatrudnienie 

PIANKA PU * NARZĘDZIA MALARSKIE 

OFERUJEMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAżY 
FARBY PO CENACH FABRYCZNYCH: 

POLIFARBU WROCłAW 
POLIFARBU DłBICA 
POLIFARBU CIESZYN 

OSIEK 133 
TEL. 317-07 

JELCHASKOWICE, ul. Wrocławska 45, fel./fax 18-91-79 
STAŁYM KLIENTOM UDZIELAMY RABATU! OŁAWA, ul. 3 Mola 20/22, tel. 30-066 - od 8.00 do 16.00 (dni robocze) 

::~on Oleś SKLEP RTV • AGO 
o/owo, PI. Zamkowy 2 (naprzeciw Urzędu Miasto) -----

'i·"a SPRZĘT RTV, KOMPUTERY 
posiada w ciągłej ofercie słodycze i lody renomowanych firm krajowych 

w cenach fabrycznych: , . 
. WEDEL!. SAN, D A, EL, SNIEZKA, 

oraz wiele innych artykuł6w spożywczych, również w cena c fabrycznych: . AGO. Zelmer, MulInex, ARDO, Pol ar 
LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, PRALKI 

"iWU Przy zakupie za gotówk, powyżej 5 mln. zł 

WINIARY, GERBER, OVITA, PRIMA, APART, ORTEX 

RABAT 200 tys. i_ zapraszamy od 7.00 do 16.00 w soboty od 7.00 do 14.00 
Dla zainteresowanych - warunki współpracy do uzgodnienia 

PIERWSZA WPŁATA - 10% 
Serdecznie zapraszany od PONIEDZIAłKU. do PIĄTKU /0.00 • /8.00, SOBO~ /0.00 ·14.00 

Buduj Z nowoczesnościq ! 
Nowoczesność to· .•• domARlI 

1I16i]_"~eJ Jeśli potrzebujesz ... p 

wystawiamy 
faktury VAT 

- PI:,; CE·~U.U.&~,CJA"~ 
- Listwy wykończeniowe do płyt k 
- Bo erl - Ił twy wykończ ~nłowe 
. ' Karnisze z dod.at i 
- F(lJ'by lakiery, rozpu zczalniki 
P~dzle, ła owce, wałki 

- Ketony ufitowe - nowe wzory i 
- Wyciągi d uchenne 

oIory 

To NAJKORZYSTNIEJ 
kupisz Je w sklep/e dornART 

Oława, ul. 1 Maja 37·b" 
(przed basenem), fel. 326-63 

. Zapraszamy: 
pono - pt. 10.00 - 18.00 

sobota 9.00 - 14.00 

PROJEKTY 
KOSZTORYSY 
ADAPTACJE 

LEGALIZACJA 
BUDÓW 

Pracownia Projektowa 
B.U.H. ·SKORPION· 
Oława. Rynek l 

Ratusz, lip. pok. 26 
tel. 39-727 
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Natalia Czemogołowa urodziła się w 1954 r. w maleńkiej wsi 
Żytkowica na Białorusi. Jej ojciec, inwalida wojenny (w wieku 24 lat 
stracił nogę w pierwszym miesiącu wojny), zmarł 2 lata temu na raka. 
To jemu zawdzięcza wykształcenie. Ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych im.Marca Chagalla w Witebsku. Studia ukończyła w 1976 r. 

- I od tego momentu zaczyna się 
m6j dmmaŁ Pochodzę z dzikiego kra
ju, gdzie nikt mnie nie potrzebuje ... 

W jej głosie brzmi żal, z trudem 
i niechętnie powstrzymywana pasja. 

- M6j ojciec wysłał mnie nB 
studia, wierzył, ie będę ludziom po
trzebna. Dom im sztukę, piękno. 
Będę mogła z tego iyt. Nic się nie 
spełniło. 

.Test na swój sposób piękna. Dość 
grube rysy twarzy są jednocześnie 
bardzo regularne. Zbyt mate i 
głęboka osadzone oczy błyszczą, 

patrzą odwaZnym, silnym spojrze
niem. Doskonale wykreowany ima
gc - dobrlc, bezpretensjonalnie 
uczesana, zgrabna, prowokuje 
piękną, teatralną suknią w różnych 
odcieniach beżu . 

Odsłonięte ramiona, opadające 
zalotnie falbankowe rękawy. 

Na dwóch ławkach, tuZ przed 
wejściem do pałacu Małachowskich 
w n' łęczowskim parku uzdrowisko
wym rozłotyła swoje prace - trochę 

a\cwarel i sporo obrazów olejnych w 
byle jakich, tymczasowych, zbitych z 
prostych listewek ramach. Miękkie, 
falujące linie, nakładające się na sie
bie kolory. Abstrakcja, brak elemen
tów figuratywnych. 

- Maluję jak czuję. Jestem eks
presjonistką, wszystko, co mnie od 
wewnątrz rozsadza, przelewam na 
pł6tno. To, co pani widzi, to moje 
uczucia. Nie mam cierpliwo§ci do 
malowania z natury, tempemment 
chwyta za pędzel i ręka sarna maJu
je to, co kłębi mi się w duszy. 

Oświata· co dalej? 

Siedząc wśród swoich prac za
czepia przechodniów, spacerowi
czów. Proponuje namalowanie 
portretu. Już w trakcie pierwszej 
rozmowy nie kryje się ze swoimi 
uczuciami, emocjami. Śpiewa, nie
mal tańczy przy swoich płótnach. 

Recytuje poezję, w tym również 

wiersze Staffa i Leśmiana w 
przekładzie białoruskim. zachowu
je się i tworzy dynamicznie, ekspre
syjnie, hipnotycznie działając na 
swoich odbiorców. 

Sztalugi rozstawione, kartki pa
pieru wielkości dużego bloku szkol
nego - czekają. Obok na ławce, lub 
wprost na ziemi pudełko z kredkami, 
węgiel. 

Większość 7.aczepionych - od
mawia. 

- Ludzie nie potrzebują sztuki, 
wolą co innego, dobra materialne. 
Tutaj tei. Nierzadko ubUią jak 
słyszą, że ja ruska. Jakaś pani 
podeszła i powiedziała, te codzien
nie w tej samej sukni to ona by się 
wstydziła. Odzież trzeba zmieniat i 
pmć - i odeszła pełna pogardy. Aja 
przeciei piorę suknię wieczorem i 
na rano mam suchą - są przecież 

takie upały ... 
Kiedy trafi się klient - jest w swo

im żywiole. Rysuje szybko kołorowy
mi kredkami. Widać koncentrację 
połączoną z dutym napięciem. 

Aby je rozładować - śpiewa frag
menty różnych pieśni, recytuje z 
pasją fragmenty poezji. Robi 
wrażenie, jakby właśnie na tym 
papierze następowało rozładowanie 

"Wi Zę, ż będzie lepiej" 
(Rozmowa z prof. Aleksandrem Łuczakiem, wicepremierem 
i ministrem edukacji narodowej) 

- Wielokrotnie powtarzał Pan, 
chotby w liście kierowanym do śro
dowisk związkowych i samorząd6w, 
tezę o konieczności partnerstwo i 
decentmlizacji w oświacie. Tymcza
sem w praktyce, jeszcze dzffi poja
wiają się metody tzw. centmłistycz
nego "ręcznego sterowania". Jak 
należy to rozumieć? 

- Muszę to wyja~nić, że wła~nie 
w celu decentralizacji oświaty zwró
ciliśmy się do środwisk, aby ustawa 
uwzględniła różne racje, także sa
morządów, których opinie bardzo 
sobie c nię. Natomiast w sprawach 
finansowych jest bardzo trudna sytu
acja i dlatego trzeba czasem 
podejmować decyzje doraine, dy
ktowane potrzebą chwili. Ta sytu
acja jest po prostu spowodowana 
zadłużeniem polskiej szkoły, które 
to zadłużenie spowodowały poprze
dnie ekipy. Dług ten wynosi ponad 3 
biliony złotych. Dzięki naszym zabie
gom i dokonanemu oddłużeniu, do
szMmy do sytuacji, że dług ten już się 
nie zwiększa . Natomiast musimy 
płacić odsetki. Załagodzenie długu 
musiało pociągnąć za sobą konse
kwencje w postaci dokonywanych 
oszczędności. Nie mogliśmy uczynić 

ich kosztem płac, mogliśmy je 
uzyskać ograniczając inwestycje. 
Mam jednak nadzieję, że wkrótce 
uda nam się uzyskać takie środki na 
oświatę, które pozwolą na 
oddłużenie szkoty. Wówczas 
będziemy teZ mieli dostateczne 
środki finansowe na inwestycje. A 
więc do owego "ręcznego sterowa
nia" zmusił nas aktualny stan 
budżetu o~wiaty. 

- Czy prawdą jest zatem powta
r'l.8jąca się informacja prasowa, ie 
stan kasy MEN jest tak kiepski, iż 
po wakcjaeb nie starczy nawet na 
nauczycielskie pensje? 

- Ja juZ nieraz mówiłem, że na
uczyciele mogą być spokojni i 
wypoczywać w czasie wakacji równie 
spokojnie, gdY-l środki na wynagro
dzenia, które przewiduje moje roz
porządzenie i które zostały podnie
sione w czerwcu, będą 
zagwarantowane przez cały rok. 

- Panie Premierze, na jakiej 
podstawie stwierdza pan, że w II 
połowie roku spodziewa się pan po
prawy w oświacie? 

- Nie chciałbym tworzyć 
żadnych iluzji, chciałbym być dobrze 
zrozumiany. Nie mam tU jakichś 
specjalnych upoważnień. Wyrażam 

I 
nagromadzonych w mej emocji. 
Czasem rozmawia z gapiami, ale gdy 
ktoś zaczyna sam do niej mówić, 
zwraca uwagę: 

- Ja tu ciężko pmcuję, na ten 
papier przelewam swoją energię, 
dlaczego pan mi przeszkadza? 

Portret powstaje szybko, zaska
kuje podobieństwo, świetne wy
chwycenie wyrazu twarzy, tego "cze
goś", co decyduje o indywidualności 
danego człowieka. 

- Ja nie maluję' portretów, ja 
maluję tempemment, ja maluję 
duszę człowieka, dlatego te 15 mi
nut tyle mole kosztuje energii. Daję 
tam ludziom swoją duszę, chcę Im 
dać duio dobra i rado§ci, kocham 
ludzi, chociai oni mnie nie rozu
mieją, często robią mi krzywdę. 

Zegna swoich klientów 
tyczeniami szczę~cia i radości. Rysu
nek zwija w rulon, pakaje w gazetę. 
Dorad7.a, aby spryskać go lakierem 
d.o włosów i w ten sposób utrwalić. 
• - "Moje życie to od 20 lat dra

mat. Wychodzę do ludzi, chcę im 
dać sztukę, swoją duszę, dobro, a 
oni mnie odtrącają. Pierwsze trzy 
lata po studiach pracowalam na na
kazie pracy w szkole (takie byływte
dy przepisy). Po lekcjach, lO-U go
dzin spędzałam w pmcowni 
malując. Kończyłam .. gdy nogi się 
pode mną uginały. Wtedy 
przypominałam sobie, że nic od 12 
godzin nie jadłam. W szkole moja 
pensja wynosiła 1 dolara. Sama 
więc robiłam sobie ramy, 
piłowałam deski, naciągałam 

pł6tno niszcząc i kalecząc ręce. Nie
raz byłam tak zmęczona, ie 
siadałom na chwilę odpocząć, a kie
dy budziłam się, był już ranek 
następnego dnia ... 

tylko własny pogląd, a nie Rady Mi
nistrów, te jednak rozwój gospodar
czy kraju ma tendencje wzrostu i że 
polityka rządu, szczególnie odzwier
ciedlona i w expose premiera, i w 
dokumencie "Strategia dla Polski", 
uznająca oświatę za trwałą 
społeczną inwestycję, będzie 
traktowała ją priorytetowo. Opie
rając swój wniosek na tych dwóch 
przesłankach twierdzę, że gdyby, 
podkreślam to słowo gdyby, sytuacja 
gospodarcza kształtowała się 
według dzisiejszych wskainików i 
przejawiała wyraźny wzrost, to z 
pewnością edukacja skorzystałaby 
na tym w pierwszej kolejności. 

- Qpinia zaniepokojona jest fa
ktem dalszych zwolnień kuratorów. 
Zwolnił pan już 14. Nie wszyscy 
przecież z nich byli złymi kuratom
mi, np. do kuratora przemyskiego 
Piotm Dzlkowskiego nie było 
zastrzeżeń merytorycznych? ... 

- Mówiłem już o tej sprawie nie
jednokrotnie. Była tei interpelacja 
poselska w tej sprawie i 
odpowiadałem na nią. Oczywiście, 
że przede wszystkim kieruję się 
oceną merytoryczną każdego kura
tora. Ale 7.asjęgana jest również opi
nia środowisk, wśród których kura
tor pracuje. Są niestety sytuacje, że 
u niektórych kuratorów działalność 
polityczna dominuje nad 
działalnością zawodową, meryto
ryczną. Uważam, Ze poglądy polity
czne, akurat na takim stanowisku, w 
oświacie, powinny pozostać poza 

Pieniądze są niezbędne - muszę 
kupić farby, materiały, no i muszę 
Jeśt ... 

W Nałęczowie jestem jui trzeci 
mz. Ąle to małe miasto, nie mam 
duiego wzięcia, ludzie nie chcą 

wydawać tych. 200 tysięcy na portret. 
Dlatego zarabiam tu na herbatę 

i szampon. Obiady jem raz na trzy 
dni. Muszę zapłacit za mieszkanie, 
odłoiyć codziennie 1-2 dolary. W 
kraju czeka na mnie mama, jej tei 
muszę przywieU trochę pieniędzy· 

Tak, mam siostry, ale niech pa
ni pisze, że nie mam. One myślą 
tylko o pieniądzach, domu, dzie
ciach ... 

Ja nigdy nie byłam męiatką, 
chociaż nie wyobmiam sobie iycia 
bez miłości. Siostry twierdzą, te 
zmarnowałam życie. Nie cierpię Ich. 
Przyjeżdżam tu, kiedy w domu je
stem bliska zawału, kiedy się duszę. 
Wyrywam się wtedy do Nałęczowa. 
Tu mnie znają, mam grupę 

życzliwych mi os6b. Marzę o 
wyjeździe do Francji, do Włoch -
tam byłby dla mnie - artystki - raj. 
Żebym tylko miała no to pieniądze! 

Owszem, chciałabym spotkat 
człowieka, kt6ry by mnie rozumiał, 
ale to jakoś mi się nie udaje. 

Uwaiam, że to właśnie państwo 
powinno znaleźć środki na promo
cje sztuki,opłacat afłystom koszty 
wyjazdu - oni przeclei niosą ze sobą 
kulturę, przynoszą ojczyźnie dobra 
kulturalne Europy i świata, rozpo· 
wszechniają wiedzę o kulturze da
nego narodu. 

Jak dotąd, w mojej ojczyźnie te
go brak, jako afłystka czuję się nie
potrzebna, niezrozumiano. Aja nie 
będę sprzątaczką, nigdy nie będę 
inaczej zarabiat nB życie, niż 
sztuką, niezależnie od tego, gdzie 
rzuci mnie los. 

Tak, skrzydła to ja mam, nie 
mam tylko pieniędzy! (śmieje się) 

Atak: 
"mnie malenieczko trzeba, 
krajucJw chleba, da krapli 

mołoka, 

da eło nieba, da eti obItJka". 

bramą urzędu. Oczywiste jest przy 
tym, że kaZdy z kuratorów ma do 
własnych poglądÓW prawo. Ale jeśli 
kurator wyraża publicznie krytykę 
na temat polityki oświatowej rządu, 
nie zgadza się krańcowO z polityką 
ministerstwa oświaty, wówczas 
myślę. że powinien sam odejść. Na
tomiast jeśli tego kroku nie wykonu
je, dochodzi do decyzji, które zmie
f'tają do odwołania. 

- Czy społeczeństwo doczeka się 
w końcu reformy w oświacie? 
Postęp prac nad nią wyraźnie 
spowolniał I nie ma iadnych termi
nów ... 

- Punktem wyjścia jest to, co się 
rozumie przez reformę. Jeżeli np. 
rozumie się pod tym hasłem, Ze 
będziemy mieli dziesięciOletnią 
szko/ępodstawową, czteroletnie li
ceum, że uczeń na przykład nie 
będzie w szkole 25 czy 30 godzin, 
tylko 15, że podręczniki będą inne, 
to rze<!zywiście taka reforma nastąpi 
nieprędko. To oczywiście nie ozna
cza, że tak powinna wyglądać szkoła. 
Mówię jedynie o skali oczekiwań, ja
ka mote się pojawić w różnych śro
dowiskach. 

Co należy zrobić? Wyłożyliśmy 
to dOkładnie w obszernym doku
mencie "Kierunki doskonalenia sy
stemu oświaty" - który Sejm przyjął 
jednogłośnie. Zawarłem w mm ideę 
przcde wszystkim doskonalenia sy
stemu oświaty oraz \cwestie zarzą
dzania nią. Druga dziedzina to spra
wa właśnie zmian programowych i 

wo 

Kocham wiersze Chlebnikowa, 
on pisze to, co ja czuję. To moja 
pokrewna dusza. 1 tak cierpię i cze
kam na tego, kt6ry za wszystkich 
złoiy zamówienie i za wszystkich 
zapłaci... 

Proszę pani, ja całe iycie 
wierzyłam nie w Boga, ale w pracę i 
sztukę. B6g dał mi talent, resztę 
muszę zrobU sarna. 

Cały czas czuję się,jakbym była 
na arenie cyrku. R6inlludzie przy
chodzą na spektakl, są w roinym 
nastroju, z rożnymi oczekiwaniami. 
Jedni biją mi brawo, inni patrzą 
obojętnie, jeszcze inni złorzeczą. 

A ja muszę znieśt wszystko. Do 
tego potrzeba duia siły, a ja jestem 
silna, póki co, mam tei zdrowie. Je
stem zodiakalnym bykiem I jestem 
silna jak bykI (śmiech). Wytrzymam! 

Podeszła kobieta z dwoma 
chłopcami. Zdecydowała się na ich po
rtret (za sto tysięcy - dzieci są portre
towane taniej). W czasie pracy 
młodszy odwracał się, uciekał, 

twierdził, że się nudzi ... W końcu 

napluł na pracę Natalii (miał ok. 6 
lat). Mimo to skończyła rysować. 
Matka nie zwróciła synkowi uwagi 
ani słowem. Próbowała obniżyć 

cenę, ale bez skutku. Odeszła 

pożcgnana dobrym słowem. 
Natalia usiadła i powiedziała -

oto m6j ból. 
Potem wyjęła z torebki 

butcle(.'Zkę perfum i niespodziewa
nie potarła nimi wierzch moich dloni 
- może ktoś będzie panią całował po 
rękach - a to ładny zapach. 

Cała ona - szalona i niezwykła. 
Artystka. 

Bogusława Notz 
• 

WYSTAWY: 
1976-89 - Brześć, Mińsk, Bu

rzuf, Biała Podlaska 
1990 - Miru k, Grodno 
1991 - Nałęczów 
1992 - N 1ęCz6w, Katowice. :Puławy 
1993 - Nałęcl.ów, Zakopane.lCJynica 

l -N ów .. 
teZ nie można tu mówić, że będą one 
przygotowane gwałtownie. na 
określony dzień. 

Poszczególne przedmioty na
uczania będą reformowane sukce
sywnie i wprowadzane do szkół. 
Odbywać się to będzie w nawiązy- " 
waniu do pomysłów i programów 
autorskich, innowacyjnych, dotyczą- • 
cych szkół i klas. Trzecią dziedziną 
jest kwestia kształcenia nauczycieli. 
Nie mogę przecież powiedzieć, że w 
ciągu najbliższego roku będziemy 
mieli samych dobrych nauczycieli i to 
z wyższym wykształceniem. Proces 
samokształcenia i douczania będzie 
rozwijany stOpniowo, poprzez stoso
wanie rómego rodzaju zachęt i sty
pendiów. Kolejna .sprawa to 
zwiększenie liczby kształcących się w 
Polsce dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez wzbogacanie sieci szkół, ale 
także wzbogacenie rodzajów spe
cjalności i kierunków kształcenia 
zgodnie z wymogami czasu. Będą to 
systemy kształccnia ponadpod
stawowego, ponad maturalnego i 
szkolnictwa wyższego w formie 
wyższych szkół i studiów zawodo
wych, pięcioletnich, magisterSkich. 
Jest leż otwarte pytanie co do obo
wiązku szkolnego, które postawi
liśmy przed Sejmem i środowiskami 
- czy będzie on stopniowo roz.szerzo
ny. Przy przyjęciu takiego wariantu 
należy też odpowiednio poszerzyć 
bazę szkolnictwa. 

Rozmlłwlał: 

Antoni Lewllndowski 
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Winna Góra (Weinberg) to naj
bardziej oddalony od centruąl frag
ment Oławy. Większość oławian nie 
wie, że tereny pomiędzy rzeką 

Oławą a Odrą oraz obszar lasu od
dzielającego Siedlce od naszego 
miasta należy do miejskiej gminy 
Oława. 

