
WIADOMOŚCI 

W najbliższą sobotę i niedzielę 
szykuje się w Olawie i w Jelczu-Lasko
wicach, podobnie zresztą jak na całym 
świecie - WIELKIE SPRZĄTANIE. 
Akcję wymyślił w 1989 roku australijski 
żeglarz lan Kiernan, wstrząśnięty 
wielką Ilością śmieci w Zatoce Syd
ney. Pomysł poparła jedna z agend 
ONZ O UNEO (Program Narod6w 
Zjednoczonych Ochrony Środowi
ska). W akcji udział weźmie ponad 80 
państw. 

Do wtorku w sprawie akcji na tere
nie miasta nic się w zasadzie nie 
działo, opr6cz słownych deklaracji dy
rektor6w większości oławsklch szk6t, 
kt6rzy wyrazili gotowość wzięcia 

udziału w sprzątaniu. Gotowość taką 
wyrazili też: 'Wt6rmet', Sp6tdzlelnla 
Mieszkaniowa ODRA, OIawskie 
Zakłady Gospodarki Komunalnej I 
Mieszkaniowej oraz Zakład Zieleni 
Miejskiej. Znaczącym impulsem dla 
władz miejskich były listy od prezy
denta Wałęsy I premiera Pawlaka z 
prośbą o poparcie akcjI. Od tego mo
mentu władze miejskie postanowiły 

zająć się koordynacją działań. Spotka
nie w tej sprawie odbyło się z Inicjaty-

WZNOWIŁ DZIAŁALNOŚĆ 

USługowy Zakład 
Pieczątkarski 

przy ul.Piotra Własta 1 

wy pani burmistrz, w Urzędzie Miej
skim, 13 września. 

Jak się dowiedzieliśmy (do 12 
września), w akcji 'Sprzątanie świata' 
udział wezmą prawie wszystkie szkoły 
z terenu OIawy i wszystkie z Jelcza-La-

Cleat1 Ut> . -, 

skowic, gdzie od początku sprawę 

pilotowały władze gminy. 
* 'Wt6rmet' zapowiedział, że 

jeśli ktoś zbierze większą ilość 

złomu lub sprzęt6w zawierających 
metal (np.akumulatory, pralki, lod6w
ki, telewizory), wystarczy zadzwonić w 
sobotę, w godz.9-15, pod numer 325-

PRYWATNY 
GABINET 

srOMATOLOGlaNV 
Oława, ul. Rybacka 5 

(Zakłady Tworzyw Sztucznych) 

lek. stomatolog 
D. Grzegorczyk 

-LECZENIE W ZNIECZULENIU. 
NAPRAWY PROTEZ ZĘBOWYCH, 

KORONY PORCELANOWE, 
NOWOCZESNA TECHNIKA 
WYPEł..NL\NJA ZĘBÓW 
GLASS-IONOlllERAMI 

NOWY AUTO KOMIS 
SKUP I SPRZEDAż SAMOCHODÓW 
W ROZLICZENIU PRZYJMUJEMY 
U~ANE SAMOCHODY 

Oława, 
ul. Słowackiego 2, tel./fax 341-12 

15, a specjalny samoch6d odbierze 
zebrany podczas akcji złom . 

* OZGKiM także będą pełnić so
botni ' gorący dyżur'. Jeśli któraś z 
grup będzie chciała pozbyć się ze
branych śmieci, wystarczy 
zadzwonić pod numer 320-33, a spe
cjalny pojazd zabierze odpady na 
wysypisko. 

* Podobnie deklaruje prywatna 
firma 'Trans-Formers-OIawa' (teI.32-
917) . Oczywiście wyw6z wszelkich 
odpad6w będzie bezpłatny, wykona
ny przez pracownik6wtej firmy, podo
bnie jak i pozostałych, społecznie. 

* 'Wiadomości OIawskie' dyspo
nują jeszcze pewną ilością work6w na 
śmieci, dostarczonych nam przez 
firmę 'Trans-Formers-OIawa'. Jeśli 

znajdzie się ktoś chętny na nie - zapra
szamy do nas w piątek lub w sobotę w 
godz.9-15. 

* Mamy nadzieję, że w 
poniedziałek obudzimy się choć 
w trochę czyściejszej Oławie. 

Komunikat 
dla absolwentów LO 

Zawiadamiamy absolwent6w LO, 
że 23 września br. (ph,tek), o 
godz.17.00, w auli Liceum odbędzie 
się spotkanie, na kt6re zapraszamy 
koleżanki i koleg6w zainteresowa
nych powołaniem komitetu organiza
cyJnego obchod6w 50-lecia szkoły, 
jak r6wnież tych, kt6rzy mogą 
zadeklarować pomoc doraźną. 
Szczeg61nie gorąco zapraszamy 
tych, kt6rzy Już teraz chcieliby zająć 
się ustaleniem aktualnych adres6w 
zamieszkania lub innych form konta
ktu z koleżankami I kolegami ze swo
ich klas czy rocznlk6w. 

Absolwenci-Inicjatorzy obchodów 
Jubileuszu Szkoły 

Taaaaklego prawdziwka, o 
wadze 1,1 kg "upolował" 10 
września w siedleckich lasach 
(pod Oławą) Jerzy Grabowski, 
nasz czytelnik. Tylko trzy godziny 
trwalo grzybobranie, uwieńczone 
rekordem życiowym pana Grabo
wskiego. Mieliśmy przyjemność 
gościć w redakcji grzybiarza 
rekordzistę wraz z koszykiem pra
wdziwków i z pełną odpowiedzial
nością potwierdzamy, że ogrom
ny grzyb był calklem zdrowy. 
Wypada tylko gratulować .. . 

Ponieważ sezon na grzyby je
szcze trwa, a właściwie dopiero 
się rozkręca po zabójczej dla grzy
bów suszy, ogłaszamy konkurs 
na najpiękniejsze, największe oka
zy. Pan Grabowski znalazl pra
wdziwka o wadze 1,1 kg - k10 po
bije ten rekord? Czekamy na 

BONY O WARTOŚCI 200 TYS. ZŁ PRZYPADŁY NA LOSY: 
012014 • 012498 • 013157 • 013257 • 013647 • 014307 

014371 • 015074 • 015724 • 018569 
BONY O WARTOŚCI 100 TYS. ZŁ PRZYPADŁY NA LOSY: 

009358 • 009753 • 010195 • 011645 • 011967 • 012058 
012319 • 014302 • 014367 • 014385 • 015189 • 015462 
016591 * 017983 • 018457 • 018651 • 019105 • 019206 

019562 * 020142 
Bony upowatniajq do zakupu pieczywa, ciost i makaronów 

produkcji 'Spolem' PSS w Oławie. 
Osoby posladajqce losy z w/w numerami proszone sq o odbieranie 

bonów towarowych w Dziale Hondlu, ul. Brzeska 19, pok nr 13, 
w godz. 7.30 - 15.30. 

zgłoszenia. Pochwalcie się swoim 
sukcesem I 
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Oława ma władze • na jak długo? 

ą 

Kolejne posiedzenie sesji Ra
dy Miejskiej w Otawie, 5 
września, rozpoczęło się wprowa
dzeniem pewnych zmian w po
rządku obrad. Zmiany wprowa
dzono jednogłośnie, więc szybko 
przystąpiono do realizowania kolej
nych punktów programu. 

Na se ji obecny był przewodni
czący Sejmiku Samorządowego we 
Wrocławiu prof. Leon Kieres. 
Przybyło także wielu mieszkańców 
Oławy, ciekawych jak potoczą się 
dalsze losy wyborów władz miej
skich. Na sali zauważyliśmy szefów 
większości instytucji i firm powiąza
nych z miastem, dyrektorÓW szkół 
oraz biznesmenów, którym do tej 
pory stosunki z władzą nie układały 
się najlepiej. 

AntonlMal"kiewicz 
(Pn~RMO) 

:czł()nek:zarzą~u 

Na wstępie burmistrz Janina 
Stelmaszek odczytała informację o 
realizacji budżetu w pierwszej 
połowie 1994 roku. Informacje te 
nie wzbudziły specjalnego zaintere-
owania radnych, kt6rzy - co łatwo 
było wyczuć - wyraźnie czekali na 
najważniejszą rozgrywkę, wybór 
zastępców burmistrza. 

Po wystąpieniu pani burmistrz 
ustalono składy o obowe stałych ko
misji Rady Miejskiej w Oławie. Są 
cztery takie komisje, do pracy w któ
rych radni zgłaszali się sami, przy 
czym jeden radny może pracować 
najwyżej w dwóch komisjach. 
7czegółowy skład osobowy komisji 

podaJemy osobno. 
Pomeważ Oława otrzymała już 

rządową ankietę dotyczącą posze
rzenia kompetencji organów gminy 
(pisaliśmy o ankiecie jut w poprze
dnim numerze "WO"), konieczne 
stało się powołanie doraźnej komisji 
do spraw opracowania odpowiedzi 
na pytania zawarte w ankiecie. Do 
komisji tej powołano jednogłośnie 

WIADOMOŚCI 

at 9 osób: Janinę Stalmaszek, 
Krzysztofa Trybulskiego, Zygmun
ta Wójcika, Przemyslawa 
Pawłowicza, Jerzego I1adrysia, 
Franciszka Października,Jana Mo
sio, Stanislawa Kałużę i Antoniego 
Markiewicza. Na najbliższej sesji 
komisja przedstawi propozycję od
powiedzi na rządową ankietę. 

Kolejnym punktem obrad było 
"odkręcenie" uchwały w sprawie 
przeznaczenie gruntów pod budow
nictwo jednorodzinne na rzecz kan
dydatÓW spółdzielni mieszkaniowych 
objętych listami prowadzonymi przez 
wojewodów lub zarejestrowanych w 
spółdzielniach mieszkaniowych. 
Uchwała taka została podjęta na po
siedzeniu 12 lipca niewielką ilością 
głosów, bez konsultacji z radcą pra-

szek Październik. Na Józefa Łosia 
głosowało 22 radnych. I w ten spo
sób poznaliśmy zastępców burmi
strza. Wprawdzie sytuacja patowa 
została w ten sposób jakoś rozwiąza
na, ale coraz częściej słychać było w 
kuluarach, że jest to układ przejścio
wy. Niektórzy mówili nawet wprost, 

Jerii ·H~dryś(trW).:: ::::?C=::::':::::r;tf2M~;~~~;~;*]Ua~:!~i\tX~;:t't]i 

ćzł~!lekzaTZ4du..· 
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wnym urzędu, czego domagał si« 
m.in. radny Drabiński (pisaliśmy o 
tym w numerze 79 "WO"). Uchwalę 
zakwestionował wojewoda i teraz 
Rada zmuszona została do wprowa
dzenia niewielkich poprawek, bez 
których nie dostalibyśmy dotacji z 
województwa. Zmiany w uchwale 
przegłosowano przy 3 osobach 
wstrzymujących się od głosu. 

Po informacji radnego Jarosza 
O powstaniu w lonie rady nieformal
nego Klubu Rozwoju Samorząd

ności, przystąpiono do wyboru 
zastępców burmistrza. Pani Stelma
szek zgłosi la trzy kandydatury: 
Franciszka )'aździernikn, Józefa 
Łosia i ... Andrzeja Solskiego - archi
tekta miejskiego, który prqbył na 
sesj« wyjątkowo odświ«tnie ubrany. 
Od początku było jasne, że ta trzecia 
kandydatura została wystawiona lina 
zająca - do odstrzelenia", co w chwilę 
potem znalazło potwierdzenie - Sol
ski nie otrzymał ani jednego głosu. 
Ale kandydatem przez chwilę był? 
Był! 26 głosów "za" otrzymał Franci-

WIADOMOŚCIOŁAWSKlE: 

że "dają" im jakieś dwa mIesIące 

wspólnej pracy, a potem i tak będzie 
zmiana. 

Po pierwszym rozdaniu kart, gdy 
wiadomo już było, że nie należy się 
spodziewać żadnych niespodzianek, 
przystąpiono do wyboru członków 
zarządu. Marek Kłeczek w imieniu 
grupy radnych zgłosił kandydatury 
Krystyny Trojniak i Antoniego 
Markiewicza. Radny Pawłowicz 

zgłosił Ludwika Ignatowicza, a 
Franciszek Październik. Piotra 
Wójcika i Jerzego lIadrysia. W tym 
momencie Krzysztof Trybulski 
zgłosił wątpliwość, C'q dyrektorzy 
szkół państwowych mogą pełnić 

funkcję członków zarządu i czy 
będzie to zgodne z ustawą mówiąca 
o niełączeniu stanowisk w admini
stracji państwowej i samorządowej. 
Prof.Kieres, który zabrał głos w tej 

. sprawie, wyjaśnił, że jego zdaniem 
nie ma tutaj problemu, gdyż ustawo
dawcy, mówiącemu o administracji 
państwowej, chodziło tylko o stano
wiska np. w urzędach rejonowych 

czy wojewódzkich. Po takim wy
jaśnieniu radni przystąpili do 
głosowania . Krystyna Trojniak 
otrzymała 23 glosy, Antoni Markie
wicz i Piotr Wójcik po 21, Jerzy Ha
dryś - 25, II Ludwik Ignatowicz 6-
Jeden głos był nieważny (ktoś oddał 
czystą kartkę)· 

Skład Zarządu Miejskiego w 
Oławie przedstawia się następująco: 
burmistrz JllRina Stelmaszek, 
złlstępcy - Józef Łoś i Franciszek 
Październik, członkowie - Krystyna 
Trojniak, Antoni Murkiewicz, Je
rzy Hadryś i Piotr Wójcik. Jak 
widać, we władzach zuczyna 
wyruźnie dominować tzw. grupll 
Października. 

Po ustaleniu składu zarządu, 
Rada przystąpiła do wyboru komi
sji rewizyjnej. Józef Jarosz, w imie
niu grupy radnych, zgłosił kandy
datury Demianiuka i Mosia, 
Marek Kłeczek, także w imieniu 
grupy radnych, zaproponował 

Hawrysza i Raka. Burmistrz Stel
maszek zgłosiłu kandyduturę Try
bułskiego a Stanisłuw Kałuża rad
nego Frqczka. W wyniku 
głosowania, Krzysztof Trybulski, 
który otrzymał tylko 8 głosów, 

odpadł. Pozostali, którzy weszli w 
skład komisji rewizyjnej, otrzymali 
następującą ilość głosów: Demia-

niuk, Hawrysz i Frączek po 24, Rak 
- 25 i Mosio - 20. 

Ostatnim punktem obrad były 
interpelacje i wolne wnioski. Jako 
pierwszy głos zabrał radny Mosio, 
który protestował przeciwko nisz
czeniu drzew na trasie linii 
ciepłowniczej, prowadzącej na 
osiedle Kasprowicza. Wyjaśnienia 

pani Stelmaszek, ktÓra tłumaczyła, 
że drobne błędy, w wyniku których 
ru rociąg zbliżył si$( do korzeni drzew, 
wynikają m.in. z niedokładnego pla
nu, nie usatysfakcjonowały radnego. 
Jan Mosio zgłosił także interpelację 
w sprawie uciążliwego dla 
mieszkańców sąsiedztwa sklepu przy 
ul. Iwaszkiewicza 27, ktÓrego klienci 
zachowują się głośno, często z powo
du alkoholu, wypitego tuż pod skle
pem. - Coś trzeba z tym zrobić -
mówił radny Mosio. 

Kol~ine interpelacje zgłosił rad
ny Drabiński. Zgodnie z obietnicą, 
daną w "Wiadomościach" kilka tygo
dni temu, zapytał, w jaki sposób 
mieszkańcy, którym zmienia się 

nazwę ulicy, są o tym fakcie informo
wani i dlaczego zarząd nie 
przedstawił swojego stanowiska w 
sprawie zmiany numeracji domów 
przy ulicy ks. Jana Janowskiego. 
Radny Drabiński przypomniał także 
sprawę niebezpiecznej hałdy na za
pleczu Szkoły Podstawowej Nr 5. 
Wprawdzie rok szkolny jut się 

zaczął, ale nie wykonano tam 
żadnych prac zabezpieczających, mi
mo wyraźnych zaleceń Sanepidu (pi
saliśmyo tym w poprzednim nume
rze "WO"). 

Ok. godz. 17, najdłuższa sesja 
Rady Miejskiej w Oławie, która 
rozpocz«la si«, przypomnijmy, 5 li
pca, dobiegła końca. Tut po sesji 
spotkały si« dwie grupy radnych, sta
nowiące zdecydowaną większość ra
dy, tzw. grupa Wiązowskiego i grupa 
Października. Jak się nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy, gratulowano tam 
sobie dotrzymania sojuszu. 

(ck) 
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Skład osobowy stałych komisji 
Rady Miejskiej w Oławie 

I. Komisja Flnans6w I Rozwoju Gospodarki Miejskiej 
1. Jerzy Hawrysz (przewodniczący komisji) 
2. Mikołaj Demianiuk 
3. Ludwik Ignatowicz 
4. Jan Mosio 
5. Przemysław Pawłowicz 
6. Franciszek Październik 
7. Ireneusz Pętal 
8. Krystyna Trojniak 
9. Krzysztof Trybu Iski 
10. Piotr Wójcik 
11. Zygmunt Wójcik (zastępca przew.) 

II. Komisja Gospodarki Komunalnej I Ochrony Środowiska 
1. Andrzej Drabinski (przewodniczący komisji) 
2. Józef Frączek 
3. Ludwik Ignatowicz 
4. Stanisław Jaśnikowski 
5. Marek Kteczek 
6. Antoni Markiewicz 
7. Czesław Miłosz 
8. Przemysław Pawłowicz 
9. Andrzej Ryżak 
10. Eulalia Tarasiuk 

III. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia I Opieki Społecznej 
1. Jerzy Hadryś 
2. Józef Jarosz 
3. Jerzy Kamiński 
4. Marek KJeczek 
5. Franciszek Październik 
6. Ireneusz PC'(tal 
7. Antoni Markiewicz 
8. Bogdan Olejnik 
9. Lesław Rak 
10. Krystyna Trojniak 
11. Krzysztof Trybu Iski 

IV. Komisja Prawa I Porządku Publicznego 
1. 80gdan Olejnik (przewodniczący komisji) 
2. Stanisław Jaśnikowski 
3. Stanisław Kałuża 
4. Czesław Miłosz 
5. Andrzej Ryżak 
6. Waldemar Wiązowski 
7. Zygmunt Wójcik 

V. Komisja Rewizyjna 
l. Mikołaj Demianiuk 
2. Jan Mosio 
3. Józef Frączek 
4. Lesław Rak 
5. Jerzy Hawrysz 

W jednym z poprzednich nume
rów "WO" pisaliśmy o wynikach 
badań Sanepidu, dotyczących niezi
dentyfikowanej haldy na zapleczu 
Szkoły Podstawowej Nr 5. Próbki 
pobrane z hałdy, pobliskiego placu 
oraz boiska zostaly zbadane i 
okazało się, że wyraźnie prlekroczo
na jest w nich zawartość cynku i kad
mu. Sanepid wyraźnie sugerował w 
piśmie do burmistrza miasta, że op
tymalnym terminem zakończenia 

prac związanycb z wymianą nawierz
cbni na boisku szkolnym jest czas 
przed rozpoczC'(ciem roku szkolne
go. Tymczasem jak na razie, na 
szkolnym boisku nic się nie dzieje. 
Interpelacje w lej sprawie złożył na 
ostatniej sesji radny Drabiński, pre
zes oławskiego kola Polskiego Klu
bu Ekologicznego. Odpowiedzi na 
tę interpelację jeszcze nie znamy. 

Terenowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna zbadała także 

próbki gleby z terenów położonych 
troche; dalej od bałdy (po obu stro
nach) - z trawników przed budyn
kiem wielorodzinnym przy u\.3 Maja 
43 oraz z trawników przed domem 

przy ul.Kasprowicza 14. W bada
nycb próbach "stwierdzono 
zllwyżoOlI zawartość ołowiu w pró
bie 184. Tymczasowa dopuszcznlna 
grllOieznu zawurtość ołowiu w gle
bie wynosi 100 mg/kg suchej masy, 
natomiust w próbie 184 stwierdzo
no J54mg/kg s.m. Pozostułe 

stężenia metali nie budzą 

zastrzeżeń." 

Skąd tyle ołowiu? Jak na razie, 
nikt nie szuka odpowiedzi na to py
tanie. Ważniejszy wydaje się bowiem 
problem, co zrobić ze skażoną zie
mią tuż p(X1 oknami naszych mieszkań 
i kto ma ponieść koszty ewentualnycb 
działań zmierzających do neutralizacji 
szkodliwycb związków. Jak widać, 

sprawa nie dotyczy tylko najbliższego 
otOC'lenia hałdy. Przekroczenie dopu
szczalnej zawartości ołowiu w glebie 
stwierdzono na dużym obszarze, 
zamieszkałym od lat przez setki ludzi. 
Nie sposób nie zauważyć, że 
zwit;k.szona ilość ołowiu w glebie 
musiała w jakiś sposób wpłynąć na 
życie mieszka,jców domów zbudowa
nycb na skażonymlerenie. 

(ck) 

Na posiedzeniu zamykającym 

inauguracyjną sesję Rady Miejskiej 
nowej kadencji, radny Jarosz 
poinformował wszystkich, że 29 
sierpnia powstał Klub Rozwoju Sa
morządności, do którego należy już 
12 radnycb. Jak nietrudno się do
myślić, są to radni związani z tzw. 
grupą Października (Drabińskiego? 
Jarosza?). Grupę tworzą m.in. radni 
z UW, SLD, PSL, i czC'(ść 

niezależnych. Radny Jarosz odczytał 
na sesji regulamin klubu, klóry po
zwalamy sobie przytoczyć. 

"1.. Podstawowym zadaniem 
Klubu Rozwoju Samorzqdności jest 
dbanie o zaspokajanie przez Radę 
Miejskq potrzeb zbiorowych 
mieszkańców Oławy we wszystkich 
formach i sferadl zgodnie z Ustawą 
o samorządzie terytorialnym z 
dn. 8. 03.1990 r., a w szczególności: 

a) - występowanie z inicjatywą 
uchwałodawczą, 

b) - sprawowanie kontroli nad 
wykonaniem uchwał Rady, 

c) - przyjmowanie pOshłlatów, 
zgłaszanych przez mieszkańców do
tyczących istotnych problemów 
zaistniałych w mieście i przekazywa
nie ich poszczególnym Komisjom 
Rady, burmistrzowi lub Zarzqdowi 
za pośrednictwem przewodniczqcego 
Rady. 

2. Klub Rozwoju SamorzqdnoJci 
tworzony jest spośród członków Rady 
wyrażających swojq wolę 

przynaletności poprzez złożenie pise
mnej deklaracji. 

3: Klub Rozwoju Samorzqdności 
działa w ola'esie kadencji 1994-1998 
r. 

4. Członkowie Klubu ROZ1-VOjll 
Samorzqdnolci wybierajq 5polród 
swoich członków przewodniczqcego, 
klóly ich reprezentuje w czasie obrad 
Rady oraz na zewnątrz. 

5. Klub Rozwoju Samorzqdności 
jest otwarty na różne propozycje do
tyczące rozwoju miasta i samorzqd
ności lokalnej, zgłaszane przez orga-
nizacje społeczno-polityczne 
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Klub 
Uczciwych Radnych 
związkowe działajqce na terenie mia
sta Oławy. 

6. Jedną z form pracy Klubu są 
dyżury członków Klubu pełnione w 
Biurze Rady Urzędu Miejskiego w 
katdy czwartek w godz.17-18. 

7. Niniejszy regli lamin został 

przyjęty przez członków założycieli w 
dn. 29. 08. 1994 r." 

Po odczytaniu regulaminu, 
zawrzało wśród radnycb nie 
naleiących do klubu. r naszym zda
niem slusznie. Regulamin jest bo
wiem tak ogólny, że praktycznie 
każdy radny powJOlen szybko 
zapisać się do klubu. Regulamin w 
zasadzie powiela prawa i obowiązki 
radnych zawarte w ustawie o samo
rządzie terytorialnym. Każdy radny 
ma prawo wystąpić z inicjatywą 

ucbwałodawczą, sprawować 

kontrolę nad wykonaniem uchwał, a 
także kontaktować się z 
mieszkańcami. Nie do pomyślenia 
jest dla nas także, aby rada jakO 
całość, nie byla otwarta na różne 
propozycje dotyczące rozwoju mia
sta i samorządności lokalnej. 

Z faktu prqnależnośei do Klubu 
Rozwoju Samorządności 12 rad
nych, komuś postronnemu mogłoby 
się wydawać, że pozostali radni, o ile 
nie wstąpią do klubu, nie cbcą samo
rz§du rozwijać, co byłoby bzdurą i 
zwykłym nadużyciem. Regulamin, 
jesteśmy o tym przekonani, nie jest 
sprzeczny z intencjami żadnego z 
radnycb. No, może te dyżury we 
czwartek, bo ktoś wolałby akurat w 
sobotę między g.13 a 14, ale to może 
jedyny punkt regulaminu, nad któ
rym warto podyskutować. Reszta 
jest oczywista. 

Powiedzmy sobie szczerze - tzw. 
grupa Października formalizuje się i 
nazwa klubu nie odgrywa tutaj 
żadnej roli. Równie dobrze inna gru
pa radnych mogłaby natycbmiast 
założyć Klub Rozwoju Miasta, z 
identycznym regulaminem (tylko 
dużury np. w sobote; rano). - To nie-
formalna rada w radzie 
usłyszeliśmy w kuluarach. Dziwiło 

także stwierdzenie radnego Jarosza 
(żart?), że na razie dyżury "klubowi
czów" będą działalnoscią społeczną. 

Apotem? 
W przerwie sesji proponowano 

żartem, aby natychmiast wszyscy 
radni zapisali się do utworzonego 
klubu (bo chyba im wolno) j JUż po 
nim. Tzn. po klubie, bo co za sens 
jest tworzyć w obrębie rady klub, do 
którego należą wszyscy? Druga pro
pozycja była bardziej złośliwa - aby 
przebić istniejący klub nazwą i 
utworzyć np. Klub Radnycb Uczci
wycb (dylu ry w niedzielę wieczorem, 
po mszy). Ktoś by się nie zapisał? 

Oczywiście radni maja prawo 
zbierać się i tworzyć nieformalne 
grupy w obrębie rady - podkreślił to 
także obecny na sesji prof.Kieres. 
Dobrze byłoby jednak, aby nie 
nadużywać tego prawa i nie tworzyć 
szyldów, które sprawiałyby 

wrażenie, że tylko ta czy inna grupa 
"dba o zaspokojenie przez Radę 
Miejską potrzeb zbiorowych 
mieszkańców Oławy we wszystkich 
[ormacb i sferach, zgodnie z ustawą 
o samorządzie terytorialnym", bo 
jest to zadanie i obowiązek także 
pozostałych radnycb. 

* 
W jednej z gmin Polski 

południowo-wschodniej 22 radnych 
podzielilo siC'( na dwie grupy po 11 
osób. Jedni organizują sesje dla swo
ich radnych. Drudzy dla swoich - w 
innym terminie. Każda z grup cbce 
dla gminy jak najlepiej i każda typuje 
do pracy w zarządzie "swoicb fa 
chowców". Wybrano także, nie do 
końca zgodnie z prawem, dwócb 
prLewodnicz~I,,)'ch rady. Całkiem 

poważnie zaczyna siC'( lam mówić o 
podziale gminy na dwie części, aby 
praworządnie wybrane władze 

moS'Y rozpocząć rtądzenie na "swo
Im" terenie. 

Miejmy nadzieje, że nam jeszcze 
dość daleko do takicb problemów. 

GALERIA W OBIEKTYWIE 
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Od 26 września strażnicy miej
scy, upoważnieni przez burmistrza 
Oławy, będą kontrolować sposób 
postępowania z odpadami komu
nalnymi. Strażnicy będą również 

sprawdzać porządek i czystość na 
posesjach. Przypominam zatem o 
obowiązku oznakowania posesji i 
utrzymywania w ich obrębie 
należytego porządku. Proszę Ci jed
nocz~nie ostrzegam) osoby, które 
nie dopełniły tych obowiązków o 
niezwłoczne dostosowanie się do 
przepisów prawa. Strażnicy są 

upoważnieni do nakładania kary 
grzywny. 

W związku z tym przypominam 
najważniejsze punkty z regulaminu 
ochrony środowiska przed odpada
mi i ściekami komunalnymi dla mia
sta Oławy, który zawarty jest w 
Uchwale Rady Miejskiej nr 
IV/30/94 z dnia 29 kwietnia 1994r.: 

( ... ) 
J. Przez odpady komunalne ro

Zlunie się wszystkie rzeczy ruchome, 
któryc/z pozbywa się właściciel lub 
posiadacz, albo któlych obowiązek 
usunięcia jako odpadów, wynika z 
przepisów prawa. 

Usuwaniem odpadów zajmują 
się OIawskie Zakłady Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Oławie. 

2 Jedynym wysypiskiem odpadów 
kOfmUllllnyclt w mieście jest wysypisko 
kom~UIlllne przy ul. Oleśnickiej: które
go zarzqdcą są Oławskie Zakłady Go
spodarki Komunalnej i Mieszkanio
wej w Oławie , /lI. 3 Maja 30. 

3. Miejscem wywozu fekaliów 
domowych są pLmkty zlewne wyzna
czone przez Oławskie Zakłady Go
spodarki Komunalnej i Mieszkanio
wej w Oławie. 

. Miłośnik zwierząt 
z 23 na 24 sierpnia, z pastwiska 

w Godzikowicach, nie ustalony 
sprawca uprowadził dwie jałówki 

warto ci 10 mln zł. .. 
Nieudana 

przejażdżka 
28 sierpnia, o godz.3.oo, poli

cjanci z KP w Jelczu-Laskowicach 
zatrzymali w bezpośrednim pościgu 
l8-letniego mężczyznę, miłośnika 

jazdy kradzionymi samochodami. 
Samochód fiat 126p, którym 
poru zał się, skradł z ul.Drzewiec
kiego. Wcześniej na ul.Ilirszfelda 
usiłował skraść równicż fiata 126p. 
płoszony przez właściciela najechał 

na ławkę, uszkadzając przód samo
chodu. Straty ok. 2 mln zł. .. 
Wyczyn "Husajna" 

w nocy, 29 sierpnia o godz. 1.25, 
przewodnik psa obronnego i jego 
podopieczny "Husajn" nie dali szans 

4. Regulamin obowiązuje: 
- właścicieli i zarządców nieru

chomości; 
- najemców lokali utytkowych 

(handlowych, ushtgowych, gastro
nomicznych, magazynowych, innych 
gospodarczych, jak tez utyteczności 
publicznej, w tym takte ulicznych 
punktów handlowych i gastronomi
cznych); 

- kierowników budów (na tere
nach budowy); 

- kierowników jednostek organi
zacyjnych odpowiedzialnych za 
komunikację publiczną, na terenach 
przeznaczonych na tę działalność; 

- zarządców wysypiska miejskie
go, sieci sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków; 

- wykonujących remonty; 
- właścicieli i dziertawców tere-

nów rolnych, w tym takze zarząd
ców pracowniczych ogródków 
działkowych zwanych dalej 
ltiytkownikomi nientchomości. 

