
WIADOMOŚCI 

Koniec kłopotów z dojazdami 
NR 18182 DWUTYGODNIK 1.09.94 r. cena 7000 zł Osiedle"Sobieskiego" otwarte na świat 

Tragedia na przejeidzie Zarząd Miejski w Oławie wspólnie z Dyrekcją PKS w 
Oławie informują mieszkańców Osiedla J.Sobiesklego, 
że od 1 września 1994 r. zostają uruchomione kursy PKS 
w kierunku Wrocławia i Brzegu. 

6. Os. Sobieskiego - Wrocław o godz.6.10, 6.25, 
7.00 - autobusy Jadą bezpośrednio do Wrocławia. 

7. Wrocław - Oława, przez Os. Sobieskiego 
będą jechały autobusy o godz.13.30, 14.40, 15.00, 
15.15116.00 

. -
Do tragedii doszło 26 sierpnia 

na niestrzeżonym ptzejetdzie ko
lejowym na trasie Do'b'rzykowice
Kamieniec Wr. (gm·.Ciernica) . 
Około godz.7.35 kierujący fordem 
sierrą, dojeżdżając do torów kole
jowych, nie zachował należytej 

ostrożności, w wyniku czego 
został staranowany przez 
nadjeżdżający elektrowóz typu 
ET41-077-B, podążający z 
Wrocławia do Jelcza-Laskowlc. W 
doszczętnie zmiażdżonym samo
chodzie śmierć na miejscu poniósł 

kierowca (sołtys z gminy Czerni
ca), natomiast dwaj pasażerowie 
walczą o życie. Całkowitemu usz
kodzeniu uległa przyczepka 
wraz z ładunkiem . W akcji udział 
brały Jednostki Ratownicze 
Państwowej Straży Pożarnej z 
Oławy oraz WrOCławia, które 
uwalniały rannych uwięzionych w 
pojeździe. 

Choć przejazd kolejowy jest 
prawidłowo oznakowany, po raz 
kolejny dochodzi tam do wypadku 
z ofiarami w ludziach. (rb) 

Rozkład jazdy przedstawia się następująco : 

1. Oława, Os. Sobieskiego • dw.autobusowy -
Brzeg o godz.7.10 /S/ 

(Autobusy w pozycJI 5-7 kursować będą w dni 
robocze) 

2. Brzeg - Oława o godz.8.00 /S/ 
3. Oława - Brzeg o godz.13.00 /S/ 
4. Brzeg - Oława dw.autobusowy - OS.Soble

sklego o godz.13.50 /S/ 

8. Autobusy przez Os. Sobieskiego jechać będą 
ul.lwaszklewlcza (2 przystanki) I ul.Paderewskle
go (koło bazy Spółdzielni MieszkanioweJ). 

5. Os. Sobieskiego - dw.autobusowy - Wrocław /S/ - kursuje w dni nBLlkl szkolnej. 
o godz.5.25 

u n 
17 sierpnia, o godz.15.40, 

dyżurny KRP otrzymał telefonicz
ne zgłoszenie od pracowników 
Urzędu Gminy w Oławie o tym, że 
w budynku znajduje się Interesant, 
który grozi podpaleniem obiektu 

1 września 

"SZKOŁA" 
Szkoła jest kluczem zdobywania 
wiedzy. 
Ona wypełnia część naszego 
życia. 
Od szkoły dowiedzieliśmy się 
co jest sensem, 
celem naszego istnienia. 
Szkoła nauczyła nas tysiąca, 
A nawet miliarda innych rzeczy. 
D/atego właśnie musimy 
pilnować tego klucza, 
jak oka w głowie. Ten klucz to 
nasza przyszłość I wiedza. 

n na mi 
za pomocą przyniesionej w butel
ce benzyny. 

Przybyli na miejsce policjanci 
zatrzymali Krzysztofa G. Jak się 
okazało, w ten sposób chciał on 
wymusiĆ mieszkanie dla swojej 
rodziny. Rozwścieczony petent 
zapomniał, że groźba taka jest 
karalna. Gmach nie spłonął . 

Wójt ma gdzie urzędować . Prob
lem jednak pozostał . Prokurator 
zastosował wobec obwinionego 
dozór policyjny. 

WIELKA AKCJA PCK 
"POMOCNA 

DŁOŃ" 
Połskl Czerwony Krzyż w 

Oławie od 29 sierpnia 1994 roku 
prowadzi akcję zbiórki: 

'UWAGA, 'NISKIE CENY~~ 
. - - - - --
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podręczników szkolnych oraz 
odzieży , które zostaną przekaza
ne tym dzieciom, których rodzi
ców nie stać na zakup. 

------------------------1 Zniszczeniem klucza tracimy i 
krzyżujemy swoją przyszłość i 

- podręczników szkolnych (do 
szkół podstawowych i średnich), 

- odzieży . 

Odzież I podręczniki przyno
siĆ można codziennie w godz. 
8.00-15.00 do biura PCK w 
Oławie w Ratuszu na parterze. 
Tel.323·25. 

wiedzę· 
ElwlrB WB8zkiewicz ~~I~~ ~ 

Zwyci ĘżyłA " BEATA KOZIOŁ ... OłAWiANkA 
• ... +" ~ • ...., \ - •• - .' .. 

(kl. VI. SP 5 w Oławie) 

~ 
liLTf.~ 

Sprzedaż W 
artykułów 

szkolnych 

Z BONIFIKATĄ 
10% PRZEDŁUZAMY 

00 15 WRZEŚNIA 
Zapraszamy 

na tanie zakupy 

MACZNE 
IASTA I PIECZVWO 

320-13, telex 0712235, fax 327-20 

1~~~m~p!,,~O:l:aw:a~. ul. Brzeska 19 

MAKARONV O:tA~W;S:KI~E ~~~~~I~II! ZAPEWN~ TRANSPORT 
I KORZYSTNE FORMY PłATNOŚCI 

Apelujemy do rodziców, 
dzieci i młodzl.eży o przynosze
nie do siedziby PCK zbędnych 

WZNOWIŁ DZIAŁALNOŚĆ 

USługowy Zakład 
Pieczątkarski 

przy ul.Piotra Własta 1 

. " 
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Druga rata 

udate • le 
Przypominamy mieszkańcom 

Oławy o obowiązku opłacenia II raty 
podatku od posiadanych środków 
transportowych, który upływa z 
dniem 15 września 94 r. Urząd Miej
ski przypomina, że po tym terminie 

be 
będą naliczane odsetki za zwłokę· 
Według naszych informacji, w dal
szym ciągu wiele osób nie zapłaciło 
jeszcze pierwszej raty podatku, mi
mo wysłanych kilka miesięcy temu 
upomnień. 

Druga rata podatku od środków 
transportowych wynosi: 

1. od motorowerów 

2. od motocykli: 

- do 50 cm3 

- od 50 -350 cm3 . 

3. od samochodów osobowych: 

- do 9OOcm3 

- od 900 cm3 do 1300 cm3 

- od 1300 cm3 do 1500 cm3 

- od 1500 cm3 do 1600 cm3 

- od 1600 cm3 do 1800 cm3 

- od 1800 cm3 do 2000 cm3 

- od 2000 cm3 do 2500 cm3 

- powyżej 2500 cm3 

- od sam. warszawa 

27.000 zł 

57.000 zł 
96.000 zł 

144.000 zł 
264.000 zł 
330.000 zł 
522.000 zł 
822.000 zł 
1.386.000 zł 
2.145.000 zł 
2.895.000 zł 
330.000 zł 

4. od autobusów I samochodów - do przewozu osób: 

- do 15 miejsc 522.000 zł 
- powyżej 15 do 30 miejsc 963.000 zł 
- powyżej 30 miejsc 2.121.000 zł 

5. od samochodów ciężarowo-osobowych: 
- do 2 t 330.000 zł 
- powyżej t t 522.000 zł 

'6. od samochodów ciężarowych I ciągników silnikowych: 

- do 0,5 t 
- powyżej 0,5 t do l t 

- powyżej 1 l do 2 t 
- powyżej 2 t do 4 t 
- powyżej 4 l do 6 t 
- powyżej 6 t do 8 t 
- powyżej 8 l do 10 t 
- powyżej 10 t 

7. od samochodów specjalnych 

8. od ciągników rolniczych: 

- do 4000 cm3 

- powyżej 4000 cm3 

9. od przyczep I naczep: 

- campingowych 
- o ładowno~ci do 0,5 t 
- o ładowno~ci od 0,5 t do 1 t 
- o ładowności od 1 t do 5 l 
- o ładowno~ci od 5 t do 20 t 
- o ładowności powyżej 20 t 
- od pozostałych 

275.000 zł 
522.000 zł 
624.000 zł 
771.000 zł 
1.059.000 zł 
1.257.000 zł 
1.836.000 zł 
2.415.000 zł 

522.000 zł 

87.000 zł 
19.000 zł 

84.000 zł 
69.000 zł 
144.000 zł 
240.000 zł 
366.000 zł 
624.000 zł 
522.000 zł 

WIADOMOŚCI OlA WSK/E: 

1 litr zanieczyszcza 5 mln litrów WOdy 

Gdzie trafia zużyty olej? 
Jeszcze kilka lat temu kupując 

olej silnikowy, obowiązkowo trzeba 
było oddać stary. Dziś nie ma już co 
liczyć na przymusową obowiązko
wość właścicieli pojazdów. Nie 
można liczyć także na to, że kierow
com opłaci się sprzedawać zużyty 

olej, skoro za 1 kg dostaną 1200 zł 
(litr nowego oleju kosztuje 50-100 
tys.zł). Pozostaje liczyć na świado
mość ekologiczną. Jaka ona jest? Na 
stacji benzynowej przy ul.Andersa 
powiedziano nam, że są doskonale 
przygotowani do przyjmowania ole
ju, ale zaledwie 10% sprzedanego 
oleju trafia z powrotem w postaci 
materiału zużytego. Miesięcznie sta
cja skupuje 1000-2000 litrów oleju, 
ale sprzedają ją głównie duże 

przedsiębiorstwa i warsztaty zaj
mujące się wymianą oleju. Prywatni 

właściciele samochodów raczej prze
pracowanego Oleju nie oddają. 

Na stacji przy ul. Opolskiej do
wiedzieliśmy się, żc jest jeszcze go
rlej i w zasadzie nikt nie oddaje 
zużytego oleju w ilości kilku litrów, 
czyli tyle, ile znajduje się w jednym 
samochodzie osobowym. Czasem 
trafia się ktoś z kilkudziesięcioma li
trami oleju, ale stałych klientów, 
sprzedających zużyty olej - nie ma. 
Gdzie więc trafia przepracowany 
olej z naszych samochodów? Jeśli 

wymieniamy go w porządnej stacji 
Obsługi,jej właściciele oddają olej do 
CPN. Tak jest np. w Polmozbycie, 
który rocznie 1-2 razy wysyła do 
wrocławskiego CPN cysternę z 3 ty
siącami litrów oleju. Także POM, 
choć sam nie skupuje, zużyty przez 
siebie olej wysyła do CPN. Stamtąd 

Chudsze wysypiSka, iyfnleJsze grunty 

Wysypiska śmieci puchną w geo
metrycznym tempie, a uzyskanie no
wej lOkalizacji graniczy z główną wy
graną w Toto-Lotka: gminy bronią się 
rękami i nogami prLCd kłopotliwym 
lokatorem. Podobną społeczną 
niechęć budzą spalarnie odpadkÓW. 
COO z tym śmieciowym problemem 
trzeba zrobić, przecież nie wywieziemy 
odpadków na Księżyc. Oławskie wysy
pisko będzie pełne już za ok. 51at i my 
także staniemy przed problemem bra
ku miejsc do wysypywania śmieci. 

Kto wie, czy - w warunkach 
małych i średniej wielkości miast i 
gmin polskich -jakąś racjonalną pro
pozycją nie jest "Organic'94" - urzą
dzenie do kompostownia odpadów 
komunalnych, zaprojektowane 
przez Mariana Krzysztofa Mańkę -
polskiego .. .lekarza stomatologa z 
Republiki Federalnej Niemiec. Ma
szyna ta, wytwarzana od kilku lat w 
Austrii, stała się ostatnio rewelacją 
Targów ENTSORGA w Essen, 
gdzie złożono na nią ok. 40 
zamówień, m.in. z Australii, Nie
miec i Stanów Zjednoczonych. Obe-

cnie urządzenie to - pod nazwą 
"Komp-90" - jest wytwarzane 
również w Polsce, przez znany z wy
sokiej jakości Ośrodek Badawczo
Rozwojowy Urządzeń Mechanicz
nych w Gliwicach. 

Działanie "Komp-90" oparte jest 
na procesie aerobowej przeróbki or
ganicznych składników odpadów ko
munalnych przy pomocy mikroorga
nizmów. Faza wstępna procesu 
zakłada dodawanie do odpadów 
specjalnie wyhodowanych kultur ba
kterii. W dalszych cyklach pracy 
urządzenia funkcję zaczynu spełnia 
już wytworzony kompost. 

Urządzenie, o pojemności 90 m 
sześc., składa się z siedmiu 
bębnowych komór, spełniających 
rolę biostabilizatorów, w których 
następuje wymieszanie, rozdrobnie
nie i wstępne kompostowanie odpa
dów. Czas przebywania odpadów w 
maszynie wynosi od 3 do 6 dni, po 
czym otrzymujemy kompost 
półdojrzały, który po ostatecznym 
dojrzeniu na pryzmacb może być za
stosowany do wszelkiego typu prac 

Łabędzi śpiew wroga związkowców 

Walka o zniesienie popiwku to
czy się od momentu jego powstania 
i wieje wskazuje, że b<;dzie on istnieć 
jedynie do końca roku. Przez cztery 
miesiące żyliśmy bez tego podatku. 
Od 1 sierpnia znowu przed
siębiorstwa państwowe muszą się 
liczyć z karami za podwyższenie plac 
ponad dozwolony limit. Od kwietnia 
do Iipea jedyną barierą w windowa
niu płac były możliwości finansowe i 
realizm dyrekcji (oraz związków i 
załóg) w ocenie tycb możliwości. 

Inflacja w tym okresie 
utrzymywała się na wysokim pozio
mie (ponad 30 proc. w stosunku do 

analogicznego miesiąca poprzednie
go roku) i była wyższa niż przewidy
wana w ustawie budżetowej. Brak 
popiwku nie jest oczywiście jedynym 
czynnikiem napędzającym inflację i 
trudno dziś orzec, jak bardzo 
zaważyło to na wzro~cie cen, ale bez 
znaczenia na pewno nie był. 

Jest rzeczą pewną, że brak popi
wku w zestawieniu z nadal wysoką 
inllacją będzie argumentem dla tych 
wszystkicb, którzy uważali, że nic 
można z niego jeszcze zrezygnować. 
Związki zawodowe twierdziły od 
dawna, że jest to podatek zbędny i 
szkodliwy, oraz że przedsiębiorstwa 

wo 

olej trafia do rafinerii "Jedlicze", je
dynej w kraju, która jest wyposażona 
w urządzenia do utylizacji tego pro
duktu. 

W tym roku stacje CPN na 
Dolnym Śląsku skupiły ok.300 ton 
oleju przepracowanego ijest to zna
cznie mniej niż kilka lat temu, gdy 
zużyty olej trzeba było oddawać 

obowiqzkowo. Gdzie zatem trafia 
pozostała część oleju? Można się 
domyślać, że do rowów melioracyj
nych, do studzienek kanaliza(.)'j
nycb ... 

Fachowcy wyliczyli, że jeden litr 
zużytego oleju może zanieczyścić co 
najmniej S mln litr6w czystej wody. 
Warto więc pomyśleć ekologicznie i 
mimo wątpliwej satysfakcji finanso
wej (jedna wymiana w samochodzie 
osobowym ok. 10 tys.zł), przy okazji 
tankowania zostawić na stacji prze
pracowany olej. W Oławie przyj
mujq olej stacje przy ulicach Opol
skiej i Andersa. We Wrocławiu 
takich stacji jest 15 - nie można za
tem tlumaczyć się brakiem odpo-
wiednich miejsc. (ck) 

rekultywacyjnycb. Warto dodać -
choć brzmi to niewiarygodnie, że 
"Komp-90" przyspiesza I etap kom
postowania, w stosunku do metod 
tradycyjnych, czterdziestokrotniel 

Dzięki zastosowanemu w 
"Komp-90" zamkniętcmu Obiegowi 
wody i filtrom oczyszczającym, po
wstając.'}' w procesie kompostowania 
biogaz nie zanieczyszcza środowi
ska. Ilość odpadów wywożonycb na 
wysypiska ogranicza się do 50 proc., 
a w przypadku segregacji odpadÓW 
nieorganicznych - nawet do 95 proc. 
Inne wielkie zalety tego urządzenia 
to: zintensyfikowanie procesów bio
chemic-mych dzięki zapewnieniu op
tymalnycb warunków icb przebiegu, 
mała wrażliwość na zmiany składu 
morfologicznego odpadów, co 
umożliwia pełną mecbanizację prac, 
łatwość przemieszczania i instalowa
nia w dowolnym miejscu. 

Istnieje możliwość zastosowa
nia tego urządzenia do dowolnego 
uszlachetniania kompostu, a także 
rekultywacji osadów pocbodzącycb 
z oczyszczalni ścieków oraz gruntów 
- np. skażonych materiałami ropo
pochodnymi czy. ' wyjałowionymi 
przez pożar lasu. 

Marek Burczyk 

będą same ograniczać wzrost płac. 
Po ostatnich czterech miesiącach ich 
pozycja w tym sporze będzie słabsza 
- płace rosną, inflacja też. 

Wśród przedsiębiorstw 
państwowych trudno znaleźć 
płatników popiwku. Wszyscy 
twierdzą, że płace podnoszą zgodnie 
z wcześniejszymi planami i brak po
piwku nie miał tu nic do rzeczy. Na
wet krajowy rekordzisla - PKP - mó
wi, że teraz płacić popiwku nie' 
będzie. Dwa lata lemu koleje były 
budżetowi winne z tytułu popiwku 
ponad 5 bln złotych, teraz niecały 
bilion. 

Dochody z popiwku zostały w te
gorocznej ustawie budżetowej za
planowane w wysokości 3,5 bln zł. 
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Kł'Opoty Polmozbytu rozpoczęły 

się na dobre kilka lat temu, z chwilą 
likwidacji lZW. sterowanej sprzedaży 
samochodów. Od tej pory firma 
cały czas szuka swojego miejsca w 
nowej sytuacji gospodarczej. W 
Oławie ok.60% klientów stanowią 
użytkownicy samochodów z okolic 
Brzegu. Otawianie jakoś stracili 
ochotę na korzystanie z usług Pol
mozbytu - być może ze względu na 
znaC".lne zubożenie społeczeństwa 
na naszym terenie, a może ze 
w.lględu na opinię niezbyt solidnego 
zakładu ("państwowy, a wiec nie sta
rają się, nie zależy im"). 

Polmozbyt Wrocław (a więc i 
stacja obslugi w Oławie) jest jeszcze 
firmą państwową. Jeszcze - gdyż 
zapadły już strategiczne dla 
przedsiębiorstwa decyzje o prywaty
zacji. Już w najbliższym czasie na 
bazie Polmozbytu Wrocław powsta
nie 15 spółek, w większości pracow
niczych. 

Wcześniej zakład znalazł się na 
liście 400 firm przeznaczonych do 
prywatyzacji zgodnie z rządowym 
Programem Powszechnej Prywaty
zacji. Po namyśle, załoga 
zdecydowała się zrezygnować z tej 
drogi -wybraną spółkę pracowniczą. 
W Oławie POITIYSł ten zaczęto 
realizować 30 c~~~ca, gdy Rada 
Pracownicza podjęła uchwałę o 
przeksztalceniu przedsiębiorstwa w 

Spółkę. Ma to sil( odbyć w 
drodze leasingu, czyli 
odpłatnego użytkowania 

majątku państwowego, który z 
chwilą uiszczenia wszystkich 
należności przejdzie na własność 
spółki. Majątek stacji Obsługi w 
Oławie szacuje się na ok.7 mld zł. 
Aby moglo dojść do powstania 
spółki,' załoga musi zgromadzić 
20% tej kwOly, czyli ok.I,5 mld zł. 
Pracownicy Polmozbytu mogą w 
tym celu wykupić udziały. Trudno 
jednak spodziewać się, że 25 pra
cowników, zatrudnionych w 
państwowej do tej pory firmie, stać 
będzie na wyłożenie po 60 mln zł. 
Dlatego trwają w tej chwili intensyw
ne rozmowy z inwestorami, którzy 
chcieliby wnieść do firmy nieco 
własnego grosza. Kim są ci inwesto
rzy? Udało nam się dowiedzieć jedy
nie tyle, że rozmowy prowadzi się z 
2-3 osobami (prywatny kapitał) z na
szego terenu. 

- Myśłę, że spółka będzie działać 
na razie w wydzierżawionym obie
kcie już od połowy września -
powiedział nam kierownik Stacji 
Obsługi "POlmozbyt" w Oławie Ja
cek Bożek. 

Jeśli spółk.a - która będzie 
nazywać się prawdopodobnie "Pol
mozbyl Oława" - powstanie, musi 
spłacić majątek państwowy w ciągu 
10 lat, przy oprocentowaniu w skali 
rocznej ok.15 % (przez pierwsze dwa 

lata firma płacić będzic tylko raty 
kapitałowe, bez odsetek). 

Co zmieni się wraz ze zmianą 
formy własności oraz szyldu? 

- Nie przewidujemy żadnych 

zwolnień - powiedział nam kierow
nik Jacek Bożek. - Zakładamy na
wet, że zatrudnienie może 

wzrosnąć. 

"Polmozbyt Oława", o ile nazwa 
się przyjmie, chce znacznie 
poszerzyć zakres oferowanych 
usług. Planuje sil( urządzenie 

oddziału blacharskiego, lakierni, sta
nowiska konserwacji pojazdów, sta
cji diagnostycznej z prawdziwego 
zdarzenia. Nadal naprawiane będą 
głównie wyroby FSO, ale bez proble
mów można będzie także usuwać 
usterki w każdym popularnym sa
mochodzie zachodnim. Dzięki 

składowi celnemu, który znajduje sil( 
na terenie Polmozbytu, napływ 

C".lęści do samochodów zagranicz
nych będzie większy. Prowadzi się 
już w tej sprawie rozmowy z kontra
hentami. Prawdopodobnie powsta
nie też duży sklep z artykulami 
motoryzacyjnymi. Być może firma 
zajmie się również sprzedatą komi
sową samochodów używanych . 

To wszystko jednak przysz~. Na 
razie trzeba zapiąć na ootatni guzik 
sprawę prywatyzacji przedsiębior-
stwa. (ck) 

Prywatyzacja pracownicza 

Pracownicy ponad siedmiuset 
przedsiębiorstw państwowych wzięli 

sprawy we wlasne ręce - kupili od 
skarbu państwa swoje miejsca pracy. 
Wskatniki ekonomiczne świadczą, 
że 85 proc. powstałych w ten sposób 
spółek radzi sobie dobrze. 

W rządowym sklepie z fabrykami 
każdy znajdzie coś dla siebie. Firma 
mniejsza - a więc tańsza - zasadniczo 
jest przeznaczona. dla Polaków. Duże 
przedsiębiorstwo moie kupić ten, kto 
jest w stanie za nie zapłacić. W 
każdym przypadfal pracownicy mogq . 
stać się wsp6łwłaściciełami. Załoga 

dużego zakładu, którego akcje sq. 
sprzedawane zagot6wkę (tzw. prywa
tyzacja kapitałowa), ma prawo do 
fa/pienia do dwudziestu procent 
tychie akcji na zasadach preferencyj
nych. Dokladna liczba i cena zalety 
od wartości fabryk~ ilości nabywców 
i wysokości średniej krajowej płacy w 
gospodarce państwowej. 

Nieco inaczej rzecz wyglqda, gdy 
Skarb Państwa oddaje część 
przedsiębiorstwa osobie trzeciej w za
mian za inwestycje. W takim wypad
ku pracownicy mogą kupić udziały 
na zasadach nonnalnych, czyli po ce
nie nominalnej. 

Z kolei małe finny, stojące na --------------------------.... -------------1 krawędzi baJlkmctwa, czekajq na 

"DIiiI-.. os ę 
- Dzień dobry, jestem z opieki 

społecznej, mam dla pani pieniądze 
- tak zaczynał zwykle rozmowę. Gdy 
tylko upewnił się, że wła~cicielką 

mieszkania jest samotna, starsza ko
bieta, kontynuował: - Proszę, tu jest 
banknot 2-milionowy, ale trzeba 
wydać jeszcze 500 tys. zł. Ewentual
nie prosił o jakie~ dokumenty. W 
momencie gdy kobieta zajęta była 
szukaniem pieniędzy bądt doku
mentów, mężczyzna sprawnie 
plądrował mieszkanie. Czasem 
uważnie patrzył, skąd kobieta wycią
ga pieniądze, aby - gdy tylko się od
wróci -zabrać stamtąd resztę gOlów
ki. 

Metodę wielokrotnie wypróbo
wał we Wrocławiu i okolicach. W 
Olawie był 2 razy w czerwcu -
szczęścia próbował w domach przy 
ul. Andersa i Gagarina. 12 lipca 
pojawil się ponownie, tym razem w 
mieszkaniach przy ul.Chrobrego. Z 
jednego udało mu się ukraść złoto i 
marki na sumę ok. 10 mln zł. W in
nych przypadkach spłoszony 

uciekał. 

Oficjalnie zgloszono oławskiej 
policji dwie takie sprawy, ale wiado
mo, że sprawca próbował wejść 

podstępem ' do jeszcze kilku 
mieszkań, których właściciele nie za
wiadomili o tym fakcie policji. 

Działał zwykle wtedy, gdy miał 
do czynienia z osobą samotną. Przy 
ChrObrego trafił akurat na starszą, 
chorą panią. Powiedział, że ma dla 
niej podwyżkę emerytury w kwocie 
1.400.000 zł. żądał 600 tys.zł reszty. 
Na cale szczęście, kobieta, skłonna 
do transakcji, nie miała pieniędzy, 
wiQc wysłała mQżczyznQ do siostry, 
mieszkającej w pobliżu. Oczywiści c 
żaden mQżC".l}'7na nigdy nie pojawil 
si<; tam z picni<;dzmi. Sen o eme
rytalnej podwyżce prysł. Nie ma 
jednak tego złogu, co by na dobre 
nie wyszlo - kobieta uratowala 
600 tys . zł. 

ie • 

W innym domu młody, kultural
ny mężczyzna przedstawil się jako 
pracownik ZUS, który przyniósł 
podwyżkę w kwocie 1.2oo.()()() zł. 

Zażądał dowodu osobistego. Miał 
jednak pecha - pani, której nazwisko 
wymienił, nie brała akurat ani renty, 
ani emerytury. Rzekoma podwylka 
wzbudziła więc zrozumiałe podej
rzenie. Tym bardziej, że mężczyzna 
chciał, nie wiedzieć czemu, 500 
tysięcy reszty. Gdy okazało się, że w 
S<1siednim pokoju jest córka właści
cielki mieszkania, mężczyzna szybko 
powiedział, że ma dla nich jeszcze 
paczkę. Za chwilę wrócę z pa
czuszlul i z pieniędzmi - stwierdził 

zanim wybiegI. Nie wrócił ... 
Próbował wprawdzie wejść 

podstępnie do jeszcze jednego mie
szkania na górze, ale trafił akurat na 
spotkanie kilku mężczyzn , wil(c szyb-
ko się wycofał. . 

Policja dysponuje rysopisem 
sprawcy. Jest nim mężczyzna w wie
ku 25-30 lat, dobrze zbudowany, 
nieźle ubrany (w Oławie 

"występował" w sportowym ubraniu 
z kresZlI, w odidnsnch), włosy blond, 
czesane na bok, czoło wysokie, 
twllrz pełna, okrągłll. Prowdopo
dobnie dysponilje samochodem -12 
Iipcn działuł na terenie Oławy w 
godz.9-11, II już o 12 był w Oleśnicy. 

Ponicważ sprawca dziala na te
renie naszego województwa już kil
ka tygodni, policja zna doskonale je
go taktykI(. Mężczyzna kilka razy 
pojawia się w jednym miejscu, po
tem znika na kilka tygodni, aby znów 
powrócić. Nie jest wykluczone więc, 
że może jeszcze próbować szczęścia 
w naszym mieście. Radzimy więc 
IIwnźnć na wszystkie osoby, ofc
rllj1łce num przez drzwi pomoc ma
terialną, emerytury, podwyżki rent, 
paczki itp . .JeSili nie jest to pracow
nik I)oczty, znany nom z widzeniu, 
lepiej po prostu nie otwierać drzwi, 
szczególnie gdy jesteśmy sami. 

(ck) 

Nowa zadanIa dla gmin 

Kłopotliwy prezent 
od rządu 

Przewodniczący wszystkich rad 
gmin dostaną wkrótce z URM 
ankietę z pytaniami o opinię m.in. na 
temat ewentualnych zmian w po
dziale kraju (powiaty i wojewódz
twa) oraz przejęcia przez gminy od 
administracji rządowej nowych 
zadań. 

Ankietę podpisał premier Paw
Iak, który stwierdził: "Rząd uznał, 
że sprawy te powinny być rozstrzy
ganew ramach prac nad nową kon
stytucją. Ja ze swej !J.Uony uważam, 
że powinniśmy ją rozstrzygnąć 
wsp6lnie z samorządnmi". 

Z tego oświadczenia sądzić by 
moina, re obecnie nie trwają żadne 
prace nad podziałem kompetencji 
między samorządy a administrację 
r.lądową, i że tę sprawę rozstrzygnie 
dopiero nowa konstytucja, która nie 
wiadomo kiedy będzie uchwalona. 
Tymczasem nadzwyc.l8jna komisja 
sejmowa pracuje jużod jakiegoś czasu 
nad projektem ustawy powiatowej, 
który właśnie rozstrzygnąć ma o po
dziale kompetencji i pieniędzy. O tym 
ekipa Pawlaka milczy. 

Co rląd proponuje gminom? 
M.in. przejęcie podstawówek (które i 
lak gminy wkrótce pr.lejmą zgodnie z 
ustawą oświatową), prowadzenie do
mów pomocy społec.ll1ej i ośrodków 
zdrowia, wypłacanie zasiłków dla bez
robotnych i organizowanie robót pub
licznych (które gminy i tak organizują, 
dopłacając do nich ciQ7Jcie pieniądze z 
własnych kas), wydawanie zezwoleń 
na budowę, scalanie i wymianę grun
tów, ewidencję gruntów, wydawanie 
praw jazdy i rejestrację pojazdów oraz 
wydawanie zezwole,' na zmianę imion 
i nazwisk. 

Większość z tych uprawnień 
należy do rejonów administracji 
rządowej. 

Co to oznacza w praktyce? Ano 
odebranie większości kompetencji re
jonom, które miały być zlikwidowane 
wrazzwprowadzcniem powiatów, nH
tomiast zachowanie całego n iema I sta-

polski kapitał. Każdy - w tym sp6łka 
pracownicza - kto czuje się na siłach 
stanqć do lI'Y rynkowej, moie stanąć 
do przetargu i nabyć zakład wraz z 
jego zobowiązaniami. 

JedlUlknajpopLllamiejszqfOł7nllku
powania wlasnych stanowisk pracy jest 
leasing. czyli odpłatne użytkowanie. 
SkariJ Państwa, jako wlaścicie~ 
udostępnia przedsiębiorstwo spółce 
pracowniczej, aby ta mogła na nie 
zarobić. Przeniesienie wlasności 
następuje po uiszczeniu wszelkich 

nu posiadania administracji specjal
nych, która ~tanowi obecnie "państwo 
w państwie" - podlega wyłącznie resor
tom i na jej pracę nie mają wpływu ani 
wojewodowie, ani samorządy. Co 
rządowy prezent w postaci nowych 
zadań moie prtynieść gminom i 
państwu? Gminom - kłopoty, a 
państwu - bałagan. Nowe 7.adania 
miały należeć do powiatów, które 
zostałyby wyposażone w stosowne in
stytucje, pieniądze, kadrl(, środki nad
zoru. Niewiele gmin ma to wszystko. 
Niewiele z nicb poradzi sobie z ewi
dencją gruntów - może ię okazać, że 
nie wiadomo, ile Polska liczy sobie ki
lometrów. Chaoo może wprowadzić 
rejestracja pojazdów czy też zmiany 
imion i nazwisk. Wyobraźmy sobie,jak 
to utrudni pracę policji. 

Samorządowcy są przeciwni od
dawaniu gminom wypłat 7.asiłkÓw dla 
bezrobotnych. To ciężka praca wyma
gająca wielu urzędników. Gminy nie 
będą z tego miały żadnych korzyści, bo 
ile można zaOOZczęd7jĆ na zasiłkach? 
Dlaczego gminy miałyby prowadzić 
domy pomocy społecznej, skoro mają 
one na ogół ponadgminny charakter? 

Propozycje rLądu mogą 
uniemożliwić jakiekolwiek sensowne 
rozwiązania systemu zadań i środków 
publicznych. Ankieta zapowiada bo
wiem, że gmina będzie mogła sobie 
wybrać 7.adanic, jakie b<;dzie chciała. 

Niewątpliwie obecny pomysł 
r.l<Jdu Obliczony jest na to, by opÓ'inić 
wprowadzenie powiatów. Ostatnio 
premier Pawlak zapowiadal delega
tom na wojewódzkie sejmiki samo-
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należności. Tym sposobem rząd 
sprzedaje małe (do cZlerys/Z/ osób za
IJ1Idnionych) lub średnie (400-700 
pracowników) fumy, głównie 
usługowe. ZakJad winien być takie w 
dobrej kondycji finansowej. W prze
ciwnym bowiem razie załoga 
musiałaby pracować na spłatę 
długów, a nie rat, które skądinąd są 
korzystnie oprocentowane: polowa 
stopy procentowej kredy/Z/ refinanso
wego. 

Warunkiem przekazania w 
odpłatne użytkowanie jest przystąpie
nie do sp6łki ponad połowy pracow
ników zakładu. Muszą oni 
zgromadzić kapitał akcyjny w wyso
koici 20 procent sumy fundlISZÓW 
założycielskiego i zakładowego ku
powanego przedsiębiorstwa. Mot/iwy 
jest również udział osób nie pracują
cych w firmie, lecz wnoszących do 
spółki środki fmansowe. 

Mankamentem leasingu jest 
ograniczona zdolność do brania 
kredytów hipotecznych, albo
wiem oficjalnie firma jest 
własnością państwową. Minister
stwo Przekształceń Własnoiciowych 
zamierza zmienić regulację prawną 
tak, aby sp6łka stawała się właścicie
łem po rofał działalności - pod wa
nmkiem spłacenia polowy 
należności, bądź po dwóch latach -
po spłaceniu trzydzieslZ/ procent. 

W przypadku niemoinoici 
spłacania rat za użytkowanie, Skarb 
Państwa przystąpi do spółki wnosząc 
do niej zakład. Chyba że spółka jest 
o krok od plajty. 

Rządowi specjaliści od sprzedaży 
majqtku państwowego uwatają, że 
oddawanie w leasing decyduje o "dy
namice procesu prywatyzacji". Pry
watyzacja pracownicza ma być ele- ' 
mentem tworzeni'ł polskiej klasy 
średniej. Ma także uczyć gospodar
ności. Faktem jest, że po pewnym cza
sie własność koncenlJ1lje się w 
rękach paru osób. Przewatnie są to 
inwestorzy, bądź zarządzający 
spółką. 

Jan Stanisław Fretek 

rządowe, że lepsze nowe zadania dla 
gmin niż powiaty. 

URM pyta gminy o to, czy należy 
wprowadzać powiaty, zlikwidować 
województwa, na którego terenie Jeży 
gmina (takich pytań rząd nie zadaje 
wojewodom). Wręcz kuriaz.alne jest 
pytanie, czy powiat utrudni, czy ułatwi 
gminom życie. Tymczasem powiaty to 
zupełnie inna struktura - finansowana 
z innych niż gminy źródeł, mająca inne 
kompetencje. Wprowadzenie powia
tów nie miało utrudnić czy ułatwić 
gminom życia - byłyby one częścią re
formy ustrojowej. Jednocześnie z an
kietą, szef URM Michał Strąk 
zapowiedział, że chce zlikwidować 
urząd pełnomocnika rządu ds. refor
my administracji publicznej oraz wszy
stkie podlegające mu zespoły roboc-.lC 
i rozesłał projekt rCY.lporządzenia do 
uzgodnień międzyresortowych. Z 
urzędu pełnomocnika pozootałoby 
biuro pełnomocnika. Urząd 
pełnomocnika został powołany w 
październiku 1992 r. pr.lCz Hannę Su
choclcą· W maju tego roku 
pełnomocnik Michał Kulesza podał 
się do dymisji, ponieważ jego zdaniem 
rząd Pawlaka zahamował reformę ad
ministracji. W urzędzie pełnomocnika 
zostały przygotowane wszystkie 
najważniejsze dla reformy administ ra
cji projekty ustaw, pracował on nad 
wprowadzeniem powiat u. Teraz re
formami ustrojowymi państwa będzie 
się zajmować zwykłe biuro, jakich w 
URM wiele, a kierować nim dyrektor 
generałny - zamiast urt.<;dnika w ran
dze ministra. 

Krzysztof Laskowski 
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Dwa przypadki kradzieży tablic 
13 sierpnia odnotowano dwa 

przypadki kradzieży tablic rejestra
cyjnych na terenie Oławy. Z opla 
corsy nr.rej. WOU-9318 parkujące
go przy ul.B.Cbrobrego i z opla as
eony nr.rej. WOT-7650 stojącego 
przy uI.Ks.Kutrowskiego. 

* 
Samobójca 

13 sierpnia o godz.21.10 powia
domiono dyżurnego KRP o zgonie 
męż<:zyzny w Brzezimierzu, gm.Do
maniów. Ustalono, że 45-letni mie
szkaniec tej miejscow~i powiesił 
się na sznurku od snopowiązałki. Nie 
stwierdzono działania osób trzecich. 

Przemyt za dwa biliony złotych 
wykrywają rocznie służby celne 

Największym sukcesem GIC był 
udział w wykryciu i zatrzymaniu w 
maju br. grqpy przemytniczej, zaj
mującej się szmuglowaniem narko
tyków zza wschodniej granicy do 
Niemiec. 

W sprawie tej, określanej jako 
jedną z największych afer kryminal
nych zawiązanych z narkotykami, 
zootato aresztowanych już 12 osób. 

Gang z siedzibą w Oławie, w 
woj.wrocławskim przerzucał 

miesięcznie przez granicę do 150 kg 
heroiny. 

Działając przez 16 mieSięcy, 
przemytnicy, do chwili zatrzymania, 
zdążyli przewieźć do Niemi'ec w spe
cjalnych samochodowych skrytkach 
ok.2 ton heroiny. 

Zarobili na tym co najmniej 4 
miliony marek, czyli ok.50 miliardów 
złotych. 