Czoło lasu wyraźnie góruje nad 
płaską okolicą pradoliny Odry i 
płynącej w pobliżu Oławy. Wzniesie
nie to nazywano Winną Górą. Kie
dy~ na stokach tego wzniesienia 
uprawiano winną latorośl. Oczy
wi~ie istniejąca tutaj pod koniec 
XVIII wieku winnica nię posiadała 
rangi gospodarczej i nie mogła 

konkurować z Okolicą Zielonej Gó
ry, a tym bardziej ze słynnymi winni
cami słonecznych obszarów monar
chii Habsburgów. Uprawy winnej 
latorośli zaniechano już w latach 
czterdziestych XIX wieku, a po 
oławskiej winnicy pozostało wzgó
rze: Winna Góra bądź Weinbcrg. 
Samotny domek dawnego winnika 
stał jeszcze przez jaki~ czas, aż w 
końcu przemienił się w restaurację. 
Pioszczyste wzgórze nie nadawało 
się pod uprawę roli, stanowiło wido
kowy punkt na okolic«, a szczególnie 
na panoramę Oławy. ,Porastający 

Dzieje , 

Drzemlikowice, Jakubowice i 
Siecleborowice nazywane były daw
niej I~nymi wioskami. Nie wiadomo 
dokladnie kto i kiedy je założył. Ich 
współczesne nazwy zbliżone są do 
nazw, jakich używano w XIV wieku. 
Nie zachowały się dokumenty z ich 
lokacji, nadania praw itp. Na podsta
wie innych dokumentów, które ja
kim~ cudem dochowały się do na
szych czasów, możemy wnioskować 
o początkach. W archiwach kościel
nych odnaleziono stary dokument 
posiadający datę dzienną 21 sierpnia 
1323 roku. Pismo to dotyczy sporu 
zaistniałego pomiędzy kościołem w 
Brzezimierzu a panem DrzemIiko
wic, U1rlchem Edle nazywanym 
Drzemlikiem. Spór musiał być 

długotrwały i zaciekły, gdyż ksiądz 
Jan z Brzezimierza przeciwko 
Drzemlikowi użył broni 
największego kalibru jaką wtedy 
Kościół miał do dyspozycji - miano
wicie rzucił klątwę. 

Nie wiadomo, kto Aliał rację, nie 
wiadomo też o co dokładniej Edle z 
Kościołem się spierał. Sekretarz 
zapisał lakonicznie, że przyczyną 
sporu były dziesięciny. 

W pierwszej polowie XIV wieku 
dziesięciny wyliczane były w pienią
dzu, a właściwie w jednostkach wa
gowych srebra. Pieniądze ciąglc 
ulegały dewaluacji, więc Kościół, 

aby nie tracić, zrewaloryzował war
tość swej dziesiątej części zbiorów. 
Może więc spór dotyczył kursu wa
luty. Ciągłe do uprawy brano tereny 
po wykarczowanej puszczy, więc 

mogło też chodzić o dziesi«cinę z 
nowin. Drzemlik był twardym prze
ciwnikiem, nie chciał przyjąć warun-

wzniesienia las tworL}' malowniczą 
oazę zieleni na tym łęgowym terenie. 
I..,as zamyka widnokrąg w stronę 
Siedlec i widoczny z daleka zachęca 
do odwiedzin. W środku lasu znaj
duje się kopalnia piasku. W okresie 
prusko-niemieckim w pobliżu pia
skowni stała murowana leśniczów
ka. Obecnie ledwo można zauważyć 
resztki zabudowań, ukryte wśród 
zieleni drzew. Najciekawszym obie
ktem była restauracja i budynki go
spodarcze na Winnej Górze. W la
tach trzydziestych restaurację 

prowadził Ernst Bresler. Pięknie 

położony lokal słynął z dobrej kuch
ni, cienistego ogrodu a także z często 
organizowanych tutaj rodzinnych 
uroczystości. Zabudowania otaczała 
rozległa plantacja szparagów. 

Wiele informacji o Winnej Gó
rle posiada pan Mieczysław Kaczor, 
który w okresie wojny był zatrudnio
ny przy sianokosach w pobliżu We
inbergu. Mieczysław Kaczor 
przebywał na przymusowych robo
tach u bauera w Swojkowie. O..asa
mi wraz z innymi nocował na podda
szu budynku na Winnej Górze. Pan 
Kaczor pamiąta, że wieczorami lokal 
tętnił życiem, było tu gwarno i 
wesoło. Przyjeżdżała świta z Oławy i 

okolic. Pod ówczesny Weinberg 
podjeżdżały samochody, bryczki, 
motocykle i rowery. Na piętrle i pod
daszu czynne były pokoje do 
wynajęcia. Na drzwiach do dzisiaj 
zachowały się numery pokoi. Na 
~ianach salonu wisiały trofea myśli
wskie i widoki związane z tym 
zajęciem. W jednym pomieszczeniu 
stał bilard, a szczególną uwagę 

zwrócił pan MieCzySław na szafę 

grającą, która była wielkości dwu
drzwiowej szafy. Na zewnątrz stały 
stoliki nakryte białymi obrusami. 
Budynek oświetlały lampy gazowe. 
Dopiero dzisiejszy właściciel Florian 
Kukła doprowadził do zabudowań 
linię elektryczną. Dzisiaj Winna Gó
ra znajduje się w półruinie. Lokal 

z okolic Oławy 

restauracyjny w 7..asadzie nie istnieje, 
zostały tylko mury. Na bocznej ścia
nie zachował się wieszak na 
garderobę. Budynek mieszkalno
hotelowy spełnia obecnie rolę miesz
kania państwa Kuklów. Po gospo
darstwie oprowadziła nas Krystyna 
Kukła. Uwagę zwraca obszerna sień 
i kuchnia, w której niegdyś sporzą
dzano dania restaul acyjne. Schodzi
my do piwnic, które zachowały się w 
dobrym stanie. Na schodach prze
szywa chłód bijący ze ~rodka piwni
cznych pomieszczeń . Zachował się 

olbrzymi piec chlebowy, który Ao
rian Kukla chce uruchomić, dalej 
uwagę zwraca wędzarnia - czynna do 
dzisiaj, oczywi~ie sporadycznie w 
razie potrzeby. 

• , ieciebo e (c . 
ków Kościoła i dopiero klątwa 
spowodowała, że trochę zmiękł. 

Klątwa była straszną bronią w rękach 
Ko&:ioła. Ponury ceremoniał towarzy
szący jej wygłaszaniu podniecał 

wyobrafuię. m zabobonny strach 
przed piekłem oraz nies:z.cz.ękicm 

ziemskim mogącym spaść na zadają
cych się z wyklętym, wprawiał wszy
stkich w popłoch. Klątwie tej 
towarzyszyła tradycyjna obrzędo

wość, mianowicie wyklinanie, rzuca
nie gromów, przekleństw, ga,szenie 
świateł, łamanie świec itp. Edle 
chcąc-niechcąc musiał przyjŚĆ pod 
drzwi kościoła i na klęczkach prosić 
o przebaczenie. 

Przebaczenie Kościoła drogo go 
kosztowało. Sporządzono umowę, 

.na mocy której Edle Ułrich zwany 
Drzemlikiem z Drzemlika (tak się 
pierwotnie nazywała ta wieś) miał 
dać ze swego dziedzictwa 10 mórg 
pola, obok łanu, który jego matka 
Elżbieta dawniej dała temu 
Kościołowi. Za zbawienie swojej du
szy, oraz dusz swych przodków coro
cznie miał też dostarczać do kościoła 
w Brlezimierzu 5 funtów wosku na 
świece do ołtarza. Wosk ten mieli 
dawać również jego następcy. Oczy
wiście sporna dziesięcina miała być 
płacona tak, jak chciał tego ksiądz 
Jan. Świadkami tego porozumienia 
byli: pan dziedziczny Szymonowa -
Jeszo nazywany Gromem, Petircbo 
z Siecieborowic (Petir'cho to inaczej 
Piotrek od Pelir, Peter), Albert 
Lnmberdewic z Brzezi m ier/..a , 
Skrzypnika i Bolechowa. Jest rzeczą 
charakterystyczną, że wła~iciel wsi 
noszący nazwisko niemieckie, dle 
Ulrich mial słowiański przydomek, 

, ..... 

Drzemlik, czyli inaczej śpioch, 
drzemała . . 

W dokumencie tym wymieniono 
szereg wsi, a niektóre po raz pier
wszy, np. Siecieborowice w wersji 
"Seceborowice", Bolechów jako 
"Bolechow", Skrzypnik jako Run
zung, Brzczimierz jako Bresimir, 
Drzemlikowice jako Dremlic. Na
zwy te później uległy germanizacji. 

Siecieborowice zapisywano leż 

jakO Cziesborsdorf, Czuczboros
dorf. Widocznie sekretarzem był ja
kiś Niemiec, któremu z trudem 
przychodziło oddanie słowiańskich 
zmiękczeń literami łacińskimi. 

Następnym ctapem było zastą
pienie polskiego imienia Sieciebor 
niemieckim niby tłumaczeniem Sil
zman - wieś zaczęto nazywać Sil
zmansdorf, czyli ''wieś Sitzmana" Z 
Drzemlika Niemcy zrobili Drem
Iing. 

W XIV -XV wieku nazwa Jaku
bowice jeszcze nie funkcjonowała. 
Ta część Drzemlikowic, która jest 
dzisiaj Jakubowicami, nosiła nazwę 
Nieder Dremling, czyli Dolne 
Drzemlikowice. 

Prawdopodobnie w wyniku 
podziałów spadkowych jakiś Jakob, 
czyli Jakub, Kuba, otrzymał połowę 
wsi Drzemlikowice i nazwał ją Jaco
bine. We wsi Jakubowice wybudo
wano młyn wodny, który był przy
czyną sporów z wsią Drzemlikowice 
(1626 rok). Budowa grobli i tamy na 
Młynówce spowodowała zalewanie 
pól i łąk sąsiadom. W XVII i w 
XVIll wieku Jakubowice i Drlemli
kowice często zmieniały właścicieli. 
Widocznie były 10 biedne wioski i 

przy każdej okazji właściciele pozby
wali się ich chętnie. 

W latach t 703-1717 właścicie
lem Jakubowic był Jan Krzysztof 
von Koschembuhr (imiona podaję 
w wersji polskiej). Do roku 1747 
wieś posiadał Sebastian Feliks von 
Stett~ln i Schwanenberg. Następny 
właściciel to Karl Leopold Zygmunt 
von AfTenburg. Od roku ] 778 do 
1782 panem Jakubowic , DrzemIi
kowic, Szymonowa i Piskorzówka 
był minister von Goerne. Von Goer
ne wziął się energicznie do przebu
dowania zamku w Jakubowicach. 
On też był założycielem parku. Nie 
wiadomo co spowodowało, że ze 
swych posiadło~i odszedł tak szyb
ko. 

Również kolejny właściciel Ja
kubowic, Piskorlówka i Szymonowa 
Henryk von Koenigsdoń mieszkał 
tutaj bardzo krótko, tylko rok. 

Od roku 1783 do 1789 wie~ 
posiadał von Stosch. W 1789 roku 
do Jakubowic sprowadzil się Fryde
ryk Ludwik brabia von PfeiI. Pra
wdopodobnie pamiątką po tym 
właścicielu są akcenty egipskie w 
założeniu pałacowo-parkowym. W 
osi widokowej parku wybudował 

obelisk, a na tarasie przed pałacem 
ustawił dwa Sfinksy. Na obelisku 
umieścił herb PfcilÓw. Herb 
przedstawiał niedfwiedzia stojącego 
na tylnych łapach. Przednie łapy na
tomiast, wyciągnięte do góry, 
niedźwiedź mial do polowy obcięte. 
Herb ten musiał interesować 

mieszkańców wsi, gdyż zapamiętali i 
przetransponowali na swój sposób 
legendę herbową hrabiego Pfeila. 
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Klika starych sprzętów pami«ta 
czasy świetności Winnej Góry. Na 
piętrze zachowały się oryginalne 
malowidła w kwicciste wzory i nu
merki na drzwiach prowadzących do 
małycb pokoików poddasza. Olbrzy
mi strych przedziela wielki i pękaty 
komin od pieca chlebowego. W jcd
nym pomieszczeniu na parterze 
zachował się kaflowy piec w ciemno
zielonym kolorle, a na ~ianach 

wiszą dwa religijne obrazki z C'laSÓW 
niemieckich. Jeden obrazek jest pa
miątką komunii ~w. E.Lorenza z 5 
czerwca 1911 r., która odbyła się w 
Osieku. Zabudowania gospodarC'Le 
wymagają wielkiego remontu. Re-
stauracja wymaga odbudowy. 
Państwo Kuklowie zamierzają 

przywrócić Winnej Górze dawną 
~wietność, ale brak należytych finan
sów uniemożliwia wykonanie plano· 

, wanej inwestycji. W zamian za ruiny 
oddali swoje własnościowe mieszka
nie w Dławic i co "dziwnc" są z tego 
zadowoleni. Pr.Gyroda otac-lająca za 
budowania wynagradza pewne trud
ności związane z tą zamianą, a 
piękno okolicy, czyste powietrle, las 
i widok na oddaloną o 3 km Oławę, 

dają możliwość wytchnicOIa i odna
lezicOJa kontaktów z przyrodą. 

Życzę Krystynie i Aonanowl 
zrealizowania ambitnych planów I 
przywrócenia świetnOŚCI WmncJ 
Góry. 

Bajeczka ta jest dość ciekawa, więc 
przytoczę jej główny wątek. 

Pewncgo razu piastunka 
najmlodszego syna Pfei1ów w.Gięła 

dziecko do lasu. Poniewat na pobli
skiej polanie oczekiwał na nią myśli
wy-kochanek, więc dziecku kazała 
się bawić, a sama oddała się 

miłosnym igraszkom z myśliwym. 
Dziecko pozostawione bez opickl 
oddaliło się w leśne ostępy, gdzie 
stała się tragedia - rozszarpal je 
niedźwiedź. 

Niediwiedzia tego osaczono, 
schwytano, za karę obcięto mu łapy 
i puszczono wolno. Wizerunek jego 
umieszczono na tarczy herbowej. 
Legenda milczy co się stało z ~9-
chliwą piastunką i jej amantem. Pfeil 
z Jakubowic wyjechał, a legenda 
berbowa pozostała, a nawet znają ją 
współcze~ni mieszkańcy wsi, z tym 
że w ich wersji niedźwiedź grasował 
w lesie leżącym wzdłut rzeki Oławy. 
Na trochę dłużej w Jakubowicach i 
Drzemlikowicach zamieszkał Er
nest Maurycy von Roseoberg -
Lipi6ski. On to doprowad7..ił 
posiadłość do rozkwitu. We wsi 
rozbudował młyn wodny. Był to już 
duży młyn, napędzany przez dwa 
koła wodne nasiębierne. ZłxY.ta i zie
mniaki przerabiano na miejscu na 
piwo i spirytus, gdyż wybudował tu
taj browar i gorzelnię. 

Mieszkańcy wsi zajmowali się 
tkactwem - było aż osiem warszta
tów tkackich. Z rzcmiosła 
u trzymywało się 12 rodzin, 2 r0d7..iny 
żyły z handlu. Rosenbcrg - Lipiński 
lubował się w hodowli owiec mery
nosów -trL}'mał ich ok. 1000 sztuk. 
Duto wysiłku wkładał równief w 
rozbudow« parku i modernizację 
pałacu. 

Stanisław Borkowski 
• 

Jakiś okrutnie zlośliwy chochlik 
drukarski prJ;ckręcił nazwę "średnio
wiecznych ton" czyli małdratów na 
malodraty. Nazwy te wystąpiły warty
kule dotyczącym dziejów Owczar. 



14 

Zawsze pociągali mnie ludzie, 
którzy oprócz normalnych, 
tyciowo-rodzinnych zajęć, szuka
li w swoim tyciu jeszcze czego~ 
innego. Mote odskoczni od stabi
lizacji, albo szczególnej pasji, 
która mogłaby to życie trochę 

uatrakcyjnić, nadać mu głębszy 
ton, wyrazisto~ć, wreszcie wiC(cej 
radości i zadowolenia. Poznałam, 
wielu takich tudzi, których hobby 
dalekie było od tego, czym zaj
mowali się na co dzień. Dzisiaj 
chciałabym opowiedzieć o jednej 
z takich osób. O pani Zofii Pilł
tkowskieJ, mieszkance Strzelina, 
która od dziesięciu lat zajmuje 
się uprawianiem i hodowlą lilii. 
Zanim jednak o pani Zofii, cofnę 
się kilka lat wstecz. Ciotka pani 
Zofii, Maria Nowogrodzka, ab-
50lwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, równolegle z 
pracą zawodową oddawała się 

pasji kolekcjonowania i uprawy 
ro~lin ozdobnych. Kiedy w Łodzi 
powstało Polskie Towarzystwo 
Mił~ników Lilii - stała się jego 
członkiem-załotycielem. Była 

jednocześnie pierwszą osobą na 
Kielecczytnie, posiadającą w tym 
czasie kolekcję lilii. Kiedy zmarła 
w 1987 roku, pani Zofia Piątko
wska, otr;~ymata po swojej ciotce 
ogromną liliową spuściznę. 

Miłość do kwiatów rozkwitła na 
dobre. Została członkiem 

Wrocławskiego Towarzystwa 

Miłośników Lilii, potem prezesem 
Towarzystwa, które liczy obecnie 
około 50 członków. Pani Zofia ma w 
swojej kolekcji blisko 50 odmian 
tych przepięknych .kwiatów i wspól
nie ze swymi przyjaciółmi z Towarzy
stwa prezentuje od kilku lat swe ko
lekcje, między innymi w NOT, w 
Klubie Muzyki i Literatury u Stefana 
Placka, w galerii Design, w Biurze 
Wystaw Artystycznych. Kompozycje 
pani Zofii to nie tylko lilie. Do kom- ' 
pozycji u~ mnóstwo innych 
r~in, np.: kwiatów lawendy, zbót, 
rozchodników, gips6wki, berberysu, 
rojnika i niezliczonej ilości innych 
zielonych dodatków - które tworzą 
zestawy niespotykanej urody. Pani 
Zofia, oooba romantyczna, obdarzo
na artystycznym zmysłem, potrafi 
nie tylko z dużym sukcesem 
uprawiać i gromadzić swoje kole
kcje, ale pięknie opowiada o kwia
tach, sprawia po prostu, że 

słuchający zaczynają kochać lilie, 
chcą je mieć. Bo rzeczywiście jest na 
co popatrzeć. Laik mógłby 

powiedzieć: lilia, to lilia, biała, z 
tółtym środkiem, mocno pachnąca i 
mocno brudząca. Nieprawda. 

Lilie są tak różne, a gama ko
lorów i kształtów bardzo duża. 

Najchętniej uprawiane są lilie 
z grupy azjatyckich (te nie mają 
zapachu) i orientalnych, pachną
cych. Jeśli chodzi O kolory, to 
można spotkać lilie od bieli aż do 

NASi pRZyjACiELE: CYTRYNA I BIAŁKO 

Cytryna dodaje 

Każdy wie, że sok z cytryny wy
biela i udelikatnia skórę rąk. Są 
osoby, które po przecięciu cytryny 
nożem, wycierają najpierw nóż o 
wierzch dłoni, a dopiero potem go 
myją. Cytryna też potrafi usuwa~ 
przykre zapachy z rąk po krajaniu 
§Iedzi lub cebuli. 

Cytryna ma ponadto właściwości 
ściągające, jest więc doskonała do 
przecierania cery tłustej, z wągrami, 
z rozszerzonymi porami, a takie 
twarzy starczej, jakby opuchniętej, o 
skórze zwiotczałej. 

Myjąc głowę, dobrze jest do 
ostatniego płukania dodać trochę 
soku z cytryny, a wł<;'SY nabiorą 

połysku. 

Maseczka 
piękności: 

Ubić białko na sztywną pianę i 
wymieszać z sokiem z połowy cytry
ny. Od razu nałożyć na twarz i de
kolt. Zmyć po 10 minutach. 

Po kąpieli, aby ujędrnić ciało, 
kobiety dbające o urodę przecierają 
się od stóp do głów rękawicą skro
pioną sokiem z cytryny i zanurzoną 
w soli. Taki zabieg nie tylko 

... - - ..... - - ..... 

upiększa, ale i hartuje ciało, chroniąc 
przed zaziębieniami. 

Zużytej, wyciśniętej cytryny nie 
nale:ty od razu wyrzucać. Może się 
przydać do przecierania dłoni, do 
wyczyszczenia garnków aluminio
wych albo do wybłyszczenia mosią
dzu, np. miedzianych bransoletek 
czy figurek. Tak więc cytryna jest 
niemal uniwersalna. 

"SUCHE" MYCIE 
WŁOSÓW 

Przetłuszczone wlosy motna 
"umyć" na sucho, wcierając w nie 
ubitą na sztywno pianę z 1 białka. Po 
całkowitym wyschnięciu, włosy sta
rannie szczotkujemy. Będą po takim 
zabiegu pięknie puszyste. Nie 
zastępuje lo oczywiście mycia, ale 
jest ratunkiem w nagłych wypad
kach, kiedy nie ma czasu na pójście 
do fryzjera lub umycie włorowwodą. 