5. Utytkownik nieruchomości 

zobowiązany jest zawrzeć IIInowę pi
semną z jednostką wywozową na wy
wóz odpadów komLlnalnych i feka
liów lub dokonywać wywozu we 
wła.tnym zakresie. W przypadku, gdy 
/ltytkownik nieruchomości nie ma 
zawartej umowy, zobowiązany jest 
do przechowywania i przedkładania 
upowaznionym przez Burmistrza 
Mia.vta Oława osobom, dowodów 
stwierdzających wywóz odpadów na 
wysypisko komunalne, a fekaliów do 
punktów zlewnych. ( ... ). 

Komendant S.M. w Oławie 
Stanisław Kwiatkowski 

ucieczki "kolekcjonerowi włamań", 
który wybijając szyby, dokonał 6 
włamań do samochodów na osiedlu 
Chrobrego. Za ten wyczyn prokura
tor zastosował areszt. 

• 
Gościnność 
nie popłaca 

30 sierpnia, z mieszkania w 
Chrząstawie Wielkiej, znajomy 
Ukrainiec, któremu domownicy po
zwolili na upranie swojego ubrania, 
wykorzystał ich chwilową nieobec
ność, kradnąc dwa portfele i 
5.100.000 zł. 

+ 

Groźny wypadek 
drogowy 

30 sierpnia o godz.20.oo w Jelczu
Laskowicach, przystanek Wały, na 
łuku drogi pod lasem, samochód 
cięt.arowy sIar zderzył się z jadącym z 
Oławy samochodem osobowym dai
hatsu. Kierujący i pasaterka tego po
jazdu doznali ciężkich obrażeń ciała. .. 

Spawarka 
bez przewodów 

W nocy z 3 I sierpnia na l 
września , z pakamery na budowie 
domu prl}' ul.Pałacowej skradziono 
dwa komplety przewodów spawalni
czych z uchwytami i gniazdami wty
kowymi, których wartoŚĆ wynosi 5 
mln zl na szkodę firmy "Remstal" w 
Oławie. 

'" NIE MA CZYM GASIC ! 
Do Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego w Oławie 

wpłynęły następujące pisma, podpisane przez komen
danta rejonowego PSP w Oławie. Drugie z nich zostało 
odczytane na ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

*** 
Przy nasileniu się pozarów, na te

renie ;niasta wystąpiły dotkliwe trud
ności w zapewnieniu wody do celów 
przeciwpotarowych z wodociągów 

miejskich. To zobowiązuje mnie do 
wystąpienia z wnioskiem o przeanali
zowanie sIanu punktów czerpania 
wody do potrzeb przeciwpotarowych 
wmieście. 

Dla wykonania tego zadania 
proponuję powołanie przez Radę 
Miejskq dorainej komisji, która 
zbadałaby stan istniejący, określi/a 
potrzeby, wskazała na zadania, w ra
mach których potrzeby zaopatrzenia 
wodnego byłyby realizowane, atakte 
zaproponowała terminy realizacji i 
skalę środków finansowych na ten 
cel. 

Z prowadzonego przez Jednostkę 
Ratownicw-Gaśniczq Państwowej 

Straty Pożarnej w Oławie rozpozna
nia stanu technicznego urządzeń 
przeciwpotarowego zaopatrzenia 
wodnego wynika, ze znacznie ponad 
50% hydrantów oławskiej sieci wo
dociągowej jest niesprawnych, bqdź 
wykazuje lIsterki. To wcale nie ozna
cza, że ilość zainstalowanych hy
drantów stanowi o wystarczającym 
zaopatrzeniu w wodę do celów gaśni
czych. 

Pilne rozpatrzenie i rozwiązanie 
tego problemu jest niezbędne dla 

• 
Kawalerska 
przejażdżka 

Z2 na 3 września, w nocy, pięciu 
młodych mężczyzn swoją 

Ku przestrodze ... 

przejażdżkę trabantem zakończyło 
na przydrożnym hydrancie w Św. 
Katarzynie. Samochód skradli spod 
domu przy ul.Wrocławskiej 12 w 
ŻCrnikach Wr. .. 

Kradzież 
samochodu 

w nocy z 2 na 3 września w Jel
czu-Laskowicach, z ul.Bożka 58 
skradziono poloneza nr.rej. WOZ-
6949, warlości 110 mln zł. .. 

ochrony mienia, tycia zdrowia 
mieszkańców Oła·wy. 

* 
Okres szczególnych warunków 

pogodowych w lipcu i w pierwszych 
dniach sierpnia br. obfitował w nie 
notowaną dotąd ilość pożarów na 
obszarze Oławy oraz sqsiednich 
gmin, w tym takte po kilka w róznych 
miejscach, w tym samym czasie. 

Po raz kolejny, szczęśliwym zbie
giem okoliczności, obyło się bez 
potorów czy innych miejscowych 
zagrożeń w Oławie, w czasie, gdy 
całością sił i środków Jednostki Ra
towniczo-GaJniczej Państwowej 
Straty Pozarnej realizowano zadania 
ratownicze w sqsiednich gminach, 
często odległych od Oławy. 

Faktemjest, ze czas, wjakimmia
sto pozostawało bez sil i środków ra
towniczycll na wypadek potoru czy 
innego mLeJscowego zagrotenia, 
wynosił po kilka godzin na dobę w 
poszczególnych dniach okresu S/lszy. 
Tak tez dzieje się w sytuacjach 
zdarzeń powstałych na terenie sąsied
nich gmin, gdy wymagane jest utycie 
większej ilości sił i środków. Coraz 
częściej, takte na terenie miasta, po
wstają zdarzenia znacznie przekra
czające potrzebą utycia sił i środków 
wielkość dyspozycyjną JRG PSP 
Oława. Gminy wiejskie, równopraw
nie obsługiwane w potrzebach ratow
niczych przez JRG PSP Oława, po-

Zlikwidował 
cukiernię 

z 3 na 4 września nieznany 
sprawca włamal się do Zakładu Cu
kierniczego "Wena" w Oławie, przy 

ul.Własta. Sprawca skradł: dwie go
frownice, robot kuchenny, telewizor 
kolorowy elektronik 12 - calowy, 2 
radia tranzystorowe. Straty wynoszą 
6,5 mln zł. .. 

Zginął pieszy 
5 września 27-letni mieszkaniec 

Jankowic Wrocławskich, będący w 
stanie po spożyciu alkoholu, idąc 

środkiem jezdni pomiędzy Marcin
kowicami a Jankowicami Wr., został 
potrącony przez autobus ponos7..ąc 
śmierć na miejscu. 

wo 

nosząc znaczne koszty »' budtecie, 
utrzymują inne rodzaje jednostek 
ochrony przeciwpozarowej. Miasto 
Oława natomiast, jak dotychczas, nie 
uznało potrzeby zapewnienia takiej 
ochrony, a stan istniejący świadczy o 
nie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców miasta, w tym przypad
ku w obliczu zagroteń mienia, zdro
wia i tycia. 

Moje wcześniejsze wystąpienie, 

zarówno do organu stanowiącego i ' 
kontrolnego, jak i organu wykonaw
czego miasta, nie doczekały się roz
patrzenia ani odpowiedniego pot/'a
ktowania. 

Deklaruję uczestnictwo własne 

oraz strazaków podległych mi jedno
stek organizacyjnych Państwowej 

Straty Pozarnej w rozpatrywaniu i 
rozwiązywaniu problemów ochrony 
przeciwpotarowej miasta. 

Załączam do wyko~stania 
kserokopię opracowania "Prawno
organizacyjne formy realizacji przez 
gminę zadań z zakresu ochrony 
przeciwpozarowej. Uwagi ogólne". 

Komendant Rejonowy 
Państwowej Straży Poiarnej 

w Oławie 
bryg. ini. Eugeniusz. Engel 

Pod koniec wrz.eśnia, we Wrocławiu 
odbędzie się Kongres Regionalnych To
warzystw Kulturalnych, którego organi
zatorem jest Dolnośląskie Towarlystwo 
Społeczno-Kulturalne. 24 wrz.eśnia 

uczestnicy kongresu, ok.lOO osób, 
zjadą do Domaniowa, aby w Ośrodku 
Kullury dyskutować nad funkcjonowa
niem i perspektywami towarzystw kul
turalnych w małych miejscowościach. 
Podczas pobytu w Domaniowie 
(między godziną 15 a 21), w prz.erwie 
obrad, goście prawdopodobnie będą 
mogli zobaczyć występy lokalnych 
zespołów artystycznych z tego terenu. 

+ 

Włamanie do 
kiosku "Ruchu" 
z 5 na 6 września, w Bystrzycy 

Oł. prl}' ul.Kościuszki dokonano 
włamania do kiosku "Ruch", skąd 
nieznany sprawca skradł 556 paczek 
papierosów różnych gatunków o 
łącznej wartości 6 mln zł. 

+ 

Seria włamań 
samochodowych 

W nocy 7 września w Jelczu-La
skowicach, prawdopodobnie trzech 
mężczyzn w wieku 20 lal, krótko 
ostrzy.lonych, dokonalo 9 włamań 

, do samochodów, głównie zachod
nich marek, kradnąc sprzęt radiowy. 
Straty wynoszą około 50 mln zł. 

• 
Producent 
likom potuli 

7 września policjanci z Komisa
riatu Policji w Jelczu-Laskowicach 
zatrzymali na gorącym uczynku 
przy ul.Piastowskiej 38-letniego 
mężczyznę, który wytwarzał środki 
odurzające ze słomy makowej. Za
bezpieczono wywar i aparaturę. 

Sprawcę zatrzymano w areszcie do 
dyspozycji prokuratora. 

Opracował: 

Zenon Modzelewski 
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Jelcz-Laskowice 

Swoją normalną statutową 

działalno~ć Rada Miejska w Jelczu
Laskowicach podjęła 9 września na 
piątej z kolei se ji. 4 poprzednie, 
poświęcone były sprawom personal
nym - wyborom przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących Rady Miasta 
i Gminy oraz składom person<llnym 
stałych komisji. 

W programie tego pierwszego 
roboczego posiedzenia Rady było aż 
20 pozycji, ale najwięcej czasu radni 
po~więcili tylko trzem tematom: dys
kusji nad sprawozdaniem burmi
strza o działalnośei zarządu między 
sesjami i złożonym sprawozdaniem 
budżetowym (na I półrocze), inter
pelacjom i zapytaniom oraz spra
wom samorządowym. 

Inne sprawy, szczególnie doty
C"lc1ce zwiększenia budżetów w po
szczególnych działach załatwiane 

były bez zbędnej dyskusji, prawie 
jednogłośnie. 

Ze sprawozdania burmistrza 
oraz późniejszych wypowiedzi prze
wodniczących komisji wynikałO, że 
realizacja budżetu za I kwartał 

przebiegała względnie prawidłowo. 

Warto tu odnotować fakt udzielenia 
miliardowej potyczki Gminnej 
Spółdzielni na skup zboża od rolni
ków oraz decyzję onieodpłatnym 
przekazaniu jednego baraku na 
osiedłu starym dla spółdzielni miesz
kaniowej, która do tego obiektu za
mierUl przeprowadzić pierwsze eks
misje osób uchylających się od 
płacenia czynszów za spółdzielcze 

mieszkania. 
Dokonano wyceny mieszkań ko

munalnych w nowym bloku przy 
ul.TechnikÓw, które to mieszkania 
przeznaczone są na sprzedaż w ra
mach przetargu ograniczonego (tyl
ko dla mieszkańców miasta i gminy), 
a cena wywolawcza wynosić będzie 

2 2.836 tys. zł Ze1 1 m . 
Prl.edmiOtem analizy zar.~ądu 

była również umowa podpisana 6 
kwietnia z "Navigą" Wrocław na 
wykończenie kanalizacji sanitarnej w 
mieście i gminie. Umowa opiew<l na 
lata 1994-99. W ciągu tych 6 lal Na
viga ma otrzymać z budżetu miasta 
150 miliardów złotych (!). Jest lO 
kwota nie uWlględniająca inllacji i 
wzrost u kosztów. Po ich 
uwzględnieniu może wzrosnąć do 
350-400 miliardów zlotych. Oznacza 
to, że miasto musiałoby Navidze 
oddawać corocznie cały swój budżet 
(ok. 60-70 miliardów). • 

ODESZLI 
(27.08 -10.09) 

* 
miasto I gmina Oława 

Maria Trojanowska - 1911 r. 
Katarzyna Tylek - 1911 r. 
Ryszard Gładysz - 1959 r. 
Tekla Brył - 1910 r. 
Anna Cnota - 1914 r. 
Wiktor Magu - 1909 r. 
Karol Dolecki -1903 r. 
Czesłuw Znjąc - 1967 r 

... 

Jelcz-Laskowice 
Stanisław Piórko - 1922 r. 

Analizę tej umowy, zakrawają
cej na kpiny, zarząd zlecił prawni
kom z Biura Doradztwa Prawnego 
we Wrocławiu. 

Wnioski z tej analizy przedstawiła 
radnym mecenas Krystyno Kurska. 
Stwierdzila, że przy podpisywaniu tej 
umowy popełniono mnóstwo 
uchybień (m.in. brak akceptacji 
skarbnika zarządu, brak opinii rad(:y 
prawnego, zbieżność terminów pod
pisania umowy prlez poprzednią pa
nią burmistrz z jej rezygnacją z fun
kcji itp.), toteż wystąpiły przesłanki 
aby umowę tę uznać za nieważną i 
albo renegocjować z Navigą nowe 
warunki, albo ogłosić nowy przetarg. 

Temat ten był przedmiotem 
wystąpień wielu radnych w dyskusji, 
a niektórzy z nich wnioskowali na
wet, by wszcząć - wobec sygnatariu
szy tej umowy - postępowanie przy
gotowawcze. Ciekawe, że tre~ci tej 
umowy nie znali ani wiceburmistrz 
Lech Sołiński, ani radczyni prawna 
- mecenas Elżbieta Uniatowicz-Boj
ko. 

- U mowę tę podpisano z preme
dytacją - stwierdził inny członek ów
czesnego zarządu - Leon Szuturmu, 
sfałszowano nawet dat« podpisania 
tego dokumentu. Podpisali ją ludzie, 
którzy z premedytacją tworzyli wa
runki do większego bezrobocia, a sa
mi brali z budżetu miasta ci«żkie pie
niądze. 

Wniosek o kompleksowe zbada
nie tej sprawy przez zarząd i 
wyciągnięcie konkretnych wnioskÓW 
przeszedł prawie jednogło~nie (22 -
za, 2 wstrzymało się od glosu). 

Nazbierało się dużo problemów, 
które radni poruszali w ramach in
terpelacji i zapytań. 

.. Zakupiono ze ~rodków 

budżetowych autobus z napisem 
"Dar miasta i gminy dla dzieCI". Au
tobus jeździ pod szyldem "Biuro Tu
rystyczne Odyseusz", a dzieci do 
odległej szkoły nr 3 chodzą pieszo. 

.. Ślimaczy się tempo budowy 
nowej przychodni i stacji pogoto
wia rat unkowego. Dawno już 

minął termin oddania tego obiektu 
do tlżytku (30.06.94). Co dalej ze 
starym szpitalem, który od dawna 
nic spełnia wymagań stawianych 
przez Sanepid. Ostatni protOkół 

pokontrolny - zdaniem dyrektora 
PZOZ - Tomaszu Wieruszewskie
go - jest "druzgocący". 

* Gdzie się podział miliard 
ztolych wpłacony do Kredyt-Bank 
Wrocław, w ramach udziatów wnie
sionych do tego banku przez poprl.e
dnie władze Jelcza-Laskowic? 

• Nasilają się w mieście nocne 
burdy, zwlaszC"Ul w okolicach sklepu 
nocnego z wódką. Na porządku noc
nym są włamania do samochodów i 
kradzieże pojazdów z nieo~wiet1o
nych ulic. Dlaczego policję tak rzad
ko można spotkać nocą? 

.. Dlaczego urzędniczki w biurze 
zarządu traktują petentów 
lekceważąco? Dlaczego burmistrz 
miasta i jego l'sStęPcy są rzadko osią
galni dla petentów lub nawet 
dzialaczy samorządowych? 

Na pytania te odpowiadał bur
mistrz Bogdan Szczęśniok oraz inni 
zainteresowani (wiceburmistrzowie 
Lech Sołiński i Stunisław Grzesik, 

dyrektor PZOZ, zastępea komen
danta policji, kierownik klubu spor
towego "Moto" - gdzie eksploatowa
ny jest autobus przeznaczony dla 
dzieci, dyrektor MPGKiM i inni). 

Burmistrz Szczęśniak wyjaśnił 

m.in. sprawę miliarda złotych 

wpłaconego tytułem udziałów w 
Kredyt-Banku. Dziś kwota ta 
wzrosła do 1,2 miliarda. Riposta 
oponentów była natychmiastowa: 
gdyby ten miliard ulokować w PKO 
jako długoterminowy wkład - dziś 

mielibyśmy już dwa miliardy ... 
Dyrektor Wieruszewski nie wi

dzi celowo~ci dalszego funkcjonowa
nia starego szpitala, po oddaniu no
wej przychodni z tzw. stacjonarem 
łóżkowym (mini-szpital z dwoma sa
lami). Nie wyklucza jednak, że gdyby 
tam przeprowadzić remont... 

Policja robi co może, aby ująć 
złodziei i wtamywaczy samochodo
wych. Jednakże na razie udało im się 

odzyskać kilka skradzionych części 
samochodowych porzuconych przez 
uciekających przcstępców. Karami 
za zakłócanie spokoju nie można 
szafować, bo do tego, zgodnie z 
prlepisami, oprócz zakłócających 

spokój, których nic brakuje, po
trlebne są konkretne osoby, którym 
spokój zostaje zakłócony, a tych 
imiennie brak ... 

Wnioski do Kolegium Orlekają
cego są zwykle nieskuteczne. Jeśli 

świadkiem jest policjant - zdaniem 
zast<tPCY komendanta policji odpo
wiadającego na interpelację - wnio
sek o ukaranie delikwenta Kolegium 
zwykle oddała. To policjantów 
całkowicie zniechęca ... 

Po podjęciu uchwał o 
zwiększeniu budżetu na opiekę 

społeczną, administrację państwową 

i samorządową (podwyżki płac od 1 
czerwca), gospodarkę komunalną, 
o~ial<t, oraz na zadania inwestycyj
ne (kanalizacja sanitarna), 
głosowano jeszcze nad zmianami w 
uchwałach z poprzedniej sesji, kiedy 
to wybierano przewodniC"lącego Ra
dy i wiceprzewodniczących. Ktoś 
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zakwestionował w tych uchwałach 
słowo "Powołać" i trzeba było Je 
zmienić na "Wybór". Ale lo już nie 
zajęło radnym duro czasu. 

Na zakończenie jeden z radnych 
zauważył, że wiceprzewodnicząca 

Komisji RewiZYjnej jest członkiem 
zarządu. Niezręcznie więc będlje jej 
oceniać zarząd, w którym zaSiada ... 

Radczyni prawna zapytana o 
ocenę tej sytul:lcji, wymigała Się, że 
da wykładnię na piśmie, ale dopiero 
na ... kolejnej seSji. Sama 7..aintereso
wana oświadcl.}'ła, że jako członkini 
Komisji RewiZYjnej analizuje obec
nie działalność poprzednich władz 
miasta. Kiedy jednak znajdzie się 

przed koniecznością oceny aktuala
nego zarządu, sama złoży rezygnację 
z członkostwa w komiSJi. 

J choć nie było tego w planie seSJI 
i pora była JUż doŚĆ późna - w 
rewanżu złożyła obszerne sprawoz
danie z dotychczasowej działalności 
swej komisji... 

Była ono ciekawe, prowokujące 
do dyskusji, ale radni uznali już, że 
czas do domu. 

M.Szczupak 
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W pierwszych dniach lipca Sejm przyj. Ustawę o najmie lokali I dodatkach mieszkanio
wych. Zakończyła ona kilkuletnie Już próby dokonania zmian w polityce mieszkaniowej gmin. 
Pierwsze projekty ustaw pojawiły się w Sejmie jeszcze za rządu Tadeusza Mazowieckiego I 
następnie grzęzły w komisjach, gdzie nie potrafiono wypracować zadowalającego wszystkich 
consensusu. Ustawa zbliżona w swoim kształcie do obecnej opracowana została na przełomie 
1992 I 1993 roku przez zespół Andrzeja Bratkowskiego - ministra budownictwa w rządzie 
Hanny Suchockiej I skierowana do Sejmu została w pakiecie pilnych ustaw pozostawionych 
rządowi Waldemara Pawlaka. Wzięła się za nią ostro minister Barbara Bllda I z pewnością Jej 
osobistemu urokowi (Jeśli trzeba, potrafi zapłakać na posiedzeniu rządu, bądź w Sejmie czy w 
Senacie) zawdzięczamy, kto wie, czy nie jedną z najważniejszych ustaw zbliżających nas 
wreszcie do cywilizowanego świata, a więc takiego, w którym mieszkanie jest takim samym 
towarem Jak chleb, pietruszka czy samochód. Co prawda senatorowie z SLD próbowali jeszcze 
wygrywać politycznie tę ustawę, ale na posiedzeniu sejmowych klubów koalicyjnych posłowie 
zostali przekonani argumentem, że I tak całą odpowiedzialność za skutki ustawy poniosą radni 
w gminach, a jak wiadomo, nie ma Ich zbyt wielu z SLD czy PSL (w gminach wieJskich, gdzie 
samodzielnie rządzi PSL, prawie nie ma problemu mieszkań komunalnych, a większość pope
geerowskich została sprzedana bądź przekształcona w mieszkania spółdzielcze). 

Na tym politycznym tle nie było więc problemu w Sejmie z odrzuceniem veta Senatu I ustawa 
czeka Już tylko na podpis prezydenta, który, jak dotąd, nie wysuwał w tej sprawie specjalnych 
zastrzeżeń. Ma ona wejść w życie w ciągu miesiąca od daty podpisania, a więc naJprawdopo
dobniej już w październiku br. 

Jakie nowe rozst~gnięcia 
przynosi ta ustawa i czym ona 
grozi bądź jakie przyniesie ko
rzyści mieszkańcom naszego 
miasta? 

Z danych statystycznych na 
dzień 31 grudnia 1993 r. wynika, iż w 
naszym mieście mieliśmy 9.523 mie
szkania (komunalne, spółdzielcze, 

zakładowe, prywatne - w tym domki 
jednorodzinne), a wśród nich było 
3285 mieszkań komunalnych. Sku
pimy się teraz głównie na tych ostat
nich, gdyż rozwiązania prawne, o 
których piszemy, dotyczą właśnie 

mieszkań komunalnych (a tylko 
marginalnie takte zakładowych, 

bądź naletących do Skarbu 
Państwa). Zarządcą budynków ko
munalnych w Oławie są Oławskie 
Zakłady Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, działające jako 
zakład budżetowy gminy miejskiej 
Oława. W budynkach komunalnych 
mieszka około 9.100 osób tj . 1/3 
oławian. O problemach związanych 
z u trzymywaniem tych budynków pi
saliśmy jut na łamach "WO" kilka
krotnie. Z tych publikacji wiadomo, 
te już od wielu lal stawki czynszu za 
lokale mieszkalne ustalane są cen
tralnie - przez ministra budownic
twa, i że są jednakowe dla całego 
kraju. Od ponad dwóch lat są nie
zmienione i wynoszą obecnie od 840 
zł (przy uwzględnieniu obniżek za 
niepetny standard) do 2640 zł za l 
m2 przy mieszkaniu o pełnym stand
ardzie tzn. z wc, łazienką, c.o. i ga
zem. 

Czynsze płacone przez lokato
rÓw pokrywają więc zaledwie ok. 
30% ponoszonych kosztów eksplo
atacji tych budynkÓW. Do 1989 r. 
różnica ta pokrywana była dotacją z 
budżetu wojewody. W latach 1989, 
1990 i 1991 r. pokrywana była czyn
szami z lokali użytkowych. Kiedy w 
1992 r. nastąpił radykalny spadek 
tych dochodów okazało się, że trze
ba było sięgać do pieniędzy uzyski
wanych ze sprzedaty wody i odpro
wadzania ścieków, i tak się dzieje do 
dziś. W roku ubiegłym dołożono do 
tego 1,5 mld zł z budżetu miasta, a w 
tym roku planuje się dołotyć już 3,5 

mld zł. Mimo, iż są to niemałe kwoty, 
to stanowią one kroplę w morzu w 
stosunku do potrzeb. Jakie są te na
sze zasoby komunalne - wie każdy 
mieszkaniec miasta, a szczegÓlnie 
tragiczna sytuacja jest w dzielnicy 
Zwierzyniec, gdzie wszystkie bloki 
komunalne wymagają remontu ka
pitalnego. Nie lepsza sytuacja jest w 
centrum miasta (Brzeska, Pl.Staro
zamkowy, Wrocławska) . Sypią się 

już także tzw. do niedawna "nowe 
bloki" przy uł.Piłsudskiego, 3 Maja i 
Żołnierza Polskiego. 

Niezbędne potrzeby remontowe 
oceniane były w początkach tego ro
ku na sumę 27 mld zł. W kwocie tej 
nie ujęto remontÓW kapitalnych 
bądź kosztów adaptacji budynkÓW 
przy uł.Brzeskiej i Młyńskiej, które 
realizowane są odrębnie z budżetu 
miasta. Wysokie koszty tych prac są 
główną przyczyną ich opóźnienia - w 
kasie miejskiej po prostu brakuje 
pieniędzy. Czy wypełnią ją nowe 
czynsze, które będą musieli już 

wkrótce ustalić radni? Muszę 

przyznać, że jestem coraz bardziej 
sceptyczny, im bliżej przyglądam się 
nowym regulacjom prawnym. 

Wraz z ustaleniem nowych sta
wek czynszowych Rada Miejska mu
si przyjąć uchwałę o wysokości i za
sadach przyznawania dodatków 
mieszkaniowych, ktÓre praktyczn!e 
zostaną narzucone gminie rozpo
rządzeniem ministerialnym. Mimo 
sprzeciwu gmin, dodatki te 
rozciągnięto takte na mieszkańców 

. bloków spółdzielC'l)'ch oraz domków 
jednorodzinnych. Pieniądze te trze
ba będzie przeznaczyć z własnego 
budżetu, gdyż w my~l projektu mini
sterstwa, dotację z budżetu państwa 
otrzymują tylko te gminy, których 
dochód na l mieszkańca utrzymuje 
się poniżej przeciętnej, a my w roku 
1993 byliśmy nad kreską. 

Zakładając że w 1994 r. możemy 
znaleźć się poniżej przeciętnej, to na 
dotację możemy liczyć tylko wów
czas, gdy niedobór własnych środ
ków będzie wyższy niż 5% budżetu 
gminy. Obecnie byłaby to kwota ok. 
4 mld zł, a z moich szacunkowych 
wyliczeń wynika, że na dodatki 
potrzebowa6 będziemy od 1,5 do 3 

mld zł. Oznaczać to więc będzie, że 
tych pieniędzy trzeba będzie szukać 
w gminie i nikt nam ich nie przywie
zie z Warszawy. 

A teraz odpowiedź na zasad
nicze pytanie - jaki będzie ten 
nowy czynsz i czy będą szanse 
jego egzekwowania? 

Tu już na wstępie należy się ko
lejne wyjaśnienie, że potocznie mó
wiąc "czynsz", myślimy o wszystkich 
opłatach, ktÓre wnosimy do admini
stracji domu, w którym mieszkamy. 

Tymczasem w opłatach tych, na ko
niec 1993 r., średnio licząc, czynsz 
wynosi t zaledwie 23%, a w tym roku, 
po kolejnych podwyżkach centralne
go ogrzewania i zimnej wody, 
zmalał o kolejnych kilka procent. 
Największą pozycję w opłatach za 
mieszkanie stanowi obecnie opłata 
za c.o. (ponad 12.000 zł za 1 m2

). 

Bardzo wiele rodzin nie wytrzymuje 
już tych opłat (średnie miesięczne 
zadłużenie lok.atorów wobec OZG
KiM przekracza 1 mld zł). Jeśli ze
stawimy dwie liczby, z których wyni
ka, że w ostatnim dziesięcioleciu 

płaca realna wzrosła 200 razy, a 
opłaty za mieszkania wzrosły 1400 
razy, to wszystko staje się jasne. 
Myślę, że te skomplikowane okolicz
ności będą musieli wziąć pod uwagę 
nasi radni, przymierzając się do 
uchwalenia nowych stawek czynszu. 

Ustawa narzuca radnym górną 
granicę podwyżki, która nie będzie 

być mogła wylsza niż 3% tzw. war
tości odtworzeniowej mieszkania 
(tzn. przeciętnych kOSZlóW wybudo
wania nowego mieszkania). Kwotę 
bazową ustalał będzie raz na kwartał 
wojewoda, co oznacza, że może być 
ona inna u nas w Oławie i inna w 
położonym o 15 km od Oławy Brze
gu czy zasiedlonym ostatnio dość li
cznie przez oławian Skarbimierzu. 
Obecnie średni koszt, ustalony przez 
prezesa GUS-u, wynosi w całej Pol
sce 7,5 mln zł za 1 m2. 

Gdyby przyjąć, że taki sam 
będzie obowiązywał w naszym woje
wództwie, to wówczas maksymalna 
stawka czynszu mogłaby wynosić 

18.750 żł za l m2 miesięcznie. 
Ustawa da tutaj radnym 

możliwość ustalenia nawet stawki 
zerowej, np. gdy lokatorzy podejmą 
się remontu kapitalnego budynku 
całkowicie na własny koszt. 

Chcąc zaś np. "oczyścić" pewne 
dzielnice (Brzeska, Pl.Starozamko
wy, Rynek) z tzw. trudnych lokato
rów, radni mogą w tej strefie miasta 
przejąć maksymalne opłaty, wymu
szając na nich przekwaterowania. 
Ustawa daje tu takte możliwość eks
misji (oczywiście tylko na podstawie 
sądowego wyroku) bez prawa do lo
kalu zamiennego. Eksmisji takiej 
nie będzie jednak można 

przeprowadzać w okresie od 1 listo
pada do 31 marca (ogran iC'lenie to 
nie będzie dotyczyło eksmitowa
nych z powodu znęcania się nad ro
dziną)· 

Jak będą liczone i komu 
przysługiwać będą dodatki 
mieszkaniowe? 

