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Tegoroczne Święto Niepodległości 
Rada Miasta i Rada Gminy postanowiły uczcić razem. 
Wspólne uroczystości w Oławie trwać będą dwa dni. 

10. XI w Ośrodku Kultury 
17.00 - uroczysta sesja (referat okolicznościowy wygłosi 

kierownik Urzędu Rejonowego Stanisław Kałuża, referat historycz
ny wygłosi radny Antoni Markiewicz, podczas sesji kombatantom 
. AK wręczone będą dyplomy i podziękowania) 

18.00 - koncert "Jak drogie "Są wspomnienia" 
w wykonaniu artystów scen wrocławskich 

11 XI 
13.00 - uroczysta msza św. za Ojczyznę 

w kościele pw. M.B. Pocieszenia 
14.30 - 2łożenle kwiatów I wieńców pod pomnikiem Losów Ojczyzny 

Hieny cmentarne I 

W nocy z 3 na 4 listopada, o godz.4.50, na drodze obok Jankowic 
Wrocławskich, policjanci z KRP w Oławie zatrzymali do kontroli samo
chód osobowy audi, którym poruszało się trzech mężczyzn. Podczas 
kontroli pojazdu. policjanci zauważyli, że w pojeździe znajdują się wy
pchane czymś workI. Okazało się. że było w nich ok.600 sztucznych 
kwiatów skradzionych z cmentarzy w Brzegu I Marcinkowlcach. Dwóch 
złodziei poChodzi z Wrocławia. trzeci z Legnicy. Dwóch z nich . było 
poszukiwanych przez policję, jeden nawet listem gończym. (zm) 

- ........ N S.C. 
PRYWATNA PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNo.LEKARSKA 

__ ~I:.._ czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 14.00 - 21.00 

PRZYJMUJĄ LEKARZE: bJjonf1lJcje codziennie 
w godz. oIWlJrrilJ lub 
telefollicznie: 38-847, 
34-611 - wieczorem. 

- STOMATOLOG 
* 0861n, 
• protetyk 
* ortodonta 

- INTERNISTA 
- LARYNGOLOG 
-NEUROLOG 

ZABlECI - najnowocześniejszymi laserami medycznymi 

RENTGENOWSJtIE - zdJęcia zębów dla pacjentów własnych 
mG I ze skierowaniami 

22 li 
Strażacy uprzedzają, że 22 li

stopada, w jednym z oławskich 
"wieżowców" przeprowadzana 
będzie pozorowana akcja ratowni
cza, z ewakuacją mieszkańców, 
użyciem wysokiej drabiny, wozów 
strażackich i specjalistycznego 
sprzętu. Gdzie I kiedy "wybuchnie 

I ue 
poża!'" - nie wiemy. Strażacy 
proszą o poważne potraktowanie 
sprawy I stosowanie się do wska
zówek kierujących akcją, która 
ma na celu sprawdzenie goto
wości oławsklej straży pożarnej 
do niesienia pomocy podczas 
pożaru wysokiego budynku. 

Poszło nie tylko o pomnik ... 
Na pomnik nagrobny 

śp. ks. prałata Jana Janowskie
go zebrano do skarbon w 
kościele niewiele ponad 11 mln 
zł, pomnik według wstępnej umo
wy miał kosztować 25 mln, nat07 

miast do końca roku trzeba 

będzie za niego zapłacić prawie 
65 mln złl 

Ks. proboszcz Antoni 
Aklńcz8 twierdzi, że brakujące mi-
liony postara się zapłacić sam. 
Dlaczego? 
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Będzie także okazja sprawdze
nia, na ile administracja budyn
ków mieszkalnych dba o 
bezpieczeństwo przeciwpoża

rowe. 

Czytaj str. 7 

Jakiej mUlyki 
słuchaliśmy w 1994 r.? 

~ 

9 
Ankieta księgarni 

muzycznej - str. 22 

Jelcz górą! Troch, wi,ceJ niż rok temu 

Jan Kornlckl I Zblgnlęw K1otla, 
jadący na jelczu S-442 kierowcy JZS
wygrali IX Międzynarodowy Aajd Sa
mochodów Ciężarowych I Tereno
wych 'Jelcz Aaliy '94' w kategorII sa· 
mochodów ciężarowych o oiężarze 

całkowitym powyżej 3.5 tony: 

Zebrarśmy prawie 35 milionó 

Szczegóły w następnym wydaniu 
'Wiadomości O/awsklch'. 

* 
Sukces MKS 'Oława 
• Konrad Ostaps~1 wicemistrzem 

Polski 

• Jaroelaw CIupak • medal brązowy 

C%ytaJ str, 18 

WZNOWIŁ DZIAI:JlLNOŚĆ 

Usługowy Zakład 
Pieczątkarski 

przy ul.Plotra Własta 1 

31 patdzlernika I 1 listopada 
przed oławskimi cmentarzami 
ustawione były skarbony, do któ· 
rych oławianie wrzucali datki 
pieniężne na dokończenie budo
wy kaplicy cmentarnej przy 
ul.Oflar Katynia. W zeszłym roku 
podobna kwesta przyniosła ok.32 
miliony złotych. W tym roku 
oławianle okazali się troszkę bar· 
dziej hojni • w skarbonach 
znalazło się prawie 35 milionów zł. 

• 
Społeczny Komitet Budowy 

Kaplicy Cmentarnej w Oławie 

składa serdeczne pOdziękowania 
wszystkim ofiarodawcom na oby
dwu cmentarzach oławsklch . 

NOWO OTWARTA 

HURTOWNIA 
ZABAWEK 

Oława. ut 3 Mqja 24 
{baza Sp ni Transportu Wlfjsklego} 

UWAGA! CElVY 
IMPORTEROW 
Hurtownia 
czynna od 8.00 do 16.00 

ZAPRASZAMY 
KIOSKI RUCH I SICLEPY 
SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 

NIE PROWADZIMY 

WYSTAWIAMY FAKIVRY VAT ... 

OBIAD Z MAKARONU 
TO OSZCZĘDNOŚĆ C7ASU 

55-200 Olawa, ul Ofiar Katynia 40, tel. 328-52 

ptodukowane z surowcdw naJw!JtszeJ jako~ci w gramaturze 300y ( 500g 

NlTKl Pl..ASKJE * NITKI GRUBE * NITKI CIENKIE 
WST J\ŻKJ * ŚWIDERKI • MUSZELKI • LAZANKl 

Z!I~ZJU{9' '1XJ ?(!UZ')D{ S1(f..'E'KlW 

MAKARON OlA.SKI .kele.lezny hel ken .. ,wlnł6w 

Dziękujemy ludziom (z prywat
nych zakładów), którzy przez dwa 
dni trwali przy skarbonach na 
cmentarzach. Składamy również 
podziękowanie Straży Miejskiej, 
podobnie jak w roku ubiegłym , za 
pomoc w przetransportowaniu I 
zabezpieczeniu skarbon. 

Podczas kwesty zebrano 
następujące kwoty: 

cmentarz nONy - 13.735.300,-zł 

cmentarz stary -2O.791.700, ·zł 

razem 34.527.000,-zł. 

Wazyatklm serdeczne 
"Bóg zapiać", 
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Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 
Oławie miała przebieg spokojny, a .
nawet nieco nużący, co związane 
było z wielogodzinnym procesem 
wyboru ławników. Trudno się więc 
dziwić, że większą część sesji radni 
spędzili w Sali Rycerskiej sami, bez 
publ(czności. Jest w tym także pewna 
"zasługa" Wiadomości Oławskich, 

które na pierwszej stronie, 
zachęcając mieszkańców do udziału 
w sesji, błędnie podały dzień sesji. 

ECHAWIZVTY 

W pierwszym punkcie obrad 
burmistrz Janina Stelmaszek 
przekazała radnym informację o 
działalności Zarządu Miejskiego w 
okresie od 5 lipca. Radni przyjęli te 
informacje do wiadomości bez 
żadnych protestów. Gorzej było z 
przyjęciem do wiadomości sprawoz
dania z pobytu oławskiej delegacji w 
!serlohn. Po przedstawieniu efe
któw wizyty przez burmistrz Stelma
szek, radny Andrzej Drabiński 

stwierdził, 11:, absolutnie nie zgadza 
się z tym, żeby określać wizytę jako 
oficjalną, skoro wyjazd był na zapro
szenie prywatne i na koszt własny 
uczestników, co pani burmistrz 
wyraźnie podkreśliła. - Ja nie 
dawałftn iadnemu radnemu prawa 
do reprezentowania mnie w Nie
maech - mówił radny Drabiństi, ar
gumentującw ten spos6bniefonnal
n~ ustaleń, które poczyniono w 
Niemczech w imieniu władz miej
slQch. 

Po wystąpieniu radnego 
Drabińskiego z niespodziewaną pro
pozycją wystąpił radny Jerzy Haw
rysz, który stwierdził, że skoro jed
nak wizyta przyniosła lub przyniesie 
pozytywn~ efekty dla miasta, 
wypadałoby zwrócić radnym koszty 
wyjazdu. Do dyskusji włączył się rad
ny ZYRmunt Wójcik, który 
podsumował dotychczasowe wy
stąpienia, mówiąc że nie chodzi o 
sam wyjazd, ale o sposób jego zor
ganizowania. - Skoro była to tak 
ważna wizyta - mówił Wójcik - trze
ba było spytać wcześniej Radę o 
zdanie i nie byłoby problemu. 

Przypomnijmy, że wszyscy radni 
o planowanej wizycie dowiedzieli się 
dopiero na dzień przed wyjazdem. 

- Pokryłlśmy wszystkie koszty z 
własnej kieszeni - tłumaczyła bur
mistrz Stelmaszek - gdyż nie chcie
liśmy obcląża~ wyjazdem budżetu 
miasta. Żadnych wiążących decy
zji czy zobowiązań podczas wizyty 
nie podejmowaliśmy. Współpraca 
będzie oftcJalną dopiero po wymia
nie konkretnych dokumentów. Do
piero wtedy zobowiązania staną się 
naprawdę ważne. 

WIADOMOŚCI 

• 

CZY BĄĆSIĘ 
NAPISOW? 

Tak naprawdę podczas wizyty w 
Niemczech strona polska zobowiązała 
się jedynie do tego, 11:, paitara się 

umieścić na obiektach zabytkowych 
Oławy napisy wielojęzyczne (także w 
jęz.niemieckim), aby turyści z Za
chodu mogli poznać historię miasta. 
Innym konkretnym zobowiązaniem 
ze strony polskiej było zaproszenie 
burmistrza lserlohn do złożenia wi
zyty w Oławie w roku przyszłym, ale 
o ile nam wiadomo, pani burmistrz 
nigdy nie użyła zwrotu, 11:, zaprasza 
w imieniu Rady czy Miasta Oława. 

Podczas sesji sprawa zaprosze
nia burmistrza lserlohn nie była dys
kutowana, odezwały się natomiast 
głosy zaniepokojonych wizją nie
mieckich napisów w Oławie. - Trze
ba to przedyskutować - mówił radny 
Józef Jaros:r.. - Czytamy gazety i 
oglądamy telewizję, widzimy ' co 
dzieje się na temat nazw miejsco
w~i na Śląsku. To jest inicjatywa 
Niemców. Potem oni mogą wyj~ z 
propozycją, aby budować tutaj po
mniki - roztaczał ponurą wizję radny 
Jarosz, ale zaraz dodał, 11:, istnieje 
jednak potrzeba stworzenia jakiegoś 
muzeum Ziemi Oławskiej, np.w ra
tuszu. 

IGlku radnych, przestraszonych, 
11:, jutro u bram miasta zobaczą na
pis "Ohlau", zareagowało nerwowo. 
Trzeba było wyraźnie powiedzieć, 11:, 

stronie niemieckiej nie chodziło o 
nazwy miejscowości czy ulic, tylko o 
opisy oławskich zabytków, które 
mogłyby być np.w językach polskim, 
niemieckim i angielskim. Tak dzieje 
się przecież w całym cywilizowanym 
świecie. Co do tego, wszyscy radni 
byli .wyjątkowo zgodni. 

Dyskusję na temat wyjazdu gru
py radnych do Iserlohn zakończył 
radny Kłeczek, stwierdzając 11:, nie 
ma co dzielić włosa na czworo, skoro 
wyjazd odbył się bez obciążania 

budżetu. - My§Ię, :te skład delegacji 
gwarantuje, że działała ona dla do
bra miasta - mówił. 

RADNY MOSIO 
Z KONKURSEM W TLE 

Kolejnym punktem obr~d było 
sprawozdanie radnego Jana Mosia 
ze szkolenia zorganizowanego przez 
Międzynarodową Szkołę Zarządza

nia. Szkolenie, na którym był radny 
Masio, przeznaczone było dla 
członków komisji rewizyjnych. Pod
czas gdy radny Masio zdawał relację 
ze szkolenia, wśród radnych zbiera
no podpisy pod listem popierającym 
dr Krystynę Trojniak - radną - star
tującą w konkursie na stanowisko 

WIADOMOŚCI OLA WSK/E: 

ordynatora oddziału dziecięcego 
szpitala w Oławie. Jak się nieoficjal
nie dowiedzieliśmy, radną Trojniak 
poparli m.in. radni Wiązowski, 

Kłeczek, Paidziernik, Markiewicz, 
Rak, Ryiak i Demianiuk. Okazało 
się, że poparcie było skuteczne. 

wo 

150 NA 100 MIEJSC Sądu Wojewódzkiego we 
Głównym punktem sesji był Wrocławiu wybrano 4 ławników 

wybór ławników oraz członków ko- (było 5 kandydatów), do Sądu Woje-
legiów przy sądach. Zgłoszono wódzkiego we Wrocławiu - do orze-
ok.150 kandydatów do pełnienia kania. w sprawach cywilnych, gospo-
tych funkcji, natomiast miejsc było darczych i karnych - wybrano 3 
ok. 100. Radni zatem musieli ławników na 6 miejsc, gdyż było tyl-
dokonać dosyć skomplikowanego ko 3 kandydatów, do Sądu Rejono-
wyboru. Po wyborze komisji skru- wego w Oławie - do orzekania w 
tacyjnej, radny Jerzy Kamiński sprawach z zakresu prawa pracy -
odczytał pełną listę kandydatów, wybrano 15 ławników (21 kandyda-
znaną już radnym z poprzedniej tów), do Sądu Rejonowego w 
sesji, po czym przystąpiono do Oławie - do orzekania w sprawach 
głosowania, trwającego w sumie cywilnych, rodzinnych, karnych - wy-
ponad 2,5 godziny, łącznie z "do- brano 55 ławników (91 kandyda-
grywką", gdyż nie wszystkich tów), do Kolegium d/s Wykroczeń 
ławników udało się wyłonić już w przy Sądzie Rejono\,'l'Yll1 w Oławie 

liNIE JESTEM pierwszym tajnym głosowaniu. Do wybrano 20 ławników (34 kandyda-
CHŁOPCĘM DO BICIA ... " ..-__________ tów__.). ____ (r) ____ _ 

dowodził radca prawny 
Urzędu Miejskiego Brakoner, gdy 
komentował naszą relację z wcześnie
jszej sesji. Przypomnijmy, że radny 
Drabiński nazwał wtedy brak radcy 
prawnego na sesji skandalem i bez 
wyjaśnień radcy na temat uchwały w 
sprawie wynagrodzeń burmistrza i 
zastępców nie chciał nad uchwałą 
głosować. - NIejestem chłopcem do 
bicia, który ma na bieżąco 

rozstrzygać pewne sprawy na sesji -
tłumaczył radca Brakoner. - Jako 
pracownik od~iedzlalny mate
rialnie za Sl:roje decyzje, muszę 
mieć czas na spokojne zapoznanie 
się z materiałem. Na sesji, w nerwo
wej atmosrerze oczekiwania 28 rad
nych, nie' ma takiej możliw~i. 
Jeśli są wątpliw~l, można je 
rozstrzygać wcześniej, a nie dopiero 
na sesji. 

Radny Drabiński zapytał, czy 
radca nadal podpisuje. się pod 
uchwałą o zarobkach burmistrzów. -
Tak - krótko odpowiedział radca, po 
czym dowodził słuszności przygoto
wanej i przegłosowanej już uchwały. 
Radny Drabiński wytknął jednak 
brak pewnej podstawy prawnej z 
1994 roku, umożliwiającej 
kształtowanie wynagrodzeń burmi
stri6w według stawek pod8nych na 
poprzedniej sesji. - Jest to moja wi
na, taka pozycja powinna być -
przyznał radca, tłumacząc jedno
cześnie, że brak podstawy nie świad
czy o niezgodności uchwały z pra
wem. 

BURMISTRZ 
KULTURALNA 
I GOSPODARNA 

Przed przyjęciem przez radnych 
planów pracy komisji, radni 
jednogłośnie uchwalili, że 
uzupełniają składy komisji RM o 
dwie osoby. Burmistrz Janina Stel
maszek, zgodnie z własną wolą, 

będzie pracować w komisjach: 
oświaty, kultury, zdrowia i opieki 
społecznej oraz finansów i rozwoju 
gospodarki miejskiej. Komisję .fi
nansów i gospadarki 7.asiljł także Je
rzy Hadryś. Po tej decyzji radni 
jednogłośnie przyjęli plany pracy ko
misji na drugie półrocze 1994 roku. 

Nie taki kataster straszny! 

Podałek od nieruchomości 
Polska jest jednym z ostatnich 

krajów świata, w którym obowią
zuje podatek od nieruchomości li
czony od powierzchni, a nie od 
wartości. Mamy więc do czynienia 
z paradOksalnymi sytuacjami, kie
dy to właściciel kilkunastomiliardo
wej posiadłości płaci taki sam poda
tek jak jego sąsiad mieszkający w 
skromnym budynku. 

Zapowiedziana latem tego roku 
inwentaryzacja wartości nierucho
mości i zmiana formuły podatku od 
nieruchomości wywołała histeryczną 

reakcję społeczeństwa. W gazetach 
ukazały się artykuły przedstawiające 

groźną wizję takiego podatku. 
Przedsiębiorcy będą pozbywać się 
gruntów i budynków, właściciele bu
dynków przed przybyciem taksatora 
będą wybijali okna, aby na doko
nujących wycen wartn{ci nierucha
mn{cj wywrzeć jak najgorsze 
wrażenie. Wszystko dlatego, 11:, poda
tek wwysokn{cj 1 % od wartości nieru
ch()lllOŚci jest rujnujący, a wwysoko9i 
10% to nic innego jak ponowne nacjo
nalizowanie nieruchomości. 

Na zorganizowanej w 
~ . 

patdzierniku przez krakowski Insty-
tut Nieruchomościami konferencji 
na temat podatku katastralnego wy
kazano, 11:, nie taki diabeł straszny 
jak go malują. Po pierwsze dlatego, 
że stawka opodatkowania to będą 
promile, a nie procenty warto~ci 
nieruchomości. Nie można stawiać 
znaku równości między wartością 
nieruchomo~ci a podstawą opodat
kowania. Trzeba wiedzieć, że nie 
cała wartość katastralna nierucho
mości będzie podstawą opodatko
wania. Odpowiednia konstrukcja 
podatku zróżnicuje tę wartoŚĆ. Na 
oszacowanie nieruchomości potrze
ba kilku lat; trzeba opracować pro
cedury szacowania nieruchomości. 
Wszelkie działania w tym zakresie -
podkre.~lono na konferencji- powin
ny odbywać się przy otwartej kurty
nie. Podatnik powinien wiedzieć, ja
ki podatek będzie płacił i za co. 
Dlatego wartość nieruchomości mu-

si być ustalona w sp0s6b obiektyw~ 
w sensie ekonomicznym i prawnym .. 

Na konferencji rozważano trzy 
tryby szacowania nieruchomości. 

Pierwszy to wycena dokonana przez 
samego podatnika - on sam 
ustalałby, ile warta jest nierucho
moŚĆ. Drugi - gdy wyceny dokonuje 
niezależny ekspert-rzeczoznawca 
pod nadzorem państwa. Trzeci 
sprowadzałby się do oceny 
urzędowej, dOkonywanej przez spe
cjalnie do tego celu powołane 

urzędy katastralne. 
Przygotowane dla Krakowa stu

dium na temat skutków gospodar
czych i strategii wprowadzania po
datku od nieruchomości, które 
prezeątowano 'podczas konferencji, 
pokazuje 11:, wprowadzenie. podatku 

. od nieruchomości będzie korzystne 
dla miasta. Uzyska ono zwiększone 
dochody budżetowe, podatek od 
wartości będzie sprawiedliwszy dla 
mieszk.aóców niż obecny oparty O 
powierzchnię, a stawki podatkowe w 
żadnym razie nie zrujnują podatni
ków. 

Dyskutowano np. propozycję, aby 
pierwszym krokiem na drodze re
formowania podatku od nierucho
mo~ci było umożliwienie gminom 
decydowania o wyborze podsta
wy opodatkowania nierUChomoŚCi, 
pomagając im w obliczaniu lej pod
stawy. Gminy będą następnie same 
wybierać, czy chcą zachować dotych
czasowy system, czy wprowadzać no
wy - oparty o wartość, czy też· 

zastosować system mieszany. . ! 

Na świecie podatek od nierucho- ... 
mości jest związany z jej wartOŚCią, 
funkcjonuje od lat i jest podstawo
wym i najbardziej stabilnym źródłem 
dochodów samorządów. Podstawę 
opodatkowania stanowi przeciętnie 
50% warto~ci budynków i 80% war
tości gruntów. W niektórych krajach 
slosuje się jedynie podatek od war
to~ci gruntów, bo jest to rozwiązanie • 
najprostsze. 