* 
CZYŚCIMY 

LUSTRA 
Najpierw dokładnie odkurzamy 

i czyścimy ramy, postępując tak sa
mo jak. przy czyszczeniu ram od ob
razów. Następnie usuwamy z lustra 
wszelkie plamy. I tak, plamy 

ciemnej pur
pury i fioletu. 
Nie mówiąc 

już o delikatnym rysunku . na 
płatkach i oczywiście kropkach. Pani 
Zofia mówi dowcipnie, te o zakwa
lifikowaniu do odmiany decyduje 
nawet kilka kropek. Kiedy pytam, ja
kie są zalety lilii, odpowiada oczy
wiście, że lilie nie mają :tadnych wad. 
Są przede wszystkim łatwe do 
rozmnażania, szczeg61nie te, które 
wytwarzają cebulki powietrzne, 
można je utrzymywać na jednym 
miejscu przez 3 lata bez wykopywa
nia (cebul się nie przesusza, wręcz 
podlewa po posadzeniu). Najlepszą 
porą na sadzenie jest jesień. Jak 
widać więc, przy niewielkim 
nakładzie pracy można uprawiać li
lie, mo:tna w swoim ogrodzie 
wytworzyć bajkowy nastrój, mo:tna 
uprawiać lilie, można uprawiać te 
kwiaty na cięte bukiety i tutaj bardzo 
ważna informacja: Lilie, nawet 
cięte, mają niebywałą trwałość, 

wykwitają at do następnego 

pąka i mają różne terminy kwit· 
nlenia, od maja aż do końca 
sierpnia. Tak więc można sobie 
zakomponować swój ogród tak, 
aby wciąż na nim, przez kilka 
miesięcy - były kwiaty. Zeby 
wyhodować piękne odmiany -
kwiaty trzeba kochać, trzeba z ni-

pozostałe po muchach zmywamy 
szmatką umoczoną w wodzie z oc
tem, lub w wodzie z amoniakiem. 
Następnie całą powierzchnię lustra 
czyścimy według jednego z niżej po
danych sposobów: 

- tampon z gazety maczamy w 
mieszaninie octu i wody (szklanka 
octu na 2 szklanki wody), czyścimy 
nim lustro, wycieramny je do sucha i 
polerujemy, 

- lustro przecieramy przekrojo
nym na pół ziemniakiem surowym i 
zmywamy to wodą z dodatkiem de
naturatu (6 łytek wody i łyżka dena
turatu), potem polerujemy flanelką, 

- do rondelka wlewamy 1 
szklankę wody, l łyżkę octu winnego 
i 2 dag mielonej kredy. Zagotowuje
my to, ciągle mieszając. Po ustaniu 
się, zlewamy czysty płyn i przeciera
my nim lustro, 

- powierzchnię lustra przeciera
my szmatką zwil:toną denaturatem i 
polerujemy irchą. 

Pamiętajmy, aby woda nie 
dostała się pod ramy, a takte o tym, 

mi rozmawiać, trzeba docenić ich 
piękno. 

To nie są anonimowe roślinki. 
One mają swoje nazwy: don Ju
an, Alexis. Mercecles, Corsica, 
Montreux, Casablanca. Te kwiaty 
tyją i rosną. Pani Zofia mówi o swo
ich pupilach z błyskiem w oczach, 
mówi z przejęciem i miłością. 

Chciałaby, aby coraz więcej ludzi 
zajęło się hodowlą i kolekcjonowa
niem rótnych odmian. WStrzelinie, 
oprócz niej, liliowego bzika zaczyna 
odczuwać jeszcze jeden miłośnik lilii, 
ale niestety tylko jeden. Może wkrót
ce liliowy fan klub zechce i mnie do 
swego grona, bo ja już te kwiaty za-

że prawdziwe, stare lustro nie 
błyszczy jak nowe, nie starajmy się 
więc o połysk za wszelką cenę. 

* 
CZYŚCIMY 
ZŁOTO 

Starą, bardzo wartościową 

biżu terię ze złota lepiej oddać w ręce 
specjalisty - aby jej nie uszkodzić. 

Złote łańcuszki i bransoletki 
(bez kamieni) mocno przybrudzone 
i zmatowiałe wkładamy do małego, 
wąskiego słoiczka i zalewamy ciepłą 
wodą z dodatkiem płatków mydla
nycb (50g) i sody (5g). Słoik zamyka
my i 1-2 min energicznie nim po
trząsamy. Następnie złoto 

wyjmujemy, spłukujemy pod ciepłą 
bie:tącą woda i dokładnie osuszamy. 
Aby dodać wyrobom blasku, zanu
rzamy je na chwilę w denaturacie i 
polerujemy ircbą. 

Możemy je też czyścić 

miękiszem lekko czerstwego 
chleba. 

Broszki i pier~cionki ozdo
bione brylant.ami myjemy 
ciepłą mydlaną wodą za po
mocą małej szczoteczki do 
zębów. 

Szafiry, rubiny, szmaragdy 
nie znoszą gorącej wody. 
Wkładamy je więc do letniego 
roztworu mydła (na 10-15 min) 
i bardzo delikatnie myjemy 
miękką szczoteC'lką. N asI ępnie 
opłukujemy czystą wodą i osu-

wo 

czynam kochać. Zachęcam wszy
stkich, którzy mają ogród, ogródek, 
czy ogródeczek, aby sadzili lilie. Nie 
ma przy tym zbyt wiele pracy, a ra
dości dla oczu - co niemiara. Trzeba 
tylko przyjechać do Strzelina, 
zobaczyć kolekcje pani Zofii, tr7..eba 
się w liliach zakochać. 

PS. Pani Zofia chętnie dzieli się 
cebulkami z innymi, są bardzo nie
drogie. Ważne jest przede wszy
stkim to, by ktoś pokochał te kwiaty. 

Można też 7..adzwonić do mnie. 
Wskażę drogę. (tel. Strzelin 21-543) 

Mirka Szychowiak 

szamy. Można też czyścić je spirytu
sem. 

Turkusy i korale czyścimy 

miękką sZC'LOteczką w wodzie z od
robiną sody oczyszczonej, następnie 
opłukujemy w wodzie o tej samej 
temperaturze i suszymy na ręczniku. 
Do czyszczenia tych kamieni nie 
używamy spirytusu. 

Perły w złotYCh oprawach są 
trudne do czysz(.ozenla. Kiedy nie ma
my pewności, czy są prawdziwe, le
piej taką bituterię czyścić na sucho 
czystą delikatną szczoteczką do 
zębów i przetrzeć jedwabną 

szmatką· 

Opale nie znoszą wody i mydła, 
a więc C'zyścimy tak jak korale. 

Podobnie czyścimy kamienie 
oprawione w srebro. 

Jeśli w naszym pierścionku ma
my kilka różnych kamieni - stosuje
my metodę dla najdelikatniejszego z 
nich. 



wo 

OPINIE PREZENTOWANE NA lEJ S1RONIE 
ME ZAWSZE ZGADZAJĄ SIĘ 
Z POGlĄDAt.ł REDAKCJI. 

KILKA PYf AŃ DO OCKF 
Jesteśmy ludźmi uprawiajqcymi 

kulturalną dyscyplinę sportową, tenis 
ziemny. Mamy jednakże wątpliwą 

przyjemność korzystania z ziemnych 
kortów tenisowych połotonych obok 
amfiteatru. Dlaczego ta przyjemnoN 
jest wątpliwa? Ano dlatego, te tak 
zaniedbanych i zdewastowanych 
kortów jut dawno nie widzieliśmy. 
Jeśli ktoś nie wierzy, moiM 
sprawdzić, a poza tym to proszę 
zapytać ludzi, którzy brali udział w 
turnieju tenisowym z okazji święta 3 
Maja. Nawierzchnia przygotowana 
przez pracowników OCKF 
przypominała piaskownicę. Jest to 
tym bardziej przykre, te niektórzy z 
nos społecznie pomagali przy budo
wie kortów, a od paru lat doprowa
dzono pierwszy i drugi kort do 
względnego użytku. Jednym słowem, 
my wykonujemy pracę, za którą ktoś 

, 
KROTKO 

Tadeusz Turbiński, który od 
dwóch lat pełnił funkcję zastc(pcy dy
rektora ZOZ-u w Oławie, został no
wym dyrektorem Urzędu Wojewó
dzkiego we Wrocławiu. Turbióski 
będzie zajmował się ochroną zdro
wia, kulturą i sportem. 

• 

bierze pieniądze. W związku z tym 
chcemy zadać kilka pytań dotyczą
cychOCKF. 

1) Jakijest budtet OCKF ijakie 
są koszty funkcjonowania dyrekcji, a 
ile przeznacza się na kulturę fi
zyczną? 

. 2) Ilu pracowników przygotowa
nych do pracy w kulturze fIZYcznej 
tzn. po A WF, zatrudnia OCKF? 

3) ile lat potrwa uruchomienie 
trzeciego kortu? 

Od trzech lat kate się kortowemu 
polewat kort, a następnie marnuje się 
jego pracę, pozwalając na nowo 
zarosnąć, gdy t do dalszego przygo
townia kortu brakuje 30 m węta (ce
na 400 tys. zł) i kilku dni pracy. 

4) Po co wybudowano ścianę, z 
której nie można korzystat, bo stoi 
wśród chwastów? 

5) Dlaczego Brzeg (woj.opol
skie) stać na ładnie utrzymane korty, 
na trenera od tenisa, a Oławę nie? 

6) Czy to prawda, te w Oławie 
powstała nowa drntyna piłkarska fi
nansowana przez OCKF? 

Być mote odpowiedt na te pyta
nia pozwolą nam dowiedzieć się, czy 
środki pieniętne przemaczone na 
OCKF są adekwatne do efektów pra
cy tegoż centrum. 

Klub Miłośnik6w Tenisa 
(nazwiska do wiadomości redakcji) 

Wojewoda zakwestionował 

uchwałę Rady Miejskiej w Oławie w 
sprawie powołania Władysława Ja
kubowicza na funkcję kronikarza 
miasta Oława. Na najbliższej sesji 
radni oławscy zadecydują, co w tej 
sprawie zrobić - być może uchwała 

zostanie uchylona i kronikarz będzie 
działał nadal bez podstaw prawnych. 
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W przyszłym roku nasza szkoła będz/~ Obchod~~ 50-/~c/e .. 
Spieszę zawiadomić koleżanki i kolegów, te 10 czerwca br. u panI dyrektor SuskieJ spot":da SIę niew~liaz. grupa 

absolwentów, którą ogólnie motna nazwat grupą inicjującą podjęcie starań o zorganizowanIe obchodów Jubileuszu 

szkoły. . . .., 
Na spotkaniu padło duto propozycj~ przedyskutowano wiele pomysłów l podjęte wstępne deCYZJe. J:V wtększoś~t 

"nie mają one jeszcze wiążącego charakteru; gdy t nie jest to komitet organiza?,jny, który ~oplero zc:stante 
wyłoniony w pótniejszym tenninie. Na obecnym etapie największa praca spoczywa na pani p~o~adUJC.eJ s~kr~tanat LO, 
gdy t dyrektor Suska zobowiązała się, te szkoła przygotuje J?Cłne listy absol~entów. W tym rm.eJscu,po/awta Się następne 
watne zadanie - ustalenie aktualnych adreSów absolwentów. To zadanie przerasta motllwoścl szkoły, stąd apel do 
n~ch koleianek i kolegOw: 

Prosimy o kontakt przedstawicieli wszystkich roczników absolwentów, które do tej pory opuściły mury ':ogólniaka". 
Otrzymacie listy Waszych koleżanek i kolegów celem uzupełnienia ich adresów. Równocześnie pragnęlzbyśmy, by z 
Waszego gronawy/oniono osoby, które będą mogły wejść w skład Komitetu Organizacyjnego. . .,. . 

Apelujemy równiet, by osob~ które mają jakieś pomysły na uświetnienie jubileus.zu, zechciały podmllt.sl{ z ~. 
swoimi propozycjami. Na razie jednym z bardziej interesujących, o którym dyskutowaliśmy, był pomysł wydama "Kroniki 
50-lecia LO'~ zawierający m.in. zbiór dotychczasowych tableau. . . ,. 

Mamy nadzieję, te ten apel t;tie pozostanie bez echa i wkrótce spotkamy Się przy wspól~J pracy, by zakonczyć Ją W 

m7\1.~7,rvm roku wspólną zabawą. . 
Informacje i kontakt: Sekretariat Zespołu Szkól OgOlnoksrJalcqcych, Oława, PLZamkowy lO, teL327-48. 
Marian Słupski - teL do pracy (071) 38895, do domu 345-54. 
Dalsze informacje o przebiegu spotkań organizacyjnych będą ukazywały się w "Wiadomościach Oławskich". ":,szak 

redaktor naczelny i prawie cały zespół redakcyjn - to absolwenci naszej szkoły, deklarujący współpracę i udział w 
komitecie organizacyjnym. 

Maria (Wera) Słupska Absolwentka 1964 
tel. do pracy 345-80, do domu 329-26 

Szanowny Panie Komendancie Policji wOlawie ! 
Zwracam się z prośbą o wy

jaśnienie mi kilku spraw związa
nych z incydentem, do którego 
doszło dnia 23/ipca br. ok. godz. 23 
na ul. Kilińskiego, w okolicy prze
jazdu kolejowego i ogródków 
działkowych. Otót jadąc tamtędy sa
mochodem z mężem, z daleka do

--------------------------. strzegliśmy w świetle latarni po obu 

jadącym dowwnie 5 km/h ludziom 
grotili karabinami, a przede WS7Jl
stkim twracać się do nich per "ty". ~ 
Policji w Polsce nie obowiązują zasa
dy dobrego wyclwwania, a może 

sprawdr.a się na kierowcach ich odpo
rnośćpsychic:.ną w ramach akcji "Jak 
dużego stresu potrzeba by 
spowodować r.awal?" 

OGŁOSZENIA 
stronach stojące samochody i ludzi 
przechodzących w poprzek jezdni. 
Wyglądało to na wypadek, dlatego 
zwolniliśmy, rozglądając się, czy ktoś 
nie potrzebuje pomocy. Nagle na 
drogę wtargnął mętczyzna z karabi
nem i krzykną/, zblitając się do nas, 
cytuję: "A teraz jak ntS7JlS"Z, to ci 
pustctę serię po masce! Wysiadaj/ 
Dawaj klllc:.yki/ Wy/ąc% silniId" 

pomyśleliśmy te zostaliśmy zaatako
wani przez terrorystów, a dalsze za
chowanie m4tczyzny z karabinem 
zdawało się potwierdzić nasze przy
puszczenia. Po wyjściu Z auta 
zauważyliśmy dopiero po przeciwnej 
stronie stojące w bocznej uliczce auto 
policyjne oraz drugiego funkcjona
riusza, który poinfonnowal nas nieco 
grzeczniej, te jest to kontrola 
trzeźwości. 

Jesteśmy Polakami mieszkający
mi za granicą i jetdzimy duto po 
świecie, ale jeszcze nie spotkaliśmy 
się z takim zachowaniem. Widzie
liśmy je jedynie w Ioyminalnych fil
mach, lub w programach o terrory
stach. W 1.wiąVm t. tym chcieliśmy się 
dowiedzieć, cty Pan Komendant 
wydal swoim pracownikom roz/wt., 
aby wS7Jlstkicll kierowc6w traktowali 
jak przes(ępc6w, cu kazał Pan, by 

Mam nadzieję, te Pan Komen
dant zechce mi wyjaśnić powód ta
kiego dziwnego sposobu przeprowa
dzenia kontroli trzeźwości. Bo jeśli 
Policja ćwiczy się w walce z 
przestępcami, wykorzystujqc na dro
gach ich metody, to w trosce o z4ro
wie obywateli powinno się o tym 
poinfonnować. 

. .. Poszukuję opiekunki do dzie
cka. Tel. 33-557 (1O.00-13'()0). 

.. Sprzedam aparat ultrasono- Pragnę zwrócić uwagę, te nie wi. 
graficzny (do badań ginekologiC'l- dzieliśmy, by ktoś nas zatrzymywał. 

BP 
(imię i nazwisko do wiadomości 

redakcji) 

• Sprzedam kawalerkę 
własnościową na Chrobrego. Tel. 
399-58 (po 20.(0). 

nych i jamy brzusznej). Tel. (79) 12- Zważywszy na porę i okolicznośc~ 
46-12. L._,;.....;,._.:.. ______ ~~::::::~~~~::::::~~~~~~~~~~~==; 

.. Sprzedam garaż oraz działkę 
.. Videofilmowanie wszelkich 

uroczystości. Tel. 341-55 po godz. 
20.00 lub wypożyczalnia kaset video 
ul. 1 Maja kjbasenu. 

bu dowlaną. Tel. 37-709. 

.. Sprzedam garaż, ul. • Zamienię 3 - pokojowe (58 
m2) na 2 mniejsze. Tel. 399-67 
( 10.00-22.(0). 

żeromskiego; Tel. 37-634. 

• Mieszkanie 4-pokojowe, 
własnościowe zamienię na l-pokojo
we. Tel. 348-56. 

• Kupię betoniarkę 80-100 li
trów. Tel. 34-382 po 18.00. 

• Sprzedam pralkę, telewizor 
(niemiecki). Tel. 34-223. 

.. Wynajmę mieszkanie w Jelczu. 
Tel. 817-19. 

• Zamienię własnościowe dwu
pokojowe Wrocław na Otawę. Tel. 
67-38-74 po 20.00. 

• Sprzedam kawiarnię w Oławie 
ul. Chrobrego 20 "c". Kontakt: tel. 
39-189 lub (79) 12-46-72. 

.. Kupię mIeszkanie 2 - pokojo
we na os. Sobieskiego. Tel. 382-82. 

.. Sprzedam działkę budowlaną 
(20 arów) w Godzikowicach. Wiado
mość: Godzikowice 104. 

.. Sprzedam duży warsztat z do
mem w Godzikowicach. Wjado- . 
mość: Godzikowice 104 . 

.. Sprzedam M-3, 36 m2• Tel. 
328-58. 

• Sprzedam mieszkanie dwupo
ziomowe, M-5, powierzchnia 78,75 
m2, stan surowy, zamknięty przy ul. 
Pałacowej w Oławie. Tel. 34-143. 

.. Sprzedam wyposażenie sklepu 
spożywczego (regały, wagi, szafy 
chłodnicze itp.) Tel. 37-569. 

• Orkiestra, Tel. 39-461. 

.. Videofilmowanie, tel. 37-658. 

.. Videofotografowanie, 
tel. 39-829. 

USŁUGI PLASTYCZNE 
"KACPER" 

TEL. 39-443; 32-729 

SKUPUJĘ SREBRO 
SREBRO PRZEMYSŁOWE 

l ZŁOM SREBRA 
OŁAWA TEL. 343-23 

. II 

DUET MUZYCZNY 
KONTRAST 

.. wesela" zabawy .. dancingi 
oferujemy: 
I.. akrakcyjny repertuar 
- konkurencyjne ceny 
Ouż od 2 mln zł) 
OŁA W A TEL. 34-667 

(po 15.00) 

ŻALUZJE 
POZIOME, PIONOWE 
tel./fax 38-506, tel. 38-413 

KWADRACIAK lp. 

PRALKI AUTOMATYCZNE 
TEL. 38-138 

.~ . ., 

JUNKERSY 
TEL. 344-39 
A.W. Lubawa 

UWAGA! 
szybko" solidnie 

NAPRA WY JUNKERSÓW 
Tadeusz Glejzów 

tel. 39-553 

CZYSZCZENIE 
DYWANÓW, 
TAPICERKI 
TEL. 328-26 

SPRZEDAM 
7 -TYGODNIOWE 

SZCZENIAKI 
JAMNIKA 
GŁA1JKO
WŁOS EGO 

TEL. 34-536 
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ARTYKUŁY ODZIEŻOWE 
DZIEWIARSTWO * KONFEKCJA 
POŃCZOSZNICTWO * BIELIZNA 

OBQ.aBo~WEGO 

GABINET 
INTERNISTYCZNO

-ULTRASONOGRAfiCZNY 

BADANIA JAMY BRZUSZNEJ DZIECI 
I DOROSŁYCH . GRUCZOŁU 

TARCZYCOWEGO I PIERSIOWEGO. 
PROSTATY 

~k chorob wewnęmnych 

'Ewa Superson-'Byra 
POSIADAJĄCA CERTYFIKAT POlSKIEGO 

TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO 

Oławał ul. Gazowa 7 
~ 322-55, 341-51 

WTORKI I PlfłTKI 
L 16.00 - 17.00 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

ANIOEX 
Oława. ul. 11 Listopada 23A 

OFERUJE: 
• AR1YKUł..Y SZKOLNE 
• PAPIER KOMPUI'EROWY 
• ARTYKUł..Y BIUROWE 
• PAPIER KSERO 
• MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 

DO KOMPUTERÓW 
• DRUKI 
• ZABAWKI 
• ZNICZE I LAMPlONY 
• BATERIE "VARTA" 
• TOREBKI I REKlJ\MÓWKI 

FOUOWE 

ŚPRZEDA:t HURTOWA 
CODZIItNJ'QE 

W GODZ. 8.00 - 17.00 
W 8OBO'JT: 8.00 - 13.00 

~ZAAC' 

STOMATOLOG 

'CIf 
lek. stomatolog 

Anna Rok-Kuźniarska 
PRZYJMUJE PRYWATNIE 

W PRZYCHODNI 
REJONOWEJ NR 3 

PRZY UL. CHROBREGO 
W CZWARTKI OD 15 DO 17 

I TEL. DOM. 327-10 I 
PRYWATNY 
GAIlNET 

STOMATOLOGlaNy. 
Oława, ul. Rybacka 5 

(Za.kJady Tworzyw Sztucznych) 

LECZENIE W ZNIECZULENIU. 
ZACHODNIE MATERIALY. 

LAKOWANIE ZĘBÓW. 
PROTETYI<A. 