Pierwszym zasadniczym ograni
czeniem jest tzw. granica normatyw
na p<;lwierzchni użytkowej mieszka
nia stosowana do liczby oSÓb w tym 
mieszkaniu. Wynosi ona dla 1 osoby 
35 01

2
, dla 2 OSÓb - 40 m2, dla 3 - 45 

m2
, dla 4 - 55 01

2 oraz dla 6 i 
więcej - 70 01

2. Oznacza to, że 
rodzina zajm ułąca mieszkanie 
większe niż 70 m niezależnie od li
czby zamieszkałych osób i 
niezależnie od dochodu - nie otrzy
ma dodatku. Dopuszcza się 

wypłacenie dodatku zmniejszonego 
o 50% rodzinom z mieszkań komu
nalnych i spółdzielczych lokatorskich 
pod warunkiem, że lokal nie jest 
większy niż o 2 normy. Właściciele 
domkÓW jednorodzinnych będą mo
gli dostać dodatek, je~1i ich powierz
chnia utytkowa nie przekracza 70 
m2 co praktycznie wyklucza wszy
stkich właścicieli nowo wybudowa
nych domów, gdzie powierzchnie te 
z reguły przekraczają 100 m2. 

wo 

Innym istotnym ograniczeniem 
jest dochód na głowę w rodzinie. Nie 
może on przekroczyć 150% 
naj n iższej emerytury (obecnie wy
nosi ona 1,939 mln zł) w gospodar
stwie jednOOSObowym i 100% w 
gospodarstwie wieloosobowym. Wy
sokość dodatku uzależniona będzie 
od tegoż dochodu, z którego rodzina 
powinna pokryć 12% z dochodów 
brutto w gospodarstwie jednooso
bowym - wydatki mieszkaniowe, a 
pozostałą kwotę uzupełni dodatek 
mieszkaniowy (przelewany będzie 

on na konto 7.arządcy budynku i nikt 
z lokatorÓw nie otrzyma go do ręki). 
Rodziny 2-4 osobowe winny pokryć 
10% wydatków mieszkaniowych ze 
swoich dochodów brutto (tzn. przed 
opodatkowaniem), a w rodzinie 5-
osobowej i większej na pokrycie ko
SZlÓw mieszkania trzeba będzie 

przeznaczyć 8% dochodu brutto. 
Dodatki mieszkaniowe 

wypłacone z budżetu gminy lokato
rom mieszkań komunalnych lub 
spółdzielczych lokatorskich będą 

bezzwrotne. Natomiast dodatki dla 
właścicieli mieszkań spółdzielczych i 
domów jednorodzinnych stanowić 

będą pożyczkę zabezpieczoną hipo
tecznie, ktÓrą trzeba będzie zwrócić 
przy sprzedaży albo postępowaniu 
spadkowym lub egzekucyjnym. 

Równolegle ze zmianą opłat 

czynszowych wchodzą w tycie prle
pisy zmieniające zasady przydziału 
mieszkań komunalnych (zniesie się 
tzw. szczegÓlny tryb najmu co 
oznaczać będzie zastąpienie admini
stracyjnych decyzji wydawanych 
przez burmistr18 umowami cywilno
prawnymi, ktÓl)'ch kontrola 
podlegać będzie jurysdykcji sądo

wej). 
Od 1 stycznia 1995 r. wejdzie w 

tycie ustawa z 24 czerwca br. "O 
własności lokali". Wprowadza ona 
zupełnie nowy sposÓb rozliczania się 
zarządcy budynku ze współwłaści
cielami. Właściciele mieszkań w bu
dynkach komunalnych będą musieli 
pokrywać pełne koszty eksploatacji 
budynków Uak dotąd nie płacą np. 
za odprowadzanie ścieków) propo
rcjonalnie do posiadanej wielkości 
lokalu. Ustawa ta nakłada obowią
zek na zarządcę budynku aby w ter
minie nie późniejszym niż do 30 li
stopada br. zapewnił odrębną 

ewidencję umożliwiającą ustalenie 
kosztów i przychodów dla każdej 
wspólnej nieruchomości i aby 
powiadomił mieszkańców lokali 
własnościowych o zmianach sposo
bu zarządzania budynkiem i sposo
bu rozliczania kosztÓW eksploatacji. 
Ponieważ problem ten dotyczy doŚĆ 
znacznej liczby mieszkańców nasze
go miasta, postaram się go omówić 
odrębnie w najbliższym wydaniu 
"WO". Do zainteresowania się tą 

ustawą zachęcam takte wszystkich 
właścicieli lokali kupionych od mia
sta w budynkach posowieckich oraz 
obecnie przy uł.Brzeskiej. Ustawa 
określa bowiem takte pewne obo
wiązkowe ramy prawne dotyczące 
sposobu zarządzania budynkiem, w 
którym wszystkie lokale stanowią 

odrębną nieruchomość. Została ona 
opublikowana w Dzienniku Ustaw 
nr 85 pod pozycją 388. 

Krzysztof AndrzeJ TrybulskI 
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31 sierpnia, w godzinach 

popołudniowych, na osiedlu Sobie
skiego (obok sklepu "Merkury") 
odbył się festyn pod hasłem 

"Pożegnanie lata". Organizatorem 
tego przedsięwzięcia była Powszech
na Spółdzielnia Spożywców 

"Społem" w Oławie, która 
przygotowała liczne atrakcje. 

Największym powodzeniem 
cieszyła się loteria fantowa, gdyż 

każdy kupiony za 5.000 zł los 
wygrywał. 700 takich losów, przygo
towanych przez organizatorów, 
sprzedano błySkawicznie. Bardzo 
szybko zniknęły również ze stołów, 
przygotowane do degustacji, ciasta i 
pieczywo, produkowane przez PSS 
"Społem" w Oławie. 

Dla naj młodszych przygotowa
no kilka konkursów i oczywi~cie 

dyskotekę, której oprawę muzyczną 
zapewnił, specjalnie zaproszony na 
te; imprezę, zespół muzyczny. Pod
czas gdy dzieci bawiły się, dorośli, 

• 

przy piwie i kiełbasce z rożna, mogli 
wypelnić ankietę, wnosząc tym sa
mym swoje uwagi i propozycje, doty
czące pracy społemowskich sklepów. 
Festynowi towarzyszył również kier
masz szkolny. 

Ta udana impreza nie odbyłaby 
się, gdyby nie sponsorzy. Oprócz 
oławskiej spółdzielni spożywców, fe
styn sponsorowali: Flessner I'olski 
(Oława), Chio Liłły Snack Foods 
(Wrocław), PI lU Urbański 

(Oława), I'PH "Baritpol" (Nowy 
Sącz), Hurtownia "Krnle" (Oława), 
Hurtownia Viran (Wrocław), PH 
Master Foods (Wrocław), Hurtow
nia Art-S (Brzeg), Browar Piasto
wski (Wrocław), Hurtownia Wa
rzyw i Owoc6w "Tropan" (Oława), 
Hurtownia Artykuł6w Spożywczych 
"Sonex" (Strzelin), Agencja MW 
Rękas (Oława), Hurtownia 
Artykuł6w Spożywczych Kurowski 
(Oława). 

Oławskle Zakłady Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej 
w Oławie 

ogłaszają przetarg ofertowy o "klucze" na lokale położone 
w Oławie: 

przy ul. 1 Maja 17a o powierzchni użytkoweJ. 48,50 m2
, 

oraz Rynek 28/29 o powierzchni użytkowej - 19 m2
• 

Oferty pisemne prosimy składać 
w Zakładach Gospodarki Mieszkaniowej w Oławie 
przy Placu Zamkowym 22 w terminie do 22.09.1994 r. 

Ceny wywoławcze na lokale: 

1 Maja 17a ·2.500.000 zł 
Rynek 28/29 ·5.000.000 zł 

Łatwiej będzie operowac 

13 września, w bibliotece i 
oławsklego szpitala, odbyła się miła . 
uroczystość przekazania sprzętu 

medycznego ufundowanego dla 
oddziału laryngologicznego przez 
firmę Rainbow. Firma ta za 200 mln 
zł kupiła tzw. zestaw Kleinsassera, 
slużący m.in. do mikrochirurgicz
nych operacji krtani. Do tej pory po
dobne operacje robiono, ale bar
dziej "chałupniczym" sposobem. 
Takich operacji, w których 
przydałby się nowy sprzęt, wykona
no w ciągu pięciu ostatnich miesięcy 
kilkanaście. Były też takie przypadki, 
że chory musiał być kierowany na 
bardziej skomplikowane operacje 
do Wrocławia. 

- Przy ogólnej mizerii, jaka pa
nuje także w służbie zdrowia, nie 
możemy liczyć tylko na budżet -
powiedział nam dr Malczewski, or
dynator oddziału laryngologicznego. 
- Musimy korzystać z własnych zna· 
jomości, kontaktów, uśmiechać się 
do sponsor6w i tak wzbogacać szpi
tal w sprlęt. 

To właśnie głównie szerokim 
znajomościom ordynatora Malcze
wskiego, który jest na tym stanowi

nowska, przedstawicielka firmy Ra
inbow - sponsora zakupu. Jak się 
dowiedzieliśmy, pani Granowska 
pracowała kiedyś w Oławie. 

Zestaw, który jest sprzętem naj
nowszej generacji, kupiono w nie
mieckiej firmie STORZ. Przed· 
stawiciel producenta, inż.Karol 
Lewkowicz, takte obecny na 
uroczystości przekazania daru, 
zaproponował, aby w oławskim szpi
talu uruchomić ośrodek szkolenio-

9 

wy firmy STORZ. Ośrodek szkoliłby 
lekarzy z Polski południowo-za

chodniej, a koszt takiego kilkutygo
dniowego szkolenia pokrywałby pro
ducent sprzętu. Oławski szpital, w 
pil}'padku utworzenia ośrodka 

szkoleniowego, otr.l)'małby specjal
ne zestawy sprzętu demonstracyjne
go, umożliwiające młodym leka-
rzom zdobywanie nowych 
doświadczeń. (ck) 

sku od pół roku, oddział laryngOlogii r-------------------------
oławskiego szpitala otrzymał specja
listyczny sprzęt. 

W uroczystości, oprócz dyrektora 
ZOZ dra Tadeusza Przyszlaka i pra
cowników oddziału laryngologiczne
go, udział wzięła pani Elżbieta Gra-

W sierpniu w Warszawie odbyły 
się testy do piłkarskiej kadry narodo
wej młodzików. Wśród osiemnastu, 
którzy pomyślnie zaliczyli testy, na 
120 biorących udział w testach, 
znalazł się oławianin Krzysztof 
Smoliński. Krzysztof zaczynał jako 
trampkarz. Obok występów w klubie 
Moto-Jelcz, ma na swoim koncie 

TEIION ZAUfW 

występy w kadrze wojewódzkiej, jak 
również występuje w drużynie ma
kroregionu. 24 wrLeśnia - pierwszy 
mecz w reprezentacji Polski. 
Odbędzie się on w Dęblinie, gdzie 
drużyna Polski zmierzy się z repre
zentacją Litwy. Gratulujemy zakwa
lifikowania się do kadry narodowej i 
życzymy dalszych ukceSÓW! 

Telefony 
zaufania: 

Młodzieżowy 988 (czwar
tek w godzinach 15.00-19.00) 

Dla osób z problemem al
koholowym 339-32 (czwartek 
w godzinach 17.00-19.00) 
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Amerykanka w olawskich liceach 

Karen Littleman ma 24 lata. 
Jest Amerykanką, jej rodzinne 
miasto to Pillsburg w stanie Pen
sylwania. 

W 1993 roku ukończyła College 
przy Uniwersytecie Slippery Rock. 
Nazwa miasta i uniwersytetu (Śliska 
Skala) wiąże siCf ze starą opowieścią 
o pewnym slawnym generale, który 
zginął poślizgnąwszy się na mokrej 
skale. 

Karen pracowała krótko w USA. 
Była nauczycielką w szkole średniej 
pracując na zastępstwach za nieobe
cnych nauczycieli etatowych. Przez 
rok uczyła angielskiego z Nie
mczech, gdzie ukończyła też roczny 
kurs języka niemieckiego. 

• 
• Karen, jllk to się stało, że 

trałiłllś do Polski? 
- Właściwie bez konkretnego 

powodu. Na moim uniwersytecie 
dowiedziałam się, że istnieje taka 
możliwość. Uznałam, że to może być 
bardzo ciekawe doświadczenie i 
podjęłam decyzję - tak, jadę. Rodzi
ce nie mieli nic przeciwko - poparli 
moją decyzję. I jestem. 

- Czy możesz powiedzieć nam 
parę sł6w o rundacji, dzięld kt6rej 
przyjechałaś do Polsld'! 

- Właściwie to nie jest żadna 
typowa fundacja. Po prostu we 
Wrocławiu, na Akademii Ekonomi
cznej pracuje Amerykanin William 
E.Minsker. On nawiązal kontakt 
telefoniczny z moim uniwersytetem, 
złożył propozycję przyjazdu do pra
cy w polskiej szkole, przeprowadził 
rozmowy z burmistrzem i dyrektora
mi szkół. 

- Czy otrzymujesz od organiza
tora jakieś pieniądze za pracę w 
szkole? 

- Nie. Fundacja nie ma żadnych 
pieniędzy. Przyjechałam na własny 
koszt. Zgodnie z umową, mam 
otrzymać mieszkanie i będę wyna
gradzana tak jak polscy nauczyciele. 

- Na jak długo przyjechałaś? 
- Najeden rok szkolny. Taka jest 

umowa. 
- Nie znasz polskiego, Będziesz 

uczyła w polskiej szkole, Czy miałaś 
już takie doświadczenia zllwodowe? 

- Nie. Uczyłam tylko w Nie
mczech, ale ja znam niemiecki, więc 
to była inna sytuacja. Ale wierzę, że 
sobie poradzę. Mam już pewną 

koncepcję tej pracy. Reszta powsta
nie w wyniku doświadczeń. 

- Jakie wrażenia odniosłaś z 
pierwszych dni w Polsce? 

- Cieszę się z możliwości pracy 
tutaj, czekam na rozpoczęcie roku 
szkolnego. Wszyscy są dla mnie 
życzliwi. Cieszę się też ze spotkania z 
młodzieżą. 

- Życzymy Ci wielu sukcesów. 
Good luck, KlIren! Dziękujemy Zll 
rozmowę· 

Tłumaczenie: 

mgr Małgorzata Koszutska-SzcwL 
• 

Młoda Amerykanka spotkała się 
z dużą życzliwością ze strony pol
skicb gospodarzy. Ponieważ 

przyjechała nieco wcześniej, nie było 
jeszcze dla niej przygotowanego lo
cum. Mogla mieszkać w internacie, 
ale w budynku trwa remont - nie 
chciała się tam wprowadzić nawet 
tymczasowo. W tej sytuacji gościny 
w swoim domu udzieliła Jej zupełnie 
bezinteresownie nauczycielka mate
matyki mgr Irena Kozina. Podej
mowanie takiego gościa jest o tyle 
trudne, że konieczna jest znajomość 
języka, aby się porozumieć. Ponadto 
Karen wymaga specjalnej kuchni -
jest wegetarianką. Tymczasowo, do 
czasu wyremontowania przydzielo
nego mieszkania, mieszkała na wsi, 
w Otoku, rewanżując się swojej go
spodyni lekcjami z konwersacji po 
angielsku. Dla zapewnienia nowej 

nauczycielce sympatycznego startu 
w Oławskiej spOłeczności, wiele osób 
pomagało jej poznać nasze miasto, 
dotrzymywało towarzystwa. Spraw 
mieszkaniowych doglądał dyr. Anto
ni Markiewicz . 

Z rozmowy z dyrektorem LO, 
p.lreną Suską dowiedzialam się, że 
nowa nauczycielka otrzyma 14 go
dzin w LO, resztę uzupełni w LE II 
(4 godz.). 

"Kładziemy duży nacisk na no
uczaniejęzyk6w obcych, zaleiy nam 
na tym, aby młodzież opuszczało 
szkołę z ich dobrą znajomościll. 

Dlatego, skoro są godziny języka 
angielskiego, daliśmy je naszemu 
gościowi. Nawet je§1i ten jeden rok 
okaże się nie w pełni udany dyda
ktycznie, ewentualnie braki będzie 

Sotkanie nagrodzonych gazel lokalnych 

Dwa dni w zamku Czocha 
Ten wywiad zamierzaliśmy dowiedzieć się wszystkich 

W dniach 8-9 września br. przed
stawiciele redakcji "WO" uczestni
czyli w spotkaniu szkoleniowym 
poświęconym działalności gazet lo
kalnych. 

sie organizowanym przez IDEE (In- opublikować już w poprzednim nu- szczegółów i stąd - jak się teraz 
stytut na Rzecz Rozwoju Demokra- merze "WO", o czym mogli się okazało, zbyt pochopna - decyzja o 
cji w Europie Wschodniej). Jak za- dowiedzieć czytelnicy z tzw. zajawki zdjęciu tekstu. To fakt, że sporo in-
pewne pamiętają nasi Czytelnicy, na pierwszej stronie. )(jedywszystko formacji jest w nim już nieaktual-, 
otrzymaliśmy w tej edycji konkursu już byłO gOlowe dodruku, dotarły do nych, ale myślimy, że po tym, co się 
I nagrodę w swojej kategorii. nas informacje czyniące ten materiał stało później, ma on swoją podwójną 

W spotkaniu, świetnie zorgani· nieaktualnym. Potem Karen niespo- wymowę. W piątek, 9 września, Ka-
zowanym przez kolegów z Przegląd\.: dziewanie opuściła Oławę, delikat- ren wyjechala do Warszawy, a 
Lubańskiego pod wodzą Janusz<: nie mówiąc, obrażona na wszystkich. stamtąd odleciała do USA. Pienią-

wo 

możnll uzupełnić przez nllstępne 

trzy IlIta nauki, bowiem p.Little
mlln otrzyma j.angielski tylko w 
klasoch pierwszych" - powiedziała 

dyr. I.Suska. 
Pozostaje dodać miejmy 

nadzieję, że się uda. Karen już 

wykazała się dużą samodzielnością -
sama pojechała zwiedzać Wrocław. 
Poradziła sobie bardzo dobrze. Bar
dzo podobał się Jej Rynek i Starów
ka ... 

Spotkanie z Karen będzie cieka
wym doświadczeniem dla młodzieży 
obu szkół. 

Zyczymy wszystkim, aby było 
owocne. 

Bogusława Notz 

W przepięknym zamku Czocha 
(kOłO Lubania Śł.) obradowaliśmy w 
towarzystwie członków redakcji ga
zet lokalnych działających na terenie 
prawie całej Polski. Są to: "Nowy 
ŁowiC7..anin", "Palu ki", "Głos Wolszty
na", "Przegląd Lubański", "Gazeta 
Radomszczańska", "KOłobrzeska 

Fala", "Ziemia Kłodzka", "Kurier 
Dąbrowski", "Ilustrowany Kurier 
Terenowy" (Braniewo-Frombork). 

przesłała jej matka. Nawet dla do
brze sytuowanej rodziny 
amerykańskiej nie jest to mały wyda
tek. Karen zapowiedziała, że będzie 
próbowała odzyskać poniesione ko
szty od Fundacji, a kto wie, (:zy ra
chunek za bilet nic dotrze do władz 
miasta. Tu bowiem rozpoczyna się 
cała historia pobytu Karen w 
Oławie. Ale o tym opowiemy już w 
następnym wydaniu "WO" ... (red.) Skowrol~skiego, uczestniczył) Brakowało nam czasu, aby dze na bilet dyplomatyczną pocztą przedstawicielki IDEE - m.in. dyre .... ______________________________________ _ 

W naszym gronie znalazły się ga
zety lokalne nagrodzone w konkur-

klor Monika Agopsowicz. 
Spotkanie służyło wymianie 

uwag i doświadczeń dotyczących "ro
bienia gazety". Rozmawialiśmy o po
szukiwaniu lematów, zdobywaniu 
informacji, roli i miejscu gazet lokal
nych w swoich środowiskach, finan-

sacb, dystrybucji itd. Osobny dział 
stanowiła wymiana uwag na temat 
systemów składu komputerowego. 

Wr6cil~my do redakcji w "poczu
ciu dobrze spełnionego obowiązku". 

Podsunęliśmy kolegom z całej 
Polski nasze pomysły, chętnie sko
rzystamy 2; niektórych rozwiązań 

przez nich proponowanych. Przed
stawicielki IDEE pilnie notowały 

wnioski z dyskusji, deklarując ewen
tualnie pomoc w rozwoju dalszej 
współpracy. Jedno jest pewne - nie
formalna grupa (nie tworzymy no
wego stowarzyszenia), nadal będzie 
się spotykać - nasl«pne szkolenie 
(prawo prasowe) odbędzie się w 
Łowiczu w pOłowie stycznia 95 r. 

Przy okazji spotkań odbywa się 
giełda gazet przywożonych przez po
szczególne redakcje. Okazało się, że 
"WO" zniknęły natychmiast, chociaż 
przywieziliśmy kilkadziesiąt egzem
plarzy. 

Wymieniliśmy adresy, będziemy 
przesyłać sobie materiały i informa
cje. Takie spotkania są również po
twierdzeniem faktu,żeprasa lokalna 
jest bardzo potrzebna, spełnia 

ważną SpOłecznie rolę - a 10 z kolei 
jest motywacją dla jej rozwoju. 

Na koniec parę informacji o 
Zamku Czocha. Niewiele osób co
kolwiek o nim wie, bo do niedawna 
był obiektem, który można było 

zwiedzić dopiero po uzyskaniu zgo
dy Dowództwa Śląskiego Okręgu 
Wojskowego. 

Powstał w XIII wieku jako za
mek obronny i te cechy zachował do 
dzisiaj, chociaż był kilkakrotnie prze
budowywany. K'iztałt obecny zamku 
zawdzięc7..amy ostatniemu prywat
nemu wlaścicielowi, który 
przebudował wnętrza zamku w 
końcu XIX wieku. Od 1945 roku 
obiekt'jest własnością MON. 

Od kilku lat pełni funkcję 

obiektu wczasowego i hotelowe
go. Wcześniej był zamknięty i bar- . 
dzo pilnie strzeżony -odbywały się tu 
spotkania służb wywiadowczych 
Układu Wars7..awskiego, narady wy
sokich funkcjonariuszy partyjnych, 
państwowych i wojskowych. Tyle do
wiedzieliśmy się od gospodarzy. 

Zamek Czocha jest obiektem o 
wyjątkowej urodzie, posadowionym 
na półwyspie wrzynającym się w za
lew rzeki Kwisy. Teren i sama bu
dowla stanowią przepiękny element 
krajobrazowy. 

Z tego też względu tworzą natu
ralną scenografię wielu filmów, z 
których najsłynniejszy to chyba ko
media "Gdzie jest generał?" 

Dziwna nazwa "Czocha" pocho
dzi z języka czeskiego (pogranicze) i 
oznacza "czesanie", ma to związek z 
przemysłem włókienniczym, obe
cnym niegdyś na tym terenie. 

Wnętrze zamku, mimo powo
jennego splądrowania, wciąż jest 
piękne, a mieszkanie tam jest pra
wdziwą przyjemnością. 

Koszt - zaskakująco niewielki -
160-180 tys. za dobę z całodziennym 
wyżywieniem. Dodajmy - bardzo 
smacznym i spożywanym w starej, 
zabytkowej jadalni z kominkiem, 
kredensem itp. W pobliskim zalewie 
bierze ryba! 

Ponadto można tam wynająć apar
tament dla nowożeńców. Składa się on z 
jadalni, przepięknej sypialni (łoże z bal
dachimem, zabytkowe meble) i ogro
mnej łazienki ze staroświeckim 
wyposażeniem. Koszt takiej "nocy" w 
apartamencie - około 1.300.000 zł. 

Niewiele osób o zamku Cz.ocIUl wie, 
więc zachęcamy do odwiedzenia go. Z 
Oławy to około 2,5 godz. j87.dy samocho
dem. 

Polecamy weekend w Zamku 
Czocha! 

Telefon: kier. do Lubania ŚI. 
8756 - Leśna kier. 11 te1.553. 
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Oławskie wnętrz.a podwórkowe 
zachowały się w niewielu zakątkach 
naszego miasta. Te przewatnie za
niedbane fragmenty starówki i jej 
obrzeży nie miały szczęScia przetrwać 
w swojej oryginalnej zabudowie. 
Często lwOl7.}'ły obudowane re wszy
stkich stron studnie, pozbawione 
słońca, pełne tajemniczych zakamar
ków wypełnionych wynuconymi z 
pomieszczeń sprzętami. Zachowały 

się nieliczne takie podwórka przy 
ul.Brzeskiej i Karola Miarki. 
Pozostałości dawnych podwórek 
można jeszcze spotkać przy Pl.Zam
kowym i na obrzeżach naszego mia
sta. Najbardziej smutne jest to, że 
zamknięte w czworokątach nowe, 
przestnenne podwórka nie są 

właściwie zagospodarowane i przy
pominają często księżycowy krajo
braz. Zamiast tworzyć swoistą, bez
pieczną przestrzeń, na klórej 
powinny się znaleźć miejsca odpo~ 

czynku i wytchnienia, a także place 
zabaw dla dzieci, podwórka stały się 
terenem parkowania samochodów i 
wynucania śmieci. Stały się także 

punktami składowania odpadów i w 
niczym nie przypominają miejsc prze
znaczonych do zabaw i odpoczynku. 

Większość mieszkańców Oławy 

słusznie uważa, że czas zająć się 

podwórkiem, uporządkowaniem te
renów zaplecza naszych domów. 
Najbardziej palący jest ten problem 
w centrum miasta, gdzie zaplecza 
naszych budynków powinno się 

przekształcić w oazę zieleni i teren 
zabaw dla dzieci. 

Podwórka powinny być odizolo
wane od ulic, zapewniać 

bezpieczeńSIWO i integrować miesz
kających tam Oławian. Szczególnie 
istotne jest to na zapleczu Rynku i 
Placu Zamkowego, gdzie tyły bu
dynków tworzą duże przestrzenie, 
powstałe po wyburzeniu oficyn i 
przybudówek, a także w wyniku 
zniszczeń wojennYCh i późniejszych. 

Należałoby je uporządkować, 

obsadzić zielenią oraz urządzić tam 
place zabaw dla naszych dzieci. 

Myślę, że początek powinno dać 
obszerne podwóne pomiędzy ulica
mi Krótką a Wrocławską, Rynkiem 

"Mieszkańcy dużej wsi zwanej lwaniec, codziennie. pijący tę wodę, pro
wie nigdy nie chorują, o przeciwnie są rześcy i silni i większoś<: z nich żyje 
do 150 lut, nie odczuwując nojmniejszych dolegliwości starczych" - tuk 
ocenił walory lecznicze położonego pięknie wśrÓ(l malowniczych wzgórz 
Beskidu Niskiego Iwonicza Zdroju nadworny lekarz Marysieńki Sobieskiej. 

Uzdrowiska Iwonickie leż'l w strefie klimatu podgórskiego na wysokości 
390-470 m npm, a sprzyjajłłca różu wiatrów i brak zakładów przemysłowych 
sprawia, że są to nlljczystsze uzdrowiska w Polsce. Na szczególną uwagę 
zasługują sanatoria 'Wisła" i "Budowlani", które prowadzą leczenie dla 
osób dorosłych i czynne są przez cały rok. 

Sanatorium "Wisła" 
Zbudowane w 1972 roku prlez Ko· 

palnie i Zakłady Przetwórcze Siarki 
"Siarkopol" w Tarnobrzegu, w 14 lat 
p6tniej zostało gruntownie zmodernizo
wane: wykonano łazienki, sanitariaty, 
zainstalowano telefony oraz instalacje 
wodne i kanalizacyjne. 

Znajdują się tu przeważnie pokoje 
dwuosobowe, można też otrzymać pokój 
jednoosobowy. Na każdym piętrze jest 
tzw. pokój "dziennego wypoczynku" z te
lewizorem. Oprócz tego można mile 
spędzić czas w kawiarni z bufetem. 

Dyrekcja zachęca do korzystania z 
wielu atrakcji, między innymi wieczor
ków tanecznych, koncertów, wycieczek 
po okolicy. W okresie wakacyjnym or
ganizuje się tu kolonie zdrowotne dla 
dzieci, jak również turnusy "dla matki z 
dzieckiem". Sanatorium zapewnia kura
cjuszom całodobową opiekę lekarską i 
pielęgniarską· 

Można poddać się tUlaj zabiegom 
parafinowym, fizykoterapeutycznym, 
masażom n,cznym, gimnastyce leczni
czej, a ostatnio teź okładom borowino
wym. Leczy się tu m.in . schorzenia 
układu nerwowego, stwardnienie roz
siane, zwyrodnienie stawów, choroby 
reumatyczne i układu oddechowego, 
począwszy od kataru po astmę oskrle
lową oraz choroby przewodu pokarmo
wego, tj. wrzody żołądka i dwunastnicy, 
które leczy się wodą tródlaną i spoko
jem. 

Koszt "osobodoby" w sanatorium 
"Wisła" wynosi 240 tys. dla kuracjuszy i 

210 plus 7% VAT dla osób nie korzy· 
stających z zabiegów leczniczych. 

* 
Sanatorium "Wisła" 
ul. ks.Janu Rąba 24 
38-440 Iwonicz Zdrój 
tel./0-131/505-11 
rax./0-131/505-S4 

*** 
Sanatorium "Budowlani" 

Dysponuje własną bazą zabiegową, 
stolówką i wspaniałymi warunkami hote
lowymi. Jedno- i dwuosobowe pokoje 
mają własnc sanitariaty i wyposażone są 
w telerony. W części hotelowej mieszczą 
się trzy sale telewizyjne i biblioteka. 

Bardzo dużym udogodnieniem dla 
kuracjuszy jest zlokalizowanie własnej 
bRzy zabiegowej w głównym budynku sa
natorium. Umożliwia lO korzystanie z 
zabiegów bez konieczności opuszczania 
budynku. 

Niewątpliwie jedn,! z większych 
atrakcji "Budowlanych" jest kryty basen, 
w którym woda ma slałą temperal urę, 29 
SI.c. Basen służy zarówno jako obiekt 
leczniczy jak i rekreacyjny. 

Sanatorium świadczy 22 rodzaje za
biegów. Wśród nich: balneoterapia, 
kinezy terapia, fizykoterapia, masaże 

ręczne oraz zawijanie borowinowe, pa
rafinowe, kąpiele mineralne, natryski 
szkockie, kąpiele wirowe i czlerokomo
rowe, inhalacje indywidualne. 

a Placem Zamkowym. W latach sie
demdziesiątych teren ten był doŚĆ 
dobrze zagospodarowany i mienił 
się zielenią drzew. Obecnie, po re
montach zabytkowych kamienic, 
nie wygląda zachwycająco i woła o 
szybką rewaloryzację. OZGKiM 
uporządkował ostatnio podwórko
wy ciąg komunikacyjny i odtworzył 
część zniszczonych chodników, ale 
większość nie została zagospodaro
wana i czeka na uporządkowanie. 
Myślę, że inicjatywa powinna wyjŚĆ 
od samych mieszkańców, którzy mo
gliby rozpocząć porządkowanie le
renu, a co za tym idzie, OZGKiM i 
Zakład Zieleni Miejskiej powinien 
włączyć się do lej istotnej dla miasta 
akcji. Pragnieniem dzieci jest urzą
dzenie placu zabaw, piaskownicy i 
chociaż huśtawek, ludzie starsi cze
kają na ławki i zieleń, na miejsce 
odpoczynku obok swego mieszka
nia. Brak tej niezlx(dnej infrastru
~tury powoduje dewastację klatek 
schodowych i wejść do budynku, po
zbawione placu zabaw dzieci niszczą 
trawniki i roznucają po rozległym 
podwórzu przywieziony piasek oraz 
śmieci. Zagospodarowanie podwó
rek przyniosloby poważne 

oszczędności i wpłynęłoby pozytyw
nie na estetykę naszego miasta. 

Zabiegi te przynoszą szczególny 
pożytek pacjentom ze schorzeniami 
narządów ruchu. Są to: reumaLoidal 
ne zapalenie stawów, zesztywniające 
zapalenie kręgosłupa, choroba zwy
rodnieniowa stawów i kręgosłupa, 

zespoły bólowe po urazach kręgosłupa, 
dyskopatie szyjne i lędtwiowe, zespoły 
bólowe obwodowego uMadu nerwowe
go o różnej etiologii. 