Kole9i~W\ ~karało 
Bechyne Mirosław, zamieszkały 

w Oławie, ul.B.Chrobrego 80/4, dnia 
10.05.94 w Oławie na ul.ll Listopada 
będąc w stanie nietrzeiwym (wynik 
badania krwi - 2,80 prom.), kierowal 
samochodem nc;obowym marki Sko
da 105L, nr.rej. WOY 9643 oraz nie 
posiadał przy kontroli drogowej prawa 
jazdy, dOlNodu rejestracyjnego na w/W 
pojazd, opłaty Oc. Wprowadził w 
błąd kontrolującego co do tOŻsamości 
własnej osoby. 

Rejonowe Kolegium d/s 
Wykroczeń ukarało winnego: 

l. grzywną w wysok~i: 

2.500.000 zł (z zamianą w razie jej 
nie uiszczenia na 25 dni aresztu 
zastępczego licząc po 100.000 zł za 
jeden dzień pobytu w areszcie), 

* 
Kradzież kół . 

14 sierpnia nocą w Oławie przy 
ul.Rybackiej z zaparkowanych fia
tów l26p skradziono w jednym dwa, 
a w drugim cztery koła. Straty wy
noszą 5,5 mln zł. 

* 
Prędkość nie popłaca 

15 sierpnia o gadz.15.20 na tra
sie Pełczyce-Gaj Oławski kierujący 
fiatem 125p nie zachował bezpiecz
nej prędkości, w wyniku czego na 
mokrej nawierzcbni wpadł w poślizg 
i zderzył się z prawidłowo jadącą 
skodą. Trzy osoby doznały ciężkich 
obrażeń ciała. (foto) 

* 
Skradziono z malucha 
17 sierpnia w godzinach nocnych 

nieznany sprawca włamał się do fiata 
l26p zaparkowanego w Oławie przy 
ul.Rybackiej. Skradziono dwie ko
lumny głośnikowe m-ki leder oraz 
radioodtwarzacz. Straty wyceniono 
na 2 mln zł. 

* 

Wrocławska prokuratura podej
rzewa, że grupa z Oławy działała na 
zlecenie włoskiej mafii. Wyproduko
wana w Turcji heroina była dostar
czana przez Polskę do Niemiec, 
Włoch i Hiszpanii. 

Rocznie dzięki służbom celnym 
wykrywa się przemyt wart~i ok.2 
bln zł. Tylko w województwach go
rzowskim i zielonogórskim wykryto 
w br. 1300 prób nielegalnego wwozu 
lub wywozu towarÓW. 

Jedną z największych w ostatnim 
czasie była próba wywiezienia z Pol
ski do Niemiec 10 tysięcy kartonów 
papierosów wartości 1,5 miliarda 
złotych. Do odprawy celnej zostały 
one zadeklarowane jako ... sweterki. 

W tym roku lubelskie przejścia 
graniczne podległe Urzędowi Celne
mu w Rzepinie przekroczyło 35 mln 
ludzi, w tym 20 mln cudzoziemców. 

(SUPER EXPRESS 
10.08.1994 r.) 

2. kosztami postępowania -
40.000 zł, 

3. kosztami badania krwi -
200.000 zł, 

4. zakazem prowadzenia pojaz
dów mechanic-.mych w ruchu lądo
wym na okres 36 miesięcy, 

5. podaniem orzeczenia do publi
cznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
w prasie lokalnej "Wiadomości 
Oławskie". 

Znaleziono 
ortmonetkę 

19 sierpnia w aptece "Starobrze-
sk.iej" pozostawiono skórzaną 

portmonetkę z pieniędzmi. 
Zgubę można odebrać w Ko

mendzie Rejonowej Policji w 
Oławie, pokój 308. 

Wcięło pompę 
17 sierpnia w godzinach nocnych 

w Oławie przy ul.Kilińskiego skra
dziono kompletną pompę wodną. 
Choć padają deszcze, żadna to po
ciecha dla działkowicza, który straty 
szacuje na 850 tys. zł. 

* 
Pozostał w spodenkach 

17 sierpnia o godz.2.50 w Oławie 
na ul.Ks.Kutrowskiego w okolicach 
sklepu nocnego trzech osobników 
zaczepito udającego się po zakupy 
klienta. Dotkliwie pobili go, zabrali 

Zakład o życie 

ubranie, pozostawiając w samych 
spodenkach. 

Dochodzenie w tej sprawie pro
wadzi policja. 

* 
Potrącony przez BMW 
20 sierpnia o godz. 1.30, w Sie

chnicy gm. Św. Katarzyna, pod 
rozpędzonego BMW nagle 
wtargnął pieszy Robert Ch. Choć 
życiu jego nie zagraża 

niebezpieczeństwo, leczenie po
trwa długo. 

Honorowy amant 
Tego pięknego, późnowiosen

nego dnia Władka, jak zwykle wyszła 
z dwuletnią Sylwią na spacer do par
ku. Park. na przedmieściach dużego 
miasta był prawdziwą oazą zieleni - z 
kwitnącymi krzewami i starodrze
wem, trawnikami, alejami, dwoma 
dużymi stawami, strumieniem i wo
dospadem. Woda jakby zapraszała 
do kąpieli, ale tylkO w rzeczułce 

pławiły się dzieciaki. Miejscowi wie
dzieli, że większy staw ma bagniste 
brzegi i tylko z mostku da się tu łowić 
ryby. Zaś staw mniejszy, blisko za
mienionego na przedszkole 
pałacyku, to staw ... no, groźny i tyle. 
Niejeden śmiałek próbował go 
ponoć przepłynąć i jak nie pyszny 
zawracał do brzegu. Były też 

utonięcia. 

I właśnie nad małym stawem 
spotkahł Władka dwóch kolegów,je
szcze z technikum. Chłopaki podko
chiwali się w uroczej dziewczynie, ta 
jednak już od czterech lat była 

mężatką, prawda, że mało 

szczęśliwą. Od czasu do czasu pano
wie spotykali się i... kłócili, kto ma 
prawo ubiegać się o rękę Władki, 
gdy ta się wreszcie rozwiedzie. Tego 
dnia Adam i Marcin postanowili 
ostatec-tnie rozstrzygnąć sprawę. 

Pojechali do parku, bo tu . wiedzieli 
- dama ich serca spaceruje z có
reczką. W krótkich słowach wyjaśnili 
powód przyjazdu i zażądali od kobie
ty decyzji, kto ma zostać jej honoro
wym amantem, który miałby szansę 
na zdobycie serca i ręki. 

Kobieta była zaskoczona. 
Pożycie z mężem nie układało się od 
roku, ale nie myślała, że to tajemnica 
powszechna. Podobnie nie 
zastanawiała się nad następcą męża, 
ale raczej nad sposobem ocalenia ro
dziny dla dobra dziecka. Oferta daw
nych kolegów rozśmieszyła ją. Do
rośli ludzie, a takie pomysły! Nie, nie 
wybierze nikogo i prosi, by przestali 
się wygłupiać. A na dyskusje nie ma 
czasu, bo już szósta i musi iŚĆ, trzeba 

dziecku dać kolację. Chętnie będzie 
się widywała z kolegami, ale na 
koleżeńskich zasadach. 

Panom to jednak nie 
wystarczyło. Postanowili, że jeden 
musi usunąć się w cień. - Zakład! -
,krzyknął Adam. - Kto pierwszy 
. przepłynie staw, ten ma wolne pole, 
drugi na Władkę nie spojrzy! Marcin 
zgodził się od razu. Pływał) podobnie 
zresztą, jak Adam. Nie bacząc mt 
protesty coraz bardziej zaniepokojo
nej kobiety, rozebrali się do slipek. 
Chaotyczną opowieść Władki o złej 
sławie stawu przyjęli z niedowierza
niem i lekceważeniem, jakO takie 
podmiejskie bajania. Trawiaste, 
gładkie wejście, woda wręcz prze
zroczysta, nawet - zaC-tęli brodzić 
przy brzegu - ciepła! N a "t rzy, cztery, 
start!" Adama ruszyli 'do przodu i 
wkrótce zaczęli płynąć. 

Już w jednej czwartej dystansu 
Marcin zaczął słabnąć i zostawać w 
tyle. Nogi odmawiały mu 
posłuszeństwa. Wracajcie! 
krzyczała Władka, sama świetna 
pływaczka (zgodnie z tradycją ich 
szkoły). Adam też płynął coraz wol
niej. Na wysokości pochylonej wierz
by podniósł jeszcze rękę do góry i 
zniknął pod wodą. Kobieta rzuciła 
sukienkę i skoczyła do wody. 
Dopłynęla do Marcina, ledwie trty
mającego się na powierzchni. 
Zaczęla go holować do brzegu, z 
przerażeniem zauważając, że do sta
wu wchodzi Sylwia, goluteńka jak 
przed morską kąpielą. Wytaszczyła 
kolegę, złapała dziecko. Przy 
niedoszłym topielcu zebrało się kilka 
osób. Nikt jednak nie kwapił się do 
pomocy. Na próżno Władka prosiła, 
by ktoś chociaż popilnował i zabrał 
małą. Wreszcie Marcin doszedł do 
siebie, o dziwo doŚĆ szybko. Po Ada
mie ślad zaginął. Marcin przytrzymał 
Sylwię, a Wladka znów weszła do 
wody. Wierzba była niedaleko, a 
staw przecież płytki, więc może się 
uda. Była o kilka metrów od celu, 
gdy poczula dreszcz i nagły, 
niewylłumaczalny strach. Jedno
cześnie wszystko jej zobojętniało. W 
tej samej chwili zaczęła krzyczeć z 

* 
Nocny rozbój 

wo 

21 sierpnia o godz.3.00 w Oławie 
na ul.Lipowej dokonano rozboju na 
osobie Leszka D. Sprawcy bili i ko
pali, a następnie zabrali mu: 1 mln 
,złotych, buty, złoty sygnet, złoty 

łańcuszek oraz dokumenty osobiste. 
W dniu następnym policjanci zatrzy
mali sprawców: Iwonę W., Wiesława 
Ż. i Piotra Ż. Prokurator zastosował 
w stosunku do napastniczki dozór 
policyjny, natomiast nieletniego 
Wiesława Ż. odesłano do Zakładu 
Poprawczego w Świdnicy. O stopniu 
winy zadecyduje Temida. 

* 
Długo nie pojeździł 

24 sierpnia o godz. 11.30 
zgłoszo'no kradzież motoroweru 
romet nr. rej. WRH-7099 z ul.Św. 
Rocha. Złodziej tym razem długo 
nie pojeździł. Waldemara S. zatrzy_· 
mali funkcjonariusze Straży Miej
skiej przekazując wraz z pojazdem 
do KRP Oława. 

opracował: 

Ryszard Brzuchacz 

brzegu Sylwia. Dziecko darło się 
"Mamo, wracaj", choć nieraz 
widziało wypływającą daleko w mo
rze mamę. Dziewczynka aż zsiniała, 
jej wrzask niósł się i płoszył gołębie. 

. Władka podniosła w górę rękę, tak 
jak Adam - i zawróciła. Ona, najle
psza z dziewcząt szkolna pływaczka, 
skrajnie wyczerpana dotarła do 
brzegu. Ciała Adama, podobnie jak 
poprzednio ciał innych topielców, 
nie odnaleziono. 

I gdzie tu kryminał? - mógłby 
ktoś zapytać. Matka Adama 
oskarżyła Władk.ę o nieudzielenie jej 
synowi pomocy na czas. Sąd wpraw
dzie powództwo oddalił, ale Władka 
nie ma spokoju ducha. Może gdyby 
ktoś popilnował Sylwię i zastosował 
sztuczne oddychanie u Marcina, 
może gdyby szybciej zareagowała ... 
Na razie musi sobie wyrobić nowe 
dokumenty, bo gdy ratowała Marci
na, ktoś szybki ukradł portfele 
mężczyzn i jej torbę. 

.' ',. ' S.S. 
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Ostatni powrot poplw 
Do końca maja przedsiębior

stwa wpłaciły 2,5 bln. Resort finan
sów uważa, że ta pozycja w docho
dach budżetu nie jest zagrożona, 
choć zastrtega się, że bardzo tr\ldno 
przewidzieć, czy neopopiwek da do 
końca roku tyle, ile przewidywano. 
Więcej na len temat będzie można 
powiedzieć dopiero jesienią. Wtedy 
też można będzie oszacować,jaki był 

wpływ jego braku na inflację. 
Z tego wynika, że wprawdzie dla 

budżetu popiwek ma coraz mniejsze 
znaczenie, gdyż były takie lata, gdy 
wpłacano z tego tytułu niemal 10 
bilionów złotych, ale dla wielu firm 
jest to nadal poważne ograniczenie i 
wydatek. Te dwa i pół biliona nie 
wzięły się przecież znikąd. Faktem jest 
jednak, -re powrót popiwku (w mocno 
złagodzonej formie) po czterech mie
siącach nieistąienia, był cichy i że wszy
scy zdają sobie sprawc;, iż to już ostat
nie miesiące tego wroga numer jeden 
związków zawodowych. 

Tadeusz Jastrzębski 



wo 

Na Pałacowej, lecz nie po królewsku w budynku przy ul. Pałacowej 3 
strych i zaadaptował go na mieszka-

Problemy mieszkańców domu 
położonego przy ulicy Pałacowej 3 
zaczęły się w momencie, kiedy w bli
skim sąsiedztwie rozpoczęła się bu
dowa bloku Spółdzielni Mieszkanio
wej "Jakub". Według planów, 
budynki te miały tylko ze sobą 

sąsiadować. W trakcie robót 
pojawiły się pęknięcia murów stare
go budynku, popękały sklepienia 
okienne i drzwiowe. Kiedy zaczęły 
się prace na wyższych kondygna
cjachjeden z lokatorów na własny 
koszt wykonał daszek zabezpie
czający wejście do budynku. W 
związku z zaistniałymi uszkodzenia
mi, kiedy - jak twierdzi kierownik 
ZGM Renata Zięcik - stwierdzono, 
że spękania na starym budynku 
pogłębiły się i pojawiły się nowe, 
została opracowana dokumentacja 
zabezpieczenia ściany. Prace zabez
pieczające należy prowadzić równo
legle z budową, gdyż po jej 
zakończeniu jakiekolwiek prace 
będą już niemożliwe clo wykonania. 
Jak się dowiedzieliśmy, całe zabez-

PROSIMY O 
KSIĄŻKI! 

pieczenie budynku zostanie wykona- nie. Twierdzi on, że w wyniku prowa-
ne na koszt OZGKlM (koszt około dzonych prac budowlanych w jego 
40 mln - dotacja z Urzędu Miejskie- mieszkaniu, łazienka uległa w 
go). Na obecnym etapie trudno jest dużym stopniu zniszczeniu. 
stwierdzić, które pęknięcia były już Obsunęła się ściana i powstała szcze-
wcześniej, a które powstały w trakcie lina, popękały sklepienia nad oknem 
trwania budowy. Aby się o tym i drzwiami, odeszły płytki, pojawiły 
dowiedzieć i odzyskać choć część po- się szpary w futrynach, odeszła 
niesionych nakładów finansowych, działowa ścianka. Jednym słowem -
należałoby powołać biegłych i ponieŚĆ jego mieszkanie straciło na wartości. 
duże koszty procesowe. Jak na razie WZGMtwierdząjednak,żeniewszy-
ZGM nie stać na takie wydatki. stkie uS7.kodzenia powstały w związku 

Problem polega na tym, że teren z budową, a właściciel mieszkania 
został sprzedany SM "Jakub" po ob- będzie musiał sam starać się o zwrot 
rysie budynku przy Pałacowej 3. Tak poniesionych kosztów na doprowa-
więc błąd popełniono jut na etapie dzenie mieszkania do stanu pierwot-
wydawania decyzji lokalizacyjnej. neg'O. Właściciel zaś twierd7j, że już 
Nikt nie przewidział wcześniej, te w nigdy budynek nie odzyska swej daw-
trakcie prac budowlanych może ulec nej wart~i, a powstałe pęknięcia 
uszkodzeniu stary budynek i ewen- będą się stale pogłębiać i odnawiać. -
tualne uregulowania co do roszczeń Przyszli i zrujnowali, a tak się trzeba 
powinny były znaleźć ię w Odrębnej było namęczyć, żeby wszystko zrobić -
umowie. Oczywiście należało po_ takim słowami właściciel mieszkania 
myśleć o tym w momencie wydawa- kończy z nami rozmowę· 
nia zgody na lokalizację, co Mamy nadzieję, że przykład uli-
pozwoliłOby uniknąć obecnych cy Pałacowej nie pójdzie na marne. 
kłopotów. Oby tak się nie stało, bow przyszłości 

Jak się dowiedzieliśmy, ZGM można spodziewać się, że 
dokonywać będzie napraw związa- spółdzielnie mieszkaniowe często 
nych z opisanymi uszkodzeniami. będą starały się o akrakcyjną 
Pozostaje jednak problem lokatora lokalizację w centrum miasta, tuż 
Kazimierza Kosonia, który wykupił obok starych zabudowań. (op) 

Zwracamy się Z . prośbą do .... -------------------------1 
Mieszkańców Oławy o pomoc w or-
ganizacji biblioteki szkolnej. Klo w 
domu ma zbędne lektury szkolne 
lub inne książki, może przyczynić s~ę 
do wzbogacenia naszej biblioteki. 

Książki można przynosić od 5 IX 
do Liceum Ekonomiczllego nr 2, 
przy u1.3 Maja 18e (w godz.8-16). 

Ofiarodawcy będą wpisani do 
Kroniki Szkolnej. 

Dyrektor Szkoły 
Grono Pedagogiczne 

Straż miejska informuje 
W sierpniu Straż Miejska w 

Oławie ukarała mandatami za wy
kroczenia porządkowe między inny
mi: Barbarę G. za niezachowanie 
porządku i czystości (osiedle Sobie
skiego); Roberta P. za zanieczysz
czenie jezdni (usypujący się tłuczeń 
z samochodu); Wiesława II. za 
zanieczyszczenie jezdni (usypujące 

się zboże z przyczepy); Ryszarda W. 
za wypuszczanie psa bez smyczy. 

KlIka osób zobowiązano do 
utrzymywania porządku i czystości 
na podległych im posesjach. W tych 
przypadkach skończyło się tylko na 
pouczeniach. 

Komendant Straży Miejskiej 
Stanisław Kwiatkowski 
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Skargi * Skargi * Skargi 
• 

Na ulicy Paderewskiego 10 od 
maja otwarta jest skrzynka na listy. 
Wielokrotnie interweniowała w tej 
sprawie nasza czytełniczka. Za 
każdym razem, dzwoniąc na pocztę, 
prosiła o połączenie z naczelnikiem. 
Za każdym razem słyszala, iż o tej 
sprawie naczelnik słyszy po raz pier
wszy i oczywiście usterka zostanie 
usunięta. TymC'lasem listy poniewie
rają się po calej klatce, często otwar
te trafiają do adresata. Czytelniczka 
ma wątpliwości, czy naprawdę roz
mawia z kompetentną osobą, czy też 
rzeczywiście stale następują zmiany 
personalne w oławskim urzędzie po
C'ltowym. Jedno może z cala pew
nością stwierdzić - takim zachowa
niem poczta lekceważy klientów, 

• 
Mieszkańcy z ulicy II Listopada 

skarlą się na klientów korzystają
cych z cotygodniowych imprez w ka
wiarni Grażka. Nocne wycia 
uniemożliwiają im wypoczynek po 
całym tygodniu pracy.Twierdzą, że 
stałe patrole policyjne w godzinach 
imprezy zmniejszyłyby hałasy 
uniemożliwiające spokojny sen. 
Jeżeli brakuje pieniędzy i personelu 
na takowe patrole, to skąd wzięły się 
dwa wozy policyjne na eskortowanie 
samochodów wielkiej rewii, która 
odwiedziła Ilasze miasto? 

• 
Zgłosił się do nas pan Jacek M. 

z laką oto opowiastką:" Jestem foto
amatorem, klóry od wielu lat kOrzy
sta z usług firmy FOTO LAB. Kledyś 
z filmami jeździłem aż do 
Wrocławia, teraz mogę skorzystać z 
usług tej firmy oddając film do pun
ktu przyjęć w Oławie (księgarnia w 
wieżowcu). KlIka razy zdarzyło się, 
iż musiałem reklamować jakość 

usługi. Moje reklamacje 
uwzględniano, dostawałem nawet 
przeprosiny od dyrekcji firmy. Tym 
razem stało się inaczej. Moja tona 
zaniosła zdjęcia do oławskiego pun
ktu przyjęć, z zamiarem zgłoszenia 
reklamacji (zdjęcia były niedoświet
lone, na obrzeżach zdjęć pojawiły 
się jakieś czarne pasy). Pani przyj
mująca reklamację stwierdziła, te 
widocznie wadliwy był film. Wobec 
powyższego moja żona stwierdziła, 
że należy jej się zwrot pieniędzy za 
film, wszak tego towaru nie można 
oglądnąć wcześniej i wybrać sobie 
gorszy bądt lepszy egzemplarz. Pra
cownica przyjęła więc reklam~cję na 
odbitki. Wieczorem do naszego do
mu zgłosił sit( oławski ajent firmy 
Fotolab. W rozmowie ze mną 

powiedział, że moje zdjęcia nadają 
się na wystawę oraz abym nie 
przynosił do niego filmów, bo ma 
dużo reklamacji. Stwierdził, iż je
stem wybrednym klientem i najlepiej 
zrobi€( jak będę korzystał z usług in
nych firm, np. pani Stawińskiej. Dła 

niego klient w tę czy w tę lO bez 
różnicy. Byłem bardzo zbulwerso
wany zachowaniem tego pana, 
powiedziałem mu, że jak dla mnie, 
10 w Oławie może być i sto innych 
firm, ja zaś wybrałem jego i moje 
:t..ądania wobec jakości powinny być 
spełnione. Na koniec pan 
powiedział, iż mówiono mu, że ze 
mną się nie dogada. Ten pan z nikim 
się nie dogada, nie wiem czyich 
spraw chciał w ten sposób bronić -
moich, abym zawsze już miał dobre 
odbitki korzystając z usług innej fir
my, czy firmy Fotola~, która za 
sprawą jego działań może stracić na
molnych klientów. 

Bezlitosny skwar w lipclI, wyczekiwanie deszczowego 
mi/osierdzia, sierpień w kratkę, trochę łaskawszy - i już po waka
cjach OplIstoSzały podwórka i inne miejskie tereny, na któlych 
przebywała dziatwa, nie zawsze najrozsądniej spędzająca waka
cyjny czas. 1 września rano wydawało się, że wszystkie drogi 
prowadzq do szkół. W tym samym dnill ciągnęły ulicami .I'znllly 
odświętnie ubranych uczniów i lIczennic na uroczyste 
rozpoczęcie rokll szkolnego 94/95. 

stroju wakacyjnym, tu i ówdzie kwiatki w rękach, IIJmiec/mięte 
buźki - to wszystko zobaczyłem na rażąco kontrastowym tle. 

zaatakować gospodarkę komunalną, czy w/adze miasta, które sq 
przecież gospodarzami, a przynajmniej być powinny, choć różnie 
z tym bywa. Tam jednak dowiadujemy się, że to wszystko jest w 
planie, tylko nie ma pieniędzy. Czekamy więc nadal i mieszkamy 
w takim odratujqco zaliszajonym budynku. Do następnej podo
bnej okazji, gdy mów sobie popsioczymy - i tak mija tycie. A może 
jednak można i warto coś więcej, nit ponarzekać i czekać? 

To już pięćdziesiąty w powojennej Oławie. Trudno go 
porównywać z tamtym sprzed niemal półwiecza. Nawet ówcześni 
siedmiolatkowie, którzy w roku 1945 szli po razpielWSzy w swoim 
tyciu do szkoły, na ulicę Ogrodową (dziś tołnierzy AK), trzy
mając się laJrczowo mamy lub taty, są dziś emelytami, albo 
niewiele im do tego brakuje. Od tamtego dnia tak się wszystko 
pozmieniało, że teraz jest to niemal inny świat, choć miasto 
to samo. 

Po tamtych pie/Wszych nauczycielach pozostały niemdl 
same mogiły i coraz bardziej zamglone wspomnienia. Tmn
to pokolenie jut prawie przem~nęło. Jedno się nie zmieniło: 
wtedy i teraz szły oławskimi ulicami polskie dzieci do pol
skiej szkoły po to, by się uczyć tego samego abecadła i tycia. 

tycia najpełniej uczy ... tycie. Mówi o tym znane przysłowie, 
że "człowiek uczy się przez całe tycie", a złośliwi dodają~' "i głupi 
umiera". Inne porzekadło infOl'lnuje: "Czym skompka nasiąknie 
za młodu, tym na starość trąci". Wa/10 zatem wyciągnąć logiczny 
wniosek ze zbitki obu przysłów płynący: niech te nasze młode 
skonlpki, szczególnie chłonne i pojętne w początkowym okresie 
nauk~ nasiąkają tym co dobre i szlachetne, a nie tym co złe, byle 
jakie i niegodne. 

Właśnie w ten pie/Wszow
rześniowy poranek, gdy młodzi 
ołowian,ie podążali ku swoim 
szkołom, zatrzymałem się na 
chwilę w ruchliwym punkcie na
szego miastII. l włalnie tam 
znalazłem pomysł na niniejszy 
felieton. Uroczyste, odświętne 
lIbranka dziatwy, będącej jesz
cze w radosnym, słonecmym na-

Chodnikiem, między idącymi dziećmi, /lichem zygzakowato
nieregulamym posuwał się (już tak wcze.rnie!) ciętko zapl1lty 
pijaczek. Bojowo usposobiony, wykrzykiwał jakieś pretensje, ob
ficie okraszając je słowami, których w szkole na pewno nie uczą. 
Wreszcie go ruszy/o, była ''podróż do Rygi'~ omal nie zapaskudził 
dwóch przechodzqcych właśnie dziewczynek. Chwilę póiniej 
pojawiły się dwie przyjaciółki w średnim wieku, a raczej byle 
przyjaciółki, bo sypały, jak pierzem z rozpmtej poduszki, takie 
teksty, od któlych nawet mnie nieco puchły uszy. I ta trajkotały 
bez żadnej krępacji, nie bacząc na wciąż ciągnące zastępy uro
czystych uczniów i uczennic. 

O!, pomyślałem sobie, mają młodzi przymusową szkołę 

. . 
.. .... . 

Zgromią mnie zapewne niektórzy Czytelnicy za następujqcą 
propozycję, do której nikogo nie zmuszam, lecz tylko poddaję pod 
rozwagę i publiczny osąd. Otóż jeśli w miejskiej kasie nie ma dziś 
pieniędzy, to nie wiadomo jak długo będzie t/Wało to "dziś", może 
nawet i 10 czy więcej lal. Pieniądze chyba wtedy się majdq, gdy 
w zwielokrotnionych czynszach wpłacą je lokatorzy. Mote więc 
da/oby się przyspieszyć te niezbędne renowacje, właśnie z inicja-

tywy s.amych mieszkańców i oczywiście na ich koszt? 

Dłuiej czekać nie wypada ... 
Mote dałoby się unlchomić coś takiego, te 

mieszkańcy zgodnie kupują farbę na malowanie swego 
budynku (lub inne materiały do renowacji), a fachowcy z 
"komunalki" załatwiają resztę? Nie wiem, czy jednorazo-

tycia, nawet od razu uniwersytet. teby doba/Wić obrazek dodmn, 
te te rodzajowe scenki,niestety raczej na zwykłym poziomie na
szej codzienności, rozgrywały się wzdłuż ścian budynków okro
pnie zeszpeconych i od lat zaniedbanych. Mieli zatem szkolarze 
wrażenia słuchowe i wzrokowe, a węch tet mial za swoje. Prawie 
pełna gama przetyć, bardzo nie pasujących do nastroju na 
rozpoczęcie roku szkolnego. Taki prozaicmy, ale szczególnie 
niesmaczny zbieg okoliczności? 

Wrażenia "estetyczne" jednak pozostaną, może nawet ba/'
dziej uodpornią młodych na językowe chamstwo i niestosowne 
zachowania oraz wygląd otoczenia, ale jednocześnie przytępią 
wrażliwość, w jednq i drugą stronę. Przykładem niech będą te 
szpetne ściany wielu oławskich domów, coraz bardziej straszą
cych "Iiszajami"~ zaniedbanych do nieprzyzwoitości. A my przy
wykliśmy i jakoś z tym tyjemy, bo rzeczywiście tyć jednak można .. 
Dopiero wtedy, gdy ktoś z zewnątrz, go.fć z kraju lub z zagranicy, 
objawi swoje przerażenie - niemal ze zdziwieniem też się tym 
stanem gorszymy, psioczqc zjadliwie na tych, do kogo sprawy 
zewnętrznych renowacji należą. Bywa, te nawet usiłujemy 

wy koszt, np. 100 tysięcy od mieszkania, byłby aż tak 
bardzo nie do miesienia? Przecież załatwiałoby się prob

lem przynajmniej na 10 lat/ Wiem, te niejednego nie stać nawet 
na taki wydatek, ale mote jednak, poprzez porozumienie 
mieszkańców, da się to jakoś zorganizować? Przecież to my 
mieszkmny w tych z zewnątrz ohydnych, odrapanych potwor
kach! A mote nawet da/oby się jakoś w przyszłości zaliczyć taki 
koszt w poczet należności dla gospodarki komunalnej? 

Nie wierzę, że w Oławie nie znajdzie się przynajmniej jeden 
taki zespół ludzi ambitnych, którzy pioniersko podjęliby taką czy 
podobną formę renowacji. Czekm"y na odzew. Oława lak 
gwałtownie brzydnie, te dłutej czekać nie wypada. Spróbujmy 
więc! Klo pie/Wszy? Ten wysiłek organizacyjno-finansowy warto 
ponieść choćby w imię tego, by nie gorszyć naszych pociech, nie 
zabijać w nich resztek poczucia estetyki i poszanowania po
rządku, nie uczyć ich naszą obojętnością tumiwisizmu ityciowej 
bezradności. Niech młoda skorupka nie nasiqka fetorkiem. 
Niec" życie liCzy m/odycll godnego tycia. 

Wasz Kogllt 
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OPINIE PmENTOWANE NA lEJ S11CONIE 
ME 7J.WSZF. ZGADZAJĄ SIĘ 
Z POGlĄDANI REDAKCJI. 

Wspomnienie , . 
wrzesnlowca 

Co roku 1 września rozpoczyna 
się nowy rok szkolny polskiej dziatwy 
i młOI 'ziety. Natomiast starszemu 
pokoleniu ta data kojarzy się z trage
dią naszego narodu spowodowaną 
agresją Niemiec hitlerowskich na 
Polskę w 1939 roku. 

Okres 20-1ecia, jaki miała Pol
ska, był okresem krótkim, by po 123 
latach niewol~ mogła gruntownie się 
ustabilizować i złączyć w jednolity or
ganizm państwowy z ziem po trzech 
mborcach i tym samym stać się sil
niejszym organwnem państwowym 
pod względem gospodarczym i woj
skowy/n. 

1 września 1939 roku zastał mnie 
w szeregach 20 DP "Baranowicze", 
gdzie na przedpolu byłych Prus 
Wschodnich stawiliśmy opór najaz
dowi hitlerowskiemu. Przez trzy dni 
20 DP twardo opierała się najetdtcy 
w bitwie granicznej na północ od 
Mławy. Te bohaterskie zmagania wy
mienionej dywizji wspomniał dość 
ciepło, nietyjący już pisarz Jerzy Pu
trament w ksiątce "wrzesień". 

Opuszczona przez sojuszników 
zachodnich Pdiska nie mogła 

'" .sprostać w walce z silniejszym wro
giem, uzbrojonym w czoł~ samoloty 
w proporcji 5: 1 na korzyść Niemców. 
Nasze wojska były wprost miażdżone 
tą przewagą techniczną. Miarę naszej 
klęski wrześniowej w 1939 r. 
dopełniło uderzenie ze wschodu Ar
mii Czerwonej 17 września 1939 ro
ku. To oczywiście spowodowało 

wcześniejsze zakończenie kampa
nii wrześniowej i rozdarcie naszego 
kraju na okupację zachodnią i 
wschodnią· 

Skutki wkroczenia Sowietów na 
wschodnie tereny Rzeczpospolitej 
starsi oławianie wspominają ze 
zgrozą, bo wielu z nich ZllZIlało 7S)Iłki 
na Sybir czy inne tereny ZSRR. Po 
wojnie wielu Polaków z tych 7S)Iłek 
nie wróciło do Polski z powodu głodu 
i chłodu oraz telToro NKWD (obozy 
zagłady). Po wycofaniu się na 
pohłdnie od Pros Wschodnich, Mi 
dniach 4-13 września 39 r., 20 DP 
wzięła udział w obronie Warsmwy. 
Do 27.09.1939 r., tj. do kapitulacji 
stolicy, w tych szeregach służyłem do 
końca, do złożenia broni. 

Dla mnie wrześniowe wspo
mnienia są stale żywe i bolesne, jak 
zresztą dla całego naszego narodu. 
Dlatego hasło: "Nigdy więcej wojny 
i takiego września" oby było przez 
Polaków ściśle przestrzegane. 
Szczególnie przez kierownictwo na
szego państwa 

Były wrze.rniowiec 
E.sajowski 

wo 

LISTY * OPINIE * OŚWIADCZENIA * PYTANIA * POLEMIKI 

W IDkalu panuje spDkój ... 
zapewniam ja, natomiast zapewnie
nie ładu i porządku na ulicy do mnie 
ju.t nie nalety. Nalety do Policji, 
ewentualnie do Straży , Miejskiej. 
Służby te wiedzą, że w mieście są lo
kale gastronomiczne i jak w katdym 
innym mieście czy kraju, w poblitu 
tych miejsc słutby te winny ze szcze
gólną starannością pełnić swe powin
ności po to wła.rnie, aby nie tylko 
"wszyscy lI1ieszkańcy'~ lecz i ten po
wracajqcy z lokalu gastronomiczne
go konsument spokojnie dotarł do 
swojego domu, by nie był narażony 
nie tylko na strzelanie, lecz zaczepki, 
grabiet i inne przestępstwa, które po
za lnoim lokalem, w mieście, gdzie 
strzeże się porządku - zdarzają się. 

Jako właścicielka restauracji 
"Romantica" z lJOryczą pneczytalam 
w gazecie artykuł "Znów strzelali", 
z dopiskiem "Czujemy się coraz 
mniej bezpieczni". 

Wprawdzie redaktor pisze, że do 
strzelaniny doszło pom restauracją, a 
konkretnie II zbiegu ul.KMiarki i 
ul.Brzeskiej, więc nie w moim lokalu, 
a w poblitu dwu loka/~ tj.mojego i 
sqsiadującą z moim lokalem pijalnią 
piwa, lecz artykuł napisany jest tak, że 
sama odczulam, it strzelano w moim 
lokalu, a jesl to nieprawda. Niepra
wdziwe są także pozostałe informacje 
szkalujqce mój lokal. 

Rozpoczynając działalność go
spodarczą w budynku, który kojarzy 
się mieszkańcom miasta z dawnym 
"Kłosem", następnie lokalem "U 
Perły", prowadzonym przez mojego 
męża, aby zaznaczyć, że prowadzony 
przeze mnie lokal jest inny, 
zmieniłam mu. nie tylko nazwę, lecz 
wystrój, wprowadziłam inne ciekawe 

przystawki i zmieniłam wiele zwycza
jów panujących w dawniej istnieją
cych tu lokalach. Uwatam, że w 
chwili obecnej mój łokaJ jest 
najładniejszym lokalem w tnieście i 
warto przyjść do niego, aby się o tym 
przekonać, do czego zapraszam wszy
stkich mieszkańców Oławy. 

Pragnę zapewnić, że w loka/u pa
nuje spokój, który ja,jako właścicielka, 
zapewniam, gdyż za/rodniam słuiby 
porządkowe, co jest koniecznością. 

Powszechnie wiadomo, że do lo
kalu gastronomicznego, jako po
wszechnie dostępnego, mają wstęp 

wszystkie osoby, zatem im wszystkim 
zapewniamy ochronę, choć prawdą 

jes~ że wielu bywalców sprawia nam 
kłopoty, lecztakie jest ryzyko prowadze
nia loka/u, które ja zgodziłam się 

ponosić. 
Wydaje się jednak, że bezpie

czeństwo w lokalu to jedno, nalo
miast bezpieczeństwo na ulicy to dro
gie. W lokalu. lad i porządek 

W artykule poroszony jest 
również modny ostatnio temat hara
czu. OIÓŻ istotnie jeden z gośc4 który 
"robi" duże rachunki, za zgodą 
właściciela miał je regulować okreso
wo. Niekoniecznie trzeba o tym 
powiadamiać wszystkich klientów. 

Wprawdzie nie oczekuję pochwał 
za prowadzenie mojej działalrlOści, 
lecz wskazuję, te "Romantica"przynosi 
dochód nie tylko mnie, lecz także mia-

Dobrze zorganizowana seja takiej pozycji w budtecie) otrzymał 
odpowiedi zza stohJ od wice przew. 
Rady p. Choptianego "co się martwisz 
• vrajdą się". 5 sierpnia odbyła się 'kolejna sta

rannie wyretyserowana sesja Rady 
Gminy Oława II kadencji samo
rządu terytorialnego. 

Podstawowe problemy jakie były 
pnedmiotem posiedzenia lo: 

a) powołanie staJychkomisjiRady, 
b) ustalenie podstawy wymiaJu 

podatlat rolnego na II półrocze 1994 
roku, 

c) ustalenie pensji wójta i jego 
zastępcy· 

Powołanie komisji odbyło się wg 
z góry LIstalonego scenariusm na "se
sji" wyjazdowej odbywającej się 

dzień wcześniej w lnolelu "U Józefa" 
(Kościeloka oczywiście). Najbar
dziej oporni wobec "grupy rządzącej" 
radni nie byli zaproszeni i oczywiście 
nie "Zllłapali się" do żadnej komisji 
(Bojanowski, Gotfryd, turawski). 

Ustawa o saJnorządzie terytorial
nym mów~ że radny winien aktywnie 
uczestniczyć w pracach Rady i jej ko
misjacII. 

Tej szansy ci trzej radni zostali 
pozbawieni. Radni z grupy 
"rządzącej" wybrali się do dwóch, a 
nawet w przypadkup. Kościelaka do 
trzech komisji: rewizyjnej, przetargo
wej i oświaty. Przypominamy, że po
przednia Rada odwołała p. Kościela
ka Zllrówno z Komisji rewizyjnej jak 
i przetargowej. 

Niewątpliwym nOl'um lo wybiera
. nie radnych do komisji popnet. 
glosowanie. Zgłasmjący zgłasmł cały 
skład komisji;jednak, aby "demokra
cji" stalo się zadość, z sali zgłaszano 
leż jednego kandydata do "wycięcia". 

W poprzedniej kadencji każdy 
radny sam zgłasmł swój akces do po
szczególnych komisji. Widać nowa 
Rada uznała, it był to powatny man
kament demokracji. 

Niezwykle ważnym punktem ob
rad było ustalenie stawki podatku 
rolnego na II półrocze 1994 roku. 