KORONY PORCELANOWE 

lek. stomatolog 
D. Grzegorczyk 

c:zw.ARtKl16.00 • 18.00 

SOBOTY 14.00 - 16.00 
KRÓTKIE TERMlNY 

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA 
Oława, ul. Opolska 7, reI. 33-719 

POLfCA: ~ fJ OSPRZĘT ELEKTRYCZNY _ 

PRZEWODY \ [)-
KABLE ENERGETYCZNE 
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA • ~ 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE: ' 
OZDOBNE, PRZEMYSŁOWE, ULICZNE 

PRZY PEŁNYCH OPAKOWANIACH UDZIELAMY RABATU 

Zapraszamy 
od 8.00 do 15.00, w soboty od 9.00 do 14.00 

lACHODN/E CENTRUM PQZEDSlĘ8KJRCzo$c/ 

w,~)~~~ 
53.015 Wrocław, ul. Karkonosko 10 

Przyjmuje zapisy 
na rok szkolny 1994/95 

IX) D~ ~E(;;O 

STUDIUM 
BIZNESU 

• finanse I rochunkowość 
• ekonomika I organizacja 

przedsiębiorstw 
• handel zagraniczny 
• sekretarko - asystent 

w 1ImIIE WIECZOłOWYM I ZAOCZNYM 

Zajęcia będą wOlawle 

SUPER 
OPALENIZNA , 
BEZ SŁONCA 
W SOLARIUM 
Sonnen Oase - rrurbO 
(jut po 10 m!nutad\ widoczne ę[eldy) 

- równomierna opalenizna 
• łagodzi. bóle reumatyczne 

. promDCJllne ceny 
- jedyne Miko w Oławie 

ul 1 Mąja 20. teL 334·67 
w Gabinecie Kosmetycznym 
CZ'YNNE: 9.00 - 20.00 

SERWWEIfY 
KAWĘ 1 NAPOJE ClfWZ4CE 

RADA PRACOWNICZA ODRZAŃSKIEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY DRÓG 

I MOSTÓW W OŁAWIE, UL. PORTOWA 1 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 

DYREKTORA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: 
- wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, 
- co OI~jmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, 
- preferowany wiek do 50 lat, 
. predyspozycje menedż~rskie, 
- umiejętności organizatorskie 
- dobry stan zdrowia 
Oferty pisemne składane prz,ez kandydatów powinny zawiern6: 

. podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora, 
- ankietę osobową ze zdjęciem, 
- życiorys z charakterystyką zawodową 
- kopię dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie 

i kwalifikacje, 
- zaświadczenie o stanie zdrowia, 
- koncepcję działania firmy, 
- opinie z dotychczasowych miejsc pracy z ostatnich 5 lat 

Oferty wraz z dokumentami nrudy składać pod adresem Rada 
Pracownicza Odrzańskiego Przediębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w 
Oławie. ul. Portowa l. z dopiskiem "Konkurs". w tenninie 14 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa zgodnie z Dz. U. nr 2 poz. 
12 z 1982r. 

O zakwalifikowaniu się do konkursu oraz terminie przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie, Tennin zakończenia konkursu 12.09. 1994r. Zastrzegamy 
sobie prawo rezygnacji z oferty bez podania przyczyny. 

~H~Yo~L[b[g} 
Oława/ ul. Sikorskiego 13 (teren GS) 
tel. 322·36, 331·64 wewn. 55 
Poleca: 
- gwoździe budowlane 
- okucia, rury PCV 
• armatura, zamki, klamki 
- papiery ścierne, tarcze 
• narzC}dzia gospodarczo
ogrodnicze 

- trzonki, bojlery 

ZAPRASZAMY W GODZ. 10 . 1 S 

• 
SKŁAD OPAŁU 

OFERUJEMY TANIO DO SPRZEDAżY 

WĘGIEL, KOKS, MIAŁ 
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY TELEFONICZNIE 

W OŁAWIE: 
TEL 399-84 00 15.00 
TEL 340-21 PO 16.00 

§j4pPETORR~ 
IMPORTER 
SPRZĘTU 

SPORTOWEGO 

Oława, 
ul. Tulipanów 11 
telJfax (071) 13·34·16 

Zapraszamy 

~: 
DRESY, KOSZULKI, 

SPODENKI, SZORTY, 
TORBY SPORTOWE, 

PLECAKI, 
SPRZI;T TENISOWY 
I BADMINTONOWY 

od poniedziałku do soboty: 8.30 - 17.30 

, ,," 

DO. WYNAJĘCIA!,,< 
Powierzchnia 
200 m kw. 
magaZyn, biuro, 
warsztat 
Utwardzony dojazd. 
Duty plac manewrowy. 

WlADOMOŚĆ: 
Oława, ul. Portowa 7 
tel. 32 .. 911 

To . . 
nueJsce 
na Twoją 
reklamę 
teł. 33-557 

'" 

GABINET 
INTERNISTYQNO

REUMATOLOGICZNY 

. . 
• KOMfIVłaOUM UD". 
s,aaI 

• CIIOAO.' SlRWÓW 
I "R4GOSWN U DZlfa 
I DOROSl'ICII 

lek. med. Józef Jarosz 
lekarz chorób wewnętrznych 

specjalista reumatolog 

Olawa. ul. Malczewskiego 5, 
leI. 380-71 
pon .• śr. pl. 16.00 • 17.00 
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ocznica raczej nie eso a ... 
"Cała przyjezdna i oczekujqca 

grupa na czele z Wrocławską Kapelą 
Podwórkową DREPTAKl oraz 
Zespołem Pieśni i Tańca 

WROClA W ruszyła ze śpiewem i 
pląsami w kienmku centn~m miasta 

/ 

miasta. Z dumą oprowadzała gości 
po swoim nowym obiekcie dr Danuta 
Horbaczyńska - dyrektor ZOz." 

Tak opisywał uroczyste otwarcie 
Zakładu Przyrodoleczniczego w 
Oławie 10 lal temu .Jerzy Witkowski 

"~~"'1""""' •.. . NNU ... I"7;, ... ~H"""""~~J 
t ~ 

zajmując całą szerokość jezdn~ 
Kiedy goście dotarli w poblite 

amfiteatnt, diwięki kapel zagłuszała 
oczekująca tam orkiestra dęta 

Jelczańskich Zakładów Samocho· 
dowych, dajqca tym samym sygnał do 
rozpoczęcia kolejnego punktu uro
czystości. Na trasie do amfiteatnt, 
gdzie miała się od być akademia jubi
leuszowa, wyrósł bowiem nowy 
obiekt, z otwarciem którego zwleka
no tylko z braku równie podniosłej 
okazji. Wmiejscu starej łainipowstal 
piękny Zakład Przyrodoleczniczy, 
którego nie powstydziłoby się niejed
no większe od naszego miasto. 

OtwClrcia w obecności władz wo
jewódz:Jdch dokonali wspólnie Maria 
Mazur - ze strony Zespołu Opieki 
Zdrowotnej i Stanisław Domagała -
ze strony organizatorów jubileuszu 

("Kurier Oławski" Nr 2, grudzień 
1984). Otwarcie miało miejsce 7 li
pca - miesiąc temu minęła właśnie 10 
rocznica tego wydarzenia. Czy nadal 
mamy czym się chlubić? Czy inne 
miasta nie powstydziłyby się tego 
obiektu? 

Z zewnątrz zakład wygląda po
dobnie jak 10 lat temu - brak jedynie 
wielkiego napisu "ZAKŁAD 

PRZYRODOLECZNICZY". W 
środku jednak widać, że czas zaczy
na robić swoje. 

- Zakład się po prostu wali -
mówi kierowniczka zakładu dr Irena 
Rahman. - Nie ma pieniędzy na. re
monty, strop się wali, sufity pękają. 
W gabinecie u doktora rehabilitan
ta wypadł kawałek sufitu i jest wiel
ka dziura . .Już dwa lata nie możno 
się doprosi~ o oaprawę. Kiedy roz-

Jelcz i Zasada Ce trum 
26 lipca, w gmachu Ministerstwa 

Przemysłu i Handlu w Warszawie 
podpisano umowę przedwstępną, 

określoną rownież mianem intercyzy 
pomiędzy .Jelczańskimi Zakładami 

Samochodowymi a firmą Sobiesłnw 
Zllsada Centrum S.A. Dwa tygodnie 
wcześniej (11 lipca) Komitet 
Międzyresortowy do spraw pl)Waty
za<;ji .Jelcza przyjął ofertę firmy i 
wybrał ją na inwestora strategiczne
go.lZS. 

Oprócz szefów zainteresowa
nych iirm - dyreklora Krzysztofa. 
Rozenberga i prezesa zarządu SZC 
S.A - Wincentego Zeszuty, umowę 
podpisali równiei wiceministrowie 
- Edward Nowak (MPiII) i Leszek 
.luchniewicz (Ministerstwo Prze
kształcel~ Własno~ciowych). 

Obecni byli przedstawiciele 
rządu (URM), Agencji Rozwoju 
Przemysłu oraz Komitetu 
Międzyresortowego z grupą dorad-

ców, dyrektorzy przedsiębiorstw 

motoryzacyjnych, przedstawiciele 
kooperantów JZS, a także poten
cjalnych odbiorców naszych pojaz
dów m.in. komendant główny PSP -
nbryg. Feliks Dela. 

Członkami delegacji JZS, 
oprócz ściSłego kierownictwa, byli 
również przedstawiciele Rady Pra
cowniczej i związków zawodowych. 
Nic zabrakło również osoby szcze
gólnie zainteresowanej kontraktem 
- Sobiesława Zasady. Obecni byli li
czni dziennikarze, którzy potem 
różnie interpretowali to wydarzenie 
na łamach swych gazet -od sceptycy
zmu (podobne umowy podpisywano 
już z MAN i Volvo) po euforię i 
fanl8styC'znc plany (Jelcz b«dzie pro
ducentem samochodów dla ... Bun
deshwery). 

Zresztą optymistycznych wypo
wiedzi nie zabrakło również ze stro
ny olicjeli biorących udział w cere-

• 

mawiam z naszym kierownikiem 
sekcji technicznej, słyszę, że nie ma 
fachowców. 

To samo było z szyldem "Zakład 
Przyrodoleczniczy".Szyld był 

piękny, ole farba zaczęło 

odpryskiwać i tablica wyglądała jak 
ostrzelana, jak w Bośni. 

Postanowiłom więc szyld zdjąć. Po 
kłopotach, jakie z tym były, okazało 
się, że w oławskim ZOZ-le 

niemożliwością jest kupienie od
rdzewiacza i farby. 

Mimo kłopotów, zakład pracuje 
pełną parą. W roku ubiegłym z 
36817 zabiegów skorzystało 21500 
osób. W zakładzie wykonuje się 
m.in. masaże wirowe, suche, bicze 
wodne, naświetlanie lampami, za
biegi prądowe. Pacjenci najczęściej 
korzystają ź zabiegów fizykoterapii 
(ok.17 tys.osób rocznie). Obecnie w 
zakładzie pracuje ok.30 osób, w tym 
trzech lekarzy. Korzystają w 
większoŚCi ze sprzętu zakupionego 
10 lat temu. Praktycznie chyba tylko 
jeden aparat dokupiollow ciągu tych 
lat. Co znaczy 10 lal dla sprzętu me
dycznego? To chyba jasne, tym bar
dziej, że dziś teoretycznie mieli
byśmy dostęp do aparatów 
najlepszych firm światowych. A tym-

czasem np. masaże wirowe wykonu
je się na starych czeskich maszynach, 
które regularnie, 2-3 razy w tygo
dniu, psują się. Na szczęście mecha
nicy znaletli gdzieś w pobliżu Oławy 
kijka podobnych maszyn, które już 
nie pracują i służyć mogą jako 
podręczny magazyn części zamien
nych. Kiedyś jednak i on się wyczer
pie. Co wtedy? 

Jedną z dróg pozostaje 
wydzierżawianie zakładu po 
kawałku prywatnym firmom, które 
zaczną prowadzić identyczne zabiegi 
odpłatnie, zaczną na tym zarabiać i 
być może stać je będzie na lepszy 
sprzęt. Pierwszy krok w tym kierun
ku zrobiono. Od kilku miesięcy 

zakład dzierżawi panu Wojciecho
wskiemu basen, który przez ostatnie 
lala był suchy. Zamknął go Sanepid 
z powodu braku odpowiednich fil
trów i pomp. Prywatny dzierżawca 
jakOŚ znalazł środki na filtry i basen 
stuży ludziom. Za pieniądze. Podob
nie zresztą płatne są wszystkie zabie
gi, wykonywane na podstawie 
skierowań z gabinetÓW prywatnych. 
Wprawdzie za jeden zabieg płaci się 
symbolicznie 2-6 tys.zl , ale zwykle 
wykonuje się całą serię zabiegów, co 
już nie jest dla wszystkich kieszeni. 

- Płakać się chce - mówi dr Rah
man. - Z tego co widzę, to prawie 
wszystko, co tworzyliśmy w naszym 
ZOZ-le, pada. Chociażby taka Po
radnia Wad Postawy. Był ortopeda, 
przyjeżdżał raz dziennie, badał 

dzieci, zalecał ćwiczenia, wskazywał 
wady postawy. Gimnastyka kore
kcyjna zresztą w ogóle upada, bo 
nauczyciele nie mają nadgodzin. 
Jeśli już organizuje Sięją, to zwykie 
dla dzieci najmłodszyc;h. A co z 
resztą? Wprawdzie ~est taka gi
mnastyka w Ośrodku Kultury, ole 
niejest tojuż na skalę masową,jak 
było dawniej. 

Od paru lat zakład walczy o 
urządzenie do ćwiczeń rąk i nóg. 
Chodzi zwłaszcza o nadgarstki. 
Często (głównie po sezonie zimo
wym) przychodzą bowiem pacjenci i 
można by im pomóc, ale nie ma za 
co kupić takiego specjalnego stołu, 
który kosztuj.;: raptem kilka milio
nów złotych. Podobno ostatnio Koło 
ł..owieckie "Bażant" obiecało dać 

trochę grosza na ten cel. 

I • związani... i ter 
manii podpisania umowy. Pod
kreślono głównie, że partnerem stra
tegicznym "Jelcza" będzie inwestor 
krajowy. • 

Co oferuje Sobiesław Zasada 
Centrum S.A., że firma ta 
przypadło do gustu Komitetowi 
Międzyresor-towemu i .Jelczowi? 

Z krótkiego komunikatu wyda
nego przez kierownictwo fabryki je
szcze przed podpisaniem umowy 
wynika, że: - zostanie uruchomiona 
w Jelczu produkcja samochodów 
użytkowych marki "Mercedes". 
Wiąże się to z koniecznością utwo
rzenia olbrzymiej sieci dostaw ko
operacyjnych do Jelcza .. Ponieważ 
Sobiesław Zasada zna się na ekono
mii, prawdopodobnie zdecyduje się 
na ... uruchomienie w Jelczu linii 
montażu silników Mercedesa. Oczy
wiście te same względy zadecydują, 
że stopniowo także inne c-zęści spro
wadzane do montażu z Niemiec, 
muszą być zastępowane c-Lęściami 
produkowanymi w JZS. Wiąże się to 

z koniecznością uzupełnienia parku 
maszynowego w JZS o specjalisty
czne urządzenia (np. linie obróbcze 
do kół zębatych), wzrostem produ
kcji, a tym samym potrzebą zatrud
nienia nowych pracowników, w 
szczególności wysoko kwalifikowa
nych specjalistów obróbki skrawa
niem. 

Musi ulec reorganizacji system 
sieci sprzedaży i serwisu, w oparciu o 
wzorce stosowane w firmie 
Sobiesław Zasada Centrum S.A 

Inwestor strategiczny zaakcepto
wał zaproponowany przez kierow
nictwo JZS "pakiet gwarancji so
cjalnych dla pracowników JZS". 

A więc zakłada się, że lic-lebność 
załogi fabryki będzie utrzymana na 
poziomie 3200 pracowników. 
Wątpliwe jesljednak, aby nowy part
ner zgodził się na opłacanie ludzi 
zbędnych dla przedsiębiorstwa, pra
cujących dziś tylko dzięki "parasolo
wi ochronnemu" ze strony związków 
zawodowyCb i ludzkim odczuciom 
kierownictwa fabryki. 
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dr Irena Rahman 

Szefowa Zakładu Przyrodolec-L
niczego uważa, że najlepiej byłoby, 
gdyby budżet ZOZ-u był dzielony 
równo dla wszystkich placówek, a 
one same decydowałyby, na co 
wydać pieniądze. Tak jednak nie 
jest. Decyzje finansowe idą z góry. 
Gdyby było inaczej, może dałoby się 
lepiej gospodarować? Oczywiście w 
zakładzie zdają sobie sprawę z tego, 
że u nich następuje "tylko" rehabili
tacja pacjenta, podczas gdy w szpita
lu walczy się bezpośrednio o życie i w 
pierwszej kolejnOŚci pieniądze, któ
rych nie ma w nadmiar Le, są po
trzebne właśnie tam. 

Szukania pieniędzy na własną 
rękę zakład nie próbował. Zdarzało 
się wprawdzie, że gdy jakiemuś pa
cjentowi zależało na rehabilitacji, a 
sprzęt zawiódł, to pacjent sam 
finansował naprawę aparatu, ale 
były to przypadki sporadyc-zne. 

-Nie mamy doświadczeń w dzie
dzinie szukania sponsorow - twier
dzi dr Rahman. - Poza tym nadal 
mam pewne wewnętrzne opory i nie 
potrafię ich prl'ełamać- Miałam za
miar stworzyć fundusz, na konto 
kt6rego pacjenci wpłacaliby dobro
wolne kwoty, ale jeśli nawet .ktoś 

decydowałby się płacić, to musieli
byśmy pieniądze odprowadza~ do 
ZOZ-u. Nic z tego nie mielibyśmy. 

Czy coś się tu zmieni w 
najbliższym czasie? Nie. Nie mamy 
żadnych obietnic. Może w 
przyszłym roku dostaniemy więcej 
pieniędzy. o-

J.Kamlński 

Tym bardziej, że dla zapewnie
nia załownego programu produkcji 
jelczów i mercedesów w Diedalekiej 
przyszłOŚCi, trzeba będzie ... prL)'jąć 
nowych pracowników. 

Dziennikarze tu i ówdzie infor
mują, że docelowo nowy inwestor 
strategiczny przyjmie aż 75 procent 
akcji Jelcza. Pracownikom podobno 
gwarantuje się wykup 20 procent 
akcji. 

Pierwszym punktem realizacji 
umowy będzie jednak proces 
przekształcenia Jelcza w jednooso
bową spółkę skarbu państwa. 

Zdaniem rodzimych spe<..jali
stów-amatorów z dziedziny proce
sów przeksztatceniowych w dutych 
przedsiębiorstwach państwowych -
nie będzie to ani łatwe ani szybkie. 

Rada Pracownic7.a, ktÓra nie 
będzie funkcjonować w 
przedsiębiorstwie sprywatyzowc:l
nym, przygotowuje się spokojnie do 
wyborów na nową kadencje:; w 
Jelczańskich Zakładach Samocho
dowych. 

MS. 
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p 
28 lipca, W dniu kiedy upałsięga 

blisko 40 stopni w cieniu, z dyrekto
rem Klubu Sportowego Moto-Jelcz 
Oława - Ryszardem Mrowcem - roz
mawiam na temat zbliżającego się 
rozpoczęcia sezonu piłkarskiego. Z 
kim, z czym, kiedy? 

pisano w prasie o Kononie, Bęsiu, 
hlemie i hlasku, których 
pożądały różne kluby? 

wypożyczyła u nas Gniewka na 
rundę jesienną. 

- Kiedy zaczynają się rozgrywki 
w innych klasach, w których 
uczestniczyć będą zespoły Moto
Jelcza? 

wo 

Jesień '94 

Z kim i kiedy w III lidze piłkarskiej 
l4.VIIl 
W.VIII. 
24.VIll. 
27.VIII. 
4.IX. 
7. IX. 
lUX. 
l7.IX. 
2l.IX. 
24.1X. 
2.X. 
8. X. 
16.X. 
22X. 
3O.X. 
6. XI. 
12XI. 

- Promieó żary -Moto-Jelo: Oława 
- Moto-Jelo: Oława - Orzeł Ząbkowice Śl. 
- Staj Chocianów - Moto-JeIo: Oława 
- Moto-Jelo: Oława - Karkonosze Jelenia Góra 
- Piast Iłowa - Moto-Jelcz Oława 
- Moto-Jelcz Oława - Obra Kościan 
- Górnik Polkowice - Moto-JeIo: Oława 
- Moto-Jelo: Oława - Polonia Nowa Sól 
- Piast Nowa Ruda - Moto-Jeła Oława 
- Mot.Jelo: Oława - Ravia Rawicz 
- Kutnia Jawor - Moto-JeIcz Oława 
- Moto-Jelcz Oława - Bielawianb Bielawa 
- Lechia Zielona Góra - Mo&o-JeIcz Oława 
- Moło-Jelcz Oława - Polonia ŚWidnica 
- Krysztal Stronie Śl. - Moto-Jekz Oława 
~ KP Wałbrzych - Moto-JeIa Oława 
- M-"JeIa Oława - Rokita Brzq Dolny 

- Nowy sezon zaczynamy 3 
sierpnia meczem rundy wstępnej 
pucharu Polski na szczeblu central
nym. Pojedziemy do Kuźni Jawor, z 
którą graliśmy ostalni mecz trzecio
ligowy w poprzednim sezonie. Nasz 
zespół wystąpi tam poważnie 

osłabiony. Sak i Bęś muszą odbyć 
karę dWÓCh meczów za żółte kartki, 
Watrai - 3, za kartkę czerwoną. Nie 
wystąpią więc także w pierwszym 
meczu trzecioligowym, 14 sierpnia. 
Ponadto: Sobczak przebywa za gra
nicą i w sierpniu nie wróci, zaś 

Soliński wrócił do Śląska Wrocław, 
skąd był czasowo wypożyczony, po
dobnie jak bramkarz Kirsza, którego 
wypożyczyliśmy z Pandy Wrocław na 
klika gier wiosennych. Wrócił bram
karz żelem po służbie wojskowej, 
ale właśnie ma rozpocząć szkolenic 
do służby w policji, więc w bramce 
mogą stanąć niedawni juniorzy -
Skrocki luh Sady. 