Elżbieta Maj 
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adni wybrali lawni 
Ławnicy Sądu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu - do orzekania w 
sprawach z zakresu prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych: Jadwiga 
Stec, Ryszard Krzemień, Bronisława 
Kryk, Wanda Głowacka. 

Ławnicy Sądu Wojewódzkiego we 
'Yr.ocławiu do orzekania w sprawach 
cYwilnych, gospodarczych i karnych: 
Stanisław Lipiński, Leonard Garbo
wski, Szczepan Kobel. 

Ławnicy Sądu Rejonowego w 
Oławie do orzekania w sprawach z 
zakrcsu prawa pracy: Anna Zygmunt, 
Danuta Węcłowska, Bolesław Bień, 
Regina Smukowska, Maria Czerka
wska, .Józefa Kosowieka, Krystyna 
Jazienicka, Bożeno Pryjdo, 
Stnnisław Biennajer, Anna Knaro, 
Danuta Różycka, Adelajdo Lange, 
.Janino Babijczuk, Maria Szumejło, 
Elżbieta Cyganek. 

Ławnicy Sądu Rejonowego w 
Oławie do orzekania w sprawach cy
wilnych, rodzinnych i karnych: 
Czesławo Kwiatkowska, Marian 
Puszka, Bogumiło Kaczmarek[ .Jo
nina Klesz, Krystymł Pondo, To
masz Perski, Tadeusz Ciupak, Jó
zefa Pili, Władysław .Jakubowicz, 
Edward Chudy, Marian Grygiel, 
Wiesława Kalinowska, .Janina 
Omen, Tadeusz Rosół, Zbigniew 
Siręga, Czesława CzecbowsJul, jo
nina Kastelik, lIalina Kluka, Józef 

Borowik, Andrzej Buczek, Zdzisław 
Flluba, Wojciech Kozioł, Władysław 
Łuczkiewicz, Andrzej Rymasze
wski, Anna Sieradzb, Marla 
Szwed, Wacław Szetelnicki, Kazi
miera Cienlucb, Ryszard Dorczak, 
Mieczysław Grzegorczyk, Zdzisław 
Gręziak, Krzysztof Jakubiszyn, 
Władysław Jurczak, Adom Jaworski, 
Urszuln Kierkka, Ryszard Łunie
wski, Edward Mek, Maria No
wakowska, Ewa Tarnik, Zdzisław 
Chałos, Lucyna Donarska, Anna 
KukJa, Zbigniew Liwoczko, Zotia 
Łania, Marek Bobu la, Jan Gór
nink, Józefa Kucharska, Henryk 
Medecki, Henryk Szwed, Tadeusz 
Sa cha, Tadeusz Zawer, Adam 
Kamiński, Zbigniew Czerwiński, 

Halina Rosół, Urszula Chrobak. 
Ławnicy Kolegium do Spraw 

Wykroczeń prży Sądzie Rejonowym 
w Oławie: Teresa Dembowska, Ce
lina Fizek, Artur Juszczyk, Michał 
Kiec, Artur Klimczak, Danuta 
Kubaczyńska, Krystyna Lala, 
Stanisława Lebieił:tińska, Regina 
Leszczyńska, Dariusz Michnlacki, 
Rozolia Mazur·Skotnicb, Tade
usz Niediwledzld, 'WoJciecb Olejni
czenko, Witold Olczyk, Genowefa 
Pawelsb, Danuta Przygoda, Maria 
Rausińska, Ryszard Urbański, An· 
na Głąb. 

Szara strefa atakuje 

Praca na czarno 
Zdaniem Tndeusza Sułkowskiego, 

Głównego Inspektora Pracy, co naj· 
mnjej 10% osób - szczególnie zatru
dnio~ych w sektorze prywatnym, a 
więc bd 500 do 600 tys. ludzi pracuje, 
w mniejszym lub wi«kszym stopniu, 
na c('..arno. Ludzie ci sami pozba
wiają si« uprawnień emerylalnych i 
ubezpieczeniowych, ale rosnące bez
robocie wymusza na nich poddanie 
się dyktatowi pracodawców. 

Straty Skarbu PaństwlI z tytułu 
zaniżonych w związku z tym podat
ków Państwowa Inspekcja PraL'Y 
ocenia na 1-1,5 bln złotych rocznie.
Do tego, mówi Tadeusz Sułkowski, 
należy dodać od trzech do pięciu bi
lionów nie opłacanych składek ZUS. 

PIP alarmuje: szara strefa ata· 
kuje! Przestrzeganie prawa pracy 
jest przez pracodawców coraz po. 
wszechniej ignorowane· z oczywistą 
szkodą dla pracowników i dla Skar-
bu Państwa. . 

Kontrole przeprowadzone przez 
PIP w 1159 zakładach ujawniły, że w 
24% przypadków pra-
cownicy byli zatrud· 
niani bez jakiejkol· 
wiek formalnej umo· ....... :.:.:.:.:.:.:.:.:,:.,~;m;y:. 
wy o pracę. W 14% 
zakładów omijano 
prawo, zawierając z 
pracownikami umo· 
wy-zlecenia, mimo że 
charakter obowiąz

ków wskazywał, iż 

należało zawrzeć 

umowę o pracę. Inną 
formą obchodzenia 
prawa jest nawiązywa· 

nie z pracownikami krótkotrwałych, 
wielokrotnie następujących po so
bie, umów o pracę, co stabilność 
miejsca pracy czyni oczywistą fikcją, 
a zarazem pozbawia pracownika 
niektórych należnych mu 
uprawnień. 

Jeszcze powszechniej naruszane 
są prawa pracownika do wynagro
dzenia za pracę i do innych 
świadczeń, wynikających ze stosun
ku pracy. Kontrole przeprowadzo
ne przez PIP w 6141 zakładach 
pracy wykazały, że 75% z nich w 
rozmaitej formie narusza obowią
zujące przepisy. 

Najbardziej dolegliwe dla 
pracownika jcst niewypłacanie 

wynagrodzeń bądź zwloka w ich 
wypłacie. Dotyczy to 65% stwierdzo
nych nieprawidłowc:tci. Rosnącą 

tendencję wykazuje zjawisko 
wypłacania pracownikom 7..3 pełny wy. 
miar czasu pracy wynagrodzenia 
niższego, niż minimalne, okr~lone 
przez ministra pracy i polityki socjal-

nej. Występuje to zjawi
sko prlede wszystkim w 
zakładach sektora pry

.... :.:;.:.:.:.;.:.(€~ walnego. Stosunkowo 

~
~;;:; często zaniża si« 
":.J również wynagrodze

. nie za urlop wypo. 
,I czynkowy, nie wypłaca 
I ekwiwalentu 

pieniężnego za nie wy
korzystany urlop wy
poczynkowy oraz za 

odzież roboczą, jej pra
nie i konserwację. 

Marek Burczyk 

Rzeźnia na sprzedaż 
Zarząd Miejski w Oławie podjął 

decyzję w sprawie ogłoszenia przetar
gu na sprzedat nieruchomości 
położOnej przy ul Rybackiej 30. Są to 
obiekty starej rzeźni wraz z budyn
kiem mieszkalnym. Pamiętamy, że 
~niej stara rzeźnia była powodem 
wielu skarg mieszkańców na jej 
uciążliwość (hałas, smród). Jak się do
wiedzieliśmy od burmistrz Oławy Jani-

OłaWski dworzec autobusowy, 
wybudowany przed 25 laty, jest re
montowany. Trwają prace wewnątrz 
budynku, przebudowywane są węzły 
sanitarne, trwa remont poczekalni 
oraz holu, dworzec wzbogaci się o 
nowy, podwieszany sufit, a także o 
bardziej szczelne drzwi. Ściany po
kryte zostaną nowym tynkiem. W 
przyszłym roku przyjdzie czas na ele
wacje zewnęlrzną i teren wokół 
dworca. Wydatki na remont. i mod
ernizację pochłoną prawdopodob· 
nie ok.1,5 mld zł, ale trzeba 
zaznaczyć, że wiele prać wykonają 
sami pracownicy przedsiębiorstwa. 
Jak się jednak dowiedzieliśmy, ar-

ny Stelmaszek, w przelargu wyraźnie 
będzie zaznaczone, że obiekt prze
znaczony ma być na usługi 
nie uciążliwe dla otoczenia, zgodnie z 
planem zagospodarowania miasta. 

Według naszych informacji, ku
pnem tej nieruchomości zaintereso· 
wany jest m.in. Edward Czernik z 
Godzikowic, właściciel ubojni i 
zakładu przetwórstwa mięsnego. 

chitekt rejonowy wydał nakaz 
wstrzymania prac remontowych, 
które wykonywane są samowolnie, 
bez uzyskania wymaganych prawem 
uzgodnień - chodzi m.in. o zmianę 
drzwi wejściowych do budynku. Po 
remoncie obiektu, przyjdzie czas na· 
komputeryzację dworca, być może 
także zostanie otwarty dworcowy 
sklep spoźywcl}'. Co będzie z resztą? 
Jak na razie nadal nie ma żadnego 
baru, w którym klienci mogliby coś 
zjeść, natomiast kosztem holu i po
czekalni, dworzec zmienił się w dom 
towarowy, którego przedłużeniem są 

kioski rozsiane wokół obiektu 
. (ck) 

OFERTA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA 
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) 

DLA POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
NA 1995 r. w PZU (woj. wrocławskie) 

TABELA ROCZNYCH STAWEK TARYFOWYCH 

Pozycja tnryty 
1. 
2. 
3. 
4. 

Pojemność sk~kown slInUm w cm3 

do900x/ 
od 901 do 1250 
od 1251 do 1500 xxi 
powyżej 1500 

Wysokość składki w zł. 
1.050.000 
1.600.000 
2.450.000 
3.400.000 

xl - w lym również CINQUECENTO 
xxi - w tym również samochód marki WARSZAWA oraz samochody osobowe 

PSO, FIAT 125p i POLONEZ o pojemno~ci silnika do 1600 

W 1995 r. POSIADACZE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
ZA WJERAJĄCY OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC 

NABYWATĄPRAWODO BEZSKŁADKOWEGO 
UBEZPIECZENIA ZIELONEJ KARTY. 

POSIADACZE INNYCH POJAZDÓW NIŻ SAMOCHODY 
OSOBOWE, UBEZPIECZENI W PZU SA 

KORZYSTAĆ BĘDĄ W UBEZPIECZENIU ZIELONEJ KARTY 
TAK JAK DOTYCHCZAS Z 80% OBNIŻKI SKŁADKI. ' 

5. Autobusy, przyczepy autobusowe i trolejbusy 4.500.000 
6. Samochody ciężarowe o ład . do 2\, samochody 

ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy xxxi 1.700.000 
7. Samochody ciężarowe o ład. powyiej 2\ onłZ ciągniki 

samochodowe siodłowe i balastowe 2.800.000 
8. Samochody specjatne (pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, 

polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz sam. ciężarowe 
o napędzie elektrycznym 1.150.000 

9. Przyczepy ciężarowe o ład. do 400 kg oraz inne pojazdy
przyczepy i jednoosiowe prl}'czepy ciężarowe przystosow. do 
ciągnięcia przez ciągniki 170.000 

10. Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy 
ciężarowe o ład. do 2\ z wyj.przyczep wymienionych w poz.9 220.000 

11. Przyczepy ciężarowe o ład. powyżej 2t i naczepy 250.000 
12. Ciągniki z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz.7 

230.000 
13. Motocykle dwukołowe i tpYkołowe, wózki inwalidzkie o 

poj. silnika powyżej 50 cm 230.000 
14. Motorowery, wózki inwalidzkie, motocykle 
o poj. silnika do 50 cm3 110.000 

xxxi - za mikrobus uważa si" autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15. 

SYSTEM ZNIŻEK 

1. Za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia: 
- 20% po 2 latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, 
- 30% po 4 latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, 
- 40% po 5 lalach bezszkodowego przebiegu ubezpicczenia, 
- 50% po 6 latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, 
- 60% po 10 latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. 
2. Za kontynuację ubezpieczenia w PZU S.A. - S%. 
3. Przy jednorazowej opłacie składki rocznej -10%. 

Szczepienie 
psów! 

3 

Przypomina się o obowiązku zasz
czepienia psa przeciw wściekliźnie. 

Szczepieniu podlegają psy 
powyżej drugiego miesiąca życia 

(można zaszczepić również kOla). 
Szczepienia prowadzi Lecznica 

dla Zwierząt w Oławie przy ulicy 
Lechonia 1, tel.30-011, w dni robo
cze od godz.8.00 do 10.00 i od 16.00 
do 20.00 przez całY rok. 

Koszt szczepienia 
(do końca 1994 r.) - 40.000 zł. 

[ . : 

Rado, basen ... 
Dwa tygodnie temu Klub 

Przedsiębiorców i Pracodawców w 
Oławie wystosował do Rady Miej
skiej w Otawie pismo z propozycją 
zaadaptowania hali, znajdującej się 
w pokoszarowym kompleks ie przy 
ul.Młyńskiej, na kryty basen kąpielo
wy. Z inicjatywą taką wystąpił jesz
cze podczas trwania kampanii' wy
borczej do samorządu Stanisław 

Lorenz, obecnie prezydent Klubu 
Przedsiębiorców i Pracodawców. Je
go pomysł poparło wtedy Porozu
mienia na Rzecz Rozwoju Miasta . . 

- Oczekujemy zaproponowania 
terminu spotkania przedstawicieli sa
morządu Oławy i naszego kJubu, na 
kt6rym omówione zosłBlyby wstępne 
warunku dotyczące inicjatywy - pisze 
w imieniu klubu prezydent Lorcnz. -
Nadmieniamy, że członkowie nasze
go klubu zainteresowani są uczest
nictwem w budowie tego basenu i 
uwaiamy, że miastu naszemu po-
trzebny jest taki obiekt. (r) 

LUDZKA PAMIĘĆ 

Motto: 
"Jeieli my r.apomnimy o Nich, to 

niechaj Bóg r.apomni o nas" 
(gen.WładYNław Anders) 

Pierwszy dzień listopada. Cmen
tarze, jak co roku, pełne ludzi od
wiedzających groby swych 
najbliższych. Groby uporządkowa
ne, ukwiecone, oświetlone. Nastrój 
refleksji nad przemijaniem tego, co 
ziemskie. Ale i mySI, że przecież 

zmarli żyją wciąż w naszej pamięci, 

bo pamięć ludzka, dobra pamięć lu
dzka to tak naprawdę jedyne, co 
możemy po sobie na tym najlepszym 
ze światów zostawić. 

A w centrum miasta - ciche lapi· 
da~um poświęcone dziejom Ojczy
zny, jej losom tworzonym i 
przeżywanym pnez naszych przod
ków, którzy już odeszli. Odeszli chy
ba w mrok zapomnienia • lak jak 
zapomniany był w tym dniu Pomnik 
Losów Ojczyzny. Jak to się stało, te 
niemal nikt z nas nie uświadomił so
bie, że pod tym krzyżem też 

naletatoby zapalić znicz na znak 
hołdu wobec "wielkich m'tżów", o 
których mówi inskrypcja na pomni
ku? Są wSród nich również oficero
wie z Katynia, których wspomina 
gen.Anders. 

A wciąż mamy usta pełne haseł 
o patriotyzmie, wolności, miłości Oj
czyzny ... 

Grażyna Notz 
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By~O JEST B~DIIE 
-
Uniwersytet 
dla rodziców 

cykl otwartych wykJadów 
- spotkaó 

19 XI 94, godzina 16.00 - ksc-dr 
tanisław Paszkowslci "Zadania ro

dziny chrześcijańslciej w świecie 
współczesnym" 

10 XII 94, godzina 16.00 - mgr 
Alicja Krywejko "Wychowanie dzie
cka w rodzinie" 

*** 14 l 95, godzina 16.00 - dr Ry-
szard Poprawa "Psychologiczne za
sady zdrowych relacji w rodzinie" 

18 II 95, godzina 16.00 - dr 
Wiesława Stefan "MęskOŚĆ i kobie
COŚĆ w relacjach rodzinnych" 

llIII95,godzina 16.00-drBar
bara Kobusińslca "Kształtowanie 
indywidualności dziecka" 

22 IV 95, godzina 16.00 - dr Ry
szard Poprawa "Zachowania 
nałogowe - epidemia naszych cza
sów" 

13 V 95, godzina 16.00 - b. lic. 
Stanisław Orzechowslci "Chrześcija
nin w rodzinie" 

10 VI 95, godzina 16.00 - prof. 
dr hab. Jan Miodek "Język w rodzi
nie" 

Zapraszamy wszystkich, którzy 
już są rodzicami, mają w przyszłości 
talci zamiar lub chcieliby pomagać 
rodzicom. 

Spotkania będą odbywały się w 
salce nr 5 przy kościele Matki Bo
slciej Pocieszenia w Oławie. 

• 
Trwa remont skrzyżowania 

ul.Ghrobrego i 3 Maja, które od lat 
~ło zmorą oławslcich lcierowców. 
Ustawiono nowe krawężnilci, wy
równano tereny zielone - mamy 
nadzieję, że przyjdzie kolej na 
naprawę nawierzchni, wielokrotnie 
już łatanej. 

• 
W konkursie na stanowisko or

dynatora oddziału dziecięcego 
oławslciego szpitala zwyciężyła (po 
dogrywce) dr Krystyna Trojniak, 
popierana m.in. przez część radnych 
- sama tald.e pełni tę funkcję. 

• 
Nareszcie rozpoczęto remont 

zabytkowej lcamienicy w Rynku, 
między budynlciem USC a gmachem 
PKO. Kamieniczka, która lcillca lat 
temu trafiła w prywatne ręce, od 
dawna straszyła brzydotą, co stało 
się jeszcze bardziej rażące po wyre
montowaniu budynku obok. 

• 
Firma Appetorr z Oławy od kil

ku tygodni stara się o 
wydzierżawienie na 10 lat kortów 
miejskich. Planuje ich rozbudowę 
oraz zorganizowanie tenisowej 
szkółlci dla młodzieży. Korty obecnie 
są administrowane przez OCKF. 
Decyzji władz miejslcich w tej spra
wie jeszcze nie znamy. 

• 
13 listopada, w Brzegu, w 

kościele Św.Mikołaja odbędzie się 
nabożeństwo fatimslcie. Na uroczy
stOŚĆ przywieziona zostanie figurka 
MatIci Bożej z Wambierzyc, patron
ka i opiekunka rodzin polslcich. Po
czątekspotkania o gadz.20, msza św. 
ogodz.21. 

• 
Redakcja pisma społecznego, 

politycznego i gospodarczego "Ob
serwator - Gazeta Terenowa" 
wzmocniona została ostatnio kilko
ma radnymi. Oprócz Bogdana Olej
nika (szefa), w stopce redakcyjnej 
zauważyliśmy radnych: Lesława Ra
ka, Marka Kłeczka i Ireneusza 
Pętała, wiceprzewodniczącego RM. 
Pamiętając, że "ojcem chrzestnym" 

i~ł· . t ,_ , l' - .,-
łfi- l' 

W dniach od 24 października do 
6 listopada w rejonie podległym 
działaniom KRP Oława odnotowa
no 26 zdarzeń. M.in.: 2 wypadki 
drogowe, 4 włamania do samocho
dów, 6 włamań do piwnic, jedną 
kradzież samochodu, 3 włamania 
do kmórek, po jednym do sklepu, 
stacji benzynowej i przedszkola, 
jedną kradzież kieszonkową. 

WYPADKI 
24 patdziernika wydarzyły się 

dwa wypadki drogowe. Jeden o 
godz.10.30 w Oławie na ul. 11 listo
pada, gdzie kierujący fiatem 125p, 
jadąc z lcierunku Wrocławia, 

potrącił 65-letniego rowerzystę, któ
ry nagle zjechał do osi jezdni bez 
upewnienia się, czy nie jest wyprze
dzany i nie sygnalizując manewru. 
W wyniku potrącenia, rowerzysta 
doznał obrażeń ciała, w tym 
złamania kości udowej. 

Drugi wypadek miał miejsce o 
godz.12.30 na trasie Groblice-Mar
cinkowice. Kierujący samochodem 
star z przyczepą, jadąc z kierunku 
Oławy, z powodu zbyt blislcjej 
odległości od poprzedzającego go 
samochodu osobowego mercedes, 
chcąc uniknąć najechania na niego, 
zderzył się czołowo z samochodem 

Długów nie weźmiemy 
3 listopada władze Oławy 

spotlcały się z przedstawicielami 
wrocławslciego kuratorium, w spra
wie ewentualnego przejęcia przez 
miasto szkół podstawowych. Pod
czas spotkania ustalono lcilka 
ważnycb spraw. M.in. Oława 

otrzymała zapewnienie, że jeśli Ra
da podejmie decyzję o przejęciu 

szkół podstawowych od l stycznia, 
zadłużenie szkół (wg stanu na 31 
grudnia 1994 r.) pozostanie w kura
torium. Długów zatem nie 
weźmiemy na swoje (i budżetu) bar
ki. Jeżeli chodzi o pierwszą wypłatę 
dla nauczycieli (przypomnijmy, że w 

gazety jest w pewnym stopniu Wal
demar Wiązowski, pismo wydaje się 
dostatecznie "nasycone" radnymi. 
Gdy dodać do tego radnych z "WO", 
olcaże się, że dosłownie pół Rady 
Miejskiej para się amatorsko dzien
nilcarstwem. 