Leczenie drugoplanowe obejmuje 
przewlekłe choroby górnych dróg odde
chowych i sehorlenia układu pokarmo
wego. W leczeniu wykorzystuje się natu
ralne zasoby leczniC1.e, ery t i wody 
bromkowe, jodkowe, borowinę 

klimatoterapię· 
W tym sanatorium pracuje pani or

dyna tor dr Aleksandra KQslrzewska po
siadająca rzadkie nie tylkow skali Iwoni
cza umiejętności przeprowadzania 
zabiegów akupunktury i laseroterapii. 

Od 3 lat dyrektor sanatorium 
Stanisław JurCl.ak podczas wakacji or
ganizuje 21-dniowe turnusy dla dzieci z 
wadami postawy. W tym roku 
skorzystało z tego wypoczynku 580 dzie
ci, pochodzących ze środowisk ekologi
cznie zagrożonych. 

Malownicze położenie,liczne tródła 
lecznicze, czyste powietrze, 30 kilome
trów alejek spacerowych, znakomite wa 
runki zakwaterowania i zabiegów leczni
czych, kompetentny personel - oto 
powody, dla których warto przyjechać 
do Iwonicza. Po zdrowie! 

* 
Sanatorium "Budowlani" 
ul. ks.Jana Rąba 1 
38-440 Iwonicz Zdrój 
tel./0-131/504-11 
fax./0-131/504-93 

*** 
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Oławskie Zakłady 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe) 
w Oławie 

ogłaszają przetarg ofertowy 

na wykonanie remontu 

dachu w budynku przy ul. 11 listopada 3A. 

Oferta winna zawierać: 
- stawki do kosztorysowania, 
- termin realizacji 
Informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Go

spodarki Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 17, tel. 323-15. 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przy

czyn. Termin składania ofert - 14 dni licząc od daty ukazania s ię 
ogłoszenia. 

Kronikarz działa nadal 
Wbrew wcześniejszym naszym 

spekulacjom, sprawa kronikarza 
miasla nie była i prawdopodobnie 
nie będzie przedmiotem dalszych 
dyskusji na forum Rady Miejskiej w 
Oławie. Kronikarz jest w pełni 
akceptowany także prlez obecnych 
radnych Gest to informacja nieofi
cjalna, uzyskana w kuluarach). 
Zastrzeżenia co do prawnej strony 
powołania kronikarza, zgłaszane 

teleronicznie przez jednego z 

urzędników wojewody, już się nie 
powtórzyły. Tak więc kronikarz 
urzęduje w pełni legalnie, od 
poniedziałku do piątku w godz.7.30-
15.30,a w sobolyw godz.8.00-15.00. 

Kronikarz nie odpoczywa także 
w wolne soboty i jest do dyspozycji 
wszystkich zainteresowanych w 
godz.od 19 do II , pokój nr 23 na II 
piętrze w Ratuszu . 

(t) 

żeby byłO bezpieczniej 

Przestępczość rośnie z roku na rok. 
Alarmujące statystyki przedstawiają po
licja i prokuratura. Ulice miast stały się 
niebezpieczne, a biznesmeni nie ruszają 
się w interesach bez ochrony. Akty 
wymuszeń okupu, demolowania restau
racji, magazynów i sklep6w, szantaże, 
podpalenia zdarzają się częściej niż do
tychczas. 

Obok tej poważnej przestępczości, 
rośnie teź liczba róznego rodzaju 
wykroczeń, szczególnie w zakresie 
ochrony środowiska, w ruchu drogo
wym, mamy przykłady wandalizmu i 
chuligaństwa w parkach, na skwerach, 
niszczone są elewacje zabytkowych bu
dowli . Katalog przestępstw i wykroczeń 
można by ciągnąć w nieskończoność . 
Jest tle, a będzie jeszcze gorzej, ostrze
gają kryminolodzy. 

Przyczyn drastycznego pogorszenia 
się bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego jest wiele. Znawcy proble
mu wskazują na koszty transformacji, 
mówią o owocach raczkującej demokra
cji, o zmianie systemu wartości, pogor
szeniu się warunków materialnych 
społeczeństwa, o bezrobociu... Coraz 
częściej jako przyczynę o.4mielającą do 
popełniania przesl.ępstw, wskazuje się 
nieudolność policji państwowej, jej 
przestarzały system organizacyjny, nie 
dostosowany do różnego rodzaju zjawisk 
przestępczych, brak środków na 
niezbędne wyposażenie . Powraca więc 
po raz kolejny pytanie, czy receptą na 
ograniczenie pr.restępczC>ŚCi nie powin
na być decentralizacja policji, a 
zwłaszcza powolanie nowego rodzaju 
slużby - policji lokalnej. 

W wielu polskich miastach (podob
nie jak w Oławie) działa strat miejska, 
spełniająca run keje raczej ponądkowe, 
służba o ograniczonych kompetencjach 
i możliwościach działania. Mimo SZC'le
rych chęci, funkcjonariusze straży miej 
skich, nie mogą wyręczać policji, bo im 
tego nie wolno, a takie dlatego, że brak 
im niezbędnych umiejętności i wiedzy. 
Funkcjonariuszem straży może zostać 
praktycznie każdy zdrowy mężczyzna, 
który po bardzo krótkim przeszkoleniu 

n 
wysyłany Jest w miasto. To.za mało, aby 
ze strainikówzrobić kompetentnych po
licjantów lokalnych. 

W środowisku samort.ądowym od 
kilku lat toczy się dyskusja o koniecz
ności powołania policji lokalnej , która 
wypełniałaby zadania w zakresie ochro
ny porządku i czuwania nad 
bezpieczeństwem publicznym. W za
myśle miałaby lO być formacja podległa 
samorządom, które i tak dopłacają dziś 
z własnej kasy do policji państwowej. 

Utworzenie policji lokalnej byłoby 

formą decentralizacji służb porządko
wych, a miasta j gminy mogłyby 

sprawować nad nią nadzór i kontrolę. 
W tcn SpoSOb, naBtąplłooy :toluenie 

policji do obywateli , utworzenie gęstszej 
sieci komisariatów, odbudowanie zaufa
nia do policji. Finansowanie, nadzór i 
kontrola ze strony samorządów nad po
licją lokalną ma wiele zalet, co zostało 
sprawdzone chociażby u naszych sąsia 
dów na Słowacji. 

Możliwa jesltakie bardziej efektyw
na kontrola ze strony lokalnych wspól
not . Dziś w stosunku do policji 
państwowej mieszkańcy wielu miejsco
wości występują z prośbą o reaktywowa
nie komisariatów lub o niezamykanie już 
istniejących. Powstanie policji lokalnej 
złagodziłoby i ten problem. 

Toczą się, lecz dość opieszale, prace 
nad projektem ustawy o policji lokalnej. 
Pierwsze próby w tym zakresie, podjętc 
już przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, spotkały się z dość kry
tycznym przyjęciem . Zarzucano twór
com postawę "psa ogrodnika", który mi
mo żc sam nie wykorzystuje wszystkich 
swoich kompetencji , to nie chce się 
dzielić nimi z innymi. Nie należy się 
łudzić, że policja lokalna będzie antido
tum na wszystko, na zorganizowaną 
przestępczość i na chuligana łamiącego 
ławki w parku. Problem polega na takim 
podzieleniu się obowiązkami z policją 
państwową, aby ta miała więcej czasu i 
środków, by zająć się najgrotniejszymi 
przestępstwami. 

Elżbieta Maj 
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Ola yszla z i pas 
Rozmowa z prof.Leonem Kieresem, . 
przewodniczącym Sejmiku Samorządowego we WrocławIU 

- Przez dwa miesiące nowa Ra
da Miejska w Oławie nie była w sta
nie wyłonić spo§ród siebie nowego 
zarządu. Czy są jeszcze w na zym 
województwie podobne sytuacje? 

- Podobną sytuację znam w 
Długołęce. Tam nie może dojść do 
wyboru zarządu. Radajesl podzielo
na. W ostatnią sobotę również 

odbyła się tam sesja, która nie dała 
wyniku. Ustawodawca jednak 
zabezpieczył gminne społeczno§ci 

lokalne przed konsekwencjami sytu
acji, w której rada gminy albo zwleka 
z wyborem zarządu , albo nie jest w 
stanie go wyłonić, bowiem do czasu 
wyboru zarządu przez radę nowej 
kadencji zarząd, wyłoniony w po
przedniej kadencji, ma obowiązek 
pracy i realizowania zadań. 

- Stary zarząd mógłby teorety
cznie pracować w nieskończoność. .. 

- Mógłby. Formalnie nie ma 
przeszkód, ale nie mówię, że taka 
sytuacja powinna być akceptowana 
za względów pozaprawnych. For
malnie nie moina przeszkodzić, 

ponieważ konsekwencje negatywne 
takiej sytuacji mogą się objawić tylko 
poprzez niezrealizowanie ustawo
wych zadań i kompetencji przez 
radę. Innymi słowy, jeżeli w wyniku 
pozostania zarządu w poprlednim 
składzie osobowym osłabła skutecz
noŚĆ działania zarządu, to oczywiście 
byłaby to konsekwencja negatywna, 
która właściwe organy nadzorcze 
uprawniałby nawet do podjęCia od
powiednich działań. Brak skutecz
ności uprawnia te organy do reakcji. 

Natomiast gdyby gmina i jej organy 
prowadziły swoją działalność z od
powiednimi, przewidzianymi przez 
ustawę skutkami, akceptowanymi 
prlez społeczeństwo, to taka sytu
acja powinna być tolerowana, acz
kolwiek nie powinna być pozytywnie 
oceniania, bo jednak intencją usta
wodawcy było, by rada gminy nowej 
kadencji wybrała nowy zarząd. Co 
wcale nie znaczy, że wszyscy 
członkowie powinni zostać od razu 
zmienieni. 

- W skład nowego zarządu 

Oławy weszły osoby znane już Panu 
z poprzedniej kadencji. Czy jest 
Pan z tego zadowolony? 

. To nie tak ... Ja nie mogę być 
zadowolony, bO nie jestem organem 
nadzorczym. Natomiast bardzo so
bie cenię dotychczasową 

współpracę, a jeśli moja ocena 
znalazła akceptację rady, to tym bar
dziej. 

- Czy dużo jest w województwie 
gmin, w kt6rych część członk6w za
rządu wybrano ponownie? 

- Tak się stalo mniej więcej w 
połowie gmin. Np.w Mietkowie, Jor
danowie, Trzebnicy, Kątach 

Wrocławskich ... 
- Czy Pańska wizyta w Oławie 

została w jakiś spos6b wymuszona 
trudną sytuacją, czy też przybył Pan 
na sesję z własnej inicjatywy? 

- Gdy mnie nie zapraszają, nigdy 
na sesję nie przyjeżdżam, mam taką 
zasadę . Tutaj zostałem zaproszony 
przez wiele osób, m.in. przez prze
wodniczącego rady, bO tO jest właści-

Czas na wspÓlną pracę 

wy podmiot, który może wystąpić w 
takiej sytuacji. Za pras7.a li mnie 
także inni radni. 

- Miał Pan pełnić funkcję 

strażaka, kt6ry "gasiłby ogień", gdy
by zaszła taka potrzeba? 

- Powiedziałbym inaczej. Cza
sem może wystąpić jakiś problem 
proceduralny wymagający wyjaśnień 
prawnych. W innych sytuacjach 
także zabieram głos - gdy mnie o to 
popros7..ą. Sam, gdy mnie nie proszą, 
na pewno nie wtrącam się do spraw, 
które należą do kompetencji rady. 

- Jak ocenia Pan rezultat 
zakończonej wreszcie, po dw6ch 
miesiącach, inauguracyjnej sesji 
Rady Miejskiej w Oławie? . 

- Ja po prostu się cieszę. Cieszę 
się, że kolejna gmina wybrnęła z 
pewnego impasu. Cieszę się 

owyborczy ra·obraz 
Od wyborów samorządowych, minęły przeszło. d:wa. mj~siące. Większo~~ miast 

wojewódzkich majuż prezydentowo D~tąd rady.mleJsk]~ me ~doła~ wy!omc prezy
dentóww Warszawie, Białej Podlaskiej, ChełmIe, Legmcy, ZJeJoneJ Gorze. 

Dzieje się tak dlatego, że siły po
lityczne w nowych radach nie mogą 
się porozumieć co do kandydata i 
często radni z lewjcy lub prawicy 
opuszczają demonstracyjnie posie
dzenie, by uniemoż~iwić głosowanie. 
Np. w Zielonej Górze radni lewicy 
już dwa razy opuŚcili obrady. W 
Warszawie ani prawica, ani lewica 
nie zgadza się na kandydaturę 

byłego ministra pracy Michała Bo
niego i także dwa razy radni tych 
ugrupowań opuścili radę. 

Jakie są opcje polityczne nowych 
prezydentów miast wojewódzkich? 

Najwięcej foteli obsadziła SLD -
przynależność do tej partii deklaruje 
8 prezydentów. Z UW jest szMciu, 
czterech z PC, po jednym z BBWR 
i PK, a reszta deklaruje się jako 
niezależni, choć popierają ich bar
dzo różne ugrupowania. 14 nowych 
prezydentÓW zasiądzie na drugą już 
kadencję· 

We wszystkich miastach woje
wódzkich są już nowi przewodniczą·· 

cy rad, których trzeba byłowybrać na 
pierwszej sesji nowej rady. 

Po 8 przewodniczących 

obsadziły UW i SLD"po <!wóch - PC, 
ZChN, po jednym RdR, SD, PSL, 
PK, tJP, KPN. 

W wojewódzkich sejmikach sa
morządowych jedna trzecia delega
tów deklaruje przynależność do 
PSL, jedna trzecia to niezależni, a 
reszta - po trochu z większo§ci star
tujących w wybOrach partii. 

PSL-owcom bardzo zależy - de
klarują to otwarcie - na obsad7..aniu 
sejmików. Wiążą oni duże nadzieje z 
zapowiadanym przez premiera Paw
Iaka zwiększeniem kompetencji sej
mików, choć sejmowa komisja pra
cująca nad nowelizacją ustawy 
samorządowej wykreśliła zapis w 
projekcie noweli7..acji, który dałby 
sejmikom osobowo§ć prawną, 

umożliwiając im tym samym prowa
dzenie działalności gospodarczej. 

Brak jeszcze szczegółowych da
nych, ilu swoich radnych 
wprowadziły poszczególne ugrupo
wania. TrudnoŚĆ wiąże się z tym, że 
wszystkie startujące partie 
wchodziły w bardzo różne wybOrcze 
koalicje. 

Według obliczeń prawicy - SLD 
zdobyła w radach ok. 650 manda
tów, prawica prawie 700, a UW - ok. 
450. Te dane różnią się od wyliczeń 
SLD, która utrzymuje, że prawica 
ma ok. 400 radnych, SLD -ok. 1200, 
a UW - ok. 300. 

Według szacunkowych danych 
w mniejszych miastach połowa rad
nych to niezależni. Podobnie jest w 
Oławie i Jelczu-Laskowicach. Pra
wdopodobnie w grudniu GUS 
przedstawi oficjalną mapę poli
tyC"lną kraju po wyborach samo
rządowych. 

również, że Oława ma władzę, która 
- mam nadzieję - będzie godnie 
reprezentować mieszkańców. Istot
ne jest skuteczne załatwienie spra
wy. A wtedy, gdy jest powołany 

zarząd - organ wykonawczy -
również rada w pewnym sensie od
nosi pożytek, no bO ma prawo liczyć, 
że podejmowane przez nią uchwały 
będą przez ten zarząd realizowane. I 
to nie tylko z duchem prawa, ale 
także zgodnie z intencjami, które tą 
radą kierowały przy podejmowaniu 
określonych decyzji. 

- Jak Pan ocenia wybór władz do
konany przez oławskich radnych? 

- Na oceny jest jeszcze za wc
ześnie. Zobaczymy po owocach, jak 
tę radę ocenić. Myślę, że dzisiejsza se
sja upoważnia do nadziei. Jest nadzie
ja, że spotkamy się kiedyś z tą radą, by 
ocenić dokonania samorządu teryt.o
rialnego w Oławie i będą to oceny saty
sfakcjonujące mieszkańców. W 
końcu każdy z nich ma prawo 
oczekiwać, iż będzie godnie repre
zentowany przez radnych. Z drugiej 
strony, radni powinni mieć poczucie 
obowiązków, które wynikają nie tyl-

PSL nie odniosło druzgocącego 
zwycięstwa nawet w mniejszych gmi
nach i miastach powiatowych, choć ' 

wiadomo, że ma wielu zwolenników 
wśród radnych deklarujących się ja· 
ko niezależni, oraz w~ród radnych, 
których wystawiły różne wiejskie or
ganizacje, np. straż pożarna, kółka 
rolnicze itd. 

PSL poniosło np. klęskę w 
małych miasteczkach woj. ciechano
wskiego (w Nasielsku weszło tylko 3 
kandydatów z PSL, w Zurominie -6, 
wDziałdowie - tylko jeden mandat). 

Ludowcy nie odnieśli też wielkie
go sukcesu w gminach woj. 

·ostrołęckiego. Ani jednego mandatu 
nie uzyskał PSL w Wałbrzychu, choć 
zarejestrował kandydatów we wszy- ' I 

.stkich okręgach. 
BarcIto źle wypadł PSL w Płocku 

(tylko jeden mandat), choć to stolica 
województwa premiera Pawlaka. W 
·tym mieście i województwie 
przepadła większość PSL-OWSkich 
parlamentarzystów i współpracow
ników premiera. 

Niewykluczone, że ten wynik, to 
skutek polityki rządu Pawlaka, przez 
dużą część wyborców oceniana jako 
antysamorządowa. 

Zdecydowanymi przegranymi w 
tych wyborach są Unia Pracy, UPR 
i KPN, który nie zdobywał manda
tów je.żeli nie wchodzil w koalicje z 
innymi - prawicoWymi - partiami. 

Już widać, że najchętniej zawiera 
lokalne sojusze polityczne SLD -
chętnie kojarzy się zarówno z UW, 

j ' : I 

/ 
I ! WO 

ko z aktu wyborczego, ale także ze 
śluhowania godnego reprezentowa
nia gminy. 

Wiem, że są tutaj pewne 
pociziały polityczne, ale cieszy mnie 
rozwiązanie dość skomplikowanej 
sytuacji w radzie bez uciekania się do 
działań, które uniemożliwiłyby 

wyłonienie zarządu. 

- Jak Pan widział, ostatnie po
siedzenie sesji było dość dobrze 
wyreżyserowane, bez specjalnych 
nieNpodzianek. .. 

- No trudno... Ja bym nie 
powiedział, że to bytowyreiyserowane. 
Windomą jest rzeczą, że tam gdzie 
są podziały, tam dochodzi do pew
nych uzgodnień poza tą oficjalną 

scel1ą polityczną, czyli poza sesją. 

Tak. jest również we Wroclawiu. To 
jest polityka. Radni także uprawiają 
politykę, a ona nakłada nie tylko 
pewne obowiązki, ale daje również 
pewne przywileje działania według 
Olei 00 politycznych. Byle były to me
tody, które zaowocują potem sku te
cznym działaniem. 

. Rozm.Jerzy Kamiński 

jak i prawicą. Tyle tylko, że prawica 
bardzo niechętnie wchodzi w alianse 
z lewicą. Jeden z nielicznych 
przykład6w to układ UW, PSL i pra
wica w Białej Podlaskiej i Gorzowie. 
W Poznaniu SLD oraz Samorządna 
Wielk:opolska, czyli UW i organiza
cje gospodarcze podpisały wspólny 
dokument - "Program wspólnych 
zamkrzeń na rzecz miasta". 

Prawica oskarla wręcz Unię, że 
niszcry swój postsolidarnościowy i 
opoz)'cyjny wizerunek bratając się z 
lewic:l· Bardzo często lokalne soju
sze mają jedynie doraźny charakter 
- powstają na użytek wyboru nowych 
władł i wiele z nich zapewne szybko 
się rozpadnie. Pejzaż pblityczny Pol
ski , lokalnej długo więc jeszcze 
będzie ' się układał. 

Miejskie bitwy o prezydentów, 
które pnetoczyl)i się przez lokalną 
Polskt; w pierwsZyCh dwóch miesią
cach po wyborach nie zahamowały 
jednak - jak obawiali się niektórzy 
politycy i samorządowcy - pracy 
wlad2 lokalnych. Już we wrześniu 
musi'.ą one przystąpić do wspólnego 
opracowania, mimo różnic dzielą
cych radnych, zacząć układać gmin
ne budżety i zacząć pracę nad gospo
darcl.ą polityką gminy. 

Wydaje się, że nie powinno być z 
tym kłopotu. Lokalne ugrupowania 
C"lęsto różnią się od siebie jedynie 
pozornie, jeśli chodzi o poglądy na 
samorząd i zadania gminy. 

Krzysztof Laskowski 
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l wizy tą w "Dzienniku Kija " 
W dniach 14-18 sierpnia br. 

miałam przyjemno~ć gościć w Kijo
wie. "Dziennik Kijowski" zrzeszony 
jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy 
Lokalnej (PSPL) w kraju i za gra
nicą. Chciałam przyjrzeć się pracy 
dziennikarzy prasy polskojęzycznej 
poza granicami Polski. 

Międzynarodowe Forum Prasy 
Polonijnej, które organizowano już 
dwukrotnie (1993 i 1994 r.), daje 
mglisty obraz prasy polonijnej, która 
ukazuje się poza Polską. Dziennika
rze z "Dziennika Kijowskiego" nie 
mieli możliwo~ci opowiedzieć o 
szczegółach technicznych, związa

nych z wydawaniem gazety. Nie 
starczyło na to czasu. 

Aby lepiej zrozumieć specyfikę 
pracy redaktora naczelnego "Dzien
nika Kijowskiego", Stanisława Pan
teluka, trzeba być w jego redakcji 
wtedy, gdy przygotowuje on numer 
miesięcznika do druku. 

Największą trudność stanowi 
brak ludzi przygotowanych do pracy 
w zawodzie dziennikarza. Jest to 
bolączką wszystkich gazet lokalnych 
w Polsce. W tym przypadku sprawę 
utrudnia fakt, że niewielu Polaków 
na Wschodzie potrafi pisać popraw
nie w języku ojczystym. Większo~ć 
tekstów stanowią dosłowne 

tłumaczenia z języków rosyjskiego 
lub ukraińskiego, tj. idiomy rosyjskie 
dokładnie przełożone na język pol
ski. Efekt takich zabiegów bywa 

najczęściej komiczny. Przykład, któ
ry podaję, zapewne polscy dzienni
karze potraktująjako anegdotę. Dla 
naczelnego "Dziennika Kijowskie
go" jest zjawiskiem normalnym. 

W "Dzienniku Kijowskim", po
dobnie jak wwielu naszych gazetach, 
istnieje rubryka "Podziękowania". 

Czytałam tekst napisany po polsku, 
o którego wydrukowanie prosiła 

pewna starsza pani. Z tego, co udalo 
się rozszyfrować, wynikało, że owa 
pani dziękuje panu Virion z Chicago 
za pomoc materialną, oka
zaną ... Matce Teresie z Kalkuty! 
Pomysł zbyt absurdalny, aby mógł 
być prawdziwy. Stanisław łapie za 
słuchawkę i w języku rosyjskim roz
mawia z autorką tekstu. Oczywiście, 
dziękuje ona panu Virion z Chicago, 
z tą różnicą, że za okazane serce kla
sztorowi Matki Teresy z Kijowa. 
Stanisław sugeruje jej delikatnie, 
prosi, by w przyszłości pisała po ro
syjsku lub ukraińsku, co znacznie 
ułatwi pracę. 

Poważnym problemem dla reda
kcji jest korekta i adiustacja tekstÓw. 
Jest rzeczą niemożliwą, aby kt~, kto 
niezbyt dobrze zna język polski, po
prawnie napisał tekst na kompute
rle. Z tego powodu nasz kolega 
Stanisław spędza noc w redakcji, by 
poprawić przynajmniej najbardziej 
rażące błędy językowe. 

Przy korekcie pomaga mu jego 
żona Kasia, dość dobrze przygoto-
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wana do tej pracy. Jedna osoba to o 
wiele za mało. 

Teksty, jakie napływają do 
"Dziennika Kijowskiego", w 
większości naszych gazet 
wylądowałyby w koszu na ~mieci. 

Kto by chciał je czytać! Każdy z nich 
wymaga ogromnej pracy przy opra
cowaniu stylistycznym i merytorycz
nym. Stanisław musi przyjąć tekst, 
bo bardzo lrudno o współpracow
ników. Jeśli nie zmieści czyjegoś 

artykułu na łamach "Dziennika", 
obrażony autor już nigdy nie zjawi 
się w redakcji. Dlatego naczelny za
rywa noce i poprawia "arcydzieła" 

sztuki dziennikarskiej. 
Niestety, redakcja nie posiada 

własnego sprzętu komputerowego, 
potrzebnego do składu gazety. Ten, 
który dzierżawi, pozostawia wiele do 
życzenia. Za dzierżawę sprzętu re
dakcja musi zapłacić ogromny ha
racz (bo trudno to nazwać rachun
kiem) 3 mln kuponów, tj. 70-80 
dolarów. W tej kwocie mieści się 

skład i łamanie, choć nikt takiej 
usługi nie świadczy. Skład i łamanie 
wykonuje sam naczelny; musi 
zgodzić siC( na tak absurdalne warun
ki, bo nie ma innego wyjścia. W prze
ciwnym razie gazeta w ogóle nie 
ukazałaby się. 

Jak dotąd, skład gazely wykonu
je się w różnych firmach, w 
załeżności od humoru właściciela 

sprzętu. Zwykle komputer zostaje 

Rozmawiam z Jadzią w jej mieszkaniu w Hochstadt, w Niemczech. 

Mieszkanie jest wprawdzie prze
stronne, ale jego wyposażenie wska
zuje nu niepewnośćjutra lokatorow. 
Nie ma tu wykwintnych mebli, zocho
dnlo-europejskiego luksusu, o jakim 
niejednemu się marzy. Jego zaletą 
jest duży metraż- Przyznaję, że 

wstrząsnęła mną opowieść Jadzi -
ładnej, smukłej brunetki. W jej 
oczach widziałam jednak strach, 
zmęczenie, rozgoryczenie. 

- Przyjechaliśmy do Niemiec w 
1987 r. - mówi Jadzia. Sprzedaliśmy 
wszystko, co posiadaliśmy w Polsce, 
z garnkami włącznie. Kierowaliśmy 
się informacjami od znajomych imi
grantów. Wcześniej rzeczywiście 

Niemcy zapewniali pomoc tym, któ
rzy wyjechali z PolSki, na co liczy
liśmy. Mieliśmy wtedy 2-letniego 
synka i 8-miesięczną córkę. Po 
przyje:tdzie zgłosiliśmy się do organi-

/ zacji "CARITAS", gdyż było za 
/ późno, by się udać do biura imigra

cyjnego. Złożyliśmy dokumenty o 
azyl polityczny. Przyznaję, że wyje
chaliśmy legalnie z zamiarem pozo
stania i to był mój wielki błąd. Była 
szansa na pozostanie w Bawarii, bo 
mój mąż Wojtek ma w rodowodzie 
niemieckich przodków. Na tej pod
stawie można ubiegać się o obywa
telstwo niemieckie. Wprawdzie wy
magane papiery nie były kompletne, 
ale Niemcy respektują zeznania 
świadków o pochodzeniu aryjskim 
cudzoziemca. Wydano nam doku
menty, zabraniające poruszania się 
poza powiatem. Jeśli ktOś jest azy-

lanlem, oznacza to zakaz jakiejkol
wiek legalnej pracy. Dostaje się co 
tydzień paczki żywno~ciowe. Czy 
wiesz, jakie to okropnie upokarzają
ce? Jesteś młoda, zdrowa, a nie 
motesz pracować, bo ci tego zabra
niają. Na dodatek Niemcy traktują 
cię jak pasożyta. 

Przeszliśmy przez piekło zwane 
obozem uchod:tców. Mieszkaliśmy 
tam od grudnia do lutego, w 
maleńkim pokoiku z dwoma 
piętrowymi łóżkami. Ledwo mieściła 
się nieduta lodówka. Posiłki 

gotowałam na kuchence elektrycz
nej. Na życie dostawaliśmy około 

1000 marek. Nie wolno nam było 
poruszać się poza miastem. 

Odmówiono nam azylu. Dosta
liśmy mieszkanie socjalne w Wertin
gen, skąd wyrzucono nas prawie na 
bruk. Mieszkaliśmy 3 miesiące w bo
telu bez prawa do got0wania, praoia, 
porządnego mycia. Po cichu 
gotowałam pod łóżkiem, Icąpahlm 
dzieci w zlewozmywaku. Gdy Turcy 
życzliwie pozwolili mi u siebie uprać 
rzeczy, ktoś doniósł o tym Niemcom 
1... dostaliśmy zakaz wstępu do Tur
ków! Policja też nas często 
"zapraszała", spisywała stosowne 
protokoły. Cały czas towarzyszyła 

nam zdecydowanie wroga atmosfera 
Niemców i tak jest do dzisiaj. 

Szukaliśmy mieszkania, co było 
trudne ze względu na status cudzo
ziemca i małe dzieci. W 1990 r. 
urodził się nasz syn Artur. Gdyby nie 
pomoc Niemki (bywają też życzliwie 

do nas nastawieni, ale bardzo się 

boją skutków swych ludzkich odru
chÓW), nigdy nie dostalibyśmy mie
szkania, w którym teraz rozmawia
my. 

Zauważ, te cały czas oczekiwa
liśmy na rozstrzygnięcie sprawy na
szego obywatelstwa. Za to mieszka
nie płacimy 1200 marek miesięcznie 
i czynsz wzrasta o 2% rocznie. Gdy 
Artur miał 8 mresięcx, mogłam 
podjąć pracę w niedzielę, aby pomóc 
mężowi w utrzymaniu naszej rodzi
ny. Dziećmi opiekowaliśmy się na 
zmianę i w ten sposób 
oszczędzaliśmy na opiekunce do 
dzieci. W odróżnieniu od innych na
cji: Turków, Włochów, Chińczyków 
nie otrzymujemy iadnej pomocy so
cjalnej dla dzieci. Dla informacji po
dam, że Niemka po urodzeniu dzie
cka dostaje 2000 marek od 
województwa, 2000 marek od 
'państwa i jeszcze półtora roku po 
600-800 marek. Dlatego inne nacje, 
którym przyznano obywatelstwo 
niemieckie, rozmnażają się w szyb
kim tempie i żyją na luksusowym 
poziomie. 

Nam odmówiono obywatelstwa 
niemieckiego. Powód: nie mówimy 
po niemiecku i wcześniej ubiega
liśmy się o azyl polityczny. Nasz ad
wokat obalił te zarzuty motywując to 
tym, że Niemiec wcale nie musi 
mówić po niemiecku. 

Obecna sytuacja szarpie nam 
nerwy. Od 7 miesięcy mamy zakaz 
pracy i nakaz opuszczenia Niemiec. 

, 

do dyspozycji redakcji w godzinach 
nocnych, gdy jego właściciel dawno 
śpi. Dlatego posiadanie własnegl( 

sprzętu, przynajmniej komputera, 
jest dla redakcji "Dziennika Kijo
wskiego" palącą koniecznością· 

Zmniejszyłoby to Koszty wyda
wania gazety. Za pracę w takich wa
runkach naczelny "Dziennika" otrzy
muje 650 tys. kuponów, tj. około ]5 
dolarów, zaś członkowie nielicznego 
zespołu redakcyjnego po 300 tys. ku
ponów. 