Zarząd mproponowal stawkę 

150 tys. zł m 1 q czyli utrzymanie 
stawki obowiązującej w l półroczu. 

Radny Żurawski z Chwaliboi.yc 
zaproponował 80 tys. za 1 q, argumen
tując to panująca na terenie całej gmi-

ny suszą, co spowodowało :.mniejsze
nie plonów zbóż oraz spadek cen na 
zboże szczeg6lnie na pszenicę (190 tys. 
za 1 q). Przypomnijmy, te w ub. roku 
m 1 q płacono 240 tys. zł. Okopowe 
tet zresztą nie rokują nadziei. 

Radny Bojanowski wnioskował 

nawet limonenie 01 raty J!Odatku. Za 
wnioskiem radnego Zurawskiego 
glosowało 6 radnych: Żurawski, Got
fryd, Bojanowski, Wesoły, Cz,emik, 
Wojcieclwwski; wstrzymali się od 
glosu: Prorok ora: Pilch. 

Za wnioskiem ZlJl'%qtlII 
glosowali:w6jt Gnesz~szyn, jego z
ca Hwnicz;ak, Żak, Rzemykowski, 
Cll.Olewicki, ZaclUlrowski, Bąc:.ko. 

wski, Clwptiany, Domański, Pawlllk, 
G6rski, Kownacki i Kościelak. 

Aby było śmiesznie}; to jest to len 
sam Kościelak, któreGo naczelnym 
hasłem wyborczym było: "minimalne 
podatki, maksymalne inwestycje". 
Ale cót, kiełbasa wyborcm została 
jut zjedzona. 

Ważnym punktem obrad było 

ustalenie poborów wójta i jego z-cy. 
Dla wójta ustalono 15.000.000 

:ł, natomias( dla jego z-cy 13. 700.000 
zł Popnedni wójt pracował bet. z-cy i 
m niższą stawkę· 

Na pytanie radnego Gotfryda 
skąd wziąć pieniądze dla z-cy (brak 

Gminę Siać widocznie na 
zwięksmnie kosztów administracji w 
sytuacji, gdy rolnicy ciągle ubożeją. 
Wójt i z-ca będą kosztować Iącvrie 
gminę około 500.000.000 zl w skali 
roiClI. 

Nalety dodać, że nie są to ich 
jedyne iródła utrzymania. 

Całkowicie zignorowany został 
wnibsek p. Bojanowskiego, aby radni 
i wójtowie zrezygnowali ze względu 
na tntdną sytuację z diet i poborów 
do końca roku. Przewodniczący nie 
poddał tego wniosku pod 
głosowanie. I w tym miejscu w chara
kterze retrospekcji przypomnijmy 
znów hasło wyborcze przewodniczą
cego jak j wielu radnych z grupy 
"rządzącej": "Radny ma dawać, a nie 
brać". 

Oczywiście wszystkie uchwały 

przechodziły bez problemu. 
Majqc taką przewagę moina 

przepchnąć wszystkie uchwały. Pyta
nie - czy będzie 10 jednak z korzyścią 
dla Gminy? 

Z. Bojanowski 
S. Gotfryd 

S. Żurawski 

PODZIĘKOWANIA 
• 

Księdzu Stanisławowi Dragule, proboszczowi Parafii w Świętej Katarzynie 
za nieodpłatne przekazanie ksiątek dla biblioteki Liceum Ekonomicznego nr 
2 w Oławie serdeczne podziękowania składajq: dyrektor, grono pedagogiczne 
i uczniowie. 

Cenny dar w postaci książek będzie stanowił zalq.tek biblioteki szkolnej. 

* 
KsiędwAnloniemuAkińc:.y, proboszczowi parafii Matki Botej Pocieszenia 

w Oławie, dziękujemy za pomoc w sfinansowaniu adaptacji sali lek(jyjnej w 
nowo powstałym Liceum Ekonomiczny'n. 

Rada Rodziców i Uczniowie 

* 
Podziękowania dla CentlW,łomu i Polmowytll oraz p,ywatnych sponsorów 

za pomoc finansowq i rzeczową w organizacji nowej szkoły - LE nr 2 w Oławie 
składają 

Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców. 

siu. Opłacam podatki, utrzymuję je
dyny hotel w mieście, zatrudniam 
osoby niepełnosprawne, organizuję 
Wigilię dla osób saJnotnych i ubo
gich, 1 czelwca goszczę dzieci. 
Utrzymuję budynek w takim stanie, 
by wyglądał estetycznie, i wydaje się, 
że różni się on od położonego w 
pobliżu podobnego budynku. 

Powracajqc jeszcze do artykułu w 
gazecie, zapewniam że do chwili obe
cnej IV "Romantice" nie doszło do 
żadnych kradzieży, a śledzić będę dal
sze informacje w gazecie odnośnie opi
sanych czynów i sprawdzo.ć będę wyni
ki postępowań karnych, o których 
zapewne napisze autor artykułu. 

Jeszcze raz mpewniam, że lokal 
mój warto ' odwiedzić, zapraszam 
dorosłych i młodzież. 

Agnieszka Cz,ernik 

OD REDAKCJI: 

Strzelanina, o kt6rej pisaliśmy, fa
ktycznie odbyla się na chodniku po 
drugiej stronie ulicy I r6wnle dobrze 
mogliśmy napisać, że miała miejsce 
np. obok wypożyczalni kaset video czy 
obok pijalni piwa. Slowo 'zn6w' w ty
tule odnosilo się do strzelania, a nie do 
lokalu 'Romantlca'. Jeśli tak zostalo to 
odebrane - przepraszamy. 

W swoim liście sugeruje Pani, że 
artykul jest wyrazem jakiejś nagonki 
na lokal. Jeśli tak, w 'nagonce' 
udzlal bierze także policja, kt6ra w 
sprawie braku odpowiedniego 
bezpieczeństwa w lokalu wystosowala 
pismo do ' burmistrza Olawy. Za ele
ment tejże 'nagonki' można uznać 

także pismo z Urzędu Miasta, podpi
sane przez zastępcę burmistrza J6ze
fa Łosia, w kt6rym grozi się Pani ode-

. braniem koncesji na sprzedaż 

alkoholu, o ile sytuacja w 'Romantlce' 
nie ulegnie zmianie. 

W Imieniu policji i urzędu nie 
będzieiTIy się wypowiadać. W swoim 
możemy przypomnieć Pani pewną 

starą prawdę dziennikarską. Jeśli sa

moloty setki razy startują I lądują, 

mass media nie W1dią w tym nic Inte

resuj~cego. Gdy ' n~tomlast samolot 

runie na ziemię, InfOrmacja trafia naty
chmiast na pierwsze strony gazet i do 
serwis6w wszystkich agencji świ~ta. 
Tak było, jest I będzie. Trudno się więc 
dziwić, że wszyscy nagle zaintereso
wali się 'Romantlcą' i zauważają aku
rat tam sprawy oczywiste także dla 
pozostałych olawskich lokali - nie 
często bowiem (na cale szczęście) 

zdarzają się w Olawie przypadki 

strzelania do człowieka, a taki wypa
dek wcześniej mial miejsce, być 

może przez przypadek, wlaśnie w 
Pani lokalu. 

Jeśli chodzi o sponsorowanie 
przez Panią licznych imprez na terenie 
OIawy I Jelcza-Laskowic - zauważamy 
taką działalność i pisaliśmy o tym dość 
często. 

Sprostowanie 
21.OB.br. w "Slowie Sportowym" ukazał 

się artykul Jacka Pola'lZll pl. "OIawskie go
spodarstwo sportowe", w którym znalazła 
się nieścisłość wymagająca sprostowania. 
Infonnacja winna brzmieć: Silownia, która 
znajduje się w obiekcie Oławskiego Cen
trum Kultury FIzycznej (pawilon PrlY ba
senie) wyposażona jest i prowadzona przez 
pana Andrzeja Olejnika prezesa Ogniska 
TKKF "Odra" w Oławie. 

Frnncls7.ek Pn:i.dzlernjk 

dyrektor OCKF w Oławie 
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Billing - a co to takiego? Znają
cy język angielski tłumaczą to jako 
szczegółowy rachunek. Dla speców 
od telekomunikacji jest to słowo 
symbolizujące zasadniczy przełom, 
wielki postęp w dążeniu do pełnej 
wiarygodności telefonicznych 
rozliczeń z abonentami i do uspraw
nienia działalności Telekomunikacji 
Polskiej. 

22 sierpnia został wstępnie uru
chomiony w Oławie, w centrali tele
fonicznej Rejonu Telekomunikacji 
Polskiej SA, przy ul.Młyńskiej, sy
stem billingowy BiRT II. Obecnie 
przechodzi on próbną eksploatację, 
a zacznie w pełni funkcjonbwać za 
kilka tygodni. Dzięki temu, każdy 
posiadacz telefonu będzie mógł 

sprawdzić z kim, kiedy, jak długo i za 
ile rozmawiał. Można sobie już 
zamówić komputerowy wydruk, w 
którym znajdą się wszystkie 
szczegóły o zrealizowanych rozmo
wach:. nr abonenta, który 
"wykręciłi~my", datę, godzinę i czas 
trwania (w sekundach), przeliczony 
na pojedyncze impulsy, oraz war
to~ć, czyli koszt tej< rozmowy. Takie 
szczegółowe zestawi"enie wszystkich 
rozmów w całym miesiącu kalenda
rzowym będzie kosztowało 50 
tysięcy złotych. Proszę jednak 
pamiętać, że nie będzie to stosowane 
powszechnie, lecz tylko wtedy, gdy 
lego sobie zażyczy abonent. Można 
zamówić wydruk jednorazowo albo 
na stałe. Z góry lub z dołu, czyli np. 
wtedy, gdy kt~ będzie uważał, że nie 
narozmawiał w minionym miesiącu 
na taką kwotę, na jaką opiewa 
nadesłany rachunek, który będzie 

• 
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nadal wystawiany w dotychczasowej 
formie. 

Wprowadzenie systemu billin
gowego wprowadzi automatycznie 
tę now~ć; którą wcześniej sygnali
zowano, tj. zaliczanie jednego im
pulsu za każde rozpoczęte i 
następne 3 minuty rozmowy miej
scowej. 

Potąd, w rozmowach pomiędzy 
abonentami w Oławie, mogli~my s0-

bie rozmawiać bez ograniczeń cza
sowych - minutę, godzinę, dobę, a 
nawet dłużej. Je~li to była jedna nie
przerwana rozmowa - liczył się jeden 
impuls, co kosztuje aktualnie 1.100 
zł. Od oficjalnego włączenia systemu 
billingowego - przejdziemy na zali
czanie jednego impulsu za każdą 
rozpoczętą rozmowę, a także za 
każde następne, rozpoczęte 3 minu
ty. Ści~lej mówiąc - za każdą 
rozmowę, która przeciągnie się 

ponad 180 sekund, zapłacimy 

następne 1.100 zł - i tak dalej. Nadal 
więc możemy sobie opowiadać wszy
stko bez ograniczeń, ale już płacąc 
wielokrotno~ dotychczasowej ceny 
jednej rozmowy. Np. za pół godziny, 
czyli do 1800 sekund - za 10 impul
sów, tzn. 11 tysięcy zł. 

Trochę za bardzo rozpisałem się 
o tej zmianie, która nastąpi jakby 
przy okazji, a nie jest najislOtniej
szym elementem systemu bilIingo
wego. Chciałbym jednak uprzedzić 
tych, którzy lubią sobie pogadać, a 
jeszcze nie nauczyli się oszczędzać 
słów w telefonicznych rozmowacb. 
Trzeba się na to przygotować, je~1i 
się nie chce zarywać kieszeni 
zbędnymi wydatkami z tytułu 

• e • 
zamiłowania do telefonicznego ga
dulstwa. 

System bił1ingowy jest jednozna
cznie dobry dla telekomunikacji, 
która musiała ciężko "użerać się" z 
abonentami, do~ masowo kwestio
nującymi swoje telefoniczne rachun
ki. To była istna zmora, bo 
rozmawiać łatwo, a rachunki płaci 
się trudno. Przy paru osobach korzy
stających z domowego telefonu, 

często się przecież zdarza, że abo
nent wpada w osłupienie, gdy 
weźmie do ręki rachunek. Teraz 
można wszystko sprawdzić, rekla
macje będą niemal miłą igraszką, bo 
jeśli nawet abonent przyjdzie do Re
jonu TP na Młyńską, to albo kupi 
sobie wykazik za 50 tysięcy i spokoj
nie się przekona, albo, w uzasadnio
nym przypadku, poprosi o wy~wiet
lenie (na ekranie monitora) wykazu 
rozmów, przeprowadzonych z jego 
telefonu - i koniec zabawy. 

Tu od razu istotna uwaga: takie 
bezpłatne wy~wietlenie może być 

Kiedy dozwolone jest wypalanie słomy na polu 
Ostatnie opady dcszczu 

przerwały, a przynajmniej 
zmniejszyły zagrożenie pożarowe 

pól i lasów. Na polach pozostały re
sztki nieskoszonych zbóż. Powstał 

problem słomy, która niepotrzebna, 
zalegając na polach, uniemożliwia 
wykonanie terminowych prac rolni
kom. 

I tak, nie bacząc na straty biolo
giczne i środowiska, rozpoczęło się 
masowe wypalanie słomy. Nie 7.8-
wsze czynności te wykonywane są w 
sposób bezpieczny. Niejednokrotnie 
powstaje zagrożenie przeniesienia 
ognia na obszary le~ne, pola sąsia
dów, którzy zamierzali słomC( 

zebrać, a także na pola, na których 
nie zdążonó skosić zboża. Zadymic
nie cz<;sto zakłóca ruch na drogach. 

St an laki powoduje czę te w dal
szym ciągu interwencje jednostek 
straży pożarnych. 

Zdaniem strażaków, słomy i in
nych pozostałości rolnych na polach 
wypalać nie należy. Jcśli jednak czyn
ności te musimy wykonać, to wyko
nujemy je w sposób w mian; bezpie
czny zarówno cl\a siebie jak i dla 
innych. 

I tak, zanim przystąpimy do wy
palania slomy na polu, należy: 

- zachować odległo~ć powierz
chni wypalania co najmniej 100 m 
od zlIbudowań, miejsc ustawienia 

stogów i stert, lasów oraz zboża na 
polu, 

- oborać pole pasem o szero
ko~ci minimum S m, 

- zapewnić w miejscu wypalania 
stały nadzór osoby dorosłej ze 
sprzętem, 

- powiadomić sołtysa wsi, miej
scową ochotniczą straż pożarmt. 

najbliższy komisariat policji oraz 

Jednostkę Rutowniczo-Gaśniczą 

PSP w Oławie (tel.340-46) o sposo
bie zabezpieczenia i czasie dokony
wania spalaniu. 

Zwracamy przy tym uwagę, że 
straż pożarna nie wydaje zezwoleń 
na wypalanie słomy, a lyl~o ewiden
cjnnuje zgloszenia tych czynności 
udzielając zarazem porad - informa
cji o sposobie zabezpieczenia. Ma to 

Co jest ważniejsze ? 
Każdego roku, kiedy pola pusto

szeją, kiedy zboże jest już prawie w 
całości złożone w stodołach - za
czynam odczuwać duży niepokój. 
Od kilku bowiem lat (odkąd 
przeprowadziłam się na wie~) wiem, 
że przez kilka tygodni ogień i dym 
będzie nieodłącznym elementem 
wiejskiego pejzażu. SzczegÓlnie do
tyczy lO zachodniej i południowej 
Polski. Trzeba dodać, że nic zawsze 
niestety jest tak, że podpalanie ścier
nisk i slomy odbywa się wtedy, gdy na 
polach nie ma w ogóle zbóż. Jeśli 
kilku gospodarzy ukoń(:zyło żniwa, 
nie czekają wcale na spóźnionych 
sąsiadów i cząsto przy okazji palenia 
~ciernisk, palą się nieskoszonc 
zboża, czasem lasy (kiedy znajdują 
się blisko pól). Tegoroczne upały 
sprzyjały rozprzestrzenianiu się ognia 

w sposób bardzo trudny do 
okiełznania. Kiedy pola znajdują się 
przy drogach szybkiego ruchu i auto
stradach - ist nieje niebezpieczeń
stwo, że nagle może, wskutek zady
mienia, zabraknąć odpowiedniej dla 
kierowców widoczności, a co to 
może spowodować - pisać nie trzeba. 
Może nie jestem zupełnie życiowa, 
ale kiedy palą si<; pola, kiedy ogień 
rozprzestrzenia się szybko, 7.8WSZe 
mi siC( wydaje, że słysz«, jak ziemia 
piszczy; wydaje mi się, że slucham 
czyjegoś cierpienia. Ziemia jest 
czymś żywym, jest miejscem, gdzie 
coś rośnie, dojrzewa, ziemia prl)'j
muje w siebie ziarno, by potem 
oddać człowiekowi z nawiązką do
rodne plony. I kiedy siC( po zbiorach 
pali - zawsze odczuwam jakiś nie
określony wstyd. W związku z tym 

dokonane wyłącznie do wiadomości 
abonenta (mającego poważne 

zastrzeżenia), na którego jest zareje
strowany dany telefon. Trzeba 
będzie mieć dowód osobisty, żeby 
udowodnić, że to jest Jan Kowalski, 
a telefon figuruje na tegoż Jana Ko
walskiego. Ani żona, ani nawet naj
bardziej dorosły syn (czy córka) - nie 
mogą mieć wglądu do wykazu roz
mów. 

Tak więc, choć te komputerowe 
urządzenia BiRT są bardzo ko
sztowne i podobno nie obciążą abo
nentów, to jednak TPSA docenia ich 
wart~ i znaczenie dla usprawnienia 
swojej działalności, szczególnie wia-

rygodności względem abonentów, 
na której firmie bardzo zależy. Tego 
nie da się przeliczyć na pieniądze. 

Natomiast wcale nie tak jedno
znacznie dobry będzie system billin
gowy dla tych, którzy chcieliby, jak 
dotąd, zachować swoje rozmowy w 
tajemnicy przed bliskimi. Wpraw
dzie tr~ rozmów nie jest notowana, 
ale często wystarczy numer, który się 
wykręciło i czas rozmowy, żeby 

zdekonspirować żonę przed mężem 
lub odwrotnie. Również łatwiej te
raz będzie właścicielom telefonów, 
umożliwiąjącym sąsiadom skorzy-

zarazem na celu wyeliminowanie 
nieuzasadnionych wyjazdów do 
zdarzeń, gdzie nie występuje bez
pośrednie zagrożenie -wypalanie nie 
może powodować zakłóceń w ruchu 
drogowym (zadymienie drogi). 

. Nie wszyscy rolnicy zbierający z 
pól słomę mają możliwości 

składowania jej w stodołach. Przy
pominamy zatem o obowiązujących 
ustaleniach odległościowych przy 
stawianiu jej w stertach i stogach: 

pytam nieustannie - dlaczego rolnicy 
palą pola? Oni mi mówią, że w ten 
sposób uźy'inia się glebę. że to do
brze dla ziemi. Inni mówią, że teraz 
na wsi nie ma pieniędzy, by kupić 
paliwo, potem zorkanować słomę, 
że oczywiście palenie szkodzi ziemi i 
to tylko ostateczno~ć powoduje, że 
się uprawia te ogniska. No, właśnie, 
ostateczność. A co się dzicje, gdy 
pożar przenosi sią na zboża, na lasy, 
na zabudowania? Przyjeżdt.a straż 
pożarna, także ta ochotnicza, gasi 
pożary, narat.ają swoje życie ludzie, 
którym czasem nie poszczęści się 
podczas takiej gaśniczej akcji, zosta
nie poparzony, albo zginie. Niedaw
no wszyscy mogli przeC'"l)'tać we 
wszystkich gazetaeh o ~mierci 
strażaka. Co więc w takiej sytuacji 
ma większy sens? Co jest 
ważniejSze? Czy nie ma innej 
możliwości i rozwiązań, żeby tak na
gminnie nie palić i nie stwarzać 
niebezpieczeństwa? 
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stanie z aparatu. Dotąd bywały 
kłopoty z rozliczeniami. Teraz ich 
nie będzie. - Wydzwoniłeś tyle - i jul, 
tak jest na wykazie. Problem z głowy. 

Trudne czasy nastaną tet dla 
telefonicznych tartownisiów, kawa
larzy i szantażystów. Zapewne 
zmniejszy się też liczba połączeń Z 
Ameryką i Australią, gdzie na pol
skich amatorów mocnych wrażeń 
czekają przy telefonach ponoć roz
koszne persony. Potem przychodzi 
rachunek, nieraz na wiele milionów, 
przegadanyeh przez telefon. Teraz 
będzie wszystko jasne ... 

Jak nas poinformował dyrektor 
Rejonu TP SA w Oławie, mIr ini. 
Leszek Murawski, system billingo
wy będzie u nas wprowadzony nie 
wcześniej, niż 1 października. 
Oprócz samej Oławy, obejmie on 
następujące centrale tego rejonu: 
Bolechów, Bystrzyca Oławska, Gać, 
Godzikowlce, Jelcz-Laskowice, 
Marcinkowice, Osiek, Radwanice, 
Ratowice, Św. Katarzyna i Żerniki 
Wrocławskie. Pozostałe centrale zo
staną objęte podobnym systemem 
do końca br. Urządzenie BiRT II 
(Billingowy rejestrator rozmów tele
fonicznych) opracowali specjaliści 
polscy, we Wrocławiu. 

Wynalazcą jest mgr łOZ. 

Jarosław Pol - kierownik Zespołu 
Badawczo-Produkcyjnego, w 
Zakładzie Usług Technicznych TP 
SA, który produkuje i instaluje to 
mądre, nowoczesne urządzenie. 

Wprawdzie służy ono "do reje
stracji i przetwarzania danych o tary
fikacji rozmów abonenckich w auto
matycznych (elektronicznych) 
centralach telefonicznych". Dzięki 
niemu nie przybędzie nam nowych 
telefonów, ale znactnie usprawni 
funkcjonowanie sieci. 

E.BYKOWSKl 

- ZO m od budynków wykona
nych z materiałów niepalnych i o 
pokryciu trudnozapalnym, 

- 30 m od budynków wykona
oych z materiałów palnych, od dróg 
publicznych i torów kolejowycb, 

- 100 m od lasów i terenów za
drzewionych. 

Odległości między stertami 
sąsiednimi - 30 m. 

Sterty powinny byt otoczone 
pasem oboranej ziemi o szerokości 
co najmniej Sm. 

Moi sąsiedzi mówią, że palić jed
nak trzeba, bo ziemię trLeba 
"opróżnić", by jesienią siać. Nie ma 
forsy na paliwo, na wynajęcie maszy
ny - palić trzeba. To pomyślałam so
bie, że może rzeczywiście to tak już 
musi być? 

Ale okazało się, że w innych re
jonach Polski palenie jest zjawi
skiem nie tylko nie praktykowanym, 
ale zupełnie nieznanym. Wujek mo
jego męża, dość wiekowy już ( . ."zynny 
rolnik ze wsi pod Krotoszynem (kie
dyś poznańskie, teraz kaliskie), po 
prost u nie uwierl)'ł ani mnie, ani mo
jemu mężowi, że w naszych rejonach 
uprawia się palenie. Niemożliwe -
mówił i załamywał ręce: 

- Jak ja bym miał serce i sumie
nie swoją ziemię palić'! Przecież ona 
mnie żywi. Zywi innych ludzi. Jestem 
do niej przywiązany. Nie mógłbym 
jej skrzywdzić ... 

Mirka Szychowlak 
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Damaniów 

olniey muszą się sprzymierzyc 
(Rozmowa z wójtem Gminy Domaniów. mgr inż. Tomaszem Bartoszewiczem) 

- Proaę o przedstawienie się 
czytelnikom "WIadom.1 OIaw
skich". 

- Mam 36 lat, jestem absolwen
tem Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu, mam tonę i dwoje dzie
ci. Mieszkam w Wierzbnie. Dotych
czas pracowałem w dużych 

Państwowych Gospodarstwach Rol
nych i Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, ale zdobyłem tet 
4-letnią praktykę w prowadzeniu go
spodarstwa indywidualnego i wiem, 
ile trudu kosztuje rolnika katda wy
pracowana złotówka. poza 
działalnością zawodową jestem 
członkiem Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
uprawiam sporty brydt, 
taglówki, narciarstwo, lubię dobrą 
ksią:tkę, a w ogóle nie mam za wiele 
czasu na własne zainteresowania. 

-Na ostatniej sesji Rady Gminy 
przedstawił Pan rolnikom kilka 
cennych propozycji dotyczących or
ganizarJi produkcji rolnej ... 

- Zostałem na poprzedniej sesji 
zobligowany do szukania rozwiązań 
mogących pomóc rolnikom w zbyciu 
produktów, które wytwarzają. Taka 
pomoc jest motliwa tylko wtedy, 
je:teli rolnicy połączą swój wysiłek i . 
staną się dutym partnerem dla od
biorców - w celu wyeliminowania 
pośrednikÓW zarabiających na 
rómicy cen oferowanych przez prze
twórców, a ~nami skupu w lokal
nych magazynach. 

OGŁOSZENIA 

• Artysta plastyk udziela lekcji z 
malarstwa i rysunku. Tel. 37-577. 

• Sprzedam mieszkanie 2 poIca
jowe. Tel. 37-547. 

• ZATRUDNIĘI Sprytne szwa
czki do szycia różnorakiej konfekcji. 
Wynagrodzenie w akordzie . dzien
nie 300 tys. Tel. w godz. 7.00-15.00, 
33-077. 

• Zamienię M-3 kwaterunkowe 
w Będzinie (48 m2) na równorzędne 
w Oławie lub okolicy. Tel. 37-062. 

• Sprzedam dom wr~ z zabudo
waniami - Piskorzówek 42. 

• Sprzedam fiata 126p (listopad 
1988r, przebieg 28 tys.). Tel. 39-380. 

• Sprzedam zagospodarowaną 
działkę ogrodową 3 ary. Tel. 39-380. 

• Sprzedam suknię ślubną. Tel. 
39-461. 

• Sprzedam skrzypce 3/4, nowc. 
Wiadomość: Oława, Browarniana 
5/7. 

• Malowanie, tapetowanie. Tel. 
376-60. 

• Usługi transportowe· Merce
des Bus 208D. Tel. 38-713. 

• Sprzedam l garnek • Zepter. 
Tel. 38-136. 

• Sprzedam mieszkanie dwupo· 
") 

ziomowe 78,75 m- - stan surowy 
zamknięty w Oławie przy ul. 

Na taki układ wyrazili zgodę 

mieszkańcy wsi Janków i Wierzbno
jest nim wejście w kooperację z któ
rymś z dużych przedsiębiorstw rol
nych z terenu gminy. Było to 
motliwe równiet dzięki zrozumieniu 
i życzliwej postawie prezesa 
Zakładów Rolnych Siecieborowice 
sp. z 0.0. - pana Adama Czerwono
góry. Zaproponował on następujący 
układ w zakr.esie siewu rzepaku i sie· 
wu pszenicy. 

Rolnicy z danej wsi lu b części wsi 
sieją jedną odmianę. Otrzymuje się 
wtedy dużą partię jednorodnego to
waru handlowego o określonych pa
rametrach. 

Dalszy tryb postępowania zależy 
od woli rolników . czy chcą sami 
zająć się sprzedażą, czy powierzyć ją 
panu Prezesowi. Nie jest to narzuca
nie woli, gdyż mogą sami wybrać re
prezentanta, który oferuje jut nie 
5-10 ton, ale 200-500 ton - co pozwa· 
la negocjować warunki cenowe i 
ominąć pośrednika. 

Jeteli rolnicy zdecydują się na 
inne rozwiązanie, to Zakłady Rolne 
Siecieborowice mogą skupić towar 
od razu według ceny rynkowej, 
płacąc gotówką przy odbiorze • i to 
jest II wariant. Wiadomo jednak, te 
po tniwach cena zbota jest 
najniższa. Mogą więc wej~ w dalszy 
układ i po otrzymaniu części 

naletnaki potrzebnych na 
zapłacenie niezbędnych opłat 

czekać na korzystną możliwość zby
tu produktów. Kiedy zadecydują, te 

Pałacowej. Tel. 34-143 (po godz. 
20.(0). 

• Sprzedam meble 
młodzieŻOWe. Tel. 32-156, 347-40. 

• Sprzedam działkę budowlaną 
(2000 m2). GocIzikowice 104. 

• Sprzedam warsztat z domem 
na dutej działce. Godzikowice 104. 

• Sprzedam lokal o powierzchni 
42 m2 w Jelczu-Laslcowicach, Al. 
Wolności 8. Wiadomość: Miłocice 
ul. Główna 5. 

• Posiadam mieszkanie do 
wynajęcia. Wiadomość: Oława 

Tuwima 29. 
• Videofilmowanie wszelkich 

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

• Orkiestra, Tel. 39-461. 
• Videofilmowanie, tel. 37-658. 
• Videofotografowanie, tel. 39-

829. 
• CZYSZCZENIE I ODNA· 

WIANIE (podbarwianie, woskowa
nie, nakładanie powłok) na wyroby i 
odzież ze skór naturalnych, futrzar
skich i licowych. BRZEG KOT
LARSKA 3 (boczna Fabrycznej). 
Tel. 21-87. 

• Naprawa magnetowidów i 
sprzętu RTV. Oława Wrocławska 3. 

• Przyjmę kilkoro dzieci na pry
watne lekcje języka angielskiego. 
Tel. 34-658. 

• Wynajmę mieszkanie (M-3) w 
zamian za pracę za granicą. Tel. 37-
544 po 16.00. 

• PHUP "MAZIP" zatrudni 
krojczego z doświadczeniem, po. 

cena jest korzystna, po oclticzeniu k0-
sztów transportu, czyszczenia i 3-5% 
prowizji dostaną pozostałą kwotę • i 
jest to III wariant próby rozwiązania 
problemu sprzedaży. 

Ponadto pan Prezes wykazał się 
daleko idącym zrozumieniem dla 
prOblemów rolników, oferując 

motliwo~ otrzymania materiału 

siewnego, zaprawienia go w odpo
wiedni sposób, dostarczenia na miej
sce gwarantując wykup plonów i 
wypłatę pieniędzy. 

Chcę zaznaczyć, :te gmina i wójt 
gminy nie występują jako strona w 
tym czysto handlowym układzie, ale 
za swój obowiązek uwatam znale
zienie innych rozwiązań nit obecnie 
istniejące, które rolników nie zado
walają· 

Podobna idea przyświeca przy sie
wie rzepaku. Rolnicy sieją jedną 

odmianę i uzyskują określoną partię 
jednorodnego towaru handlowego, 
który mogą sprzedać dowolnemu od· 
hiorcy, pomijając znów pośredników. 

W przypadku rolników z Janko
wa i Wierzbna, którzy chcieli 
skorzystać z preferencyjnych kredy
tów na środki produkcji, zdecydowa
li, że tym odbiorcą będą Zakłady 
TIuszczowe w Brzegu. W związku z 
tym zawarli umowy kontraktacyjne 
jeszcze przed siewem. Przedstawi
cielem Zakładów w Brzegu są na 
tym terenie Zakłady Rolne "Siecie
borowiec". 

Jawią się tu jeszcze inne 
motliwości, ale wymaga to dopiero 

mocnika krojczego i szwaczki. 
Adres: 3 Maja 26, pok6j 113 lub 118 
(7.00-15.00). Tel. (po 20.(0) 349-80, 
39-376. 

TANIO • SZYBKO 
• SOLIDNIE 

WYWOŁASZ ZDJĘCIA 

(ceny jut od 2.600 zł) 
w punkcie przyjęć 
• ul. żeromskiego 2 
(sklep meblowy, 

obok Banku Zachodniego) 

BIURO RACHUNKOWE 
OlA WA tel. 38-566 

KOMIS 
ARTYKUŁY RÓZNE 

(m.in. suknie ślubne) 
ul. Szymanowskiego 13 

DZIAŁKĘ 
WŁASNOŚCIOWĄ 

1800 m2 W OŁAWIE 
SPRZEDAM 
TEL. 380-81 

POMIESZCZENIA 
NA SZWALNIĘ, 

PRODUKCJĘ, HURTOWNIĘ 
itp. 

ZAPLECZE SOCJALNE, 
TELEFON, PARKING. 

WYNAJMĘ LUB NA WIĄZĘ 
WSPÓŁPRACĘ· 

OŁAWA TEL. 380-81 

rozmów i uściślenia, jeteli chodzi o 
uprawę buraka cuk:rowego, 
usługowy odchów prosiąt czy cieląt. 

Porozumienie się rolników jest 
jedyną drogą, kt6ra umocni ich 
pozycję na rynku obrotu produkta
mi rolnymi - staną się liczącym part
nerem. Brak jednaki wykorzystują 
pośrednicy. 

- Po objęciu urzędu,jakie prace 
uwaia Pan za naj pilniejsze do wy
konania? 

- Z działań bieżących - Zarząd 
Gminy ogłosił przetargi na wykona
nie robót oczyszczania stawu reten
cyjnego w Piskorzowie, zbiornika 
przeciwpotarowego w Wierzbnie 
oraz na dobudowę kanalizacji bu
rzowej w Kurzątkowicach. Trwa 
usuwanie awarii kolektora w Go· 
stkowicach. 

Skala potrzeb jest przeogromna, 
a budtet gminy niewielki i niewielkie 
są motliwości realizacji. Z pilnych 
prac należy wymienić dokończenie 
budowy wodociągu • pozostało 

okoto 10 wsi, gdzie trzeba go 
założyć, a z tym od razu wiąte się 
problem ścieków. Mamy rozpoczętą 
dużą inwestycję - Ośrodek Zdrowia 
w Wierzbnie, a także budowę świet· 
Iicy w Kończycach. 

Trzeba rozwiązać problem szkoły 
w Domaniowie i gminnego wysypiska 
śmieci· aktualnie istniejące jest na gra
nicy śmierci technicznej. 

Kierunki działalności gminy wy
tycza Rada Gminy i od jej woli zależy 
w jakim kierunku i jak szybko będą 
skierowane odpowiednie środki. 

Wójt jest tylko jednym z organów 
wykonawczych. Rada decyduje, co 
uznać za najwatniejsze. Moim zda
niem, należałoby zakończyć jedną 

dużą inwestycję, teby czę~ ponie
.sianych nakładów móc odzyskać w 
formie dofinansowania. Taką inwes· 
tycją mote być Ośrodek Zdrowia w 

ZESPÓŁ MUZYCZNY 
TEL. 37-362 

UDANE WESELA I ZABAWY 
Z CZŁOWIEKIEM 
ORKIESTRĄ 

GRA, ŚPIEWA I CAŁOŚĆ 
PROWADZI 

(TOASTY, ZADA WY, 
KONCERT ZYCZEŃ, 

OCZEPINY ITP.) 
L.T. MUSIC 

TEL. 344-81 OŁAWA 
WOLNE TERMINY: 

17,12 września 
l, 15 października 

USŁUGI PLASTYCZNE 
"KACPER" 

TEL. 39-443; 32-729 

SKUPUJĘ SREBRO 
SREBRO PRZEMYSŁOWE 

I ZŁOM SREBRA 
OŁAWA. TEL. 343-23 

DUET MUZYCZNY 
KONTRAST 

• wesela • zabawy • dancingi 
oferujemy: . 

- akrakcyjny repertuar 
- konkurencyjne ceny 

(jut od 2 mln zł) 
OŁA WA TEL. 34-667 

(po 15.00) 

ZALUZJE 
POZIOME, PIONOWE 
tel./rax 38-506, tel. 38-413 

KW ADRAClAK lp. 

wo 

Wierzbnie. Musi być rozwiązana 

równiet sprawa telefonizacji gminy, 
ponieważ żaden powatny inwestor 
nie pojawi się w miejscu, z kt6rego 
trudno się porozumieć ze gwjatem. 

- Patrząc na sprawy szen:eJ -
Jaki model polskieao rolnictwa 
uwaia Pan za wf_iwy? 

- Nie maina preferować wobe
cnym ok:resie żadnej formy i uznać, 
:te jest ona jedyna i słuszna. Zosta· 
liśmy obarczeni spadkiem po po. 
przednich ekipach rządzących: go
spodarstwami wielkoobszarowymi i 
nie mogą one być w sposób prosty i 
natychmiastowy rozczłonkowane i 
podzielone na gospodarstwa rodzin· 
ne. Jest to bowiem majątek narodo
wy ogromnej wartości i zatrudnio
nych jest tu wiele osób. Musi wi/(c 
wystąpić jakiś element przejściowy 
pomiędzy tym, co mieliśmy - a 
przyszłościowym gospodarstwem 
rodzinnym średnioobszarowym ty~ . 

pu 100-150 ha. 
Na tej drodze trzeba będzie 

rozwiązać sprawę pracy pytych załóg 
PGR-owskich,jak również cz$:i obe
cnych rolników indywidualnych. Na 
dzień dzisiejszy, moim zdaniem, ta 
sprawa nie jest rozwiązywalna. Proble
my te wymagają od Państwa dużego 
nakładu środków na stworzenie alter
natywnego zatrudnienia osobom, któ
re w wyniku tego przekształcenia po
z~ną bez pracy. 

Reasumując, w drodze do go
spodarstwa rodzinnego nie należy 
wykluczać tadnej formy dotychczas 
istniejącej -spółdzielni, gospodarstw 
wielkoobszarowych, rolników indy
widualnych, a podstawowym kryte
rium powinno być - czy jest to dobry 
czy zły rolnik. I dobry rolnik musi 
przetrwać. 

- Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Andrzej Chorąży 

PRALKI AUTOMATYCZNE 
TEL. 38-138 

'iUNKERSY 
TEL. 344-39 
A. W. Lubawa 

UWAGA! 
szybko • solidnie 

NAPRAWY JUNKERSÓW 
Tadeusz Glejrow 

tel. 39-553 

PROPONUJEMY: 
- su lit Y podwieszane 
• kianki działowe 

NIDA-GIPS 
- ocieplanie 

i zagospodarowywanie 
strychów 

- przebudowa pomieszczeń 
biurowych 

KONTAKT: 
OtAWA. TEL. 37-321 PO 16.00 
LASKOWICE: TEL. 18-$0-26 

Zamienię pokój z kuchnią 
zienką przy ul. Opolskiej na dw 
koje z kuchnią. 
Wiadomość tel. 33-537 



Zakład Handlowo-Usługowy 

'Eqport.lmport JOlrl. 'Przemys(qwycJa 
Olawa, ul. Opolska 7 

oferuje: 
- SKAJ TAPICERSKI - 35 Italm2 (~rułło) 
• SZTUCZNĄ SKÓRĘ · 53 tyalm2 (~rułło) 
- FARBY, LAKIERY 
- CHEMIĘ GOSPODARCZĄ 
- KLEJ ·ATLAS· 

Prowndzimy hurt i detal. 
Wystawiamy faktury i rachunki VAT 

ATRAKCYJNE CENY 
lAPAASZAMY CODZIENNIE OD 9 00 DO 16.00 

W WOLNE SOBOTY OD 9 00 DO 16 00 

GABINET 
INTERNISTYCZNO

REUMATOLOGICZNY 

• 01010.' srawów 
I K~stU'" U DZlEa 
I DOROstVGI 

lek. med. Józef Jarosz 
lekarz chOrób wewnętrznych 

specjalista reumatolog 

OławO. ul. Malczewskiego 5. 
tel. 380-71 
pen .. śr. pt. 16.00 . 17.00 

Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego DZDZ 

O/awa. uL l Mg/a 44. teL 32·599 

ZAPRASZA NA KURSY 

RWA.\ JfAZtW 
(WSZYSTKiE KA1EGORIE) 

Ojen..gemy również: 
- Doskonalenie 

techniki jazdy, 
- przygotowanie 

do egzwninów 
państwowych 
na prawo jazdy. 