• 
• 

Ekspozytura nieczynna 
Bank .Zachodni informuje. że z 

powodu prowadzonych w ebpozy
turze w ratuszu prac remontowych, 
będzie ona nieczynna od 11 listopa
da do końca roku. Pełny zakres 
usług, z jakich do tej pory można 
było korzystać w ratuszu, orerowa
ny jest w nowej siedzibie oddziału 
przy ul.3 Maja 2a, w godz.8.17. Po
nowne otwarcie ekspozytury nastąpi 
2 stycznia 1995 roku. Pracownicy 
banku twierdzą, że usługi w wyre
montowanej placówce w pełni 7.8do
wolą oczekiwania k1ientów.(ck) 

ciężarowym ford. W wyniku zderze
nia pojazdów, kierowca forda 
doznał złamania żeber. 

BYŁ POLONEZ 
W nocy z 25 na 26 października, 

w Oławie, z ulicy 1 Maja skradziono 
poloneza wartości 130 mln zł. W wy
niku natychmiastowych działań poli
cji, samochód odzyskano i zwrócono 
właścicielowi. 

MIŁOŚNICY KRAKOWA 
W nocy 26 patdziernilca, o 

gadz.4, w Siechnicach, na przystan
ku PKS, policjanci KRP Oława wyle
gitymowali dwóch chłopców. Byli to 
15- i 16-letni chłopcy z Frankfurtu 
n/Odrą: Oświadczyli, że przyjechali 
do Polski z zamiarem zwiedzenia 
Krakowa, lecz ze względu na brak 
pieniędzy, podr6żują olcazją lub po
ruszają się pieszo. Mieli ze sobą ple
cak z chlebem. Śmiałków przewie-

szkole płaci się "z góry"), w kurato
rium obieca'no, że najpóźniej do 25 
grudnia subwencja na płace powin
na już być w kasie miejskiej. Gene
ralnie możemy się spodziewać, że 
subwencja będzie wynosiła tyle, ile 
wydano w roku 1994 na oświatę plus 
7,5 %. Jeżeli cbodzi o inwestycje, 
zanosi się na dość poważne zmiany, 
choć nadal będą one finansowane 
przez kuratorium do spółlci z samo
rządami. W dniach 14-16 listopada 
kuratorium zaprasza do siebie wójtów 
i burmistrzów z naszego wojewódz
twa, aby wspólnie wypracować zasa
dy współfinansowania inwestycji 
oświatowych w gminach.(ck) 

Quo vadis reformo aśwlatawa ? 

W toczącej się właśnie dyskusji 
na temat systemu oświaty kluczową 
rolę odgrywa samorząd terytorialny. 
To na nim, w najbliższym czasie 
spoczywać będzie, cały ciężar prowa
dzenia szkoły: Samorządy uważają, 
że proponowane zmiany w ustawie o 
systemie oświaty mają cbarakter 
doraźny, nie są przystosowane do 
zakładanych reform terytorialno
ustrojowych, a nawet pozostają z ty
mi reformami w istotnej sprzecz
ności. Najogólniej mówiąc chodzi o 
to, czy szkoła ma być autentycznie 
samorządowa, a więc utrzymywana i 
prowadzona przez samorząd, 
uwzględniająca podmiOlowo~Ć ucz
nia i zapewniająca rodzicom wpływ 
na to, co się w niej dzieje. 

Nie wszyscy w samor7.ądach 
uważają, że zbliżamy się do 
pożądanego modelu szkoły. Zapro
ponowany przez MEN projekt no
welizacji ustawy o systemie OŚwiaty 

ziono do Policyjnej Izby Dziecka we 
Wrocławiu, powiadamiając Konsu
lat Niemiec we Wrocławiu. 

POŻAR 
27 października, ok.godz.16, na 

polu w pobliżu Nowego Dworu, 
wybuchł pożar, w wyniku którego 
spaliło się 80 ton słomy żytniej war
tości 15 mln zł, na szkodę spółki 
AGROPOL Ż Polwicy. 
WŁAMANIE DO SKLEPU 

W nocy z 27 na 28 października, 
nieznani sprawcy dokonali włamania 
do sklepu w Siedlcach, z którego 
skradli wódkę i papierosy r6żnych 
gatunków oraz kosmetyki. Straty -
ok.9 mln zł. . 

TO NIE BYŁ 
PRZEDSZKOLAK 

W nocy z 29 na 30 października, 
w Oławie, przy ul.Lipowej, nie usta
lony sprawca włamał się do przed-

spotlcał się z dość chłodnym 
przyjęciem w samorządach. Co kry
tykują samorządowcy? 

Uważają, że brakuje możliwości 
sku tecznego zarządzania szkołami w 
sytuacji, gdy istnieją dwa różne orga
ny prowadzące szkołę. 

Rola gminy sprowadza się do 
"zarządcy i administratora" szkoły. 
Nie miałaby ona natomiast wpływu 
na sprawy doboru lcadr. Co więcej, 
administracja rządowa w osobie ku
ratora, będzie miała szerokie kom
petencje kontrolno-nadzorcze wo
bec gmin w zakresie zadań 
oświatowych. Gmina ma więc dbać O 
to, aby uczniom byłe ciepło, woda 
nie kapała z dacbu, natomiast rze
czywiście istotne uprawnienia pozo
staną nadal w rękach rządu. Szcze
gólnie widoczne jest to w sytuacji, 
gdy kuratorium będzie nie tylko or
ganem nadzoru pedagogicznego, 
lecz także administracyjnego wobec 
gmin prowadzących szkoły. Jedno
cześnie kurator nie chce ponosić 
pełnej odpowiedzjaln~ 7.8 poziom 
kształcenia. Będzie on w tych sprawach 
wydawał zalecenia, którym bez dysku
sji musiałyby się podporządkować 
gminy. 

Odebranie gminom uprawnień 
typu partnerskiego w odniesieniu do 
organów nadzoru pedagogicznego, 
czego wyrazem jest zakaz jak:iejkol
wiek ingerencji w działalność peda
gogiczno-wycbowawczo-opiekuńczą, 
rodzi uzasadnione wątpliwości, czy 
nasze szkoły będą szkołami samo
rządowymi. Nie chodzi o to, aby 
państwo nic mialo wpływu na to, co 
się dzieje w szkole, lecz o to, aby 
swoimi kompetencjami podzieliło 
się z samorządami: W przeciwnym 
razie, reforma oświatowa będzie 
zwykłą reorgani7.8cją. Samorządy 
nie wyobrażają sobie, aby dyrektor 
szkoły był powoływany przez 

Ku przestrodze 

szkola Miejskiego Nr2, skąd skradł 
magnetowid orion nr 662-33299033, 
radiomagnetofon grundig nr rr-
1120921350 oraz gramofon OWS-
127. Straty - 10 mln zł. i • 

SKRADŁ PROSIAKA 
W nocy z 4 na 5 listopada, w 

Oławie, przy ul.Spacerowej, niezna
ny sprawca włamał się do chlewu, z 
którego ukradł prosię o wadze 60 kg. 

* 
Podczas ostatniego świąteczne

go weekendu, radio i telewizja szero
ko informowały społeczeństwo o 
zwiębzonym natężeniu ruchu dro
gowego oraz przestrzegały przed wy
padkami. W naszym rejonie, w tych 
dniach nie odnotowano żadnego wy
padku drogowego. 

opr. Zenon Modzelewski 

administrację rządową jedynie po 
zasięgnięciu opinii zarządu gminy. 
Dyrektorzy będą dysponować samo
rządowymi pieniędzmi, będą 
odpowiadać za realizację "budżetu" 
szkoły, lecz nie będą za to odpowie
dzialni przed samorządem i 
mieszkańcami wspólnoty lokalnej. 

Problem pieniędzy w oświacie, 
co wykazały doświadczenia gmin, 
które przejęły szkolnictwo, nie spro
wadza się tylko do icb braku. Chodzi 
o racjonalizację wydatkÓW, o rzeczy
wistą reformę oświatowych finan
sów. Bez zapewnienia gminom sze
rokich kompetencji w tym zakresie, 
utrwali się wadliwa i nicracjonalna 
struktura wydatków. Będziemy mie
li do czynienia z rosnącym niedobo
rem Srodków, rozrostem biurokracji 
szkolnej, zwłaszcza aparatu nadzorl;l 
pedagogicznego. 

Projektowane zmiany uciekają 
od odpowiedzi na pytanie: jak 
zracjonalizować zatrudnienie w 
szkołach? Nauczycielskie związki i 
reprezentacje nie chcą o tym nawet 
słyszeć, strzegą swoich przywilejów i 
nie godzą się na żadne ustępstwa . 

Czy szkoły będą prawdziwie sa
morządowe, a więc czy w ogóle uda 
się reforma oświatowa, przekonamy 
się już niebawem. 

Elżbieta Maj 

Wójt W sądzie 
Rozprawa przeciwko byłemu 

wójtowi gminy Oława rozpocznie 
się w Sqdzie Rejonowym 22 listopa
da o godz.lO. Przypominamy, że 

oskarżenie zarzuca byłemu w6jtowl 
m.in. przyjęcie w związku z 
pełnioną funkcją publiczną ko
rzyści majątkowej oraz nakłanianie 
pracownika urzędu do srałszowania 
dokumentów przetargu.(r) 

" 



• 
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Z prac Rady Miejski~j w Jelczu-Laskowicacb Czyścić kominy 
, Na ostatniej (21.X.94) sesji Ra

dy Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 
podjęto kilkanaście uchwał, których 
wykonanie zlecono Zarządowi Mia
sta i Gminy. M.in.: 

• Uchwalono regulamin organi
zacyjny (wraz z załączonym schema
tem) Urzędu Miasta i Gminy, w któ
rym określono dokładnie zakres 
działania i zasady funkcjonowania 
urzędu, poszczególnych komórek 
organizacyjnych oraz zakres spraw, 
którymi zajmuje się burmistrz - Bog
dan Szczęśniak, a tak:że wiceburmi
strzowie - Lech Sofiński i Stanisław 
Grzesik. Urząd podzielono na 4 
wydziały: Rolnictwa i Gospodarki K0-
munalnej - kierownik Lech Sofiński, 
Administracyjno-Społeczny 

Stanisław Grzesik, Finansów - Bar
bara Lipińska (skarbnik), Urząd 

Stanu Cywilnego - Jadwiga Stal, Biu
ro Rady Miejskiej prowadzą Krysty
na Górczyńska i Maria Tempka. 

Funkcję radcy prawnego pełni 
Elżbieta Uniatowicz-Bojko. 

Sekretariat - Lidia Wojtasik. 
W schemacie Urzędu są taltt 

3 jednostki organizacyjne: Miej
sko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu - dyrektor Halina Panyka, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej - kierownik Iwona Ek
hardt, Zakład Gospodarki Komu
nalnej - dyrektor Romuald Piórko. 

W uchwale określono te:ż dni i 
godziny, w których Urząd jest czyn
ny. W poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki Urząd pracuje od 7.30 do 15, 
w środy od 7.30 do 16, a w kazdą 
pierwszą sobotę miesiąca • od 7.30 
do 13. 

• W celu wyeliminowania przy
padków skupu złomu stalowego, 
staliwnego, żeliwnego i kolorowego 
pochodzącego z niewyjaśnionych 

źródeł, ' Rada Miejska kolejną 

uchwałą zobowiązała kierowników 
wszystkich punktów skupu złomu do 

~isłego ewidencjonowania skupu z 
uwzględnieniem danych o osobie 
dostarczającej złom do punktów 
skupu. Wykonywanie tej uchwały w 
praktyce kontrolowane będzie okre
sowo przez pracowników Urzędu. 

• Radni przegłosowali kontro
wersyjną uchwałę o zwiększeniu 

ilości punktów sprzedaży napojów 
alkOholowych o zawarto~ci powyżej 
18% alkoholu. Na terenie miasta 
powstanie 6 nowych punktów, w 
sołectwach za~ aż 13. Wielu radnych, 
którzy głosowali za tą uchwałą, jest 
zdania, że jej wykonanie zostanie 
wstrzymane przez wojewodę (wszy
stkie uchwały RM są wysyłane do 
Urzędu Wojewódzkiego celem ich 
zatwierdzenia ). 

Jak napisano w uzasadnieniu tej 
uchwały, podjęto ją w oparciu 
ustawę o... wychowliniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alko
holizmowi. Prawdopodobnie ta 
sprzeczność nie ujdzie uwagi woje
wody. 

• Zatwierdzono listy ławników do 
Sądu Rejonowego w Oławie i Sądu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

Ławnikami Sądu Rejonowego 
do orzekania spraw cywilnych, ro
dzinnych i karnych zostali: Marian 
Broniszewski, Barbara Dworzyńska, 
Lidia Fąfer~o, Janina Gacek, 
Przemysław Gałęza, Bogdana 
Hryńczuk, Borys HryńCzuk, Zyg
munt Janusz, Piotr Lipiński, Bożena 
Palkowska, Halina Pawlak, Krystyna 
Sławska, Jan Trośniak i Czesław 
Zych. 

Funkcję ławników Sądu Woje
wódzkiego do orzekania w sprawach 
jak wyżej sprawować będą: 

Stanisław Grzesik, Wiesława Pa
czos, Wiesław Stramski i Małgorzata 
Wyrwas. Ławnicy SądU Rejonowego 
w Oławie do orzekania w sprawach z 
zakresu prawa pracy ,i ubezpieczeń 

społecznych: Eugeniusz Jaskuła, 

Andrzej Jaworski, Maria Kotowska, 
Ludmiła Kupczak, Lesław Olej nik, 
Janina Ołdyńska, Henryk Rogalski, 
Zbigniew Słupecki, Waldemar So
larz, Marek Starczewski i Zbigniew 
Stiller. 

Do orzekania w tych samych 
sprawach w Sądzie Wojewódzkim: 
Renata Godlewska, Henryk Kacz
marzyk i Czesława Lemiszko. 

• Radny Wit Suchy wnioskował 
o pomoc kolegów-radnych w zaku
pie drogich leków dla chorego rad
nego Tadeusza Domańskiego. 

Zaapelował, aby radni przeznaczyli 
na ten cel całą październikową dietę· 
13 radnych odpowiedziało na jego 
apel pozytywnie - podpisali zgodę na 
przeznaczenie swej diety na rzecz 
chorego kolegi. Kilku radnych 
zrzekło się czę~ci swej diety. 
Uchwałę o wyasygnowaniu dodat
kowej kwoty na pomoc dla chorego 
radnego podjął też Zarząd Miasta i 
Gminy. 

MS 

Domaniów 

Słucha) żony! 

Rozpoczęty okres grzewczy 
związany jest nieodłącznie z inten
sywną eksploatacją urządzeń i prze
wodów kominowych, co ma znaczą
cy wpływ na wzrost zagrożenia 

pożarowego. 
Corocznie odnotowujemy kilka

naście pożarów w obiektach miesz
kalnych, których przyczyny tkwią w 
złym stanie technicznym pieców, pa
lenisk, przewodów dymowych i spa
linowych. SzczegÓlnie groźne w 
skutkach mogą okazać się pożary 
powstałe w wielokondygnacyjnych 
budynkach mieszkalnych starej za
budowy ogrzewanych tradycyjnymi 
piecami węglowymi, w których ele
menty budowlane wykonywane są 
przeważnie z materiałów palnych, a 
przewody kominowe prowadzone są 
przez strychy i poddasza. 

Takich budynków w mieście jest 
bardzo du:Żo. Obecnie obowiązek 
zabezpieczenia obiektów, w tym 
m.in. dbałość o właściwy stan techni
czny przewodów kominowych oraz 
ich czyszczenie ciąży na wł~icielach 
zarządcach i użytkownikach, a regu
luje to rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listo
pada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, in-

nych obiektów budowlanych i tere
nów. 

Z dniem 1 stycznia 1995 r. wcho
dzi wżycie ustawa z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane, które jedno
znacznie okre~la, że przewody komi
nowe powinny być poddawane co
najmniej raz w roku okresowym 
kontrolom, dokonywanym przez 
osoby posiadające kwalifikacje za
wodowe stwierdwne przez izbę rze
mie~lniczą· 

Takie uprawnienia mają komi
niarze m.in. ze Spółdzielni Komi
niarskiej "Florian" w Oławie. 

Apelujemy o zainteresowanie 
sprawą wszystkich właścicieli i za
rządców budynków mieszkalnych, 
użytkowników kotłowni, a szczegól
nie wła~icieli indywidualnych go
spodarstw rolnych, o zapewnienie 
fachowego sprawdzenia stanu tech
nicznego przewodów kominowych. 

Należy liczyć się z tym. że pod
czas prowadzonych kontroli zwracać 
się będzie uwagę na udokumen
towanie realizacji obowiązku usuwa
nia zanieczyszczeń z przewodów dy
mowych i spalinowych. 

Odzież została pochwycona przez wystające z nie 
osłoniętego przegubu kardana zawleczkę i nawinięta na 
wał napędzający kombajn, którym był połączony z pra
cującym ciągnikiem. 

Obowiązki małżeńskie zakładają podział ról między 
mętczyzną a kobietą. Ewa'Zgrzeszyła nieposłuszeństwem, 
a nie takim czy innym łakomstwem. 

Wta~iciel zmarł w szpitalu wskutek odniesionych 
obrażeń wewnętrznych. Osierocił dwoje dzieci w wieku 
szkolnym. 

W państwach zachodnioeuropejskich stan maszyn 
rolniczych kontroluje policja. U nas rolnicy sami powinni 
dbać o przestrzeganie zasad BHP. Zbyt drogo kosztuje. 
wykształcenie fachowca i utrzymywanie niepetnych ro
dzin, żeby można było tu sobie pozwolić na lekko: 
myślność. 

W Domaniowie 44-letni gospodarz wybierał się na 
zbiór buraków z pola, które posiał na 5 hektarach. Na 
podwórku szykował kombajn. Dochodziła godz. 13.00. 

Przechodzący obok teŚĆ zauważył, że zięć jest wcią
gany za ubranie tyłem do maszyny. Usiłował wyłączyć 
traktor, ale dopiero przybyli na pomoc sąsiedzi unieru
chomili urządzenie. 

Ofiara wypadku miała opinię człowieka sumiennego. 
Osłona na wał napędowy była założona. To zabezpiecze
nie jednak nie wystarczyło. . 

Do tragedii mo:że by nie doszło, gdyby gospodarz 
wziął pod uwagę propozycję żony, wołającej go chwilę 
wcześniej na obiad. 

Andrzej Chorąży 

Wypada dziś rozpocząć od podziękowań, związanych z Dniem Wszystkich Świętych Z 
zasłyszanych opini~ z sygnałów napływających do redakcji i z własnych spostrzeteń wylania mi się 
teza, że to święto upłynęło w naszym mieście godnie i pogodnie. Poza jednym krytycznym głosem 
pod adreśem wyjątkowo hałaśliwej grupki i jej wyczynów, nie pasujących ani do tego miejsca, ani 
do tego święta - motna przyjąć, te licznie przybyła pótnym wieczorem na cmentarz młodziet 
olawska zachowywała się tym rą.zem porządniej nit rok, czy dwa lata temu. Dziękujemy Wam, 

Z poprzedniego roku stosowne nauki wyciągnęli dysponenci komunikacji miejskiej, którzy tym 
razem duto staranniej dopracowali swoją działalność w zakresie specjalnych linii autobusowych, 
łączących miasto z cmentarzami. Słyszeliśmy trochę pochwal, więc przekazujemy je PKS-owi 
Oława. 

Dobrze, lepiej niż rok temu, rozwiązano problem parkowania samochodów i regulacji ruchu. 
Przy "starym" cmentarzu urządzono dodatkowy parking na terenie koszarowym, a przy "nowym" tet 
znalazło się na to miejsce, zaś policja zadbała, by nie tworzyły się drogowe zatory. Nie udało się 
uniknąć korków w wąskim gardle przy zwętonym wylocie ulicy Mfyńskiej, skąd wrócić do centrum 
było okresami dość trndno, kierowcy tracili czasami sporo minut. A przeciet można było w 
świqtecznym dniu, wyjątkowo, zezwolić na /Uch dwukierunkowy ulicą ks.Jana Janowskiego, a przy 
jej wylocie do ul.3 Maja - nawet ręcznie posterować ruchem. Zresztą pewnie znalazłoby się jeszcze 

młodzi oławianie! ' 
Najwięcej spustoszenia posial rano i przed południem porywisty wiatr, przewracający wazony, 

flakony i lampiony, ale potem ustal i było pogodnie, ciepło, sucho - jak rzadko kiedy w takim dniu. 
Słowa podziękowań naletą się wszystkim, którzy swoim datkiem wzbogacili skarbony stojące 

przy wejściach na oba cmentarze. Łącznie prawie 35 milionów złotych wspom.ote fundusz budowy 
kaplicy przedpogrzebowej na nowym cmentarzu. Ta suma 
jest rótnie oceniana, w tym równietjako bardzo mała, jak 
dowodzii jeden z moich rozmówców. Stwierdził on, że to 
wypada średnio tysiąc złotych od jednego mieszkańca, a 
więc tenujqco niewiele, biorąc pod uwagę szczytny cel tej 
okolicznościowej zbiórki. 

Z przyblitonych wyliczeń innego mojego rozmówcy 
wynika, te na każdym grobie przeciętnie paliły się lampki i ozdabiały go kwiaty łącznie za okolo pół 
miliona złotych. Może więc racja, że przy tej kwocie tysiąc złotych do skarbony - to mniej niż molo ... 
Dlatego oławianom i gościom z zewnqtrz, którzy wspomogli to dzieło - tym gorętsze naletq się słowa 
wdzięczności. 