- Nikomu nie chcemy zamykać 
drogi, ale też nie stać nas na prezenty 
dla klubów wyższych klas, bo sami 
jesteśmy w ciężkiej sytuacji finanso
wej. Na transfery trzeba mieć pienią
dze. Nie możemy godzić się na 
"sprzedaż ratalną", ani na groszowe 
ceny. Konon, Zelasko i Bęś mają za 
sobą grę w II lidze w naszym klubie, 
więc nie damy się nabrać na śmiesz
ne kwoty, które ewentualnie 
chciałyby zapłacić kluby, i to jeszcze 
w ratach. Nauczyła nas rozumu 
Ślęza, od ktÓrej ostatnią ratę za 
Sorbiana otrzymali~my po długich 
ceregielach. I ta sama Ślęza jeszcze 
przed wyrównaniem poprzedniej 
należności, chciała Zelaskę i Bęsia, 
też na raty! Nie mogliśmy więc 

działać wbrew interesom klubu i sa
mych zawodników. 

- 14 sierpnia wystartuje kłasa 
okręgowa seniorów. Nasza drużyna 
"Moto-Jelcz II", która jest beniamin
kiem, grać będzie w tym dniu w 
Oławie z PKS Łany, a tydzień 
pófniej, również w Oławie, z GKS 
Mirków. Mecze tego zespołu chce
my organizować w niedzielne 
popołudnia, a trzecioligowców -
w soboty, też przed wieczorem. 
Kibice powinni być z tego zado
woleni. Juniorzy rozpoczną 21 
sierpnia. Za pośrednictwem 
"Wiadomo~ci Oławskich" chciałbym 

uprzedzić i przeprosić kibiców 
drużyn klasy okręgowej seniorów i .... -------------------------

- To dość duży ubytek, nIe 
wrócił po wojsku hlasko, a nie 
odszedł, czego się spodziewano, Ko
non. 

- To prawda, choć jeszcze mogą 
się wydarzyć różne roszady. Zresztą 
Konon zmienia stan cywilny w dniu 
inauguracji mistrzostw III ligi, więc 
w pierwszym meczu nasza drużyna 
wystąpi osłabiona maksymalnie, a 
Promień żary, beniaminek, zapew
ne będzie "gryzł trawę", by wypa~ 
jak najlepiej. Trzeba tu jeszcze 
dodać, że za wiosenne wypożyczenie 
Kirszy płacimy Pandzie czasowym 
oddelegowaniem Koperlowskiego i 
Leszczyńskiego. 

- Dlaczego nie doszedł do skut
ku żaden transfer, chat w czerwcu 

- A jak wyglądają te interesy, 
ściślej mówiąc - sprawy finansowe 
klubu? 

- N ie mamy zaległo.~i względem 
zawodników, ostatnio wyrównaliśmy 
im zaległe diety i inne należności, 
choć sytuacja klubu JCS! nadal bar
dzo ciężka. Ze 160 milionów, przy
znanych na rok bieżący przez Radę 
Miejską na drużyny młodzieżowe, 
dotąd otrzymaliśmy 28 milionów, a 
już końC"zy się lipiec, rozgrywki ju
niorów i trampkarzy w rundzie je
siennej wkrótce też się zaczynają, a 
koszty rundy wiosennej trzeba było 
ponieść, więc zabrakło pieniędzy na 
zgrupowanie kadry trzecioligowej i 
drużyn młodzieżowych. Zresztą 

wciąż niewiele wiadomo, na co 
możemy liczyć ze strony środowiska, 
a z transferowych zysków, których 
się spodziewaliśmy - nic się tymC".l8-
sem nie spełniło. Np. Pogoń Oleśni
ca bardzo chciała mieć Zelema, ale 
nie było ją na to stać, więc tylko 

międzyOkręgowej juniorów za to, że 
na te mecze będzie Obowiązywało 
nabycie biletu wstępu w cenie 5 
tysięcy złotych. Jesteśmy w takiej sy
tuacji finansowej, że zgromadzenic 
pieniędzy choćby na opłacenie dele
gacji sędziów - będzie dut.ą ulgą dla 
klubu. Prosimy tu o wyrozumiałość. 

- Na co więc mogą liczyć 

oławianie w nowym sezonie, mimo 
wyjątkowo trudnej sytuacji perso
nalnej w pierwszych meczach trze
cioligowych? 

- Nie mogę bończucznie 

obiecywać cudów i samych awan
sów, ale zarówno pod wlględem 
organizacyjnym, jak i sportowym 
uczynimy wszystko, by nowy sezon 
był możliwie najbardziej pomyślny. 

rozm. Edward Bykowski 

--Z5_ dałem dla Moło "Jelcz-Laskowiee" 
23 lipca, przy 36-stopniowym 

upale, na szosie między Jelczem
Laskowicami a BisklIpicami 
Oławskimi rozegrane zostały tego
roczne kolarskie mistrzostwa Pol
ski seniorów w jeździe indywidual
nej na czas. O tytuł mistrza Polski 
w tej trudnej konkurencji 
rywalizowało 76 najlepszych krajo
wych kolarzy, w tym 7 zawodników 
gospodarzy imprezy, "Moto" Jelcz
La kOMce - bracia Zdzisław i Ma
rek Wronowie, Krzysztof i Seba
stian Szafraóscy (kuzyni) oraz 
KrzysztofTatarczuk, Zbigniew Ru
dyk i Przemysław Zaród. 

Wielką niespodziankę sprawił 

23-lctni Krzysztof Szfrański, który 
uzyskał bardzo dobry czas 52:50 i 
przez ponad dwie godziny był mi
strzem Polski. Dopiero w końcówce 
wyścigu lepszy czas - o 13 sekund 
uzyskał młody zawodnik Lecha 
Poznań - Bernard Bocian. O 8 se
kund wyprzedził Szafrańskiego 
także ubiegłoroczny mistrz Polski w 
tej konkurencji - Tomasz Brożyna z 
Korony Kielcc. Brązowy medal wy
walczony przez Szafrańskiego w tak 
trudnych warunkach jest dużym 

osiągmęclem tego zawodmka. To 
zarazem setny medal mistrzostw 

•• , •• • r ~ ••• • ••• ·· ~ 

Polski zdobyty przez jelczańskich 
kolarzy w ciągu 31 lat istnienia klu
bu. Warto lu nadmienić, że medale 
nr 98 i 99 zdobył w tym roku sprinter 
Wiesław Bllrdelak za II i III miejsce 
w czerwcowych mistrzostwach Pol
ski na torze. 

Duże szanse na miejsce w 
czołówce "czasówki" miał Marek 
Wrona. Pierwszą połowę trasy 
przejechał w doskonałym tempie -
ponad 50 km/godz. W lesie za Jani
kowem minął Jaromira Radke, 
który wystartował dwie minuty 
wcześniej, a tuż za półmetkicm -
Wojciecha ])awlaka, znanego za
wodnika Helleny Kalisz. Od tego 
momcntu aż do mety Pawlak jechał 
Markowi "na kółku", utrzymując 

dystans od 3 do 15 metrÓw. Wszelkie 
próby oderwania się Marka od za
wodnika Hel/eny były nieskuteczne. 
W konsekwencji, inicjowane "zrywy" 
tak wyczerpały naszego zawodnika, 
że na ostal nich kilometrach przed 
metą jechał Już w tempie poniżej 40 
km/godz. i ostatecznie zajął dopiero 
15 miejsce. Jego brat - Zdzisław 
popełnił ten sam błąd co Pawlak. W 
lesie przed Janikowem mijał go 
Piotr Przydział (Krupiński Suszec), 
który wystartował minutę później. 

Potem jechali już razem, niestety za 
blisko siebie (minimalna odległo~ć 
powinna przekraczać 30 m). 
Sędziowie dopatrzyli się przewinie
nia naszego zawodnika i ukarali go 
aż 11 minutami kary. Natomiast 
Pawlak został potraktowany bardzo 
łagodnie - dodano mu tylko pół mi
nuty. OSlatecznie Zdzisław Wrona 
sklasyfikowany został dopiero na 75 
miejscu. Trudów tego wyścigu nie 
wytrzymali pozostali zawodnicy 
"Mato", zajmując dalsze miejsca. 
Krzysztof Tatarczuk był 47, Zbig
niew Rudyk - 54, Przemysław Zaród 
- 68, a Sebastian Szafrańsld - 69. Su
kcesem dla nich było po prostu 
ukończenie tego wyścigu ... 

Działacze kolarscy z "Moto" 
Jelcz-Łaskowice zbierali także gra
tulacje za dobrą organizację impre
zy, nad którą patronat objął nowy 
burmistrz miasta i gminy - mgr 
inż.Bogdan Szczęśniak. Nagrody 
dla najlepszych ufundowało wielu 
sponsorów, wśród nich Jelczańskie 
Zakłady Samochodowe, Polmozbyt, 
Przedsiębiorstwo Usług Technicz
no-Socjalnych, Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej (wszy
stkie z Jelcza-Łaskowic), Biuro 
Usług Turystycznych "Odyseusz" 
z Wrocławia, firma "Unimebel" z 
Brzezinek, Zakład Wytwarzania 
Części ~amiennych i. Narzędzi 
Specjalistycznych z Miłoszyc 

(mgr inż. Leslaw Danielewicz), 
Przedsiębiorstwo Przetwarzania 
Tworzyw Sztucznych "Bieramot" 
(BieruIÓw), Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego -Zbigniewa Bojakowskie
go, a także wrocławskie firmy Sport 
Service Center, "Dzwończyk" 

(przedsiębiorstwo przewozowc) 
oraz "Harfa". 

Miasto przygotowuje się już do 
kolejnej wielkiej imprezy kolarskiej, 
która odbędzie się 5 września. Przez 
Jelcz-Łaskowice przebiega trasa II 
etapu tegorocznego Wyścigu 

Dookoła Polski. Zawodnicy będą 
lam walC"l}'ćo premie na lotnym fini 
szu ... 

MS 

Na fot. od lewej Tomasz 
Brożyna - wicemistrz, mistrz 
Bernard Bocian i rewelacyjny 
brązowy medalista, jelcza nin 
Krzysztof Szafrański. 

fot. Jan l..angiewicz 
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Wrocławski Klub 
Przedsiębiorczości 

(sponsorowany przez Polsko-Amerykański 
Fundusz Przedsiębiorczości) 

Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego 

50 - 072 Wrocław ul. Włodkowica 8 
tel./fax 338-09 

Pragniemy otrzymać Informacje z Wrocławskiego Klubu Przedsiębiorczości 

.. ...................................... ........................ ........... ........ . 
(imię i nazwisko, miejsce pracy) 

..................................................................................... 
(adres) 

(prosimy zainteresowane osoby o przysyłanie swych danych na adres: 
Krystyna Romanowska Wrocławski Klub Przedsiębiorczości 

ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław) 

W informacji przesłanej przez 
Krystynę Romanowską (koordynatora 
Wrocławskiego Klubu Przedsiębior

czo§ci) do Urzędu Miejskiego w Oławie 
czytamy: "Życzę wielu sukcesów i zac/Q
woLenia w trakcie pracy samorządowej w 
ciągu całej kadencji. Liczę Tła to, że Tłowi 
radlli docenili zl/aczenie rozwoju gospo
dorczego swych gmin i bętUJ pomagoć tym 
mieszkallcom, /aórzy do iego rozwoju 

zechcą się przyczyTłić również poprzez 
własną a/aywnoić, przez podejmowanie 
działalności 110 włamy rachwu:k. Nasz 
klub służy ratUJ i pomocą włamie tym, 
laórzy już prowadzą własne finny lub za
mierzajq je urn.chomić. Oprócz 
działa/no~ci szkoleIIiowej, illfoT711Ocyjnej 
i klubowej (spotkania raz 1IQ dwa tygod
nie) będziemy mieli ,1IQwwo§ć pośredni
czenia w przyzn.aniu niewielkich kredytów 

e ar o 
Od jakiego§ czasu otrzymujemy 

sporo skarg na funkcjonowanie tzw. zie
lonego targowisklI w Oławie. Skarźą się 
osoby handlujące na panujący tam nie
porządek oraz na pracę pana pobierają
cego opłaty. "Jeszcze nigdy nie przyszedł 
do fIOS, nie powiedział dzietl dobry, ty/ka 
zawsze oI"o/szymy "warkol" - cztery dychy. 
Jeszcze człowiek nie zdąży się rozpakawać 
a on już stąCZ)l. " Postanowiliśmy udać się 
na targowisko i sprawdzić sprawę na 
miejscu. Trafiłam w momencie, kiedy 
pan Medeckl korzystał z pomocy fun
kcjonariuszy Straźy Miejskiej. Problem 
polegał na różnej interpretacji regulami
nu opłat. Handlujący przynoszą np. trzy 
skrzynki ,stawiają je jedna na drugiej 
,placowy pobiera opłatę za zajmowaną 
powierzchnię, następnie odchodzi, a 
handlujący rozkładają swój towar wokół 
siebie. " W Iet! sposób kombinują i 7Ia
ciągają, to jest okradanie budżetu mia
sta" - mówi Medecki. Z tłumu padają 
głosy, że praca placowego jest im niepo
trzebna, sami bttdą WI7.ucać określone 
opłaty do ustawionej na largowisku 
skrzynki, a jego opryskliwości mają już 
powyżej dziurek w nosie. ''Problemy lO 
olli mi stwarzają - mówi Medecki - nie ja 
im, jeslem od tego żeby dopilnować, aby 

każdy uiścił opłatę. Muszę stosować si~ do 
regulaminl,4, nie mogę ani za~ć, ani 
zanii:oć stawek. N a targowisku jest cięż/aJ 
praca i niewdzięczna. Jak si~ pracuje z 
ludfm4 lO tak jest, jeden zadowolony dru
gi nie. Często muszę korzystać z pomocy 
Straży Miejskiej , ludzie nie chcą się 

podporządkować cennikowi i trzeba 
wzywać pomoc." ''Pan Medecki jest for
malist4 służbistą i nie popuki flikomu -
mówi szef klubu sportowego Ryszard 
Mrowlec, który zatrudnia placowego -
Taki wł~nie jest potrzebny. Gdyby nie 
było skarg na jego pracę, to uważałbym, że 
coi jest nie tak z pobieraniem opłat. Jest 
faktem, że rozmoa.y prowadzoM przez 
placowego i halldlujących to nie jest wer
saL Istnieje problem z illlerpretacją co to 
sq p/ody rolne, a co nie. Targowisko tO 
miało być w zamierzeniach zielonym tar
gowiskiem. Jednak my zarabiamy na lej 
działa/Mści, więc zależy lIam 110 każdej 

złotówce i raczej nje rezygnujemy z hand
lujących, nawet jeżeli chcą handlować iII
nymi towarami. Zdarza si~ często, że na 
drn.gim targowisku brakuje już miejsca 
dla handlujących, wtedy przychodzą do 
nas, a my Ich lIie wyrzucamy. Problemem 
przy obecnej pogodzie jest rówllież 

wszechobewy kurz. Dzięki pomocy prze-

na działalność gospodarczą. Kredyty te 
mają pomagać włahlie tym, /aórzy mają 
pomysł, aLe nie są w SIanie własnymi 
sila,ni go sfinansować. " 

Jeżeli kogo§ zainteresowała ta infor
macja wystarczy wyciąć powyższy kupon, 
wypełnić i wysłać pod wskazany adres. 

15 O 
wodniczącego Rady Miejskiej Michała 
Węglowskiego, plac jesl polewany rano je
szcze przed przyjazdcn handlujących. 

Odgrodziliśmy teren przeznaczony dla 
handlujących od terenu przeznaczonego 
c/Q parkowania, co mamy ,wdzieję, ułatwi 
komunikację 1IQ placu. Należy ZJ121wczyć, 
że parking przeznaczony jest dla osób , 
które przyjechały zrobić zakupy, a nie jaka 
parki lig dla handlujqcych. Osoby, /aóre 
wjechały"a plac z towarem, bętUJ musiały 
uiścić oplatę wedJug cenIlika, tak jak za 
sprzedaż z samochodu. Jaka klub 
b~dziemy chcieli zaproponować nowej 
Radzie Miejskiej inne rozwiązanie proble
mu targowiska, mamy już projekt, z laó
rym będziemy chcieli a.yslqpić lIa jecblej z 
najbliższych sesjt". 

Uzyskaliśmy zapewnienie, że regu
lamin targowiska oraz cennik opłat zo
staną wywieszone w bardziej widocznym 
miejscu. Wszyscy handlujący z obydwu 
targowisk z niecierpliwością czekają na 
najbliższe posiedzenia sesji Rady Miej
skiej i propozycje klubu sportowego Mo
to-Jelcz Oława. JednakZe problem kul
tury, wzajemnych stosunków - tego 
przecież nie rozstrzygną radni, lo jest 
problem do rozwiązania przez samych 
handlujących i placowego. (ap) 

Pokaż mi swój majątek 

Czego -e I 
Nowo wybrani radni będą musieli 

zapoznać sl~ z postanowieniami ustawy 
o ograniczeniu prowadzenia 
dzialalno§cI gospodarczej przez osoby 
pelnlące runkcje publiczne, zwanej po
pularnie ustawą antykorupcyjną. Obo
wiązuJąca od 1992 roku ustawa miała 
na celu wyeliminowanie z życia publi
cznego możliwości wykorzystania oso
bisteJ pozyc;jl dla czerpania korzykl z 
ml\lątku państwowego lub komunalne
go. Nakłada ona na samorządowych 
radnych szereg obowlązk6w I wprowa
dza zakazy ogranicZI\Jqce możliwość 
prowadzenia działalności gospodar
czeJ, uczestnictwa we władzach spółek, 
wykonywania pewnych Zl\Jęć Up. 

Każdy radny i członek zarządu gmi
ny oraz wójt, burmistrz, prezydenl i ich 
zastępcy (nawet je§1i nie są radnymi) 
mają obowiązek złożenia oowiadczeń o 
swoim stanie majątkowym. Powinni to 
uczynić jak najszybciej po objęciu man
datu radnego lub funkcji w zarządzie. 
JeślI składający o§wiadczenie niewyraia 
zgody na ujawnienie, wszystkie informa
cje zawarte w oświadczeniu objęte są ta
jemnicą służbową. W zależności od pra
ktyki ustalonej w gminie, o§wiadczenia o 
SIanie majątkowym przyjmuje prrewod
niczący rady lub specjalnie do lego 
powołany zespół (komisja) . 

Co zawiera treść oświadczenia? Ma 
to być o§wiadczenie o własnym stanie 
majątkowym, a więc - uwzględniające 
własny majątek, a w przypadku 
małżonków część, która przypada im w 
ramach majątkowej wspólności ustawo
wej małżonków. W szczególnoki radni 
będą musieli określić w oświadczeniach 
swoje zasoby finansowe, wyliczyć posia
dany majątek trwały (domy, place, 
działki rekreacyjne, budowle dla prowa
dzenia działalnokj gospodarczej itp.), 
posiadane samochody, akcje, obligacje, 
bony, udziały w spółkach i zajmowane w 
nich stanowiska, majątek nabyty od 
państwa i gminy w drodze przetargu, 
ujawnić prowadzenie działalności go
spodarczej. 

Prawo mówi, że podanie w oświad 

czeniu nieprawdy co do własnego stanu 
majątkowego, jest przestępstwem, za 
które - w my§1 art.266 kodeksu karnego 
- grozi kara pozbawienia wolnoki od 6 
miesięcy do 5 lal, kara grzywny, a gdy 
osoba podająca meprawdę uczyniła lo 
dla uzyskania kony§ci majątkowej albo 
innej osobistej, to grozi jej kara nawet do " 
10 lat pozbawienia wolno§ci. 

Wśród wymienionych przez ustawę 
zakazów dotyczących radnych i 
członków zarządu gminy, do 

1 

? • 
najwazniejszycb i najbardziej do tkliwych 
należy zakaz 7..ajmowania stanowisk we 
władzach spółek . Radni nie mogą być 
czlonkami rad nadzorczych, komisji re
wizyjnych lub zarląd6w spółek prawa 
handlowego z udzialem SkarbuPań.stwa, 
gmin, związków międzygminnych albo 
podległych im jednostek. Osoby te nie 
mogą również posiadać w tych spółkach 
kontrolnych udziałów lub pakietów 
akcji. Radni mogą natomiast być w in
nych spółkach, bowiem zakaz len doty
czy tylko spółek z udzialem majątku 
państwoWego i komunalnego. 

ISlnieje jednak sytuacja, kiedy radni 
i członkowie zarządu gminy mogą być 
członkami władz spółek komunalnych i 
państwowych. Będzie to dopuszczalne 
wówczas, gdy zostaną skierowani przez 
gminę do Iych spółek jako repre~ntanci 
samorządu, którzy pilnują w spółkach 
interesu gminy. 

Drugi istotny zakaz dotyczy 
ograniczeń przy wykorzystywaniu mie
nia państwowego i komunalnego. Radni 
i członkowie zarządu gminy nie mogą 
prowadzić działalności gospodarczej na 
własny rachunek, je§1i wykorzystują do 
lego celu mienie państwowe lub komu
nalne. Co więcej , nie wolno im być ple
nipotentem (zastępcą, przedstawicie
lem) przy prowadzeniu takiej 
działalno§ci gospodarczej. 