Zapraszamy 
codziennie: 9.00 . 17.00 

S.C.IIMIDREXII 
BETONIARNIA 

___ Ośrodek Szkolenia 

0-"'0- Zawodowego 

• OświAT" 49-340 Lewin Brzeski. ul. Mickiewicza 8. fel. 7286 
OFERUJE 00 SPRZEDAŻY 

RURY BETONOWE ZE STOPKĄ 
, ~w. 

300 x 7000 - 82.000 
500 x 7000 - 19UJoo 
600 x 1000 - 248.000 
800 x 1000 - 333.000 

1000 x 7000 - 480.000 
1200 x 7000 - 704.cXXJ 
1400 x 7000 - 947.000 

600 x 
800 x 

1000 x 
7200 x 
7400 x 

1000 -
1000 -
1000 -
1000 -
1000 -

374.000 
672.000 
905.000 

7276.000 
7850.000 

Oława. uL 11 Ust.opada 23a 
(w podwórlcu za klubem "Parnas'1 

ZAPRASZA NA KURSY 
prawa Jazdy kat ABT oraz 
doskDnalenIe techniki Jazdy. 
74wodDwe: czeladnicze i . 
mlstnowslde. palaczy CO. obs lug! 
w6z/Ww spalinDwych i 
aJrumulat.orowych oraz inne wg 
zlecenia. Kursy BHP L P-pot • 
wszystkich typów. 
Zapewniamy materialy szkoleniowe. 
Oplata w dogodnych ratach. 

RURY STUDZIENNE ŻELBETONOWE 1000 x 500 - 390.000 
RURY STUDZl5NNE BETONOWE 1000 x 500 - 244.000 

CENY KONKURENCYJNE 
74praszamy 
w godz. 8.30 . 16.30. tet 342-54 

~ 
@) 

Zarząd Gminy Oomani6w ogłasza 
PRZETARG NIE OGRANICZONY 
na wykonanie kanalizacji burzowej w e wsi Kurzątkowice. 

ZAKRES ROBÓT: 
- wykonanie kolektOra z rur betonowych 030 cm - 80 mb 
- wykonanie studzienki rewizyjnej - 2 szt. , ściekowej - 2 szt. , 
- przestawienie istni ejących krawężników kamiennych - 20 mb, 
- wybudowanie nowych krawężników betonowych - 25 mb 
WARUNKI WYKONANIA: terłnin wykonania 15.10.1 994r. , 
- wykonawca zapewnia cały materiał, 
- za przekroczenie terminu wykonania obowiązywać będą kary 

umowne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Termin skladania ofert do dnia 14.09. 1994r. w sekrer.1rincie Urzędu Gminy 
Domani6w. Otwarcie ofe n i ':'1'b6r oferenta odbędzie się w dniu 15.09. 1994r. 
(czwanek) o godz. 9.00 w UrzędZie Domani6w. Zastrzega się prawo wybonl oferenta 
omz prawo unieważnienia lub odwolania przetargu bez podania przyt:zyny. 
Szczeg6łowe infonnacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Domani6w. pok6j nr 4. 

HURTOWNIA KRALE 
55-200 Oławo, ul. Norwida 30, tel. 349-21 

HURTOWNIA PlftONACKI ZTI, 
W Zł.OftM STOKU 

Zakład Ceramiki 
Artystyczne). I UtytkoweJ 

PPH . Crealo r" 

ZATRUDNI 
na cały etat 

oferujemy towary w cenach producenta: GtÓWNA 
I 

KSIEGOWA 
I I 

ZE ZNAJOMO$CI~ OBSŁUGI 
KOMPUTERA PC 

Osoby. które byłyby 
zainteresowane, prosimy o 
osobisty kontakt. pod adresem.: 
Zakład Ceramiki Artystycznęj i 
Użytkowęj w ŚClnawie Pelsk ifd 
nr 79. teL 329-1 7. 

CD ... -. y''ENIĄł)~ 
o ~ftij~ ~~, q KRÓTKOTERMINOWE· 

.~ POŻYCZKI POD ZASTAW 
~ ~ Od poniedziałku do piątku od 9 do 16 

2 SOLIDNOŚĆ JUŻ OD S LAT 

~ MWi1.'----"'-_'---"--_ 
Oława, ul. Brzeska 31 

Sp6łdzielnia 
Mieszkaniowa 

"ODRA" 
w Oławie 

zawiadamia, że posiada 
dD zasiedlenia wolne 

mieszkania typu M-4 i M-5 
( wplata l C1ł6 wartości 

wkladu mieszkanwwego) 
na osiedlu Sobieskiego przy 

uL Iwaszkiewicza. 
Prz!:lfmDwanie podań dD 

dnia 9.09.1994r. In{ormru;Ja 
pod nr teL 34-699 /ub 

w biurze Spóldzielni 
przy uL l Mą/a 22. 

SPRZEDAM 
SKLEP 

NA OSIEDLU 
SOBIESKIEGO 

'iQr 348-11 
po godz. 20.00 

ZAKŁAD 
BETONIARSKO-LASTRIKARSKI 

Ireneusz 'Bartoszel( 
Bolechów 22, tel. domowy 30-166 

kontakt w Oławie - ul. Lipowa 27b 

* NAGROBKI * PODOKIENNIKI * 
* SCHODY GOTOWE * 

* OKŁADZINY NA SCHODY * 
* MOZAIKA MARMUROWA * 

* LITERNICTWO NAGROBKOWE * 

Zarząd Gminy Domaniów ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na kontynuację budowy świetl icy wiejskiej w Kończyeach. 

ZAKR ES ROBÓT: wykonan ie stanu surowego otwartego 
WA RUNKI WYKONAN IA: 
W kosztach wykonania winny być zawarte: 
- koszt budowy, 
- koszt materialów wraz z energią el ektryczną i wodą. 
- termin wykonania do dnia 31.1 0.1994r., :t.a pnckrOC'J.:cnie terminu 

wykonania obowiązywać będą kary umowne zgodnie 
z obowiązującymi prJ.:cpisami. 

Term in ,kładanin ofert do dnia 14.09. I 994r. w sekretnriBcie: l· rzędu Gminy 
Domnni6\\. Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się w dniu 1.;.09. 1994r. 
(czwnn:ck) o godz. 10.00 \\' Urzędlie: Domani6w. Zastrzega siC; prawu wyboru oferenta 
oraz pmwo un icwni.nicnia lub odwołania pf7.ecargu bez podania przyczyny. 
Szc7.cg610we informacje: m"Jnn uzyskać w UI7.ędzie Gminy Domaniów, pokój nr 3. 

Buduj Z nowoczesnościq ! PROJEKTY 
KOSZTORYSY 
ADAPTACJE 

LEGA IZACJA 
BUDÓW 

wystawiamy 
faktury VAT r 

Nowoczesność to ••. d m R ! 

nio e 

010 

To NAJKORZYSTNIEJ 
kup isz je w sklepie domART 

Oława, ul. 1 Maja 3 1 Mb· 
(przed basenem), tel. 326-63 . 

Zapraszamy: 
pono - pt. 10.00 - 18.00 

sobota 9.00 - 14.00 

Pracownia Projektowa 
B.U.H. ·SKORPION" 
Oława, Rynek 1 

Ratusz, lip. pok. 26 
tel. 39-727 
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- Patrz, jak ta baba dzisiaj się ubrała - zawołał młody chłopak, gdy zobaczył ją w te największe 

upały na ulicy. - Człowieku, gdybym ja się tak ubrał - dodał drugi młodzieniec - to szlag trafiłby 
mnie natychmiast. A ona jeszcze się ugmiecha. Chyba już nic nie czuje. 

Mieszkańcy Oławy znają ją z wi
dzenia doskonale. Niezmiennie, od 
lat, w ciemnym skajowym płaszczu 
do kolan, w chustce na głowie - bez 
względu na pogodę. W najostrzejszą 
zimę i w najgorętsze lala. Dlatego 
właśnie dzieci szybko ukuły dla niej 
przezwisko: "ZIMA-LATO". Na 
Rybackiej ktoś niedawno rzucił w 
nią ziemniakiem. Czasem biegną za 
nią z krzykiem dzieci. Przyjmuje to 
wszystko z uśmiechem i nazajutrz 
ponownie w swoim ciemnym 
płaszczu pojawia się na ulicach. W 
domu ma takich ciętkich płaszczy 
dużo: 2 czarne, 2 brązowe, 2 wiśnio
we i 1 chabrowy. - Naszyłam sobie 
tak duto - opowiada - bo jak będzie 
wojna i nikt nie będzie mógł mi uszyć, 
to będę miała zapas do końca tycia. 
Na głowie od roku mam jeszcze do
datkowo pemkę, którq dostałam od 
jednej kumy. Tapemka teżpo to, aby 
w niej ciętej było. Całe tegoroczne 
lato tak przechodziłam. 

MYSZKA 
KOŚCIELNA 

Janina Waszewska ma dziś 66 
lat. W czasach wojny mieszkała we 
Lwowie u cioci, która nie miała 
własnych dzieci. W latach 1942-44 
uczyła się w szkole handlowej. 
Mówili, że swoim ślicznym uśmie
chem będzie przyciągać klientów 
do sklepów. Jej ojciec chrzestny 
był kościelnym, dlatego z 

.. kościołem pani Waszewska zwią
zana była od zawsze. Koleżanki 
nazywały ją nawet myszką 

kościelną· 

We Lwowie poznała pewnego 
księdza, z którym znajomość 

zaowocowała chęcią wstąpienia 

do zakonu -lego o najostrzejszych 
rygorach, aby mieć w niebie jak 
największe zaslugi. Tak poradził 
jej chrzestny. Niestety, aby trafić 
do zakonu trzeba było mieć 21 lat 
i odpowiednią wyprawkę. Pier
wszy warunek był do spełnienia 
dopiero za 5 lal - miala bowiem 
7.aledwie 16. Z drugim warunkiem 
było jeszcze gorzej. Matka nie 
miała pieniędzy na wyprawkę, któ
ra powinna składać się z dwunastu 
sztuk bielizny, pościeli itp. Do za
konu szło się bowiem na 
dożywocie. 

Pomoc obiecał ksiądz ze Lwo
wa. On miał dać na wyprawkę. 
Gdy jednak stało się jasne, że 

wszyscy wyjadą na zachód, spraw'a 
wyprawki na kilka lat stanęła pod 
wielkim znakiem zapytania. 
Ksiądz porozmawiał więc z zakon
nicami, które szyły pokutne 
włosiennice, aby jedną z nich 
przeznaczyły dla Janiny Wasze
wskiej. - Która z kobiet nosić to 
będzie - mówił - po śmierci zosta
nie zaliczona w poczet zakonnic. 

NIE ZEMDLAŁAM 
PRZEZ 50 LAT 
Włosiennica jest rodzajem 

worka pokutnego, noszonego co-

dziennie na gołe ciało. Zrobiona jest 
z bardzo grubego płótna, przeplata
nego końskim włosiem, aby 
poprawić trwałoŚĆ. Włosiennicę nosi 
bardzo mało osób na świecie. Nosił 
ją m.in.Ojciec Pio. 

- Włosiennicę dOSIałam 50 lat te
mu - m6wi pan; Waszewska. - Noszę 
ją codziennie. W nocy zdejmuję, 

mam specjalny wieszak, a Irzy grzej
niki elektryczne przez nOc mszq prze
pocony material. Włosiennica przez 
50 lat uległa już wlaściwie takiemu 
zniszczeniu, że składa się wyłqcznie z 
łat, ale nikt ich nie widział, bo 
wlosiennicy nikomu nie wolno 
pokazać. 

Stąd m.in. ten długi płaszcz. Pani 
Waszewska zwracała się do zakon
nic, aby uszyły jej nową włosiennicę, 
ale podobno już dzisiaj nie ma takich 
materiałów. 

Ksiądz powiedział jej, że ma 
nosić włosiennicę tak długo, aż choć 
raz zemdleje. Wtedy włosiennicę 

trzeba zdjąć i spalić, aby odzież za
konna nie poniewierała ·się. Znała 

e 
kiedyś jedną siostrę zakonną, która 
zemdlała już po 8 latach. - Moje ku
my mówiły, że podczas tegorocznych 
upałów, gdy strasznie się pociłam, 

muszę zemdleć - opowiada paniJani
na - ale nie zemdlałam przez 50 lat 
ani razu. Na noc uszyłam sobie grubą 
koszulę z worków i starych koców, 
abym w nocy także nie miala lekko. 
Wtedy łatwiej o konIakI z duszami 
czyśćcowymi. 

BÓL 
GASI OGIEŃ 

- Gdybyś wiedzinłn, jak one 
męczą się w czyśćcu, to tylko za nie 
modliłabyś się - powiedział jej kie
dyś ksiądz i od tego czasu nosi 
włosiennicę wła~nie w intencji dusz 
czy~ćcowych. 

- Mój ból gasi częściowo ogień 
czyśćcowy - mówi pani Janina. - Raz 
w nocy otworzyłam oczy, a przy łóżku 
obok sloi zakonnica w popielaJym 
habicie. Przy niej stała kobiela z 
za.rłonkq na twarzy, jak to zagranicą 

noszą. Za nią stali brodaty pan i 
jeszcze dwie młode dziewczyny. 
To były te dusze, które dzięki m
nie szybciej poszły do nieba, bo 
im część cierpień odebrałam. 

Raz we śnie widziałam też 
św. Teresę, do której często się 
modlę. Pokazała mi laką wielkq 
świetlistą jedynkę metrowej wy
sokości. "Za noszenie 
wlosiennicy, za walkę z szatanem 
lO będzie twój numer w niebie" -
mówiła do mnie. "Będziesz 
najpiękniejszq panną świata w 
niebie". 

NAJPIĘKNIEJSZA , 
PANNA 
ŚWIATA 

Pani Waszewska od lat wie
rzy w objawienia na działce 

Domańskiego. Bywa tam regu
larnie. Zresztą jak: nie ma 
wierzyć, skoro w jednym z 
"objawień", tym zarejestrowa
nym na taśmie magnetofonowej 
i rozprowadzanym potem na 
działkach, głos mówi do kobiety 
"chodzącej we włosiennicy": -Ty 
wiesz, że do ciebie mówię I tu 
jesteś. Chcę, żebyś milczała. 

Jeśli nie będziesz milczała i 
narzucało się umrzeszl 
Pamiętasz świętą Terenię? Jak 
powiedzinła ci, że będziesz 

najpiękniejszą panną świata? 

Tak, ale w niebie. Ale o 
piękności nie decydują słowa, 
tylko cierpliwość, milczenie i 
pokora. Wiem, że cię oczer
niają, że śmieją się z ciebie tom, 
gdzie mieszkasz, w Siedlcach i 
tu w Oławie. Wiem, że chodzisz 
do domów dziecka i pomagasz 
dzieciom. Ja ci za to 
błogosławię. Kiedyś nu Sądzie 
Ostatecznym te wszystkie dzie
ci będą świadczyć zn tobą, wszy
stkie". 

A dzieci w życiu Janiny Wa
szewskiej było dużo, choć cały 

czas jest panną. Nie przeszkodziło 
to jej być matką chrzestną ok.100 
dzieci! 

"KUMA 
MIĘDZVNARODOWA" 

- Dziewięcioro w Siedlcach 
ochrzciłam - m6wi pani Janina. - 18 
cygańskich, 6 nJSkich, 2 niemieckie. 
Kiedy nikt nie chciał; mnie prosili. 
Duto było dzieci z domów dziecka, 
dzieci funkcjonariuszy partyjnych, 
którzy chrzcili w tajemnicy, były także 
dzieci nieślubne. Bardzo lubił mnie 
ś.p. ks.Kl/trowski. Chciał doczekać, 
aż ochrzczę selne dziecko. Nie 
doczekał ... Xledyt poWIedZiał mI tak: 
"Jak miałaś chrzczone same dzieci 
polskie, lO mówiłem ci kuma ogólno
polska. Teraz, kiedy masz niemiec
kie, cygańskie i ruskie, będę ci mówił 
kuma międzynarodowa". 

Trzeba przyznać, że ze swoich 
Obowiązków matki chrzestnej pani 
Waszewska siara się wywiązywać. 

Kiedy tylko może, a zawsze na 
Mikołaja, rozdaje swoim chrześnia
kom drobne prezenty, słodycze. Sta
ra się obdarować jak największą ich 
liczbę. Z tego właśnie powodu miała 
CzęSIO kłopoty w domu, gdyż na pre
zenty wydawała bardzo dużo 

pieniędzy, a Iych nigdy nie było za 
dużo. Teraz, gdy rodzice już nie żyją, 
nadal sporo wydaje na upominki ze 
swojej skromnej emerytury. Na 
życie nie zostaje jej zbyt wiele ... 

Mieszka wstarym poniemieckim 
garażu w Siedlcach. Do domu slar
ców nie chciała iść. Znajomy murarz 
obiecał jej, że z tego garażu zrobi 
namiastkę domu. Rodziny w zasa
dzie nie ma - zoslał jej tylkO brat, 
który jest lotnikiem w Warszawie. -
Rodzice bili mnie za lo, że byłam 

pośmiewiskiem wsi - opowiada pani 
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Janina - dwa razy musiała nawel 
interweniować policja. 

Pani Waszewska często kursuje 
na trasie Siedłce-Oława~ Wrocław. 

Jeidzi do domów dziecka, starców. 
Pociesza, pomaga, opowiada o "ob
jawieniach", robi zakupy. "Nasza 
wesoła dziewczynka" - mówią na nią 
w domu starców. Cały dzień 

po~więca na pracę dla innych, aby 
ani chwili nie było bez dObrego 
uczynku. Szczególnie przejmuje się 
losem dzieci z usuwanych ciąż. 

JA.WAS 
CHRZ~ZĘ 

- Gdyby tyły te wszystkie dzieci, 
które panny lopią, moma by zapełnić 
świat - mówi. - Malka Boska 
powiedziała, że jesl 20 mln dzieci nie
chcianych i mordowanych l one nie 
mogą dotrzeć do nieba. Powiedziała 
mi raz jedna pani z Warszawy, co 
trzeba robić, jak je chrzcić. Ceremo
nia chrztu kończy się słowami: "Wy 
wszyscy, którzy narodziliście się tej 
nocy i dnia nietywymi, abyście doszli 
do tycia wiecznego, ja was chrzczę". 
l wtedy wypowiadam dużo imion. 
Nauczyłam się na pamiąć 20: 
Stanisław, Adam, Władysława. .. 

Jest wyjątkOWO silna i żwawa jak 
na swoje lata. Wytyczony cel, które
mu poświęca swoje życie, wyzwała w 
niej energię. 

- Szalan bardzo się złości, gdy 
ktoś nosi wlosiennicę, bo wtedy ten 
klOś będzie mial wielkie zasługi w nie
bie. Przez pierwszy rok kusił mnie 
bardzo, ale polem wSlawił. 

Zobaczył, te nic nie wskóra i przestał. 
Mówiłam mu: ,"Odejdt, ja ciebie nie 
słucham!" 

Jerzy Kumiński 
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W niedzielę, 28 sierpnia, choć 
nie było idealnej pogody, ustano
wiony został rekord frekwencji w 
ośrodku rekreacyjnym nad 
jelczańskim stawem. Do miejsco
wego amfiteatru, na organizo
waną tam imprezC( kulturalno
rozrywkową "Pożegnanie lata", 
przybyły tysiące ludzi. 

Gwoździem programu byłwy
bór "Miss lata". Zanim jednak na 
estradę weszły dziewczęta, 
zaprezentowalo się kilka wrocła
wskich zespołów anystYC'LOych, m.in. 
kabarety "ATA", FIX, zespoły Akord, 
Exit i inne. Z ciekawym programem 
artystycznym wystąpił znany 
wrocławski konferansjer - Stanisław 
Wolski. Zorganizowano też wiele 
konkursów dla dzieci, z licznymi na
grodami dla najśmielszych, które 
decydowały sil( wejść na estradę. 

O tytuł "Miss lata" ubiegało się 
10 dziewcząt, w tym sześć mieszka
nek Jelcza-Laskowic: Beata Mar
czuk, Katarzyna Zych, Aleksandra 
Wiśniewska, Anna Lewicka, Anna 
Stomasiak i Monika Stolarska. Ju
ry pod przewodnictwem wiceburmi
strza Stanisława Grzesika miało 
duży problem -wszystkie dziewczyny 
były zgrabne i ładne. Decydowała 
więc elokwencja, umiejętność odpo
wiadania na pytania konferansjera 
Mirosława Skibi6skiego z Polskie
go Radia Wrocław - Studio 100,2. 

"Gadanie o puszczaniu w skarpetkach to głupstwa" 

• 

(Rozmowa z wicepremierem Włodzimierzem Cimoszewiczem, 
ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym) 

- W ub. roku w Polsce padł 
rekord w zabijaniu - popełniono 

ponad 1100 morderstw. Średnio 
co dwa dni dopuszczano się akt6w 
terroru. Takich liczb po wojnie je
szcze nie notowaliśmy. Dlaczego 
jest tak źle? 

- Przyczyn jest wiele. Z jednej 
strony, w procesie reform politycz
nych, w sposób obiektywny, 
nastąpiło rozluźnienie rygorów, a w 
państwie, które nie ma charakteru 
autorytarnego, w którym respektuje 
się prawa jednostki itd. trudniej jest 

.walczyć z tym zjawiskiem. Po drugie, 
w ramach zmian w gospodarce, 
pojawiły się nieuniknione, obiektyw
ne okazje do robienia interesów 
sprzecznych z prawem, trudno wy
krywalnych przez osłabione służby 
państwowe. W 1990 r. zlikwidowa
no bowiem pion przestl(pczości go
spodarczej uznając go za przeżytek 
odziedziczony po PRL. Wśród po
licjantów i prokuratorów przepro
wadzono głęboką weryfikację. Po
mijając zasadność indywidualnych 
decyzji powiem, iż przy okazji, do
prowadzono do takiego stanu, w 
którym wielu prokuratorów i poli
cjantów uznało, że lepiej ograniczyć 
aktywność do niezbC(dnego mini
mum. Po prostu pozbawiono ich te
go, co stanowi normalną cechę ich 
zawodów - pewnej agresywności 
tzw. łakomstwa na robotę. 

- Wielu polityk6w, niejako 
usprawiedliwiając stan bezprawia, 
powołuje się na niedoskonałość na
szego prawa. Dlaczego zatem dopie
ro teraz projekty tzw. ustaw policyj
nych, opracowane w 1992 r., trafiły 
do Sejmu? 

- Znalazły się one w pakiecie 50 
ustaw, które rząd H.Suchockiej 
skierował do Sejmu tuż przed ustą
pieniem. Nasz wycofałje co uważam 
za w pełni uzasadnione. Zawierały 
bowiem takie zapisy, które 
stwarzały możliwość zagrożenia 

dla praw i wolności obywatelskich. 
Mam na myśli zamiar znacznego 
zwiększenia uprawnień policji, a 
zwłaszcza Urzl(du Ochrony 
Pań twa, przy zniesieniu wszelkiej 
kontroli zewnętrznej nad tymi 
służbami. Dlatego też w projektach 
ustaw wniesionych przez nasz rząd 
znalazły się wszystkie tamte propo
zycje, ale nieco zmodyfikowane. Np. 
podsłuch i kontrola korespondencji 
~dą stosowane, ale pod nadzorem 
prokuratorskim. Prowokacja poli
cyjna będzie stosowana, ale w formie 
biernej - bez inicjatywy służb MSW. 
Policjant nie będzie mógł zachęcać 
kogoś do naruszania prawa, ale 
będzie mógł uczestniczyć w sytuacji 
wytworzonej przez osobę zamie
rzającą złamać prawo. Jest wi«c w 
tych projektach zasadnicza różnica. 
Uważam jednak, że w żadnym przy-

padku nie wolno nąm ulegać histery
cznym emocjom prowadzącym do 
przywrócenia prawa zagrażającego 
wolnościom obywatelskim. 

- Czy to prawda, że pan 
wyeliminował z nich instytucję 

świadka koronnego? 
- Nie. Projekt ustawy o świadku 

koronnym był oddzielony od ustaw 
policyjnych i został skierowany do 
Sejmu wcześniej. Izba odrzuciła go 
w pierwszym czytaniu. Nie miałem 
na to wpływu, ale też nigdy nie 
ukrywałem swego sceptycyzmu wo
bec nadziei jakie ponoć ma stwarzać 
ten świadek. -

- Prawo mamy niedoskonałe. 
Tymczasem często dopuszczamy je
szcze do jego deprecjacji. Świadczy 
o tym m.in. przykład p.Leppera, 
który wielokrotnie publicznie drwił 
sobie z prawa, a właściwie z Rze
czypospolitej. Taklch przykładów 
znamy więcej. Dhlczego - chociaż 

wielokrotnie słyszeliśmy o 
wszczęciu postępowania wobec 
sprawc6w - nigdy nie doczekaliśmy 
się wyrok6w? 

- Brak szacunku dla prawa daje 
się zauważyć w naszym kraju od daw
na . Jest to zjawiSko dość złożone. 

Myślę jednak, że z czasem, kiedy 
wprowadzimy prawo bardziej 
doskonałe ,i to siC( zmieni. Tymczasem 
zapewniam czytelników, że tym razem 

Po kilku prezentacjach 
dziewcząt, jury zadecydowało, że do 
finałowej rozgrywki stanie pięć: jel
czanki - Katarzyna Zych i Aleksan
dra Wiśniewska, wrocławianki -
Elżbieta Chronowska i Marta Tu
bos oraz oławianka - Beata Kozioł. 

Po finałowej prezentacji, zakłóconej 
przez deszcz, jury wydało kolejny 
werdykt. Miss lata'94 została Beata 
Kozioł, I wicemiss - Aleksandra 
Wiśniewska, a II - Katarzyna Zych. 

Najpiękniejszej dziewczynie lata 
wręczono w nagrodę rower górski, 
komplet kosmetyków oraz ufundo
wano wycieczkę zagraniczną. Obie 
wicemiss też Olrzymały cenne nagro
dy, ufundowane przez miejscowych 
sponsorów - Romana Łabentowi
cza, Zdzisława Kołodziejczyka, Ry-

scenariusz wobec zachowań p.Lep
pera i jemu podobnych będzie inny. 

- Pewien poseł PSL powiedział 
mi, że zna sposób na poszanowanie 
prawa w Polsce. Wystarczy na mie
siąc pozbawić prezydenta i premie
ra ochrony osobistej, a natychmiast 
wykażą się inicjatywą ustawo
dawczą wprowadzimy sądy 

doraźne i podwyższymy kary dla 
przestępc6w. Co pan o tym sądzi? 

- Pan poseł mówił głupstwa. 
Dziś w Polsce bardzo łatwo jest grać 
na nastrojach społecznych twierdząc 
np., że zaostrzenie kar odstraszy 
przestępców. Łatwo też mówić o try
bie doraźnym. To przecież już było, 
a jaki osiągnięto efekt poza 
łamaniem prawa? Tr.leba jedynie 
doprowadzić do tego, by stopień nie
uchronności kary ciągle wzrastał. 

Jeżeli np. w Warszawie tylko co 12 
przypadek włamania kończy się wy
kryciem sprawców, to oczywiście 

żadna kara, nawet śmierci, nie 
będzie stanowić czynnika odstra
szającego. Dlatego też gadanina o 
pu zczaniu w skarpetkach, o tym, że 
w tydzień po dojściu do władzy - jak 
to mówił p.MOC".lulski - wszyscy afe
rzyści znajdą się pod kluC"Lem, to 
również głupstwa wzbudzające roz
czarowanie społeczne. 

Historia udowcxlniła, że zawsze i 
wSZl(dzie, gdzie rosła przestępczość, 
a słabło poczucie porządku i 
bezpieczeństwa, wytwarzały się wa
runki do wzmacniania autorytary
zmu rządów, wszelkiej władzy. Nikt 
i nigdy dotąd z tego powodu nie był 
uszczęśliwiony . Miejmy to na uwa
dze. 

Rozmawiał: Stani!.'łuw Błaszczyk 
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szarda Sabika, Zbigniewa Rojako
wskiego i innych. 

Impreza, której organizatorem 
był jelczańsko-Iaskowicki Ośrodek 
Kultury i Sportu oraz Polskie Radio 
Wrocław - zakończyła się zabawą ta
neczną, a do tańca przygrywał mieJ 
scowy zespół muzyczny "Zodiak". 

MS .. 
Imprezę sponsorowali: Pol

mozbyt, Megafarb i Marion Jelcz
Laskowice, PolpifWrocław, sklepy 
Magda, rowerowy Wrona, perfu
meryjny, spoiywczo-war'Lywniczy 
Tomasz Górkowski, kwiaciarnie 
Jerzy Chrobot, Wie ław Szczepa. 
niak i inni. 

fot. J. Langiewicz 

TYLKO O VIP-ACH 
• 

Nie dziwota 
Krakowski Unimil; największy w 

Polsce producent prezerwatyw zamie
rza wbr. wyprcxlukowaćich50 mln sztuk, 
czyli o 10 mln wictCCj niż początkowo pla
nowano. "Spodziewaliśmy się już od daw
na, że po wprowadzeniu ustawy anty
aborcyjnej minie trochę czasu, a potem 
popyt na prezerwatywy zacznie rosnąć" -
powiedział prasie zastępca dyrektora 
Unimilu Emil Dziwota. 

• 
Kino po polsku 

Nie licząc produkcji telewizyjnej, w 
Polsce powstaje rocznie kiłkadziesiąt fil· 
mów pelnometrat.owych. Prezes Komi
tetu Kinematografii, który może 
wspomagać poszczególne filmy do 30% 
ka;ztów produkcji, Waldemar Dąbro
wski uważa, że "co drugi polski mm ma 
sens", choć generalnie uważa, re idzie ku 
lepszemu: "Zobaczycie jaki będzje festi
wal w Gdyni za dwa lata .. " POC'LCkamy -
zobaczymy. 

• 
Nie lubi, ale musi 

Tymczasem znany aktor Wiesław 
Gołas, mający w swym dorobku m.in. 
ponad sto dwadzieścia ról filmowych, 
wyznał "Kurierowi Lubelskiemu": "Po
wiem szczerze, nie lubię grać w mmach. 
Nielubię,ale gram, bo tojest mój zawód". 

• 
Nie musi, ule pisze 

Joanna Rawik nie twierdzi, że 
śpiewać nie lubi, ale ostatnio coraz więcej 
czasu po%ięca czynn~om nieco po
krewnym. Joanna Rawik prowadzi kon
cert życzeń w 'IV Polonia, pisuje w 
miesięcznikach "1\vój styl" i "Dziś", a po 
wydaniu "Za kulisami sławy" i "Edith 
Piar' przymierza się do kolejnej książki . 
Ma do tego wszystkiego właściwy sobie 
dystans: "Pewien wydawca powiedział mi, 
że gdybym nawet napisała d7jelo warte 
Nobla, to i tak nikt by się o tym nie 
dowledział". 

K.Senior 
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Święta Katarzyna dla wi«kszości 
oławian to miejscowość położona na tra
sie kolejowej do Wrocławia . Niektórzy 
kojarzą ją l klasztorem. który znajduje 
się na skraju wsi, inni z siedzibą gminy. 
Najstarsza wzmianka tródłowa o tej 
miejscowości pochodzi z roku 1257. Ko
lejny dokument z 1264 r. to informacja o 
nadaniu miejscowści prawa niemieckie
go. Nazwa naj prawdopodobniej pocho
dzi od patronki kościoła. 

Najstarszą i najciekawszą budowlą 
w Świętej K.'ltarzynie jest kościół para
fialny, o kromnym wystroju architekto-

.~ 

ł#r4 .... 

nicznym, położony w Środku wsi . Świąty
nia otoczona jest murem, a okalający ją 
teren pełni rol<; cmentarza. Układ prze
strzenny kościoła składa siC; z prezhite
rium, korpusu salowego, zakrystii i 
wieży. 

Najstarszy kościół powstał już w 
1257 roku. Obecny pochodzi z XV wie
ku, ale potem był wielokrotnie prze
budowywany.. W 1720 świątynia 

spłonc;ła . Odbudowę realizowano w la
tach 1743-1748. Kościół uzyskał wów
czas barokową oprawę i został znacznie 

Zdjęcie w poprzedniej gazecie 
przedslawiało ozdobny karlusz her
bowy nad fasadą wejścia do pałacu w 
Oł~nicy Małej. Nagrodę wyloso
wała Małgorzata Jakubowicz 
(Otawa ul. Osadnicza 30) i ona Olrzy
ma kupon upoważniający do wybra
nia sobie dowolnej rzeczy na kwOlę 
100.000 zl w sklepie DANA przy ul. 
ŻCromskiego 1. 

Dziś kolejna zagadka. Gdzie 
lO jesl. Pro imy o odpowiedzi na 
kartkach (można wrzucać do 
skrzynki w bramie naprzeciw poli
cji) lub telefonicznie: 33-557 w go
dzinach dyżurów. 

powiększony. BryłC( świątyni pokazują 

rysunki Wernera z roku 1755. 
W 1945 kościół uległ ponownemu 

zniszczeniu i wyłączeniu z użytkowania . 

Od budowę podjęto w 1952, a u kończono 
w 1954. Program wy~troju zcwnętrlnego 
nie został dokończony, a dekoracyjny 
chór zastC(powano prostą konstrukcją . 

Obecny gospodarz, proboszcz 
Stanl.,ław Dragułn, sekretarl 
Wrocławskiego Komitetu d/s Pomocy 
Parfianom na Wschodzie, rozpoczął ko
lejny remont tego wiekowego kościoła. 

Obecny remont, prowadzony na 

bardzo szeroką skalę, jest dokładny i 
gruntowny, wi<;c niewątpliwie doprowa
dzi do właściwego wyglądu ścian 

zewnętrznych i wcwnętrlnych. 
Ks. Stanisław Draguła mógł 

wyłączyć kościół z użytku dzięki adapta
cji pomieszczeń po byłej stajni (znaj 
dującej siC( w zabudowaniach plebanii) 
na kaplicę. Trzeba pr'tyZnać, że nowa 
kaplica wygląda imponująco. Ks. 
Draguła pragnie przeznaczyć podwórze 
na letni kościół. Do kroku tego zmusza 
mała pojemność kaplicy, a także i 
kościoła. W trakcie remontu odkryto 

••• 
Modne ciuszki 

na każdą okazję 
* efektowne 
dla Ciebie* 

Sklep DANA zaprasza 
ul. Żeromskiego 1 

kryptę pod wschodnią częścią prezbite
rium, wzniesioną w okresie baroku . 
Dawniej wejście do krypty prowadziło z 
prezbiterium. W okresie powojennej od
budowy kościoła, wejście 10 Z<1blokowa
no. Ksiądz Draguła zaadaptuje kryptę na 
kaplicę, do której będzie prowadziło 

zewnętrzne wejście. 

Prace konserwatorskie potwier
dzają dawne przypuszczenia, ze kościół 
powstal w roku 1257. Ciekawym odkry
ciem jest znalezienie fragmentów grani
towej archiwolty portalu uskokowego z 
kolumienką i lasek przeźroczy okien
nych. Archiwolta pochodzi 7. rozebrane
go portalu, któryznajdowal sięw ścianie 
prezbiterium, przeznaczonego niegdyś 

na oleje świC(te. W kościele znajduje się 
fragment zegara słonecznego, który zo
stanie uzupełniony po konserwacji. 

Ks. proboszcz Dragula poszer'ty 
również chór i wzbogaci go o dawne zdo
bienie, dzięki temu organy odzyskają 
dawną świetność . 

Zabytkowe kamienne płyty nagrob
ne będą wyeksponowane na ścianach ob
wodowego muru kościoła . Uwagę zwra
ca nowe blasZlme pokrycie hełmu wieży, 
na które sędziwa budowla czekala dlugie 
lata. Tak daleko posuniętych prac bu
dowlanych miejscowość nie widziała już 
od dawna. 

Antoni Markiewicz 

* 
Parafia Św.Katarzyny Aleksandryj 

skiej nabiera uroczystego charakteru 
nie tylko z okazji świąt kościelnych, ale 
równicż podczas licznych wyjazdów piel 
grtymek n3 Wschód, nil utracone Kresy, 
tajemnicze dla młodych i ubalwionc 
tęsknotą starszych mieszkańców Ziem 
Zachodnich. 

Tutaj rozpoczyna się program piel 
grzymek, a mały kościół nie jest w stanie 
pomieścić nawet mieszkańców Świętej 
Katarzyny, dlatego budowa kościoła po
lowego jest konieczna, podobnie jak i 
wygospodarowanie większej kubatury 
kościoła. 

Rok szkolny za pasem 

O do 
Nowości zbyt wiele nic będzie. To 

pewne. Wszystkie bolączki i problemy 
jakie dotychczas nękają naszą oświatę -
niestety - pozostaną. Przede wszystkim 
wiadomo, że szkolnictwo przynajmniej 
do końca bieżącego roku nie otrzyma 
wiC(cej §rodków 'inansowych ponad te, 
które już zostały przez państwo przyzna
ne. Brak pieniędzy, szczególnie na wy
datki rzeczowe będzie nadal dotkliwy. 
Pewne jest jedynie to, że pieniędzy na 
nauczycielskie, nader skromne pensje, 
nie zabraknie. Tak twierdzi resort oświa
ty i zaręcza slowem wicepremier i mini
ster edukacji narodowej prof. Aleksan 
derŁuczak. 

Szef resortu wielokrotnie zapewniał 
też, że mimo wszystko postara się o 
zwiększenie środków na oświatę w no
wym roku budżetowym 1995. 

Zapewne MEN wzięło poprawkę na 
te zamiary, starając się przystosować Z,1-

dania oświaty na nowy rok do tych pla
nów. Ministerstwo Edukacji prlCWiduje, 
że w nowym roku szkolnym 1994195 do 
nauki przystąpi 5 milionów 136 tys. ucz
niów szkół podstawowych oraz 700 tys. 
licealistów (tj. okolo 60 tys. wi«ccj niż w 
roku 1993194) i 1.800.000 uczniów szkół 
7.3wodowych (o 25 tys. więcej niż w roku 
ubiegłym) . 