Równiet ciepłe słowa przysługują wszystkim, którzy zadba/~ by w tym świątecznym dniu nie było 
grobów zapomnianych, zapalili symboliczne światełko na mogiłach, których nikt·z najbliższych nie 
odwiedził. Zapłonęły także znicze na mogiłach tolnierzy ze Wschodu, połegłych w roku 1945 w 
walkach o Oławę. Po raz pierwszy ustawiono tam, na alejce wojskowej części cmentarza, oharz 

polowy, na którym sprawowana była najświętsza ofiara. To bardzo 
głęboki, piękny symbol, mający szczególnq rangę i wymowę. Natomiast 
niemiłym zgrzytem - dosłownie i w przenośni - była kiksujqca podczas 
nabożeństwa radiofonia, ale tnldno mieć o to pretensje do kogokolwiek 
To co wydobywało się z charczących i gdaczqcych głośników. najmniej 
pasowało do podniosłego nastroju uroczystości. Mote pech, a mote coś 
jeszcze, ale na pewno sroga nauczka na przyszłość dla tych, którzy muszą 
być lepiej przygotowani na takie wredne niespodzianki techniczne. 

jakieś inne rozwiązanie, mamy przecież specjalistów, którzy 
niewątpliwie wyciągną wnioski na przyszłość. 

Skoro jesteśmy okolicznościowo przy temaJyce cmentar
nej, to mamy propozycję pod adresem władz miejskich Po 
przejęciu terenów koszarowych, obecnie nic nie stoi na prze
szkodzie, by dość znacznie powiększyć cmentarz przy ulicy 
Zwierzynieckiej, właśnie od strony koszar. Jest tam tyle terenu, 

te na pewno bez szkody dla perspektyw rozwoju Oławy -można przeznaczyć niemałą przestrzeń na 
przedłutenie tego "miasta umarłych". 

Zdaniem naszych Czytelników, jest to konieczne i byłoby bardzo potyteczne. Wre/e oławskich 
rodzin ma mogiły swoich bliskich na tym cmentarzu, a z powodu braku miejsca - następni są 
grzebani z konieczności na nowym. Jedna rodzina, a groby na dwóch cmentarzach - to dUŻe 
utnldnienie. Można tego uniknąć właśnie poprzez zrealizowanie powytszej propozycji. 

Na koniec - jeszcze jedna refleksja. Całkiem niedawno stdnął w Olawie Pomnik Losów 
Ojczyzny. Są tamg/azy z tablicami, upamiętniającymi głównie wydarzenia, wiążące się z ofiarą tycia 
Polaków. Jakoś nikomu nie przyszło na myśl, że właśnie przy tym, pomniku powinniśmy teź zapalić 
znicze w Dniu Wszystkich Świętych. A przecież ten pomnik i jego najbliższe otoczenie jest najlepszym 
miejscem, by motn~ było uczcić pamięć tych, którzy spoczywają daleko od nas, na dawnych 
ziemiaclt Rzeczpospolitej, zresztą na całym świecie. Wprawdzie przed nami Święto Niepodleglości, 
1] liftopada, więc będzie okazja, by w tym dniu zamigotały lampiony pod Pomnikiem Losów 
Ojczyzny, ale chyba za rok nie zapomnimy o nim również 1 listopada. .. 

WtlS%Kogul 



6 

OPINIE PREZENTOWANE NA TEJ STRONIE 
NE ZAWSZE ZGADZAJĄ SIĘ 
Z POGLĄDAAl REDAKCJI. 

Droga Redakcjo! 
Już po raz drugi piszecie o tak 

cennym zabytku, jakim jest zegar i 
dzwon na naszym ratuszu. 

Cóż z tego, kiedy te słowa zostają 
tylko na pap;erze, a w rzeczywistości 
nic sir nie robi. Przeszło miesiąc te
mu zgłaszał się chętny zegannistrz w 
sprawie remontu tego zegara. Kto wie 
czy do tej pory nie byłby zegar Iryre
montowany. Dowiedział się, że IrUlSi 
to być przedyskutowane na posiedze
niu zarzqdu, a potem jeszcze podda
ne do przetOJ-gLL Z pewnością facho
wiec ten do przetargu nie przystąpi. 

Czytając artykuł, że p.Maryno
wski był osobą niezastąpioną, 

Iryjechał i wszystko przepadło, 

zez/ościlam się, sq przecież młodzi lu
dzie fachowcy, którzy chętnie 
podjęliby się tej pracy. Z pewnością 
nie za Irygórowanq cenę, ale nikt po
za WOJni do nich się nie zwracał. 
Konserwacja, a także nakręcanie ze
gara winno być w jednych rękach, a 
nie jak dotychczas, w rękach osób 
niepowolanych. 

Podobnie jest pod innymi 
względami: kultury, oświaty itp. U nas 
tylko radzą, a nic nie robią. 

Nie tylko tak jest w naszym 
mieście, ale w całym kraju. 

Przeczytalam felieton "Wspo
mIllenIa harcerskich wakacji". 
Chwalą się jak pięknie było w Lubia
towie - szkoda, że tylko tam, bo u nas 
o harcerstwie w ogóle nie słychać i nie 
widać. Gdzie się podziały te piękne 

Brak wody 
(awaria) 

Piszę w imieniu lnieszkańców, 
którzy w dniu 24 i 25 paidziernika 
szukali wody na osiedlu Bolesława 
Chrobrego. 

Proszę sobie Iryobrazić, że jedyna 
(publiczna) studnia znajduje się kola 
wieżowca (PKS), kolejka nie z lej zie
mi. Owszem są studnie, ale można 
powiedzieć prywatne, ponieważ 

zostały zbudowane za pieniądze 

l·kładkowe. Trudno się dziwić, że 

dochodziło do brzydkich Iryzwisk Z 
jednej strony byli c~ którzy potrzebo
wa/~ ale drudzy też mieli rację, bo to 
ich własność. Więc zapytuję: do kogo 
my należymy? Czy na lo Gospodarze 
Miasta nie mają funduszy? Bo 
niemożliwe jest, aby każdy budynek 
Irykopywał własną studzienkę. 

Taka awaria nie jesl pierwszą ani 
ostatnią. 

Dlatego uprzejmie poddają pod 
rozwagę, aby pod adresem Gospoda
rzy Miasta nie było w przyszłości tyle 
"choler". 

Wróblewscy 

ogniska, nabożeństwa polowe. Tak 
było w pierwszych latach po wojnie. 

A jaki ubaw przy ogniskach -
młodzi ludzie, dzieci i starzy mile 
spądzali wolny czas. 

Nie słychać, mote nie istnieje nie
sienie pomocy ludziom starszym, 
niedołężnym i chorym. 

W szkolach podstawolrych i LO 
organiwwano Irystępy chóru, były 

kółka drOJl1lltyczne i inne. Pracowała 
młodzież i nauczyciele, także 

społecznie, np. ówcześni profesoro
wie Stanisława Sajkiewicz, Maria 
Krasuska, Edward Balaziński, Stefa
nia tarowska, księża i inni. Dziś za 
wszystko trzeba płacić i chętnych nie 
ma. 

Wstyd, że z powodu braku fundu
szy, trzeba rozwiązać Grupą Działań 
Teatralnych przy Domu Kultury. 

Od pielwszych lat po wojnie 
istniala orkiestra dąta, która nie tylko 
uczestniczyła w uroczystościach 

państwolrych, ale tet w kościelnych 
Stars~ którzy tOJn gra/~ już nie żyją: 
basista p.Dawid, p.PoI ... :wycki czy 
p.Pieróg. Natomiast p.Litwin czy 
p.Łabuński wiele dobrego mogą 
powiedzieć na ten 'ema/. 

Gdzie się podziały organizacje 
PCK w szkołach, które działały na 
rzecz ludzi potrzebujących pomocy. 
Walka z alkoholizmem i narkoma
nią prawie nie istnieje. 

Szerzą się grupy skinów, punków 
i inne, przestępcze, że strach przejść 
ulicą w biały dzień, nie mówiąc o 
nocy. 

Stwierdzam, że nasza młodzież 
nie jest zła, ale nie ma nikogo, kto by 
nią pokierował i zachęcił do pracy 
spolecznej. 

A my radzimy i radzimy! 
Nauq,ycielka - emerytka 

SD 
(nazwisko do wiadomo§ci redakcji) 

ODESZLI 
(25.10 - 4.11) 

miasto I gmina Oława 
)<'ranciszek Gawluk - ur.1908 
J6zefa Ojczyk - ur.1921 
Maria Broszczak - ur.1914 
Zofia Romańczukiewicz 

- ur.1899 
Józef Olejn.ik - ur.1944 
Maria Grudzinska-Sumierska 

- ur.1908 
Maria Chuda - ur.1913 
Edward Nowak - ur.1947 
Maria Gala - ur.1951 
Czesława Zatchej - ur.1913 
Paraskewia Berko - ur.1906 
Zofia Czaczyńska - ur. 1906 
Adam SZtJmejło - ur.1941 
Zbigniew Konon - ur.1934 

* 
Jelcz-Laskowlce 
Janina Kosiorek - ur.1936 
Juliana Surma - ur.1948 
Kazimierz Stocki - ur.1915 
Józef Sypień - ur.1935 

Burmistrz Oławy Pani Janina Stelmaszek 

My, mieszkańcy ulic Gałczyńskiego i Mickiewicza w Olawie, zwracamy 
się z zapytaniem do Pani Burmistrz, kiedy zostanie dokończona modernizacja 
tych ulic. 

Jest to dla nas, mieszkańców tych ulic, problem znaczący, ponieważ stan 
tych dróg uniemotliwia dojazd oraz dojście do domów, szczególnie w okresie 
zimolrym. Mamy nadzieję, że naszą prośbą poprze nasz radny Przemysław 
Paw/owicz (realizując obietnice przedlryborcze). 

PS. 
Prosimy o ustawienie znaków drogolrych na całym osiedlu, szczególnie 

ograniczenia prędkości. 
(22 q,ytelne podpisy) 

Czy będziemy oddychać ołowiem? 
Należę do Partii Zielonych i 

zapytuję jak długo komunikacja 
miejska w Oławie będzie slrymi spa
linami zatruwać środowisko. AlllO

busy nie mają katalizatorów i aż dech 
zapiera jak żółkną tralry od Irydala
nego ołowiu. Będziemy się domagać, 
aby zawiesić te autobusy lub Irycofać 
całkowicie komunikację miejskq w 
Oławie. Najwatniejszym celem jes, 
ekologia i czyste środowisko wolne 
od spalin, bo jazda rowerem 10 najle
psze rozwiązanie dla nas samych. 
Chcielibyśmy, aby OIa-r,.,a była Knrpn
czemczyPolanicąZdrój, wolnqodspa
lin Iryda/anych przez przejeżdżające 
naszym miastem pojazdy. Będziemy 
sią domagać przez Warszawą, aby 

DZIĘKUJEMY 

Serdeczne podziękowania ko
mendantowi. Policji Rejonowej w 
Oławie oraz pracownikom za odna
lezienie skradzionego samochodu 
marki polonez w ciągu niespełna 24 
godzin składa właściciel. ' 

takq komunikację miejską zawiesić 
całkowicie i bezwzględnie, i aby pa
trole policyjne Itpo17Jinały włościcieli 
pojazdów o niewlościlrym spalaniu 
w prywatnych samochodach, ich 
Iryregulowaniu, je.m przekraczają 

nonnę. Myślę, że list nie przejdzie bez 
echa i władze miasta zrobią coś z tym. 

Mamy takie posłuchy, te Brzeg 
(opolski) ma lepiej rozwiniętą 

komunikację, ale wpada w dute ko
szta. Brzeg to Brzeg, a Oława powin
na być czysta od ~palin całkowicie. 
Moim zdaniem, taksówki są Iryslar
czające jak na Oławę. 

Jan Kozyra 

Telefony zaufania: 

Młodzieżowy 988 
(czwartek w godzinach 15-19) 

Dla osób z problemem 
alkoholowym 339-32 

( czwa rtek w godzi nach 17-19) 

, 
~nwno temu W >06:nwie ••• 

Tylko o VIP-ach 
Monopoliści I bezrobotni 

Leszek Balcerowicz, utrzymują
cy się wciąż w dwudzieslce najbar
dziej popularnych polskich VIP-ów, 
konsekwentnie uchyla się od 
ogłoszenia poglądów dla wielu szo
kując;ych. W stałym felietonie dla 

. tygodnika "Wprost" (Nr 43-94) 
, stwierdził m.in.: "Nowoczesna teoria 

ekonomii traktuje związki zawodowe 
jako monopolistyczne organizacje 
praCObiorców, które przedkładają 

interesy swoich zatrudnionych 
członków ponad interesy bez robol-
nych". 

• 
Siedzisz - płacisz? 

W dyskusjach na temat poprawy 
sytuacji w naszych więzieniach 

pojawił się nowy, oryginalny pogląd, 
wyrażony zresztą przez Bardzo 

wo 

DZIĘKUJEMY 

Serdeczne podziękowanie panu 
MariuS'l.owi Nikodemowi, panu 
Stanisławowi Kroczakowi, panu Je
nemu Wesołemu za pomoc finan
sową i rzeczową na rzecz naszej 
szkoły 

składają wdzięczni uczniowie 
i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej 
w Jadowicach 

POMÓŻMY 
OŚRODKOWI 

Ośrodek Szkolno-WychowIJw
czy Nr 6 w Oławie prag,.!e 
zorganizować bibliotekę. Wszystkie 
osoby, które mogłyby wspom6c 
ośrodek proszone są o kontakt z 
dyrekcją ośrodka, internat przy 
ZSZ w Oławie. Wszystkim, kt6rzy 
odpowiedzą nn npel serdecznie 
dziękujemy. . 

SPROSTOWANIE 
W ostatnim numerze 'Wiado

mości Oławskich" w rubryce "Ode
szli" omyłkowo wydrukownno 
Leokadia Kol.eszewicz - winno 
być Leokadia KULESZEWICZ 
tJr.1913 r. Przepraszamy. 

Wyjaśnienie 

W poprzednim numerze 
"Wiadomości Oławskich" został 

opublikowany mój wierszyk pl 
"Międzymiastowa". 

Chcę wyja~nić, że wydarzenia 
opisane w tym u tworze są wyssane z 
palca, a postacie tam występujące 
otrzymały lakie, a nie inne imiona 
zupełnie przypadkowo. 

Za nieporozumienia i kłopoty 

związane z pu blikacją mojego paszk
wiJu serdecznie przepraszam, za~ 

Paniom z centrali międzymiastowej 
w Oławie dziękuję za'wielkie po(.ozu
cie humoru. 

Szymon Barubach 

Ważną Osobistość w tej branży. Szef 
więziennictwa Paweł Moczydłowski 

uważa, że "drogą do reformy jest 
wprowadzenie odpłatności za pobyt 
w więzieniu". To więzień powinien 
płacić za swój pobyt w kryminale, a 
nie my. Nic stać go - to niech płaci 
pracą na rzecz zakładu karnego". .. 
Na początku były listy 

90 lat ukończył 18 października 
Czesław CentkiewiC'"l, jeden z najwy
bitniejszych polskich polarników, 
autor 33 książek poświęconych tej 
tematyce, napisanych przeważnie 

wspólnie z nieżyjącą już żoną Aliną. 
Na pierwszą wyprawę pojechał w ro
ku 1932 bez niej, ale debiulliteracki 
("Wyspa mgieł i wichrów") powstał 
poprzez wykorzyst.anie listów na 
kola polarnego do ówczesnej narze
czonej. Pan Czesław napisał ich - ba
gatela - ::\60! Łącznie 33 książki Cen
tkiewiC'"L.ów miały S9 wydal' w 16 
jc;zykach. 

.. 
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G az jest cierpliwy 
11 listopada Pomnik Losów Oj- Wschodnich, gdzie przy utyciu UPA 

czyzny wLbogaci się o dwa nowe zastosowano wobec Polaków 
głazy, zgodnie ze swoim załozeniem . metodę czystek etnicznych. My, kre-
Jeden upamiętniać będzie żołnierzy sowiacy, którym udało się przetyć 

Armii Krajowej. Drugi głaz miał polski kresowy holocatlSt, będziemy 
dotyczyć Polaków pomordowa- składać hołd pomordowanym na-
nych ... No, właśnie. Przez kogo po- sZ)'m rodzinom. 
mordowanych, gdzie i kiedy? Od W tym roku na dzień 11 listopada 
wielu miesięcy o głaz zabiegał m.in. w Olawie, przy Pomniku Losów Oj-
pan Michał Gembarowicz. Kilka czyzny, władze miasta ufundowały 
tygodni temu, gdy zastępca burmi- nam, kresowiakom, dodatkowy głaz 
strza Józef ł.o~ u twierdził go w prze- upamiętniający śmierć Polaków 
konaniu, że 11 listopada upragnio- umęczonych i pomordowanych na 
ny głaz stanie się C'Lęścią pomnika, ziemiach II RP przez ekstenni-
pan Gembarowicz, zadowolony, styczną, kolaborancką bandę UPA. 
przyniósł do redakcji list, w którym Dlatego my, uratowani ucieczką i 
czytamy m.in.: ekspatriacją, świadkowie lej zbrodni 

- Listopad, miesiąc dat, które "rycerzy tryzuba" i oszukani do dziś 
poważnie zawatyły na szali nasZ)'ch gmbieżą ziem nruZ)'ch ojców pakta-
d'riejów - pisze Michał Gembaro- mi Ribentrop-Mołotow i Jałtą, do-
wicz. - 11 listopada po 123 latach trzymujemy słowa nasZ)'m pomordo-
zaJwitała upragniona wolność wanym rodzinom i bliskim, którzy to 
opłacona wysoko daniną lawi, prze- w czasie zgonu. w okrutnej śmierc~ 
lewaną w zrywach orężnych, na szu- przekazali nam w swym przedśmier-
bienicach czy też w katorżniczej pracy telnym lestamencie, te zostali zamor-
na Syberii. 77 lat temu od/'Odzenie dowani przez bandy VPA dlatego, iż 
państwa polskiego było konse- byli Polakami. f to cZ)'nimy dopiero 
kwencją walk narodu polskiego w dziś, w wolnej Polsce. Przekazujemy 
ola'esie zaborów. 10 lisIo pada 1918 to pokoleniu i mąd/ym historykom 
roku zwolniony z Twierdzy Magde- II l RP. Zwracamy się też do was bra-
burskiej zjawia się niespodziewanie cia Ukraińcy, o więcej pokO/y Za-
w Warszawie Józef Piłsudski. We mówcie SIO "słutb botych" tałobnych 

Najjośniejszej RzecZ)'pospolitej, ci
szej nad tnunną! 

O sprawie było cicho. W ogóle 
mało kto wiedział, że miał być drugi 
głaz, którego ułożenie nagle stanęło 
pod wielkim znakiem zapytania. 
Wladze miasta zadecydowały, że 

wstrzymują na razie powiększanie 
pomnika o kolejny kamień. Dlacze
go? 