Zakaz wykorzystywania mienia nie 
dotyczy sytuacji, gdy radny np. 
wydzierżawił budynek od gminy przed 
wyborem na radnego lub objęciem fun
kcji w zarządzie; nie obejmuje takte 
majątku połownego w innej gminie. Nie 
ma przeszkód, aby radny mógł być na
jemcą mieszkania komunalnego, lokalu 
na działalno§ć gospodarczą, działki lub 
nieruchomości, jeśli wszedł w ich posia
danie na ogólnie przyjętych warunkach, 
np. otrzymał decyzję o przydziale miesz
kania komunalnego, bo spełnił ustawo
we warunki; wygrał przetarg na 
dzierżawę lokalu lub zaoferował 

najwyższy czynsz itp. 
Zakazy i ograniczenia wprowadzo

ne przez ustawę antykorupcyjną są d~ 
dotkliwe, jednak decydując się na 
pełnienie funkcji publicznych należy się 
liczyć, że wyborcy będą patneć radnym 
na ręce i obserwować ich działaJno§ć po
za radą. Dlatego prawo ma na celu 
zapobiegać patologiom, które występują 
tam, gdzie działaJno§ć społeczna wią.te 
się z wydawaniem publicznych 
pieniędzy. lO 

Elżbieta Maj 

Zarząd Miejski w Otawie 
wspólnie z Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych 

we Wroctawiu 
ogtasza przetarg na wykonanie remontu kapitalnego drogi krajowej nr 452 
Otawa - Bierutów, w km 33+467 - 33+836 (odcinek B na dokumentacji). 

W zakres remontu wchodzi: 
- demontaż starych krawężników oraz ustawienie nOllloYch na długoki 385 mb, 
- wyrównanie iSlniejących w jezdni urządzeń obcych: wpusty uliczne - 11 SZluk, 

studzienki rewizyjne - 11 sztuk, pokrywy zaworów - 6 sztuk, 
- uł~żenie nawierzchni z masy mineralno-asCaltowej gr. 4 cm, na powierzchni 

4.033 m , 
OCerty wraz z kosztorysem najeży składać w Unędzie Miejskim, w terminie 14 

dni od ukazania się ogłoszenia. 
Dokumentac;jll zn~duJe sIę w Wydziale Technlc:zno - Inwestycyjnym 
Urzędu Miejskiego (pokój 31). Wadium III ~ 30 mln 11 noleży wpłacić 

no gocjU'\ę przed przetargiem III koala UM. 

Otawskie Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oławie 
Ogłaszają przetarg nieograniczony na ocieplenie ścian szczytowych budynków: 

- Rybacka nr 4-12, 
- Rybacka nr 14-22. 
Oferta winna zawierać: 
- opis technologii roból, 
- warto§ć ryczałtową robót, 
- termin realizacji prac. 
Oferty należy składać w terminie 14 dni licząc od daty ukazania się ogłoszenia w 

siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Pl.Zamkowym 22. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 

prl)' Pl.Zamkowym 22 w Oławie, tel.33S-34. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. 



Nowa 

placówka 

PKO BP POWSZECHNA 
KASA OSZCZĘDNOŚCI 

BANK PAŃSTWOWY 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA 
DO NOWO OTWARTEGO 

ODDZIAtU PKO BP 
W OtAWIE 
RYNEK 22 

KTÓRY OFERUJE 
SZEROKĄ GAMĘ 

USŁUG BANKOWYCH: 

• rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe -
konta osobiste, 

• książeczki oszczędnościowe a vista 
i terminowe, 

• książeczki mieszkaniowe, 
• kredyty gotówkowe dla osób fizycznych, 
• specjalną, odnawialną linię kredytową dla 

posiadaczy kont osobistych, 
• kredyty gotówkowe z dyskontem dla osób 

fizycznych, 
• kredyty hipoteczne mieszkaniowe, 
• kredyty komercyjne na zaspokojenie własnych 

potrzeb mieszkaniowych, 

• rachunki bieżące dla podmiotów 
gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji itp., 

• kredyty dla podmiotów gospodarczych, 
• kredyty komercyjne dla firm budujących 

mieszkania na sprzedaż, 

• przyjmowanie opłat o charakterze 
powszechnym (czynsz, energia, gaz, rtv itp.). 

ZAPRASZAMY: 
w dni powszednie od 8.00 do 18.00 
w każdq sobotę od 9.00 do 13.00 

BLISKO I BEZPIECZNIE 

ZAKŁAD 
BETONlARSKO-LASTRIKARSKI 

Ireneusz tJ3artoszet 
Bolechów 22, tel. domowy 30-166 

kontakt w Oławie - ul. lipowa 27b 

*NAGROBKI * PODOKIENNIKI * 
* SCHODY GOTOWE * 

* OKŁADZINY NA SCHODY * 
* MOZAJKA MARMUROWA * 

* LITERNICTWO NAGROBKOWE * 

SKLEP 
ta POLMOZBYT 

WROCłAW 

SO-20 Oława 
ul. Opolska l , teł. 329·74 

ceny konkurencyjne 
Z9lPl{.J4SZ9t!My 

Zakład Handlowo-Usługowy 

'Fkport .rmport M. 'l'rumysfowycń. 
Oława, ul. Opolska 7 

oferuje: 
• SKAJ TAPICER$KI • 3S tyum2 (~rutło) 
• SZTUCZNĄ SKÓR~ • S3 tyum2 (hrułło) 
• FARBY, LAKIERY 
• CHE"'lt GOSPODARCZĄ 
• KLEJ • ATLAS· 

Prowadzimy hurt i detal. 
Wystawiamy faktury i rllchunki VAT 

ATRAKCYJNE CENY 
ZAPAASZAMY CODZIENNIE OD 9.00 DO 16.00 

W WOLNE SOBOTY OD 9.00 DO 16.00 

S.C.IIMIDREXII 
BETONIARNIA 

49-340 Lewln Brzeski, ul, Mickiewicza 8, tel, 7286 
OFERUJE DO SPRZEDAŻY 

RURY BETONOWE ZE,STOPK~ .. , .. 

300 x 1000 - 82,000 
500 x 7000 - 797.000 
600 x 7000 - 248.000 
800 x 7000 - 333,000 

7000 x 7000 - 480.000 
7200 x 7000 - 704,000 
7400 x 7000 - 947,000 

600 x 7000· 374.000 
800 x 7000 - 672.000 

7000 x 7000 - 905.000 
7200 x 7000 - 7276.000 
7400 x 7000 - 7850.000 

RURY STUDZIENNE ŻELBETONOWE 1000 x 500 - 390.000 
RURY STUDZIENNE BETONOWE 1000 x 500 - 244.000 

CD ~ -~'~NL\ł)~ 
o ~fiij.... ~~! 
~ KRÓTKOTERMINOWE 
~ POŻYCZKI POD ZASTAW -::t Od poniedziałku do piątku od 9 do 16 

At SOUDNOŚĆ JUŻ OD S LAT 

~rkro11J~ 
Oława, ul. Brzeska 31 
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Motoryzacja 

Mimo wakac;jl ruch w autokomI
soch Jest duży. Wiele os6b szuka tam 
aut kilkuletnich, tańszych nIż nowe z 
kontyngentu. Jak zatem kupić aulo w 
komIsie, żeby nie wpU§clć się w maliny 
I nie kupić złomu lub pojazdu skradzio
nego? 

• Trzeba wybierać nie tylko samo
chód, ale także autokomis. Nie kupować 
w podejrzanych miejscach. Zawsze 
należy żądać okazania dokumentów po
jazdu, a jeśli został on wcześniej sprowa
dzony z zagranicy - kwitów opłat celnych. 
Jeśli kupimy samochód bez tych opłat -
na nas spadnie ten obowiązek, a to ozna
cza dodatkowy wydatek rzędu 

kilkudziesięciu milionów złotych. 
• 99 procent aul sprowadzonych z 

zagranicy było wcześniej rozbitych. Dla
tego też ważna jest opinia fachowca jak 
auto zostało naprawione, czy nie jest 
"przekoszone". Dobre komisy oferują 
możliwość uzyskania opinii rzeczoznaw
cy o stanie pojazdu. Oferują także 

możliwości sprawdzenia czy auto nie 
było kradzione. Taka usługa kosztuje co 
prawda sporo, 2-3 mln, ale opłaci siC;, 
nabywca może potem spać spokojnie. 

• Nic należy kierować się przy ku
pnie auta wyłącznic jego ceną. Tak zwa
ne okazje zdarzają się niezwykle rzadko, 
nikt nic rozdaje za pół darmo samocho
dów. Jeśli samochód kosZluje mniej od 
podobnych modeli i roczników - trzeba 
mu się dobrze przypatrzyć i sprawdzić, 
czy nic jest to zajeżdżony złom na 
kółkach. Warto przed pójściem do auto
komisu sprawdzić, ile kosztują podobne 
auta. Na rynku dostępne są wydawnic-

Ramazottlego problemy z włosami 
Gwiazdorwłoskiej muzyki Eross Rama
zoui ma problemy z przetluszC7.aniem 
siC; włosów. Z tego powodu od kilku 
mniej więcej lat co dwa tygodnie chodzi 
do fryzjera i ścina je "na zapałkę". "Moje 
wielbicielki chciałyby mnie widzieć z 
dłuższymi włosami. Ja też mam dość 
"mojej łysiny", ale dopóki nie znajdc; 
środka na przetłuszczanie się włosów, 
muszę nosić siC; krótko". 

• 
Frllncuskle zamki zamknięte dhl 

BrytyJczyk6w 
W sezonie letnim francuskie zamki 

i królewskie rezydencje będą zamknięte 
dla Brytyjczyków. Turyści znad Tamizy 
będą mogli jedynie podziwiać je z 
zewnątrz. Oficjalnym powodem są re
monty zamków nad Loarą oraz brak 
przewodników dobrze władających 
jc;zykiem angielskim. Jednak rzeczywi
stym powodem zamknięcia zamków dla 
Anglików jest ich zamiłowanie do dewa
stacji oraz niesubordynacja w czasie 
zwiedzania. W ubiegłym roku straty spo
wodowane przez przybyszów z Wysp 
Brytyjskich szacowane są na ok.250 tys. 
dolarów. 

• 
Wyzysk dzieci u progu XXI wieku 
Na Filipinach coraz częściej zatrud

nia się nie tylko młodzież, ale także dzie
ci w wieku 8-12 lat. Nieletni pracują 
najczęściej w przemyśle tekstylnym oraz 
spożywczym. Za 8 godzin pracy otrzy
mują 1-2 dolary, czyli ok.IO procent 
płacy, która należałaby się dorosłemu 
pracownikowi. Mimo świadomości o wy
zysku nieletnich nikt nie protestuje. Ro
dzice wysyłając dzieci do fabryki pozby
wają się problemu ich żywienia, a fabryki 
oszczędzają na wypłacanych pensjach. 

• 

twa tego typu podające średnie ceny z 
giełd całego kraju, ceny wywoławcze z 
autokomis6w itp. 

• Pamiętajmy, że kupujemy nie la
kier na karoserii, ale samochód. Nie su
gerujemy się więc zewnętrznym wy
glądem "odpicowanego" samochodu. 
Samochód, nawet zajeżdżony, może 

wyglądać bardzo ponętnie. Trzeba więc 
- jak przy kupnie konia - zajrzeć mu w 
zęby, czyli pod maskę. 

• Nieklóre komisy oferują zamianę: 
nasze stare auto za wybrane plus 
dopłata. Trzeba dokładnie sprawdzić, 
czy to się opłaci. Komis musi bowiem 
zarobić na naszym aucie, kupi go więc 
poniżej jego waności rynkowej. Lepiej 
zatem "zakłepać" sobie wybrane auto, a 
stary samochód sprzedać na giełdzie. 

• I generalna rada: ruch w autoko
misach jeslteraz duży. Gdy rośnie popyl 
- rosną też ceny. Jeżeli nie musimy mleć 
auta natychmiast - wstrzymujemy się z 
jego kupnem do jesieni, a jeszcze lepiej 
do grudnia-stycznia. Wtedy i oferta 
będzie większa i ceny niższe. RoD. 

Nil przystnwkę - program partii 
Jeden z przywódc6wsycylijskiej ma

fii, Mario Lavorato, chroniąc się przed 
aresztowaniem, zawital do Stuttgartu. 
Tam bardzo szybko wszedł w układy z 
przywódcami miejscowych partii polity
cznych, a ci z kolei umoźliwili mu wyku
pienie za kilkaset tysięcy marek sieci 
włoskich barów i pizerii. Z obskurnych 
barów zmieniły się one w supereksklu
zywne salony towarzyskie, gdzie spoty
kają się najwybitniejsze osobistości mia
sta i nie tylko. Lavorato zamierza pomóc 
swoim przyjaciołom z partii CDU w 
kampanii do Bundestagu. Wszyscy, któ
rzy będą chcieli wejść i zjeść u niego 
smaczne pizze i sałatki, muszą wcześniej 
wysłuchać programu wyborczego popie
ranej panii. 

• 
Mana wkracza w szeregi celnlk6w 
Niemiecka policja drogowa we 

współpracy ze szwajcarskimi służbami 
celnymi rozpoczęła wojnę z przemytni
kami i handlarzami narkolyków. Na 
przejścia graniczne zlokalizowane w Al
pach przer.wcono ponad 100 pSÓw 
wyćwiczonych w wyszukiwaniu substan
cji narkotycznych. Szwajcarskie władze 
ogłosiły nabór do służb celnych, dzięki 
czemu liczba funkcjonariuszy na 
przejściach w ciągu 2 tygodni wzrosła 
czterokrotnie. Pierwsze dni akcji 
przyniosły wspaniałe efekty - udare
mniono przemyt tony heroiny, 2 ton ha
szyszu i marihuany; aresztowano 80 ku
rierów. Po serii sukcesów, liczba 
aresztowanych nagle zmalała prawie do 
zera. Podejr.-:ewa się, że do służb celnych 
wcieliło się kilkunastu agentów narkoty
cznych mafii i teraz przemytnia,e kanały 
przebiegają przez ich posterunki i w cza
sie ich słuźby. Śledztwo w Loku. 

• 
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Gwiazdy patrzą na nas udziałem ogromne wzruszenie, grani
czące z czymś na poły mistycznym. Na 
długie dni zachowasz pod powiekami i w 
duszy obrazy z tych wspaniałych chwil. 
Powrót do rzeczywistości · łagodny. 

WODNIK 
Wszystkie przyjemności, o jakich kie-

dykolwiek marzyłaś, będą twoim 
dziełem... j~li nie zaprrepaścisz 

'niebywałej okazji. A ona jest w zasięgu 
ręki! Nieoczekiwane spotkanie da ci do 
myślenia. Sprawa, którą wciąż się 

kłopocz~ n ie jest tego warta. Tęsknota? 
Niedługo zostanie zaspokojona, choć nie 
tak szybko, jak tego oczekujesz. 

RYBY 
Dopinanie "na ostatni guzik" spraw 

s/uż~ch i załatwianie po raz kolejny 
spraw zosobą, z k"lórą nicsię nieda załatwić, 
zaprząta cię nadmiernie. A przecież jest 
lato! Nie przepuszczaj życia przez palce. 
Satysfakcjonujące kontakty ze Strzelcem. 
Pomyśl o swojej wygodzie, a w sierpień wej
dziesz z rzadkim u ciebie poczuciem trium
fu. Coś tam pika w sercu? 

BARAN 
Znów ktoś ci sączy jad do ucha. 

Znów masz ochotę zamknąć oczy i 
podjąć decyzję, która będzie cię 
kosztowała najmniej wysiłku. Może czas, 
by nie zawieść, by spełnić obietnice, 
właśnie nadchodzi? Pora przemyśleń i 
dobrych kontaktów towarzyskich. Pod 
koniec miesiąca nieoczekiwany Ilapływ 
gotówki i informacji. 

BYK 
Widzisz, że potrafisz? Takie czasy -

do celu trzeba niekiedy iść po trupach, 
zwłaszcza jeśli celem jest sukces finanso
wy. Wkrótce niechciany, ale w sumie 
oczekiwany wyjazd. A jakby tak w spra
wach osobistych popatrzeć po czubek 

Lapończycy gn\lą w golrll 
Nawet w odległej Laponii istnieją 

wielbiciele gry w golfa, mimo że warunki 
klimatyczne i atmosferyczne całkowicie 
nie sprzyjają temu sponowi. Członkowie 
Rowaniemi Arotio Golf Club ogro
mnym nakładem starań i za wielkie pie· 
niądze, wybudowali za kołem polarnym 
gigantyczną halę z 18 zbiornikami wod
nymi, pagórkami i soczystą, zieloną 

trawą. Swój ulubiony sport, którywkrót 
ce ma się stać narodowym sportem 
Lapończyków, mogą terAZ uprawiać na
wet podczas czterdziestosptoniowych 
mrozów. 

* 
Fortun/l z podrywów 
29-letni genueńczyk, Mario Corra

dino, od dwóch lat bezrobotny, zarobił 
fonunę na podbojach damskich, choć 
już nie naj młodszych serc. Na hotelo
wych plażach podrywał z tej kategorii 
panie i po dniu lub dwóch upojnego ro
mansu obrabowywał je doszczętnie. Po
licja miała trudności z wykryciem 
przestępcy, gdyż poszkodowane nie 
chciały ujawnić funkcjonariuszom 
żadnych szczegółów znajomości z Mario. 
Wolały stracić kilkaset tysięcy dolarów, 
niż narazić się na uszczypliwe uwagi oto
czenia. Akt oskartenia zarzuca przystoj
nemu Włochowi zabór pieniędzy i ko
sztowności o łącznej wano.~ci 4,5 mln 
USD. 

• 
Kodeks Hammumblego ciągle 

aktualny 
Saddam Husajn przywrócił do łask 

starożytny Kodeks Hammurabiego. 
Złodziejom przyłapanym na drobnej 
kradzieży będzie obcinana prawa ręka, w 
przypadku recydywisty obcięta zostanie 
lewa ręka. Jeżeli nadal będzie kradł -
odjęty mu będzie język, a j~li i to nie 
pomoże - zostanie oślepiony. Dla 
urzędników państwowyeh, podejrzanych 
o korupcję (szczególna plaga w Iraku w 
dobie sankcji gospodarczych) w nowym 
kodeksie karnym przewidziane są cieles
ne tonury, m.in. rozciąganie uszu, 
łamanie kości oraz ściskanie kręgosłupa . 

niewątpliwie pil(knego nosa? Ailt wisi 
już w powietrzu., 

BLIZNIĘTA 
Odpoczynek zasłużony, choć pro

blematyczny. Zabieranie prac zleconych 
na urlop to patologia! Niech sobie radzą 
sami. Bez psychicznego oderwania się od 
wszystkiego, co za tobą - nie odpo
czniesz. Nieoczekiwanie ogarnie cię 

tęsknota za bliską osobą. I za czymś, co 
by mogło być. Pamiętaj o Wadze, bo to 
znaczy - pieniądze. Skrystalizują się pia
ny na sierpień . 

RAK 
Bliscy tego nie widzą, ale myślami 

jest~ daleko. Nie wano, nie bujaj w 
obłokach. To, co masz,jest nie do pogar
df:enia. Odpoczywaj jeszcze, bo nieocze
kiwanie pilne sprawy wezwą ciC; do zajęć 
służbowych . Czyżby ku twej uldze?!? Pil
nuj swoich rzeczy i samochodu. Panuj 
nad impulsami. 

LEW 
Nareszcie dopływ gotówki! Wyślij 

rodzinc; na zasłużone wakacje. Nie 
byłoby tle tez dołączyć. Wspólny, spo
kojny wypoczynek powinien oczyścić 
atmosferę w domu. Tylko pamiętaj -
kłótnie na plaży są w złym guście. Nowe 
znajomo§ci. Trzeba będzie inteligencji, 
by oddzielić ziarno od plewy. Okazja do 
bytowania, co przecież tak lubisz. 

PANNA 
Ludzie, miejsca, czas - wszystko się 

zmienia. Nigdy nie jest tak, że wszystko 
już widzieliśmy, wszystkiego doznaliśmy 
i nic na nie czeka. Będzie twym 

WAGA 
Dobrze, że jeszcze i lo załatwiasz, i 

tamto - wkrótce urlop. Odpoczynek 
będzie zależał od ważnego posunięcia w 
tych drliach - albo będzie dostatni, albo 
skromny. Przyłóż się do wiadomej CI 

sprawy służbowej. Prezent od ukochanej 
osoby. Przygoda o nieoczekiwanych 
skutkach. 

SKORPION 
Spó:tniony pl, ale wniosków wciąż 

brak. Nowe miejsce postawi nowe wyma
gania, których się nie spod1\iewałcś, ale i 
profity będą większe. Jest~ bezpreten
sjonalny, ale czy nie widzisl., że twoje 
powodzenie kłuje w oczy zbyt wielu? 
J~1i chcesz spokoju - bądt stanowczy i z 
dystansem. Nie zapominaj o starych 
przyjaciołach - na nich zawsze możesz się 
oprzeć w niepewnej sytuacji . 

STRZELEC 
Interes idzie nidle, choć nie aż tak 

rewelacyjnie. Ale początki bywają trud
ne i nie ma się co zniechęcać. Dziwnie ci 
na duchu? Niespodziewana tęsknota za 
kimś, kogo żegnało się z ulgą, musi być 
zaskoczeniem. Spuściłeś z lonu wobec 
siebie? Może czas, by rozeznać się w 
uczuciach? Tu nie może być bałaganu . 
Praca dla znajomych nie tak uciążliwa i 
w miłym towarzystwie. 

KOZIOROŻEC 
Potrafisz dopiec, potrafisz. Czemu 

nie dasz odetchnąć nawet tym, których 
ponoć kochasz? Ciesz się z dobrej passy 
i nie drażnij pri.Yjaciół, bo ich cierpli
wość jest na wyczerpaniu. Dobre zdro
wie pozwala na radosne korzystanie z 
wody i powietrza. Baw siC; i ciesz chwilą. 