Wydawanie gazety w takich wa
runkach jest ciężką pracą. Ukazuje 
się ona już dwa lata. Nakład wynosi 
10 tys. egzemplarzy. Sądzę, że 

zainteresowałaby ona czytelników z 
zachodniej Polski, których losy są 
powiązane z Ukrainą. Na razie 
"Dziennik Kijowski" - dodatek 
polskojęzyczny do "Głosu Ukrainy", 
finansuje państwo. Część zysków po
chodzi z reklam. Szkoda trudu kilku 
zapaleńców, dla których praca w re
dakcji jest nie tylko źródłem docho
du, ale spełnia ważną rolę w obecnej 
sytuacji politycznej między naszymi 
państwami. 

Mam nadzieję, że Polskie Sto
warzyszenie Prasy Lokalnej weźmie 
pod uwagę sytuację kolegów z 
"Dziennika Kijowskiego" i pomoie 
im zdobyć najbardziej niezbędny 

sprzęt. Tylko w takiej sytuacji przed 
tą dobrą przecież gazetą otwierają 

się szanse na zwiększenie nakładu i 
dotarcie do czytelników na całej 

Ukrainie. 

Da mltll lIeller 

Co parę tygodni przedłużają nam 
prawo pobytu w Bawarii, zmieniając 
datę wyjazdu. Podjęcie jakiejkol
wiek pracy "na czarno" jest równo
znaczne z odwiezieniem nas do gra
ni<..)' i wstrzymaniem zasiłku 

socjalnego (2000 marek). Praco
dawca zaś zapłaciłby solidną karę. 

Wielokrotnie odwoływaliśmy się 
od tej decyzji, ale jak dotąd - bezsku
tecznie. Tylko ze względu na brak 
odpowiedzi ze strony odpowiednich 
władz, przedłużają nam prawo do 
pobytu w Niemczech. 

Widzę naszą przyszłość w czar
nych barwach. Moglibyśmy wpraw
dzie wrócić do Polski, ale jest to z 
wielu powodów nierealne. Brak nam 
mieszkania i środków na jego zakup 
w Polsce. Nie znajdziemy też pra
wdopodobnie pracy. Nie należą się 
nam iadne fundusze socjalne. 
Sprawą najważniejsząjest przyszł~ 

naszych dzieci. Zaaklimatyzowały 

się tutaj, chodzą do niemreckiej 
szkoły, tu mają swoich przyjaciół. 
Pytałaś wielokrotnie: po co tu 
przyjechałaś? Wiem, że wielu ludzi 
zada sobie to samo pytanie. Jedynym 
usprawiedliwieniem jest fakt, że by
liśmy młodzi, durni i chcieliśmy 
zbudować przyszł~ na niepewnym 
gruncie. Ale z drugiej strony - czy 
człowiek nie ma prawa mieszkać 

tam, gdzie chce? 
Nasza nieOlila sytuacja wynika 

też z tego, że mało znamy Niemców. 
Są mili, ale to uśmiechy na pokaz. 
Mają inną mentalnoŚĆ. Kult pienią
dza wyeliminował z ich psychiki 
wszelkie ludzkie odruchy. Oczy
wiście nie mOżna generalizować, bo 
spotkaliśmy się kilkakrotnie z po
mocą, ale to były sporadyczne przy
padki. Może nawet ci, którzy są w 
stanie nam pomóc, che;tnie zrobiliby 
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Tylko W Kijowie! 
Obładowana siatkami niczym 

wielbłąd1 wsiadam do tramwaju na 
jednym~ prtystanków w Kijowie. 
Kierow od razu wydal mi się jakiś 
podejrza y: patrty spode łba, nie 
grzes:l.}' uprzejmością, a w ogóle 
sprawia wrażenie pijanego. Tram
waj rusza i mam wrażenie, że 

znajduję się na statku. gdy pędzi po 
falach szkwał. Pojazd kolebie się we 
wszystkich kierunkach. Wystraszeni 
ludzie wrzeszczą: mordę takiemu 
zbić!. co ty wyprawiasz, człowieku , 

itp. Wysiadłam - zgodnie z planem -
na najbliższym przystanku. 
Obserwuje; rozwój sytuacji: kierow
ca, pan i władca, wyrlucil z tramwaju 
wszystkich: tych, którzy wymyślali 
mu i tych, którzy spokojnie stali. Kie
rowca najspokojniej pojechał dalej, 
powstawiając na przysLanku zdezo
rientowany tłum pasażerów. 

To jedna z wersji "wolności" na 
Ukrainie. 

• 
PS. Nie bez trudu namówiłam 

Stanisława Panteluka na autoryzo
wanie niniejszego tekstu. Obnoszenie 
się ze swojq biedą nie każdemu spra
wia przyjemność. Spędziłam w reda
kcji "OK' dwie noce, pracując przy 
składzie i korekcie tekstów. Jeśli 
pomotemy kolegom zdobyć wlasny 
komputer, będzie to nie tylko dar ser
ca, ale i koleżeńska solidarność. 

Autorka 

to, ale boją się represji ze strony 
swych ziomków. 

Sprawę naszego pobytu mógłby 
załatwić urzędnik w powiecie, ale nie 
chce lego zrobić. Widać Niemcy 
za/ożyli sobie, że wynucą wszy
stkich, któr~ nie mają prawa pobytu 
stałego. Jesteśmy tu już ponad 6 lat. 
Powstanie tutaj to "być albo nie być" 
dla naszej rodziny. Mamy moźliw~ 
wyjazdu do USA, ale nie·mamy 
ochoty - Niemcy to jednak kraj o 
cywilizacji zachodniej, na której I my 
wyro~liśmy. 

- Gdybyś mogła jeszcze raz 
wybierać - wyjechałabyś z Polski? 

- Po tylu latach upokorzeń w 
Niemczech, nigdy nie opu~iłabym 
kraju. Głównym powodem wyjazdu 
był brak własnego mieszkania. Wte
dy nie widzieliśmy perspektyw na je
go otrzymanie. Chcieliśmy polepszyć 
swój byt. To, co miełiśmy, straciliśmy 
w ciągu dwóch tygodni pobytu w 
Niemczech. Te słowa dedykuję 

wszystkim tym, kt6rty myślą, że za 
granicą leżą góry złota. Jeśli podeJ
mują decyzje, pociągające skutki w 
przyszło.~i, niech wpierw przyjadą, 
ro7..ejrzą się i nie dają wiary informa
cjom z trzeciej ręki! Kto z 
przyjeżdżających w odwiedziny do 
Polski przyzna się, że eleganckie (jak: 
na polskie warunki) auto, duże mie
szkanie, lepsze warunki socjalne 
zdobył za cenę wielu upokorzeń, sta
tusu pasożyta (bo takim mianem 
określają nas Niemcy)? 

Przed nami nie ma wyboru: 
chcemy tu pozostać, bo nie mamy 
dokąd pójść. Nie rozumiem tylko, 
czego chcą od nas Niemcy! 

Spostrzeżenia Jadwigi S. 
zanotowała 

Danuta Heller 
marzec 1994 r. 

-, 
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Niesolidni dłużnicy 

Wiele osób chce się dorobić, 

ka:tdy marzy o pieniądzach czy boga
tym sponsorze. Marzenia takie mieli 
zapewne Jacek i Tomek, którzy 
zapragnęli zaliczać się do grupy bi
znesmenów, jadać wystawne kolacje 
i jeździć drogimi autami. Od czegoś 
trzeba jednak zacząć. Kredyt? Pra
wie nieosiągalny. Zastaw w lombar
dzie? Nie bardzo mieli co zastawiać. 
Zatem - pożyczka i praca na zlece
nie. Znalazł się rzemieślnik, który tej 
pożyczki udzielił. 

tys. marek został wyczerpany. Byli 
jednak w błędzie, o czym wkrótce 
mieli się w bolesny sposób 
przekonać. 

Pewnego sierpniowego, piękne
go dnia otoczyło ich czterech 
młokosów. Jacek i Tomek otrzymali 
propozycję nie do odrzucenia - od
bycie romantycznej przejażdżki nad 
nieodległe od miasta O. duże jezio
ro. Wprawdzie wokół dość czystych 
wód jest piękny las, a mieszkańcy G. 
lubią weekendowe wypady w te oko
lice, tym niemniej tak obcesowo 
wyrażone "zaproszenie" nie spotkało 
się z uznaniem. Protesty nie zdały się 
na nic - obaj panowie zostali bez ce
regieli wrzuceni do samochodu i za
wiezieni do lasu. Pomińmy szczegóły 

KINO ODRA 
zaprasza 

23 września - Fllnstonowie, 
prod. USA , od 12 lat, godzina 
16.00 i 18.00 

24-25 września - Śmierć jak 
kromka chleba, prod. pol , od 18 
lat, godzina 18.00 

został aresztowany. Całą piątką, któ
ra przyznała się do wywiezienia Ja
cka i Tomka na "romantyczny" spa
cer, za jakiś czas zajmie się sąd. 

Tymczasem policja próbuje dociec, 
czy przepfowadzone przez granicę 
auta były kradzione, czy też legalnie 
kupione na Zachodzie. 

Otwarte pozostaje pytanie, jakie 
wnioski wyciągną Jacek i Tomek ze 
swojej przygody. 

wo 

Panowie postanowili, że te blisko 
10 tys. marek oddadzą, gdy uda im 
się przeprowadzić dwa niemieckie 
samochody przez wschodnią 

granicę. Pożyczkodawca sam zlecił 

Jackowi i Tomkowi przewiezienie 
samochodów. Obaj nie zaintereso
wali się nawet, czy wozy nie byty 
przez przypadek kradzione. Chcieli -
jak zapewniali - wywiązać się z po
Wierzonego im zadania, rzetelnie 
zapracować na te parę groszy. 

tego "romantycznego" spaceru, któ- _----------s .. s .. - .... 
ry zapewne do końca życia utkwi w Wszystkie wyrazy zaczynają się na tę samą literę. 

Rzemieślnik cierpliwie czekał na 
obu panów. Cierpliwość jednak 
wyczerpała się, gdy dłużnicy nie kwa
pili się ze zwrotem' pieniędzy. Naga
bywani przez pożyczkodawcę, To
mek i Jacek tłumaczyli, że auta 
zarekwirowała policja, zatem oni są 
tu niewinni. Nie ma aut, nie ma 
pieniędzy. Obaj młodzi ludzie 
uważali, że na tym temat zwrotu 10 

Przez ścianę 
Prezes zarządu Banku Oospo

darki ZywnOOciowej, b.wicepremier 
w rządzie M.F.Rakowskiego, Kazi
mierz Olesiak, stanowczo zaprzeczył 
jakoby BOZ był "prywatną kasą 
PSL", choć równocześnie przyznał: 
"Na naszą niekorzyść przemawia na
wet tO,:te BOZ ma siedzibę w bu
dynku PSL, a mój gabinet sąsiaduje 
przez ścianę z gabinetem premiera 
Waldemara Pawlaka". 

• 
Dementi 

Stronnictwo Ludowo-Chrześci
jańskie, w którym prezesurę po Jó
zefie Śliszu przejął niedawno Artur 
Balazs, przędzie raczej cienko. Lider 
SL-Ch, najwyraźniej zmartwiony 
wypadnięciem z listy Bardzo 
Ważnych OsobistOOci, postanowił 
chyba powrócić na scenę polityczną 
w sposób niekonwencjonalny. 
Rozesłał do licznych redakcji 
oświadczenie demontujące pogłoski 
(?) o tym,jakoby kandydował na sta
nowisko ministra spraw 
wewnętrznych. Jak rozumiemy, 
mOŻna się spodziewać dalszych 
sprostowań z takim np. włącznie: 
"Tymczasowo nie zmierzam ubiegać 
się o godność Prezydenta RP". 

• 
Samochody 

VIP-ów 
Samochody, którymi jeżdżą 

przedstawiciele władzy - z najwyższą 

pamięci obu mężczyzn. Bici i tortu
rowani, mieli wyjawić, co się faktycz
nie stało z samochodami i co będzie 
z pieniędzmi. Strachu najedli się co 
niemiara. 

Ody już wrócili do miasta, 
zgłosili się na policję. Policja szybko 
znalazła chłopaków, którzy 7.3jmo
wali się na zlecenie rzemieślnika 

"przesłuchaniem". 

Zastosowano wobec nich dozór 
policyjny. Rzemieślnik, zlecenio
dawca porwania, wpłacił kilku
dziesięciomilionową kaucję i leż 

włącznie - to lemat OIezmlenntc 
chodliwy w prasie. "Zycie Warsza
wy", podejmując go po raz kolejny 
wyjaśnia, że prezydencka limuzyna 
to "niby-Mercedes", ponieważ ma
szyna wyprodukowana vi Stuttgarcie 
została gruntownie przerObiona w 
zakładach Trasco w Bremie, specja
lizujących się skądinąd w rychtowa
niu wozów dla naftowych szejków. 
faktem jest jednak, że "nawet prze
strzelenie opon nie zatrzyma limuzy
ny Lecha Wałęsy. Na gołych felgach 
można - dzięki ich specjalnej kon
strukcji - uciekać z prędkOOcią 80 
km/h." 

• 
Taka prawda 

Reżyser Jerzy Antczak po 13 la
tach przyjechał do Polski i kręci t u 
"Damę Kameliową", według scena-
rius1.3 własnej żony Jadwigi 
Barańskiej. Popularna niegdyś 
aktorka ("Hrabina Cosel", "Noce i 
dnie"), zapytana przez dziennikarkę 
"SM", czy zrezygnowała z aktorstwa 
powiedziała: "Nigdy nie należy 
mówić nigdy. Ale prawda jest taka, 
że od czasu "Nocy i dni" nikt mi ni
czego nie proponował. Zagrałam 
potem tylko w trzech dużych te
atrach telewizji i rolę w 
amerykańskim tilmie u boku Patricii 
O'Neill. Film był okropny i w USA 
nigdy nie trafił na ekrany ... " 

Znaczki 
powodem 
zamknięcia 

lotniska 
Moskiewski międzynarodowy 

port lotniczy Szeremietiewo II na kil
ka godzin został całkowicie 

sparaliżowany. Powodem Dyło wy
krycie przez funkcjonariusza służb 
specjalnych metalowej skrzynki-wa
lizki z tajemniczą zawartością. Na 
pomoc wezwano sześć oddziałów sa
perów i dwie brygady antyterrorysty
czne. Porządku pilnowało 800 mili
cjantów, sprowadzonych ze 
wszystkich posterunków miejskich: 
Po pięciu godzinach udało się 

otworzyć skrzynkę, a ze środka 

wyjęto trzy znaczki pocztowe z wize
runkiem motyli. Okazało się, że wa
lizka była własnością Kazacha, który 
w Moskwie miał przesiadkę w dro
dze powrotnej z międzynarodowej 
wystawy filatelistycznej w Paryżu. 

Najcenniejsze swoje znaczki 
przewoził właśnie w metalowej 
skrzynce, aby nie dostała się do nich 
wilgoć panująca w większOOci po
rtów lotniczych. 

• 
Małżeństwo 
Mercedesa i 

Rolls-Royce'a 

• 
Prawoskrętnie: . 

2. grecka wyspa, 4. produkuje mleko, 6. część zamka, 8. gęsty pIkantny 
sos, 10. napisał Amado, 12. węglowodór aromatyczny. 

• 
Lewoskrętnie: 

1. młody kogut, 3. pierwiastek chemiczny, 5. wzór geometryczny, 7. 
dusigrosz, 9. miara, długość, 11. zbieg okoliczności. 

DlA CIAłA I DUCHA 
czyściMy dywANy 

Nawet najskrupulatniej odkurzone i trzepane tkaniny, tak ścienne jak i 
podłogowe, brudzą się podczas użytkowania. Wymagają czasem bardziej 
gruntownego oczyszczenia. I tak wykładziny podłogowe z włókien SZl.ucznych 
warto od czasu do czasu wycierać wilgotną ścierką, często spłukIwaną w 
czystej wodzie i dobrze wyciskaną. Dywany, tkaniny podło~owe, chodni~i i 
tkaniny zawieszane na ścianach oraz grube narzuty czyścImy skuteczOle, 
stosując jedną z niżej podanych metod. 

1. Najstarszym sposobem, możliwym do zastosowania jedynie w zimie, 
jest ułożenie prawą stroną na śniegu i trzepanie po lewej stronie. Dywan 
trzeba przesuwać co najmniej dwukrotnie na czysty śnieg. Po wytrzepaniu, 
śnieg nalC'ly dokładnie usunąć miotełką. 

2. Dywany, tkaniny podłogowe i ścienne skutecznie można oczyścić wy_ 
cierając je ściereczką zwiLtoną w wodzie z amoniakiem (1 łyżka amoniaku na 
1,5 -2 litry wody) lub w soku z kiszonej kapusty. W każdym przypadku ścierka 
musi być dokładnie płukana i dobrze wyciskana. Po natarciu kwasem czy 
wodą z amoniakiem, trzeba raz jeszcze przetrzeć powierzChnię tkaniny 
wypłukaną i wyciśniętą z wody ścierką. 

3. Dobre efekty daje wycieranie powierzchni dywanu lekko odciśniętą z 
soku kapustą kwaszoną. Po oczyszczeniu, resztki kapusty zmiata się szczo
teczką· Kapusta doskonale usuwa brud i odświeża barwy tkanin. 

Kilimy i narzuty ( a nawet obicia mebli) najlepiej czyścić roztworem 
amoniaku (wodnym) lub wodą z kilkoma kroplami "Ludwika". Robimy to 
gąbką, aby nie przemoczyć tkaniny na wylot. 

Najprawdopodobniej od '-___________________ ...;;. __ _ 

przyszłego roku w niektórych luksu-
sowych modelach Mercedesa mon
towane będą silniki angielskiego 
koncernu Rolls-Royce. Rokowania 
pomiędzy obu firmami objęte były 
ścisłą tajemnicą. Miejsca spotkań 
przedstawicieli obu koncernów 
strzegła ponad setka wyszkolonych 
ochroniarzy. Jednak dziennikarzowi 
"Financial Times" udało się 
przedostać w pobliże sali konferen
cyjnej i dowiedział się, że w mercede
sach klasy S montowane będą 12-za
worowe silniki o pojemnOOci 6,250 I, 
dotychczas napędzające superluksu
sowe ROlIs-Roysy typu Hamilton. 

• 
Kurs życia
klapą życia 

Niemiecki taksówkarz z Offen
bach zapowiedział rodzinie przez ra
diotelefon, że po powrocie z "kursu 
swojego życia" do Londynu, za zaro
bione pieniądze zabierze wszystkich 
na Lazurowe Wybrzeże. Kurs do 
Wielkiej Brytanii zażyczyło sobie 
trzech młodych, elegancko ubra
nych mężczyzn, obiecując zapłatę li
cznik razy trzy. Po 16-godzinnej 
jeidzie i pokonaniu kanału La Man-

che, zleceniodawcy zaproponowali 
nocleg na ich koszt oraz przypro
wadzili do pokoju kierowcy dwie 
panienki w celach rozrywkowych. 
Rankiem dziewczyn już nie było -
nie było także pasażerów, a rece
pcjonistka poinformowała go, że 
za nocleg musi zapłacić 80 fun
tów. Zjawił się także policjant, 
wręczając zrozpaczonemu kierow
cy mandat za parkowanie w zabro
nionym miejscu. Oczywiście Z obie
canego rodzinnego wyjazdu na 
Lazurowe Wybrzeże nici. 



s.c. IIMIDAEXII 
BETONIARNIA 

49-340 Lewin Brzeski, ul. Mickiewicza 8, tel. 7286 
OFERUJE DO SPRZEDAży 

300 x 1000 - 82.000 
500 x 1000 - 191.000 
600 x 1000 - 248.000 
800 x 1000 - 333.000 

1000 x 1000 - 480.000 
1200 x 1000 - 704.000 
1400 x 1000 - 947.000 

600 x 1000 - 374.000 
800 x 1000 - 612.000 

1000 x 1000 - 905.000 
1200 x 1000 - 1276.000 
1400 x 1000 - 1850.000 

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

okazji Jubileuszu 

CD ... -~'\.."ENlĄł)~ 
o ~~... ~~, 
~ KRÓTKOTERMINOWE· 
~ POŻYCZKI POD ZASTAW eN 
2 
~ 

Od poniedziałku do piątku od 9 do 76 

SOLmNOŚĆ JUŻ OD S LAT 

Olawa, ul. Brzeska 31 

Zakład Handlowo-Usługowy 

'Ei;Jport .lmport J4rt . Prumysfowyd. 
Oława. ul. OpOlska 7 

oferuje: 
- SKAJ TAPICERSKI - 3S tyum2 (h,tło) 
- SZTUCZNĄ SKÓRĘ - S3 tyum2 (~rułło) 
- FARBY, LAKIERY 
- CHEMIĘ GOSPpOARCZĄ 
- KLEJ 'ATLAS· 

Prowadzimy hurt i dt:taJ . 
Wystawiruny faktury i mchunki VAT 

ATRAKCYJNE CENY 

ZRPRASZAMY CODZIENNIE OD 9,00 DO 16,00 
W WOLNE SOBOT\' OD 9,00 DO 1600 

SPRZEDAM 
SKLEP 

30 - lecia istnienia Przedsiębiorstwa 

Aozpocz,to budowa 
budynku mieszkalno
handlowego zrealizowany 
parter, funkcjonujqcy 
sklep spożywczy 180 m kw. 
przy ul. Chopina 18. 

skfadamy Wszystkim Naszym 
KLIENTOM I PRACOWNIKOM 

życzenia wszelkiej pomyślności, 

Dyrekcja 

Zapraszamy do Sklepów firmowych: 
w Jelczu Laskowicach, ul. Wroctawska 70, 
w Otawie, ul. 3 Maja 74 

Cena 500 mln zł. 

~ 348-21 
po godz. 20.00 

Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego DZDZ 

0Iawa.. ul l MąJa 44. reL 32~599 

ZAPRASZA NA KURSY 

BRAw~ .PAmIr 
(W5ZYSTKlE KAlEGORlE) 

OJen.gemy równieź: 
- Doskonalenie 

techniki jazdy, 
- przygotowanie 

do egzaminów 
państwowych 
na prawo jazdy. 

Zapraszamy 
codziennie: 9 .00 - 17.00 

~ Ośrodek Szkolenia 

O O Zawodowego 
Spółdzielni Pracy 

-- OŚWIATA 
0Iawa.. ul 11 Lisl.opada 2300 

{w podwórku za klubem "Parnas ', 

ZAPRASZA NA KURSY 
prawa Jazdy kaL ASr oraz 
doskonalenie techniki Jazdy. 
Zawodowe: czeladnicze i 
mistrzowskie. palaczy CO. obsługi 
wózków spa1i11owych ( 
akumula1orowych oraz inne wg 
zlecenia. Kursy BHP i P-pot . 
wszys/Jdch t.yp6w. 
Zapewniamy materiały szkoleniowe. 
Oplala w dogodnych raLach. 

CENY KONKURENCYJNE 
Zaproszamy 
w godz. 8,30 - 16.30. reL 342-54 



~ DRESY, 
BLUZY I SPODNIE DRESOWE, 

KURTKI JESIENNE 

DORVIS 
Spółka z 0,0, 

ZATRUDNI 
szwaczki 

ARTYKUŁY ODZIEŻOWE 
i absolwentów 
Po okresie próbnym 
gwarantujemy stałe DZIEWIARSTWO * KONFEKCJA ZAPRASZAMY 

POŃCZOSZNICTWO * BIELIZNA w poniedziałki-piqtki g~z. 9.00-18.00, soboty godz.9.00-14.00 
DLA STAL YCH KLlENTOW UMOWNE TERMINY PŁATNOŚCI 

zatrudnienie 

OSIEK 133 
TEL. 317-07 

IIECZA,T~I 
I' WYROB . 
I SPRZEDAZ 
nowoczesne 
technologie 

N'SK'E CENY 
OH • JUNIOR". PARTER 

STOMATOLOG 

ę. 
lek. stomatolog 

Anna Rok-KU'~njarska 
PRZYJMUJE PRYWA~NIE 

W PRZYCHODNI 
REJONOWEJ NR 3 

PRZY Ul. CHROBREGO 
W CZWARTKI OD 15 DO 17 

I TEL. DOM. 327-10 I 

ZAKŁAD USŁUGO-HANDLOWY 

Otawa. Rynek-Ratusz, pok. 4 . 
parter 

PRQJEK70WANIE, 

KOSZTORYSOWANIE, 

NADZORY W ZAKRESIE 

BUDOWNIC1WA LĄOOWEGO 

BIURO C2YNNE 
codziennie Ul godz. 9.00 - 16.00 

Pilnie sprzedam kiosk "VALOR" 
tel. 331-47 

, p~Ji1;DL1\1lWJ ~tlfO~~ Er DI'EllUiJ~ .~ 

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA 
Oława, ul. Opolska 7, te l. 33-719 

POLECA: ~ fi .. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY _ 

- PRZEWODY \ (j-
- KABLE ENERGETYCZNE 
- ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ~ 
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE: 

OZDOBNE, PRZEMYSŁOWE, ULICZNE 
PRZY PEŁNYCH OPAKOWANIACH UDZIELAMY RABATU 

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

§j4pPETORR~ 
IMPORTER 
SPRZĘTU 

SPORTOWEGO 

Oława, 

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

Zapraszamy 

~: 
DRESY, KOSZULKI, 

SPODENKI, SZORTY, 
TORBY SPORTOWE, 

PLECAKI, 
SPRZĘT TENISOWY 
I BADMINTONOWY 

od poniedziałku do soboty: 8.30 - 17.30 

OSTATNIA 
SZANSA 
w przvszłym roku tadnych 
ulg pOdatkowych - zapowiada 
mlnisler MIller 

KUP DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ 
na ZWierzyńcu - 6,5 ara 

~39-277 

• JZ 

• 
, . 

lą · 

FIRMA 

• 
SKŁAD OPAŁU 

OŁAWA. ul.Rółana 2, tel.fraz (711)399-84 i 34Ó-27 
OI'IUE wStrzellnie. W1ą&owłe. Jelc~-Laskowlcach 
przy stacjach towarowych PKP 

OFERUJEMY TANIO DO SPRZEDAży 

WĘGIEL, KOKS, MIAŁ 
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY TELEFONICZNIE 

, W OŁAWIE: 
TEL 399-84 DO 15.00 
TEl. 340-27 PO' 16.00 

Oława. 
ul. ŻOhlierzy AK 

(warsztaty szkolne) 

rromasz J asińs ki 
~------------~----

KOMPUTEROWE WYWAŻANIE KÓŁ 
SPRZEDAŻ OPON I DĘTEK 

IQ;ł:1ai!I3M"ffi'~"N:I~ tel. 38·852 
Zapraszamy od 8.00 do 18.00. w soboty od 8.00 do 14.00 

WULKANIZACJA 
OłaWI, ul. PAŁACOWA 3 (obok Komendv Policji) 

'T017UlSZ Jasińsfj. 
SPRZEDAŻ NOWYCH OPON, DĘTEK I FELG 
PO CENACH HURTO\NYCH 

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ 
OPON I FELG UŻYWANYCH 
ZAPRĄSZAMY OD 8.00 00 17.00. SOB01Y OD 8.00 00 IZ.()() 

NAPRAWA OPON BEZDĘTKOWYCH 
systemem PANG oraz REMA TlP TOP 

WYWfłŻfltilE KÓŁ 
PRACUJEMV CAŁĄ OOB~ - TEL. i88-52 

__ Zapraszamy: 
pono - pt. 10.00 - 18.00 

sobota 9.00 - 14.00 

NO\VOCZESNOŚĆ TO... domART!· wystawiamy 
faktury VAT 

- płytki ceramiczne 
- listwy wykończeniowe do ~łytek 
- Boazerl, 7 i 9 cm - liltwy wykończeniowe NAJKORZYSTNIEJ 
- Karnisze z dodatkami kupisz je w sklepie domART 
- Farhy lakiery, rozpuszczalniki Oława ul 1 Maia 31 "b" 
- P,dz e, ławkowce, wałki ,. . I 

- Kuetony .ulitowe .klejkowe - nowe wzory i kolory (przed basenem), 
- Wyci,gl nadkuchenne tel. 326-63 
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Dzieje niektórych miejscowości z okolic Oławy 

NiemIl to ładna wioska leżąca na 
jednej z tras prowadzących z Oławy 
do Wiązowa. Jest to miejscowość, 
której początki giną w mroku dzie
jów i nie wiem, czy jest ktoś w stanie, 
ze względu na szczupłość źródel hi
storycznych, mroki te rozświetlić. 
Historia nie opiera się na "gdyba
niu", lecz na faktach. Gdy faktów 
brakuje, pozostają domysły, hipo
tezy, przypuszczenia. Historykiem 
zawodowym nie jestem, więc mogę 
sobie czasem pozwolić na przypusz
czenia, które czynią historię miejsco
wości bardziej strawną dla zwykłego 
czytelnika. 

Najstarsza wzmianka o wsi po
chodzi z roku 1290. W jednym z do-

'\ kumentów wymieniony jest rycerz 
Ulrich z Niemila. Niemil zapisany 
jest w postaci "Nemyl". Współczesna 
nazwa wsi, obowiązująca od roku 
1945, zrekonstruowana jest właśnie 
na podstawie tego dokumentu. Na
zwa Niemll może pochodzić od 
słowiańskiego imienia - życzenia ty
pu Niemił, Niemi!, co znaczy "ktoś 
nie miły", oczywiście dla wrogów. 
Trochę późniejsze zapisy podają już 
form<; Niemyn, Niehmen. Niemiec
cy historycy nie analizują "Nemyla", 
a te późniejsze formy wyprowadzają 
od słów "niemiec, niemy", co 
znaczyło "człowiek z którym nie 
można się porozumieć". 

Inny dokument, wnoszący coś 
do historii wsi, pochodzi z roku 1294. 
Przytoczę jego fragmenty w wolnym 
tłumaczeniu: "Henryk V (Gruby, 
prawnuk Henryka Pobożnego), 

książę Śląska i Wrocławia informuje, 
że wierny Piotr Curov (w znaczeniu 

właściciel Kurowa, mieszkający w 
Kurowie), syn Konrada Pincemy, 
kupił od swego brata Ulricha z 
własności dziedzicznej swego ojca 10 
łanów czynszowych za 95 marek sre
brnych, według wagi i próby 

Domanl6w 
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"Plon niesiemy, plon, w gospo
darza dom. Żeby szczerze go 
przyjęli, chleb uczciwie podzielili" -
śpiewały na uroczysto~ciach 
dożynkowych w gminie Domaniów 
gospodynie ze wsi Kończyce. Gmin
ne święto rozpoczęło się w domanio
wskim kościele o godz. 14.00, w 
niedzielę, 28 sierpnia. Gości i gospo
darzy pr-l}'Witał proboszcz parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny - ks. Henryk Matuszczak przy 
wtórze orkiestry strażackiej i śpiewie 
"Z dawna Polski Tyś KrÓlową". 