- Kamień jest przygotowany -
powiedziała nam tydzień temu bur
mistrz Stelmaszek - ale treść napisu 
i sama decyzja o ustawieniu głazu 

:Ukraińców i niewinności Polaków -
twierdzi Jacek Pilawa. - W potocznej 
świadomości istnieje bowiem taki 
właśnie czarno-biały obraz tamtych 
tragicznych lat. Prawda zaś jest 
zwykłe złożona. Żeby do niej dojść, 
trzeba najpierw ustalić fakty, a było 
to w latach PRL-u zabronione. Pub-
likowano liczbę ofiar po polskiej 
stronie od 50 do 600 tysięcy osób. 
Póki nie ma jasnej odpowledd na 
pytanie: kto, gdzie i kiedy, p6ty po
spieszne uogólnieniejest krzywdzą
ce. Powszechnie Polacy nie widzą w 

Lwowie tocZ)' się wówczas 10. dzień za spokój dusz·pomordowanych i za 
walk z Ukraińcami o to miaslO. Jest uspokojenie sumień ich morderców. wymaga jeszcze przedyskutowania Ukraińcach partnera, tzn. narodu 
ono i pozostanie dla nas miastem Polacy wierzq, że ks. bp Janowi Mar- na komisjach Rady Miejskiej. historycznego, o własnych dokona-
najdrotszym bez względu na to, w tyniakowi nie zabraknie odwagi. PÓ- Chcemy, aby taka decyzja nie niach i dziejach. Odnosi się to do 
jakich granicach będą biegły jego ki co, wołamy: Ciszej nad tą In/mną! budziła czyjegoś sprzeciwu, a wiem, całości historii Ukrainy. Robiono 
dzieje. Miastu temu i Kresom Zbrodnie banderowców z UPA że nawet wśród radnych są r6żne kiedyś badania, iłu sławnych Nie-
Wschodnim chcemy pozostać wierni, muszą być potępione publicznie _ i lo zdania na temat tekstu, który powi- mc6w znają pol cy uczniowie. 
nie bacząc na przeciwny wialI' histo- przez Ukraińców ... Czekamy, a cze- nien pojawić się na kamieniu. Nie Okazało się że znają ich ok.200 (!1). 
rii, ani nie przejmując się tym, jak kając nie przestańmy wołać: Ciszej chcemy robić niczego pochopnie. lIu wybitnych, zasłużonych dla 
nruza wierność jest interpretowana w nad Irlllnną! Drodzy wołynianie, po_ W sprawie napisu na kamieniu dziej6w własnej ojczyzny 
fIl RP. My, lwowiacy i kresowiacy, leszuki, podolanie, lwowiacy i wy, interweniował pracownik unędu Ukraińców zna przeciętny polski 
/namy na celu uczczenie lej wielkiej okaleczeni świadkowie z Bieszczad, Jacek Pilawa, twierdząc że absolut- inteligent? Na pewno niewielu. I 
rocznicy ' na/'Odowej i proszę _ klo wierzy w Boga, niechaj nie nie należy umieszczać napisu w dlatego napis Da pomniku powinien 
przeciwdziałanie akcji wymazywania g/osiprawdęonacjonalistachi UPA. stylu "pomordowanym przez bandy zawierać zwrot "wojna polsko-

UP Ali czy "pomordowanym· przez kr i' ka" . k . ł k roli polskiego Lwowa i Kresów Milczenie jest na rękę złoczyńcom. u a ns , Ja WOjny po s 0-
Wschodnich z pamięci narod/l. Żeby nie powtórzyła się tragiczna nacjonalistów ukrainskich". Dlacze- szwedzkie czy polsko-czeskie. 
Drugą bolesnq rocznicę, którą czci- przeszłość, trzeba mówić prawdę, tyl- go? W domu powieszonego nie mó-
my, jest największa w rozmiarach tra- ko w laki sposób można dojść do - Ponieważ taki napis umacnia wi się o sznurze. Rozumiemy ból i 
gedia Wołynia i Kresów Południowo- pojednania. Więc bracia Ukraińcy w przekonania o wyłącznej winie urazy psychiczne pokolenia, kt6re 
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przeżyło wojnę polsko-ukraińską 

lat czterdziestych. Ale nie należy 
przenosić tych skrajnych uczuć na 
generację młodszą, na tę, kt6ra 
obecnie jest najbardziej czynna w 
Polsce. Ci ludzie bardziej są zain
teresowani tym, kto udzielił gwa
rancji nienaruszalności granic 
Ukrainie (USA w lipcu 1994 r.), 
tym, by niepotrzebnie nie 
zadrażniać stosunków polsko. 
ukraińskich, by pamiętać o liście 

blskup6w polskich i ukraińskich. 
Na Dolnych Śląsku mieszkają 

Ukraińcy, dziesiątki tysięcy obywa
teli Ukrainy przebywa w Polsce pra
cujqc i handlując. Jaki jest sens w 
urażaniu tych ludzi? Ja nie widzę 
żadnego. 

Gdy pan GcmbarowiC'l 
dowiedział się, że sprawa ustawienia 
w dniu 11 listopada pamiątkowego 
kamienia stoi pod znakiem zapyta
nia, zaczął interweniować. Nie 
ukrywał swojego wielkiego rozC'la
rowania, tym bardziej, że na pla· 
nowaną uroczystość zdążył już 

wielu zaprosić , m.in . prezesa Y •• H

rządu głównego Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Na
cjonalistów Ukraińskich Szczepana 
Siekierkę, prLewodniczącą Towa
rzystwa Miłośników Lwowa Danutę 
Nesplak, drużynę harcerską "Orląt 

Lwowskich" ze SP 24 we Wrocławiu , 

prezesa Związku Kołomyjan PO
KUCIE Tadeusza Berlingu oraz 
wszystkie organizacje kombatanckie 
z Oławy, łącznie z Sybirakami i Klu
bem Dolinian. W pewnym momen
cie nad uroczystościami zawisła na
wet groźba pikiety ze strony 
obrażonych kombatant6w. 

W takiej sytuacji władze miasta 
zadecydowały, że głaz jednak stanie 
bez oficjalnego pytania radnych o 
zdanie. Postarano się jednak, ab}' 
maksymalnie "zneutralizować" treŚĆ 
napisu na kamieniu, która ostatecz
nie prL}'brała taką formę: "Pomor
dowanym na Kresach Wschodnich 
przez nacjonalistów ukraińskich w 
lalach 1939-44. (ck) 

I :::::;:::;:::;:;:::;:;:;:::;:::::::;:::::::::::::::::;:;:;:.:::;:::::::;:::::;:::::;:;:,::~:;:::;:;:::;:::;:;:;:;:::::;:;::::;:,:::,:::;:,:;:;:;:::::::::::::;:;:;:;:;:;:i:;:;:;:(:::;:;:::;:;:;:;:;:;:':::::':::'{':::':;:::,:::,:i:::;:;:;:::::::::~::::)::::':':;:;::~:::::::::::;:;:;:,:,W:;:;:!:;:::i:,:.:;:;;:,:;:::;:,:::::::;:::,:;:::::,:::::::;:::::;:':':;:;:::::::::;:~::;:::::::::':::;:;:;:::k< .:"':;:::::.:"'\ ::;:::;:::::::::::;:::;:::::::::;:!:::;:.:::;:::::;:::;::.::::::::::::::::::.:::;:::::;:;:::::::;::::::::::;!:::::::: .. :::.:.:::. ::::.:::.:.:;:::::;: :.::::::::::::~:::::::.;::::i ....• , ::.:::':::;'; 

22 listopada lwybuchnie pożarli 

Pró na a cja strażaków 
- Alarm podniesiony przez krzy

czqce' dziecko obudził wielu 
miesikańców. W kamienicy przy 
Sienkiewicza 4 w Łodzi rozgrywały 
się dantejskie sceny. WsZ)'stko 
zaczęło się w poniedziałek, półtorej 
godziny po północy. Wtedy włośnie, w 
jednym z pomieszczeń na poddaszu 
pojawił się ogień. 

- Nigdy nie zapomnę płaczu tych 
ludzi. Rozpoznawałam poszczególne 
głosy: pana Czesława z naprzeciwka, 
Kasi i Darka z lewej oficyny ... Ciqgle 
słyszę ich jęki i wołanie o pomoc. 

- TymczlLwn we wsZ)'stkich nie
mol oknach poddasza były solidne 
kraty. Tylko państwo Leśniakowie 
usunęli przed kilkoma miesiącami 
część prętów. W ten sposób uratowali 
sobie tycie. Uciekli przez otwór 40 na 
60 cm skacząc na poduszkę ratow
niczq z wysokości IV piętra. 

Są to urywki artykułu "Płonęli 

tywcem" z Łódzkiego Super Expresu 
(nr 197 z 2.09.94 r.). W opisywanym 
zdarzeniu zginęło 6 osób. 

- Dwie osoby zginęły, co naj
mniej osiem jest zaczadzonych -
jedna w bardzo ciężkim Sianie - i 
dwie poparzone w wyniku pożaru, 
który wybuchł w wieżowcu na rogu 
Piłsudskiego i Piotrkowskiej w 
Łodzi. 

- Młody mężcZ)'zna wyskoczył z 
14 piętra na strażackq POdllS:Pcę. 
Uratował się, ale podtL~zka pękła. 
Dmgi skaczący fllż po nim lIpadł na 
beton. Zginął na miejscu. 

- Potar wybuchł wczoraj o 17.45 
na ósmy/!! piętrze 15-piętrowego bill
rowca. .. 

- Strażacy dwa razy próbujq 
wyciqgnqć drabinę, ale nie sięga do 
ósmego piętra. Leją więc wodę do 
!,'rodka i wybijają szyby. Zostały tylko 
schody. Ewakuować ludzi można tyl
ko schodami, innych możliwo.fci nie 
ma ... 

(Gazeta Wyborcza z 29.09.1994 
r. - wybrane fragmenty z artykułów 
"Pożar w wieżowcu" i "Relacja z 
płonącego wieżowca"). 

• 
Oława ma także kilka "wyso

kich" budynków mieszkalnych. W 
dniach 23 i 26 września ordwscy 
strażacy przeprowadzili w nich 
kontrolę przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych. 

Miedzy jedną a drugą kon
trolą,24 września o godz.6.1O, w jed
nym z tyCh budynków, w mieszkaniu 
na ósmym piętrze, wybuchł pożar. 

Podczas prac kontrolnych 23 
września pracownicy administracji 
budynków mieszkalnych ostro opo
nowali, gdy strażacy zwrócili uwagę 
na zamykanie i okratowywanie 
przejść ewakuacyjnych między klat- . 
kami schodowymi na górnych kon
dygnacjach budynków - jedynej dro-

. gi ewakuacyjnej - "drogi życia" . 

26 września, po pożarze , w dal
szej części kontrolowanych budyn
ków dyskusji w tej sprawie już nie 
było. 

Podczas kontroli, strażacy wska
zali na: 

braki oznakowania 
wyłącznikÓW prądu i gazu, 

- niesprawność instalacji wodnej, 
IZW."suchych pionów" (wykręcone 

lub zniszczone zawory, nasady, 
pokn~tła), co w przypadku akcji ra
tunkowej zmusza do rozwijania 
węży strażackich klatkami schodo-
wymi, 

- utrudnienie dojazdów do bu
dynków i usterki w sieci hydranto
wej. 

Prezesowi Spółdzielni Mieszka
niowej "Odra" i dyrektorowi OZG
KiM wydano odpowiednie decyzje 
administracyjne. 

* 
Niezależnie od prac kontrol

nych, 22 listopada, ołowscy 

strażacy przeprowadzą ćwiczenia 

ratownicze na jednym z ołowskich 
"wieżowców", pozorując akcję ra
towniczq i ewakuację mieszkańców. 

Mie zkaóców budynków prosi
my o poważne potraktowanie spra
wy i udział w ćwiczeniach, stosując 
się do wskazań ratownik6w. 

Niezależnie od samych ćwicleń 
strażacy dokonają: 

- sprawdzenia możliwości i 
zasięgu ratowniczego drabiny samo
chodowej przy każdym budynku 

(drabina alarmowa będzie 

wrocławskiej jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej), 

- sprawdzenia instalacji wod
nych we wszystkich pionach budyn
ków (liczymy, ze instalacje te zostaną 
naprawione do dnia ćwiczeń). 

sprawdzenie hydrantów 
zewnętrznych usytuowanych w 
obrębie budynków wysokich, 

- sprawdzenia mo~liwości pobo
ru wody z Odry do celów gaśnicL}'ch 

- sprawdzenia przejezdno~i i 
stanu technicznego osiedlowycb 
dróg dojazdowych do budynków wy
sokich. 

Do obserwacji ćwiczeń strażacy 
zaprosili, oprócz administratorów 
budynków ilerenów, samort.ądowe 
wład'ze miasta oraz współdziałające 
z nimi w krajowym systemie ratow
niczo-gaśniczym służby ratownicze. 

Oby to, czego nauczymy się 
razem podczas ćwiczeń, nigdy 
nie przydało się w praktyce. 

(ck) 
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egalna amowola '(2) 
Czy moina zarejestrować działalność gospodarczą i 

prowadzić ją bez wymaganych prawem uzgodnień, wbrew wszel
kim nakazom administracyjnych o natychmiastowym wstrzyma
niu tej działalności? Owszem. Można i to dość długo, nie będąc zbytnio 
niepokojonym pnezjakiekolwiek organa ścigania. 

TU STANIE LAKIERNIA 

14 lat tem u Urząd Miejski wydał 
panu Andrzejowi Grycie zezwolenie 
na wybudowanie na swojej posesji 
przy ul.Orlej 10 warsztatu samocho
dowego. Kto by się wtedy czepiał 
jakichś uzgodnień z sanepidem czy 
strefy ochronnej dla warsztatu. Wy
dano zezwolenie i jut. Pierwotnie 
miał lO być zakład blacharski i na 
taka formę działaln~ci urząd 

wyraził zgodę. Niestety, w 1993 roku 
właściciel dokonał rozbudowy 
zakładu o powierzchnię większą od 
objętej pozwoleniem, oraz samo
wolnie zmienił funkcję obiektu, 
przeznaczając go w części na 
lakiernię samochodów osobowych. I 
wtedy zaczął się problem. 

- Do września 1993 roku między 
mną a panem Grylą nie było tadnych 
konfliktów - twierdził najblitszy 
sąsiad Zllkladu Henryk Augustyniak 
w jednym z pifm do architekta woje
wódzkiego. -Gdy jednak we wrześniu 
1993 roku stwierdziłem, te p.Gryta 
na moją stronę w przybudówce wybi
ja 'otwory wentylacyjne i stawia ko
min z wyziewami, w odległości kilku 
metrów od moich okien, twierdząc te 
w tym miejscu będzie lakiernia, o 
JX)wytszym zawiadomiłem Urząd 

Rejonowy w Oławie, który jednak do 
całej sprawy podszedł w sposób "ka
baretowy". Faktem jest, że w tej spra
wie wydano dwie decyzje, lecz tadna 
z nich nie pociągnęła za sobą skut
ków prawnoadministracjnych, gdy t 
przez cały czas, do dnia dzisiejszego, 
p. Gryla spokojnie wykonuje prace la
kiernicze (hałasując i smrodztJc). 
Pomimo moich częstych interwencji, 
pracownicy Urzędu Rejonowego w 
Oławie udają bezsilność. 

URZĄD BEZ SIŁY 

Ta "bezsilno~" zaowocowała 

jednak 2 grudnia 1993 roku decyzją 
nakazującą panu Grycie wstrzyma
nie w trybie natychmiastowym 
utytkowania warsztatu jako lakierni. 
W decyzji tej czytamy, te "obiekt 
został oddany do użytku w 1990 r. 
jako dobudowana część budynku 
warsztatowego (blacharstwo samo
cbodowe). Obecnie przedmiotowa 
rozbudowa warsztatu jest 
użytkowana jako lakiernia samo
chodów. Zmiana funkcji warsztatu 
na bardziej uciążliwą dla otoczenia 
bez wymaganego prawem pozwole
nia jest samowolą budowlaną. W 
przygotowywanym do zatwierdze
nia nowym planie ogólnym zago
spodarowania Oławy, tereny tej 
czę~ci miasta przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową niską z 
dopuszczeniem lokalizacji obie
któw usługowych i warsztatowych 
nieuciążliwych dla otoczenia". 

CO JEST UCIĄŻLIWE? 

I tu lety pies pogrzebany. Pan 
Augustyniak twierdzi bowiem, że 

zakład jest uciątliwy i na poparcie 
swojej tezy zebrał kilkanaście podpi
sów sąsiadów. Podobnie uczynił 

p.Gryta, zbierając podpisy od innych 
sąsiadów, którym lakiernia nie prze
szkadza ani trochę. Jak widać, taka 
forma demokracji bezpośredniej nie 
załatwia sprawy i trzeba było znaleźć 
kogoś kompetentnego. Pan Oryta 
uwata, że takim kimś jest inż.Bog
dan Ulita, który przygotował dla nie
go "studium ochrony powietrza 
atmosferycznego dla warsztatu bla
charskiego i lakierniczego w 
Oławie, przy ul. Orlej 10". Inz. Ulita 
stwierdza w nim, te zakład emituje 
jedynie nieznaczne ilości 

zanieczysz<.:zeń, których można 

uniknąć poprzez dokonanie 
podwyższenia komina. 

Państwowy Wojewódzki Inspe
ktorat Sanitarny dla naszego woje
wództwa, w piśmie z 14 stycznia 
1994 roku, stwierdza jednak, że po
stanowienia na temat studium 
int.Ulity nie może wydać, gdyt 

- zakład nie posiada pozytywnej 
opinii sanitarnej o lokalizacji, 

- lokalizacja sprzeczna jest z pla
nem ogólnym zagospodarowania 
fJrzestrzennego Oławy, 

- lokalizacja usytuowana jest w 
odległości 7 metrów od najblitszego 
istniejącego budynku (p.Augusty
niaka - red.), który narażony został 
na emisję zorganizowaną i niezorga
nizowaną toksycznych par rozpusz
czalników. Zamontowane w lakierni 
urządzenia redukcyjne wyłapują je
dynie części stałe lakieru, natomiast 
nie redukują oparów rozpuszczalni
ków." 

Zdaniem PWIS "minimalna 
odległość lakierni od budynku mie
szkalnego, cbroniąca ludzi od 
uciążliwości powinna wynosić co 
najmniej 50 metrow". 

ŁAŃCUSZEK 
FACHOWCÓW 

Odpowiadając Państwowemu 

Wojewódzkiemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu, Andrzej Oryta stwier
dza, te zawarte w piśmie treści "nie 
odpowiadają ani stanowi faktyczne
mu, ani prawdzie". 

- Prawdą jest jedynie to - pisze 
Gry ta- że na przekształcenie 

pomieszczeń w lakiernię samocho
dową nie JX)siadam opinii sanitar
nych, lecz llwatałem, te jeśli sporzą
dzono dokumentację na przebudowę 
zgodnie z obowiązującymi przepisa
m~ przez upowatnione do tego osoby, 
tnldno wymagać łańcwzka innych 
fachowców, gdy t jesl to jedynie biu
rokracja i obowiązek ponoszenia do
datkowych kosztów, a nie wymóg. 
Przy przekształcaniu JX)mieszczeń 
zastosowałem kabiny lakiernicze 
najnowszej produkcji wraz z nawie-

wami i wywiewami (prod.niemiec
kiej), przeto interes ochrony środowi
ska mwiał być i był brany pod uwagę 
przy ich projektowaniu i produkcji 
Jeżeli chodzi o budowę warsztatll 
przed 14 laty, niepowatnym jest obe
cnie stawianie zarzutu braku opinii 
sanepidu, gdy t wówczas budowano 
potężne zakłady i sanepid nie 
dokonywał wstrzymania icll budów. 

W sprawie uciqt/iwości warszta
tu na środowisko, p.Gryla pisze, te 
"uciqtliwości tej nie udowodniono w 
sposób naukowy, lecz jedynie optycz
nie i jest to sprzeczne z pomiarami 
dokonanymi przez uprawnionego 
zgodnie z wymogami prawa int.Bog
dana Ulitę". 

PIORUNUJĄCY 
SANEPID 

- Gdyby przyjąć tak piorunującą 
działalność sanepidu - stwierdza da
lej p.Gryta - to należa/oby w jednym 
dniu zamknąć w Polsce 70% 
zakładów przemysłowych i 
działalność sanepidu w sprawie huty 
Siechnica, trIlciciela 800-tysięcznego 
miasta, nie trwa/aby latami. 

- Nieprawdą jest lakie - pisze 
Gryla - te są skargi mieszkańców na 
działalność lakierni. Z akt sprawy 
jasno wynika, te skartącym się jest 
jedynie p.Augustyniak. W jakim celu 
podaje się sfałszowane dane 
skartących? Chyba po to, by 
umocnić swojq niezbyt udowo
dnioną decyzję. 

Sanepid, oskari.any przez An
drzeja Gry tę o zbytnią gorliwość w 
stosunku do jego osoby, już w 1987 
roku, wydając zgodę na żmianę pro
filu zakładu pisał ,te "ze względu na 
brak możliwości zachowania wyma
ganej minimalnej 3O-metrowej 
odległości od budynków mieszkal
nych sąsiadów, należy zorgaolzownć 
pracę w sposób nieuciążliwy dla oto
czenia pod względem hałasu i zapyle
nia. Brakjest możliwości wykon)Wa
nia prac spawalniczych, lakiemiczch 
oraz innych uciążUwych dla o~ocze-
Dia". 

Jeteli chodzi O i1~ sąsiadów 
skarżących się na uciątliwo~ 

zakładu, oprócz pana Augustyniaka 
znam jeszcze dwie, które na piśmie 
skartyły się urzędom. 

TO NIE JA - TO INNI 

- Daję pracę 12 ludziom, kt6rzy 
wykonują dobrą robotę - broni 
zakładu wła~cicieJ. - Zresztą po co 
Augustyniak budował swój dom 
zbyt blisko warsztatu, w jego strefie 
ochronnej? Mógł budować dalej. O 
ile wiem, wcześniej w tym miejscu 
miał być plac zabaw dla dzieci. Kto 
wydał panu Augustyninkowi zgodę 
na postawienie budynku tuż za mo
im zakładem? 

Państwo Augustyniakowie do
stali działkę od miasta 10 lat temu, 
podobnie jak zgodę na wybudowa
nie tam domu. - To nie nasza wina -
mówią dzisiaj - że Miejska Rada Na
rodowa przeznaczyła ten teren pod 
zabudowę. A pozn tym, gdy budowa
lI§my się, obok był zwykły warsztat, 
a nie uciążliwa lakiernia. 

- Kominy sąsiadów są tak samo 
uciqtliwe dla mnie, jak moja lakier
nia jest uciqt/iwa dla nich - broni się 
dalej właściciel zakładu. - Ja 
zainwestowałem w ogrzewanie gazo
we i nie truję środowiska, jak inni w 

okolicy. Jakoś nikt się nimi nie inte
resuje. Chcą likwidować moją 

lakiernię, bo rzekomo jest ona 
uciqtliwa. Dlaczego jednak nie za
myka się tak dutych zakładów, jak 
huty czy zakłady tworzyw sztucznych? 
Po prostu łatwiej jest zamknąć jeden 
mały zakład i wykazać się 

działaniem, nit rozwiązać problem 
,!a skalę całego kraju. 

I LAKIERUJE DALEJ ... 
Od chwili, gdy p.Gryta otrzymał 

decyzję w sprawie natychmiastowe
go zaprzestania lakierowania samo
chodów, wielokrotnie stwierdzano, 
te decyzja ta nie była realizowana. 
Samochody nadal były malowane, 
mimo wielokrotnych protestów pa
na Augustyniaka, który o katdym fa
kcie lakierowania starał się 

powiadamiać Ur-ląd Rejonowy. Nie
stety, brak egzekucji decyzji admini
stracyjnej spowodował lekcewatenie 
prawa przez p.Orytę, który niczego 
sję nie obawiając, spokojnie nadal 
lakierował samochody. 