Licz sil( z uczuciami innych. Zagraj w 
jakąś grę losową, a może ... 

Morgana 

MOTO @ CIEKAWOSTKI 
Tigra - czyli 
tygrys Opla 

9 miesięcy temu, podczas salonu we 
Frankfurcie, Opel zaprezentował małe 
autko, skonstruowane na bazie Corsy, o 
nazwie Tigra. Wówczas był to tylko pro
totyp mający wysondować rynek, czy taki 
pojazd będzie chętnie kupowany. Tigra 
została przyjęta nadzwyczaj ciepło. 

Skłoniło to Opla do szybkiego podjęcia 
produkcji. Debiut rynkowy Tigry nasląpi 
jesienią br. po salonie paryskim. Najpierw 
pojawi się wersja coupe, z dużą szybą z 
tylu, nieco p6:tniej do sprzedaży wejdzie 
roadster (czyli 2-osobowy kabriolet). Ti
gra stała się dużym konkurentem dla aut 
japońskich o podobnym charakterze, np. 
Hondy CRX, Mazdy MX-3, Nissana 100 
NX Autko ma 3,93 m długości, 

wypooażane będzie w dwa rodzaje silni
k~: wersja podstawowa 1,4 litra o mocy 
90 KM. a wersja lepsza, sponowa w silnik 
1,6 litra, 16Vo mocy 109 KM (taki sam, 
jaki zastasowano w Corsie GSi). Tigra 
będzie miała m.in. boczne W7J1Iocnienia w 
drzwiach. ABS, naciągaC7.e pasów, dwa 
airbagi - dla kierowcy i pasażera. Cena ma 
wynieść 26-30 tys. DM. 

* 
Rasowanie 
kompakta 

BMW 316 i compact - najmniejsze 
auto BMW, którego premiera odbyła siC; 
w br. w Genewie - ma silnik 1,6 litra o 
mocy 102 KM. Dla milośników tej marki 
i lego modelu firma tuningowa Franke
nauto Service oferuje przerobioną 
wersję 316, z silnikiem 6-cylindrowym o 
pojemności 2,5 litra i mocy 190 KM. Od 

zera do "setki" podrasowana 316. przy
spiesza w 7,6 sekundy, prędko~ć maksy· 
maina to 220 km/godz. Do tego docho
dzi sportowe, twarde zawieszenie, koła 
16-calowe, hamulce tarC7.owe 7. przodu i 
z tyłu . Wnętrte nie ulega zmianie. Cena 
takiej podrasowanej 316 wynosi 60 tys . 
DM, czyli prawie dwa razy tyle, ile ko
sztuje wersja podstawowa. Sama 
przeróbka normalnej wersji to wyda 
tek 25 tys. DM. 

Dla jeszcze większych (anów 316 
inne (irma tuningowa Schnitzeroferuje 
wersję z silnikiem 3-litrowym o mocy 
240 KM! Cena - 88 tys. DM. 

* 
Telefonowanie 
w czasie jazdy 

karane ... 
ale tylko w Szwajcarii. Tamtejsi 

sędziowie orzekli, że rozmowa kierowcy 
przez telefon w czasie jazdy zagraża 
bezpieczeństwu, kierowca nie jest skon
centrowany i nje mote trzymać kierow
nicy obiema rękami. Dozwolone jest za
tem korzystanie tylko z telefonu głośno 
mówiącego. Przeciwnicy lego zakazu 
twierdzą, że zwykła rozmowa kierowcy z 
pasażerem tei może odwrócić jego 
uwagę i spowodować zagrożenie, a jed
nak nikt rozsądny nie wyda zakazu roz-
mowy w samochodzie. RoD. 
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SZYMON KOBYUŃSKJ 
Warszawiaczek Ci - Ja 

(Gaw<;dy Warszawskie) 
Szymon Kobyliński • dziewięcio

latkiem zadebiutowawszy na łamach 
prasy w rolcu 1936, zasmakował odtąd 
w rysowaniu, a także druku. W 1993 
roku 7.ostał wciągnięty przez Instytut 
Badań Literackich PAN do wykazu 
pisarzy polskiCh. Nastąpiło to po wy
daniu około trzydziestu własnych 
ksi<ł:tek, pOOvięconych temu, co aku· 
rat autorowi wpadło do glowy całkiem 
znienacka. Jest więc tam i historia oj
czysta, i pastisz titeraturoznawczy, i po
radnik erotyczny, i kryminał w realiach 
dworku ziemiańskiego, i analiza 
wierzeń 7.abobonnych, i labirynt sztuki 
i wspominkarstw d, i mnóstwo innych 
mesp0d7janek. 

Jako zwykły grafik zilu trowal 
prawie 300 cudzych książek, równiet 
skacząc po różnych dziedzinach. 
żadnych tytułów naukowych, ale 
kiedyś studiował na ASI' i UW! nIc 
posiada, wyjąwszy tytuł magIstra 
afrykanistyki (za rysunki oraz 

TO BYŁ CHŁOPIEC 
USA· 90 min. 

Jeden z najpiękniejszych i naj· 
bardziej wzruszających melodrama
tów w historii kina. 

Podczas kąpieli Julie, z kołyski w· 
staje wykradzione jej dziecko. Po 15 
latach Julie (nauczycielka) ma. ~łopoty 
z wyjątkowo niesfornym uczmem, po
winna go wyrzucić, ale coś ją powstrzy
muje, coś ją z chłopcem łączy· Dzięki 
zbiegowi okoliczn~i sytuacja się wy. 
jaśnia, zaczyna się pełna dramatyzmu 
akcja ... 

Gwiazdorska obsada: Cybill 
Shepherd i John Heard - ojciec Ke· 

dokumentację) "W pustyni i w pu· 
szczy" honoris causa. Doklorów 
h.c. jest bez liku, ale magister chy· 
ba tylko ten jeden ... 

wydawnictwo: SUDElY 
cena: 78.000 zł. 
• 

KIRK DOUGLAS 
Taniec z diabłem 

Kirk Douglas - popularny aktor 
amerykański, od czterdziestu lat jest 
żywą legendą Hollywoodu. Grał w 
ponad siedemdziesięciu pięciu fil· 
mach, otrzymał trzy nominały do 
Oscara. Jest autorem słynnego i zna
komitego światowego bestselleru • 
"Syn· śmieciarza" • autobiografii zna
nej także w Polsce. 

Danny Dennison, znany i cenio· 
ny reżyser amerykański, pragnie za 
wszelką cenę wymazać z pamięci 
swoje żydowskie korzenie i gdy jest 
jut pewien, te świat nigdy nie pozna 
jego przeszłości ... spotyka Lubę, 
młodą uciekinierkę z Polski. Ta 
niezwykła dziewczyna budzi w Dan· 
nym dawno uśpione wspomnienia ... 
Rozpala burz<; zmysłów, zrządzeniem 
przypadku wnika w jego los. 

"Taniec z diabłem" . to powieść 
o życiu i śmierci, miłości i 7..apomnie· 
niu, namiętności i rozczarowania, o 
ludzkim istnieniu, w którym, mimo 
wszystko, nawet misternie skon· 
struowane kłamstwo przegrywa z 
wielkim uczuciem. 

wydawnictwo: "ORBITA" 
cena: 75.000 zł. 
• 

Przewodnik 'Wiedzy i Życia" 
LONDYN 

Napisany przez fachowców 
przewodnik umożliwia optymalne 
wykorzystanie pobytu w Londynie, 
przy motliwie niewielkim wysiłku. 

Część wstępna "Wprowadzenie" za· 
wiera wiadomości o geograficznym 
połoteniu miasta, przedstawia Lon
dyn w kontekście historycznym i 
okazuje, jak zmienia się życie 
londyńczyków w ciągu roku kalenda
rzowego. Rozdział "Rzut oka na 
Londyn" jest przeglądem najatra
kcyjniejszych londyńskich zabytków. 
W części "Londyn krok po kroku" 
omówiono głÓWOle zabytki za po. 
mocą map, fotografii i dokładnych 
ilustracji. Ponadto pi<;ć specjalnie 
ułotonych tras spacerów prowadzi 
do miejsc, które warlo zobaCzyĆ, a 
które zwykle się pomija. Starannie 
wybrane informacje o hotelach, 
sklepach, targach, restauracjach i 
kawiarniach, sporcie i rozrywkach 
znajdują się w rozdziale "Informacje 
praktyczne", zawiera rady dotyczące 
wszystkiego • od wysiania listu po 
poruszanie się metrem. 

wydawnictwo: 'Wiedza i Życie" 
cena: 300.000 zł. 

Wszystkie w/w książki poleca 
księgarnia "w wieżowcu" 

• •• 
UWAGA: K~ięgarnia posiada już 

w sprzedaży podręczniki dla uczniów 
szkół podstawowych i średnich. ...... 

Miłśnicy książek, szukacie taniej 
książki? 

Wypełniony i dostarczony do re
dakcji kupon (skrzynka w bramie na
przeciw policji) weźmie udział w lo· 
sowaniu bonifikaty w kwocie 50 tys. 
zł na zakup książek w księgarni "w 
wieżowcu". 

Szczęśliwcem w pop/"lCdnim loso
waniu okazała się Małgorzata Jaku
bowicz (Oława ul. Osadnicza 30), któ
ra może kupić dobrą książkę w 
księgarni "w wietowcu" z bonifikatą 
50 tys. zł. Gratulujemy! 

vina z filmu "Kevin sam w domu" i 
"Kevin w Nowym Jorku". 

• 
BUNT 

USA - 110 min. 
Jest 1971 r. Słynne 

amerykańskie więzienie Attica o 
specjalnym, zaostrzonym rygorze. 

Społecznością strażników i 
więźniów rządzą okrutne prawa. 

Do więzienia przybywa świeżo 
upieczony stratnik (Kyle MacLa
chla n) i staje w obliczu piekła na 
ziemi, największego w historii 
więziennictwa USA buntu. Siły po
rządkowe wzywają na pomoc 
Gwardię Narodową, policję i siły po
wietrzne. W bezkompromisowych 
starciach giną dziesiątki ludzi. .... 

ZAI'RASZAMY 
Od poniedziałku do soboty 

w godz. 12.00 - 19.00 
A. Menartowicz 
P·Rządkowski 

wo 

KSIĘGARNIA MUZYCZNA 
W Rynku 

* POLSKA 
1. ANKA - składanka 
2. POST REGIMENT 
3. V ARIUS MANX - "EMU" 
4. LADY PANK - "NANA" 
5. GALA PIOSENKI 

BIESIADNEJ 
* ŚWIAT 

1. HIT NEWS VOL.10 
2.2 BROTHERS ON THE 

4THFLOOR 
3. PRINCE ITALJOE feat 
. MARKY MARK "LIFE IN 
THE STREETS" 

4. HELMET "BE1TY" 
5. BEASTILE BOYS "CHECK 

YOURHEAD" 
• 

ZAGADKA MUZYCZNA 
Tytuł ostatniej płyty zespołu Spin 

Doctors brzmi ''TURN IT UPSIDE 
DOWN" Kto skomponował muzykę do 
filmu ANDRZEJA WAJDY "Ziemia 
obiecana"? 
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.Qti]ia:. 
5 sierpnia 

PROGRAM I 
6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 'Katarynka' - film fab. pol. 
8.35 Kawa czy herbata? (cd.) 
9 00 Wiadomości 
9'10 "Ciuchcia" I ''Zamek Eureki" 
10.05 'Młodzi Jetdtcy' - serial USA 
11 .00 Smoczek czy grzechot~a? 
11.20 Starting Business Enghsh , 
11.30 Lato z 'Magazynem Notowań 
12 00 Wiadomości 
12: 1 O TV Edukacyjna - D;leń lit~wskl 
14.00 Kino letnie: 'Alicja - musical 

prod. polsko-belgijsko-ang. 
17.00 Teleexpress . 
17.20 Ekspres kulturalny Jedynki 
17.40 Tata, a Marcin powiedział 
18.00 Randka w ciemno 
18.45 Zulu Gula, Miedziana 13 
19.00 Wieczorynka 
19 30 Wiadomości 
20:10 'W martwym punkcie' 

- horror USA 
21.35 Puls dnia 
22.15 Nasza szkapa 
22.45 WC Kwadrana - pr. satyryczny 
23.00 'Niebezpieczna gra' - f. kanad. 
0.35 Program muzyczny 
1.10 Program rozrywkowy 
2.00 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.30 Panorama 
7.35 Powitanie 
7.40 '88tman" - serial anlm. USA 
8.05 Programy lokalne 
8.35 Studio sport 
9 00 'Smok I krzyż' - film dok. 
9:30 Przystanek Dw6jki w Wągrowcu 
10.00 Rebusy 
10 30 Truskawkowe studio 
11:00 'Przyatanek Alaaka' - s. USA 
12.00 Muzyczne lato w Dw6jce 
13.00 Panorama 
13.15 'Lalki po raz szesnasty' 

- relacja z festiwalu Testrów Lalek 
14.10 Lato mojego życia - E. Krakowska 
14.20 Multihobby 
14.45 Ojczyzna-polszczyzna: Lato 
15.00 Powitanie 
15.05 'Broń XX wieku' (12) - Czołgi 
15.35 'Batman' 
16.00 'Odlecieć st'łd' - serial USA 
17.00 La la mi do, czyli ... 
17.30 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
18.00 Panorama 
18.03-21.00 Program reg[onalny 
21.00 Panorama 
21.25 Kronika PCM'Stania Warszawskiego 
21.30 Studio sport 
21.40 Za chwilę dalszy ciąg programu 
22.15 'Przyatanek Alaaka' - s. USA 
23.00 Przystanek Dw6jka 
23.10 Teatr Komedii i Farsy: 'Hipnoza" 
0.15 Panorama 
0.20 Acoustlc Alchemy - konoert 
1.10 'Odlecieć st'łd' - serial (powt.) 
2.00 Zakończenie programu 

cX,]:Pit-
6 sierpnia 

PROGRAM I 
6.55 Agro linia 
7.35 Z Polski 
7.45 Wszystko o działce logrodzle 
8.10 'Dobrana para' - serial 
9.00 Wiadomości 
9.10 Wakacje z "Ziarnem" , 
9.35 Dla dzieol: "Eurogra 94", Reja 
11.00 'Podwodna odyseja kapitana 

Cousteau' - film dok. 
11 .50 Reportaż 
12.00 Wladomośol 
12.10 'Pro Baltica'94' - reportaż 
12.40 Taki jest świat 
13.00 'Jalec - Nuevo Flamenco' - konc. 
14.00 Walt Dlaney przedatawla 
15.15 Teatr TV: 'Drobne ogłoszenia' 
16.05 II Festiwal Polskiej Tw6rczości TV 
16.30 'Złoty środek' - film dok. 
17.00 Teleexpress 
17.20 Premiery Muzycznej Jedynki 
18.10 'Dobrana para' - serial 
19.00 II Festiwal Polskiej Tw6rczoścl TV 
19.15 Wieozorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Proato w słońce' - film USA 
21.55 Program muzyczny 
23.10 Wladomośoi 
23.20 Sportowa sobota 
23.50 'Czekałem na ciebie, tato' 

- film USA 
1.20 Program rozrywkowy 
2.20 'Wróć przed dziesiątą' • f. USA 
3.45 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.30 Panorama . 
7.35 'Ostatni okręt' - reportaz 
8.00 Ulica Sezamkowa 
9.00 Taoy sami 
9.35 Wsp61nota w kulturze 
10.05 Przystanek Dw6jki w Kcynl 
10 40 Dziura w koszu 
11:00 'Sycylia - wyspa magiczna' (1) 
12.00 "Kardiogram" film pol. . 
13.30 'Polska śmierć' - reportaz 
13.45 'Legiony' - film dok. 
14.00 Listy z Europy 
14.30 Studio sport - NBA 
15.25 Zwierzęta świata 
15.55 Losowanie gier Iiczbo".'Ych 
16 00 Wielka gra - teleturniej 
17:05 'Pelna chata" - serial USA 
17.30 Ukryta kamera (3) - Lenistwo 
18.00 Panorama 
18.03 Program lokalny 
18.30 Gra - teleturniej 
19.00 Szkola kłamc6w - Rafał Kub,ackl 
19.30 Pętla czasu - 'Varlus Manx , 
20.00 'Polscy rycerze w Wyszeh~adzle 
20.20 Międzynarodowy lur~lej 

Rycerski w Wyszehradzle 
21.00 Panorama 
21.25 Kronika PCMlSłania Warszawskiego 
21.30 Slowo na niedzielę 
21 .35 'Świetliki' w Buckielnie 
22.05 'W kraju KomanczóW' - f. USA 
23.45 Studio sport: 
0.00 Panorama 
0.05 Studio sport 
1.30 Zakończenie programu 

-mi/liBr;. 
7 sierpnia 

PROGRAM I 
7.00 Rolnictwo na świecie: Włochy 
7 15 Daleko i blisko 
7:35 Tydzień - magazyn rolniczy 
8.55 Program dnia 
9.00 'Droga do Avonela' - s. kanad. 
10.40 Szkola przetrwania 
11 .10 Studio sport 
11 .30 Koncert życzeń 
12.00 Z kamerą wśr6d zwierząt - Lato 
12.15 Teleferie muzyczne 
13.00 Studio sport 
13.40 W st. klnie: 'Weaoła rozwódka' 
15.30 Sto pytań do .•. 
16.00 Pieprz I wanilia 
16.40 Antena 
17.00 Teleexpress 
17.30 'Dynaatla Colbych' 
18.20 Kabret wiejski przedstawia 

- Wiejska sielanka 
18.30 Śmiechu warte 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'SInatra' - serial USA (5-ost.) 
21.00 Sportowa niedziela 
21.25 7 dni-świat 
22.20 II Festiwal Polskiej Twórczości TV 
23.20 'OwoJe na drodze' - film ang. 
1.00 Brahmsa I Raohmanlnowa gra 

M Argeritch i A Rabinowitch 
1.55 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.30 Echa tygodnia 
8.00 'Sandokan' 
8.25 Słowo na niedzielę 
8.30 'SInatra' (5) - film fab. 
9.30 Program lokalny 
10.30 Wzrookowa lista przeboj6w 

Marka Niedtwieckiego 
11.00 'Zapomniana zatoka' (6) 
12.00 'Wyścig ze amlercl'ł' - s. ang. 
13.40 'śWięto ulicy Kanonlczej' - f. dok. 
14.05 Anlmala 
14.30 'Oddział do zadań specjalnych 

- Parasol' • film dok. 
1505 'Tadeusz Konwicki i inni' - rep. 
15:30 Przystanek D.N6jkl w Koronowie 
16.00 Wysypisko 
16.25 'M.A.S.H.' - serial USA 
16.50 Recital Elenl 
17.20 Wydarzenia tygodnia 
17.50 Camerata 
18.20 Gra - teleturniej 
19.00 Program rozrywkowy 
19.30 Studio sport - Helslnki'94 
20.00 Studio sport - Haga'94 
21.00 Panorama 
21.25 Kronika POłłStania Warszawskiego 
21 .30 Tablice pamięci 
21 .40 II FPTT: 'Gala piosenki biesiadnej' 
22.20 'Niewinnie areaztowana' 

- serial USA 
23.10 II FPTT: 'Księga nonsensu, 

czyli fioletowa krowa' 
0.00 Panorama 
0.05 Muzyka rozrywkowa 
1.00 Zakończenie programu 

8 sierpnia 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? , 
8.05 'Latający cyrk Monty Pythona -

serial prod. ang. 
8.35 Kawa czy herbata? (cd) 
9.00 Wiadomości 
9.10 Dla dzieci 
10.05 'Dynaatla Colbych' 
11 .00 Przyjemne z pożyteczn.ym 
11 .20 Starting Business Enghsh 
11 .30 Z wiarą w nowe 
12.00 Wiadomości 
12.10-13.55 TV Edukacyjna 
14.00 KINO LETNIE: 

"Chłopiec z KalabrU" 
15.45 Letnie MTV 
16.00 Luz - magazyn nastolatk6w 
16.30 Sensacje igrzysk 
17.00 Teleexpress 
17.20 Kwant 
18.00 'Latający cyrk Monty Pythona' 
18.30 Studio sport: - Helslnki'94 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 II FPTT - 'Palec Boży' 
21.40 Prosto z Belwederu 
21.50 Co nowego? - Ewa Śnletanka 
22.05 Puls dnia 
22.25 Film dokumentalny 
23.00 Wiadomości 
23.10 Pamięć daremna - pr pu~lIcyst. 
23.30 'Przyjaolel mojej przyj~~I6/kl' 

- film fab.prod. francuskiej 
1.10 Przeboje B Kaczyńskiego 
2.10 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.30 Panorama 
7.40 'Wojownicze żółwie NInja' 
8.05 Program lokalny 
8.35 Studio sport 
9.00 'Mlłoać I dyplomacja' 
9.30 Przystanek Dw6jkl w Kcynl 
10.00 'Impresje dalekich ooearótI - f dok. 
11.00 'Stawiam na T olka Banana' - s TVP 
12.00 Muzyczne lato w Dw6jce 
13.00 Panorama . 
13.15 'Cyrki świata' - serial francuski 
14.30 Anlmals 
1505 'Generał Nikodem Sulik' - f dok. 
15:35 'Wojownicze żółwie NInja' 
16.00 'Doktor Murek' - serial TVP 
17.00 Przegląd kronik filmowych 
17.30 'MNoać I dyplomacja' - serial 
18.00 Panorama 
18 03 Program lokalny 
18:35 Koło fortuny - teleturniej 
19.05 'Lasy świata' • film dok. 
20.00 'Zdrówko' - serial USA 
20.30 Auto - mag. motoryzacyjny 
21 .00 Panorama 
21 .25 Kronika Pa.ovstania Warszawskiego 
21 .30 Studio sport 
21.40 Reporterzy D.N6jki przedstawiają 
22.00 'Mala Mlml' - film franc. 
23.30 Studio sport - ME Helslnkl'94 
0.45 Noc I stres 
1.00 'Zdrówko' - serial USA (powt.) 
1.25 Zakończenie programu 