Uroczystą mszę ~w. celebrował 

proboszcz z Wierzbna - ks. Edward 
Dzik. Podczas homilii padały słowa: 
"Za tę ziemię trzeba Bogu 
dziękować, i więcej jeszcze - ziemię 

trzeba kochać". Przyniesiony chleb i 
wieńce poświęcono. Eucharystię 
zakończono pieśnią "Nie rzucim 
Chryste Świątyń Twych".Z kościoła 
korowód dożynkowy przeszedł na 
plac przed Gminnym Ogrodkiem 
Kultury, gcWe gOSpodarze - wójt i 

wrocławskiej, we wsi Niemil (Neh
myn) koło miasta Otawy". Bracia ci, 
synowie Pincerny, posługiwali się 

również nazwiskiem Szenke (Schen
kC), co wynika z innych dokumen
tów. Włości ich sięgały przypuszczal
nie od Niemila przez Kurów aż pod 
Wiązów. Jeden z Szenków sprzedał 
nawet kilka łanów pola leżących w 
pobliżu Wiązowa biskupowi 
wrocławskiemu. Z 1335 roku po
chodzi informacja o następnej trans
akcji. "Teodor von Schnellenwald 
sprzedał 10 dziedzicznych łanów 

czynszowych we wsi Niemil wraz z 
polową sołectwa Lubelinusowi de 
Grab". Książę wspaniałomyślnie 

zwolnił te łany do czasu swej śmierci 
ze wszelkich obciążeń, wynikających 
z prawa książęcego. Po śmierci 

księcia użytkownicy tych łanów po
winni stawić się na wojnę jako 
łucznicy. Nie wiadomo kim we wsi 
był ów Schnetlenwald. Może był 

sołtysem, potomkiem zasadźcy wsi? 
Od roku 1350 rozpoczął się pro

ces wykupu ziemi niemilskiej przez 
klasztor Joanitów z Oleśnicy Małej. 
Najpierw ziemię sprzedał Lubelinus 
de Grab. 

Użytkownik pozostałego pola 
sołeckiego Mikołaj Gauske (Gą
ska?) został sługą brata zakonne
go Eldera von Hugwitz. Ziemię 
swoją oczywiście przekazał kla
sztorowi. 

W 1375 roku inny właściciel zie
mi w Niemilu Gunzel von Borsnitz, 
sprzedał zakonnikom 6 łanów czyn
szowych i 5 wolnych. Komturem 
wtedy był nie byle kto, bo książę 
cieszyński, Ziemowit. Aby jeszcze 

bardziej zagmatwać historię po
czątków wsi, podam informację, że 
rolnicy niemilscy płacili jakieś czyn
sze klasztorowi Klarysek w Strzeli
nie. Nie wiem jakie prawo do Niemi-

Rada Gminy podjęli licznie zgroma
dzonych mieszkańców. starościna 

Danuta Łebek z Piskorzówka i staro
sta Edward Skorupski z Domaniowa 
przekazali chleb i SÓl na ręce wójta 
Tomasza BartoszewiC7..a i prze
wodniczącego Rady Zbigniewa 
Krzyka, którzy dar uroczyście 
ucałowali. Zwracając się do wójta, 
starosta powiedział: "Składamy ten 
bochen chleba na Pana rqce, aby Pan 
dzielił sprawiedliwie wśród wszy
stkich mieszkańców gminy".Pr-ted
stawiając członków Rady, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Michał 
Wagner wymienił Leszka Bojako
wskiego jako wiceprzewodniczącego 
Rady. Pomyłka czy zapowiedź? 

Wójt bardzo serdecznie 
podziękował za trud włożony w ze
branie tegorocznych plonów. Mówił: 
"Chciałbym Państwu jednocześnie 
życzyć, aby przyszły rok darzył się w 
gospodarstwie, polu i zagrodzie, i a 
by następny rok rzeczywiście był po
myślny dla polskiego rolnictwa". 

la miał ten klasztor, ale fakt pozosta
je [aktem. 

Nie wiadomo kto i kiedy wieś 
lokował. Do tej pory zachował się jej 
układ w formie tradycyjnej owalnicy. 

Pierwotnie we wsi gospodarowało 
20 kmieci. Kościoła nie wybudowa
no na nawsiu, czyli na placu ograni
czonym dwiema wewnętrznymi uli
cami, ale w części zachodniej wsi, u 
zbiegu tych ulic. Nie jest znana data 
jego wybudowania. Wydaje mi się, 
że miał on dość skromne wymiary. 
Drugi kościół, stojący do dzisiaj, wy
budowano w roku 1607 z funduszy 
Joanitów. Aby fundator był wspomi
nany po wsze czasy, nad wejściem do 
zakrystii kazał umieścić swój herb i 
napis łaciński, który przytoczę wwol
nym tłumaczeniu: "Przewielebny, 
szlachetny, wysoko urodzony pan 
Jan baron Tschetschau von Mettich, 

komtur oleśnicki, cesarskiego maje
statu Rudolfa II radca i szambelan, 
świątynię tę wybudował w roku 
1607". Kościół ten był pod wezwa
niem św.Katarzyny. Do roku 1642 
był kościołem parafialnym dla wsi 
NiemiI, Oleśnica Mała, Częstocice i 
Kalinowa. Wikary z Niemila również 
odprawiał msze święte w kaplicy kla
sztornej w Oleśnicy Małej. Komtur 
wysłuchiwał mszy przez okno wy
chodzące na kaplicę, z jednego z 

pomieszczeń klasztornych. 
W XVII wieku śląska ziemia 

ucierpiała bardzo w czasie wojny 
trzydziestoletniej. Największe 

nieszczęście przyszło na początku 

Następnie kapela ludowa tjDyszel" ze 
Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury 
śpiewała sprośne piosenki. Korowód 
z wieńcami dożynkowymi prowadziła 
wieś Goszczyna niosąca makietę 

przedstawiającą łan zboża ze 
żniwiarzem, który do złudzenia 

przypominał pana Leppera. Potem 
Swojków niósł kręcący się wiatrak, a 
dzieci uraczyły sluchających dekla
macją dowcipnych wierszyków. dalej 
zdobione płodami p61, lasów, sądów 
i ogrodów konstrukcje przyniosły ko
lejno: Skrzypnik, Chwastnica, Radu
szkowice, Janków i Piskorzów. Za ni
mi gOSpodynie z Domaniowa po 
przekazaniu wieńca ze żniwiarzem i 
żniwiarką zaśpiewały przygotowane 
na tę okazję pieśni przy wtórze akor
deonisty. Pochód zamykały 

Kończyce, ofiarowując wykonany ze 
słomianych mat kombajn z migają
cym światłem i obracającym się naga
niaczem. Dziewczęta w białych bluz
kach i czerwonych spódnicach, w 
wiązankę śpiewną o gminie wplotły 
propozycję na przyszły rok: "Jak nam 
wójt pomoże - świetlicę skończymy, 
na przyszłe dożynki wszystkich za-

sierpnia 1642 roku. Oddziały szwe
dzkiego generała Torstensohna, sta
cjonujące w Brzegu, dokładnie i sy
stematycznie pustoszyły okolicę, 

grabiąc i paląc wszystko co bylo 
możliwe. 

Zniszczeniu uległ również 

kościół w Niemilu. Spalona została 
wieś, karczma, szkoła, plebania. 

Inwentarz żywy został zarekwi
rowany. Mieszkańcy rozbiegli się po 
okolicy, ratując się gdzie kto mógł. 

Po roku 1642 zmieniła się orga
nizacja parafii. Kościół w Niemilu 
przestał być kościołem tej rangi. Na 
utrzymanie księdza i kościoła kla
sztor Joanitów wydzielił ze swej zie
mi dwa łany pola, czyli trochę ponad 
30 hektarów. Ksiądz nie chciał 

zajmować się rolnictwem, więc 

ziemię tę w roku 1680 wydzier-Ulwił 
za 36 talarów gląskich rocznie. 

Później komtur Joanitów 
zawarł umowę z młynarzem Alt
manem, dzierżawcą młyna wodne
go w Niemilu. Młynarz ten przejął 
bezterminowo kościelną ziemię w 
zamian za czynsz wypłacany coro
cznie kościołowi w Niemilu. lako 
ciekawostkę można podać fakt, że 
przez pewien krótki okres w 
kościele niemilskim odprawiane 
były nabożeństwa protestanckie. 
Pastorami luterańskimi byli np. 
Baltazar Hes (1594-1598) i 
Bartłomiej Ulrich - od roku 1598. 
Joanici doŚĆ szybko powrócili na 
lono Kościoła Rzymsko-Katolic
kiego, a wraz z nimi musieli to 

prosimy". Władze przyjęły z radością 
przyniesione owoce gospodarskiego 
trudu, a jury składające się ze sta
rościny, starosty i przewodniczącego 
Rady wybierało najciekawsze 
wieńce. Oczekiwanie na werdykt 
umiliła orkiestra dęta OchotniC'tej 
Straży Pożarnej z Domaniowa pod 
dyrekcją sołtysa wsi organizującej 

dożynki - Marcelego Górskiego. 
Strażacy dziarsko grali podC'LaS 
całych obchodów. Zwycięstwo w 
konkursie wieńców odniosły 

Kończyce, otrzymując nagrodę 2 
mln zł. Drugie miejsce i 1,5 mln zł 
dostał Domaniów. Trzecie miejsce 
nagrodzone I mln zł zajęły Goszczy
na i Swojków. Pozostałym wsiom 
uczestniczącym w korowodzie 
przypadły wyróżnienia po 500 tys zł. 
Część rozrywkową rozpoczął instru
mentalno-wokalny zespół "Doro" ze 
Strzelina. W zabawie przeszkodziła 
jednak silna wichura, a konar ciśnięty 
na scenę przez wiatr zmusił zebra
nych do przeniesienia się do sali 
GOK. Wspominając niedawną, 
suszę słuchano strzelińskiej solistki, 
która śpiewała "Tam gdzie nigdy 
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zrobić mieszkańcy ich wiosek. Pod 
groźbą usunięcia z gospodarstwa, 
wieśniacy na długie lata zapomnieli 
o Marcinie Lutrze. 

W roku 1852, ze składek 

mieszkańców wsi, przy wydatnej po
mocy patrona kościoła, hrabiego 
Yorcka Wartenburga wybudowano 
nową, dużą plebanię. Na jej [ronto
wej ścianie hrabia kazał umieścić 
marmurową tablicę z wykazem 
księży z kościoła w Niemilu. Listę tę 
otwierał ksiądz Mikołaj, pracujący 

w tamtejszym kościele w latach 
1381-1414. Możliwe, że 1381 jest 
jednocześnie rokiem oddania do 
użytku pierwszego kościoła we wsi. 
DoŚĆ wysoka wieża kościoła 

ściąga la pioruny. Od wieków bro
niono si<; przcd nimi, bijąc w dzwo
ny. Zdarzało się w okolicy, że od 
uderzeń pioruna paliła się dzwonni
ca i ginął dzwonmk, z przej«ciem 
ciągnący sznury. 

Zanotowano uderzenia pioru
nów w czasie ciężkiej burzy 22 sierp
nia 1841 roku. Pierwszy piorun 
uderzył w wieżę kościoła, a drugi - w 
środek nawy. 

Całe szczęście, że była to ósma 
godzina rano, mężc-z:yźni byli jeszcze 
w domu i szybko ugasili ogień w za
rodku. 

Drugi raz piorun uderzył 19 li
pca 1907. Wtedy mieszkańców wsi 

zaalarmowała kobieta pracująca na 
polu w pobliżu kościoła. I tym razem 
skończyło się na strachu. 

Stanisław Borkowski 

deszcz nie pada - w Kalifornii". A za 
oknem leje! Kolejnym punktem pro
gramu był występ kapeli "Marciny z 
Marcinowa" w strojach ludowych. 
Ich dziewczęta w zgrabnych spódni
cach swoich prababek przebierały 

nogami śpiewając, że "Nasze marze
nia nie zaginą, dopóki miłość miesz
ka w nas". Po dobrze spełnionym 
obowiązku należy się godziwy wypo
czynek. Zabawa ludowa prL)' akom
paniamencie instrumentalnego 
zespołu domaniowskiego Ośrodka 
Kultury trwała do drugiej w nocy. 
Pulntę tegorocznym dożynkom dał 
prezydent RP Lech Wałęsa, przema
wiając po uroczystej mszy św. w 
Częstochowie 4 września br. Mówił, 
że ludzie dobrzy I wartościowi po
winni się sprzymlerzy~ w walce prze
ciwko tym, którzy niszczą tradycyj
ne wartości i szkodzą polskiemu 
rolnictwu. Takjokdawniej powinni 
stanął w obronie ziemi, kultury na
rodowej I wiary. Polscy rojnicy 
muszą konkurowa~ z rolnikami 
zachodnioeuropejskimi o konsu
menta. Innej drogi nie ma. 

Andrzej Chorąiy 
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Ulica Gazowa znajduje się w 
południowej cz«ści miasta na 
tzw.Przedmieściu Grodkowskim. 
Jest to krótka uliczka, lącząca ulice; I 
Maja z miejskim parkiem. Ulica Ga
zowa powstała z dawnej drogi, pro
wadzącej do nieistniejącej już dzisiaj 
strzelnicy, którą postawiono najpra
wdopodobniej w 1824 roku. W 
1825, po drugiej stronic rzeki Olawy 
założono park miejski, wypelniający 
rozległy leren pomiędzy starówką a 
linią kolejową, którą wybudowano w 
1842. W 1863 powstały Zakłady 

Miejskie (Stadtische Betriebswer
ke), do których naleiała oławska ga
zownia, zlokalizowana przy ulicy 1 
Maja (dawna Grodkowska) i przy 
drodze prowadzącej do strzelnicy. 
Ponadto na zapleczu gazowni wybu
dowano dwa zbiorniki prowadzące 
do parku. Od gazowni wzięła nazwę 
nowa ulica, nazywana do dzisiaj ulicą 
Gazową· 

Oławska gazownia była jedną z 
najsIarszych na ziemiach polskich. 
W okresie późniejszym, oprócz ga
zu produkowano tu również: tlenek 
węgla, benzol i Hmoniak. Już w 1854 
powstały w naszym mieście pierwsze 
instalacje gazowe. Systematycznie 
rozbudowywane, pokryły swoją sie
cią cały obszar miasta. Sieć gazowa 

o~wietlała nocą ulice Oławy, a ma
lownicze i zabytkowe latarnie zostały 
pochopnie zlikwidowane w lalach 
60. Dzisiaj byłyby wielką atrakcją 

miasta, iSlotnym elementem deko
racyjnym, który tworzyłby specyficz
ny nastrój i upiększał ulice Oławy. 
Warto przypomnieć, że oświetlał 

również oławskie mieszkania, w nie
których budynkach pozostałości in
stalacji przetrwały do dzisiaj, a wielu 
mieszkańców odnajduje często stare 
żetony gazowe, przypominające mo
nety. Po podłączeniu naszego miasta 
do rurociągu gazowego, dokonano 
częściowej rozbiórki budynków ga
zowni. Zostało do dzisiaj tylko prawe 
skrzydło, gdzie ma obecnie siedzibę 
~rokuratura. Decyzja o rozbiórce 
jednej z najsIarszych w Polsce ga
zowni była przejawem nieodpowie
dzialności ówcLesnych decyden
tów.Budynek nieczynnej wytwórni 
gazu był zabytkiem i powinien pełnić 
rolę muzeum gazyfikacji, będąc 

jedną z nielicznych tego rodzaju pla
cówek nie tylko w Polsce, ale w Eu
ropie. Ciekawe eo stalo się z zabyt
kowymi urządzeniami, będącymi 

historią eu ropejskiego gazownictwa. 
Być może skończyły żywot na 
Składnicy zlomu, podobnie jak gazo
we latarnie. 

Nasza mała stabilizacja 
Jest dobne. Coś się ruszylo. 

Zarząd Miejski w Otawie w komple
cie, ostatnia sesja przebiegła spokoj
nie, bez niespodzianek. Łalwo 

można zauważyć, że większość rad
nych dogadała się ze sobą (Franci
szek I~aździernik otrzymał 26 
głosów na 28 możliwych!). Część 

zrczygnowała z odgrywania wiodą
cych ról w Radzie, część 

zrezygnowala tylko chwilowo, takty
cznie. Podstawową sprawą, która in
teresuje teraz oławian, jesl pytanie o 
stabilność całego układu. Niektórzy 
radni już w chwilę po wyborze 
członków zarządu mówili, że 10 

układ na 2-3 miesi<lce. Potem 
możliwa jest całkowita zmiana soju
szy, zawieranych dla chwilowego su
kcesu. - Wydaje mi się, te czę.rć rad
nych nie znalazła swojego miejsca w 
Radzie, zgodnie z własnymi upodo
baniami - powiedziała nam bur
mistrz Stelmllszek - Są radni, któ
rych ambicje nie zostały 

zalpokojone, więc obawiam się, że 

być może będą chcieli, za wszełkq 

Zdjęcie w poprzedniej gazecie 
przedstawiało fragment palacu w 

cenę, wymarzonq w Radzie pozycję 
u/jqć. Ja jednak nie widzę uzasadnie
nia dla żadnych gwałtownych zmian. 
To phecież za zgodq Rady dokonal 
się wybór zarządu w takim a nie in
nym składzie. 

Obawy pani Stelmaszek co do 
stabilności układu nie są osamotnio
ne. Na ostatniej sesji RM przedsl.a
wiono propozycję zmiany statutu 
miasta w punkcie dotyczą(:ym wybo
ru prLewodniczącego Rady i jego 
za 'tępców. Slatul obowiązujący do 
lej pory mówi, że Rada wybiera 
dwóch wiceprzewodniCZl:lcych. Pro
ponowana zmiana, zgłoszona przez 
przewodniczącego Rady Michała 

Węglowskiego, mówi o wyborze aż 
trzech wiceprzewodniczących. Jest 
to zgodne z ustawą o samorządzie 
terytorialnym, choć liczba wiceprze-
wodniczących sięgnęła tutaj 
najwyższego dopuszczalnego 
ustawą pułapu. W jakim celu 
tworzyć dodatkową funkcję? Michał 

Węgłowski jest obecnie na urlopie 
zdrowotnym, nie udało nam się więc 
z nim skontaktować. 

Jelczu-Laskowicach. Nagrodę ~ 
wylosowała Janina Kmiet (Oława -
ul. 1 Maja 20/14) i ona otrzyma ku- ~~ 
pon upoważniający do wybrania so- _ 
bie dowolnej rzeczy na kwotę 

100.000 zł w sklepie DANA przy ul. ~ 
Zeromskiego I.Dziś kolejna zagad- _ ~ 
ka. Gdzie lo jest. Prosimy o odpo-~ 
wiedzi na karlkach (można wrzucać ~ 
do skrzynki w bramie naprzeciw po-
licji) lub telefonicznie: 33-557 w go-
dzinach dyżurów. 

Pod koniec lat 80. XIX stulecia 
rozpoczęto już kanalizowanie mia
sta, a w latach 90. Oława otrzymała 
elektryczność. Elektryczność powoli 
zastępowała gaz, przynajmniej w 
oświetleniu mieszkań. W latach 30 
XX wieku w rejonie ulicy Gazowej i 
przy ulicy Spacerowej zaczęły 
powstawać budynki willowe. W la
tach siedemdziesiątych rejon ulicy 
Gazowej przekształcił się w osiedle 
domków jednorodzinnych. Powstała 
wówC"las ulica Kwiatowa. Obecnie 
część terenu gazowni zajmuje 

- Wcale nam nie przeszkadzało 
to, że jest tylko dwóch wiceprze
wodniczqcych - powiedziała nam 
Grażyna Notz, pelniąca w poprze
dniej kadencji funkcję wiceprze
wodniczącej. - Nie znam uzasadnie
nia wprowadzenia zmian w statucie 
miasla, ale wydaje mi się, że wprowa
dzenie trzech wiceprzewodniczących 
jest mnożeniem funkcji dla samego 
mnożenia. 

Funkcja wiceprzewodniczącego 
jest w zasadzie honorowa, niektórzy 
mówią nawet o funkcji papierowej. 
Faktem jednak jest, że dobry prze
wodniczący to gwarancja stabilizacji 
w Radzie. 

Obok Grażyny Notz funkcję 
wiceprzewodniczącego pełnił do tej 
pory Stanisław Kowalczyk. Wice
przewodniczący pomaga w prowa-

przedsiębiorstwo "Rem stal", a od 
strony ul.1 Maja powstały prywatne, 
jednopiętrowe domy. Aby tradycji 
stało się zadość, przy ulicy Gazowej 
pozostały jednak Zakłady Gazow
nictwa oraz pogotowie gazowe. 
Dzięki temu nowa nazwa ulicy 
spełnia swoją rolę i jest pewnym dro
gowskazem. Ulica jak dawniej, pro
wadzi do parku miejskiego i prze
chodzi potem w malowniczą 

brl.ozową aleję, z którą łączy ją mo
stek dla pieszych, przerzucony przez 
rzekę Oławę. Dawniej, nieco bliżej 

dzeniu obrad sesji (np.liczy głosy), L..;;;.;.;... ...... ..;;;....;;.;;; _____ ..;;;,;;~~ 
pomaga w przygotowaniu programu 
sesji oraz zastępuje przewodniczące
go, gdy ten nie może prowadzić ob

bowiem nikomu trzech wiceprze
wodniczących nic było potrzebnych. 
00 lej pory komisje finansów i roz
woju gospodarki miejskiej oraz pra
wa i porządku publicznego pozytyw
nie zaopiniowały proponowaną 
zmianę w statucie. Komisja gospo
darki komunalnej i ochrony środo. 
wiska wstrzymała się jeszcLe z oSla
teczną opinią, prosząc o pisemne 
uzasadnienie zmiany ilości wiceprze-

rad. 
Czy oławska Rada potrzebuje aż 

trzech wiceprzewodniczących? Do 
tej pory dawała sobie radę z dwoma. 
Nieodparcie narzuca się przypusz
czenie, że chodzi tu tylko o "podział 
łupów" wynikający z sojuszy wybor
czych zawartych przed ostatnimi 
glosowaniami na sesji. Wcześniej wodniczących. (ck) 

*** 
Modne ciuszki na każdą 

okazję • efektowne dla Ciebie* 

Sklep DANA zaprasza 
ul. Żeromskiego 1 

wo 

wiadukt u był drewniany, zielony mo
stek o tu kowa tym kształcie, a przed 
mostkiem restauracja, obok niej 
muszla z estradą, w której organizo
wano zabawy i koncerty. Dzisiaj nie 
ma śladu po tych budynkach. Zmie
niono również bieg rzeki Oławy, któ
ra płynie teraz tukiem od wiaduktu 
akurat w tym miejscu, gdzie dawniej 
była koncertowa muszla .. 

Nasz redakcyjny kolega Zenek 
Leja zdecydował się. Wcześniej 

współpracował z redakcją - teraz 
wybrał współpracę z żoną Magdą. 
Mamy nadziej'f, że będzie to 
współpraca owocna, długotrwała i 
szczęśliwa - (ego życzy Młodej Pa
rze cały redakcyjny zespół 'Wiado
mości Oluwskich". 

* 
Przy okazji informujemy, ze jeśli 

ktokolwiek zechce gościć "Wiado
mości Oławskie" na swoim ślubie, 

nie wzdrygamy się przed takimi pro
pozycjami i chętnie pojawimy się z 
aparatem fotograficznym na uroczy
stości (można oczywiście dostarczyć 

nam własną fotografię). Podzielcie 
się z innymi swoim szczęściem. 



Dodatek opłacany z funduszy gminnych 

satn°rządowy 

NR 17/94 15 wrześnio DWUTYGODNIK 

GMINY W STATYSTYCE 
Sesje rad gmin 

Gminy 1990 1991 1992 1993 

Oława 10 12 11 15 

Jelcz-Laskowice 9 17 10 12 

Domaniów 4 4 4 8 

Oława (gmina) 7 8 8 9 

Uchwały rad gmin 

w tym stanowiące 

Gminy ogółem 
prawa miejscowe 

1990 1991 
w%ol!ółem 

razem w%oeJłem 

Oława 382 108 28,3 91 89 

Jelcz-Laskowice 313 57 182 63 69 

Domaniów 122 2 16 25 29 

Oława (gmina) 295 39 13,2 77 77 

warunki mieszkaniowe 

GMINY przeciętna liczba osób na 1 
iz 

przeciętna ~ierzchnla 

u' kowa w m2 na 1 oso 

1990 1993 1990 1993 

Oława 102 097 158 166 

Jelcz-Lasko- t,02 1,02 16,1 16,2 
wice 

Domanlów 100 100 189 192 

Oława (gmi- 1,00 1,00 19,1 19,t 
na 

~aJllł 

1994 ...ęom" liliach 

19!1O-!I4,,% 

4 82 

4 85 

4 89 

3 93 

1992 1993 1994 

94 75 33 

81 81 19 

22 28 18 

65 55 21 

abonenci telefoniczni na 
1000 ludności 

1990 1993 

1668 1919 

21,S 21,8 

185 184 

24,9 75,0 

Gminy 
liczba ludności na l lekarza med n liczba ludności na l a te 

1990 1993 1990 1993 

Oława 448 289 7848 4544 

Jełcz-Laskowice 740 . 791 4144 7155 

Domaniów 1322 t772 5287 5317 

4t92 4252 12577 12757 

Placówki biblioteczne w 1993 roku 

ludność na l 
księgozbiór w czytelnicy w 

ż czenia w woluminach 
gminy miasta ogółem placówkę bib-

lioteczną 

Oława 4 7951 

.Jelcz.Laskawice 5 4269 

w t m miasto 3 5045 

Domaniów 2 2659 

10 1276 

Jelcz-Laskowice 
Uchwała Nr V/14/94 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 9 września 1994 roku 

tys. tys ogółem na l czytelnika 

111726 8971 154844 t7 

42799 2523 54562 22 

27536 2163 46955 22 

15148 706 24964 35 

59565 1690 44297 26 

w sprawie obniżenia średniej ceny Skupu żyta dla 

Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statysty
cznego z dnia 11 lipca 1994 roku w sprawie średniej ceny 
skupu żyta w II kwartale 1994 roku (M.P. Nr 39 poz. 337) 
obniża się z kwoty 184200 zł za 1 q do kwoty 140.000 zł 
za 1 q. 

par 2 
celów podatku 

rolnego na II półrocze 1994 roku 
Rada Miejska, uchwała co nastQPuje: 
par l 
Średnią cenę skupu żyta w II kwartale 1994 roku 

określoną w 

Wykonanie uchwały powierza sil( Zarządowi Miasta 
i Gminy. 

par 3 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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IIIIII Messe Berlin 

Wielce szanowne 
Panie i Panowie 

Berlin jako platforma konta
k:tów między Wschodem i Zacho
dem oferuje swoim obszernym 
międzynarodowym programem tar
gowym idealne miejsce dla nawiąza
nia nowych stosunków handlowych i 
solidnego partnerstwa. Wzrastające 
znaczenie Berlina - stolicy Niemiec 
jako miejsca targów i kongresów we 
wspólnocie europejskiej jest dla 
każdego wystawcy oraz zaintere
sowanego specjalisty ważną i wielce 
obiecującą możliwością zapoczątko

wania nowych i interesujących kon
taktów. 

W celu umożliwienia Państwu 

już w Polsce bezpośredniego konta
ktu z Messe Berlin informujemy, że 
mamyw PolsceoCicjalne przedstawi
cielstwo Targów Berlińskich w Pol
sce z siedzibą w poznaniu. 

Terminarz imprez MESSE 
BERLIN do końca 1994 roku: 

28.09-30.09 Reinigungs-Tech
nik Berlin'94 

Targi branżowe technik utrzy
mania czystości 

22.10-30.10 AAA'94 Auto-Aus
stellung Berlin 

Międzynarodowa wystawa sa
mochodów i akcesorii 

12.11-20.11 Internationale Bo
ots-Ausstellung Berlin 

Międzynarodowa wystawa 
sprzętu pływającego, pomocniczego 
i akcesorii 

Terminarz imprez MESSE 
BERLIN w 1995 roku: 

19.01-21.01 Fruit Logistica'95 
Międzynarodowe targi owoców 

i warL)'W 
20.01-29.01 Internationale Gru

ne Woche Berlin 1995 
Wystawa gospodarki 

żywnościowej, rolnictwa i ogrodnic
.twa 

11.02-13.02 Moda Berlin 
Europejskie targi mody 
13.02-17.02 UTech Berlin 
Międzynarodowe forum eko

technologii 
04.03-08.03 ITB Berlin 1995 
Międzynarodowa giełda tury

styczna 
26.04-29.04 Import -Messe Ber

lin 1995 
Targi branżowe artykułów te

kstylnych, skórzanych, biżuterii i 
upominków 

26.04-30.04 Verbrauchera-
usstellung Berlin 

Wystawa artykułów konsum
pcyjnych 

28.04-30.04 DECO-IN BER
LIN 

Branżowe targi zagospodaro
wania i wyposażenia prl.estrleni 
użytkowych 

30.05-01.06 Show Tech Ber
lin'95 

Międzynarodowe targi I kongres 
technik scenicznych, imprezowych 
oraz wyposażenia i organizacji wido-
wisk . 

06.06-10.06 Deutcher Arzte-
kongress Berlin 1995 

Niemiecki kongres lekarzy 
19.06-2106 MedTech'95 
Wystawa techniki medycznej 

29.07-31.07 ModaBerlin 
Europejskie Targi mody 

26.08-03.09 Internationale Fun-
kausstellung Berlin 1995 

Międzynarodowa wystawa ele
ktroniki radio-audio-wizyjnej 

20.09-23.09 burodata Berlin 
1995 

Targi biurowych technik komu
nikacyjnych i organizacyjnych 

27.09-0110 SiTech Berlin'95 
Międzynarodowe targi utrl)'my

wania bezpieczeństwa i technik za
bezpieczających 

10.10-14.10 SHK Berlin'95 
Wystawa branżowa technik sa

nitarnych, grzewczych i klimatyza
cyjnych 

01.11-03.11 belektro'95 Berlin 
Branżowa wystawa elektronikI 
18.11-26.11 Internationale Bo-

ots-Ausstellung Berlin 
Międzynarodowa wystawa 

sprzętu pływającego, pomocniczego 
i akcesorii 

22.11-26.11 Heim-Tier & Ptlan
ze'95 Berlin 

Wystawa roślin i zwierząt hodo
wanych w domu 

Wszelkie materiały informacyj
ne, katalogi, bilety wstępu oraz in
formacje o możliwo..~iach udziału w 
wycieczkach specjalistycznych na 
poszczególne imprezy otrzymacie 
Państwo pod następującym adre
sem: 

••••••••.........•.••....•.•............•............. -........ ~ 
Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Berlińskich w Polsce 

TARGET Gl11bll 
ul. Leśnowolska 8, 60·452 I)OZNAŃ 

leI.: (0-61) 48 88 60 fax: (0.61) 4888 59 

ProszQ o prlesłanie materiału informa<.)'jncgo o 
imprezie:. 

imiQ i nazwisko / firma 
zajmowane stanowisko 
Adres: 

••••••••••••• - ••• _ •• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _._ •• J 
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Na sesji RM w Oławie, 5 września, burmistrz Janina Stelmaszek, złożyła spra
wozdanie z przebiegu realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu 1994 roku. 

Poniżej przedstawiamy frag
menty wystąpienia p.Stelmaszek. 

••• 
Budżet gminy miejskiej Oława 

na 1994 rok opracowany został 

zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym określającym szczegółowo 
zasady konstrukcji budżetu oraz je
go realizację. 