SKREŚLIĆ 
Z EWIDENCJI 

Ponieważ p.Oryta nie stosował 
się do nakazów administra<.:yjnych, 
16 lipca Henryk Augustyniak 
wystosował pismo do Urzędu Miej
skiego w Oławie z wnioskiem o 
skreślenie "Iakiornictwa" Andrzeja 
Gryty z wpisu do ewidencji 
działalno~ci gospodarczej, dlatego 
te właściciel zakładu działa bez od
powiednich uzgodnień prawnych. 

- Ponieważ decyzje U rzędów Re
jonowego i Wojewódzkiego są ostu
łeczne - pisze pan Augustyniak - a 
wniesienie skargi do NSA nie 
wstrzymuje ich wykonania, 
cofriięcie wpisu do ewidencji 
działalno§Ci gospodarczej jest ko
nieczne i może spowoduje zaprze
stanie lakierowania pojnzd6w, któ
re mimowymienionych.decyzji trwa 
nadal. 

I tutaj dochodzimy do problemu, 
który coraz częściej bywa powodem 
wielu nieporozumień. Urzędnik 

oczywiście odpisał panu Augusty
niakowi, że odmowa dokonania 
wpisu do ewidencji działalno~ci go
spodarczej w świetle prawa jest 
niedopuszczalna, natomiast obo
wiązek spełnienia wszelkich wa
runków prowadzenia działalności 
gospodarczej przewidzianych 
przepisami, m.in. budowlanymi, 
sanitarnymi, przeciwpotarowymi i 
dotyczącymi ochrony środowiska 

oraz osób wykonujących taką 

działalność, ciąży na podmiocie go
spodarczym. Tylko, niestety, nie 7,3-

wsze "podmiot" o tym wie. Często 
u totsamia sobie wpis do ewidencji ze 
zgodą na prowadzenie wymarzonej 
działalności, co jest po prostu niepo
rozumieniem - drogą na skróty. A 
mote wystarczyłoby, aby formularz 
dokumentujący wpis do ewidencji 
zawierał po prostu konkretny zestaw 
uzgodnień niezb«dnych "podmioto
wi" do prowadzenia działalności 

zgodnej z prawem? W końcu jest 
urzędnik, który powinien znać się na 
tym lepiej niż przeciętny mieszka
niec. Obywatel odbierając doku
ment podpisywałby go i nie byłoby 
potem tłumaczenia, te nie wiedział 
o konieczności uzyskania np. zgody 
straty potarnej czy sanepidu. 

wo 

Póki co jednak, "lakiernictwa" z 
wpisu do ewidencji nie skreślono, a 
wniosek p.Augustyniaka odesłano 

do Urzędu Rejonowego "celem roz
patrzenia w/g kompetencji". 

PIESZCZOTA URZĘDU 
- Decyzje dotyczące zaniecha

nia prac lakierniczych są 

sformułowane wręcz pieszczotliwie 
na korzy§ć osoby dopuszczającej 
się łamania prawa - twierdzi Henryk 
Augustyniak. 

Pieszczotliwe czy nie, ale decy
zje były raczej jednoznaczne. 
Urząd Wojewódzki, do którego 
p.Gryta zaskartył decyzję Urzędu 
Rejonowego, utrzymał ją w mocy, 
twierdząc, te rozbudowany i 
użytkowany bez wymaganych 
przepisów obiekt stwarza 
zagrożenie higieniczno-sanitarne 
dla mieszkańców sąsiedniCh 
zabudowań. Nakazano przywr~nie 
obiektu do stanu zgodnego z pozwo
lenia na rozbudowę, tzn. że powien
chnia zabudowy przekraczająca 
65,37 m kw powinna ulec rozbiórce, 
a część pozostała nie może być 
wykorzystywana jako lakiernia. De-

I cyzja to jest ostateczna i mOżna się 
od p.ięj odwołać już tylko do Waczel
nego Sądu Administracyjnego. Tak 
\et pan Oryta zrobił. W piśmie do 
NSA wniósł m.in. o uchylenia po
przednich decyzji UR i UW, o prze
kazanie sprawy kierownikowi UR 
ponownie do rozpatrzenia oraz o 
wstrzymanie rygoru natychmiasto
wej wykonalności decyzji UR w 
Oławie do czasu rozpatrzenia spra
wy przez sąd. 

BRONIĄ 
AUGUSTYN lAKA 

- Z znskarżonej decyzji - twier
dzi p.Gryta - wyraźnie wynika 
ochrona interesu Augustyniaka, a 
nie wydanie jej z powodu nllrllsze
nin prawa lub interesu społecznego. 

Zanim NSA rozpatrzył sprawę 
lakierni, główny inspektor sanitarny, 
po rozpatrzeniu kolejnego zatalenia 
p.Oryty na postanowienie PWIS we 
Wrocławiu, postanowił utrzymać 
zaskarżone postanowienie w moq'. 
W uzasadnieniu swojej decyzji 
główny inspektor sanitarny pisze 
tilie m.in.: "uwatam, te usytuowa
nie warsztatu blacharskiego i lakier
niczego w zabudowie jednorodzinnej 
jest niewlościwe z uwagi na 
uciqtliwość powstawaną przez wjaz
dy i wyjazdy pojazdów samochodo· 
wych (emisja niezorganizowana)". 

JEDNAK LIKWIDOWAĆ ! 

28 października Naczelny Sąd 
Administracyjny nakazał Andrzejo
wi Grycle przywrócenie stanu wllr
sztatu sprzed samowolnie dokonane
go remontu. Lakiernia będzie więc 
musiała zaprlestać działalności. Czy 
de<.:yzja NSA pozostanie jedynie na 
papierze, podobnie jak było przez 
cały rok z poprzednimi nakazami? 
Pan Gry ta, z którym rozmawiałem 
po decyzji NSA, powiedział, że chy
ba będzie musiał zlikwidować 
lakiernię, ale szkoda niszczyć 
zakładu kosztującego lak dużo. -
Może sprobuję się jeszcze z ludźmi 
dogadnć - powiedział. - Ja przecież 
nikomu nie chcę robić nil zło~ć. 

- Wiedzinłem, że ostllteczna de
cyzja musi być właśnie taka -
powiedział nam p. Augustyniak, gdy 
dowiedział się o wYroku NSA.' -
Szkoda, że tllk późno. 

J.Kamiński 
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Polwica 

Jeszcze kilka lat temu przed
szkole w Polwicy naleUlło do gospo
darstwa rolnego (SHR,PGR) i 
uczęszczały do niego głównie dzieci 
pracowników. "Spadkobierca" go
spodarstwa, spółka "Agropol", 
oddała przedszkole gminie Doma
niów. Teoretycznie więc obecnie 
wszystkie dzieci z gminy mogą 

chodzić do tego przedszkola. Mogą, 
ale nic chodzą ... Z samego Doma
niowa nie ma w przedszkolu ani jed
nego dziecka. Podobnie · z innymi 
wsiami. Dlaczego tak się dzieje, że 
jedyne przedszkole w gminie świeci 
pustkami? 

- Na pewnojakąś prlyczynąjest 
brak zorganizowanego dowozu 
dzieci do przedszkola - mówi dyre
ktor placówki Grażyna Lichota. - W 
zeszłym roku, gdy samochód woził 
dzieci z Wierzbna, mieliśmy 40 
przedszkolaków. Dziśjest 25. Może 
brakuje odpowiedniej informacji? 

Pani Lichota robi wszystko, aby 
trafić z taką informacją do wszy
stkich rodziców w gminie. Niedawno 
pojawiły się w okolicznych wsiach 
plakaty informujące o możliwości 

zapisania dzieci do polwickiego 
przedszkola. Wcześniej przedszkole 
przygotowało ankietę. Rodzice mieli 
w niej Odpowiedzieć, czy gdyby był 
zorganizowany dojazd, to zdecydo
waliby się wysyłać dzieci do przed
szkola. Z centrum gminy, z Doma
niowa, nie było ani jednej 
odpowiedzi. .. 

1 ...... --0 
14 października br. - w Szkole 

Podstawowej Nr 6 w Olawie odbyły 
się uroczyste obchody jubileuszu 
XX-lecia szkoły. Obchody te 
połączono ze świętem pracowników 
Edukacji Narodowej. 

Była to okazja do SpoI kania obe
cnego grona pedagogicznego z eme
rytowanymi pracownikami. 

Przy akompaniamencie szkolne
go zespołu artystycznego fetowa
liśmy "nasze święto" wraz z zapro
szonymi gośćmi - przedstawicielami 
władz miasta, delegatury, zakładów 
pracy, rodziców, delegacji klas. 

. Qyrekcja, grono pedagogiczne 
wraz, z samorządem uczniowskim 
przygotowali ekspozycje - dorobek 
XX-lecia szkoły. 

li! wzruszeniem przeglądano 
fotografie umieszczone w kolejnych 
kronikach szkolnych. Duże wrażenie 
sprawiały "trofea sportowe" (szkoła 
od wielu lat zajmuje czołowe miejsca 
w wojewódzkich zawodach). 

Harcerze z naszej szkoły przeka
zali na ręce p.dyrektor A.Narolskiej 
bullę, w której życzenia zapisano w 
języku staropolskim. Symboliczny 
tort z 20 świeczkami "dmuchali" ko-

Przedszkole położone jest 
na skraju POlwicy, w małym, 
malowniczym domku. Jest zad
bane, wyremontowane, odpowie
dnio wyposażone, z dobrą, w 
większości młodą kadrą. Obecnie do 
przedszkola zapisanych jest 25 dzie
ci, glównie zPolwicy, Kun, Wierzbna 
i Piskorzówka. Przy tej ~mej ilości 8 
zatrudnionych osób, śmiało można 
przyjąć dwa razy tyle dzieci. Łatwiej 
byłoby wtedy gospodarować 

pieniędzmi, których i tak nie ma za 
dużo.Na miejscu jest kuchnia, rodzi
ce często przynoszą pl ody rolne, aby 
pomóc w utrzymaniu stalówki. Po
magają także w różnych pracach na 
rzecz placówki. Oni już wiedzą, że 
przedszkole jest dla ich dzieci dobre 
i chcieliby, aby inni także się o tym 
dowiedzieli. Niestety, chyba jednak 
nie wszystkich. stać na taką wiedzę. 
Odpłatność za przedszkole ustalona 
zostala na 300 tys.zł miesię(:znie (w 
tym 200 tys.zł za wyżywienie). 

- Cena w porównaniu z innymi 
prledszkolami jest niska, ale może 
i ona jest pewną barierą, która nie 
pozwala rodzicom oddawać dzieci 
do przedszkola - zastanawia się dy
rektor Lichota. 

Gmina dopłaca do przedszkola 
ok.500 mln zł miesięcznie, z czego 
ogromną większość pochłaniają 

płace wraz z pochodnymi. Być może 
z tego właśnie powodu były już 

wśród radnych pewne zakusy, aby 
przedszkole zlikwidować. Natrafio-

lejni dyrektorzy szkoly: mgr F.Grze
siowski, mgr S. Tyczy6ski, mgr 
A.Nnrolska oraz były inspektor 
Wydziału Oświaty i Wychowania 
mgr A.Diakowski. Szkoła pokusiła 
się o wydanie specjalnej jubileuszo
wej gazetki szkolnej. 

W tym szczególnym dniu doko
nano ceremoniału pasowania pier
wszoklasistów na uczniów naszej 
szkoły. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodo
wej wyróżniającym się pracownikom 
przyznano nagrody specjalne dyre
ktora szkoły . 

Wszystkim życzono pomyślności 
na następne 20 lat, a nauczycielom 
szczególnie uzdolnionych uczniów. 

Uroczystość zamknięto obejrze
niem eksponatów oraz towarzyskim 
spotkaniem. 

Jedynie przykrość sprawili ci, 
którzy na drugi dzień dokonali 
włamania do szkoły i zrobili spbie 
ognisko ze skradzionych kronik 
szkolnych (lat 80-94) oraz wynieśli 
sztandar ZHP. Sprawę w swoje ręce 
wzięła policja. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
Samorząd Uczniowski 

o ze , 
• 

no jednak na zdecydowany opór ze 
strony rodziców, których dzieci 
chodzą do przedszkola i są z niego 
bardzo zadowolone. - Nasze dzieci, 
dzięki istnieniu tego prledszkola, 
mogą lepiej rozwijać się intelektu
alnie i społecznie - napisali rok temu 
pr.ledstawiciele Rady Przedszkola w 
liście do wójta i radnych. - Jest to 
mocny fundament , do dalszego 
kształcenia, dający szanse dobrego 

startu w tycie. Dzieci wiejskie za
wsze były traktowane "po macosze
mu" w porówn.aniu z dziel!mi miej
skimi i czas najwyższy to zmienić, 

Wygląda jednak, że większość 
rodziców dzieci wiejskich nie chee 
lub nie może tego zmienić. I nie 
posyłają dzieci do przedszkola. 
Czyżby nie byto ono gminie potrzeb
ne? Czyżby na skutek bezrobocia i 
zubożenia wsi możliwy był jedynie 
model wyChowania dzieci pr.lez 
babcie i d7Jadków? 

- Być może pokutuje jeszcze 
przekonanie, że jesteśmy nadal 
czymś w rodzaju przedszkola 

9 

pegeerowskiego - sugeruje dyre
ktorka. - Kiedyś podobno istniała w 
Połwicy wyraźna granica między "ty
mi z PGR-u" a "tymi ze wsi". 

Jak jest naprawdę, nie wiadomo. 
Na razie, o ile ilość dzieci 
uczęszczających do przedszkola nie 
zwiększy się, trzeba będzie rozpocząć 
redukcję etatów. Tak być mcyl.e rcy.lpo
cznie się natur'<llna śmierć placówki, o 
której rok temu rodzice mówi~ , że jest 
"piękną wizytówką gminy". 

J.Kami6ski 
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Zebrano 11 mln, miał kosztować 25 mln, a trzeba zapłacić prawie 65 mln Liczę ~a zrozumienie sytuacji i 
ewentualną pomoc ze strony 
oławlan. po .... ·~ 

Gdy kilka tygodni temu w 
kościele Matki Bożej Pocieszenia 
pojawiły się skarbony, do których 
zaczęto zbierać pieniądze na 
budowę nagrobka śp. ks.prałata Ja
na Jat;lowskiego, a ogłoszenia para
fialne zachęcały i dopingowały do 
składania ofiary na ten cel, wśród 
parafian (i nie tylko) rozgorzała dys
kusja na ten temat. Jedni byli zado
woleni z faktu, że pomnik stanie, inni 
natomiast, kto wie czy nie było ich 
więcej, wyrażali pewne zdumienie 
taką formą finansowania nagrobka. 
Oławianie pamiętają bowiem po
przednich duszpasterzy, śp. kS.ks.Pi
lawskiego, Oko i Kutrowskiego, któ
rym parafia postawiła nagrobki, bez 
uciekania ję do publicznej kwesty. 
W świadomości parafian pozostała 
także wyjątkowa skrupulatność, 

żeby nie powiedzieć pedanteria, 
kst«d7.a Janowskiego, który był nad
zwyczaj 7.apobiegliwy, jeżeli chodzi o 
wszelkie sprawy finansowe. - To 
niemożliwe, żeby nie zo..,tawił 

pieniędzy na pogrzeb i nagrobek -
mówiono. - Jeśli parafia miała ja
kieś pieniądze, to w pierwszej kolej
ności można było przeznaczyć je nil 
pomnik. 

Swoje wątpliwości parafianie po. 
twierdzili doŚĆ skromnymi datkami 
na budowę pomnika. Podczas kwe
sty zebrano l.aledwie 11.350.000 zł. 
Niektórzy swoje zdanie wyrazili 
wprost na skarbonach, umieszczając 
na nich różne napisy, np. "hańba". 

Również do naszej redakcji 
docierały liczne opinie otawian na 
ten temat. Otrzymywaliśmy telefony 
wyrażające dezaprobatę dla zbiórki 
pieniędzy na postawienie nagrobka 
zmarłemu ~iędzu prałatowi. Dosta
liśmy także list, który skłonił nas do 
próby wyjaśnienia tej sprawy na 
łamach "WO". 

- Umarli nie mogą m6wit - tak 
rozpoczęła swój li t do redakcji 
p.Oogusłatva Oieniek, wieloletnia 
gospodyni na plebanii parafii MBP, 
zwolniona z pracy przez nowego 
proboszcza. - Oóg, Honor, Ojczyzno 
- te słowo były twardym CUndllmen
tem życia ś.p.ks.prałata Jana Jano
w kiego. Dziś, kiedy ma już usta 
zamknięte, wszystkie chwyty są do
zwolone. Tak jest z pomnikiem 
księdza. Wystawiono oławian na 
próbę, jak kochają śp. Prałata. 

W testamencie czytamy: "Po
chowany chcę być wśród parafian". 
Zaufał parafianom, tylko nie 
przeWidział, kto usiądzie za sterem 
statku, z którego odszedł. Odszedł 
nagle, pozostawiając wszystko. 
Starał się, by na wszystko w miarę 
możliwości starczyło, tak więc na 
"czarną godzinę" było na lokacie 20 
mln zł z od etkami. Po śmierci 
ś.p.Prałata sprzedaliśmy książki i 
kartki na sumę 22 mln zł, z przezna
czeniem na pomnik. W przedaży 

tej było zaangażowanych 11 os6b, 
bezinteresownie (nazwi ka znane 
redakcji). Pieniądze te zostały 

pneliczone i przekazane 
ks.Czesławowi, kt6ry w tym czasie 
pełnił funkcję proboszcza, a potem 
obecnemu proboszczowi. Wspomnę 
również o zakupionych przez 
śp.Prałatn książeczkach pierwszo
komunijnych, do bierzmowania, 

omnik ... 
katechizmach i krzyżach, z czego 
również były odzyskane pieniądze. 
Nie będę więcej rozliczać, od tego są 
władze kościelne. 

Sprawa pomnika jest w tej 
chwili bardzo bolesna. Forma nie
dzielnych ogłoszeń i zbi6rka 
pieniędzy na pomnik całkowicie po
zbawiona jest kultury. Płakat się 
chce, patrząc na ministrantów 
stojących pod kościołami z otwar
tym, "żebrzącym" koszyczkiem ( ... ). 

Jak sil( dowiedzieliśmy, 

przedstawU mi rachunek na ... 
64.480.000 zł. Pr6bowałem 

powoływat się na umowę wstępną, 
ale dowiedziałem się, że wszystko 
jest dokładnie wyliczone, II nawet 
zmniejszono w tym przypadku na
rzut za robociznę z 18% na 15%. 
Ponieważ byliśmy w parafii przygo
towani na zapłacenie 25 mln zł, 

taką kwotę wpłaciłem tytułem pier
wszej raty. Różnica między sumą 
uzyskaną ze składek a pierwszą 

ratą została pokryta z prywatnych 
pieniędzy księży naszej parafii. Co 
do reszty (0k.40 mln zł) - biorę to na 
siebie, bowiem czuję się odpowie
dzialny za to, że nie przewidziałem 
takiego obrotu sprawy. Nie wiem, 
jak to zrobię i iłe czasu mi to zajmie. 

Jeśli chodzi o ustawienie skar
bon ... Nie sądziłem, że podejmując 
decyzję o kweście, popełniam jakiś 
błą". Gdybym lepiej znał mental
ność oławian, byt może byłoby ina
czej. Widzę tutaj pilną potrzebę 

stworzenia w parafii wielu grup inj
cjatywnych, m.in. rady parafialnej, 
kt6ra decydowałaby o niekt6rych 
przedsięwzięciach parafii. .. 

Nie po raz pierwszy okazuje się, że 

niełalwo jest zdobyć zaufanie 
oławian. Pamiętamy jak kilkana~cie 
lallemu w podobnej sytuacji znalazł 
się ksJanowski, nie mogący z natury 
rzeczy dorównać wyjątkowej pozycji 
księdza Kutrowskiego wśród ludzi 
przybyłych z nim ze Wschodu. Te
raz, po kilkunastu lalach współpracy 
z księdzem Janowskim, trudno 
może zaakceptować parafianom je-

ks. Czesław Studenny, pełniący obo
wiązki proboszcza do czasu miano
wania nowego, przekazał ks.Anto
niemu Aki6czy parafię bez żadnych 
długów, pozostawiając jednoczcśnie 

ok.90 mln zł, w tym 22 mln, o których 
wspomina p.Bieniek w swoim liście. 
Ks.proboszcz Akińcza, z którym roz
mawialiśmy w lej sprawie, 
potwicrdzil, że pieniądze od księdza 
Czeslawa otrzymał wraz z sugestią 
pani Bieniek na temat ich wydatko
wania. Uznał jednak, że o przezna
czeniu pieniędzy, pochodzących ze 
sprlcdaży książek będących 

własnością parafii, decyduje pro
boszcz, a nie pani Bieniek. - To była 
jej prywatna inicjatywa - powiedział 
nam kS.Akińcza. - Z tacy niezwy
kle trudno dzisiaj utrzymat 
parafię. Wszystkie otrzymane 
od ks.Czesława pieniądze 

przeznaczyłem na najwużnlejsze 

potrzeby: kapitalny remont miesz
kania proboszcza i księdza wikare
go,kapltalny remont pieca c.o. i sal
ki nr S, opłaty za regały na książki 
(dla rodziny ks. prałata), 
trzymiesięczną odprawę dla 4 pra
cowników, kt6rzy odeszli, dwa Oknll 
do sl,llki katechetycznej nowego LI
ceum Ekonomicznego. Pieniądze 

otrzymane od pani Oieniek w pier
wszej kolejności przekazałem na 
opłacenie prenumeraty czasopism 
(za niektóre tytuły nie płacono do 
stycznia), na uregulowanie 
należności za obrazki biblijne oraz 
opłacenie zaległych rachunk6w za 
zużytą energię elektryczną. 