Założone zmiany dotycz;j głównie 
zwil(ks7.enia o blisko 100% liczby ~zkół 
podstAwowych prowadzonych prze? sa
morządy. W ubiegłym roku do szkól SII

mOr'lądowych uczc.;szcl..ało 1 I11ln 40 tys. 
uczniów, w nowym roku szkolnym 
1994195 liczba uczniów zwiększy si,. do 

h, n we prze mioty 
2.189.681. Przewiduje siC(, że w szkołach 
podstawowych "rządowych" pozostanie 
2.920.303 uczniów. 

Na mniejszą skalę przewiduje się 
przejęcie przez samocz,1dy szkół liceal
nych. Z obecnych 5.699 uczniów, ich 
stan "posiadania" zwiększy się o 117.892 
uczniów. W zawodowych szkołach sa
morządowych uczyć się będzie 102.589 
(obecnie było zaledwie 3.274 uczniów). 

Ministerstwo Edukacji przewiduje 
też zwiększenie liczby szkół nie publicz
nych, posiadających uprawnienia szkół 
publicznych. Wiąże się to z nowymi ko
sztami jakie MEN musi ponieść (zgod
nie :ze znowelizowanymi przepisami). 
Szkoły te muszą otrzymać od państwa 
dotacje w wysokości 50% poniesionych 
kosztów własnych związanych z naucza-
niem. 

Zmillny w procesie nauczania nie 
będą zbyt wielkie, raczej można je uznać 
za "kosmetyczne". Intere.~ująca dla na
uczycieli jest tu oferta MEN dotycząca 
tzw. "podn;czników i książek pomocni
C'tych dla wykładowców". Wykaz tych 
ksiljżck zawiera specjalny komunikat mi
nisterstwa wydany już 18 marca i 
przesłany do wiadomości kuratorów i 
dyrektorów szkół. . 

l'owainiejsze zmianyw programach 
nlłuczania wprOWAdzone zostaną do 
szk61 zawodowych. MEN prtewiduje, ii 
w roku 1994195 w 60 wybranych szkołaeh 
rozpocz«ty zostanie program promocyj 
ny MOVE. Mil on na celu unowo
C'lcśnienie programów nauc1.ania fizyki, 
informatyki, ochrony środowiska i 
j<;zyków obcych OCllZ opf/teowanie pro-

wo 

gramu nowych zajęć pn. "Wprowadzenie 
do świata pracy". Szkoły te zostaną 
wyposażone w nowe pracownie i pomoce 
dydaktyczne, nauczyciele uzyskają po
moc metodyqzną, dyrektorzy zaś - po
moc w doskonaleniu zarządzania. 

Dowszystkich szkół ekonomicznych 
i handlowych w'nówym roku szkolnym, 
sukcesywnie bC(dzie wprowadzany nowy 
przedmiot "Podstawy wiedzy o gospo
darce". W jego opracowaniu specjali
stom polskim dopomogli niemieccy eks
perci w ramach realizacji umowy między 
rzlldami Polski i RFN. 

Na koniec informacja, która najbar
dziej zainteresuje uczniów. 

Warto wiedzieć, że poza tradycyj
nym już terminem rozprn:zęeia nowego 
roku szkolnego w dniu 1 września, a 
będzie to w tym roku czwartek (ponoć 
dobry dzień), pierwsze dni wolne będą 
dopiero w grudniu (zimowa przerwa 
świąteczna od 23 do 31 XII, a ferie zimo
we, dwutygodniowe, ustalone zostaną 
przez poszczególne kuratoria, w obrębie 
podległych im województw, w 
następujących terminach (do wyboru 
przez kuratorów): 16-28 stycznia, 23 sty
cznia - 4 lutego, 30 stycznia - 11 lutego i 
od 6-18 lutego. Przerwa związana ze 
świętami Wielkiejnocy nastąpi w dniach 
od 13 do 18 kwietnia. Dodatkowe dni 
wolne od zajęć szkolnych będ1!: 31 
października, 2 maja i 16 czerwca. 

Egzaminy maturalne rozpoczną się 
tradycyjnie od 9 maja, a rok szkolny 
1994195 zakońC'l)' się r6wniC"i. Z zgodn ie Z 
polską t radycją (a nie jak w wielu krajach 
Europy w lipcu), ale '~uź" 24 czelWca. 

Nim jednak nastąpi ta radosna chwi
la, czeka naszą młodzież, a także nauczy
cieli długI, nie pozbawiony trudów, IIlc i 
Sil tysfa kcji rok szkolnej nauki. Jak ma 
wiaj1} dziś nauczycielc-rellliści: "oby nie 
gorszy od poprzedniego". 

Antoni Lewandowski 
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4 maja bieżącego roku Jonusz Kllor 
dokonał wpisu do ewidencji dzialalno~ci 
gospodarczej w Urz<;dzie Miejskim w 
Oławie. Zapis, jakiego dokonał, a po
Iwierd7..a to urzędowa piecz<;ć, mówi, że 
przedmiotem działaln~ci gospodarczej 
będzie m.in. "$przedai Wd6w w $ystcmie 
obwotnym. Wykonywanie działalności 

zgodnie Z obowiqZllj'lcymi przepisami i w 
zakresie nie wymagającym konco~ji." JIl 
ko miejsce wykonywania tej d<!.iał~lności , 

plln Kilar wpi. al "leren miasla Ołuwa". 

Tak banalnie rozpocz<;ła się sprawa, któ
ra znajdzie swój finał najprawdopodob
niej dopiero w sądzie. 

Janusz Kitar za ok.50 mln kupił spe
cjalne wózki do sprzedaży lodów, 
zatrudnił sezonowych pracowników, 
którzy jeszcze w maju ruszyli w miasto. 
Na początku czerwca wła§ciciel "MAXt
MALA" otrzymał od Z.,rządu Miejskie
go pismo, podpisane przez burmi~trl 
Janinę Stelmllsl.ek, z pro§bą "określcnilI 
miejsc, nn kt6rych będzie dokonyHvl1 
sprzedoi;y lod6 ... ". Dalej czytamy, ze "Jakt 
posiadania "ezwolenia filI handel obH'otny 
llpowainia jedynie do sprzcdaiJ' w miej
scach do tego WYZllaqonych w mieście i 
jest lo targowiski} miejskie PI7.Y III. Sporlo
we1'. Z takim o§wiadczeniclll pan Kilar 
nie zgodził się, gdyi według niego sto
sowne zezwolenie posiada. O tadną 

zgodę więc nie wystąpił, tylko nadal 
prowadził sprzedaż na terenie całego 
miasta. Co więcej, tym razem zamarzył 
mu się mały punkt gastronomiczny, któ
ry zamierzał zlokalizować w Rynku obok 
ratusza, mniej więcej naprzeciw sklepu 
"MASTAR". Po wstępnych rozmowach 
w Urzędzie Miejskim otrzymal ustnq 
zgodę na rozpoczęcie prac związanych z 
ustawieniem takiej sezonowej kawiaren
ki. Wersje tych uzgodnień wedlug pani 
Stelmaszek i pana Kilara różnią się. Pani 
burmistrz twierdzi, iejuiwtedy była mo
wa o tym, że zgoda będzie bez prletargu, 
ale tylko do 30 wrleśnia, a kawiarenkę 
trleba usytuować w wyznaczonym miej
scu, czyli obok pręgler7..a. Tych 
szczegółowym uzgodnień pan Kilar ja
koś nie pamięta. Twierdzi, że od po
czątku chciał ustawić punkt po przeciw
nej stronie ratusza. 

Itu rozpoczęły się schody. Zastępca 
burmistrza Krzysztof Trybulski zai.ądal 
od niego zgody dyrekcji banku, który 
jcszcze wtedy z,'lj mował pom icszczenia w 
rogu ratusza, następnie zgody policji, a 
także uzgodnienia lokali7..acji z wojewó: 
dzkim konserwatorem zabytków i z ar
chitektem miejskim. Po kilku dniach pan 
Kilar wszystkie uzgodnienia poczynił i 
mial nadzieję, ie wreszcie postawi w 
Rynku kiosk typu FAST-FOOD wraz z 
parasolkami. Tym bardziej, że umówio
ny był z kierownictwem firmy PAST
FOOD na konkretny termin odbioru 
kiosku, który miał kosztOWlIĆ ponad 300 
mln zł. Niestety, okazalo 5i«, że pan KiIAr 
moie postawić swoją kawiarenkI( (wg je
go wersji, bo dla un«du był to "zwykły 
kiosk gastronomiczny") tylko pod 
pr«gierzem i tylko do 30 września . Gdy
by chciał post!lwić kiosk na dłużej, 

musiałby wygrać przetarg, tylko nikt ta
kiego przetargu w tym roku nie oglosil. 
W latach ubiegłych prletllrgi na 
działalność w Rynku org~nizow;Jno, ale 
nie cieszyły się one dużym zainteresowa
niem, pan Kihlr nic brał w nich udziału. 

Po kolejnych utrudnieniach, zdenerwo
wany Janusz Kilar zwrócił się o pomoc 
do dziennikar7..a ze "Słowa Polskiego". 
Pótniej Ukaz,1ła się tam notatka 
"Urzędnicy mnie nie II/biq", opisująca pe
rypetie z wózkami i kawiarenką. 

- W ka ... iarni i PI7.Y ~rzedoi;y Wdów 
1.Utrudnienie "nułazloby ok. l O os6b, kt6re 
nio mIlsiałyby ko~slać " zasilkl/ w 
I/rzędzie pracy C2J' opiece społecznoj. 

ClSiby chodziło tylko () lo, że I/rzędnicy 
mnie nie IlIhią? - zastanawia si« Kitar w 
"Slowic Polskim". 

Wu.eśnlej wielokrotnIe 
tłllmllczyll~my plInIl KlIarowi - mówi 
KrlYszlof Trybulski - że somo l,1ueje
strownnle dzlnłalnoścl gospodarc7.ej 
nie jesl równoZRocme z zezwoleniem 
nil prowod7,enle hnndJu obwozncjlo 
tom, gdzie się pllDU Kllorowl podobno 
Sprnwy te regulowone Sil dekretem z 
2.08.1951 r. o torgllch I Inrgowisknch 
(Dt_U.nr olI, poz.312 z póZn. zmblOn
mi). Art.l2 tego dekretu sIlInowi, że ten 
kto trudni się hondlem w miej 'cu do 
tego nie pneznllczonym, popełnili jed
noc7.eśnie wykroczenie I podlegu grzyw
nie, którn mo1,c slęgnć oktunlnle 5 mln 
zł. Pnn Kllar d7Jnln ponndto niezgodnIe 
z uSIl""ą lo 21 morca 1985 r. o drogllch 
publicznych (Dz.U.nr 14, poz.60). 
ArL40 teJi.e IIstawy mówI, :ie wykorzy
stywonie posa drogowego (w tym toki.e 
chodnika) do sprzedoży toworów, wy
mogn odrębnego zezwolenlo zorząd
cy dróg. W rllzle braku takIego zez
wolenia, wymierza się odpowiednie 
kory pieniężne I to w wysokości 

dziesięciokrotnIe wy:iszej od opl.oty za 
wydlInIe :r,czwolenlu (patrz poragr.l 
rozporząd:r.enlll Rudy Ministrów z 
24.01.1986 r. w sprawIe wykonunia nie
których pn.eplsów liStowy o drognch 
publicznych - Dl.U.nr 6, poz.33). 

Już po ukazaniu się tekstu w "Słowie 
Polskim", Kilar otrzymał z urz<;du kolej
ne pismo, podpisane przez zastępcę bur
mistrza Józefll Łosin, w którym zobowią 
zuje się go do uzyskania "pozwolenia 
dolyqącego $przedaiJ' lodów Z Hoózk6w 
przewotnych ... e wska1.Unych p"nktach 
miasla, w IIzgodllienill Z archilektem miej
skim". Pan Kilar uwata, że ma stosowne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
dzia/alnoki gospodarczej, gdzie wszy
stko jest czarno na białym, więc o żadne 
pozwolenie prosić jui nie musi. 

- Skoro wladze mlosto twIerdzą, że 
moje wózki jeżd:ią nielegolnie - mówi· 
powInny już downa uld:t.lllloć, np. 
skierować sprowę do kolegIum. Dlllcze
go tego nie robi,,? Bo wIedzą, i.e nIe 
mIlJllrlł<;jl. 

- To, i.e dotąd tych kar ponu Klin
rowl nie wymierzono - mówi Trybulski -
śwllldczy l) dość łllgodnym I tolerllOcyj
nym postępowonlu Ur/.ędu MIlIsto wo
bec pnnll Kilom. Z pism, Jokle 
otrzymywnl, wynlko, i.e wcnle nie by
liśmy prr.eciwnlJego pomyslowl, a pro
siliśmy jedynie, uby swój bondei 
prownd:dl zgodnie z 7J\sndllml zdrowej 
konkurencJI. 

Tymczasem "Słowo Polskic" 
opublikowało odpowiedź pani burmistrz 
na poprzcdnią notatkę o Kilarl.e. Czyta
lJlytamm.in.: 

"Po picr .... I7.e informo ... aliśmy p.Xil1,
ra, że ... pierw winicn I/reglllO"'lIć w~7.clkic 
znległości CU1l.17.0 ... 0 Zll lokal p~ III. 

B.Chrobrego 15, a dopiero polem 
angażować sil('" inne przedsięW4ięcia - bo 
skoro SUIĆ go na klIpienie CU 
wydzierżawienie drogiego kiosku, lo dla
qego nie płaci na biożqco CU1l.\7.I1? Po 
drugie. "' pieMł'szej worsji p.Kiłar, gdy 
stawił się w Unęd"ie Miejskim, rzccu
H'iście m6 ... ił o lolniej kawiarence. UT,yskal 
informacje, ie nic ma Z tym problem II i 
może lIT,yskllĆ na lo zgodę bezprzclargll, 110 

qas ściśle okre.flony, tj. do JO H"neśnia br. 
I H' HyznuqOnym na te~ cel ~pecjalnym 
miejsclI obok rol/mp. P6f.niej jcdnuk 
oka1.U1o sil(, że chodzi III o z""kly kiosk 
gastronom/qny, a tujIIi obowiązllją inne 
1.Usady. Z tymi 1.Usadomi p.Kiłar nie chce 
się pogodzić. Nie pasowało mI/ takie wska
zano przez nas m.iejsce (obok pręgierza -
recl.). U:.yllloH'anie kioskll w miojsclI 
... ska1.Unym przezp.Kiłaro począlkowo nie 
moglo być zaakceplowane z powodll ban
kil, a po jego ""prowadzenill sif lIT,yska
IUmy atrakcyjne pomieS(.qenia, kt6re wy
stawiamy do przetargII. U5ylllowllnie obok 
niell kloskll znaqnie tę atrakcyjność 

osłabi, przede wsz;y. Iklm poprzez 
zaslonięcie wilryn. Lokale w Rynkll w bli
sko 100% stano",ią własność miasla i Z 

nicll qerpiemy ważne d(JCllody do 
blIdżetII. Nic jesleśmy zaill/cresowani sta
wianiem kiosk6w wok61 RalllS(.lI, gMwnie 
Z tych względ6w, fllakże ze względ6", osIe
tycznych ". 

O gustach się nie dyskutuje, więc 
trudno przewidzieć, czy kiosk uSl<lwiony 
przez pana Kitara spodobalhy si<; 
ołowianom. Faktem jest, że niezhyt pn· 
suje on w otoczeniu 7..abytkowego ratu 
SZIł. Nietrudno jednak przewidzieć, że w 

ciągu 4 miesięcy, pieniądze zainwesto
wane w drogi kiosk (ponad 300 mln zł) 
nic zwróciłyby się w taden sposób. Dla
tego tei tak bardzo zaletało p.Kilarowi 
na pewności, że będzie mógł handlować 
w Rynku dłużej, choć nadal mial to być 
punkt sezonowy. Faktem jest jcdno -
całe zamieszanie wokół pana Kilara i je
go punktu gastronomicznego w Rynku 
spowodowane zostało w du:iej czę§ci 

brakiem jasnych, szybkich, precyzyjnych 
i jednoznacznych decyzji, regulujących 
sezonową działalnośĆ w Rynku. 

Generalny spór między panem Kila
rem a wladzami miejskimi szedł jednak 
nie o kawiarenkę w Rynku, tylko o wózki 
z lodami. Pani burmistrz odpowiedziała 
w "Słowie Polskim" także w sprawie wóz
ków: 

"Co tło obN'w.nej sprzedai;y IOO6w, 
p.Kllar - jllż ueSVI/ nie po ra" pieMł'SZ;Y -
myJi rejC1>'/rocję działalności gosptxlarC'[.ej 
Z zezwoleniem nu proll'(ldzenio określonej 
dzilllulllOści. Samo 1.UrcjeslroH'O.nie 
działalności IIie jeM wyMlIrczające do jej 
podj/lcia. Sp6r" p.Ki/arem li HW,ki lodoN'e 
llotyCU po pieMł'S(.e opłat "tylllhl ""kQl~'
sty'tl'O.nia do działlllności go~podarqej 

gmll/II miejskiL'go. SprrlH'a iiI IIreglllowa
na jest IIchwalq Rady Miejskiej " dnia 
21.07.1992 r., HO klórej /lslal1l się opkllę 1.11 
IZN'. ruclromy pllnkl sprzedlli,y w N'ysokości 
150 t)'s.zl miesięcznie. Pan Kil1lr, mimo iż 
prowadzi laką dzillłaln(JSćjl/Ż co nlljmnitj 
drugi miesil(c - nie wpłacił do kll.\y miaslll 
al/i zlol6H'ki. Po drugio lyllemlll)'qnie 

oIrr;yml/jemy sygnuły od innyc" handwN'-
06 .. " że p.Kiłarl/sta",ia swoje NW,ki K'ręq 
prowokacyjnie obok innycII stałych plln
kMN' sprzcdai,y WdóN'." 

- Niech mI POkal'" chocln:i: jednll 
osobę, którll !okariylu ~Ię, :ie moje wózki 
sprzednwoły lody pr/.ed sklePllmi kon
kurencji - twierdzi pan Kilar .. Jo w to 
nie wlenę. Jok móglbym potem 
spojrzeć w oczy wlo.~cicl~l(lw! ~"Jo:go 
~k1epu? MoLe być tllko SytUII<;jIl, że wóz
ki pn.eJei.d7..oly, nIe nIe bylo spn.edoiy. 
Zabroniłem tego osobiście. Te wózki 
mllJą jeździć wlRŚnle tllm, gdde nie ma 
lodów (teren "Plosków", okolice b/lSenu, 
ulice za wInduktem Itp.). Sprzedlłwcom 
płllcę prowbJę, wIęc rzeczywIście 

zaleŹIIlo Im, IIby być tllm, gdzIe nie mil 
lodów I spn.edoć jllk m\JwięceJ. Wiem. 
:ie ludzie blIrdzo sobie chwoJIII tokle for
my sprzedIlży lodów. 

Jei.ell chodzi o czynsl.e, nie mlłm 
ŹIIdnych 7..oleglo~cl. Te 7.oleglo~c1, które 
były, 7J\lIczono mi nu poczet kosztów 
ZWlą1Jtnycb l. remontem przy ul.Chro
brego 15. Zresztą w !oprnwie czyn zów 
toczy ~Ię mIędzy mnll o OZGKiM 
odrębnn sprawn sądown, którą w pler
ws:r.ej In!otoncjl wygrnłtm. 

Sprawa niep/aceni,1 dzieriawy za 
tzw. punkt ruchomy jest już w pewnym 
sensie rozwiązana . Pan Kilar pokazywał 
mi pocztowy dowód wpłaty 300 Iys. zł z 
dnia 24 czerwca. Miały to być pieniądze 
za jeżcJtenie jednego wózka w maju i 
jednego w czerwcu. Pani burmiSlrt:, któ
ra pisnłll odpowicdi do gazety pod ko
niec Cl.crwCll, miała prawo nic wiedzieć 
jc..~zcze, że pun Kilar 103 pośrednictwem 

poczty uregulował swoje nałeżności. 30 
lipca <!.a płacił za wózki następne 300 
tys.zł. 

Jclli chodzi o kargi na sprledają
cych lody z wózków, pilni Stclmasz.ek 
powiedzała nam, że były w tej sprawie 
telefony m.in. Z PSS "Społem", z "Delika
tesów". 

* 
W połowie lipca "sprawa wózków" 

przybrała niespodziewany obrót. Janusz 
Kilar złożył do Sądu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu pozew "o ochronę dóbr oso
bistych" przeciwko Krzysztofowi Trybul
skiemu. W jego uzasadnieniu czytamy 
m.in.: 

"Z nlezrozllm."alych PI7.YCUn - POZWil
ny, kt6ry zajmllje HV/żne stllnowisko we 
wład1.Uch miasta - od dnia 24 C'[.erwcu 
sz;ykanl/je powodll i jego praco",n/k6w w 
ten spos6b, że IIniemożliwia pracownikom 
obshlglljqcym p057.qeg6lne .. vkJil - ""ko
nyH'O.nie cunności Sprzedlli,y uJd6w, po
przez kierowllnie do nichJllnkcjonarills7JI 
Strai;y Miejsk/ej ora"policjall/l; .... CT,ynio
ne sq sTJ'kllny H' postaci niezliC'[.onycll kon
troli Ortlz pogr6iki, iż będą rekwirowane i 
konJiskoll'lII,e HW,ki. 

POH'IŃI ill/er ... l'nioH,ilł H' lej sprowic /I 
Komendall/n Policji M' Ok/K'ie. Ul,)'skalza
pewnienie, pIJ wadlln;1I 5prowy, ie poli
cjclf/cl zlJ.IIlIli wl'ro",lId"elli II' hłl/d / H:l'
padki wątlnye" ;II"'igiuICji prClco ... nik6H' 
{H/N'odll nie {H/N't6rzą się. 
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Powód nie wie, dloqeglJ poz.H'any In
~inlje te sz;ykarry, ale n/e może nie 
1.UIIH'O.i;yĆ, że przepędzenie pracownik6w 
powoda Z w6z/wm; bylos"qeg6lnie energi
qno w rejonie ulicy Defllod, gdzie jak po
wodoH'i wiadomo, czJonl'k rodziny pozwa
nego proH'O.d'ti piUl'rię. ( ... j Praco ... nicy 
powoda nękani w/w sz;y/umami mlJP'''''f} 
rer,ygnoH'tlli 1: procy :.Iwrzqe sir, ie powód 
nie 1.UpeN'n/lI im skllleqnej ochrony. Po
Ho6d nie tylko polWsi straty nwlcrialnl', ale 
nu slaltek 1.Uistllialej sytuacji 1.Upadł nu 
<.drowill_" 

I to wSzyMko, pil)'pomll1am, 7. po
wodu wózków. Szykany, inwigilacje, 
pogróżki, grożenie konfiskatą, 

prlepędzanie, masowe rezygnacje z pra
cy ... 

Pozew do sadu poparty jest oświad 
czeniem Arkadiusza T., bylego pracow
nika Kilara. - W dnill 24 czerwca 1994 
r., ok.gadz.l 7 - pisze on w oświadcze
niu. - w rejonie PłaCII Gimnu'(jalnego 
sprzedawałem Wdy "y:.·temcm obwo1ftym. 
l'od!.7.edł do mnie pan, kt6rego nie znołem 
i przedsta .. 'ił się jako bllrmislrz miasta 
Oła",lI. Zaka1.U1 mi on lu nu/III Wdaml i 
kazał mi opllścić ten leren, SlrtlSZllC mnie 
slNliq miejskq " wnioskiem do kolegium, 
IH'ierdzqc, ie nie po,~iadom $Iosownego 
zezH'Olenia. Była to moja pieMł'$'ZD praca 
ZIlrobkQwa. Na sklltek slraj'Zenia mnie 
przL7. panu bllrmistrza, opllściłem term 
Imndlll, co uniemożliwilo mi zarobkoN'O.
nie". 

R01.mawilłłelJl z komendantem 
oławskieJ pohcji, kt6ry nic potwlerd.r.ił 

informacji pana Kilara o wykorl)'Mywa 
niu policji do rlekomego szykanowania 
pracowników. Podohnie twierd/""1 
strażnicy mIejscy. Owsl.em, Mral 
interweniowała u pana Kilara rai ery 
dwa razy, ale było to wynikiem przeczy· 
lania w "Słowie Polskim" informacjI o 
tym, zc wózki z lodami jeżdżą bez zezwo
lenia. - Nil pewno nie Interwnnlo
woUśmy z i~piracjł pOJlO Trybullokiego 
- twierdzą strażnicy. 

- Pon KlIur w pozwie do "udu pbl.e, 
:ie podupodł nu zdrowiu - mówi Kny
sztor Trybulski - Ponlewllż oJe wldltĆ n
zycmych objow6w pogol'S1.enia blę jtgo 
!oto nu zdrowia, to domybIom sIę, :ie cho
d1J o zdrowie psychlcme. Mogę mu oczy
wJ.(cle glęboko _pólczuć, bo z tego typu 
choroby wychodzi sIę doŚĆ ciężko. 

No, o term mo:ie bardziej powainle ... 
Zdurzenle, Jakle miało miejsce na placu 
Gmlna7JaJnym, było Jown" prowoka<;j" 
ze strony pan o KJiam, /Ile o szczeg6łach 
będziemy rozmawlllć w IoIldde. M~Ię, l.e 
będę mógł tam dowieŚĆ rzelelneJ prllWdy, 
a wówcm.s spotkom ;,Ię ponownIe l. P"
nem Knurem w sądzie, z tym u :r.omlenl
my sIę mJejscumL 

* 
Sprawa drobna, zwykła, zupełnie 

niepotrzebnie pneksztalciła się w 
"~miertelnie poważną" rozgrywkę, w któ
rej pierwsze skrzypce zaczynają 
odgrywać wlględy czysto ambicjonalne. 
A przeciei poszło tylko o wózki ... 

Termin rozprawy nie jeM nam jesz
cze znany. 

.J. Kamiński 

ODESZLI 
(14.08 - 26.08) 

miasto i gmina Oława 
Annll Powllkow!>kH - 1922 
AntonI Wlśnlew!>k1 - 1924 
Annn Dunł\l- 1912 
Mlecl)'slow Clolek - 1928 
Jnn B1nloskórskl- 1919 
Jt'runcllo1.kll Budzlaoowska - J 91 7 
Reglnlł Po.<,lonek - 1942 
Wacław Bła7.ewlc:t - 1905 

* 
Jelcz-Laskowice 

Morlll Mo..,lowlOka • 1928 
Klllarzynll Konlu.'lA!w1>ka. 1929 
Mlchnllml (;Icolo - 1914 
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OPIW PREZENTOWANE NA lU SlRONIE 
tlE ZA~ ZGADZAJĄ SIĘ 
Z AkCJI. 

Coz barami? 
W1lI' 17/81 "WiadomaJci Oławskich" 

ukazał się artykul "Co z barami na dwor
cach" podpisany przez paJ/a Pawła WilO
wskiego. Ponieważ pan Wilowski lIie 
odpowiedzial, jakie są jego illtellcje, oraz 
fakt, iż arty/..lI.l sugt:ruje brak troski o 
pasażerów z Irwjej strony, chcialbym się 
do lego usto~u'lkowat. 

Po pierwsze wysokoJt czynszu - w 
1992 r. ~ Wilowski płacił około 4,5 m"l zł 
za 94 m powierze/mi baru wraz z zap/e
czem -czy to jest wysoka cena? Niejeslem 
gastronomikiem, nie potrafi/( ka/kulowat 
tej działa/noJci, wiem natomiast, iż od 
roku 1990 i/oJt przewożonych pasażerów 
zmiejszyla się o ponad 33%. 

Wiem również, że ta częJt 

by vnienil dzialallloJ~, więc o co właJci
wie chodzi i dlaczego dopiero teraz, po 
dwóch latach wraca do Jprawy? 

Pan Witowski w okresie działa/noki 
wprowadzi1 do baru wypożyczalnię kaset, 
którą prowadziła jego teściowa. 

Wówczm; gdy zdecydowałem si/( na 
zmiall/( przeznaczenia tego pomieszczenia 
i przetarg wygrali Panowie, którzy uruc.ho
mili tam wypożyczalnię kaset, silą rzeczy 
nalciało z/iJ...widowat tę szczątkowo ist
niejącą dotychczas i sądzę, że to jest 
właJciwy powód tego listu do redokcji. 

Bardzo zalciało mi na tym, by na 
dworcu był bar, to prawda. Podejmowa
liJmy próby, by go ucrzymat. Niestety, lIie 
uda/o się. Nic by! to przejaw, jak sugeruje 
Pali Witowski, braku troskl o pasażerów, 
a wręcz przeciwnie. Jak już wspomniałem, 
spadła frekwencja, wzrosły koszty i pomi
mo tego, że cena Ilaszych usługjest bardzo 
wysoka, przewozy pasażerJ'kie przynoszą 
straty, mimo dalacji z budżetu pO/istwa. W 
lipcu doptaciliJmy do tej działallloJci 400 
m/llzł. Nonna/ną decyzją w takiej o!)'tuacji 
powinno byt vllniejszC/lie iloJci kursów, 
pojemnoki autobusów itp. 

Nie uobili.fmy tego wlaJlliew trosce o 
pasażerów. Autobuo!)' nie są zOl/oczone 
jak dawniej. Brak nakładów inwestycyj
nych staramy się zrekompC1lsowat 
zwiększOfIą troską o estetykę i sprawnoJ~ 

WO 

LISTY * OPINIE * OŚWIADCZENIA * PYTANIA * POLEMIKI 
Drzwi, za którymi skrywa Si, wstydliwą prawd, 

W mmlonym wydolliu "WO" 
przeczytałem krótką rovnowę z p. Zofią 
Kuratowslab prominentną eksponelllką 
labudziariskiego nurtu Unii WolnoJci, co 
10 niczym zarazę rozsiewa milologię prze
vlac~/lą dla najubuiszych duchem 

W owej wypowiedzi odnotowałem 
następujący fragment wymagający usto
sunkowallia się, by jad vnyJlnych 
niedomówiell /lie paraliżował umysłów 
zbyt wielu. 

Pani Kuratowska powiada tak: "Co 
do poglądów panii p.Korwill-Mikkego -
moim zdolliem to lIie mają one nic w~pól
nego z liberalivnem. Często - zwłaszcza, 

gd» UPR wyraża zgodę na dyskryminację 
rozmaitych grup społecvlych -jest to jakaJ 
wizja po prostu antyludzka". Tyle cytat, 
teraz zwięzły komellIOrz. 

Pierwsza częJt prezemowQllych 
sądów p.Kuratowskiej zawiera słowa pra
wdy. UPR nie jest, nigdy nie była i naj pra
wdopodobniej nie będzie - frakcją libe
ralną_ FilozoficvlY liberalivn należy do 
mitów lewicowych, my za§ od niego 

odżegtlujemy sit; jak naj§cWej. UPR w 
warstwie programu ekollOmicmego 
odwołuje sit; do prywamej własrlOśc4 

kapitału, niskich podatków, pO/!stwa o 
ograniczonych prerogatywach ctc. Jł' tym 
zakresie /lasze przekonania zbliżają się do 
poglądów kłao!)'cvlych liberałów /la 
gospodarkę· 

Lecz lU uwaga! Klasycznych (pod
kreJlam) - nie zaJ współczesnych! 

W dziejowym momencie, gdy Jprawy 
ekonomii dominują /lad umysłam~ po
wstaje jakby perspektywiczny skrót, powo
dujący pomyłkę, co do rzeczywistego cha
rakteru i lIatury UPR 

Błąd - jak widM - jest z wolna kory
gowany i to przez przeciwIlików UPR Bóg 
im za to zaplot! 

Z kolei ostatnie zda1lie cylOwa1lego 
fragmerllu w wywiadu p.Kuratowskiej 
pellle jest zjadliwych lIiedamówień i oczy
wisteJ chęci dyskredytacji. Nie wiadomo 
bow;,n, co ko"kretnie Autorka ma 110 

myJli, gdYllazbyt im/a/o insynuuje, iż UPR 
popiera d»skryminację "rovnaitych grup". 

Jaka szkoda, że w wywiadzie nie malazlo 
się miejsce /10 rozwinięcie tego tajemni
czego wątku. Pozostały więc tylko 
domysły. 

P.Kuratowska jest VWllą 

orędowniczką lip. homoseksualistów i in
nych dewiantów. Po orwel/owsku nazywa 
ich grupami spolecmymi. 

W swym zaurocze1liu posuwa się tak 
doleko poza przyjęte nonny i utrwalolle 
obyczaje, iż ich związki chce podnieś~ do 
rallgi praWllie skutecvlych małżeństw. Co 
- między innymi -pozwoli tym panom na 
adopcję, gdyż, mimo trosk p.Kurato
wskiej, .rami nie są w stanie dzieci p/otkić, 
niestety. Człollkowie UPR, jak większoJt 
zwyczajnych ludzi obdarzonych elemen
tarnym poczuciem smaku i przyzwoitoJci, 
oMmiewają receptury - egzaltowanych 
adeptów lewicowych lóż i klubów. 

Byt może jest to najistollliejszym po
wodem takiej niechęci p.Kuratowskiej do 
UPR? Prawdo okazuje się prozaicma. A 
z powodu swej JmiesvwJci bywa skrywa
lIa za szczelnymi drzwiami. 

Tytuł wywiadu "Nie zamykamy się 
przed nikim" brzmi w tym kolllekście bar
dzo dwuv/Ocvlie/?/ 

A.Kolliustewski 

spo/eczem·twa, która korzysta z /laszych 
autobusów niestety zubożała w tym okre
sie. Znam wszystkie dworce PKS 'la tere
nie Dolnego Śląska. Nie przypominam so
bie, by 110 któlymkolwiek poza 
Wrocławiem był bar. 

tego starego taboru. By pokryt straty w .... ____________________________________________ _ 

przewozach pasażerskich, rozwijamy itlllą 
dzia/alnoJ~ przyllOSlqCą zyski, jednym z 
tych dzia/alt jest "urynkowietlie" dworca i 
to właJciwa odpowiedi IW temat baru 110 

O/owa jednak 10 nie Wrocław po
mijając iJaJt pasażerów, Wrocław jesl w 
odróżnieniu od Olawy węzlem komuni
kacyjnym, gdzie pasażerowie mają prze
siadki, czekają na połączenia ilp., a tym 
samym muszą karzystat z punktów gastro
nomicznych. 

Pan Wilowski jak gdyby nie chcial 
tego zauwa.żyt. 

Teraz trochę o illletłcjach Pan WilO
wski 10 troszczy się o pasażerów, to v/ów 
ma pretensje do mnie, że nie zgodzilem się, 

dworcu. 
Mam nadzieję, że redakcja wydrukuje 

to wyjamietlie, gdyż będąc 
przedsiębiorstwem usługowym bartko 
nam zależy na właJciwej ocenie lIaszej 
dzia/alnaJci. 

Łączę pozdrowienia. 
Jan Kowalczyk 

DyrekJor PKS Oława 

W tym roku po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek w Liceum Ekonomi
cznym Nr w Oławie. Wprawdzie do zakończenia wszystkich prac remon
towych pozostało jeszcze sporo, ale od 1 września zajęcia szkolne 
odbywać się będą normalnie. Ze względu na prace organizacyjne, oficjal
ne otwarcie nowej szkoły odbędzie się dopiero za kilka tygodni. 

Trwa nasz konkurs na najcieka
wsze, najlepsze, najzabawniejsze 
zdjęcie prLcclstawiającc naszych Czy
telników na wakacjach. Na Wasze fo
tosrafie czekamy w redakcji do końca 
wfLCŚnia. Przypominamy, że najcieka
WS1J! zdjęcia opublikujemy, a autor 
najlepszego - naszym zdaniem -otr-ry
ma w nagrodę aparat fotograficzny 
od sponsora, którym jest restauracja 
"Paradise". Oprócz nagrody głównej, 
prL)"Lnamy trzy wyró:mienia - nagro
dzonc liImami FUJI. Czekamy na 
Twoje zdjęcie! 

Na plaży - fot.Lulza Chwlszczuk 

PROSZĘ O GŁOS! 

Już minęły żniwa, już każdy rolnik, 
wie jaka jest rzeczywista prawda 01'/0/10-
waniu pszenicy, żyta i innych zbóż. Jak 
zadbano by to, co rolflik zebra~ sprzedat 
możliwie najlepiej, by po iniwach w rodzi
flach chłopskich nic zapanowa/- o zgroza 
- przednówek, mony lIielicmym i kiedyJ 
występujący tylko /10 przedwiośniu. Jesz
cze dźwięczą wypowiedzi wszystkich 
"ważnych" lIa te bardzo moczące chlebo
dajne tematy, a jakże mne od najprawdzi
wszej prawdy. l jak to zawsze bywa, w~:zy
scy są w porządku, nikt tutaj nikogo nic 
1Iabierał, nie oszukiwa~ lIie okradał -
zawiniła tylko trochę aura - matka ziemia 
i po raz pierwszy w historii, polski rolnik z 
torbami w Jwiat po żl/iwach iśt musi. Jak 
to się Siało, dlaczego? Trochę prawdy. 
Otóż w ubiegłym roku, jako rolnik z 38-
lelllim stażem, tak w pracy zawodowej jak 
i bezpofredniej pracy na roli, miałem za
siany jeden hektar pszenicy ozimej odmia
ny Himall. Zebrałem wówczas sprzedając 
bezpofrednio "spod kombajnu" 71q po 
250 tys./q, uzyskując za to ogólną kwotę 
17.750.000 złotych. W rolaJ bieżącym IW 
tym samym polu miałem zasianą pszenicę 
jarą odmiany Eta, zebra lem 38q. Przed 
zbiorem dokonałem rozeznallia, gdzie 
najszybciej i najkorzysmiej mogę to ziarno 
sprzedat. Jł)Ibór pad/, przy czytlllym 

d/Ii 

udziale calego kierownictwa "że tylko u 
nich uzyskam najwytszą cenę i wszelkie 
in"e udogodnienia" - "0 PZZ Elewator 
Nr 8 w Oławie. O tych gwarancjach i 
udogodnieniach nie piszę Jwiadomie, bo 
okazały się zwykłym bezczelllym 
kłamstwem. 

. Po skombajrrowa1liu, pszellicę 4 
sierpnia przywiozletno godz. 19. OOdo w/w 
jednostki. Tam niesłychany gwarom w 
osobie palla Kierownika pszenicę zważył, 
pobroi próbę i zanim datorłem do wagi, 
już ów Pan poilIfonIIOwal mnie, że moja 
pszenica wykazuje 18% zanieczyszczetl 
przy wi/gotnoki 11% i że za taki towar 
mogę otrzymat cenę 176.000 złotych za 
1 q. Po krótkiej, ale konkretnej, rovnowie 
okazolo się, że te 18% to nie są zanieczy
szczenia, lecz niewykszta/cone ziarna, że 
wi/golJloJt wynosi 8%, a le 1 l 10 z ich 3% 
doliczeniem. W myJI zasady "bo my tak 
zawsze robimy" i w rezullacie po poklepa
tlfum,,;e po ramiclliu zapropollowarlO mi 
nową cellę 210.000 złotych za q ze stwier
dzeniem "ja Panu daję". Gdybym przystał 
lIa pierwszą propozycję, uzyskałbym przy
chód w kwocie 6. 688. 000 złotyc/~ przy 
drugiej propozycji 7.980.000 złotych Z 
tego, co m; ten Pan dawa~ nIc 
skorzystałem Ziarno przekora/etn da 
przemiału. Za mąkę po przemie[ettiu 
otrzymałem 10.788.000 zlotych, a za 
otręby 2.850.000 złotych, co dolo razem 

Oława • Nowy Górnik 

Czynna ~odz'enn'e 
od godz. 10.00 do 4 rano 

lapraJ zamy na smaczne poslłl\J 

-~' 

kwotę J 3.638.000 zlotyclt. Prawie dwa ra
zy tyle, ile mi "wspaniałomyJlIIi" dawali 
"po vlajomoJci'~ po sąsiedzku, po prostu 
po naszemu, zgodllic i w illleresie dobrze 
pojętego w ich mniemaniu wolnego rynku. 