.~iilJjn_ 
9 sierpnia 

PROGRAM I 
6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 'Inapektor Skrzelak' - sanlm. 
8.30 Kawa czy herbata? (cd) 
9.00 Wiadomości 
9.10 Program dla dzieci 
10.00 'żYcie' - serial prod. japońskiej 
10.45 Tycjan 'Elektor saski' 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
11.20 Starting Business Engllsh 
11 .30 Lato z 'Magazynem Notowań' 
12.00 Wiadomości 
12.10 Telewizja Edukacyjna 
14.00 KINO LETNIE: 'Byłaoble aen' 
15.35 Automania - magazyn 
16.00 Dla młodych wldz6w 
16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.30 Encyklopedia II Wojny Św. 1 . 
18.00 'Inapektor Skrzel ak' - s. amm. 
18.25 Studio sport: ME Helsinki'94 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Kaaztanek" - film prod. USA 
21 .55 Tylko w Jedynce 
22.35 Rock raport 
23.10 II FPTT 'Nasz starszy brat' 
23.40 Studio Gama· Skansen 
0.40 'Colle'ge de France w naszym 

stuleciu' - film dok. 
2.05 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.30 Panorama 
7.40 'Przygody Blacky'ego" - serial 
8.05 Program lokalny 
8.35 Studio sport 
9.00 'MNo6ć I dyplomacja' - serial 
9.30 Wakacje w Dw6jce 
10.00 'Krew, pot i chwała' - film dok. 
11.00 'Zakazana mNo6ć' - film 
12.00 Muzyczne lato w Dw6jce 
12.50 Magazyn przechodnia 
13.00 Panorama 
13.15 'Siostry Katla I Marlelle Lebe-

que - mistrzynie fortepianu' 
15 05 'Broń XX wieku' - film dok. 
15:35 'Przygody Blacky'ego' - film 
16.00 'Doktor Murek' - serial TVP 
17.00 Polska Kronika Filmowa 
17 10 Wakacje dumania 
17:30 'MNoac I dyplomacja' - serial 
18.00 Panorama 
18.03 Program lokalny . 
18.30 Koło fortuny - teletur~lej 
19.05 'Jak to zrobiłeś, Billy? .- s:.dok. 
20.00 Studio sport: ME HelSinki 94 
21 .00 Panorama . 
21.25 Kronika POłłStania WarszawskIegO 
21 .30 Studio sport . 
21.40 Pogotowie ekologiczne Dw6jkl 
22.00 'Garaoniera' - film USA 
0.00 Panorama 
0.05 'Ogniaty krzy!" - serial 
0.50 Studio sport: ME Helslnkl'94 
1.20 Zakończenie programu 

10 sierpnia 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 'Przeraźłlwe loże' - film TVP 
8.35 Kawa czy herbata? (od) 
9.00 Wiadomości 
910 Dla dzieci : Lato przedszkolaka 
10.00 'Słoneczny patrol' - serial USA 
11.00 Kwadrans na kawę 
11 .20 Starting Business English , 
11,30 Lato z 'Magazynem Notowań 
12.00 Wiadomości 
12.10 TV Edukacyjna 
14.00 KINO LETNIE: 

''Vanbank II, czyli riposta" 
15.45 Letnie MTV 
16.00 Dla młodych widz6w 
17.00 Teleexpress 
17.30 Klinika zdrowego człowieka 
18.05 'Słoneczny patrol' - s. USA 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 Studio sport - Helsinkl'94 
21.00 'żar tropików' • serial USA 
22.00 Puls dnia 
22.30 Bliskie spotkania - Jerzy Stuhr 
23.00 Wiadomości 
23.10 'Ch/opiec z dobrego domu' 

- film prod. niemieckiej 
0.50 Program rozrywkowy 
1.50 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.30 Panorama 
7.35 Powitanie 
7.40 'Kacpar I Jego przyjaciele' 
8.05 Program lokalny . 
9.00 'MNoać I dyplomacja' - senal 
9.30 Przystanek D.N6jkl w Koronowie 
10.00 'Stary Gdańsk i Pomorz~' - f dok. 
11.00 'Siedem życzeń' - senal TVP 
12.00 Muzyczne lato w Dw6jce 
13.00 Panorama 
13.15 'Cyrki świata' - film dok. 
14.30 Wielka pHka 
15.05 'Twierdza Jasna G6ra' - f dok. 
15.35 'Kaceper I Jego przyJaciele' 
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16.00 'Doktor Murek' - serial TVP 
1655 Losowanie gier liczbowych 
17:00 Przystanek Dw6jki w Tucholi 
17.30 'MNo6ć I dyplomacja' - serial 
18.00 Panorama 
18.03 Program lokalny . 
18.35 Koło fortuny - telet!-,r~!ej 
19.05 'Proł. Jeremi Czaphckl - f dok. 
19.30 Studio sport 
20.10 'Sprawy Rosie O'Nelll' - serial 
21 .00 Panorama 
21 .25 Kronika Powstania WarszlłMlkiego 
21 .30 Ekspres reporter6w 
22.05 'Radio Romana' - serial TVP 
22.35 II FPTT 'Tata Kazika' 
0.00 Panorama 
0.05 Studio sport - ME Helsinki'94 
0.50 Zakończenie programu 

.m@!MM-
11 sierpnia 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 'Male cudo' - serial 
8.30 Kawa czy herbata? (cd) 
9.00 Wiadomości 
9.10 Program dla dzieci 
10.05 'żar tropikóW' (6) - serial USA 
11 .00 Uszyj to sama 
11 20 Starting Business English 
11 :30 Lato z 'Magazynem Notowań' 
12.00 Wiadomości 
12.10 TV Edukacyjna 
14.00 'Ulubiona brunetka' - komedia 
15.30 Piknik mistrz6w 
16.00 Dla młodych widz6w 
17.00 Teleexpress 
17.30 Znaki czasu 
18.05 'Małe cudo' - serial 
18.30 Studio sport 
19.00 Zjedz to sam - 'R' 
19.15 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Czaa zabijania' - film USA 
21 .40 Bilans 
22.00 Tylko w Jedynce 
23.00 Wiadomości gospodarcze 
23.15 'Spojrzenie na modę' - s. dok. 
O 05 'Genluaz" - film ros. 
1 :30 Przeboje 'Kabaratowej listy przeb.' 
2.00 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.30 Panorama 
7.40 'Tarzan' (7) - 'Huragan' - serial 
8.05 Program lokalny 
8.35 StudiO sr0rt 
9.00 'MNo6ć dyplomacja' - serial 
9.30 Wakacje w Dw6jce 
10.00 'Zadziwiający świat zwlerząf 
10.30 Dziura w koszu (powt.) 
11 .00 'Kłuaownlk' (2) - serial TVP 
12.00 Muzyczne lato w Dw6jce 
13.00 Panorama 
13.15 Studio aport - NBA 
14.05 'Wakacje ze skrzypcami' - rep. 
14.30 Życie obok życia 
15.05 'Okręty RP 1945-93' - film d\)k. 
15.35 'Tarzan' (7) - 'Huragan' 
16.00 'Doktor Murek' - serial TVP 
17.00 'Zadziwiający świat zwierząr -
17.30 'Mlło6ć I dyplomacja' - serial 
18.00 Panorama 
18.03 Program lokalny 
18 35 Koło fortuny - teleturniej 
19:05 Studio sport: ME Helsinkl'94 
20.00 Pytania o Polskę 
21 .00 Panorama 
21 .25 Kronika Powst. Warszawskiego 
21 .30 Studio sport 
21 .40 HIatorle o hiatorlI • Toledo 
22.00 'Lepiej być piękną i bogatą' 

- film fab. 
23.05 Publicystyka kulturalna 
0.00 Panorama 
0.05 Studio sport: ME Helslnkl '94 
0.45 Program artystyczny 
1.10 Zakończenie programu 
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PiASTRY MIODU NAPRZECIW DWORCA PKS 

PL, GIMNAZJALNY Kłamstwa małe i duże • grzech czy unik? 
""--------.._, 

Jeślllctoś mówi, że nigdy w życiu nie sklamsł, 
nie wierzcie mu. 

REWELACYJNA PIZZA "Italia" 

Kłamstwo jest zjawiskiem , które ma tak wiele 
odcieni, że nie zawsze jest ono pełnym grzechu 
przestępstwem, Ludzie czasami popełniają drobne 
kłamstewka, ale czynią to z wielu uzasadnionych 
powodów. Czasem ze strachu, czasem dla czyjegoś 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE 10.00 - 1 S.OO 
albo Własnego dobra, Paradoksalne, ale w wielu 

przypadkach ludzie wolą, gdy im się troszkę 
nakłamie. Gdy moja znajoma mówi mi, że wyglądam 
wspaniale, a ja wiem doskonale, że po pięciu nie
przespanych nocach (piłka nożna, oczywiście) moja 
gęba to prawdziwy horror, to ja się wtedy zastana
wiam, czego ta moja znajoma ode mnie chce: albo 
poźyczyć forsy, albo mam jej przypilnować psa, albo 
coś jeszcze innego. Ale ja wiem, że ona mnie 
nabujała, bo mam w domu dwa lustra i dodatkowo 
dobry wzrok, Lecz takie oszustwo nie powoduje z 
mojej strony żadnej reakcji, bo jest niewaźne, I niko
mu nie szkodzi, Gdy ktoś w rodzinie jest bardzo 
ciężko chory i wiadomo, że nie ma szans na wylecze
nie, wtedy choremu najczęściej nie mówi się prawdy, 
mimo że on się bardzo tego domaga, Rodzina nie 
chce, aby chory się załamał I wmawia mu, że jest 
coraz lepiej. Takle kłamstwo, zdaniem bardzo wielu, 
jest dobrym uczynkiem, Być może, choć lekarze mó
wią, że to na nic, gdyż nieuleczalnie chorzy ludzie 
zdają sobie doskonale sprawę ze swojego stanu, 
Znałam kiedyś pewnego starszego pana, który już 
przed pójściem do lekarza podejrzewał, co mu dole
ga i kiedy lekarz, po przeprowadzeniu badań 
potwierdził chorobę nowotworową - chory wymógł na 
nim, aby zataić to przed najbliższą rodziną, która, jak 
się potem okazało, aź do śmierci tego człowieka nie 
domyślała się co mu naprawdę jest. Skłamał, by 
najbliżsi nie cierpieli, Czy takie kłamstwo jest grze
chem? Trudno nawet karać za takie kłamstwa, Zdarza 
się, że ktoś na zadane pytanie odpowiada, że nie wie. 
A wie. Znaczy - kłamie. I tutaj też za/eźy czy pytający 
chce prawdy czy nie. Bo na przykład gość pyta 
gościa, czy ten nie widział jego żony, A on mówi, że 
nie, choć kwadrans wcześniej obserwował wyżej 
wymienioną, czule gruchającą przy kawiarnianym 
stoliku zjaklmś umięśnionym blondynem, To ma niby 
powiedzieć, że widział? A może to tylko kolega z 
pracy, albo ze studiów, spotkany przypadkiem? Czy 
można powiedzieć prawdę? Ja bym się nie odważyła, 
bo,prawda mogłaby wiele namieszać w czyimś życiu, 
a może nawet zrujnować je. Więc takle kłamstwo też 
nie jest ciężkim grzechem, Dosyć ciekawą odmianą 

w ""boty w gO<!%. 11.00 - 16.00 w nledż!e1e nIeczynne 

POLEeAHY SHAe2NE LDl>Y 

Niespotykana mieszanka 
oławskich VIP-6w gościła w tym ro
ku na obozie "nibyharcerskim" w Lu
biatowic. W małym namiocie ("trój
ce") czas sp<rdzali państwo 
Stelmaszkowie - namiot rozbili tuż 
przy drzwiach przyczepy campingo
wej radnego Stanisława Jaśniko
wskiego i chyba nic był to przypadek, 
gdyż poZOiólałe wieczory wypoczyn
ku obie rodziny Spędl..ały przy wspól
nym stole, m.m. grając w ko.~i, w 
czym brylował tradycyjnie mąż 
BrQpisław. Warto odnotować, że po 
kilku takich wieczorach radny Jaśni
kowski zainwestował w gustowne 
czerwone krzesełka, gdyż pobliże 
pani burmistrz często nawiedzane 
było prlcz gOŚCI, chcących zamienić 
choć kilka słów 1. panią Janiną. 
Dziesitrć metrów dalej obozowisko 
l..ało1.ył prczes Stowarzyszenia Ku
pców Oławskich, Stefan Kasprzak, 
który do Lubiatowa wybrał się z dutą 
grupą majomych. Nica:> blitej wypo
czywali radny Jerzy Kamiń ki z córką 
(bez jamnika), Na obóz dojechała 
także radna Krystyna Trojniak (wraz z 
rodziną i jamnikiem), W całej tej gro
madce nie mogło też zabraknąć dyre
ktora Miej kich Zakładów Robót 
Drogowych i Zieleni Miejskiej Roma
na larowskiego (też z ~m ale nie 
jamnikicm), 

Na temat dwustronnych, trój
stronnych i innyCh rozmów prowa
dzonych przy okazji plażowo
leśnych spotkań nic mamy 
dokładnych informacji - z powodu 
upałów zerwały nam sitr łącza. 

* 
Oczywiście nie tylkO Lubialowem 

radni oIawscy żyją, Jerzy Hadryś na 
przykład wybrał się do Niemiec 
ratować tamtejszą upadającą 
go.spodarkę. Podobnie ~ląpił 
zastępca burmistrza Krzysztof Trybul
ski, ale jako obiekt pomocy wybrał s0-
bie Austrię. Nie ziściły się natomiast 
plotki o tym, re radny Październik 
wybierał się za granicę, a wła$:iwie 
ziściły się tylko w połowie, bo chodzilo 
o granice Oławy. 

Za wszelkie inne informacje na 
temat urlopów oławskich VIP-ów 
będziemy dozgonnie wdzięczni. 

* 
Józef Łoś jak do tej pory nie 

opuścił swojego posterunku i 
urzęduje, 

* 

TYLKO 
O VIP-ACH 

*** 
Prosto z rządu 

Mamy smutną wiadomość dla 
tych wszystkich, którzy postarali 
się o urlop w którymś z rządowych 
ośrodków wypoczynkowych nie 
bez nadziei na to, że ich sąsiadem 
w stołówce okaże się premier, iub 
jakiś minister, Interpelowana przez 
tygodnik "Wprost" asystentka pra
sowa W.Pawlaka, Ewa Wacho
wicz oświadczyła, że żaden z 
członków rządu nie spędza w tym 
roku uriopu w którymś z tych obie
któw, zaprzeczając - przy okazji -
pomówieniom, że nie można się 
od niej dowiedzieć niczego, co 
dotyczy rządu , 

* 
Klient i maliny 

Od 1 lipca klienci przybywają
cy do gmachu Ministerstwa Finan
SÓw nie muszą zasięgać informa
cji resortowych strażnikÓW "pod 
bronią", lecz również skorzystać z 
usług hostess. Zespół Obsługi 

Gmachu MF zatrudn~ tymczasem 
8 dziewcząt i ubrał je m,in, w 
żakiety koloru malin, co niektórym 
daje okazję do żartów nawiązują
cych do znanego powiedzenia o 
"wpuszczaniu w maliny". Są i tacy, 
którzy przypominają, że przed ho
stessami wicepremiera-ministra 
Grzegorza Kołodki były już takie 
służby w Innej centralnej Instytucji, 
a mianowicie telewizji rządzonej 
przez prezesa Macieja 
Szczepańskiego , 

* 

* 
Lokaj zwraca się do hrabiego: 
- Panie hrabio, ale pan pięknie 

gra! 
- Eeee."Tak setylkozasuwam 

Ptakom podobni? palcami po stole ... 
Nieboszczyka Jerzego ..... ;;";;;;,;,,;;,;,,;;,,,I~-.;;---------

Kosińskiego, szarpanego jeszcze 
za życia z powodu książki "Malo
wany ptak", fiekuje teraz kto może 
i jak umie. W dyskusji nad dema
skującą Kosińsklego jako "Czar
nego ptasiora" książkę Joanny 
Siedleckiej wystąpiła m.in. Maria 
Ginter, też pisarka, amazonka i 
automobilistka, która przez wiele 
lat mieszkała w USA. 
Oświadczyła, że Koslński "Malo
wanego ptaka" opowiedział jakie
muś amerykańskiemu "murzyno
wi", który rzecz przelał na papier, 
Panią Ginter poparł Świadek ko
ronny w osobie Zdzisława Najde
ra, wyznając, że Kosińsklemu 
musiał w Ameryce kupować to i 
owo, ponieważ pisarz słabo znał 
angieiski. 

* 
Fakty są uparte 

Były wicepremier i minister fi
nansów Marek Borowski znaczną 
część swej działalności poselskiej 
poświęca trudnym sprawom eme
ryckim. Projekty uporządkowania 
tych kwestii przedstawia syste
matycznie na łamach "Trybuny", 
nie stroniąc od przypominania fa
któw, od których uciec się nie da, 
Oto jeden z nich, bodaj podstawo
wy: "W ciągu ostatnich 7 -8 lat prze
szliśmy z sytuacji, w której na jed
nego emeryta przypadało prawie 
dwóch pracujących do stanu, gdy 
na jednego emeryta przypada już 
tylko 1,2 pracującego .. ," 

K.S. 

J śli będzie z ak lotny Jak p zczółka, 
tak silny jak nlediwi dź, 
Je li będz/ z pracował jak koń 

kłamstwa jest właśnie zatajanie 
prawdy. W końcu kto nam to udo
wodni, że coś wiemy, nikt nam się 
nie wedrze do mózgu i Właściwie 
tylko my w takim przypadku jesteśmy jedynymi oso
bami, które coś wiedzą, albo nie wiedzą na pewno, 
Osobną sprawą, dosyć często poruszaną przez psy
chologów i innych mocnogłowych jest zatajanie pew
nych faktów przez małżonków, przez żony i mężów, 
Oczywiście mężczytni uwaźają, że to kobiety mają 
więcej do ukrycia, bo z natury są grzeszne (mężczyini 
Im tylko ulegają), ale Właściwie cała historia sprowa
dza się do tego, czy wspólmałźonkow/e muszą się 
wyspowiadać wzajemnie ze swego dotychczasowe
go życia, Opinie są podzielone, niektórzy twierdzą, że 
"to, co było przed ślubem się nie liczy", bo to Jest 
sprawa, która nie dotyczy obojga małżonków, Inni 
mówią, że lepiej powiedzieć wszy,stko, bo w końcu 
prawda i tak wyjdzie na jaw, gdy ktoś źyczliwy będzie 
miał za długi jęzor. Tutaj sprawa jest niezwykle 
delikatna i trzeba mieć wyczucie, co można 
powiedzieć, a czego nie trzeba. Przypomina mi się 
stary góralski kawał, kiedy dziewięćdziesięcioletni 
baca, będący Już na dobrej bani, walił pięścią w stól 
i krzyczał do swojej równie leciwej żony, że gdy sobie 
przypomni, jak to siedemdziesiąt lat temu, w noc 
poślubną okazało się, że nie jest dziewicą, to go do 
dzisiaj krew zalewa. No, właśnie. Delikatna sprawa. 

Są jeszcze inne kłamstwa. Kłamstwa popełnione 
z zakłopotaniem, Zdarzają się wtedy, gdy dzieci za
daJą dorosłym różne, dziwne pytania. Skąd się biorą 
dzieci? Dlaczego pies ma cztery łapy? Dlaczego 
ksiądz nie ma żony? Dzieci zadają wiele przeróżnych 
pytań i rodzice migają się Jak mogą, udzielają odpo
wiedzi niezgodnych z prawdą, często uwaźaJąc, że 
dzieci są za małe, albo po prostu dlatego, że nie 
wiedzą, co odpowiadać. I rosną wtedy dzieci w 
blogieJ nieświadomości, po kilku latach same do
chodzą do prawdy I zastanawiają się wtedy, dlaczego 
rodzice ich oszukiwali. Oczywiście dzieci te, gdy 
dorosną, też swoim pociechom nie powiedzą od razu 
wszystkiego, ale to już inna broszka, to po prostu 
potwierdzenie reguły, iż nie ma człowieka, który przez 
całe źycie mówi tylko prawdę. Co wcale nie oznacza, 
że to Jest bardzo złe. To jest po prostu ludzkie, Pod 
warunkiem, że popełnia się czasem tylko drobne 
kłamstewka, a nie grube kłamstwa. Sęk w tym, czy 
wszyscy potrafią 'wyczuć różnicę, 

Mirka Szychow/ak 

W JZS z nadzieją spoglądali w 
niebo i stało się. Zaszumiało, 
zazgrzytało, zawiało... i z nieba 
wprost do zakładu przywiało Zasadę 
ratującego jelczańskiego molocha. 
Na okoliczno~ tę przygotowano 
specjalne lądowisko dla śmigłowca 
pana Sobiesława, tuż obok biurow
ca. Na pocz.ątck Zasada zrobił duży 
wiatr - co będzie dalej? 

I do domu wrac ł zm czony jak pi s 
• wedy mu ; z pójść do weterynarza. 
Być moze t le I Już o łem? 

Stało się - korona orła chyba znalazła się 
w lombardzie ... 