Płaciłem wszystko na bieżąco, 

pieniędzy nie gromadzę. 

Pomocy! I co dalej? 
Nie chciałem o tym mówić, ale 

muszę w tej sytuacji dodać, że ro
dzina poprzednika potraktowała 

testament zbyt dosłownie i miesz
kanie otrzymałem prawie puste, 
bez wyposażenia, oprócz kilku 
regałów na książki, których nie 
można było rozmontować bez ich 
uszkodzenia. Meble i wyposażenie 
poprzedniej mojej param, zgodnie 
z przyjętym zwyczajem, 
pozostawiłem na miejscu, w Wie
rzbnie.JeŻeli chodzi o pomnik, 
sprawa przedstawia się 

następująco. Zam6wiłem go oso
biście w Piławie G6rnej. Gdy 
zapytałem o cenę, powiedziano mi, 
że to będzie kosztować ok.2S mln zł 
(płytll z czarnego marmuru - red.). 
Obiecałem parafianom, że do 
Wszystkich Świętych pomnik sta
nie I słowa dotl"lymałem. Jestem 
zadowolony z wykonawstwa. Myślę, 
że parafianie rownież. Ale noai się 
pode mną ugięły, gdy po wspólnej 
kolllcji, szef firmy kamieniarskiej 

Nawiązujqc do zamieszczonego 
w ostatnim numerze "WO" rozpaczli
wego listu Sylwii AdamlIs, uczestni
czki Grupy Działań Teatralnych przy 
OK, z przykrością murzę stwierdzić, 
te stało się to, co przewidywałam. 

Mniej więcej na początku roku, 
być mote nawet na sesji bl.ldtelowej, 
zamieniłam parę' słów z dyrektorką 
Ośrodka Kultury p.Rena/ą Lllcll. 
Rozmawiałyśmy właśnie na temat 
Grupy Działań Teatralnych. 
Pamiętam, te pytałam, kiedy wreszcie 
premiera. Okazało się, że właściwie 
nie bardzo da się w ogóle powiedzieć 
coś konkretnego, bo młodzież GDT 
zajmuje się raczej teatrem awangar
dowym, dość odległym od gustów 
przeciętnego widza. trakflljąc zajęcia 
jako drogę do kształtowania i 
wyratania własnej osobowości, 

drogę do samorozwoju. 
W.yraziłam wówczas obawę, że w 

;ten sposób teatr nie zdobędzie pub li
cznośc~ która przeciet jest warun
kiem sine. quo non jego istnienia. 
.żeby zdobyć widzów, trzeba ich 

przyzwyczaić do chodzenia do teatru, 
rozbudzić naturalną potrzebę obco
wania ze sztuką. A jeżeli zaczyna się 
od początku, 10 chyba wyłącznie 

awangarda nie jesl najbardziej tra
fioną propozycją. Nie mniej watny 
jest również fakt, że lealr ekspery
mentalny znajdzie siłq rzeczy mniej 
widzów niż spektakl tradycyjny. 

Usłyszalam wówczas od pani 
Luch, te młodzież GDT z pewnością 
nie zgodzi się na formy tradycyjne, 
konwencjonalne. Odpowiedziałam, 

że jeżeli chce się tworzyć sztukę przez 
dute S, to trzeba niestety robić 

również speklakle CzySIO komercyjne 
- żeby one włośnie zarobiły na sztukę. 
Wydawało mi się lo szczególnie 
watne z dwóch względów: po pier
wsze z uwagi na szczupły budżet 

o'<:rodka KulIli/Y, po drugie byli.fmy 
wówczas przed wyborami do Rady 
Miejskiej. Zupełnie nie było wiado
mo,jak.qpolitykę przyjmie nowa rada 
względem funkcjonowania OK 
mając na Ilwadze skąpy budżet na tle 

wo 

szcze inny styl sprawowania postugi 
duszpasterskiej? 

Początek jest w' każdym razie 
trudny, skoro nawet pewna "wysoko 
postawiona O5Oba" (jak się nieoficjal
nie dowiedzieliśmy) interweniowała 
w kurii, aby ksiądz Akińcza nie został 
proboszczem najwię~szej otawskiej 
parafii. Pewna nieufność nadal trwa, 
chociaż pojawiły się ostatnio pier
wsze oznaki wzajemnego zrozumie
nia. 

PS W dwa dni po naszej rozmo
wie z ks,proboszczem Akińczą, wier-

ni zostali w ogłoszeniach parafial
nych poinformowani o sposobie roz
liczenia kosztów budowy pomnika. 
Podziękowano im także za ich wktad 
finansowy w budowę nagrObka. 

.l.Kamiński 

O.Notz 
KOykowski 

ogromn.ych potrzeb miasta, a także 
nie jasną sytuację finansową gmin 
wobec np. zmian w szkolnictwie czy 
reformie czynszowej. 

Proponowałam wówczas, by 
dla dobra GDT zacząć zarabiać ja
kiekolwiek pieniądze na spekta
klach komercyjnych, żeby w razie 
kryzysu finansowego mieć uzasad
nienie dla swego istnienia 
"przecież na siebie zarabiamy" (przy
najmniej częściowo). 

Czas płynie szybko i moje obawy 
sprzed pól roku zmaterializowały się. 
Grupie grozi rozwiązanie z bardzo 
prozaicznego powodu braku 
pieniędzy. Ale gdyby stała za nią pub. 
liczność, przyzwyczajeni do bywania 
w teatrze widzowie - być może GDT 
nie byłaby tak osamotniona w tym 
mulnym momencie? Ktoś by dał 

wsparcie duchowe, ktoś finansowe, 
ktoś inny ofiarowałby swoją pasję i 
chęci (a nie by/oby to zjawisko w 
Ola wie nowe ... ); wreszcie byłyby 

wpływy z biletów. 
Może nie jest jeszcze za późno'! 

Grai.yna No/z 

I. 
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PAP • rządowy czy prywatny? 

Temat zastępczy 
(Rozmowa z proł.Włodzlmlerzem Gogołklem, 
prezesem Polskiej Agencji Prasowej) 

- No razie rządowy projekt 
ustawy dotyczącej PAP podlega,jok 
to określił min.Michoł Strąk, "do
precyzowaniu i przekonsultowa
niu". Nie wiemy jeszcze w tej cbwili, 
czy i jakie zmiany zostaną do niego 
wprowadzone. W każdym razie pro
jekt ten - w jego dotychczasowej 
wersji - doje bardzo duże uprawnie
nia władcze w stosunku do agencji 
szefowi URM, jako reprezentan
towi interes6w Skarbu Państwa. 

'.Ich wyrazem jest np. to, że szef 
! URM miałby jednoosobowo 
. sprawować funkcję walnego zgro-

madzenia, powoływać radę Nad
zorczą ..• Tego rodzaju rozwiązania 
budzą obawy o nadmierne "urządo
wienie" czy też upolitycznienie 
agencji przez ścisłe związanie jej z 
określoną, rządową właśnie, opcją 

polityczną, co z kolei stwarza 
zagrożenie dla jej dziennikarskiego 
obiektywizmu. 

- Nasze rozwa:tania mają trochę 
teoretyczny charakter, bo jednak 
pierwotny projekt najprawdopo
dobniej ulegnie modyfikacji... 
Proszę jednak zauważyć, że rząd czy 
szef URM może się zmienić, a 

członkowie rady nadzorczej - pozo-: 
stają. Można ich będzie odwołać tyl
ko wtedy, kiedy sami zrzekną się fun- ' 
kcji, zapadną na ciężką chorobę 

uniemożliwiającą jej sprawowanie 
lub gdy sąd prawomocnym wyro
kiem pozbawi ich praw publicznych. 
Czy to rozwiązanie nie gwarantuje, 
tak potrzebnej agencji, stabilizacji? 

- Nowy premier z pewnością 
powoła nowego prezesa agencji .•. 

- Ma to przecież miejsce również 
i do tej pory. I - proszę mi 
powiedzieć, czy wojsko jest w na
szym demokratycznym systemie 
strukturą polityczną? 

- Jak wykazują najnowsze 
doświadczenia - bywa do rozmai
tych gier i zabaw politycznych 
wykorzystywane ... 

- To pan powiedział ... Ale czy 
ktokolwiek zarzuca wojsku politycz
ność z tego tylko tytułu, że minister 
obrony narodowej podlega z 
urzędu, jako członek gabinetu, pre
mierowi? 

- Ajak zwykle wygląda umoco
wanie innych agencji w świecie? 

- Formalnie rzecz biorąc agen
cje są niezależne od rządów. Znaczy 
lO, że - na przykład - ich rady progra
mowe są zazwyczaj powoływane 

przez media, a nie przez organa 
rządowe. Ale nie czarujmy się, za
wsze i wszędzie jest tak, że ten, kto 
daje pieniądze, ma określony wpływ 
na ich działalność. I w tym miejscu 
jeszcze raz przypomnę, że w całej 
Europie rządy dają na finansowanie 
wielkich, "narodowych" agencji zna
cznie więcej, niż u nas. 

- Projekt przekształceń, przy
aotowany swego czasu przez Radę 
Konsultacyjną działającą w trakcie 
urzędowania gabinetu premier 
Hanny Suchockiej zakładał rzeczy
wiste sprywatyzowanie PAP, przy 
czym akcje mogłyby wykupić media 
o l00'r" kapitale krajowym. Czy nie 
sądzi pan, że takie rozwiązanie 

byłoby bardziej celowe od projektu 
rządowego, gdyż zapewniałoby 
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agencji większą niezależnośt poli
tyczną, n także zresztą Onnnsową? 

- Uwa:tam, O czym już 
wspomniałem na wstępie, że nasza 
agencja powinna być spółką Skarbu 
Państwa z możliwością ogranic-.lOne
go zakupu jej akcji przez rozmaite 
podmioty gospodarcze, w tym 
również prywatne media. Jednak 
przyjęcie założenia, że będą to me
dia o 100% kapitału krajowego nie 
wydaje mi się realistyczne: takich ga
zet, rozgłośni radiowyCh i sieci tele
wizyjnych (poza publiC'".lOym radiem 
i telewizją) jest na naszym rynku bar
dzo niewiele. Dlatego sądzę, że bar
dziej celowe byłoby ustawiente owej 
poprzeczki udziału kapitału krajo
wego na takim poziomie, aby był on 
większościowy. 

Rozmawiał: Marek Burczyk 

Likwidator przedsiębiorstwa Handlowo-Produ
kcyjnego Spółka z 0.0. z siedzibą - Oława, ul.Brzeska 
19, ogłasza, że na podstawie uchwały Walnego Zgro
madzenia Wspólników z dnia 31.05.1994 r. (akt nota
rialny nr 2613/94) rozwiązuje Spółkę i ogłasza otwar
cie jej likwidacji z dniem 01.06.1994 r. 

Likwidator przedsiębiorstwa Spółka z 0.0. "Cu
kiernia" z siedzibą - Oława, ul.Brzeska 19 ogłasza, że 
na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 31.05.1994 r. (akt notarialny nr 
2621/94) rozwiązuje Spółkę i ogłasza otwarcie jej 
likwidacji z dniem 01.06.1994 r. 

Likwidator przedsiębiorstwa Gastronomiczno-Pro
dukcyjnego Spółka z 0.0. z siedzibą - Oława, ul.Brzeska 
19 ogłasza, że na podstawie uchwały Walnego Zgroma
dzenia Wspólników i dnia 31.05.1994 r. (akt notańalny 
nr 2617/94) rozwiązuje Spółkę i ogłasza otwarcie jej 
likwidacji z dniein 01.06.1994 r. . 

W związku z powyższym wzywa się wszystkich wie
rzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w ·siedzibie 
Spółki pod adresem: Oława, ul.Brzeska 19 w terminie 
3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia. 

W związku z powyższym wzywa się wszystkich wie
rzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w siedzibie 
Spółki pod adresem: Oława, ul.Brzeska 19 w terminie 
3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia. 

W związku z powyższym wzywa się wszystkich wie
rzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w siedzibie 
Spółki pod adresem: Oława, Brzeska 19 w terminie 3 
miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia. 

* 

OGŁOSZENIA 

~ 
.. Sprzedam segment (stan suro

wy, zadaszony) ulica Lipowa 79. Tel. 
336-18. 

.. . Kupię maszyny stolarskie. 
Wiadomość: tel. 38-306 po 17.00. 

.. Tanio sprzedam części do fiata 
12.';p. Wiadom~ tel 38-~ po 17.00. 

.. ,Szukam mieszkania do 
wynajęcia. Tel. 331-64 wew. 54. 

.. Młody, wykształcenie średnie 
techniczne poszukuje pracy. Dwu
letni staż w dużej firmie handlowej 
na samodzielnym stanowisku, 

- umiejętność pracy z komputerem. 
TeJ. 323-63. 

. .. Zamienię fiata 125p na 126p 
(dwu lub trzy letniego). Tel. 346-58. 

.. KARDIOLOG (wykonywanie 
EKG) Oława ul. Brzeska 29, sobota 
12.00-13.00 lub Wrocław ul. Bisku
pia 5/5 (róg ul. Otawskiej) codzien
nie 16.00-17.00. Rejestracja tel. 67-
16-19. 

.. Malowanie, tapelowanie. Tel. 
370-60. 

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

.. Orkiestra, Tel. 39-461. 

.. Videofiimowanie, tel. 37-658. 

.. Videofotografowanie, tel. 
39-829. 

.. CZYSZCZENIE I ODNA
WIANIE (podbarwianie, woskowa
nie, nakładanie powłok) na wyroby i 
odzież ze skór naturalnych, futrzar
skich i licowych. Brlcg, Kotlarska 3 
(boczna Fabrycznej). Tel. 21-87. 

.. Naprawa magnetowidów i 
sprzętu R1V. Oława, Wrocławska 3. 

.. Czyszczenie dywanów, tapicer-
ki -tel. 39-130. 

.. Videoliłmowanie - tel. 39-130. 
• Korepetycje z języka angiel-

ski ego -także dla najmłodszych. Tel. 
37-021 wieczorem. 

• Matematyka, korepetycje w za-
kresie szkoły podstawowej. teJ. 39-285. 

.. Poszukuję używanego pianina 
dla siedmioletniej córki w zamian za 
zamra:tarkę (150 litrów, szuOadko-
wa). Tel. 341-66 po 20.00. 

• Sprzedam działkę budowlaną. 
JcłC'"l-Waly, Leśna 7. 

.. Kupię mieszkanie w Oławie. 
Tel. 329-82. 

.. Zamienię mieszkanie 47 m2 na 
większe (4 pokoje). Tel. 37-222. 

• Zamienię mieszkanie 
własnościowe 64 m2 (4 pokoje) na 
jednopokojowe. Tel. 348-56. 

.. Pilnie sprzedam kioski V A-
LOR. tel. 34-664 lub 331-47. 

• Sprzedam dom do remontu w 
Olawie. Bystrzyca Oł. tel. J02-18 
wew. 113 po 16.00. 

.. Sprzedam antenę satelitarną 
ASTRA i zamra:tarkę (na gwaran-
cji), 170 litrów. Wiadomość: Oława 
Szymanowskiego 17(2. 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe. 
Tel. Łódź 73-14-70 lub Brzeg 39-17. 

TANIO - SZYBKO 
-SOLIDNIE 

WYWOŁASZ ZDJĘCIA 
(ceny już od 2.800 zł) 

w punkcie przyjęć ul. żeromskiego 2 
(sklep meblowy, 

obok Banku Zachodniego) 

* 

USŁUGI HYDRAULICZNE 
KOMPLETNE INSTALACJE 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 
INSTALACJE GAZOWE, 

KANALIZACYJNE 
I WODOCIĄGOWE 

ORAZ 
NAPRAWY DROBNE 

I USUW ANIE A W ARII 
Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH 

I POWIERZONYCH 
WYKONUJE FIRMA 

STANISŁAWA BILlŃSKIEGO 
OŁAWA 

ul. MALCZEWSKIEGO 8 
TEL. 380-81 

LOKAL NA HURTOWNIĘ, 
USŁUGI, PRODUKCJĘ ITP. 
POSIADA OGRZEWANIE, 

TELEFON,ZAPLECZE 
SOCJALNE, PARKING 
WYNAJMĘ LUB 

NA WIĄ2:Ę WSPÓŁPRACĘ 
OŁAWA, TEL. 380-81 

ZATRUDNIĘ 
SAMODZIELNEGO 

HYDRAULIKA - SP A WACZA 
OŁAWA, TEL. 30-102 

żALUZJE 
POZIOME PIONOWE 
ROLETY OKNAPCV 

NARATYBEZZYRANTÓW 
TEL. 39-907 OŁAWA 
TEL. 36-85 BRZEG 

USZCZELNIANIE 
NAPRAWA OKIEN I DRZWI 

SYSTEMEM EURO-strip 
TEL. 339-51 

* 

KOMIS INSTALACJE ALARMOWE 
ARTYKUŁY RÓZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

(m.in. suknie Slubne) OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
ul. Szymanowskiego 13 PRZEPŁYWOWE 

OGRZEWACZE WODY 
ZESPÓŁ MUZYCZNY BRAMOFONY 

TEL. 37-362 (domki jednorodzinne) 
tel. 33-710 (po 16.(0) 

SKUPUJĘ SREBRO lub 39-775 
SREBRO PRZEMYSŁOWE 

.- J ZŁOM SREBRA GABINETUSG 
OŁAWA TEL. 343-23 OŁAWA, UL. GAZOWA 7 

TEL. 341-51, 322-55 
DUET MUZYCZNY WTOREK, PIĄTEK 

KONTRAST OD 16.00 DO 18.00 
• wesela • zabawy .. dancingi 

oferujemy: VIDEOFOTOGRAFOWANIE 
- akrakcyjny repertuar TEL. 328-26 
- konkurencyjne ceny 

(już od 2 mln zł) REGULARNE PRZEWOZY 
- w listopadzie 10% bonifikaty DO 

OŁAWA NIEMIEC, FRANCJI, WŁOCH, 
TEL. 34-667 (po 15.(0) SZWAJCARII, 

HOLANDII, ANGLII, BELGII, 
PRALKI AUTOMATYCZNE Z FIRMY "ALMABUS" 

mgr ioż. Józef Szmigiel POLECA BIURO 
TEL. 38-138 USŁUGOWO-HANDLOWE 

"SKORPION" 
JUNKERSY OŁAWĄ RYNEK 1- II 
TEL. 344-39 PIĘTRO, TEL. 39-727 
AW. Lubawa 

ZATRUDNIMY 
UWAGA! ZAOPATRZENIOWCA 

zybko .. solidnie ,. WBRANZY 
NAPRAWY JUNKERSÓW ODZIEZOWO - OBUWNICZEJ 

Tadeusz Glejzów HURTOWNlA "HADEX" 
tel. 39-553 OŁAWA ul. LIPOWA 28 

TEL. 38-655 
CZYSZCZENIE 

DYWANÓW ceny ogłoszeń drobnych 
TAPICERKI 1 slowo - 5 tys.z1 
TEL. 328-26 teL "won - 33-557 
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Apel do lekarzy 

Done epidmtiologiCZM opublikowane 23 maja 1992 w Lancecie 
przezprof.Richarda Peto z Uniwersytetu w Oxfordzie wskazują, że CHO
ROBY ODTYI'ONIOWE SĄ PRZYCzYNĄ ZGONU CO DRUGIE
GO POLAKA W WIEKU 35-69 LAT. Począwszy od lat 
szdtdziesiJitych odsetek tych zgonów gwałtownie w Polsce roŚllie i obe
cnie osiqgtllllpoziomnie notowany (obok Węgier) w żadnym inJlymkraju 
Europy. BEZ OPANOWANIA EPIDEMIl CHORÓB ODTYI'ON/O
WYCH NIE JEST MOŻLIWA JAKAKOLWIEK ISTOTNA POPRA
WAKONDYCJI ZDROWOTNE/SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO. 
Środowisko lekarskie ponosi w tej sprawie największą odpowied.z.ialtwtt. 

W tej sytuacj~ Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towa
rzystwo Ftizjopneumonologiczne i Polskie Towarzystwo OnkologiCZM 
zdecydowały się wystqpit do polskich lekarzy z apelem o aktywne wspar
cie w walce o ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu w 
Polsce. Apelujemy do irodowiska lekarskiego, aby w sposób aktywny 
włączyło się do ogólnopolskiej akcji. 

wo 

w wyniku przeprowadzonych badali lekarskich, stwierdzono ne
ga~ skutJd zdrowotne człowieka wynikające z falau palenia tytD
niu, bądi przebywanUz w Jrodowi,rku dymu tytoniowego. Z lego też 
powodu, Światowa Organizacja Zdrowia zwraca się do wszystJdch 
państw iwiata, a przede wszystkim do każdego mieszkańca Ziemi, aby 
dołożyli wszelkich starań w celu zmniejszenia liczby osób palących 
tytoil, a pnede wszystJdm nie podejmowali próby palenia papierosów. 