Opracowany na podstawie obo
wiązujących przepisów budżet na 
1994 rok uchwalony został przez 
Radę Miejską w dniu 29 marca 1994 
roku - Uchwałą Nr.III (15) 94 w 
następującej wysokości: 

- dochody 8S.793.5OO.000,-
- wydatki 88.716.469.000,-

Zgodnie z arl.57 ustawy o samo
rządzie terytorialnym, w którym 
sformułowana została zasada rów
nowagi budżetowej, występujący 

niedobór budżetowy między planem 
dochodów a planem wydatków po
kryty zostaje z nadwyżki budżetowej 
z lat ubiegłych w kwocie 
2922.969.000,-. 

W toku realizacji budżetu w 
dniu 29 kwietnia br. Rada Miejska 
dokonała zmiany w planie wydat
ków, rozdysponowując częściowo 

rezerwą ogólną (dz.79) w kwocie -
160 mln zł, przeznaczając ją na 
dotację dla Oławskiego Centrum 
Kultury Fizycznej (dz.87). Ponadto 
nastąpiły zmiany ogólnego planu do
chodów i wydatków w wysokości -
1.751.447. tys. zł, połegającc n~ 

zwiększeniu . 

Zmiany wprowadzono na dota
cjach celowych z zakresu zadań zle
conych i powierzonych w kwocie 
ogólnej - 145.214 tys. zł. W tym: 
utrzymanie cmentarzy wojskowych -
90.000 tys., Opieka społeczna -
42.534 tys., obrona cywilna - 2.000 
tys., zadania powierzone - 10.680 tys. 

Wprowadzono również dotację 
na zadama własne z zakresu prowa
dzonych przez gminę inwestycji w 
kwocie - 1.500 mln zł oraz 
zwiększono subwencję ogólną z 
budżetu państwa w kwocie - 106.233 
tys. zł (o kwOlę subwencji -
zwiększono rezerwę ogólną). 

Po wprowadzeniu powyższych 

zmian plan budżetu zamknął się 
ogólnymi kwotami: 

- po stronie dochod6w -
87.544.947.000,-

- po stronie wydatk6w -
90.467.916.000,-

Różnicę w planie między docho
dami a wydatkami stanowi 
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 
w kwocie - 2.922.969 tys. zł. 

••• 
Zarząd wykonując budżet 

opierał się na obowiązujących prze
pisach tj. ustawie - prawo bud:t.elOwe 
oraz rozporządzeniu Ministra Fi
nansów okreŚlającym szczegółowe 
zasady i tryb wykonywania budżetu. 
Realizacja budżetu za I półrocze 94 
przebiegała zgodnie z założeniami 
przyjętymi i ustalonymi przez Radę 
Miejską, które wynikają z planowa
nych zadań i określonych wielkości. ..... 

Zaplanowane dochody w ogól
nej wysokości - 87.545 mln zostały 
zrealizowane za I półrocze 94 w 38% 
tj. w kwocie - 33 .246 mln. W 

pierwszym półroczu 94 realizacja 
dochodów przebiegała w sp0s6b 
zróżnicowany w zależności od rodza
ju podatków. 

••• 
Analizując ogólnie wykonanie 

dochodów, można podzielić je na 4 
grupy. 

I - dochody własne, w skład któ
rych wchodzą, podatki i opłaty lokal
ne, stanowią 60,6% ogólnego planu 
dochodów. ' 

Realizacja ich prowadzona jest 
przez aparat finansowy Urzędu 
Miejskiego oraz służby finansowe 
Urzędu Skarbowego. 

Plan w wysokości - 53.020 mln 
zrealizowano w kwocie - 17.170 mln, 
tj. w 32,3%, 

II - udziały gminy w dochodach 
budżetu państwa, w skład których 
wchod.zą udziały w podatku docho
dowym od osób fizycznych i osób 
prawnych. 

W ogólnym planie dochodów 
stanowią 26,9%. 

Plan 23.565 mln - wykonanie 
10.965 mln, tj. 46,5%, 

111 - dotacje z budżetu państwa, 
plan ogólny - 8.233 mln - wykonanie 
3.747 mln, tj. 45,5%. 

W skład dotacji wchodzą: 
- zadania własne z zakresu pro

wadzonych inwestycji, plan 1.500 
mln, wykonanie "0", 

- zadania zlecone Z zakresu: 
opieki społecznej, administracji 
rządowej, obrony cywilnej oraz 
cmentarnictwo wojskowe, plan -
6.733 mln, wykonanie - 3.747 mln, tj. 
55,7%, 

IV -subwencja og61na z budżetu 
państwa. Na plan 2.727 mln przeka
zano do gminy - 1.364 mln, tj. 50%. 

••• 
Realizacja wydatków w ramach 

wypracowanych dochodów w okre
sie I-go półrocza 94 była prowadzo
na w sp0s6b oszczędny i zgodnie z 
obowiązującą dyscypliną finansową. 

Realizując wydatki Zarząd dążył 
do zachowania równowagi budżetu i 
w pierwszej kolejności miał na uwa
dze funkcjonowanie miasta oraz 
utrzymanie zakładów budżetowych, 
którc są z tego budżetu dotowane. 

Og61ne wykonanie wydatk6w za 
I półrocze 94 wyniosło - 34.960 mln 
na plan 90.468 mln, tj. 38,6%. 

••• 
Analizując wydatki budżetowe 

za I półrocze 94 roku należy zestawić 
je według poszczególnych grup: 

Inwestycje - zaplanowano kwotę 
ogólną 28.450 młn zł. którą w I 
półroczu zrealizowano w wysokości 
9.954 mln. tj. w 35%. 

W planie inwestycji została ujęta 
przyznana dotacja celowa w kwocie 
1.500 mln na zad. Zakładu Uzdat
niania Wody. 

Remonty - plan 9.050 mln, wy
konanie - 4.701 mln, tj. 51.9%. 

Dotacje dla zakładów 

budżetowych - na plan 15.819 mln 
zrealizowano 6.604 mln, tj. 41,7%. 

Pozostałe dotacje dlajednostek 
organizacyjnych I stowarzyszeń -
pIan 733 mln, wykonanie 202 mln, tj. 
27,5%. 

Dotacje na zadania zlecone i po
wierzone - plan 6.733 mln, realizacja 
3.747 mln, tj. 55% . 

Pozostałe wydatki - plan 29.683 
mln, wykonanie - 9.752 mln, lj . 
32,9%. 

Z powyższego zestawienia wyni
ka, że najpoważniejszymi zapla
nowanymi wydatkami w budżecie są 
prowadzone inwestycje, które w 
ogólnym planie wydatków stanowią 
31,4%. 

••• 
Drugą z kolei co do wielkości 

planowaną pozycją są wydatki 
bietące związane z utrzymaniem 
miasta oraz funkcjonowaniem 
Urlędu, które zrealizowano tylko w 
32,9%, a które w ogólnym planie 
wydatków stanowią 32,8%. 

Następnym planowanym wydat
kiem są dotacje dla zakładów 

budżetowych, które w ogólnej kwo
cie wydatków stanowią 17,5%. Pla
nowane remonty prowadzone w ra
mach budżetu stanowią 10%. 
Reasumując realizację wydatków 
budtetowych za I półrocze 94 należy 
stwierdzić, że nie przewyższają wy
pracowanych dochodów, ale równo
cześnie trzeba dodać, że nie przed
stawiają pełnego obrazu za dany 
okres, ponieważ faktury i rachunki, 
które wpłynęły do Urzędu w ostat
nich dniach czerwca - nie zostały 
zapłacone. 

Ogólnie wykonanie za J półrocze 
94 przedstawia się następująco: 

- dochody - 33.246 mln 
- wydatki - 34.960 mln 
Różnica między zrealizowanymi 

dochodami a wydatkami, wynosząca 
1.714 mln, została pokryta z 
nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych, w wysokości 2.923 mln, a 
zatem zachowano równowagę 

budżetową. Podsumowując prze
bieg realizacji budżetu za I półrocze 
94 należy stwierdzić, że sytuacja fi
nansowa gminy jest ciężka i, były 
różne trudności w poszczególnych 
miesiącach minionego okresu. 

Niesystematyczny spływ docho
dów powodował przesunięcie termi
nów Płatności faktur za wykonane 
zadania z zakresu inwestycji i wydat
ków bieżących. 

W związku z tym, realizacja wy
datków wymagała takiego ukierun
kowania, aby nie zbiegały się one w 
jednym czasie, lecz były rozłożone, 
sukcesywnie w miarę spływu docho
dów. 

Zarząd na bieżąco śledził prze
bieg realizacji budżetu, dokonując 
szczegółowej analizy dochodów i wy
datków. 

Reasumując całość budżetu 
należy zaznaczyć, że zaplanowane 
zadania do realizacji w r półroczu 94 
zostały rozpoczęte i jest realną 

możliwość ich wykonania do końca 
roku - w miarę spływu dochodów, 
które w II półroczu powinny być 
wyższe. 

Za Zarząd 
Janina Stelmaszek 

I PRI~rARGI * PRI~rARGI * PRl~rARGI 
Burmistrz Miasta Oława ogłasza 

przetarg nieograniczony "o klucze" 
na lokal użytkowy przy ul. B. Chrobrego 11 w Oławie 

(bez okre~lenia branży) o powierzchni użytkowej 30,70 m2. 

Przetarg odbędzie się 22.09.1994r. w Urzędzie Miejskim w Oławie Plac 
Zamkowy 15, pokój 29 o godzinie 11.00. 

Osoby przystępujące do przetargu powinny w dniu przetargu, nie p6:iniej 
niż na godzinę przed jego rozpoczęcie, wpłacić na konto U rz<;du Miejskiego 
w Oławie Nr 389235-996-139-1 w Banku Zachodnim O/Oława lub w kasie 

urzędu wadium w wysoko.~ci 2.000.000 zł (w przypadku wygrania przetargu 
jest to opłata jednorazowa do budżetu miasta, nie stanowiąca opłaty za czynsz 
i nie podlegająca zwrotowi). 

Miesięczna stawka czynszu za l m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala

na będzie zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie gospo
darki lokalami w zasobach komunalnych. 

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem przetargu. 
O warunkach zawarcia umowy jak również z regulaminem przetargu 

można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Oławie, pokój 32, II piętro. 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Burmistrz 
dr int. Janina Stelmaszek 

Burmistrz Miasta Oława ogłasza 
przetarg nieograniczony "o klucze" 

na lokal użytkowy przy ul. Kopernika 3 w Oławie 
(bez okre~lenia branży) o powierzchni użytkowej 48,10 m2. 

Przetarg odbędzie się 22.09.1994r. w Urzędzie Miejskim w Oławie, Plac 
Zamkowy 15, pokój 29, o godzinie 11.30. 

Osoby przystępujące do przetargu powinny w dniu przetargu, nie p6:iniej 

niż na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem, wpłacić na konto Urzędu Miej
skiego w Oławie Nr 389235-996-139-1 w Banku Zachodnim O/Oława lub w 
kasie Urzędu Miejskiego wadium w wysokości 2.500.00 zł ( w przypadku 
wygrania przetargu jest to opłata jednorazowa do budżetu miasta, nie stano
wiąca opłaty za <':zynsz i nie podlegająca zwrotowi). 

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem przetargu. 
O warunkach zawarcia umowy najmu jak również z regulaminem prze

targu moi na zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Oławie pokój 32,11 piętro. 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Burmistrz 
dr inż. Janina Stelmaszek 

BURMISTRZ MIASTA OŁAWY 
zawiadamia 

o przystąpieniu do opracowania 

MIEJSKIEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW PORADZIECKICH 

położonych w Oławie, w rejonie ulic: 

Bolesława Chrobrego, 
Młyń.skiej, Rybackiej, 3 Maja, 

Zołnierza Polskiego, 
Zwierzynieckiej, Dzierżonia. 

Zainteresowane organy administracji, jednostki gospodarcze 
i organizacje oraz osoby fizyczne mogą składać uwagi i wnioslr' 
dotyczące sposobu zagospodarowania tych terenów, pod adref
Urzędu Miejskiego - Oława, Plac Zamkowy 15, pokój 27, 11 
piętro. w terminie 2l dni od daty ukazania się niniejszego obwie-
szczenia . 

Burmistrz 
dr Int. Janina Stelmaszek 
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W równym, dobrym tempie 
walczą piłkarze Moto-Jelcza w III 
lidze. Z siedmiu dotąd rozegranych 
spotkań - wygrali wszystkie z wyj
ątkiem pierwszego. Z 12 punktami 
są już na drugim miejscu w tabeli, 
ustępują jednym punktem Lechii 
Zielona Góra, ale mają od niej 
lepszą różnicę bramek - 20:7. Zie-' 
lonogórzanie strzelili o dwie mniej , a 
stracili tyle samo, ale oni tylko raz 
zremisowali. 

Zarówno na własnym boisku, 
jak i na wyjazdach, oławianie zdecy
dowanie przeważają, a okropnie 
dużo sytuacji marnują, co z rywalami 
słabszymi niczym nie grozi, ale 
wkrótce zacznie się seria pojedyn
kÓw dużo trudniejszych. Bądźmy 
jednak dobrej myśli, bo mocniejsi 
przeciwnicy bardziej mobilizują, a 
naszym piłkarzom tradycyjnie gorzej 
się grało właśnie ze słabszymi. Może 
zatem mamy zapowiedź bardzo do
brej jesieni? 

Przecież Piast nowa bywał dla 
Moto-Jelcza bardzo niewygodną 

ż 
• 
I 

3 września w Strzelinie odbyły się 
zawody sportowo-pożarnicze drużyn 
strażackich rejonu oławskiego. Star
towano w dwóch dyscyplinach: w 
sztafecie i w ćwiczeniach bojowych. 

Wśród drużyn męskich 

zwycięstwo odniósł zespół z Su Iimo
wa. Druga była drużyna z ZNTK w 
Oławie, przed zespołem z Owczar. 
Kolejne miejsca: Wiązów, Pisko
rzów, Minkowice, Jaksonów, Nado
lice, Zielenice, Sienice. 

W grupie kobiet pierwsze miej
sca zajął jedyny startujący zespół z 
Jelcza-Laskowic. 

11 września na oławskim stadio
nie odbyła się druga część zawodów, 
w której udział wzięły młodsze 

drużyny strażackie chłopców i 
dziewcząt. Zmagania sportowe 
połączone były z udanym festynem 
strażackim. 

Oto wyniki zawodów: 
* chłopcy 15-18 lat 
Siedlce - 1 miejsce, Domaniów -

2, Nadolice 3, Jelcz-Laskowice - 4, 
Jaksonów - 5 

* dziewc,'Zęta' starsze 15-18 lat. 
Siedlce - 1 miejsce 
* chłopcy młodsi 
Sulimów - 1 miejsce, RzepIin - 2, 

N adolice -3, Domaniów - 4, Bystrty-

drużyną, szczególnie w spotkaniach 
wyjazdowych, a tym razem nasza je
denastka gładko wygrała tam 4:1. 
Znów trzy kolejne bramki strzelił 
Mieczysław ŁuszczyDski, a czwartą 
-Szymon Jarząb. Tam jednak został 
usunięty z boiska Waldemar 
Żelasko, co wyłączyłO go z udziału w 
trzech nast«pnych grach. 

Jeszcze większą, bardziej do
tkliwą stratę spowodowała kontuzja 
bramkarza Mariusza Iwana, której 
doznał on w 10 minucie następnego 
meczu, z Obrą Kościan w Oławie. 
Nasz zespół miał przygniatającą 
przewagę. Już w pierwszej minucie, 
a dokładnie w 25 sekundzie gry, To
masz WatraI wymanewrował 

obrońców Obry i zdobył prowadze
nie. Goście rozpaczliwie się bronili, 
trochę zbyt śmiało wysunęli siC( do 
przodu nasi obrońcy. Napastnik z 
Kościana usiłował dojść do piłki, 

wybiegł mu naprzeciw Iwan i rzucił 
się pod nogi. Uderzenie bramkarza 
w głowę (choć faulu nie było) 

okazało' się fatalne. Pęknięcie kości 

z 
ca Oł. - 5, Minkowice - 6, Borek 
Strzeliński - 7 

* dziewczęta młodsze 12-15 
Sulimów - 1 miejsce, Siedlce - 2, 

RzepIin - 3, Nadolice - 4, Milocice -
5. 

Pierwsze trzy miejsca w każdej 
kategorii premiowane były pucha
rem 

komendanta rejonowego PSP w 
Oławie oraz nagrodami 
pieniężnymi. " 

W sumie w zawodach 
wystartowały reprezentacje 11 gmin. 
Zabrakło jedynie przedstawicieli 
gmin Jordanów i Kondratowice, 

nosowej, wstrząśnienie mózgu, 
stłuczenia. Nie jest wykluczone, że 
leczenie potrwa dość długo. 

A rywal, na tle świetnie się rozu
miejącego Moto-Jelcza, był 

słabiutki. Padły jeszcze cztery bram
ki, w sumie było 5:0, a zast«pujący 
Iwana Jacek Skrocki nie miał 

żadnych problemów. Dwie bramki 
dołożył Mieczysław Łuszczyński 

(prowadzi wśród trzecioligowych 
strzelców, mając na koncie 9 bra
mek), a Marek Grabowski i Paweł 
Drobniak - po jednej. 

W siódmym spotkaniu, z G6rni
kiem w Polkowicach, wygranym 
przez Moto-Jelcz skromnie 1:0, też 
przy "imponującej" serii zmarnowa
nych sytuacji bramkowych, 
zwycięskiego gola zdobył Tomasz 
Watral, a między słupkami naszej 
bramki stał Krzysztof Żelem, który 
długo namyślał się, czy po powrocie 
ze służby wojskowej grać w macie
rzystym klubie. Zanosi się na to, że 
również powróci Albert Zieliński, 
zdolny napastnik, który przez rok 
przebywał za granicą. 

Tak więc pomyślnie stabilizuje 
się sytuacja kadrowa w Moto-Jelczu, 
a sześć kolejnych zwycięstw i wresz-

Bardzo udany początek miała 
drużyna Moto-Jelcz II Oława, w 
piłkarskiej klasie okręgowej senio
rów. Wygrała kolejne cztery mecze i 
była liderem z dwupunktową prze
wagą. Potem jednak przydarzyły Się 
dwie porażki, obie O: l, więc po 
sześciu grach oławianie są na czwar
tej pozycji. Najmniej udany był ten 
szósty mecz, rozgrywany 11 wrlcśnia 
w Oławie, z Odrą Malczycc. Pod
opieczni trenera Waldemara Wój
cickiego nie umieli sobie radzić z 
siłowo grającym przeciwnikiem i z 
wyjątkOWO nieudolnym sędzią. To 
jednak nie usprawiedliwia niespor
towego zachowania, a takim nieste
ty, popisali się dwaj oławianie 

usunięci z boiska. Kogo w ten sposób 
ukarali Krzysztof Łuszczyński i 
Łukasz Boratyński'! Sami siebie i 
swoich kolegów, bo będą musieli 
znacznie dłużej pauzować, osłabili w 
ten sposób swoją drużynę. Szkoda. 

gdzie nie zorganizowano zawodów 
gminnych. 

Impreza w Oławie zorganizowa
na była bardzo sprawnie (nad 
całością czuwał komendant rejo
nowy PSP bryg.Eugeniusz En
gel) i choć pogoda początkowo 

odstraszała, na stadion przybylo spo
ro osób zainteresowanych zawo
dami, łącznie z władzami okolicz
nych miast i gmin. Obok płyty 

cie składna gra - to najlepsza zachęta 
zarÓwno dla kibiców, jak i tych, któ
rzy są lub mogą być patronami i 
sponsorami oławskiego futbolu . Są 
oni bardzo potrzebni, tym bardziej, 
że młodzież garnie się masowo do 
uprawiania tego sportu. Już zgłosiło 
się prawie siedemdziesięciu 

naj młodszych do grupy trampkarzy, 
a ponadto w tej grupie jest ponad 40 
z poprzednich naborów. I tu jest 
kłopot, do rozwiązania którego pil
nie potrzebna jest klubowi pomoc. 
Klubu nie stać na to, by zatrudnić 
dodatkowych trenerów, by zakupić 
przynajmniej same piłki. Nie można 
się uczyć gry w piłkę bez piłki. Trzeba 
ich tyle, ilu jest ćwiczących, a przy
najmniej jedna piłka na dwóch. Gru
py nie mogą być zbyt liczne, bo wtedy 
żadna to nauka. 

Wprawdzie w tegorocznym 
budżecie miasta przewidziano na 
młodzieżowy futbol stokilkadziesiąt 
milionów, ale dotąd przekazano 28, 
niecałą końcówkę powyżej stu, a rok 
ma się rączej ku końcowi. Wpraw
dzie miejskie dochody są znacznie 
nitsze niż przewidywano, ale nie aż 
tak niskie, żeby niemal zupełnie 

ograniczać przyznaną dotację na 

Na dobrą sprawę, w naszej jedenast
ce wyróżnili się w tym meczu tylko 
dwaj zawodnicy: Artur Kołacz i An
drzej Przybyła, niedawni junior.l}'. 

Natomiast drużyna juniorów 
Moto-Jelcla źle zaczęła w mistrzo
stwach swojej klasy 
międzyokręgowej, ale teraz nadra
bia. Najpierw była porażka 0:1 pod
opiecznych trenera Zbigniewa lsela 
w Bolesławcu, potem bezbramkowy 
remis z Lechią Dzierżoniów w 
Oławie, zwycięstwo 3:0 we 
Wrocławiu nad Ślęzą i również 
zwycięskie 1:0 w meczu oławskim z 
KP Wałbrzych. 5 punktów w 4 me
czach i piąte miejsce w tabeli. 

W obu zespołach Moto-Jelcla 
jest ten sam problem: brak skutccz
nych strlelców. Nie od dziś wiado-

stadionu zorganizowano ciekawą 

wystawę profesjonalnego sprzętu 

pożarniczego, jakiego nie 
powstydziłaby się żadna jednostka 
PSP w kraju. Warto dodać, że pod
czas festynu i zawodów cały ClaS 
przygrywała orkiestra OSP z Bieru
towa, której towarzyszył zespół 

młodziutkich dziewcząt, prezentują

cych musztrę paradną. Po sport 0-
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sport młodzieżowy, i to tam, gdzie 
najbardziej garnie się młodzież. 

COŚ tu nie jest w porządku , a 
byłoby bardzo szkodliwe dla miasta, 
jeśli klub z koniecLOości 

ograniczyłby działalność na odcinku 
młodzieżowym. Na to się zanosi. 

Apelujemy do władz miasta, do 
wszystkich kt6rzy zdają sobie 
sprawę jak ważną rolę w procesie 
wychowania młodzieży spełnia 

sport, w szczególności najbardziej 
popularny. Zachęcamy do pilnego 
pospieszenia klubowi z pomocą w 
tym względzie. 

Może ktoś kupi trochę piłek, 
ktoś inny sfilUlOsuje zatrudnienie 
instruktora, zresztą każda forma 
pomocy będzie cenna. Napastników 
trleba sobie wychowaf, a zaCl.ął. 

nałeży od trampkarzy •.. 

E. Bykowski 

• 

mo, że łatwiej jest cokolwiek 
rozbijać niż budować, a na boisku -
rozbijać ataki niż je konstruować. 

Chyba jednak będą musiały nastąpić 
zmiany w przepisach gry, żeby 

padało więcej bramek. I to bynaJ
mniej nie dlatego, że w Moto-Jelczu 
nie ma strzelców. Tak jest zbyt 
czC(sto na całym świecie. Bramko
strzelny napastnik to coraz rzadsza 
rzadkoŚĆ ... 

Całkiem źle wiedzie się w klasie 
okręgowej seniorów Czarnym z Jel
cza-Laskowic. Dwa remisy, cztery 
porażki - I ostatnie miejsce w tabeli. 
18 września w Laskowicach - derby 
Czarni-Moto Jelcz, o godz.16. 

Tu nie ma faworyta ... 
EB 

wych zmaganiach nie zabrakło oczy
wiście tradycyjnej stra1..ackiej gro
chówki. 

W sumie impreza bardzo uda
na. Wypada tylko życzyć sobie, 
aby festyn był Jedyną okazją do 
oglądlInia sprawności naszych 
strażak6w. 

(ck) 



USA - 115 min. 
Rok 1996 Los Angeles. Sieri.ant 

partan czyli CZłowiek Demolka, gli
niarz, który brutalnie i bezpardonowo 
walczy z przestępcami. Oraz jego prze
ciwnik, psychopatyczny morderczy kry
minalista imon Phocnix. Po nieudanej 
akcji z tają zamrożeni na 35 lat. 

Rok 2032 San Angeles. Anielskie 
miasto bez śladu przemocy. Phoenix zo
staje odmrożony. 1)'11(0 jeden człowiek 
może zmierzyć się z tym krwiożerczym 
przestępcą -CZŁOWIEK DEMOLKA. 

~~ 
NAJLEPIEJ 

PRZEDA W AN KA ETY 
POLSKA 
1. DE MONO 'ABRASAX' 
2. IRA 'ZNAMIĘ' 
3. EDYTA BARTOSIEWICZ 'SEN' 
4. GALA PIOSENKI BIESIADNEJ 

UWAGA! 
KSIĘGARNIA PO lADA W 

. PRZEDAŻY PODRĘCZNIKI 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

POD TA WOWYCII 
I ' REDNIClI. 

••• 
Miłośnicy ksiązęk 

szukacte taniej książki? 
Wypełniony I do tarczony do reda

kcji kupon (~krrynka w bramie naprze
ciw połicji) wc1mie udział w losowaniu 
bonifikaty w "'wocie 50 tys. 71 na 7.1kup 
książek w ksi~garnl '\v wieźowcu". 

Szcz~.liwcem w poprledOlm lo!\()
wanlU ok.17.,ł" się Marla lec (Piskorló
wd; 31), która mOle kupiĆ dobr-I ksi;IŻk~ 
w kblęgami "w wieżowcu" z bonifikatą 50 
tys. zł. 

Gratulujemy! 

Edmund Garnwełder 
GRZYBY 

(Encyklopedia kieszonkowa) 
Kie zonkowy format oraz nil.:wielki 

ciężar książki czynią z niej idcalny prze
wodnik w cza ie grzybobrania. 

Dzięki zdjęciom zamieszczonym w 
tym opracowaniu, wskazówkom botani
cznym oraz dokładnym opisom, 
użytkownik będzie mógł łatwo 
rozpoznać i o7naczyć grzyb zarówno na 
mICjSCU, jak i w domu. 

Na 414 barwnych zdjęciach uka7.8no 
grzyby w ich najbardziej typowej postaci 
uwydatniającej 'M>rystkie najwainiejs1.e 
cechy rozpoznawcze niezbędne do ozna
czenia, a t"kie ich naturalne otoczenie. 

MĘŻCZYZNA, KTÓRY PATRZY 
USA - 101 min. 
Katarzyna Kozaczyk (Katarina Va

silissa) " ... ze swoją niewiarygodną 
twarzą, skrytym i drwiącym uśmie

chem Giocondy i wspaniałymi pośladka
mi dała życie Silvii .. ." 

"Eros jako sposób interpretacji 
życia. Perwer.\ja seksualna jako manife
stacja prawdy ukrytej pod maską konwe
ncji. Wyrażająca to, co ściąga na siebie 
społeczne prześladowanie. Oto trzy 
główne myśli Alberto Moravii, które 

5. KASIA KOWALSKA 'GEMINI' 

ŚWIAT 
1. ROLLlNS BAND 'WEIGHT' 
2. BEASTIE BOYS 'ILL 

COMMUNICATION' 
3. BIOHAZARD 'STATE 

OF THE WORLD ADDRESS' 
4. RAGE AGAINST THE MACHINE 
5. NEW BEAT VOL.2 

Odpowiedt na zagadkę z poprle
dniego numeru: utwór 7.l:łtytułowany 

System barw rozpoznawczych oraz 
symboli stanowi pomoc w oznaczeniu. 

Niezastąpiony towarzysz podC7.aS 
grzybobrania oraz wyjazdów na łono na
tury. 

wydawnictwo: Muza S.A. 
cena: 155.000 zł. 
• 

Dominique Szenes 
NAjSŁ YNN IE,JSZE POWIEŚCI 

LITERATURY ŚWIATOWEJ 
l'on30 oWIescle naJ oa r<Jzlej znanych 

i lubianych powieści od stilrożytności do 
CL1SÓW współczesnych. Anillil.8 podsta
wowych gatunków powieściowych z 
prryklndami, omówienie treści, cieka
wostki I dane historyczne, biogramy au
torów. 

Powil.'Ści, które musi znać każdy : 

"Satyryki", "Don Kichot", "Nowa Ilelol
za", "Niebezpieczne związki", "Ostatni 
Mohikanin", "Bracia Karamazow", "Mo-

przyjąłem za własne w filmowej wersji 
jego powieści "Mężczyzna, który pa
trzy"Tino Brass 

• 
WIMJĘOJCA 

USA - 127 min. 
"W imię ojca" to prawdziwa historia 

Geny'ego Colona, 
sympatycznego, choć nieco rozbry

kanego młodzieńca, który dorastał w at
mosferze terroru i niepewności. Nie było 
pracy więc Geny wraz z przyjaciółmi 
kradł, by zdobyĆ pieniądze. Bawił się w 
kotka i myszkę z władzami brytyjskimi i 
ochotnikami z IRA, co było tródłem nie
ustannej frustracji jego ojca Giuseppe 
(Pete Postlethwaite). W końcu po ulicz
nych z;lmieszkach wywołanych przez 
Geny'ego ojciec wysyła go do Anglii. W 
nocy z 5 na 6 patdziemika 1974 r. 
eksplodowały bomby w dwu pubach od-

"Rzeka miłości, rzeka radości, ocean 
szczc;ścia" nagrał zespół ''TILT'' w 1986 
roku. Nagrodę w postaci kasety mag
netofonowej wylosowała Małgorzata 
Tracz. Gratulujemy! 

Podaj tytuł pierwszej płyty Edyty 
Bartosiewicz, oraz nazwisko producenta 
i realizatora tej płyty? 

Wśród osób, które prawidłowo od
powiedzą na zagadkę (rozwiązanie 

należy dostarczyć do Księgami Myzycz
nej w Rynku) rozlosowana będzie nagro
da w postaci kasety magnetofonowej. 

by Dick", "Nędznicy", "Wyspa sKarbów", 
"Przeminęło z wiatrem", "Dżuma", 

"Mistrz i Małgorzata", "Wichrowe 
Wzgórza" i wiele innych znanych, lubia
nych i czytanych! 

Wielcy mistrzowie literatury świato
wej: Rabelais, DeCoe, Swift, Balzac, Vol
taire, Tołstoj , Dostojewski, Dickens, 
Kafka, Proust, Singcr, Joyce ... 

Zwięzła, bogata, rlctelna informa
cja. Żywa i prosta prezcntacja. 

wydawnictwo: OPUS 
cenn: 100.000 zł. 
• 

GRY PLANSZOWE 
Poznajemy znaki drogowe 

Jeslto nowość nil naszym rynku wy
dawniczym, przeznaczona dla dzieci w 
wieku szkolnym. Zawiera kilkanaście 

gier planszowych do których dołączone 
są 4 samochodziki i kostka. 

Nasze pociechy podczas gry mogą w 
łatwy i przyjemny sposób przyswoić so
bie zasady poruszania się po jezdni i zna
czenie znaków drogowych. 

Miłej zabawy! 
wydawnictwo: Muza S.A. 

cena: 243.000 zł. 