Zamiast komentarza, posłużę się, ja
ko chłop, chłopską filozofią, bo akurat 
taką mam myJ/. Nie tak dow1l0 tzw. "ban
da czworga" miszczylaby Chi1ly. Dzisiaj 
czterech ludzi, tj. Kierow1lik i magazy1lier, 
mama z córkib mogą zniszczyć rolnictwo 
na terenie byłego powiatu oławskiego, czy 
oby tylko alawskiego? 

Czy takie rzeczy lub do nich podob1le 
nie dzieją się w całej Polsce? Co to się 
stało? To pytanie oraz szereg innych, jakie 
można wyciągnąt na podstawie mego 
przykładu, upoważlliają mnie do zasta"o
wienia się (a może itlllych też) dokąd my 
zmierzamy? 

Kto w imię wolnego rynku, demokra
cji, pluralwnu obowiązującego prawa i 
praworządnoJci chce i 1Iistczy nas jako 
naród i patistwo. 

Prawdy lej /lfkt 1Iie zmieni, że gdy 
chłop jest biedllY to i Paristwo też biedne. 
A to nieslety istnieje już od szeregu lal i 
coraz bardziej się utrwala. 

J.M. 
(imię i nazwisko 

do wiadomości redakcji) 

PODZIĘKOWANIE 

Podziękowania dla sponsorów im
prezy "Miss Lata '94" i wszystkich, którzy 
wierzyli w nasze zwycięstwo oraz 
podziękowania 7.3 udaną zabawę w ''Tro
piku" składają: 

"Miss Luta '94 - Beata Kozioł 
oraz III wicemiss -

Katarzyna Zych 

. 
DYZURNE 

PRZEDSZKOLE 
17 września (robocza sobota) 

dyżur petnić będzie Przedszkole 
Nr 3 na osiedlu Chrobrego. Do 
przedszkola w tym dniu przyjmo
wane będą dzieci z całego miasla. 
Zainteresowani rodzice proszeni 
są o wcześniejszy konlakt w tej 
sprawie, do 15 września, do godz 15 
- teI.37-421. 



~~ iii IOO ~ ;BLUlY I SPODNIE DRESOWE, 
DORVS 

Spółka z 0,0, 

ZATRUD I 
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE 

DZIEWIARSTWO * KONFEKCJA 
POŃCZOSZNICTWO * BIELIZNA 

KURTKI JESIE~~~ :At dzi~ 
-655 

szwaczki 
i absolwentów 

ZAPRASZAMy~\\!!!~:"::'''''''''::''::::'::J pomy1.l o jeili:.nJ. 

w poniedziałki-piqtki godz. 9.00- 18.00, soboty godz. 9. 00· 14.00 l now!:J1n 'tOku 

Po okresie próbnym 
gwarantujemy stałe 

zatrudnienie 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW UMOWNE TERMINY PtATNOŚCI ukofn!:J1n 

S, ,:.. lIU1TOWA l f1J~A 
OSIEK 133 

TEL. 317-07 

GABINET 
INTERNISTYCZNO

-ULTRASONOGRAFICZNY 

BADANIA JAMY BRZUSZNEJ DZIECI 
I DOROSlYCH, GRUCZOŁU 

TARCZYCOWEGO I PIERSIOWEGO. 
PROSTATY 

lek. chorób wewnętfZ[lych 

~UJa Superson-tJ3yra 
POSIADAJĄCA CERTYfiKAT POLSKIEGO 

TOWARZysTWA ULTRASONOGRAfiCZNEGO 

ul. Opolska 7, tel. 33-719 

HURTOWNIA DROBIU 
uKURCZAKu 

Stanowice 87 (przy trasie Oława . Wrocław) 

Zaprasza Klientów indywidualnyoh i hurtowników do zakupu 
świeżyoh kurczaków i podrobów po cenach własnyoh: 

KURCZAK . 40.000 zł/kg ŁOPATKI · 8.000 zł/kg 
· 43.000 zł/kg 
- 60.000 zł/kg 
· 65.000 zł/kg 

UDKA - 54.000 zł/kg PODROBY 
PIERSI . 82.000 zł/kg KURCZAK WĘDZONY 
SKRZYDEŁKA . 30.000 zł/kg UDKA WĘDZONE 
PORCJE ROSOŁOWE . 16.000 zł/kg 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE W GODZ. 6.00 - 22.00 

lek. stomatolog 
Anna Rok-Kuźniarska 

PRZYJMUJE PRYWATNIE 
W PRZYCHODNI 

REJONOWEJ NR 3 
PRZY UL. CHROBREGO 

W CZWARTKI OD 15 DO 17 

PRYWATNY 
GAIlNET 

STOMATOLOGICZNY 
Oława. ul. Rybacka 5 

(Zakłady 1\vorzyw Sztucznych) 

LECZENIE W ZNIECZULENIU. 
ZACHODNIE MATER,IALY. 

LAKOWANIE ZĘBOW, 
PROTETYKA, 

KORONY PORCELANOWE 

lek. stomatolog 
D. Grzegorczyk 

Życzymy udanycli ZaK;y.pÓW 

HANDLOWA 
SPÓŁDZIELNIA PRACY 

Oława, ul. 3 Maja 20/22 

• 
WYDZIERZAWI 
na dogodnych warunkach 

~owierzchnie 
han(łlowe i biurowe 

1) w OH "Senior" - Oława,{ Rynek 22 
II piętro 58 mL oraz 160 m2 

2) w OH "Junior" - Oława, ul. 3 Maja 2 
I piętro 13,5 m2 

3) powierzchnie biurowe różne - w biurowcu 
w Oławie przy ul. 3 Maja 20/22 
(na parterze, I i II piętrze) 

Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem nr 326-56 
(w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00) 

FIRMA .. 
SKŁAD OPAŁU 

Oł..AWA. uUtótana 2. tel./falt (711)899-84 i 340-27 
emu: w atrzellDie. ~~owte. Jelcn-Laakowlcach 
przy stacjach towarowych PKP 

OFERUJEMY TANIO 00 SPRZEOAżY 

WĘGIEL, KOKS, MIAŁ 
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY TELEFONICZNJE 

W OŁAWIE: 
TEL 399-84 00 15.00 
TEL 340-27 PO 16.00 

~j4pPETORR~ 
IMPORTER 
SPRZĘTU 
SPORTOWEGO 

~: 
DRESY, KOSZULKI, 

SPODENKI, SZORTY, 
TORBY SPORTOWE, 

PLECAKI, 
SPRZĘT TENISOWY 
I BADMINTONOWY 

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

Zapraszamy 
od poniedziałku do soboty: 8.30 - 17.30 

Oława, 
uj. ŻOłnierzy AK 

(warsztaty szkolne) 

'Tomasz JasińsKi 

KOMPUTEROWE WYWAŻANIE KÓŁ 
SPRZEDAŻ OPON I DĘTEK 

I Q if!1ijI!I3i'itlR,1!,I Ilt];J 1& tel. 38·852 
Zapraszamy od 8.00 do 18,00, w soboty od 8.00 do 14.00 

WULKANIZACJA 
OłaWI, ul. PAŁACOWA 3 (obok Komendy Polloji) 

'Tomasz Jasiński 
SPRZEDAŻ NOWYCH OPON, DĘTEK I FELG 
PO CENACH HURTo\NVCH 

PROWADZIMY RÓWNJEŻ SPRZEDAŻ 
OPON I FELG UŻYWANYCH 

ZAPRASZA n' OD 8.00 00 17.00, SOBOW OD S.OO 00 IZ.OO 

. NAPRAWA OPON BEZDĘTKOWYCH 
systemem PANG oraz REMA TlP TOP 

WYWfłŻfł"IE KÓŁ 
PRACUJEM~ CAłĄ DOBĘ - TEL. 388-52 
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Kobieta z wydm , 

Miasteczko P. to mate nie ku
rort, ale niebrzydka nadmorska osa
da, petna w sezonie ruchu i gwaru, 
punkt zbiórki dla spragnionych "cy_ 
wilizacji" turystów z okolicznych ci
chych wiosek. Wieczorami tętni 

t}'cie w smażalniach, dyskotekach i 
kawiarenkach. Nocą grupy rozba
wionych ludzi wracają nędznymi, 

piaszczystymi drogami do swoich 
kwater, głośno gawędząc. Nikt tu nie 
szuka samotności, raczej szuka się 
towarzystwa, bo ciemność, las i szum 
niedalekiego morza poucza ludzi o 
ich kruchości. 

Tego lipcowego dnia "z ryby" w 
P. wracały dwa zaprzyjaźnione 
małteńslwa. Jut niedaleko mieli do 
rybackiej wioski, w której spędzali 
wczasy. Zartowali, że muszą 
kupować ryby, choć obaj mężczyźni 
prÓbowali codziennie swych sił z 
wędką, śmiali się. Wtem jedna z 
niosących latarkę kobiet potknęła 

się. Promień światła zachwiał się, 

przejechał po porośniętych rzadką 
trawą piachu. - Jezus! - krzyknął Ka
rol P. i rzucił się w kierunku wydmy. 
Trochę na wydmie, trochę na pobo
czu drogi leżała młoda kobieta, 
leżała bez ruchu, wpatrując się w 
gwiaździstc niebo. Barbara Z., le
karka natychmiast przyskoczyła do 
kolegi. Ale nawet laik nie miałby 
kłopotu zakreśleniem stanu. Piękna 
nieznajoma - bo była naprawdę 

pi<fkna, długonoga, z burzą natural
nych czarnych włosów - bez wątpie
nia nie żyła. Karol P. z żoną Janką 
miał zostać przy zwłokach, zaś 

państwo Z. ruszyli do miasteczka po 
siły fachowe, przywykłe do obeowa
nia z trupami. 

Kiedy nyska nadjechała, robiło 
się już jasno, lipcowa krótka noc 
dobiegała końca. Karol P. mial za
czerwienione, zapuchnięte oczy, co 
z niejakim zdziwieniem 
skonstatowała jego żona. Kto by 
powiedział, że mąż jest taki wrażliwy, 
no, no - pomyślała chłodno pani 
inżynier, znana z precyzji i przytom
ności umysłu. Ona też jeszcze przed 
przyjazdem fachowców obejrzała tc
ren. Ślady na piasku pojawiły się 
znienacka, jakby . kobieta tu 
przyfrunęła. Lub - przyjechała, 
wysiadła z samochodu, tyle że ślady 
pojawiły się na środku, a nie z boku 
drogi. Pani inżynier kręciła głową, 
krążyła wokół, ale starała się nie 
zacierać śladów. Zresztą jej nietypo
we ślady łatwo było odróżnić od tych 
poprzednich. Karol siedział osowiały 
obok zwłok. To też dziwne - po
myślała Janina P. - że tak blisko sie
dzi. 

Policja obejrzała teren, 
przepytała małżonków. Nie, nikt tej 
kobiety nie znał ani nie widział. Za
pisano sugestię Janiny P., te kobieta 
przyjechała tu samochodem tereno
wym z otwieranymi z tyłu drzwiami. 
- Przyczyna śmierci będzie znana po 
sekcji - oznajmili funkcjonariusze -
bo na oko lO nic jej nie jest! - zdziwił 
się najmłodszy. Janka P. zwróciła pa
nom uwagę, że gdzieś powinien być 
drugi, nielypowy kolczyk ofiary, bo
wiem takich kolczyków nie nosi się 
pdjedynczo. Policjant zapisał i lę 

informację. Zaproszono wszystkiCh 
na komisariat koło południa. 

Państwo P. weszli razem z 
państwem Z do gabinetu. - No, pan 
się przyzna! - rzucił śmiechem dowcip 

policjant, zapraszając do kawy. Traf 
chciał, że patrzył na Karola P. 
Uśmiech zamarł na twarzach znajo
mych Karola, gdy ten rzekł głucho: -
Tak, znałem Ankę ... Po czym zemd
lony osunął się na służbowy fotel. 
Wszyscy zdębieli, z wyjątkiem pani 
Z., która rutynowo zaczęła nieść po
moc, cucąc sprawnie kolegę. Dla Ja
niny P. stała się jasna przyczyna 
smutku męża. Ale skąd się owa An
ka wzięła na drodze? Pytanie 
pozostało bez odpowiedzi. Z pew
nością nie za sprawą Karola' Anka 
znalazła się na piasku sama i mar
twa. Sekcja zwłok.. wykazała wylew 
krwi do mózgu w następstwie ude
rzenia w tył głowy, ale nie było 

żadnej, najmniejszej ranki. Zgon 
nastąpił w czasie, na który Karol miał 
alibi w postaci towarzystwa żony i 
państwa Z. Dziewczynę poznał przy 
łowieniu ryb. Potem już nie łowił, 

tylko biegał na randki. Ot, flirt wcza
sowy, miłosna przygoda na dziś, jak 
ustalili oboje. 

Nieco światła na sprawę rzucHa 
współlokatorka Anny M. Zeznała, 
że feralnego dnia podwoziła je z P. 
... policja, swoją nową, zachodnią te
renówką. One były z dwoma panami 
z tyłu no i ... Mniejsza o szczegóły, w 
każdym razie dziewczyna 
stwierdziła, że w pewnym momencie 
zauwat}'ła nieobecność koleżanki. 

Wypadła? Nie wiadomo. Nikt nic nie 
pamiętał. Obejrzano wóz. W jakimś 
zakamarku leżał kolczyk Anny M. 
Niestety, w niczym nie zmieniło to 
sytuacji. Może wypadła, może ktoś 
ją niechcący wypchnął... 

To było rok temu. Do dziś nie 
wiadomo, co się zdarzyło na piasz
czystej drodze. Janina P. wybaczyła 
mężowi. 

s.s. 

• y I 
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Motoryzacja 

"Nie wiem co się stało 
przejetdżałem przez tory i nagle sa
mochód zarzucił, stanął w poprzek 
drogi - o mało nie doszło do wypad
ku". Kierowca był zdziwiony, ale gdy
by znał stan amortyzatorów w swoim 
samochodzie wiedziałby, że to 
wła~nie brak amortyzacji stał się 
przyczyną zagrotcnia. Niewielu kie
rowców zdaje sobie sprawę, te 
amortyzatory to jedno z 
ważniejszych ul7,ądzeń w samocho
dzie, wpływające na bezpieczną 
jazdę· Właśnie - bezpieczną jazdę, a 
nie tylko jej komfort. Wielu kierow
ców nie sprawdza amortyzatorów 
zakładając, te nawet jeśli są zu1.yte, 
to tylko będzie nieco bardziej trzęsło 
na wybojach i nic poza tym. Niepra
wda! Zużyte amortyzatory powo
dują, te samochód jest niestabilny 
na zakręcie, może gwałtownie 
zmienić tor jazdy, a na wybojach 
mate dojść do uszkodzenia zawie
szenia. 

Po czym poznać, te amortyzator 
nadaje się do wymiany? 

Wystarczy na postoju mocno 
nacisnąć na maskę lub tył samocho
du. Je~1i auto "bujnie się" więcej niż 
dwa razy - amortyzator jest do wy
miany, nie będzie tłumił skoków au
ta na nierównościach. Poza tym nie
sprawny amortyzator spowoduje 
szybsze zużywanie się opon, elemen
tÓw zawieszenia. 

Jeśli mamy do naszego aula do 
wyboru: amortyzalary olejowe lub 
gazowe - lepiej wybrać gazowe. Te 
ostalnie - wbrew pozorom - również 
wykorzystują olej do tłumienia 
drgań, przy czym do zbiorniczka ole
ju wpompowany jest azot, który za
pobiega pienieniu się oleju i popra
wia własno~ci tłumiące. 

Równie często jak o amortyzato
rach kierowcy zapominają o opo
nach i właściwym w nich ciśnieniu. A 

wo 

to jest również ważnym elementem 
bezpieczeństwa w samochodzie. 
Watne jest, aby w kołach było ciśnie
nie zalecane do danego typu auta. 
Zbyt wysokie ciśnienie spowoduje 
przedwczesne zut}'cie opon, ciśnie
nie za niskie spowoduje z kolei, te 
opona będzie szybeiej się nagrzewać 
(na skutek uginania), ciśnienie w niej 
mote.gwałtownie wzrosnąć, co grozi 
- w skrajnych przypadkach - roze
rwaniem w czasie jazdy! 

Przy okazji oglądania opon i 
sprawdzania ciśnienia warto też 
zobaczyć, czy na felgach umocowa
ne są ciężarki wyważające koło. Prl)' 
wjetdianiu na krawętniki, na dziu
rach w jezdni ciężarki mogą odpaść, 
a wówczas koło "bije". Do~wiadczo
ny kierowca wyczuje to w postaci 
drgań kierownicy, mniej do~wiad
czony taką sytuację złot}' na karb 
nierównej jezdni. Skutkiem 
jetdżenia z niewyważonym kołem 
jest szybkie zut}'cie opony; łot}'sk 
oraz zawieszenia. Naprawa pojazdu 
pochłonie później kilka milionów, 
założenie ciężarka i wywatenie koła 
lO wydatek rzędu 30-50 tys. zł. 

Ważnym elementem 
wpływającym na bezpieczną jazdę są 
mate luzy "na kierownicy". Luzy w 
układzie kierowniczym muszą istnieć, 
inaczej nie moglibyśmy obrócić kołem 
kierownicy. Ale z czasem luzy 
powiększają się, tzw. jalowy skok kie
rownicy jest coraz większy, w niektó
rych aulach trzeba obrócić kierownicę 
o pół obrotu, aby koła zareagowały! 
Mniejsze luzy można skorygować, 
większe wymagają wymiany elemen
tów układu kierowniczego. Trzeba też 
pamiętać, te sprawdzenie luzu "na kie
rownicy" to pierwsza czynność jakiej 
dokona policjant, kiedy będzie 
kontrolował nasz poj37..d. Nie warto 
więc narażać się na kolizję i - dodatko
wo - na mandat. R.D . 

••• fot. J. Langiewicz 
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Bardzo tle rozpoczęli nowy se

zon oławscy piłkarze w III lidze, cze
go zresztą się 6bawialiśmy, pisząc o 
kłopotach przed pierwszym me
czem. Do przewidywanej absencji 
Bogdana Saka, Dariusza Bęsia I 
Tomasza Watrala (kary za kartki) 
oraz biorącego ślub Krzysztofa Ko
nona - doszła niespodziewana nie
obecność Jarosława Morom (kon
tuzja), a także przeciągnęły się 
problemy z bramkarzem. Bez 
sześciu podstawowych zawodników
takie osłabienie nie może przejść 
bezboleśnie. Efektem była bardzo 
wysoka porażka 1:4 w Zarach z 
Płomieniem, który po awansie grał 
pierwszy mecz na własnym boisku. 
Jedyną bramkę dla Moto-Jelcza 
zdobył Krzysztof Łuszczyński. Za 
to w następnej kolejce, już z Mariu
szem Iwanem w bramce oraz z 
Bęsiem, Sokiem i Morozem, ale bez 
Konona, który przeszedł do I-ligo
wego Sokoła Pniewy, nasza jedena
stka rozgromiła w Oławie Orła 

Ząbkowice, też beniaminka, aż 5: 1. 
Cały nasz zespół, świc;tnie się rozu
miejący, pokazał się z dobrej strony, 
a rzadko spotykaną skutecznością 
błysnął Mieczysław Łuszczyński. 

Zdobył on cztery bramki, w tym kla
syczny "hat trick", tzn. trzy kolejne 
bramki. Jedną - Marek Grabowski. 
Oprócz nich, wyróżnił się 

wszędobylski obrońca, Waldemar 
Żelasko, który powrócił do macie
rzystego klubu po służbie wojsko
wej. Na trzeci mecz, do Stall Chocia
nów, Moto-Jelcz pojechał już z 
Watralem, któremu skończyła się 

kara za czerwoną kartkę w ostatnim 

Da 
spotkaniu poprzedniego sezonu. Ta 
kolejka rozgrywana była we środę, 
24 sierpnia, więc w zespole Chocia
nowa wystąpiło sześciu zawodników 
z l-ligowego Zaałębia Lubin, które 
formalnie połączyło się ze Stalą. Ta
kie dziwaczne fuzje, bez ujednolice
nia nazwy, dopuszcza się teraz w 
PZPN! Nie pomogły gospodarzom 
te wzmocnienia. Moto-Jelcz zagrał 
najlepszy mecz z dotychczasowych. 
Mimo, że już na samym początku 
gry stracił bramkę, to jednak do 
przerwy odrobił stratę i objął prowa
dzenie, którego nie oddał do końca, 
utrzymując zwycięski wynik 2:~. 

Obie bramki zdobyli nasi obrońcy po 
rzutach rożnych. 

Najpierw Watrai potężną 

bombą zaskoczył bardzo dobrze 
broniącego w całym meczu 
Banaszy6skiego (broniącego bram
ki Zagłębia w pierwszym meczu w 
ekstraklasie), potem nie do obrony 
była "główka" Bęsia. Przypomniał 

sobie dobre dni Marek Grabowski, 
Iwan potwierdził swój talent, nie do 
upilnowania był M.Łuszczyóski, 

który seryjnie ośmieszał rywali, ale 
bardzo pechowo wykańczał akcje. 
Nie zdobył ani jednej bramki, 
zresztą podObnie jak w następnej 
kolejce, w której oławianie grali na 
własnym boisku z Karkonoszami 
Jelenia Góra. Znów cała seria 
wspaniałych zagrań i zmarnowanych 
sytuacji podbramkowych. Popular
ny "Murzyn" jest z życiowej formie, 
ale wprost zadziwił w tych dwóch 
meczach nieskutecznością. Jelenio-

górzanie przegrali w Oławie tylko 
0:2, a wynik jest chyba najskromniej
szym wykładnikiem tego, co działo 
się na boisku. 

Szczególnie w I połowie przy
jemnie było patrzeć na bardzo 
składną grę gospodarzy, na akcje 
Szymona Jarząba, który po niemal 
rocwej przerwie, spowodowanej 
kontuzją, staje się postacią pier
wszoplanową, a także Mariusza 
Krzemienia. Imponująca jest posta
wa formacji obronnej, dyrygowanej 
przez doświadczonego Bogdana Sa
ka, spokojnie radzącej sobie z rywa
lami. 

Tak grający, ale troszkę lepiej 
strzelający Moto-Jelcz nie powinien 
mieć większych trudności z zajęciem 
czołowego miejsca w tabeli. Z 
osiemnastej pozycji już wspiął się na 
czwaną. Trzeba jednak pamiętać, że 
czterej pierwsi rywale to drużyny, 
które ostatnio awansowały, a więc 
mniej doświadczone, choć zwykle 
bardzo bojowe. Zobaczymy co 
będzie dalej. 

Trener Zdzisław Nabiałczyk 

wierzy w swoich podopiecznych i ma 
nadzieję, że będzie lepiej, a ich 
trochę słabszą dyspozycję strzelecką 

złożył na karb przemęczenia wyj
ątkowo wyczerpującym meczem w 
Chojnowie, w środku tygodnia. 

Poczekajmy więc na dalsze 
występy Moto-Jelcza. 4 września po
jedzie on do Piasta Iłowa, a trzy dni 
p6:tniej, we środę, do Oławy zagości 
jeszcze jeden beniaminek, dotąd 

Lotny finisz TOUR DE POL GN OPE 

W dniach od 4 do 11 września br. 
na trasie z Wrocławia przez Legnicę, 
Kłodzko, Rybnik, Bielsko-Białą, 

2ywiec, Kielce do Warszawy prze
prowadzony będzie 51 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Tour de Pologne OPEN: 

Wyścig dookola Polski rozgry
wany w 1993 roku po raz pierwszy w 
kategorii OPEN stal się wydarze
niem sezonu sportowego. Spotkał 
się z wielkim zainteresowaniem 
społeczeństwa naszego kraju. Był 

także pilnie obserwowany przez 

ZAWODY 
STRAŻACKIE 

11 września, na stadionie 
sportowym w Oławie, o godz.l! 
rozpoczną się rejonowe zawody 
sportowo-pożarnicze Ochotni
czych Slraży Pożarnych reprezen
tacji mlodzieżowych chłopców i 
dziewcząt, w kategoriach wieko
wych 12-15, 15-18 lat. W progra
mie zawodów biegi sztafetowe j 

ćwiczenia bojowe. Impreza po
l rwa ok.4 godzin i zakoljczy się 

tradycyjną degustacją grochówki 
strażackiej z kuchni polowej PSP 
z Otawy. 

Zapraszamy. 

Ol · . 5 WRZEŚNIA, ni. Chrobrego 
W aWle (przed Kwadraciakiem), ok. g. 12.30 

•••• międzynarodowe władze kolarskie 
oraz dziennikarzy z całego ~wiata. 
Pozyskał sobie wielu zwolenników w 
zawodowym świecie kolarskim, jak i 
w gronie sponsorów m.in. Fiat, Co
ca-Cola, PKS, Ferrero. 

W bieżącym roku, w wyścigu 
udział wezmie ok.150 zawodników, 

Akcja 
"Wystawka" 
ZA DARMO 

Otawskie Zakłady Gospodar
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
przypominają, że w knidy pier
wszy poniedzlułek miesiącu na 
koszt tego zakładu wywożone są 
zbędne przedmioty domowego 
użytku. Miejsce składowania 

obok kontenerów lub dużych po
jemników. 

w tym 8 ekip zagranicznych. Szcze
gólną atrakcją będzie udział kolarzy 
reprezentujących najsilniejsze grupy 
profesjonalne. 

Dyrektorem wyścigu jest 
Czesław Lang. 

słabo się SpISUjący -
Obra Kościan. Mecze 
z trudniejszymi prze
ciwnilcami będzie 

miała nasza jedena
stlca dopiero od 
połowy rundy jesien
nej. Trudniejszymi teoretycznie, bo 
przecież w futbolu nigdy nie można 
przewidzieć lepszego lub gorszego 
dnia, a takie zdarzają się lcażdemu. 

Na 13 września przewidywany 
jest towarzyski mecz Moto-Jelcza z 
I-ligowym Sokołem Pniewy, do któ
rego przeszedł Krzysztof Konon. 
Zapewne zgodnie ze zwyczajem, Za
gra on I połowę w drużynie Moto
Jelcza, a drugą - w barwach swojego 
nowego klubu. Będzie to okazja do 
wręczenia Krzysiowi telewizora, któ
ry ufundowała "Gazeta Dolnoślą
ska" - wrocławski oddział "Gazety 
Wyborczej" - zdobywcy tytułu króla 
strzelców w minionym sezonie trze
cioligowym. Ten tytuł podzielił nasz 
wychowanek z Markiem Kasprzyc
kim (Kryształ Stronie ŚI.). Obaj 
"królowie" nie grają obecnie w swo
ich macierzystych drużynach; Ko
non - bo nastąpił jego transfer do 
Pniew, a Kasprzycki - bo leczy ciężką 
kontuzję nogi. 

Na nowego "króla" kandyduje 
M.Łuszczyński, prowadził w klasyfi
kacji po zdobyciu czterech bramek w 
meczu z Orłem, ale tymczasem 
został wyprzedzony przez Samka z 
Bielawianki. To jednak dopiero po
czątek, za nami 4 z 34 spotkań, nasz 
napastnik zadziwia swoją techniką, 
wystarczy staranniej . przykładać 
nogę··· 

Na koniec -sprawa pucharu Pol
ski. Najpierw, w I rundzie centralnej, 
było niespodziewane wysokie 

17 

zwyci4;stwo osłabionego Moto-Jel
cza nad Kutuią w Jaworze - 3:0, w 
tym dwie ostatnie bramki zdobyte 
przez Konona przed transferem. 
Potem okazało się, że oławianie 

przegrali walkowerem i nie Moto
Jelcz w Oławie, tylko Kuźnia w Ja
worze grać będzie z II-ligowym Na
przodem Rudułtowy. 

Zadecydowała nieforunna zmiana, 
dokonana przez naszego trenera na 
3 ... minuty przed końcem tego me
czu. Działacze wraz z trenerem za
pomnieli o drobnym szczególe regu
laminowym. OtÓŻ wedle ogólnie 
obowiązujących w Polsce przepisów, 
można wymienić w trakcie meczu 
trzech zawodników, ale w tym bram
karza (i dwóch zawodników z "po
la"). Natomiast tytułem ekspery
mentu, w III lidze dolnośląskiej 

wprowadzono zasadę, te mO'Łna 

wymienić dowolnych trzech zawod
ników. Nasi "szefowie" o tym zapo
mnieli, wymieniono trzech zawodni
ków "z pola", w tym trzeciego tuż 
przed końcem meczu, który przy sta- . 
nie 3:0 można było spokojnie dograć 
w dziesiątkę, a nawet w dziewiątkę. 

Tak to się sami wyeliminowaliśmy, 

choć specjalnie nie ma czego 
żałować. Ostre mecze pucharowe 
często przynoszą kontuzje i kartki, 
których tym razem unikniemy. Na 
sukcesy pucharowe jest zawsze 
czas ... 

EB 

Gwałt nad stawem 
20 sierpnia, ok.godz.4 w nocy, na 

terenie ośrodka wypoczynku świąte
cznego nad jelczańskim stawem, 
zgwałcono l8-letnią mieszkankę Jel
cza-Laskowic. Poszkodowana wraz z 
grupą znajomych bawiła się na dys
kotece. W pewnym momencie, 
dziewczyna z młodym mężczyz.ną 
zniknęli w pobliskim lesie. Po 
gwałcie, który właśnie wtedy miał 
być dokonany, domniemany spraw
ca wraz z kolegami odjechał polone
zem z jelczańskiego ośrodka. Na 
cale szczęście zanotowano numer 
pojazdu. Okazało się, że podejrza
nym jest 22-letni mieszkaniec Strze-

lina, były bokser, karany wcześniej 
m.in. za czyn lubieżny. Prokurator 
Rejonowy w Oławie zastosował wo
bec podejrzanego środek zapobie
gawczy w postaci tymczasowego are
sztowania. Podejrzany nie przyznaje 
się do winy. Twierdzi, że do zbliżenia 
doszło za zgodą poszkodowanej. 
TymC:L8sem mieszkanka Jelcza-la
skowie, k.tóra powiadomiła policję o 
gwałcie, odniosła obrażenia, wska
zujące na użycie wobec niej siły. 

Sprawę bada obecnie Prokuratura 
Rejonowa w Oławie. 

(ck) 
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Dzieje ~iekt6rych miejscowości z okolic Oławy 

Kurów to stara wieś, której po
czątki sięgają XIII wieku. Pierwsze 
wzmianki o biej pochodzą z roku 
1294. Jeteli przyjmie się, te pierwsza 
informacja w dokumentach jest jed
noznaczna z początkiem wsi, to 
chcąc-niechcąc w bietącym roku mi
ja 700 lat od tej pierwszej wzmianki. 
Dla wsi jest to bardzo piękny jubile
usz, ale niestety, wielka szkoda, te 
niewielu mieszkańców Kurowa o 
nim wie. Wkładem "Wiadomości 
Oławskich" i moim własnym, jako 
autora tego artykułu, w ewentualne 
obchody 700-lecia Kurowa jest 
spopularyzowanie historii. miejsco-
wości. -

W archiwach odnaleziono dwa 
dokumenty pochodzące z tego sa
mego roku - 1294. Pierwszy z nich 
mówi o transakcji, jakiej dokonał 
właściciel Kurowa, niejaki Ulryk 
Szenke, sprzedając swemu bratu 
Piotrowi 10 łanów pola na terenie 
dzisiejszej wsi Niemi!. Drugi doku
ment spisany jest z okazji 
uposażenia kościoła i sołtysa we wsi 
Chwalibożyce. Jednym ze świadków 
był Herbusius - sołtys Kurowa. Ku
rów jest zapisany jakO Cawerow. 
Obecność we wsi sołtysa świadczy, te 
Kurów był zorganizowany na prawie 
niemieckim, co zresztą wcale nie 
znaczy, że mieszkańcami wsi byli 
Niemcy. Gdyby we wsi mieszkali ob
cy osadnicy, to chyba wieś nosiłaby 
nazwę niemiecką, a w przypadku 
Kurowa długo funkcjonuje polska 
nazwa. 

W 1375 roku nazwę wsi zapisano 
jako Kowrow. 

Bracia Szenke byli prawdopodob
nie potomkami jakieg~ niemieckiego 
rycerza będącego na służbie u księcia 
śląskiego. W XIII wieku rycerzy nie
mieckich wcale nie było tak dużo, więc 
siłą rzeczy. w przeważającym tywiole 
lowiańskim, ulegli oni polonizacji, 

przynajmniej częściowej. Polskie 
otoczenie często tym ludziom 
nadawało swojsko brzmiące przydo
mki, przezwiska typu: "Grom", 
"Drzemlik", "Kur". Nazwa wsi "Ku
rów" znaczy tyle co "wieś Kura", "Ku_ 
rów dwór". Prawdopodobnie to UI
ryk Szenke był nazywany Kurem. 
Bracia Szenke byli równiet nazywani 
N iemcami, co znalazło odbicie w na
zwie wsi Niemi!. Nazwę tej wsi, zapo
czątkowanej przez Piotra Szenke, 
wyprowadza się od słowa "niemy", 
"Niemiec", co znaczy: człowiek, z 
którym nie można się porozumieć. 
Ulryk zenke, jako właściciel dużych 
polaci lasu i pól leżących po dwu 
stronach rzeki Oławy, miałdośćduŻ)' 
solidny dwór, a że czasy były niespo
kojne, wokół swego domostwcl kazał 
zbudować wał ziemny licowany 
C"Lęściowo kamieniami, z solidną 

bramą. Na ślady średniowiecznego 
dworu czy też zamku w Kurowie na
trafiono w roku 1905 przy okazji ro
bienia wykOpów pod fundamenty 
domów mieszkalnych dla załogi [01-

warku. 
Nie wiadomo do którego roku 

rodzina Kura posiadała wieś. Z na
zwiska znani mi są dopiero szesna~to-, 
a moie pi<;tnastowieczni wlaściciele 

wsi Kurów, von SeboUendorfowie, 

-I 
czyli inaczej panowie SObociska,lub 
"z Sobociska". 

W roku 1658 właścicielem wsi 
został Zygmunt, pan Sobociska, 
WaWrleńczyc i Kurowa. Z doku
mentu wynika, że ''wielce szlachetnie 
urodzony pan Zygmunt z Sobociska 
otrzymał tę posiadł~ wraz z 
przynależnościami w październiku 

1658 roku". Wieś Kurów otrzymał 
on w wyniku podziałów spadkowych, 

z czego można wnioskować, że już 
wcześniej była ona w rękach tej ro
dziny. Na starym przykościelnym 

cmentarzu w WiLowicach znajduje 
się dobrze zachowany grObowiec 
dwóch młodych kobiet: Anny i Zu
zanny von Sebottendorf, z Kurowa 
zmarłych 15 lutego 1598 roku, oraz 
znajdował się, teraz zlikwidowany, 
grobowiec Brozanisa von Sebolten
dorf z Wawrzeńczyc, zmarłego 1 sty
cznia 1586 roku. Grobowiec dwóch 
kobiet został zbudowany zgodnie z 
kanonami sztuki renesansowej. 
Dwie płaskorzeźby naturalnej wiel
ko~ci przypominają wygląd 
zmarłych. Napisy umieszczone na 
grobowcu nie pozwalają stwierdzić 
przyczyny zgonu i wieku zmarłych. 
Grobowce Le świadczą o rym, że ro
dzina panów z Sobociska posiadała 
Kurów w XVI wieku. 

Niedaleko od wejścia na kuro
wskie podwórze folwarczne, pier
wotnie w ogrodzie kwiatowym, 
później w sadZie, a teraz na łące, 

znajduje się nieregularna płyta ka
mienna z wykutym krzyżem, będąca 
nagrobkiem tajemniczego "Rycerza 
z Kurowa". Rycerz ten miałby być 
rzekomo tam pochowany. Nic 
bliższego na jego temat nie wiado
mo. Kto wie? Może istnieje jakiś 

związek między nim, a młodymi 
dziewczynami pochowanymi w Wi
Lowicach? Grób rycerza z Kurowa, 
mimo upływu setek lat, wzbudza 
zainteresowanie, może nie zawsze 
właściwie ukierunkowane. Aktual
nie płyta ta jest pochylona. Widać 
stare ślady kopania. Widocznie jakiś 
poszukiwacz skarbów liczył na szyb
kie wzbogacenie się. Na 
południowej stronie podwórza fol-

warcznego znajdował się duży ogro
dzony parkanem, kwadratowy ogród 
kuchenny. Uprawiano tam warzywa 
na potrzeby kuchni. W bezpośred
nim sąsiedztwie tego ogrodu 
znajdował się budynek mieszkalny 
nazywany domkiem kwiaciarza. Wi
docznie mi$!szkał tam ogrodnik do
glądający ogrodu kwiatowego. 

W XIX i XX wieku ranga ogro
du kwiatowego musiała bardzo 
wzrosnąć, bo zatrudniony był starszy 
ogrodnik mający do pomocy kilku 
młodSzyCh ogrodników. Zadaniem 
ich była pielęgnacja dywanów kwia
towych, trawników, ścieżek itp. Star
szy ogrodnik dbał również o to, aby 
w pałacu były ciągle świeie kwiaty. 
Duty sad z drzewami owocowymi 
różnych galUnków i odmian 
znajdował się po przeciwnej stronie 
podwórza. Podobnie jak w 

większości folwarków, również w 
Kurowie znajdowała się gorJ.:elnia, 
przerabiająca na spirytus zicmniaki i 
zboże. 