1\~i\ 1St (NN!f..ISl.I. 
Pf)A ... ~r' .... (': i,~TrR/\ nJHY 

:·,Wii\TOVIo"t l 

wiedzanych przez brytyjskich żołnierzy 
na przedmieściu Londynu, w Guildford. 
Tej nocy Gerry razem z kolegą zmuszeni 
byli spać w parku. Po bezpodstawnym 
:wtrzymaniu zostal oskarżony o spowo
dowanie zamachów i brutalnie 
nakłoniony do przyznania się do winy. 
Chociaż był niewinny, został skazany na 
30 lat i uwięziony. Ponadto został are
sztowany jego ojciec i osadzony z nim w 
jednej celi. Po 15 latach więzienia 
"Czwórka z Guildford", jak nazywano 
głównych oskar!onych, odzyskała wol
noŚĆ w wyniku procesu, który do dziś 
wstrząsa podstawami brytyjskiego syste
mu prawnego. 

••• 
ZAPRASZAMY 

Od poniedziałku do soboty 
A.Menarłowicz 

P 

ZESPÓŁ MUZYCZNY 
TEL. 37-362 

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 

(już od 2 mln zł) 
OŁAWA TEL. 34-667 

(po 15'()0) 

ŻALUZJE 
POZIOME, PIONOWE 
teL/fax 38.506, tel. 38-413 

KWI\DRAClAK lp. 

PRALKI 
AUTOMATYCZNE 

TEL. 38-138 

JUNKERSY 
TEL. 344-39 
A.W. Lubowa 

UWAGA! 
szybko • solidnie 

NAPRAWY JUNKERSÓW 
Tadeusz G1ejz6w 

tel. 39-553 

INSTALACJE ALARMOWE 
INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 
OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE 

PRZEPŁYWOWE 

OGRZEWACZE WODY 
BRAMOrONY 

(domki jednorodzinne) 
LeI. 33·710 (po 16.(0) 

, lub 39-775 

wo 

• Przyjmiemy uczennicę do prakty
cznej nauki zawodu (kucharz). Wiado
mośĆ: CaCe-Bar "Italia" Oława PI. Gi
mnazjalny 11 c lub tel. 39-277. 

• Sprzedam bramy warsztatowe, 
ocieplane, pilę spalinową PS-ISO, pon
ton ratunkowy. Tel. 328-16 po godz. 
20.00. 

• KARDIOLOG (wykonywanie 
EKG) Oława ul. Brzeska 29, sobota 
12.00-13.00 lub Wrocław ul. Biskupia 
5/5 (róg ul. Oławskiej) codziennie 16.00-
17.00. Rejestracja tel. 67-16-19. 

• Sprzedam dom (112 blitniaka) 
przy ul. Broniewskiego 2. Tel. 300-96 do 
18.00 lub 388-52 po 18.00. 

• ~ienię mieszkanie wlasnościo
we 64 m (4 pokoje) na jednopokojowe 
lub sprzedam. Tel. 348-56. 

• Unieważniam pieczątkę 
następującej trcści: 

Usługi PLASTYCZNE 
Maciej Rogoziński 
ul. 3 Maja 3, 55-200 Oława 
• TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY 

języka rosyjskiego mgr Elżbieta Sawi
cka-Skibińska. Tel. 39-769. 

• Holender lat 52 pozna Polkę do lat 
40, bezdzietną, ze znajomością j.nie
mieckiego. IIEINZ OF"ERMANS 
WOLFSTR. 61 5701 JB HELMONO 
HOLLAND. 

• K.~erokopiarkę Canon 1020 tanio 
sprzedam. Tel. 30-226. 

• Lekarka poszukuje pokoju lub 
mieszkania jednopokojowego do 
wynajęcia. Wiadomość: tel. 33-557. 

• Posiadam wolne moce - prLYjmę 
zlecone szycie. Tel. 34-138 (po 18.(0). 

• Sprzedam duże nowe łóżko. Wia
domośĆ: tel. 38-241 po 20.00 

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

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojo
we. Tel. 37-547. 

• ZATRUDNIĘ! Sprytne szwaczki 
do szycia różnorakiej konfekcji. Wyna
grodzenie w akordzie - dziennie 300 tys. 
Tel. w godz. 7.00-15.00, 33-077. 

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

• Malowanie, tapetowanie. Tel. 370-
60. 

• Usługi transportowe - Mercedes 
Bus 2080. Tel. 38-713. 

• VideoCilmowanie wszelkich uro
czystości. Tel. 341-55 po godz. 20.00 lub 
wypożyczalnia kaset video ul. 1 Maja 
klbasenu . 

• Orkiestra, Tel. 39-461. 
• Videofilmowanie, tel. 37-658. 
• VideoCotografowanie, tel. 39-829. 
• CZYSZCZENIE l ODNA WIA

NIE (podbarwianie, woskowanie, 
nakładanie powłok) na wyroby i odzież 
ze skór naturalnych, futrzarskich i lico
wych. Bneg, Kotlarska 3 (boczna Fabry
cznej). Tel. 21-87. 

• Naprawa magnetowidów i spnętu 
RTV. Oława, Wrocławska 3. 

• PrlY,jmtt kilkoro dzieci na prywatne 
lekcje języka angielskiego. Tel. 34-685. 

W poprzednim wydaniu do infor
macji o prywatnych lekcjach wkradł się 
błąd w numerze teleConu. Wszystkich 
zainteresowanych przepraszamy i Infor
mujemy, że w sprawie prywatnych lekcji 
języka angielskiego należy dzwonić pod 
numer 34-685! 

• PIIUP "MAZIP"zatrudni krojcze
go z doświadczeniem, pomocnika kroj
czego i szwaczki. Adres: 3 Maja 26, pokój 
l 131ub l 18 (7.00-15.00). Tel. (po 20.(0) 
349-80, 39-376. 

• Zamienię mieszkanie 3-pokojowe 
(kwaterunkowe) na 2-pokojowe. Tel. 
38-485 od godz. 16.00 

• Młode małżeństwo pilnie poszu
kuje 2-pokojowego mieszkania do 
wynajęcia. Tel. 320-72 

• Sprzedam MERCEDESA 300 
TO ~cena 20 tys dolarów). Tel. 341-12. 

Sprzedam MERCEDESA 190 E 
(cena 170 mln zł). Tel. 341-12. 

• Sprzedam MECEDESA 280 SE. 
Tel. 341-12. 

• Sprzedam MERCEDESA 230 E 
(cena 220 mln zł). Tel. 341-12. 

HIURO RACHUNKOWE 
OłAWA tel. 38-566 

KOMIS 
I\RTYKUł'.Y RÓŻNE 

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



wo 
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16 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa ozy herbata? 
8.00 'Moda na sukces' • serial prod. 
amerykańskiej 
8.30 Ciuohcia I gimnastyka 
9.00 Wiadomośol 
9.10 Domowe przedszkole 
10.00 'Młodzi Jeźdźcy' (12) - s. USA 
11 .00 Szkoła dla rodziców 
11.15 Uszyj sama 
11.30 U siebie· reportaż 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Telewizja Edukaoyjna 
16.00 'Moda na sukces' • serial USA 
16.25 Dla dzieol • Ciuchcia 
17.00 Teleexpress 
17.20 Tata, a Marcin powiedział .. . 
17.30 Gonieo· tygodnik kulturalny 
17.45 Test 
18.50 Zulu Gula, Miedziana 13 
19.00 Wleozorynka 
19.30 Wladomośoi 
20.10 'Dziki kwiat' • film USA 
21 .45 Puls dnia 
22.00 Polska Golgota, 1939·45 
22.30 Cooperative Bridge'94 
22.45 W.C.kwadrans 
23.00 Wladomośol 
23.15 Nasza szkapa - mag. kulturalny 
23.45 'Morgan - przypadek do 

leczenia' - komedia prod. ang. 
1.20 Festiwal Tańca w Usti nad Łabą 
1 .45 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.10 Sport 
7.35 Rano 
8.00 Program lokalny 
8.30 'Zbójnicy króla' - serial 
9.00 Transmisja obrad Sejmu 
13.00 Panorama (w przerwie) 
14.55 Powitanie 
15.00 Truskawkowe studio 
15.30 Studio sport 
16.30 'Zdrówko' - serial prod. USA 
17.00 'Trzy dni w Riazaniu' - film dokl -

17.30 'Obóz Gross Rosen' - film dok. 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19.35 La la mi do .. . 
20.00 Zawodowcy - pr. publicyst. 
21.00 Panorama 
21.30 Tablice pamlęol 
21.40 Za ohwllę dalszy ciąg programu 
22.15 WOJNY NARKOTYKOWE 
23.45 Reportaż 
24.00 Panorama 
0.05 Sport 
0.15 Koncert zespołu Dżem 
1.00 Zakończenie programu 

'-PJ:f,it-
17 września 
PROGRAM I 

7.10 Eko-eoho 
7.50 Agro linia 
8.00 Wszystko o działce I ogrodzie 
8.30 Sport I rekreacja 
9.00 Wiadomości 
9.10 Ziarno 
9.35 Dla dzieci I mlodzleży - 5-10-15 
11 .00 Podwodna Odyseja Kapitana 

Cousteau - 'Nowa Zelandia' 
11 .50 Magazyn weekendowy 
12.00 Wiadomości 
12.10 Swojskie klimaty 
13.00 Walt Disney przed8tawla 
14.20 TV TEATR - 'Gorące uczucie' 
15.10 Zaproszenie do Teatru TV 

- 'Ostatni dzień Anny Kareniny' 
15.15 Losowanie loterII Dzieolak 
15.30 Zwierzęta świata 
16.00 Kraj 
16.30 Sceny domowe - kapital 
17.00 Teleexpress 
17.20 MdM, czyli Mann do Materny ... 
17.45 Mini Vldeofashlon 
18.05 'DOBRAMNA PARA' (10) - ser. 
19.00 Małe wiadomości DO 
19.10 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Wszystko, co naJważnieJsze' 

• film obyoza/owy prod. polskiej 
22.00 Kabaret El ta 
22.55 17 września 1939 - pr. publlo. 
23.30 Wiadomości 
23.40 Sportowa sobota 
0.10 'Ciało I krew' - dramat USA 
2.15 ' Pejzaż z rumiankami' - s. ang. 
3.10 Program muzyczny 
3.40 Zakońozenle programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.10 Rano·powitanie 
7.30 Tacy sami 
8.00 Wspólnota w kulturze - pr. dok. 
8.30 'Sandokan' 
9.00 Program lokalny 
10.00 'Na odsiecz Lwowa' - reportaż 
10.30 Anlmals 
11 .00 Ulica Sezamkowa 
12.00 'Jak daleko stlłd, Jak blisko' 
13.40 Koziołek Matołek I jego pan 
14.00 Powstańcze przygody 

Erwina Respondka 
14.30 WIDZIANE Z BLISKA (2) - Plazy 
15.00 Apetyt na zdrowie 
15.45 Wysypisko - telenowela 
16.00 'Grace w opałach' (5) • s. USA 
16.30 Potyczki rodzinne - teleturniej 
17.00 'Duduś' - Adam Pawlikowski 
17.40 Rawa Blues· transm. festwlalu 
17.55 Losowanie gier liczbowych 
18.00 Panorama 
18.05 Programy lokalne 
18.30 7 dni świat 
19.00 Gra 
19.35 Dziura w koszu 
20.00 Rawa Blues (cd.) 
21.00 Panorama 
21.30 Słowo na niedzielę 
21.35 Camerata 2 przedstawia - ma
gazyn muzyczny 
22.05 MŚCICIELE - 'Nevada Smith' 
0.10 Panorama 
0.15 Rawa Blues (od.) 
1.45 Zakończenie programu 

-ma ,ił m'" 
18 września 
PROGRAM I 

7.00 Daleko i blisko 
7.15 Tydzień 
8.00 Notowania 
8.30 Dla dzleoi - Tut-Turu, Teleranek 
10.05 DROGA DO AVONLEA (12) 
11 .00 Wiadomości 
11.10 CHURCHILL (1) - serial ang. 
12.15 Koncert życzeń 
12.45 Z kamerlł wśród zwlerZlłt 
13.00 laboratorium 
13.20 Pieprz I wanilia 
14.00 W starym kinie 

- 'Długie oczekiwanie' 
15.05 Wojna o krzyże - film dok. 
15.30 Sto pytań do •.• 
16.05 Poczta pantoflowa - pr. rozryw. 
16.35 Antena 
17.00 Teleexpress 
17.20 Śmiechu warte 
18.00 'Dynastia Colbych' 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Córka senatora' (2) 

- serial USA 
21 .05 Sportowa niedziela 
21 .50 Publicystyka międzynarodowa 
22.20 Wieczór z Alicją 
23.10 Spotkania domowe 
23.35 'Wielki Szu' - film pol. 
0.10 Wok61 wielkiej soeny 
1.55 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Eoha tygodnia 
7.30 'Córka senatora' (2) • serial 
8.25 Powitanie 
8.30 Wzrookowa lista przebojów 
9.00 Programy lokalne 
10.00 The King's Singer 
11 .00 'Zapomniana zatoka' 

- serial. ang. 
12.00 'Siostro, do dzieła' • kom. ang. 
13.25 Ukryta kamera 
14.00 Podróże w czasie i przestrzeni 

- 'Wielki Mur' 
14.55 'A kuku, Panie Kruku' 
15.00 Teatr dla dzieci 
15.30 Kulisy MIs8 Polonia 
16.00 'M.A.S.H: - serial komediowy 
16.30 FamIllada - teleturniej 
17.00 Szansa na sukces - Zesp61 VOX 
18.00 Wydarzenia tygodnia 
18.25 Oystan8 - magazyn sportowy 
18.50 Programy lokalne 
19.00 Gra· teleturniej 
19.35 'Anlmki' 
20.00 linia specjalna 
21.00 Panorama 
21 .30 Twarze Witkacego, czyli 

Regulamin Firmy Portretowej 
22.20 'Wielkie bataliony" 

- serial ang. 
23.15 Stańko, Witkacy, peyotl 

• program literacko-muzyczny 
24.00 Panorama 
0.05 Muzyczny blok Dwójki 
0.50 Zakończenie programu 

-~lWHm*. 
19 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Moda na 8ukces' (7) - s. USA 
8.30 Dla dzieci · quiz muzyczny i film 
9.00 Wiadomości 
9.10 Domowe przedszkole 
10.00 'Dynastia Colbych' (powt.) 
11.00 Przyjemne z pożytecznym 
11 .30 Panie na planie 
12.00 Wiadomości 
12.15 Agro biznes 
12.15-14.50 TV Edukacyjna 
15.30 Luz 
16.00 'Moda na 8ukces' - s. USA 
16.25 Dla dzieci - Baw się z nami 
17.00 Teleexpress 
17.20 Program publicystyczny 
18.10 'I..JItaJący cyrk Monty Pythona' 
18.40 Polska 40, 30, 20 i 10 lat temu 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.15 Teatr Telewizji-

'Ostatni dzień Anny Kareniny' 
21 .30 Puls dnia 
22.15 MdM, czyli Mann do Materny ... 
22.45 Program publicystyczny 
23.00 Mistrzowie kina 
23.20 'Zdrowie' - film fab. 
0.55 Przeboje B. Kaczyńskiego 
1.55 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.10 Sport-Telegram 
7.20 Dwójka o poranku 
7.35 Rano 
8.00 Programy lokalne 
8.30 'MHoś6 I dyplomacja' 
9.00 Świat kobiet 
9.30 'DINOZAUR' - serial dok. 
10.05 'Wojownicze żółwie NInja' 
10.30-13.00 Na życzenie 
10.30 Potyczki rodzinne - teleturniej 
11 .00 Dżem - koncert (2) 
12.00 'Pleśń odkupienia' (3) - s dok. 
13.00 Panorama 
13.20 'Syn Słońca I córka Księżyca' 

- serial historyozno-obyczajowy 
14.10 Clipol 
15.00 'Wojownicze żółwie NInja' 
15.30 Studio aport 
16.00 PKF (37/94) 
16.10 Ojczyzna-polszczyzna 
16.30 'MHoś6 I dyplomacja' 
17.00 'CIA" - film dok. 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 Koło fortuny - teleturniej 
19.35 'Max I 8zczurza ferajna' 
20.00 'Przystanek Alaska' - s. USA 
20.45 Przystanek Dwójka 
20.56 Radio powstańcze 'Błyskawica' 
21.00 Panorama 
21.30 Tablice pamięci 
21.40 Bestsellery Dwójki - Dżem 
22.30 Ogród sztuki 
23.00 Wołanie o pomoc 
23.40 Warszawska Jesień '94 
g4 .. QQ PI!fl.ąrama 
0.05 Studio sport 
0.15 Koncert orkiestrowy 
1 .15 Zakończenie programu 

20 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa ozy herbata? 
8.00 'Pierwsze pocałunki' (3) -'serlal 
8.30 TIK-TAK I glmna8tyka 
9.00 Wiadomości 
9.10 Domowe przedszkole 
10.00 'Życie' - serial obyczajowy 
10.30 Portret europejski 
11 .00 Giełda praoy, giełda szans 
11 .30 Sto lat 
11.40 Video fashion 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15-14.55 TV Edukacyjna 
16.00 'Pierwsze pocałunki' - serial 
16.35 Dla dziecl- TIK-TAK 
17.00 Teleexpress 
17.20 Aria ze śmiechem - pr. rozryw. 
17.40 Klinika zdrowego człowieka 
18.05 'Slmpaonowle' - s. anim. USA 
18.30 Sensacje XX wieku 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Nie wracaj do przeszłości' - f. USA 
21 .50 Puls dnia 
22.15 Sejmograf 
22.30 LI8ty o gospodarce 
23.15 'Jestem ostatnia' - film dok. 
23.45 Nocne czuwanie bez butelki 
0.45 ' Przeklęte rewiry' - film dok. 
1 .10 Muzyczna Jedynka 
1.40 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.20 Dwójka o poranku 
7.35 Rano 
8.00 Program lokalny 
8.30 'MHoś6 i dyplomacJ.' 
9.00 Świat kobiet 
9.30 'Hollywoodzki Babilon' - s. dok. 
10.00 ' PRZYGODY BLACKY'EGO' 
10.30-13.00 Na żyozenie 
10. 30 FamIllada - teleturniej 
13.00 Panorama 
13.20 'Zakazana mNoś6' • s.obycz. 
14.05 Cli pol 
14.45 Co jest grane 
15.00 'PRZYGODY BLACKY'EGO' 
15.30 Studio aport 
16.00 Przegląd Kronik Filmowych 
16.30 'MNoió I dyplomacja' 
17.00 Magazyn przechodnia 
17.10 Sen o Europie 
17.40 W okolicy Stwórcy 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 Koło fortuny - teleturniej 
19.35 'Max I azczurza ferajna' 
20.00 Bilans XX wieku (1) 
20.56 Radio "owstańcze 'Błyskawloa' 
21 .00 Panorama 
21 .30 Pogotowie ekologlozne 2 
21.40 Reporterzy Dwójki ... 
22.15 'Kodayu' - film obyczajowy 
0.10 Panorama 
0.15 Sport 
0.25 'Trzecia część nocy' - film pol. 
2.10 Zakończenie programu 

21 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Moda na sukce8' - serial USA 
8.30 DLA DZIECI - Muzyczna skakanka 
10.00 'Słoneczny patrol' (12) - serial 
11 .00 Od niemowlaka do przedszkolaka 
11 .30 Jerzy Duda-Gracz - magazyn 
11 .50 Nasze państwo, wiadomości 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 TV Edukacyjna 
16.00 'Moda na sukces' - serial USA 
16.25 Maly teatr wielkiego świata 
17.00 Teleexpress 
17.20 Miliard w rozumie 
17.45 Polska kronika ogórkowa 
18.05 'Sloneczny patrol' -serial 
19.00 Wieozorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 ' Sprawiedllwoś6 mafii' - f. USA 
21.45 Puls dnia 
22.20 Zaw8ze po 22-eJ 
23.00 Wiadomości 
23.20 'Trzy dni bez wyroku' • f pol. 
0.55 Bebopalula - program muzyczny 
2.00 Zakońozenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.10 Sport 
7.35 Rano 
8.00 Programy lokalne 
8.30 'MHoś6 I dyplomacja' 
9.00 Świat kobiet 
9.30 'Najpiękniejsze zakątki Europy' 
10.00 Kacper I Jego przyjaciele 
10.30-13.00 Na życzenie 
13.00 Panorama 
13.20 ' Owajspryclarze w Antalyl' 

- serial prod. niemieoklej 
14.10 Clipol 
14.25 Pętla czasu 
15.00 'Kacper I Jego przyJaciele' 
15.30 Studio 8port 
16.00 'PodaJ łapę" 
16.30 'MNoś6 I dyplomacja' 
17.00 'W służbie Bogu, i innym' - f dok. 
17.30 Ocenią nas przyszle pokolenia 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
19.05 Koło fortuny - teleturniej 

19.35 'Max I azczurza ferajna' 
20.00 Warszawska Jesleń'94 
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20.55 Radio Powstańcze 'Błyskawica' 
21 .00 Panorama 
21.35 Ekspres reporterów 
22.05 'Trzy szkice miłosne' • teatr 
23.10 Kim byl Bolesław Piasecki 
24.00 Panorama 
0.05 Sport 
0.15 Clipol 
1.00 Zakończenie programu 

EJ;~!iii$:. 
22 września 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Oddział dzleclttCy' - serial ang. 
8.30 Dla dzieci - TUT-TURU, 
9.00 Wiadomośc i 
10.05 'ŻAR TROPIKÓW' (10) 
11 .00 Gotowanie na ekranie 
11 .20 To jest latwe 
11 .30 Kwadrans na kawę (2) 
11.45 Żyć bezpieozniej 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15-15.00 TV Edukacyjna 
16.00 'Oddział dziecięcy' - serial ang. 
16.25 ' Gdzie jest Wally' (3) 
17.00 Teleexpress 
17.20 FilmIcHo • magazyn filmowy 
17.40 Taki jest świat 
18.05 ' Małe cudo' (13) - serial USA 
18.30 Znaki czasu 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomośoi 
20.10 'ŻAR TROPIKÓW' - serial USA 
21 .05 Tylko w Jedynoe 
21 .50 Magazynio (3) - p. satyryczny 
22.10 Szwejk i - program wojskowy 
22.25 Pegaz 
23.00 Wiadomości gospodarcze 
23.20 Publloystyka kulturalna 
0.15 'Napad' - komedia kryminalna 
2.00 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.20 Dwójka o poranku 
7.35 Rano 
8.00 Program lokalny 
8.30 'MHoś6 I dyplomacja' (osI.) 
9.00 Świat kobiet 
9.30 Najpiękniejsze zakątki Europy 
10.00 'Tarzan' - serial przygodowy 
10.30 Na żyozenie 
13.00 Panorama 
13.20 'NAPOLEON' (2) - 'Berlin' 
14.15 Clipol 
15.00 'Tarzan' - serial 
15.30 Skrzydła bliżej marzeń 
16.00 Mój mały świat 
16.30 'MHoś6 I dyplomacja' - osI. 
17.00 Święto plakatu A. Brzozowskiej 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
19.05 Koło fortuny · teleturniej 
19.35 KLUB PANA RYSIA (3) - mag. 
20.00 Studio aport 
20.56 Radio powstańcze 'Błyskawica' 
21 .00 Panorama 
21 .35 Auto 
22.00 'Francea' film fab. 
0.15 Panorama 
0.20 Sport-Telegram 
0.30 Artnoc 

• konoert muzyki kreatywnej 
2.00 Zakończen ie programu 
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Pt..ASTRY MIODU NAPRZECIW DWORCA PKS 
PL. G IMNAZJALNY 

REWELACYJNA PIZZA "Italia'" 
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 10_00 - 18_00 

w I'IObolY w godz. 11.00 - 16.00 w nJedzlele nJeczynne 

POLECAHV SHAC!2NE WDV )( 

Jeszcze Jeden klub 
Z oficjalnych tym razem źródeł do

wiedzieliśmy się, że w nowej szkole 
przy ul. 3 Maja zatrudnienie znalazło 
pięciu radnych. Opr6cz dyrektora An
toniego Markiewicza i Bogdana Olej
nika - zatrudnionych w LE nr 2 na 
pułnych etatach, do pensji dorabiają 
tam radni Jerzy Hawrysz (9 godzin 
PO), Marek Kleczek (5 godzin chemii) 
i Ireneusz Pętal (5 godzin historii) . 
Czyżby więc jeszcze jeden klub rad-
nych? . 

* 
Gdy gaszą. 

to musi się coś palić 

)( 
)( 

MODLITWA 
Z KOŚCIOŁA ŚW, KRZVŻA 

W WARSZAWIE 

Strzeż nas Panie, abyśmy nie byli: 
• tymi, kt6rzy dużo mówią, 
a nie podejmują niczego, 

• tymi, kt6rzy podejmują wszystko, 
a niczego nie kończą, 

• tymi, którzy obiecują, 
a nie dotrzymują słowa, 

• tymi, kt6rzy nic nie robią, 
a wciąż krytykują, 

• tymi, którzy ubolewają nad 
okrucieństwem obecnych czas6w 

i ludzkim egoizmem, 
a nie czynią niczego, 
by wspomaga6 innych, 

• tymi, którzy marzą, 
by otrzymywać, 
a nic nie dawać, 

• tymi, którzy umieją prosić, 
a nie chcą dziękować. 

Aparat fotograficzny już czeka 

Przypominamy, że tylko do 
końca września czekamy na Wa
sze zdjęcia z wakacyjnych wojaży. 
Na autora najlepszej, nasźym zda
niem, fotografii, czeka już w reda
kcji aparat fotograficzny - ufundo
wany przez restaurację 

"Paradise". 
To nie Jest konkurs dla zawo

dowców - czekamy na zdjęcia 
amatorskie, format obojętny . li
czy się tylko to, aby na fotografii 
byli nasi Czytelnicy podczas wa
kacji. Nie przegap okazji. Do tej 
pory otrzymaliśmy stosunkowo 
mało prac, dlatego szansa wygra
nia aparatu jest ogromna. Czeka
my tylko do końca września. 
Zdjęcia można przynosić do reda
kcji (Rynek 12a, teI.33-557) oso
biście lub wrzucić do skrzynki re
dakcyjnej, w bramie naprzeciw 
komendy policji. 

Powodzenia. 

" 

Podczas niedZielnych zawod6w 
str6Źackich na o/awskim stadionie 
spalił się wzmacniacz i przez kilka mi
nut na stadionie panowała cisza. szyb
ko jednak uruchomiono głośniki na 
strażackim zuku i mogliśmy 
dowiedzieć się. że byli wójtowie I byli 
burmistrzowie pozostali jak dotąd pre
zesami OSP. Ale druh Kosiński szukał 
już nowych kendydatów ... 

Po ostatniej sesji RM 
* 

"Venl, vldl, vlc/ •.. I nicI!" 
Amerykanka 

(przelotnie w Oławie) 
* 

W obawie przed Gumisiami (?), w 
ostatniej chwili zmieniono linię lotne
go finiszu Tour de Pologne. Pierwot
nie, jak nam podano, miała ona 
znajdować się przed Kwadraclakiem i 
tam też do końca niekt6rzy pełnili 
wartę. Ostatecznie linię finiszu prze
niesiono na ulicę 3 Maja, naprzeciw 
dworca PKS, obok pizzerii 'Italia' -
w6zków z lodami tym razem nie 
zauważono. 

Za przyjemność goszczenia przez 
256 sekund kolarzy naolawskich ulicach, 
miasto zaplac~o do kasy organizatorów 
wyścigu 6 mln złotych polskich. 

* 
Jak się nieoficjalnie dowiedzie

liśmy od zaprzyjaż nionego kioska
rza, Krzy.ztof Trybul.kl, w tydzień 
po tym, jak przestał być zastępcą 
burmistrza, po raz pierwszy kupił so
bie tygodnik NIE. 

Recydywista 
3 sierpnia 1986 w 'Słowie Polskim' 

ukazał się artykuł pt. 'Recydywista': 
Niespełna dwa lata wytrzymeł bez 

ponownego wejścia na drogę 
przestępczości Józef Feret. Więzienie 
opuścił w lutym 1984 r., a w styczniu 
br. wszedł koiejny raz w kolizję z pra
wem. Będąc pod wpływem alkoholu 
usiłował łomem otworzyć kłódkę do 
klatki z kr6likami należącej do jednego 
z mieszkańc6w ul.1 Maja w Środzie 
Śląskiej. Nie udało mu się jednak tego 
dokonać i pozostawił ją uszkodzoną· 
Przystąpił p6źniej do odrywanIa de
sek, aby dostać się do środka i zabrać 
stamtąd króliki. 

Nie zdążył. Został zatrzymany 
przez właściciela klatki i przekazany 
funkcjonariuszom RUSW. Sąd Rejono
wy w Środzie Śląskiej wymierzył mu za 

ten czyn karę 4 iat I 6 miesięcy pozba
wienia wolności, 50 tys. zł grzywny, 
nadzór ochronny w ciągu 3 lat, poda
nie wyroku do publicznej wiadomości. 
Jest to jego czwarty pobyt w więzieniu. 
Czy na tym się skończy? 

* 
W następnym dniu po ukazaniu 

się tekstu 'Recydywista', kolejne wy
danie 'Słowa Polskiego' przynioslo 
sprostowanie i przeprosiny, ubole
wając że nastąpUa fatalna omyłka. J6-
zef Feret - to nie napastnik, trzykrotnie 
karany recydywista, lecz właściciel 
klatki z kr61ikami, k16ry przyłapał 
sprawcę i spowodowal milicyjną 

interwencję oraz złapanie sprawcy, 
potem osądzonego i ukaranego za 
ten czyn . Natomiast Feret nigdy nie 
był karany, powszechnie przy tym 
znany i szanowany mieszkaniec Śro
dy Śląskiej." 

lek. stomatolog 
Joanna Kobusmska 

lek, s tomatolog 
Jarosław Kobuslński 

przyjmują codziennie , 
UL.OKOLNA 7A 

38-607 

Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Justyny Sieradzkiej 
zamieszkałej w Oławie, przy ul.Szymanowskiego 2/12. Hasło brzmiało: 
"Początek roku szkolnego". Nagroda, kupon hurtowni FOTO-HIGIENA 
na kwotę 100.000 zł - do zrealizowania w hurtowni, czeka w redakcji. 

"::::;::::::::::" 

, pa icze, 
chemii gospodarczej i kosmetyki 

mieści alę przy ul.Slkoraklego 13 (teren bazy GS). 

Pracujemy w godz.7-19, w soboty do godz. 14. 
Zapraszamy sklepy i zakłady pracy! 

Z pamiętnika JagieHy 
Przed bitwą do mnie Krzyżak podjechał I tak rzecze: 
°DaJę CI, o Panie Królu, te dwa gołe mlecze!" 
I nim się zanurzyłem w długiej I trudnej walce, 
te mlecze ostre były, pociąłem nimi palce. 
Z tego zdarzenia wnioski Jawią się niewesołe: 
Chcąc uniknąć nieszczęść, zakrywaj wszystko, co gołe. 

Kogucie troski 
często tak w kurniku bywa, 
te kokoszek cala zgraja, 
Na kogucie się wyżywa, 
Robiąc sobie z n/ego ... JaJa. 

* 

* 
- Utwo! Ojczyzno moja! Ty Jesteś Jak zdrowie; 
Co Ja mówię? Zdrowie? Serce mojej mamy! 
Ile clę trzeba cenić, ten tylko się dow/e __ _ 
- Przepraszam bardzo. My się w ogóle znamy? 

Szymon Barabach 