Kurów był w rękach von Sebot
tendorfów do roku 1729. W tym ro
ku sprowadził się tutaj Maksymilian 
von Haupt. Wydaje Oli się, że po
przedni właściciele mieli jakieś duże 
trudności linansowe i musieli ten 
majątek sprzcdać. Sebouendorfo-

wie szukali sposobu, aby Kurów Z 

powrotem odzyskać. Udało się to 
dopiero w roku 1751. Trzy zamęme 
kobiety, pochodzące z tej rodziny 
złożyły odpowiednią sumę wystar
czającą na wykupienie majątku Z rąk 
Haupta. Aże każda z nich mieszkała 
w majątku swego męża, rządy w Ku
rowie objął Karol Henryk von Se
bottendorf, tyLułującysię panem So
bociska i WaWrleńczyc. Po 22 latach 
obecność tej rodziny w Kurowie 
skończyła się bezpowrotnie. Mają
tek nabyła rodzina Prittwitzów. 
Właścicielami zostało rodzeństwo: 

Christian Ferdynand i Szarlota Be
ata Zuzanna. Pochodzili oni z linii 
książęcej Prittwitzów. Ich brat objął 
schedę po rodzicach, a oni za spłatę 

kupili sobie Kurów. Widocznie nie 
udało im się założyć własnych ro
dzin, dzieci nie~lubnych też się nie 
dorobili, więc po ich śmierci Kurów 
dostał się w ręce ich dalszych krew
nych: Ernesta Bernarda Ferdynan
da i jego brata Jana Wilhelma Karo
la von PrittwilZ. Spadkobiercom tym 
Kurów do szczęścia nie był potrzeb
ny, woleli pieniążki, więc wśród swej 
rozległej rodziny znaleźli chętnego 
do wyłożenia za majątek 66.600 ta
larów plus 300 talarów "zamkowe
go". Zamkowe to stary zwyczaj kul
tywowany przy okazji sprzedaży 

domów mieszkalnych. Kupujący 

płacił pewną sumę komuś z bliskiej 
rodziny sprzedającego: matce, 
żonie, bratu itp. na "uspokojenie ser
ca". Nabywcą był Ernest Ferdynand 
Prittwitz. Sprowadził się on tutaj w 
1803 roku. Po 16 latach gospodaro
wania Ernest Prittwitz bezpotomnie 
umiera, a spadkobierC'LYniąjego zo
staje Eleonora Henrietta von Prit
twitz. 

Mężemjej by/wyt.szy funkcjona
riusz policji w stopniu podporuczni
ka, komisarz dystryktu, von Grutts
chreiber. Nie byłon poddanym króla 
pruskiego, z czego wynikły jakie~ 

kłopoty natury prawnej. W tych cza
sach każdy właściciel ziemski musiał 
składać przysięgę na wierno~ć swe
mu władcy. Widocznie Grultscbrei
ber nic mógł, lub leż nie chciał 

przysięgać wierności dwom 
władcom. Gdy trudno~ci nie udalo 
się prlezwyci<;żyć, rodzina Grutts
chreiberów, sprzedała Kurów 
feldmarszałkowi hrabiemu Yockowi 
von Wanenburgowi z Oleśnicy 

Małej. W rałacu w Kurowie miesz
kali członkowie rodziny Yorcków. 
Ostatnim Yorckiem Wartenbur
giem mieszkającym tutaj był Piotr 
Yorck von Wartenburg, późniejszy 
uczestnik spisku antyhitlerowskiego 
"Krąg z Krzyżowej". W Kurowie 

wo 

mieszkali głównie protestanci. 
Należeli oni do parafii w Witowi
cach. W 1783 roku wieś liczyła 254 
mieszkańców-ewangelików. W 1845 r. 
- 343 ewangelików i 37 katolików. 
Przed drugą wojną światową 260 
ewangelików i 20 katolików. 

Gospodarstwo w Kurowie 
specjalizowało się w owczarstwie. W 
owczarniach tego folwarku 
znajdowałO się blisko 2000 owiec. 
Na ~Iach uprawiano buraki cukro
we, pszenicę, len. Kurów posiadał 
swój młyn wodny zlokalizowany nad 
rzeką Oławą w bezpośrednim sąsie
dztwie tzw. "Spalonego Młyna". Na
zwa ta teraz nie jest używana. Młyn 
wodny noszący tę nazwę, wybudo
wany przez Wartenburgów, został 
niedawno przebudowany na motel i 
nosi on teraz nazwę "Stary Młyn". W 
roku 1895 Wartenburgowiewykupi
li kurowski młyn wodny z rąk prywat
nych i rozebrałi go, gdyż stanowił on 
konkurencję dla "Spalonego 
Młyna". Bogate pastwiska ciągnące 
się od Kurowa w kierunku rzeki 
Oławy były dwieście, trzysta lat temu 
stawami rybnymi. 

Kurowskie stawy rybne zaczęto 
budować od strony rzeki i młyna, 
wodnego. Posuwano się w kierunku 
Witowic i Kurowa. Aby zapewnić 
wodę dla kurowsKiego młyna 

należało zbudować tamę na rzece i 
groblę. Wodę młyńską zaczęto 

wykorzystywać do napełniania sta
wów rybnych, najpierw zakładanych 
w naturalnych zagłębieniach tereno
wych. pó.źniej zaczęto już budować 

stawy z prawdziwego zdarzenia, 
zgodnie ze sztuką rybacką. Hodowa
no liny, szczupaki i inne mniej wy~ 
bredne ryby, nie wymagające dokar
miania. Gdy się okazało, że hodowla 
ryb się opłaca, zaczęto się zajmować 
hodowlą karpia. Ryby dokarmiano 
pośladami z młynów: biskupickiego i 
kurowskiego. W końcowym etapie 
rozwoju kurowskie stawy połączyły 
się lub raczej doszły do granicy sta
wów należących do Witowic. 

Stawy witowickie musiały siC( 
wtedy IiC'LYć, gdyż ten kompleks na
zywano "witowicką krainą stawów". 

Na początku XIX wieku stawy 
zaczęto osuszać, gdyż bardziej 
zaC'lęła się opłacać produkcja roślin
na, chów bydła, owiec. Dzisiaj po 
stawach zostały jedynie "pamiątkP' w 
postaci fragmentów grobli i bogatej 
sieci rowów odwadniających. W Ku
rowie taKich pamiątek po dawnej 
świetności jest więcej. i'o pałacu 
została jedynie kupa gruzu po
rośnięta krzakami i pokrzywami. 
Owczarnie, stodoły i inne zabudo
wania pofolwarczne są puste, zruj
nowane, albo fragmentarycznie 
wykorzystywane jako chlewiki. 

Szczególnie smutne wrażenie 
sprawia ogromne puste podwórze 
porośnięte chwastami. 

Trzeba mieć wyobraźnię jak 
Walt Disney, żeby WYQbrazić tu so
bie kwitnący ogród kwiatowy, sad, 
l<;tniący życiem patac ... 

Aby nic kończyć w smutnym na
stroju, pocieszam siebie i czytelni
ków, że mo2:e na gruzach starego 
powstanie nowe, lepsze. Może ... 

Wracając do jubileuszu 700-le
cia pragnę wyjaśnić, że rówieśnikami 
Kurowa są inne wsie podoławskie 
np. Chwalibożyce, Niemii, Owcza
ry itd. 

Stanisław Borkowski 
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PRZETARGI * PRZETARGI * PRZETARGI 
. 
Zarząd Miejski 

w Oławie 
ogłasza 

pisemny nieograniczony 
przetarg ofert 

na wykonanie dokumentacji 
projekLOwej instalacji elektrycznej 
w budynku Urzędu Miejskiego w 
Oławie, Plac Zamkowy ]5. 

Oferty w zamkniętych kopertach z 
napisem "przetarg - dokumentacja" 
należy składać w sekrelłlrlacle Ur/,ędu 
Miejskiego w Olawic, Plac Zamkowy 

Zarząd Miejski 
w Oławie 

ogłasza 

przetarg pisemny 
nieograniczony 

na wykonanie linii kablowej nn 
oraz o~wjetlenia ulic Reja-Kołłątaja 
w Oławie dla potrzeb budownictwa 
jednoroclzinnego. 

1. Charakterystyka inwestycji: 
- linia kablowa nn zasilająca Y AKY 

4 x 120 mm wg. projektu technicznego 
wraz z rozwiązaniem technicznym zmie
niającym sposób zasilania poszczegól
nych domów jednorodzinnych w uzgod
nieniu z Zakładem Energetycznym 
Rejon Strzelin ze względ u na brak garaży 
oraz nie realizowaniem przyłączy domo
wych. 

- linia oświetleniowa YAK.Y 4 x 35 
mm-nOm 

+ 14 sztuk słup6w oświetleniowych. 
2. Przewidywany termin wykonania 

- 15.12.1994r. 
3. Informac;jl o szczegółowych wa

runkach ofertowych I umownych udzie
la Wydział GeoderJI Architektury I Rol
nictwa UM Oława, Plac Zamkowy 15, 
pokój 34, Ił piętro, telefon 330-55. 

Zarząd Miejski 
w Oławie 

15, I piętro, pokój 21 w terminie do 15 
września 1994 r. 

Termin opracowania dokumentacji 
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

łącznie z pozwoleniem na budowę -
do 15 grudnia 1994r. 

Otwarcie ofert nasląpl 20 września 
1994 r. w sali 29, II piętro tutejszego 
ur/.ędu. 

Oferta powinna zawierać: 

- nazwę i siedzibę oferenta, 
- datę sporządzenia oferty, 
- oświadczenie, że oferent zapoznał 

sil( z warunkami przetargu i. przyjmuje je 
bez zastrzeteń, 

Tam również pobiera się materiały 
przetargowe. 

4. Oferty naleZy składać w sekreta
riacie Urzędu Miejskiego w Oławie, I 
pi~tro, pokój 21, Plac Zamkowy 15, 55-
200 Oława w terminie do 23.09.1994r. 

5. Przełłlrg odbędzie się 
27.09.1994r. o godzinie 11.00 w sali 29, 
II piętro, Plac Zamkowy 15, Oława. 

6. Zarząd Miejski w Oławie zastrze
ga sobie prawo pobierania kaucji zabez
pieczającej wykonania umowy w wyso
kości 2% wartości umowy przez 
potrącenia odpowiedniej !--woty z kawej 
faktury. 

7. Warunkiem udziału w przetargu 
jest wpłacenie wadium w 

wysokości 30 mln zł 
(słownie: trzydzieści milionów) w 

kasie tutejszego urzędu lub na konto w 
Banku Zachodnim SA Wrocław 

O/Oława Nr 389235-996-139-1 w go
tówce lub czekiem potwierdzonym, 
najp6tniej do 27.09.1994r. do godziny 
10.30. 

8. Oferta winna zawierać co naj-
mniej: 

- nazw« i siedzibę oferenta 
- datę sporządzenie oferty 
- oświadczenie, że oferent zapoznał 

się z warunkami przetargu i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeZeń 

Zgodnie z obowiązującym planem 
zagospodarowania prlestrzennego 
m/Oławy w/W nieruchomość przezna
czona jest pod teren urządzeń energe
tyki. 

- dokumenty uwiarygodniające ofe
renta (posiadanie uprawnień projekto
wych, udokumentowanie, ' że wykonano 
ostatnio tego typu prace i dla kogo), 

- cenę opracowania wraz z kaiku
· Iacją· 

Zarząd Miejski w Oławie zastrzega 
sobie prawo swobodnego wyboru oferty, 
dodatkowych rokowań z oferentami, a 
także unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyny w czc<ści lub w całości. 

burmistrt 
dr int. .Janina Stelmaszek . 

oferowaną cenę wraz ze 
składnikami cenotwórczymi 

- dokumenty uwiarygodniające ofe
renta: 

a. wyciąg z rejestru sądowego dla 
osób prawnych, uprawnienia brani.owe i 
ksero dokumentu rejestrującego jako 
podmiotu gospodarczego dla osób fizy
cznych 

b. wykaz obiektów wykonywa
nych w ostatnich trtec'h latach 

c. skrócony bilans za I półrocze 
1994 roku 

d. ilość zatrudnionych pracowni
ków 

e. oświadczenie o gotowości zawar
cia umowy w terminie 14 dni od 
rozstrzygni~cia przetargu pod rygorem 
utraty wadium przetargowego 

r. oświadczenie o terminie realizacji 
robót zgodnie z pkt. 2 ogłoszenia 

9. Złowne oferty wiąZą oferenta do 
czasu rozstrzygni~cia przetargu, a wy
grywającego przetarg do czasu wyzna
czonego na podpisanie umowy. 

10. Zarząd Miejski w Oławie za
strzega sobie prawo swobodnego wybo
ru oferty, dodatkowych rokowań z ofe
rentami, a także uniewazmema 
przetargu bez podania przyczyny. 

burmistrz 
dr int. Janina Stelmaszek 

- datę sporządzenia oferty 
- oświadczenie, że oferent zapoznał 

się z warunkami przetargu i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeZeń 

- oferowaną cen« (wyZslą od 
wywoławczej) 

- dowód wpłacenia wadium 

Jelcz-Laskowice 
V sesja Rady 

Miejskiej 
odbędzie się 9 wrze~nia ] 994 r. 

o godzinie 16.00 
w sali Gminnego Ośrodka Kulturyw 

Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 71. 

W proponowanym pol7..ądku obrad 
sesji znajdą się między innymi 
następujące punkty: 

- informacja Zarządu o działaniach 
podejmowanych pomiędzy sesjami 

Gmina Oława 
Da Zarządu Gminy w Ola wie 

wpłynęło pismo od spółdzielni Mieszka
niowej "PRZYSZŁOŚĆ' w Wienbnie, dQ
tyczqcej JpraWJ' poruszanej pnez nos w 
popnednim numene WO (pnedrukiem z 
Wieczoru Wroclawia). 

Spóldzielnia Mieszkaniowa "Przy
szlo.ft" w Wierzbnie od 1 czerwca 
1993r. przejęła wszystkie fu/lkcje admi
"istratora os. Marcinkowice przy ul. 
Słowiarlskiej U -30a po PGR Polwica z 
ramlema wła.fciciela tj. Agencji 
Wlasno.fci Rolflej Skorbu Paru·twa O/T 
wc Wrocławiu. JednoczC§Tlie w wyniku 
sprzedaży, wszystkie budynki stały się 
prywamq wlasno.fciq dotychczasowych 
lokatorów mieszkań. W ten sposób 
micszkarlcy osiedla posiedli wszelkie 
obowiqzki i prawa mieszka/lea gminy. 
Dotychczasowa po.frcdnia droga po
pnez PGR Polwica do Unędu Gminy w 
Ola wie została zlikwidowana. Wyraża 

się to również tym, li: właiciciele 

mieszkali z ul. Słowiańskiej 24, 240, 26, 
260, 28, 30, 30a płacq pod,Qtki fla nccz 
własnej gminy, podobnie jak cała 
pozostała czę.ft wioski Marcinkowice. 

Spóldzielnia pnez nich zalożolla zaj
muje się z racji technicmych 
uwaru/Ikowall - budynki wielorodzinne, 
wspólna kotłownia, wSpÓ1t1O si~ wodo
ciągowa i kanalizacyjna, wspólrlO studnia 
- admillistrowaniem tą wspólllą infros/rU
laurą. Spółdzieltlia z racji statutowych ma 
tylko takle możliwo.fci, jakie wyllikajq z 
uchwałjej orgallów Walnego Zgrolnadze
nia i Rady Nadzorczej. 

Bloki osiedla położolle są podobnie 
jak cała reszta Marcinkowic na terenie 
zlewni neki Oławy. Osiedle przeżywa w. 
oSlatnich miesiącach /rUmloki wyni
kające z braku mażliwoJci zgomlCGo z 
prawem a jednocze.fnie ekonomicmymi 
uwarunkowal/iami, zagospodarowa
niem .fcieków sallitamyclt Sq olle gro
madzone w bezodpływowym zbiorniku 
tzw. szambie, lecz muszą byt codziCTl/lie 
wywożone w ilo.fci ok. 50 m sze.fcien
nych, ze względu na ograniczoną pojem
no.f~ szamba. 

W czasach gdy ismial PGR Polwica, 
temat tell rozwiązywano WJIWOZqC bez 
względu na koszty, .fcieki poza zlewnię 
Oławy, pnez co problem rolniczego 
użytkowania .fcieIWw nie był podloiem do 
interwencji Państwowej Inspekcji Ochro
ny Środowiska. 
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- informacja Zarządu o realizacji 
budżetu za I półrocze 1994 r. 

- sprawy samorządowe 
- podj«cie uchwały w sprawie 

zwi«kszenia budzetu na rok 1994 - opie
ka społeczna 

- podj«cie uchwały w sprawie zasad 
sprzedaży mieszkań komunalnych 

- podjęcie uchwały w sprawie 
obniZenia średniej ceny skupu żyta dla 
celów podatku rolnego na II półrocze 
1994r. 

Przeprowadzona w czerwcu kontroła 
sposobu zagospodarowania rolniczego 
kieIWw rIO połach A WRSP orr we 
Wrocławiu a dzierżawionych przez 
Pnedsiębiorstwo Rolna - Usługowe Za
krzów, pneprowadzona pnez PlOS -
W/OS we Wrocławiu zabrania tego spo
sobu zagospodarowania .fcieIWw. Zalece
nie mówiące o wywoieniu .fcielWw do 
oczyszczalni w Oławie wydane przez 
A WRSP orr we Wrocławiu - wła§ciciela 

infrastruktury, godzi w byt ekonomicmy 
mieszkańców, powodując obcJążerrie ich 
dadatkowymi koSZ/ami jedynie za §Cieki w 
wysoko.fci okolo 700-800 tys. zł miesię

cznie na jedna mieszkanie. Pozostale ko
szty wynaszą irednio w tym czasie około 
1,3 mln zł miesięcznie przy stałym wuo.fc~ 
cen energii cieplnej, elelwycznej i gazu. 

TeTl sposób rozwiqzania ternatu jest 
tym bardziej bolesny, ie pozostała czę.f~ 
wsi Marcinkowice także podległa Gminie 
Oława pozbywa się beztrosko .fcieIWw w 
sposób całkowicie nielegalny, bez 
rnaZliwoJci wyegzekwowania prawa pnez 
odpowiem~ władze. Nieczysto.fc~ co jest 
tajemnicą poliszynela, czy to wędrujq na 
ogródki przydomawe, tuż obok ujęt wody 
sąsiada, czy też wywożone są pnez SKR 
Marcillkowice lub inne osolJy prawne i 
jizycme na okolicmepola, jak popadnie. 

Zanąd Spółdziel/li Mieszkaniowej 
"Przyszlo.fe' w Wiewnie zwraca się do 
Zarządu Gminy Oława o natychmiasto
we ukrócenie tych prakJyk, powodujqcych 
nierówne traktowanie wobec prawa 
miesz/c.orlców i obywateli Gminy Oława 
tylko w zalei:no.fci od tego jak mieszkają, 
mimo takich samych zobowiqzań w sto
sunku do naszej Gminy. 

Równoczdnie spółdzielnia TIOSZO 

prosi o nawiązanie pnez Urząd Gminy w 
Oławie współpracy z wła§cicielem infra
s/rUklury os~dla tj. A WRSP OIT we 

Wrocławiu w sprawie podjęcia krolWw w 
kierunku poprawy sposobu zagospodaro
wania .fcieków, pnez odpowiemlie odpro
wadzenie .fcieIWw do właściwej po temu 
oczyszczalni .fcieIWw. Temattenpowinien 
zostat generalnie załatwiony z pożytkiem 
dla irodowi.rka i dla ludzi - mieszkańców 
całej wsi Marcinkowice, bez dzielenia jej 
w jakikolwiek sposób. 

Zanqd Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Przyszło§t" w Wierzbn;e 

Od redokcji: Do sprawy postaramy 
się wrócit w najbliższym czasie. podaje do publicznej wiadomości, 

że przeznacza w drodze 
pisemnego przetargu 

nieograniczonego 

Obiekt ujęty jest w wykazie zabyt
ków miasta Oławy i wszelkie prace re
montowo budowlane winny być uzgo
dnione z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków we Wrocławiu. 

Przetarg składa się z części jawnej i '-______________________________ _ 

do ocIdania w użytkowanie wie
czyste grunt zabudowany stanowiący 
działkę Nr 21 AM-41 o powierzchni 
0,4444 ha, z równoczesną sprzedażą 
budynku elektrowni wodnej wraz z 
przybudówką i zagłębienie turbiny o 
łącznej kubaturze 6,992 m3 

położony w Oławie przy ul. Zwierzy
niecDuży. 

Cena wywoławcza wynosi: 

1.134.448.800 zł 
w tym: 

zabudowania 752.264.800 
działka 382. L84.000 

Nabywający zobowiązany będzie do 
utrzymania dzierżawcy na cz~ści obiekt u 
(hala turbin) do czasu trwania umowy tj. 
do 31.12.2000 roku. 

Osoby zainteresowane nabyciem 
nieruchomości winnyw terminie do dnia 
30.09.1994 r. złoZyć pisemną o(~rtę w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Oławie, Plac Zamkowy 15, pokój 21, I 
pi~tro oraz wpłacić wadium w wysokości 
5% ceny wywoławczej tj. kwotl(: 

57.000.000 zł. 
Pisemna ofena winna 7..awierać: 
- imi~, nazwisko i adres osoby lub 

nazw\( firmy 

niejawnej. 
Część jawna odbywa się w obecności 

oferentów. 
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie 

się 04_10.1994 r. o godzinie 10_00 pokój 
29, II piętro w tutejszym urzędzie. 

Wadium nabywcy zostanie zaliczo
ne na poczet ceny nabycia, a pozostałym 
uczestnikom przetargu zostanie Z\vróco
nt!. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu 
notarialnego i wpłacenia zaoferowanej 
ceny. 

Zaoferowana cena stanowi cenę na
bycia budynku i postawę ustalenia opłat 

z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu. 

W celu ustalenia opłat wyodrębnia 
się z zaoferowanej ceny, cenę budynku i 
gruntu z l.1chowaniem proporcji tych 
cen, z ceny wywoławczej. 

Pierwsza opłata z tytułu 

uZytkowania wieczystego gruntu wynosi 
20% ceny gruntu a opłaty roczne 3%, 
które m~gą być aktualizowane na skutek 
zmiany jej wartości. 

Cena zabudowań i pierwsza wpłata 
z tytułu uZytkowania wieczystego gruntu 
płatna jest przed zawarciem aktu nota
rialnego. 

Termin sporządzenia aktu notarial 
nego wynosi 1 miesiąc od daty przetargu. 

Zarząd Miejski w Oławie zastrrega 
sobie prawo swobodnego wyboru oferty, 
jak tez prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn. 

Szczegółowe Informacje moinB 
uzyskać w Wydziale GeoderJl Archite
ktury I Rolnictwa Un~u Miejskiego w 

Oławie, Plac ZlImkowy 15, pokój 34, II 
piętro, teL 330-55. 

burmistrz 
dr int. Janina Stelmaszek 
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Tradycyjnie już spotkali się rol
nicy gminy oławskiej na uroczy
stościach dożynkowych. 28 sierpnia 
br gospodarzem lej uroczystości 

była wieś Oleśnica Mała. Uroczy
stości rozpoczęły się już od wczes
nych godzin gminną spartakiadą Lu
dowych Zespołów Sportowych. O 
godzinie 15.00 w koociele parafial
nym w Oleśnicy Małej odprawiona 
została uroczysta msza św. w intencji 
rolników gminy Oława. Przybyły na 
tę uroczystość ks. dziekan Stanisław 
Bijak poświęcił gminny wieniec 
dożynkowy. Po mszy ruszył barwny 
korowód na dziedziniec pałacowy. 

taroslowie dożynek Małgorzata 

Słubicka i Stefan Synowiec nieśli 

chleb, zaś zespoły ludowe "Koni
czynka", "Porębiok" oraz gościnnie 
występujący zespół "J uzyna" z Zawoi 
- niosły gminny wieniec dożynkowy. 
Po odegraniu hymnu państwowego 
nastąpiło otwarcie dożynek - prezen
tacja starostów i gości zaproszonych. 
W tegorocznych uroczystościach, 

obok przedstawicieli władz rejonu, 
gminy i miasta Oława oraz Polskie
goStronnictwa Ludowego, uczestni
czyli goście z Zawoi.Rozpoczęły 
ię obrzędy dożynkowe - przeka

zanie chleba władzom Gminy 
Oława oraz przekazanie gminne
go wieńca dożynkowego, któremu 
towarzyszyły śpiewy zespołu "Koni
czynka" z Niemila. Należy 

wspomnieć, iż piękny, kolorowy wie
niec dożynkowy wy.konany został 

właśnie przez panie z zespołu "Koni
czynka". Były okoliczno.~ciowe prze
mówienia, m.in. wójta gminy Oława 
Edwarda Grzeszczyszyna. W części 
artystycznej wystąpił góralski zespół 
"Juzyna" jak również zespół pieśni i 
tańca "Porębiok" z Marcinkowic. 
Występy zespołów folklorystycznych 
wzbudziły duże zainteresowanie 
zgromadzonych. Zwłaszcza 

dziecięcy zespół regionalny "Juzyna" 
zdobył duży aplauz g~ci 

dożynkowych. Po występach artysty
cznych g~cie udali się na wspólny 
obiad, zaś o godzinie 19.00 
rozpoczęły się zabawy dożynkowe . 
Wśród imprez towarzyszących 

wymienić należy kiermasz książek i 
zabawek. 

* . 
Małgorzata Słabicka tegorocz

na starościna ma, 30 lat, prowadzi 
wspólnie z mężem gospodarstwo 
rołne o powierzchni 23,23 ha we wsi 
Marszowice. W 1982 roku mąż pani 
Małgorzaty przejął gospodarstwo od 
rodziców, wówczas miało ono 
powierzcbnię 10,5 ha. W ciągu mi
nionych lat państwo Słabiccy 

powiększyli powierzchnię swego go
spodarstwa przeszlo dwukrotnie po
przez zakup gruntów od rolników, a 
także z Państwowego Funduszu 
Ziemi. Gospodarstwo wyposażone 
jest w pełni w park maszynowy, osią
ga bardzo dobre wyniki w produkcji 
roolinnej. Średnia wydajność zbóż w 
tym tak trudnym roku wyniosła 48,4 
q z ha przy średniej gminy 34,8 q, 

rzepaku 30,0 q z ha - średnia gminy 
20 q. Powierzchnia uprawy buraków 
w gospodarstwie wynosi 5,80 ha, zie
mniaków - 3,20 ha, zaś powierzchnia 
użytków zielonych - 2 ha. Państwo 
Słabiccy prowadzą również hodowlę 

bydła - 12 sztuk, w tym 6 krów oraz 

kteryzujące się dObrą jakością i wy
sokim potencjałem plonowania, są 
badane w doświadczeniach 

państwowych COBORU. Produ
kcja roślinna to głównie nasiennic
two wysoko kwalifikowanych odsie-

wów odmian pszenicy ozimej 
własnej hodowli (Olcha, Olma, 
Maltanka), prowadzenie planta
cji nasiennych rzepaku, 
jęczmienia jarego i soi, a także pro
dukcja buraka cukrowego i kukury
dzy pastewnej. Produkcja zwierzęca 
to chów bydła mlecznego. Mimo ni
skiej opłacalności zakład posiada 
wysoką obsadę bydła, sięgającą 

ponad 80 sztuk dużych na 100 ha 
użytków rolnych. Dzięld racjo
nalnej uprawie, zakład uzyskuje 
wysoką wydajnośc.' gospodarując 

na glebach trzeciej i czwartej kla
sy. Mimo braku pomocy ze strony 
państwa, zakład utrzymuje duży, 
zabytkowy obiekt pałacowy co 
pochl'ania znaczne pieniądze. 

Zakład był do tej pory rentowny, 
lecz podObnie jak całe rOlnictwo, 
boryka się z trudnościami wyni
kającymi ' z wadliwej polityki 
pań.stwa w stosunku do rolnic
twa. 

27 sztuk trzody chlewnej w tym 4 .... ------------------------
maciory prośne. Średnio rocznie 
sprzedaż trzody wynosi 43 sztuki. 
Państwo Stabiccy zamierzają w dal
szym ciągu powiększać areał swoje
go gospodarstwa. Akt ualnie wyre
montowali dom mieszkalny i 
przystępują do remontu budynków 
gospodarczych. 

Tegoroczny starosta dożynek -
Stefan Synowiec ma 38 lat, tonaty, 
dwoje dzieci. W 1981 roku podjął 
pracę w Zakładzie Dogwi<ldczalnym 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w 
Oleśnicy Małej, najpierw jako star
szy, później główny specjalista d/s 
naukowo-badawczych. Od dwóch 
lat jest zastępcą dyrektora zakładu. 
ZOI-IiAR gospodaruje na 621 ha 
użytków rolnych; do głównych kie
runków działalności zaliczyć należy: 
działalność hodowlano - badawczą, a 
w tym hodowlę twórczą nowych od
mian pszenicy ozimej i grochu, jak 
równiet hodowlę zachowawczą 

trzech odmian soi oraz doświadczal
nictwo polowe innych gatunków 
roślin uprawnych. Efektem tej 
działalności są trzy odmiany pszenicy 
ozimej, zarejestrowane w rejestrze 
dmian pryginalnych, w tym odmiana 
olcba o dobrych parametrach ja
kościo\\)'Ch. Dalsze trzy rody, chara-

Dwa lata temu dwa zespoły fol
klorystyczne Gminy Oława 
"Porębiok" i "Koniczynki" brały 
udział w imprezie "Babiogórska 
Jesień", gdzie zostały mile przyjęte i 
wtedy nawiązano kontakty z Gminą 
Zawoja. W tym roku władze gminy 
wraz z dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury panem Pyrzykiem 
postanowiły zaprosić władze gminy 
Zawoja oraz Dziecięcy Zespół Re
gionalny "Juzyna" do wzięcia udziału 
w uroczystościach dożynkowych. 
Przedstawiciele Zawoi przybyli do 
Oleśnicy Małej już w sobotę tj. 27 
sierpnia, gdzie zakwaterowani zosta
li w Motełu u JÓze·fa. Całą sobotę 
goście spędzili we Wrocławiu, gdzie 
podziwiali Panoramę Racławicką, 
zwiedzali zabytki architektoniczne 
Wrocławia oraz odbyli wycieczkę 
statkiem po Odrze. Wieczorem w 
świetlicy wiejskiej w Niemilu odbyło 
się spotkanie władz Zawoi i Gminy 
Oława. Zawoję reprezentowali 
Przewodniczący Rady Gminy -
Frnnciszek KHmasnrn, wójt - mgr 
inż. Andrzej Pająk, sekretarz - Wan
da Kudzia, członkowie zarządu 
Franciszek Marek i Roman Barty
zel oraz inspektor d/s Rady Gminy 
Aleksander Bitka. Wraz z dziećmi z 
zespołu "Juzyna" przyjechała Danll
ta Butor kierownik d/s organizacyj
nych oraz przedstawicielka GOK w 
Zawoi Wanda Bucka. Gospoda
rzem spotkania był zespół "Koni
czynka" z Niemila. Licznie zgroma
dzeni goście mieli okazję do wspólnej 

r--------------I zabawy wraz z zespołami "Porębiok" 

Społeczny komitet organizacyj
ny Święta Plonów w Gminie Oława 
składa serdeczne podziękowania 

wszystkim osobom, które pomogły 
w zorganizowaniu tejże \lroczyst~ci 
a w szczególności : wójtom Gminy 
Oława panom Edwardowi Grze
szczyszynowi i Markowi Hutnicza- · 
kowi, starościnie pani Małgorzacie 
Słabickiej i staroście panu Stefano
wi Synowcowi jak również panom 
Edwardowi Czernikowi, Józefowi 
Ko§cielakowi, Henrykowi 
DrapińskJemu oraz ZDHiAR w 
Oleśnicy Małej, SKR w Godzikowi
.::ach, RSP w Osieku, Centrali Na
siennej, GS w Olawie, Bankowi 
Spółdzielczemu w Otawie oraz in
nym jednostkom. Paniom ze wsi 
Oleśnica Mała a szczególnie pani 
Murii Plucińskiej za przygotowanie 
obiadu dożynkowego. 

"Koniczynka" oraz "Juzyną". 
Wspomnieć należy, że część \ 
mieszkańców Niemila powiązana 
je~t rodzinnie z Zawoją. Wspólna za
bawa trwała do późnych godzin. W 
niedzielę rano goście z Zawoi zwie
dzili pałac w Oleśnicy Małej a 

następnie uczestniczyli w uroczy
stościach dożynkowych. 

* 
Dziecięcy Zespół Regionalny 

"Juzyna" będący zespołem GminIle
go Ośrodka Kultury w Zawoi 
powstał w 1992 roku. Członkami je
go są uczniowie dwóch szkół: Szkoły 
Podstawowej Nr2w Zawoi Wilcznej 
i Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zawoi 
Mosorne. Zespół prezentuje folklor 
Babiogórców, główny program 
zespołu to inscenizacja dziecięcych 
zabaw na pastwisku w czasie pasienia 
bydła. Dzieci palą ognisko, pieką zie
mniaki. Chłopcy bawią się w gry i za
bawy zręcznościowe, dziewczynki 
śpiewają. Do dzieci pasących bydło 
przychodzą kobiety z juzyną, czyli 
podwieczorkiem wynoszonym w po
le pasterzom bydła przez właścicieli 
powierzonych ich opiece zwierząt, a 
z nimi kapela. Wizyta kapeli jest 
okazją do prezentacji babiogórskich 
tań.ców: obyrtek, zawojskiego, 
wściekłej polki itp. Pieśni i tańce, któ
re prezentuje Zespół Regionalny 
"Juzyna" lO materiały archiwalne z 
Końca XIX i początków XX wieku 
(zgromadzone w Archiwum Mqze
um Etnograficznego w Krakowie), 
oraz teksty zebrane w czasie 
współczesnych badań terenowych 
prowadzonych na terenie 
zamieszkałym przez Górali Babio
górskich. Także stroje, w których 
występują członkowie zespołu, 

zostały odtworzone na podstawie 
dokumentacji archiwalnej (opisów, 
fotografii, rysunków) i zachowanych 
eksponatów muzealnych.(ap) 
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Scorpio • jak brzydkie kaczątko 
To auto należy albo polubić, al

bo od razu znienawidzić - twierdzą 

szefowie Forda. Chodzi o nowego 
Forda Scorpio. Kiedy pojawiły się w 
niemieckiej prasie motoryzacyjnej 
pierwsze, nieoficjalne zdjęcia nowe
go Scorpio, prawie nikt nie chciał 
wierzyć, że chodzi o auto, które wej
dzie do produkcji. Podejrzewano ra
czej podstęp firmy i prezentowanie 
celowo zdeformowanego auta - aby 
zmylić konkurencję. Teraz okazuje 
się, że pokazany kilka miesięcy temu 
potworek będzie istniał naprawdę. 

Bo nowe Scorpio jest autem 
niesłychanie brzydkim. Nieregular
ne reflektory, jak z Opla Corsy, nie 
pasują do wielkości auta, wlot po
wietrza jak paszcza wieloryba, zao
krąglony tył z wąskim paskiem 
świateł przez całą szerokość samo
chodu. Okropieństwo na kołach! Na 
szczęście jest to forma przejściowa, 
w 1998 roku ma się pojawić zupełnie 
nowe Scorpio. 

Nowy Ford Scorpio wyposażony 
będzie w silniki o mocy od 115 do 
170 KM. Podstawowa jednostka 
napędowa będzie miała pojemność 

2 litrów i 115 KM silnik znany ze 
starego Scorpio, będzie też silnik 2-
litrowy od Mondeo o mocy 136 KM 

Volvo Truck Poland 
MONTOWNIA PRZED 
PRZEPROWADZKĄ 

Volvo Truck Poland od miesią
ca szuka miejsca na nową 

montownię clęŻlłrówek po tym, jak 
Sobiesław Zasada Centrum SA 
podpisało w lipcu umowę o spółce z 
Je1czańskimi Zakładami Samocho
dowymi. Szwedzkie auta prawdopo
dobnie nadal będą składane w wo
jewództwie wrocławskim. 

Firma, która jest spółką z 
kapitałem szwedzkim, składa samo
chody w Jelczu od końca ubiegłego 
roku w wydzierżawionej hali. Kiedy 
podpisano umowę spółki między 

JZS i firmą Sobiesława Zasada Cen
trum SA, Szwedzi uznali, że w jed-

oraz naj nowszy silnik fordowski o 
pojemności 2,5 litra, V 6, o mocy 170 
KM. Wnętrze będzie nieco przero
bione, ale już nie tak nietypowo 
brzydkie jak karoseria. 

Scorpio będzie miało kompletne 
wyposażenie, jeśli idzie o komfort i 
bezpieczeń two. Cena wersji ma wy
nieść ok.37 tys. DM. 

• 
Jeśli auto, to tylko z USA 

SamOChody w USA są znacznie 
tańsze niż w Europie. l to nie tylko 
amerykańskiej produkcji. Okazuje 
się, że np. auta niemieckie są w USA 
tańsze od kilkunastu do 
kilkudziesięciu procent niż w krajll 
producenta. Np. Audi 1002,8 Ejest 
w USA tańsze o 21900 DM - czyli o 
27 proc. Sportowe BMW 850 Ci jest 
tańsze o 20 500 DM, czyli o 12 proc. 
Porsche 928 kabrio (auto nie cieszą
ce się w RFN dużym wzięciem) jest 
w USA tańsze o 13 tys. DM - czyli o 
11 proc. Golf GTI jest tańszy o 15 
300 DM, czyli aż o 45 proc.! 

W USA tańsze są także inne 
marki. Np.Jaguar XJS 4.0 Cabrio 
jest w USA tańszy o prawie 47 tys. 
DM -czyli o 31 proc., Nissan 300 ZX 
twin turbo jest tańszy o 34 500 DM 
- czyli o 33 proc. Inne marki i modele 
są tańsze średnio o 20-25 proc. 

nym zakładzie n'ie ma miejsca dla 
dwóch inwestorów. 

Przedstawiciele Volvo rozma
wiali o nowej montowni z Ryszar
dem Chomiczem - wójtem Kobie-
rzyc, Adamem Grehlem 
wiceprezydentem Wrocławia oraz 
władzami kilku innych gmin. - Jesz
cze za wcześnie, aby decydować, 

gdzie przeniesiemy jelczańską 

montownię - powiedział wczoraj 
Adam Ryniak, dyrektor ekonomicz
ny Volvo Truck Poland. 

Umowa dzierżawy hali w JZS 
uprawnia Volvo do korzystania z 
niej do końca listopada. Nie wiado
mo, czy dzierżawa będzie 

przedłużona do końca roku. 

Podróie dla bardzo wytrwałych 

ok r m o P I ce 
Na przełomie lipca i sierpnia 

rozpoczęła działalność pierwsza sieć 
ekspresowych połączeń autokaro
wych między głównymi miastami 
Polski. Firma National Express Gro
up, reklamująca się jako największy 
brytyjski przewoźnik autokarowy na 
liniach długodystansowych, wyłożyła 
na rozpoczęcie działalności 4,35 mi
liona dolarów. Jeśli pomysł znajdzie 
zwolenników - Polski Express (tak 
będzie nazywało się polskie przed
stawicielstwo firmy) znacznie roz
szerzy swoją działalność. 

Początkowo pasażerów Polskie
go Expressu ma obsługiwać 21 auto
karów. Mają to być wygodne i bez
pieczne wozy produkcji zachodniej, 

wyposażone m.in. w toalety, 
klimatyzację i wyściełane siedzenia. 
Przed i w trakcie podróży opiekę nad 
pasażerami ma sprawować specjal
nie przeszkolona hostessa. Na kom
fort jazdy dodatkowy wpływ będzie 
miało miękkie zawieszenie pneuma
tyczne oraz cicha praca silnika. 
Wszystkie autokary są wyposażone 
w system ABS, zapobiegający pośliz
gowi podczas hamowania. 

Pierwsze trasy połączą 
Warszawę z Gdańskiem, Gdynią, 
Krakowem, Łodzią, Poznaniem, 
Wrocławiem, Lublinem 'i 
Białymstokiem. - Chcemy, aby firma 
Polski Express zdobyła w ciągu 

trzech lat 3 procent pasażerów na 

Podobnie przedstawiają się ceny 
samochodów w Kanadzie. Ceny są 
tam niższe -w porównaniu z rynkiem 
niemieckim - od 14 nawet do 46 pro
cent. Rekordzistą jest Buick Park 
Avenue, który w Kanadzie jest 
tańszy o prawie 3 tys. DM - czyli o 46 
procent! 

• 
Tanie raty 

Niektóre autokomisy w Polsce 
oferują samochody używane na kre
dyt, przy efektywnym rocznym opro
centowaniu ok.26 procent. Przy po
równaniu z warunkami na jakich 
można kupić używane auto w RFN 
okazuje się, że nie jest to pełnia 
szczęścia. Np. przy kupnie Alfy Ro
meo 164 wystarczy wpłacić 10 pro
cent wartości auta (u nas najczęściej 
40 procent), a efektywne roczne 
oprocentowanie kredytu wynosi 
3,33 procent. Raty można spłacać 
przez maksimum 4 lata. Przy kupnie 
używanego Citroena pierwsza 
wpłata to 20 procent wartości auta, 
a oprocentowanie wynosi 6,9 pro
cent. Wszystkie modele Piata można 
kupić wpłacając 25 proc., przy rocz
nym oprocentowaniu 4,9 proc. Ku
pno Mazdy wymaga 20 proc., a opro
centowanie wynosi 5,9 proc. Przy 
kupnie Seata należy wpłacić 30 proc. 
wartości auta, a przy Volvo 25 proc. 
Oprocentowanie jest takie samo -
4,9 proc. rocznie. Maksymalny okres 
spłat wynosi 5 lat. 

R.D. 

21 

KRZYŻÓWKA 
* Poziomo: 

1. jezioro w woj.koszalińskim, 5. brzdąc, smarkacz, 6. grtyb jadalny, 7. 
solowy utwÓr wokalny, 8. doroczna nagroda filmowa, 9. naletna część, 12. 
poręczenie na wekslu, 15. klub z Mediolanu, 16. pień, kłoda , 17. słynny Grek, 
18. otwór wiertniczy, 19. słynne uzdrowisko w Szwajcarii 
* Pionowo: 

1. głucha pokrzywa, 2. zmiana dziedziczna, 3. rodzaj kilofa, 4. naczynie 
do topienia metali, 10. miasto w USA (Kalifornia), 11. imię żeńskie, 13. 
podróżny kufer, 14. np. sto. 

Volvo zamierzało montować w 
Jelczu około 500 ciężarówek rocz
nie. Zatrudniało 40 polskich mecha
ników. Części przywożono z 
zakładów w Szwecji i Belgii. Samo-
chody przeznaczone były tylko na L ________________________ _ 
polski rynek. 

Kiedy w marcu minister 
przemysłu ogłosił zaproszenie do 
negocjacji na temat przystąpienia do 
spółki z JZS, zgłosiło się pięć firm 
motoryzacyjnych, m.in. Volvo . 
Sobiesław Zasada Centrum SA, re
prezentujące w Polsce interesy Mer
cedesa. 

- Do momentu wyjaśnienia, kto 
będzie w Jelczu inwestorem strategi
cznym, nie będziemy tu inwestować 
ani zwiększać produkcji. JeSli mini
ster zdecyduje, że inna firma niż 

Volvo wejdzie w spółkę z JZS, prze
niesiemy montownię gdzie indziej -
powiedział dyrektor Ryniak. 

Wojciech Jarzębowicz 
(GAZETA DOLNOŚLĄSKA, 

2S sierpnia 1994) 

liniach długodystansowych w Polsce 
- mówi Adam Mills, zastępca szefa 
National Express Group. 

Spółka Polski Express 
podpisała umowy z wybranymi 
przedsiębiorstwami PKS o korzysta
niu ze stanowisk, kas i innych 
urządzeń dworcowych PKS. Bilety 
poza kasami PKS, będzie można 

nabywać u kierowców autokarów 
Polskiego Expressu oraz w niektó
rych biurach podróży. - Nie chcemy 
konkurować z PKS-em, a jedynie 
uzupełnić ich ofertę - twierdził MiI1s, 
- Wprowadzamy rzecz raczej nową, 
niezwykle długie trasy i rzadkie przy
stanki. Wreszcie rzecz najbardziej 
interesująca ceny biletów. 
Prtykładowo kurs Warszawa-
Białystok wyniesie 100 tysięcy 

złotych, natomiast Warszawa-Gdy
nia to suma rzędu 200 tysięcy, Nie 

przewiduje się 1..adnych zniżek, jedy
nie dzieci do lat 4 pojadą za darmo, 
jeśli ich opiekun będzie je trzymał 
przez całą podróż na kolanach. Jest 
to więc oferta droższa niż PKS, na
tomiast od koiei tańsza, gdy pasażer 
nie ma zniżki na prl.ejazd pocią
giem. 

Polski Express to przedsię
wzięcie komercyjne, które ma na sie
bie zarabiać. Jeśli bilety byłyby 

tańsze, to National Express Group 
musiałby dokladać do tego interesu. 

Propozycja wydaje ię ciekawa i 
prl.ejazdy Polskim Expressem mogą 
sobie zyskać sporo zwolenników. 
Jest jednak małe "ale" ... Chodzi mia
nowicie o czas podróży. Pomijając 
fakt, że autobus nie jedzie Lak 
szybko jak pociąg, to w dodatku 
autokary Polskiego Expressu będą 
znacznie "nadkładały" kilometrów. 

Przykładowo: aby z Warszawy 
dotrzeć do Krakowa, tr.reba będzie 
przejechać przez Łódź, Piotrków 
TrybunalskI, Częstochowę i Katowi
ce, gdyż w tych miastach autokar 
będzie miał przystanki. Do Poznania 
nie będzie się jeździło przez Konin, 
lecz przez Łódź, Pabianice i Kalisz. 
Pociągi tę samą trasę przejadą 

ponad dwa razy szybciej ... 
Zapytany o ten problem Adam 

MiI1s odparł, iż National Express 
Group nie liczy na to, aby ktoS chciał 
jechać bezpośrednio do Krakowa z 
Warszawy. Dodał też, że w 
prl.)'Szłości, jeśli firma będzie się 

rozwijała - autobusy będą kursować 
bezpośrednio z jednego do drugiego 
miasta. 

Tomasz Jachimek 
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BASTION 
USA-90min. 

Bastion, oparty na naj nowszym 
be tsellerze Stephena Kinga to apo
kaliptyczna wizja tego, co dzieje się 
w wyniku niebezpiecznych ekspery
mentów w laboratoriach wojsko
wych. Jednym z efektów mote być 
powstanie nieznanego wirusa grypy, 
zdolnego zabić całą ludzkość. l w 
ciągu jednej ehwili świat zamienia się 
w piekło. 

W CHODZĄCE SŁOŃCE 
USA - 124 min. 

Film oparty jest na motywach 
powieści Michaela Crichtona. 
Japoński koncern próbuje wykupić 

Podczas przyjęcia zorganizowa
nego przez japończyków ginie 
amerykańska call-girt. 

Prowadzący dochodzenie dete
ktyw John Connor (Sean Connery) i 
jego partner (Wesley Snipes) wkra
czają na bardzo niebezpieczną 

ścietkę, jakO że klientami ofiary byli 
członkowie amerykańskiego senatu i 
japońscy businessmeni powiązani z 
yakuzą· 

Policja przypuszcza, te morder
stwo jest częścią starannie przygoto
wanego planu zmuszającego Ame
rykanów do podporządkowania się 
japońskiej dominacji. 

HOMrO OTMrARTA 
YC L I 

.. 
KOD MILCZENIA 

USA-97 min. 
Sierżant chicagowskiej policji 

(Chuck Norris - "Wsp6lkaratecy", 
"Delta Force", "Zaginiony w akcji") 
zostaje uwikłany w pojedynek kon
kurencyjnych gangów narkotyko
wych. Skłócony z kolegami, którzy 
przymykają oczy na korupcję i 
łamanie prawa w szeregach policji, 
pozostaje ostatnim sprawiedliwym. 
Surowy dla siebie, bezwlględny dla 
przestępców, zaprowadza porządek 
na swój sposób. Na pozór powolny i 
spokojny, kiedy przystępuje do wal
ki, trup ściele się gęsto, eksplodują 
samochody, a domy zamieniają się w 

ruinę. Szybki jak błyskawica, silny jak 
tur, przebiegły jak lis wychodzi ob
ronną ręką z brawurowych akcji, sza
lonych pościgów i ostrych strzelanin. 
Mocny film o mocnych ludziach. 

.... + 

ZAPRASZAMY 
Od poniedziałku do soboty 

A.Menartowicz 

(budynek PlJfS obok dworca PKS) RYNEK 36 

U NAS NAJTANIEJ 
DUŻO NOWYCH FILMÓW 
poniedziałek - piątek 12.00 - 18.00 

sobota 10.00 - 15.00 
niedziela 11.00 - 14.00 

UWAGA! 
KSIĘGARNIA POSIADA W 
PRZEDAZY PODRĘCZNIKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 1'00-
TAWOWYCH l ŚREDNICH . ...... 
Miłośnicy książek, szukacie 

taniej książki'! 

KSIĘGARNIA 
MUZYCZNA 

RYNEK 36 

NAJLEPIEJ 
SPRZEDAWANE KASETY 

POLSKA 

1. GALA PIOSENKI BIE-
SlADNFJ 

2. DŻEM" AKUSTYCZNIE" 
3. DEE FAKTO "WIRUS" 
4. ANKA - SKŁADANKA 

Wypełniony i dostarczony do re
dakcji kupon (skrzynka w bramie na
przeciw policji) weźmie udział w lo
sowaniu bomfikaty w kwocie 50 tys. 
zł na zakup książek w księgarni "w 
wieżowcu". ENCYKLOPEDIA POPULARNA PWN 

zczę~liwccm w poprLCdnim loso
waniu okazał się MlIriusz Komuski 
(Oława, B. Chrobrego 90/11), który 
mOże kupić dobrą książkę w księgarni 
"w wiC-JAlWcu" z bonifikatą 50 tys. zł. 

Grlltulujemy! 

WSlECHsrnONNA 
AKTUALNA 
lWlĘltAEJ 
80000 -, 
HASEŁ 

5. STRZELAJĄCE NAPLE
TY (NOWA FORMACJA 

. MUZYKÓW GRUPY HURT) 

ŚWIAT 

1. HIT NEWS VOL.lO 
2. NEW. BEAT VOL.2 
3. INNER CIRCLE "REG

GAEDANCER" 
4. LUSH "SPLIT' 
5. AEROSMITH "GET A 

GR II''' 

wo 

ZAGADKA 
MUZVCZ A 

Odpowiedź na zagadkę z po
przedniego numeru. 

Muzykę do filmu Andrzeja 
Wajdy "Ziemia obiecana" 
sko1}1ponował Wojciech Kilar. 

Podaj nazwę zespołu, który 
w 1986 roku nagrał utwór 
zatytułowany "Rzeka miłości, 

rzeka radości, ocean szczęścia". 

Wśród osób, które 
prawidłowo odpowidzą na 
zagadkę (rozwiązanie należy 

dostarczyć do Księgarni Muzy
cznej w Rynku) rozlosowana 
będzie nagroda w postaci kasety 
magnetofonowej. 
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2 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 'Piżama' - film prod. polskiej 
8.35 Kawa czy herbata? (c. d.) 
9.00 Wiadomości 
9.10 Program dla dzieci 
10.05 'Młodzi Jeźdźcy' - serial USA 
11 .00 Smoczek czy grzechotka? 
11 .20 ' ... swego nie znacie' 

- Katalog zabytków 
11 .30 Lato z Magazynem Notowań 
12.00 Wiadomości 

'12.10 TV Edukacyjna 
14.00 KINO LETNIE - 'Szalone przy-

gody niezwykłego tatusia" 
15.40 Reportaż 
16.00 Dla dzieci - 'Lessie' 
16.25 Tabor 
17.00 Teleexpress 
17.20 Fllmidlo - magazyn filmowy 
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 'ZacznIjmy od nowa' - f. USA 
21.45 Puls dnia 
22.053 x U2 
22.20 Nasza szkapa (3) 
23.00 Wiadomości 
23.10 'Modlitwa za umler~Jących' 

- film sensacyjny prod. ang. 
0.55 Historia pewnej znajomości 
1 .35 Zakończenie programu 
* 

PROGRAM II 
7.30 Panorama 
7.35 Powitanie 
7.40 "Batman' - serial anim. USA 
8.05 Program lokalny 
8.35 Na sportowo odlotowo 
9.00 Transmisja obrad Sejmu 

(w przerwie ok.13.00 Panorama) 
15.05 'Leć nasz orle w górnym 

pędzle' - reportaż 
15.35 "Batman' - serial anim. USA 
16.00 "Próba sił' - film austrlac. 
17.15 Zwiedzisz w jednym dniu 
17.30 Jeden z dziesięcIu - teleturniej 
18.00 Panorama 
18.03-20.58 Programy lokalne 
21.00 Panorama 
21.30 Studio sport 
21.40 Za chwilę dalszy clqg programu 
22.15 'Przy.anek Alaska' - ser. USA 
22.56 Radio powstańcze 'Błyskawica' 
23.00 Przystanek Olecko (3) 
23.10 TEATR KOMEDii l FARSY 

- 'Niezrównany Nakonlecznlkow' 
24.00 Panorama 
0.05 "Armla-Trodante' - program arty
styczny( 
1.10 'Spotkanie z łowcą parcNv' - f. S'lYł. 
2.15 Zakończenie pro~ramu 

-X-J:t,'t-
3 września 
PROGRAM I 

6.55 Agrolinia 
7.35 Z Polski 
7.45 Wszystko o działce I ogrodzie 
8.10 Dobrana para (8) - serial 
9.00 Wiadomości 
9.10 ZIarno 
9.35 Program dla dzieci - 5-10-15 
10.50 Lato z Jedynkq 
11.00 'PODWODNA ODYSEJA EKPIY 

KAPITANA COtJSTEAU' - 'Nil' 
12.00 Wladomośoi 
12.10 ProBaltica'94 
12.30 Lato z Jedynkq 
12.40 Taki jest świat - mag. report. 
13.00 Szkoła przetrwania 
13.30 W okolice Stwóroy - pr. katollo. 
13.50 Lato z Jedynkq 
14.00 Watt Disney przedstawia 
15.10 Miniatury 
15.20 TELEWIZYJNY TEATR ROZ-

MAITOŚCI - 'Dzieje salonu' 
16.35 Sensacje XX wIeku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Rook-raport - wyd. speo. 
17.40 Lato z Jedynkq 
18.10 'Dobrana para' (8) - serial 
19.10 Wieozorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Obfitość' - film prod. USA 
22.25 Klub 21 -Extra 
23.20 Wiadomości 
23.30 Sportowa sobota 
23.40 Antena 

24.00 'Zmowa milczenia' - film USA 
1.40 'Nocny odlot' pr rozryw USA 
2.50 'Pejzaż z rumlankaml'(1) - s. ang. 
3.45 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.30 Panorama 
7.35 Andre Auświo kher sy baro -

Ośwlęolm byl naszym Grobem 
8.00 Ulica Sezamkowa 
9.00 Tacy sami 
9 35 Wspólnota w kulturze 
10.40 Dziura w koszu - pr J. Owsiaka 
11 .00 Olivier Knussen ... 
12.00 'Krajobraz po bitwie'. film I?~I. 
14.00 Wydarzenia, wzruszenia, opinie 
14.30 Studio sport 
15.25 Zwierzęta śwIata 
15.55 Losowanie gier liczbowych 
16.00 41 spotkania z balladą 
17.05 'Grace w opałach' - serial USA 
17.30 Za kulisami 
18.00 Panorama 
18.03 Programy lokalne 
18.30 Gra 
19.00 41 spotkanIa z ballac;lą 
20.00 GODZINA SZCZEROSCI 

- Krzystof Jaroszyńskl ., 
20.56 Radio powstańcze 'BłyskaWica 
21 .00 Panorama 
21 .25 Słowo na niedzielę . 
21.30 CĄmerata 2 - II Festiwal Muzyki 
22.25 MSCICIELE - 'Odstrzał' 

- western prod. USA 
24.00 Panorama 
0.05 Studio sport 
2.05 Zakończenie programu 

. 4 września 
PROGRAM I 

7.00 Rolnictwo na świecie 
7.15 Daleko i blisko 
7.35 Tydzień 
8.25 Notowania 
8.55 'Droga do Avonlea' - serial 
10.25 Koncert życzeń 
10.55 Uroczystości dziękczynienia 

za plony - Oożynkl'94 
14.00 W STARYM KINIE 

- 'Powrót do Bataan' 
15.35 Sto pytań do .•• 
16.05 PIEPRZ I WANILIA 

- 'Polski król w Lotaryngii' 
16.40 Antena 
16.45 Teleexpress 
17.10 'Dynastia Colbych' (36) 
18.00 Studio sport 
19.55 Wieczorynka 
20.25 Wiadomości 
21 .00 'Powrót do Kentucky" - serial USA 
22.05 Sportowa niedziela 
22.15 7 dnI świat 
22.45 'USłyszycie mój krzyk' - f. dok. 
23.35 Krzysztof Zanusel 
24.00 'Paryżanka' - film fr.-włosk. 
1.20 Śpiewa StefanIa Toczyska 
2.10 Zakończenie programu 

PROGRAM" 
7.30 Echa tygodnia 
8.00 'Sandokan' - - serial anim. 
8.25 Słowo na niedzielę 
8.30 'Powrót do Kentucky" - ser. USA 
9.30 Programy lokalne 
10.30 Wzrockowa lista przebojów 
11 .00 'Zapomniana zatoka' (10) 

- serial prod. angielskiej 
12.00 'Sierżancie, do dziełal' 
- komedia prod. angielskiej 
13.25 Shantles'94 
14.00 Anlmals 
14.30 Podróże w czasie i przestrzeni 

- serial dok. 
15.30 Publicystyka kulturalna 
16.00 Wysypisko (10) - telenowela 
16.15 Powitanie 

~~:~~ i:i:h~~~'~~~~I::~~1 USA 
17.25 Studio sport 
18.00 Wydarzenia tygodnia 
18.25 Gra - teleturniej 
19.00 Szkoła klamców 
19.30 Wratislavia Cantans 
20.56 Radio powstańcze 'Błyskawica' 
21.00 Panorama 
21 .25 Bezludna wyspa 
22.25 'Polowanie na szakala' 

-film dok. 
23.40 Nie Mozart 
0.10 Panorama 
0.15 'Żołnierz królowej Madagaskaru' 
1.55 Zakończenie programu 

4i"m~IQW~· 
5 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Moda na sukces' - serial USA 
8.30 Dla dzieci - gimnastyka oraz film 
1 0.00 'Dynaetla Colbych' (powt.) 
11 .00 Przyjemne z pożyteoznym 
11 .30 Panie na pianie - teleturniej 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15-14.50 TV Edukacyjna 
15.30 Luz 
16.00 'Moda na sukces' - serial USA 
16.25 Baw się z nami oraz teleturniej 
17.00 Teleexpress ' 
17.20 Program publicystyczny 
18.10 LataJqcy cyrk Monty Pythona 

- program rozrywkowy 
18.40 Program jubileuszowy, czyli Poi-

ska 40, 30, 20 i 10 lat temu - IX 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 Teatr Telewizji - 'Zeszłego lata 

w Czulimsku' 
21.55 Miniatury 
22.00 Puls dnia 
22.15 'MdM' - program rozrywkowy 
22.40 Prosto z Belwederu 
23.00 Wiadomości 
23.20 Mistrzowie kina 

- Arthur Penn - 'W mroku nocy' 
1.15 Przeboje B. Kaczyńskiego 
2.15 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.10 Sport 
7.35 Rano 
8.00 Programy lokalne 
8.30 'Miłość I dyplomacja' 
9.00 Świat kobiet 
9.30 'DInozaur' (1) - serial dok. 
10.05 'Wojownicze żółwie NInja' 
10.30-13.00 Na życzenie 
13.00 Panorama 
13.20 'Syn Słońca I córka KsIężyca' 

- serial prod. norweskiej 
14.15 Na życzenie - ClIpoi 
15.00 'Wojownicze żółwie NInja' 
15.30 Polska Kronika Filmowa 
15.40 Studio sport - Tour de Pologne 
16.15 OJCZYZNA-POLSZCZYZNA 
17.00 'CIA-berlińscy kowboje' - film dok. 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 Koło foruny - teleturniej 
19.35 'Max I szczurza ferajna' - sanlm. 
20.00 'Przy8łanek Alaska' - ser. USA 
20.45 Przystanek Olecko 
20.56 Radio powstańcze 'Błyskawica' 
21.00 Panorama 
21.30 Tablice pamięci 
21.40 'W połowie drogi' - film dok. 
23.10 Dajcie znak życia 
23.40 Czy jest nas za dużo 
24.00 Panorama 
0.05 Studio sport 
0.15 'Bez fraka i we fraku' 

- koncert muz. 

6 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Pierwsze pocałunki' - ser. franc. 
8.30 Dla dzieci - TIK-TAK 
9.00 Wiadomości 
9.25 Domowe przedszkole 
10.00 'Życie' - serial prod. japońskiej 
10.45 Portret europejski 
11 .00 Giełda pracy, giełda szans 
11.20 Zaproszenie do stołu 
11 .40 Vldeofashlon 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 TV Edukacyjna 
15.30 Śmietnik 
16.00 'Pierwsze pocałunki' - ser. franc. 
16.25 Dla dzieci - TIK-TAK 
17.00 Teleexpress 
17.20 Aria ze śmiechem 
17.40 Klinika zdrowego czlowleka 
18.05 'SImpsonowie' (1) - ser. anim. 
18.30 Sensacje XX wieku 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Kłamstwo' - dramat franc. 
22.00 Puls dnia 
22.15 Sejmograf 
22.30 Listy o gospodarce 
23.15 'Kusy i inni' - film dok. 
23.40 'G lenek' - film dok. 
24.00 Magazyn polonijny 
0.30 Sqsledzi - reportaż 

1.00 Burza - lekcja historii 
1.25 Muzyczna Jedynka (powt.) 
2.00 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.10 Sport 
7.35 Rano 
8.00 Program lokalny 
8.30 'Miłość I dyplomacja" 
9.00 Świat kobiet 
9.30 Hollywoodzki Babylon (1) - s d<?k. 
10.00 'Przygody Blacky'ego' - senal 
10.20 Na życzenie 
13.00 Panorama 
13.20 'Zakazana miłość' - serial oby cz. 
14.05 Clipol 
14.45 Co jest grane . 
15.00 'Przygody Blacky'ego' - senal 
15.30 Studio sport - Tour de Pologne 
16.05 Przegląd kronik filmowych 
16.30 'Miłość I dyplomacja' 
17.00 Magazyn przechodnia 
17.10 W CIENIU KREMLA 
17.40 W okolice stwórcy 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 Koło fortuny - teleturniej . 
19.35 'Max I szczurza ferajna' - serial 
20.00 Pytania o Polskę 
20.56 Radio powstańcze 'Błyskawica' 
21.00 Panorama 
21.40 Reporterzy Dwójki ... 
22.00 'Bliźniak' - kom. franc. 
24.00 Panorama 
0.05 Sport 
0.15 'Ariadna' - film niem. 

7 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Moda na sukcee' - telenowela 
8.30 SKAKANKA Z GWIAZDĄ 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama I ja 
10.00 'Słoneczny patrol' - serial USA 
11 .00 Od niemowlaka do przedszkolaka 
11 .30 J. Duda Gracz - spotk. z mlodz. 
11.40 Polska 40, 30, 20 i 10 lat temu 

- wrzesień (powt.) 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Telewizja Edukacyjna 
16.00 'Moda na sukce .. ' - telenowela 
16.25 Dla mlodych widzów 
17.00 Teleexpress 
17.20 Miliard w rozumie 
18.00 'Słoneczny patrol' - serial 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Enigma' - dramat ang. 
21.55 Puls dnia 
22.10 Nagra - film dok. 
23.00 Wiadomości 
23.20 'ZabIJ mnie glino' - film pol. 
1.15 Bebopalula 
1.40 Zakończenie programu 

PROGRAM" 
7.00 Panorama 
7.10 Sport 
7.35 Rano 
8.00 Program lokalny 
8.30 '.M Iłość I dyplomacja' 
9.00 Swiat kobiety 
9.30 'Najpiękniejsze zakątki Europy' 
10.00 'Kacper I jego przyJaciele' 
10.30 'Pieśń odkupienia' (1) 
13.00 Panorama 
13.20 'Rodzice się rozwodzą' - serial 
14.10 Clipol 
14.50 Powitanie 
15.00 'Kacper I jego przyjaciele' 
15.30 Studio sport - Tour de Pologne 
16.05 Podaj lapę 
16.30 'M1ł06ć I dyplomacja' 
17.00 'Jesslca Lange - to tylko na niby' 
17.55 Losowanie gier liczbowych 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 

23 

19.05 Koło fortuny 
19.35 ' Max I szczurza ferajna' - serial 
19.55 Jessye Norman śpiewa 'Carmen: 
20.56 Radio powstańcze 'Błyskawica 
21.00 Panorama 
21 .35 Ekspres reporterów 
22.05 RADIO ROMANS (11) 
22.35 Rewelacja miesiąca - 'Kr61 Edyp' 
23.50 Cienie życia 
24.00 Panorama 
0.05 Studio sport I 0.15 Cli pol 
0.55 Zakończenie programu 

8 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Oddział dziecięcy' - serial ang. 
8.30 Dla dziecl - TUT-TURU 
9.00 Wiadomości 
9.10 Program dla dzieci 
10.05 'ŻAR TROPIKÓW' (8) 
11 .00 Gotowanie na ekranie 
11 .20 To jest łatwe 
11.30 Kwadrans na kawę 
11.45 Żyć bezpieczniej (1) - reportaż 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 TV Edukaoyjna 
16.00 'Oddział dziecięcy" - f dla dzieci 
17.00 Teleexpress 
17.20 Teleturniej 
17.40 Fllmidlo - magazyn filmowy 
18.05 'Małe cudo' (11) - serial USA 
18.30 Znaki czasu 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'ŻAR TROPIKÓW' - serial USA 
21 .05 Tylko w Jedynce 
21 .45 Magazynio - prog. satyryczny 
22.00 Bilans 
22.10 'Szwejki' 
22.25 Pegaz 
23.00 Wiadomości gospodarcze 
23.20 Pawlikowscy z Domu 

pod Jedlami 
23.50 'Cognacq • Jay. Stacja telewi

zyJna Pary:!:' - film fab. 
2.00 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.10 Sport 
7.35 Rano 
8.00 Program lokalny 
8.30 'Miłość I dyplomacja' 
9.00 Świat kobiet 
9 30 Najpiękniejsze zakątki Europy 
10.00 'Tarzan' - serial dla młodzieży 
10.30-13.00 Na życzenie 
13.00 Panorama 
13.20 'NAPOLEON' (1) 
14.15 Clipol 
15.00 'Tarzan' - serial dla młodzieży 
15.30 Studio sport - Tour de Połogne 
16.05 Twoje pieniądze 
16.30 'Miłość I dyplomacla' 
17.00 KomercyJni? IRA - film dok. 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
19.05 Koło fortuny 
19.35 KLUB PANA RYSIA (1) 
20.00 Za metq - tv tygodnik sportowy 
20.56 Radio powstańcze 'Błyskawica' 
21.00 Panorama 
21 .35 Auto 
22.00 "Jak poradzić aobJe w wysokimi 

kosztami utrzymania' - film USA 
23.45 XIX Międzynarodowy Festiwal 

Oratoryjno-Kantatowy -Wratislavia 
Cantantans '94 

24.00 Panorama 
0.05 Sport 
1.15 Zakończenie programu 

UWAGA I KORZYSTNE ZMIANY I 

W~ftl~JłR1 
ZAKUPY 

NA RATY 
'U nas /(ppi.u; na d'ogoónycJi. 'WaTUnl(pcJi praCfj, (Dtfóru/i;:J. 

ora.t& inny zmecfi.aniz;oruany sprzęt gospoaar'St'UltZ ao"wruego 

... BEZ ;tYRANTÓW • da 24 rat ~ 

... KORZYSTNE ODSETKI - ',94% 

... PIERWSZA WPŁATA - '0% WARTO$CI 

... MINIMUM FORMALNO$CI • au_ystka 
zołatUJIsz UJ sklepI... Y 

... KILKA TOWARÓW W RAMACH JEDNEJ UMOW 

... HONORUJEMY UTIUTY CARD 

.. UPUSTY DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

SERDECZNIE ZAPRASZAW.V c:».c. .... _. Ry .... _ ..... 5. 1t:c:1. 390- 99 
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PLASTRY MIODU NAPRZECIW DWORCA PKS 
PL. GIMNAZJALNY 

REWELACYJNA PIZZA "Italia" 
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 10.00 - 18.00 

w aoboty w gocU. 11.00 16.00 w nJedzlele nlec:zynn .. 
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Jak to dobrze, że nie miesz
kam w dużym mieście - myślę so
bie. Wieś fest spokojna, oddalona 
od wielkich spraw tego świata. 

Czuję się pewnie. Wiadomo, że są 
pewne niedogodności, bo i auto
busów nie tyle, co trzeba, teatru 
brakuje, czasem kina czy Innych 
spraw, ale kiedy sobie pomyślę, 
że w dużych miastach coraz trud
niej jest mieszkać i żyć bezpiecz
nie - to od razu przestaję narzekać. 
Ostatnie doniesienia o podwar
szawskich mafiach, które dyktują 
Innym ludziom, ja/r mają żyć, a 
takie ile będzie kosztować niektó
rych ludzi spokojne życie, czyli 
opłacanie bandziorów za niby 
ochronę, czyli w rezultacie 
płacenie im jakiegoś kretyńskiego 
podatku od bezproblemowego 
życia - otóż te ostatnie doniesienia 
właśnie sprawiają, że 

słuchającym czy czytającym 
cierpnie skóra. No bo jak normal
ny człowiek ma zrozumieć, że trze
ba zapłacić jakiemuś mafiścle ha
racz za to, że ma lokal, że ma 
galerię, że prowadzi jakąś docho
dową działalność gospodarczą? 
Jak wytłumaczyć, że w takiej sytu
acji do danego delikwenta przyj
dzie inny kolega Mafia I każe sobie 

Zbieżność nazw nie popłaca 
Do kasy miejskiej Bicistoke w 

Anglii największe sumy wpłacała 
firma konsultingowa "MMM". 
Obok rutynowego doradztwa fi
nansowego I handlowego, 
prowadziła kursy dla sekretarek 
oraz przedstawicieli firm brytyj
skich za granicą. Złotodajna żyła 
urwała się, gdy w świat rozeszła 
się wieść o aferze moskiewskiej 
firmy "MMM", która wyciągnęła od 
rosyjskich obywateli biliony rubli. 
Potencjalni kllem:1 odsunęli się od 
brytyjskiej "MMM", domniemając 
powiązania z rosyjską imien
niczką. 

------------------;-------...... Zarząd firmy wykupił najlepsze 

KATEGORIA: wydarzenie 

Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Jadwigi Walu kle
wlcz zamieszkałej w Oławie , przy ul.lwaszkiewcza 42/6. Hasło 
brzmiało: "Nasi na wakacjach" lub ·Ślub po wakacjach". Nagro
da, kupon hurtowni FOTO-HIGIENA na kwotę 100.000 zł - do 
zrealizowania w hurtowni, czeka w redakcji. 

Hurtownia FOTO-HIGIENA 
oli ruJ c rtykuły hJ ienfczne, papfernfcz , 

ch mil go podarcze) I ko m tyki 
mi 'ci.' przy ul. Sikor ki go 13 (t ren bazy OS). 

Pracujemy w godz. 7-19, w soboty do godz. 14. 
Zapraszamy sklepy i zakłady pracy! 

czasy antenowe we wszystkich 
stacjach lokalnych, a w codzien
nych gazetach ukazuje się 
wkładka informująca, że z mo
skiewską spółką "MMM" Brytyj
czycy nie mają nic wspólnego. 
Chociaż na dementi wydano już 

Przekonali się o tym dzienni
karze "Sterna", którzy opublikowa
li listę zabawnych pomyłek 

językowych w różnego rodzaju 
napisach umieszczanych w miej
scach publicznych. 

* 
Wywieszka w hotelu w Tokio: 

"Jest, prosimy, zabroniona 
kradzież ręczników. Jeśli państwo 
czegoś takiego nie robią, prosimy 
nie czytać tego napisu". 
Napis w pralni w Bangkoku: 

"Dla osiągnięcia najlepszych 
wyników prosimy spuścić tu 
spodnie". 
Informacja w Japońskim hotelu: 

"Zapraszamy do wykorzysty
wania pokojówki". 
Reklama paryskiego butiku: 

"COŚ jak ubrania dla prostytu
tek". 

zapłacić za to, że jego "Firma" 
ochroni go przed tym pierwszym 
naciągaczem. Czyli mówiąc krót
ko, taki nieszczęśnik by nie wpaść 
w łapy jednej mafii - ma święty 
obowiązek korzystać z usług dru
giej. Korzystać - znaczy bulić 
ciężką forsę. Bo to przecież nie 
chodzi o małe pieniądze, ale o 
prawdziwie wielki szmal. Nam, 
szarakom nawet się nie śni - ile 
tego może być. Ale zapewne 
niemało. A my wszyscy doskonale 
wiemy (przynajmniej z filmów), że 
mafia - to straszne zjawisko. To 
szefowie, to goryle, to ludzie zdol
ni do wszystkiego, to w końcu i 
płatni mordercy. Ci ostatni - to ga
tunek przestępców coraz częściej 
w Polsce się pojawiający. I jak tu 
się nie bać? Bo nikt nie ma pew
ności, niestety, czy policja, któ'ra 
ma Jakieś poszlaki, dowody - że 
policja wystarczy by ten problem 
rozwiązać. Do załatwienia tak trud
nej sprawy, myślę, potrzeba bar
dzo wielu sprzyjających okolicz
ności, przede wszystkim zeznań 
świadków i przede wszystkim po
szkodowanych, którzy niechętnie 
chcą mówić. Zresztą trudno im się 
dziwić, gdy otrzymają list z 
pogróżkami, gdy mają rodziny i 

ponad 500 tys. $ USA, klienci na
dal nie chcą korzystać z usług do
radczych "MMM". 

* 
Gniew Buddy 

Służby porządkowe zatrudnio
ne w centrum muzealnym przy 
najstarszym na świecie pomniku 
Buddy w Narze, zmuszone 
zostały do limitowania wstępów 
pod posąg dla wszystkich zagra
nicznych turystów. Od ponad 
dwóch miesięcy, wieczorami I w 
nocy ręka Buddy drży przez kilka 
godzin, w wyniku czego w 
kilkudzieslęciotonowej rzeźbie 
wystąpiło kilka pęknięć. Ortodo
ksyjni wyznawcy buddyzmu 
przyjęli to jako ostrzeżenie dla so
cjalizującego obecnie rządu Japo
nii, by wycofał się z lewicowego 
kursu gospodarczego 
społecznego. 

Ponieważ siedmlusetletnl 
posąg Buddy z Nary stał się 

Napis nad okienkiem na lotni
sku w Kopenhadze: 

"Bierzemy państwa bagaże i 
rozsyłamy je na wszystkie strony". 
Napis w pralni rzymSkieJ: 

"Szanowne panie, zostawcie 
tu swoje ubrania I urządźcie sobie 
piękne popołudnie". 
Tabliczka w Schwarzwaldzle: 

"Na naszym campingu 
Schwarzwald jest surowo zabro
nione życie w jednym namiocie 
płci przeciwnej, np. mężczyzn I ko
biet, chyba że w tym celu są 

pOŚlubieni". 
Napis w czeskim biurze 
podróży: 

"Prosimy o korzystanie z jed
nej z naszych przejażdżek po 
mieście dorożką. Gwarantujemy, 
że nie będzie żadnych poronień". 

wszyscy oni są 
narażeni na 
zemstę. Dopie
ro ostatni, jakie 
wymowny i w końcu solidarny pro
test restauratorów na warsza
wskiej Starówce pokazał, że spra
wa ruszyła z miejsca. Nie całkiem, 
ale nieco. Bo choć aresztowano 
około dwudziestki mafijnych - to w 
areszcie ostał się ino Jeden, po
dobno któryś z szefów, ale tak do 
końca to właściwie nie wiadomo, 
czy tak jest naprawdę. U nas w 
Polsce, żeby kogoś choć troszkę 
posadzić - trzeba mleć trzystupro
centowy dowód przestępstwa. 
Jak na nasze warunki - stuprocen
towy nie wystarczy. Zeznań 
obciążających nie uzbiera się za 
wiele i mafia dalej będzie grała w 
te same klocki. Mam nadzieję, że 
takle problemy nie dotyczą 
małych miast, wiosek. Może za 
mało jest biznesów, które warto 
chroni6 I łupić? Z tego wynika, że 
lepiej nie mieć za dużo forsy, bo 
się trzeba dzieli6. Że też nie po
myślałam, że z biedy też może by6 
jakaś korzyś6. No, No ... 

Mirka Szychowiak 

mekką pielgrzymów buddyjskich 
z całego świata, przeto ogranicze
nia wstępu wprowadzono 
wyłącznie dla obcokrajowców 
wyznawców innych religii. 

* 
Dziennikarski podstęp 

Stephanie Mansfield, dzienni
karka "Washlgton Post", której zle
cono przeprowadzenie wywiadu z 
Mickiem Jaggerem, przez trzy 
miesiące skutecznie była zbywa
na przez sekretarzy i ochronę 
osobistą piosenkarza. Zdespero
wana I zagrożona wyrzuceniem z 
pracy, zdecydowała się przebrać 
za słodką i naiwną nastolatkę; w 
sobotni wieczór zakradła się do 
jego letniej posiadłości na Karai
bach i udając zakochaną fankę, 
znalazł'3 się w jego lóżku . W 
poniedziałkowym wydaniu gazety 
znalazła się relacja z miłosnych 
Igraszek z Jaggerem. Dziennikar
ka nie szczędziła piosenkarzowi 
złośliwości, a najdelIkatniejsza 
brzmiała: "Już za stary, aby 
wiedzieć co się robi z kobietami". 

MĄDRO CI 

* 
Gdyby.fmy potrafili zatrzymać 

czas, o ile prostsze byłyby mecha
nizmy zegarów. 

* 
Najlatwiejsr;ym sposobem na 

poprawienie widoczności z okna 
jest wyj.fcie na dwór. 

* 
Je.m w muzyce nie ma ra.\·;

zmu, to dlJJczego czarne klJJw~'ze 
fortepianu są krótsze od białych? 

Alfred de Moore 