. Skutków zdrowotnych, często o41egłych, nie kojarzymy z 
nałogiem palenia tytoniu, chocioż tCn jest przyczyną wielu chorób, 
laórych można by uniblllć nie paląc tytoniu lub nie pnebywając w 
irodowisku palących. Wiród wielu czynników Szkodliwych znajdują
cych się w papierosach najgrotniejsza jest nikotyna, która powodując 
obkurczanie naczyń krwlonoŚllych, obciąża ukJad krążenia i serce, 
oraz tlenek węgla (czad), laóry łącząc się z hemoglobiną krwinek 
czerwonych, utrudnia pnerroszenie tlenu do tkanek.. Nietrudno więc 
pnewidzieć, laóre narzqdy organizmu palacza będą narożone na 
schonenia (naczynia krwionotne, serce, wątroba, tnustka, pęcherz 
moczowy, gardło, płuca, żołądek i inne). 

Pamiętać również należy, że wymienione powyżej czymiiki 
wpływają niekorzystnie pnede wszystkim na kabietę będącą \<II ciąży i 
jej dziecko. 

Problem palenia zaczyna się najczętciej w domu rodzilmym lub 
w grupie rówietniczej. Rodzice i ludzie cieszący się dużym uZl/aniem 
w społeczeństwie (np. lekane, nauczyciele, władza administracyjno-

I,OJII ... j" . dza' la .J~) l (",iI . ) I '} zana 1ąca, a orzy, lU, e m Ol1Zlezy , czy c ICą czy me c ICq, są 
S~()(I,{"'· f) n""" 

Proponujemy, aby KAŻDY lekan spróbował uregulować swój 
własny slosunek do palenia tytoniu, a przynojmniej nie palił w obecnotci 
pacjenta. W USA tylko 5% lekarzy pali obecnie ty/oń. W Polsce odsetek 
palących lekarzy jest wielokromie większy. 91% dorosłych Polaków 
wyraża opinię, że lekan nie powinien palić tytoniu w obecnotci pacjenta. 
ChcielibyŚlny leż zwrócit się do naszych kolegów z protbq o podjęcie 
działań na rzecz zapnestania palenia tyloniu pnezpacjelllów. Wzwiązlcu 
z tym proponujemy, aby do praktyki lekarskiej wprowadzit na stale tzw. 

ZASADĘMINIMALNE/INTERWENCJlPolegaonanatym,żekażdy 

lekarz w trakcie rutynowej rozmowy z chorymzadoje mu pylanie "Czypali ~----------------~--------------~~' 
wzorami zachowań, laóre noślaauje młodzież. 

Pan (i) tytolf?", a jd/i tak to radzi mu, jak zerwat z nałogiem. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brylanii 
wskazują, że TA PROSTA PORADA możemiet ISTOTNYWPŁYWna podjęck decyzji ozapnestaniu palenia 
przez pacjentów i w len sposób na zmniejszenie CZt(Slotci palenia w populacji 

Dla/ego też, jdli chcemy zachować zdrowe rodziny, bardziej 
efektywnych pracowników, obniżyt kaszty leczenia, znmiejszyć liczbę pożarów lasów, hotcl~ gospodarstw, 
musimy już dzM nucit palenie i nie narożać innych. 

Taka okazja się nadana. Prosimy zatem włączy~ się do "Dni bez tylOlliu'~ tj. 17listopado poszenajqc krąg 
Łqczymy wyrazy szacunku i życzymy sukcesów w pracy. 

ludzi dobrej - zdrowej wolL . Polskie Towtll'Ustwo OnkowgiCVIe 
Polskie Towtll'Ustwo KtudiowgiCVIe 

Polskie Towan;ystwo FmjopneumonowgiCVIe 
Stacja SaniJamo-EpidemiowgiCVIa 

Z życzeniami długich lat wspaniałego życia bez nałogu -
Oddział Oświaty Zdrowotnej ' 

Wojew6ddciej Stacji San~-EpidemiowgiCVIej we Wrocławiu 
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MAKIJAŻ OCZU 

Oczy Są zwierciadłem duszy, bo to 
one zwracają szcZególną uwagę na twa
rzy kobiety. Kształt oczu, ich kolor, spoj
rzenie określają nastrój, osobowość i 
temperament. Kiedy przystępujemy do 
makijażu oczu, przyglądamy się im 
dokładnie: jakiego koloru są tęczówki, 
czy oczy są głęboko osadzone czy płytko, 
czy są małe czy duże oraz w jakim stanie 
znajduje się skóra powiek. 

Malowanie oka zaczynamy od po
wieki. Dobrze ją wcześniej lekko 
przypudrować. Cień nie powinien być 
zbyt mocny - naj ładniej wygląda zesta
wienie kilku kolorów tej samej tonacji. 
Od beżu - przez złoty, po miękki brąz lub 
od błękitu do szarości. Na bardziej uro
czystą okazję można pomalować oczy 
cieniem perłowym (o odcieniu srebrzy
stym lub złotym) - który łagodnie 

rozświetla twarz, dodając jej blasku. Nie
stety można używać go tylko na wieczór, 
w dziennym świetle mocno postarza 
buzię. Warto o tym pamiętać. Zdarza się 
bowiem, że makijaż zamiast upiększać, 
podkreśla to, co chciałybyśmy ukryć. 

Zwłaszcza wykonany niestarannie. Na
tomiast umiejętnie nałożonym cieniem 
możemy nie tylko wydobyć z twarzy to, 
co w niej najpiękniejsze, ale nawet 
poprawić naturc;, zatuszować niewielkie 
niedoskonało~ci. 

Oczy osadzone zbyt blisko siebie, 
mot.emy optycznie oddalić, malując 

wewnętrzne kąciki bardzo jasnym cie
niem (lub zupełnie zrezygnować z malo
wania), a zewnętrzne ciemniejszym. Im 
większa różnica odcieni - tym lepszy 
efekt. 

Oczy zbyt szeroko rozstawione 
zbliżamy do siebie malując powieki 

bliżej nosa cieniem ciemnym, intensyw
nym. 

Oczy osadzone za głęboko - na kąci
ki powiek nakładamy kolor ciemniejszy, 
środek malujemy cieniem jasnym, 
rozświetlającym oko. 

Zbyt wypukłe oczy tuszujemy 
kładąc ciemniejsze cienie na górną część 
powieki, wysoko w kierunku brwi. 

Powieki opadające malujemy cie
niem jasnym, przyciemniającmiejsca tuż 
pod brwiami. 

Czasami makijaż dobieramy pod 
kolor stroju. Warto jednak pamiętać, że: 
paniom o oczach zielonych najładniej w 
makijażu w kolorze śliwki, zieleni i brązu 
z domieszką fioletu. Do oczu brązowych 
pasują cienie w tonacji brązowej, z odcie
niem różu. Do oczu niebieskich - beże, 
brązy i szarości. 

RYSUNEK BRWI 

Dopełnieniem makijażu oka je.~t ry
sunek brwi. Zmienia się on w zależności 
od panującej mody. Od połowy lat 80 
zaakceptowano naturalny rysunek brwi, 
do tej pory obowiązujący tylko w nurcie 
ekologicznym. Brwi starannie 
pielęgnowane, regulowane i malowane 
(j~1i to konieczne) stanowią 
najładniejszą, naturalną ozdobc; oczu. 

Idealny kształt brwi uzyskujemy za 
pomocą depilacji. Zabieg ten należy za
wsze powtarzać gdy zauważymy, że brwi 
tracą wybrany kształt. Nie polecamy sto
sowania kremów do depilacji i podgola
nia brwi, ponieważ skóra wokół oka jest 
bardzo delikatna. 

Kształt blWi możemy podkreślać 
miękką kredką do powiek lub do brwi. 
Kredka powinna być dobrze zatempero
wana i niezbyt ciemna. Korzystne jest 
stosowanie kredki w kolorze harmoni-

zującym z naturalnym kolorem brwi, 
gdyż niezauważalnie można je 
przedłużyć lub pogrubić. Brwi można 
również malować cieniem ~o powiek 
w delikatnej tonacji brązu lub sza
rości, twardym, skośnie przyciC(tym 
pc(dzelkiem. Malowanie tuszem do rzęs 
nadaje brwiom ładny kształt, podkreśla 
kolor i powoduje, że wyglądają natural
nie. Nakładnie specjalnego żelu, bez
barwnego lub barwnego przy pomocy 
szczoteczki nadaje idealny kształt, szcze
gólnie - gęstym brwiom. 

Farbowanie brwi jest bardzo korzy
stne, gdyż eliminuje prawdopodo
bieństwo rozpuszczenia się tuszu. Far
bowanie zaoszczędza również czas przy 
wykonywaniu codziennego makijażu. 

Ostatnio, zamiast malowania czy 
farbowania stosuje siC( również tatuaż 
brwi, polegający na wprowadzeniu pig
mentu roślinnego w skórę pomiędzy 
włoski w brwiach. Polecamy go paniom, 
które mają cienkie i bardzo jasne brwi i 
są wytrzymałe na ból - tatuaż wymaga 
bowiem kilkakrotnego nakłuwania skóry 
specjalnym aparatem. 

DEZODORANTY 
I INNE SPOSOBY 

Pocimy się wszyscy nie tylko latem. 
Kropelki potu - to obrona organizmu 
przed nadmiernym przegnaniem. Jed
nak kropelki mogą sprawić nam nieco 
kłopotu, zwłaszcza swoją przykrą wonią. 

Jeśli chcesz, aby twoje ciało miało 
ładny, naturalny zapach - zapamiętaj: 

• Dezodorant powinno się stosować 
wyłączn.ie po umyciu czy kąpieli, ale na 
suchą skórę. Spryskując dezodorantem 
nieświeże, spocone ciało, nie usuwasz 
cuchnących bakterii. Przeciwnie "maga
zymtiesz" je. 

• J~li skóra została czymś 
podrażniona, nie używaj dezodorantów 
ani odświeżających wód l.awierających 

alkohol. Wstrzymaj 
się przez 48 godzin. 
Ta sama zasada obo
wiązuje po depilacji 
pach i podczas opala
nia. 

• Dzięki depilo
waniu pach łatwiej 

pozbyć się nieprzyje
mnego zapachu, któ
ry we włosach utrzy
muje się dłużej niż na 
skórze. 

• Aktywność 
gruczołów potowyoh 
zwiększają kawa, al
kohol i nikotyna. 
Należy u~ać ich z 
umiarem. 

Noś 

bieliznę z bawełny. 
W przeciwieństwie 

do jedwabiu lub 
włókien syntetycz
nych, umożliwia 

ona skórze odparo- ~'iT.r."lrQ\ c:::::l ,-;;(n D 
wanie - w sposób na- 'U ~L;J t;JL.Jl..j 
turalny - nadmiaru 
wilgoci, jednocześnie 
zmniejsza ryzyko za-
cieków i plam, jakie pozostawia pot na 
tkaninie. 

• Staraj się, aby dezodorant, jak 
również mydło i woda toaletowa, miały 
ten sam zapach. Zintensyfikujesz w ten 
sposób ich oddzialywanie. 

• Dla skór wrażliwych i alergicznych 
najbardziej wskazane są dezodoranty 
bakteriobójcze, skomponowane na ba
zie składników naturalnych - takich jak: 
tymianek, rozmaryn, nagietek. 

• Jeśli pocą ci się ręce, noś przy 
sobie odświeżające pachnące chustecz
ki. Możesz również wypróbować skute
cznośćspecjalnych zawierających alumi
nium kremów, którehamują wydzielanie 
potu. 

• Najlepszym lekarstwem na pocące 
się stopy jest talk - zwykły lub prleciw
grzybiczny. Znakomite są też talki won
ne. Należy nimi szczodrze pudrować 
nie tylko same stopy, ale także wnętrze 
obuwia. 

• Zapach skóry i potu są w znacznej 
mierze związane z naszym jadłospisem. 
Osoby odżywiające się tłustym mi~em 
wydzielają znacznie mniej sympatyczne 
wonie niż amatorzy jarzynek i owoców. 

Duża różnorodność proponowa
nych obecnie środków niwelujących za
pach potu pozwala na wybór najbardziej 
nam odpowiadającego kosmetyku. 
KaMy może, a nawet powinien wybrać 
coś dla siebie. Dezodorant to nie tylko 
miły zapach, ale i dobre samopoczucie. 



.' 
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PARYSKIE NOWOŚCI Została tam dobrze przyjęta, co zapewne 
Co dwa lata motOly.zacyjny światek przesądziło o skierowaniu jej do aeryjnej 

spotyka się w Paryżu - na salonie samo- produkcji. Oprócz tego zaprezentowana 
chodowym. W tym roku salon trwał od 6 została sportowa calibra ze zmienioną 
do 16 paUlziernika, poprzedzony - jak nieco atrapą i deską rozdzielczą z zega-
zwykle - dniami prasowymi. Salon pa!)'-, rami na białym tle. 
ski odbywa się przemiennie z inną wielką Honda zaprezentowała w Paryżu 
imprezą - salonem we Frankfurcie nad następcę modelu concerto, który nie 
Menem (lAA). W tym roku w Paryżu cieszył się zbytnim powodzeniem wśród 
motna było obejrzeć co najmniej kilka- klientów. Nie była to jedyna japońska 
naście zupełnie nowych aut oraz kilka- nowość. Daihatsu wystawił m.in. modele 
dzie..~iąt z drobnymi zmianami - tzw. face charade ze skośnym tyłem, która do Pol-
liftingiem, z nowymi silnikami itp. ski jeszcze nie dotarła. Naj nowszy daiha-
Wśród nowości duże zainteresowanie tsu wyposażony będzie w silniki 1,5 litra 
oraz kontrowersje wzbudził nowy ford o mocy 75 lub 90 KM. 
scorplo. Ta luksusowa limuzyna ma te- Zainteresowanie powIDlen 
razduiywlot powietrza z przodu - podo- . wzbudzić najnowszy model mazdy - na-
bny do gęby rćkina, dziwne światła prze- zwany w Japonii "familia", a w Europie 
dnie, nietypowo zaokrąglony tył z występujący jako 323. Szczególnie spor-
wąskim paskiem świateł biegnących towa wersja najnowszej mazdy - 323F -
przez całą szerokość auta. Jest to pewnie wygląda bardzo atrakcyjnie. Zyska na 
ostatni scorpio z Europy. Jego następca, pewno uznanie klientów, podobnie jak 
który pojawi się w 1997 roku, będzie siedem generacji poprzednich modeli 
produkowany prawdopodobnie w USA, 323. 
jako auto światowe. Wśród nowości paryskich był takie 

W Paryżu salonową premierę terenowy raoge rover. Zmiany dotyczą 
świętował VW polo. (Ten model został .. wyglądu zewnętrznego. Pojazd h:;piejjest 
już zaprezentowany, ale nie w sal0'N-,.'\It)\1\I ~()~to~ow~ny ~o wymod ~~~.nJJien w i do 
Polo z zewnątrz przypomina starszego (Iitio\vlązuJąceJ m y. wyposa no go 
brata - golfa. Na początek wyposażony jednakwstaresilniklopojdllOośCi4i4,6 
będzie w silniki 45, SS i 75 KM. , 'JU~ '/l llit;a o mocy 190 i 220 KM. 

. Ciekawie prezentuje się alfa romeo 
145 - następca modelu 33. Na razie ofe
rowany jest w wersji 2-drzwiowej, ze 
ściętym tyłem, przez co przypomina typ 
kombi. Silniki typu boxer o mocy od 90 
do 129 KM. Jeszcze w tym roku pojawi 
się wersja ze schodkowym tylem - będzie 
oznaczona symbolem 146. Alfa wystawi 
w PalYlu także spidera i coupe - oba 
bazują na modelu 155. 

BMW pokazał w Paryżu znany już 
model kompaktowy z silnikiem 140 KM. 
Pojawią się takie luksusowe 7S0i i 7S0iU 
z ulepszonym silnikiem 5,4 litra - 320 
KM. 

Lancio pokazał następcę themy -
nazwaną kappa. Auto jest o 8 cm dłuższe 
od themy. Auto wyposażono w silniki z 
poprzedniego modelu oraz dwa nowe: 
2-litrowym, S-cylindrowy o mocy 150 
KM i 2,4 litra - 175 KM. 

Ciekawą propozycję przygotował 
Opel. Wystawił w Paryżu tigrę - małe 

sportowe autko, zbudowane na bazie 
corsy, wyposażone w silnik 90 lub 106 
KM. Tigra, jeszcze jako studium, wysta
wiona była w ub. roku we Frankfurcie. 

-

Volvo wystawił luksusowy model 
960 po dużym face liftingu. Auto miało 
niesalonową premierę latem w Kalifor
nii. Zewnętrzne zmiany są na pierwszy 
rzut oka niewielkie. Volvo od lat nie za
skakuje klientów jakimiś rewolucyjnymi 
pomysłami stylizacyjnymi, zachowując 
tradycyjną linię. Zmiany wprowadzono 
natomiast wewnątrz karoserii I pod 
ma~ką· 

Nie zabrakło nowości wśród super
sportowych aut. Np. Ferrari zamierza 
zaprezentować naj nowszy model 355 -
następcę 348, a I'orscbe pokaże nową 
carrerę 4 z napędem 4x4. 

Z aut luksusowych warto 
wspomnieć o jaguorze XJ ze zmianami w 
karoserii i nowymi silnikami o pOjem
ności 3,2 oraz 4 litry. 

Oczywiście nowości w Paryżu było 
więcej. Kryzys w przemyśle motoryzacyj
nym powoli mija, wzrasta w Europie li
czba rejestracji, klienci oczekują na no
we modele, żyęie salonowe musi się 

toczyć ... 

RD 

- . -AU.TO yGAZ -.~ 
_ _ -. L" -. J , 

• montaż zasilaczy gazowych w samochodach 
osobowych i dostawczych, 

• stacja tankowania gazem propan-butan, 
• naPełnianie butli gazowych. 

ANTRA GAZ Zapraszamy 
w godz. Boo-1tr 

Otawa, ul. Opolska 7 
(teren SpÓłdzielni Inwalidów) 

WYOBRAźNIA 
. , Czego potrzebuje' kierowca, aby 
;skutecznie zahamować w każdych wa
runkach? Dobrych, sprawnych !tamuJ
cłNI i ... dutej wyobratni. Pierwszy ele
ment nie wymaga chyba dłuższych 
uzasadnień. Jeśli klocki lub szczęki ha
mulcowe są starte, droga hamowania 
wydłuży się. Podobnie gdy samochód ma 
"łyse" opony. Zdarza się jednak, żewsxy
stko w aucie jest sprawne, a mimo to 
dochodzi do grotnego w skutkach Z'da
rzenia. Często jedynym elementem, któ
ry zawiódł, jest kierowca i jego 
wyobratnia. 

Samochód poruszający się z 
prędkością kilkudziesięciu kilometrów 
na godzinę, to bardzo szybki przedmiot. 
Przy prędkości 60 km/godz. auto w ciągu 
jednej sekundy przebywa drogę 16,6 me
tra. Przy "setce", w ciągu sekundy samo
chód pokonuje 27,7 metra, a przy 120 
km/godz. - aż 33,3 metra. Jeśli teraz po
jawi sięjakaś przeszkoda na drodze, pie
szy, inny pojazd, który gwałtownie 
zahamował, pies itp., to kierowca ma 
dosłownie ułamki sekundy, aby podjąć 
decyzję i wykonać jakiś manewr. Nie 
można też pomijać czasu reakcji. Nie 
hamujemy przecież w tym samym 
ułamku sekundy, w którym zoblIczyliśmy 
niebezpieczeństwo. Naprzód oczy zare
jestrują obraz, potem impuls zostanie 
przekazany do mózgu, tam przeanalizo
wany i dopiero z mózgu wyjdzie odpo
wiednie polecenie - np. do prawej nogi, 
aby nacisnęła pedał hamulca. Może to 
brzmi śmiesznie, ale tak Jest naprawdę. 

PIERWSZE 
MROZY 

Jesień. Pierwsze przymrozki i pier
wsze kłopoty z samochodem, który w 
lecie był niezawodny. Najlepiej oddać 
auto do warsztatu na przedzimowy 
przegląd. Ale wiele czynności można tet 
wykonać samemu, osz~ędzając w ten 
sposób sporo pieniędzy. 

Co zatem należy sprawdzić w aucie 
przed zimą? 

• Płyn z chłodnicy. Jeśli była tam 
sama woda - wlać borygo lub pet rygo, 
sprawdzić poziom. Jeśli płyn 

rozcieńczamy wodą - to destylowaną, 
żeby nie osadzał się kamień . Mniej 
więcej co 3 lata trzeba płyn w chłodnicy 
wymienić. 

• Akumulator. - W lecie "kręcił" 
znakomicie, ale przy ujemnych tempera
turach "siada". Trzeba więc uzupełnić 
poziom elektrolitu (samą wodą destylo
waną) i doładować. Jeśli akumulator ma 
więcej niż 3-4 lata - warto go wymienić, 
bo w czasie silniejszych mrozów nasze 
auto nie "odpali". Trzeba też oczyścić 
papierem ściernym klemy i bolce aku
mulatora. 

• ŚWioOa • od 1 listopada należy 
je:tdzić z włączonymi światłami mijania. 
Trzeba sprawdzić stan tzw. odbłyśników 

Jaka pojemność 
najpopularniejsza? 

Oczywiście - pojemność silnika. W 
RFN jest zarejestrowanych 46,5 mln sa
mochodów. Aut z silnikami o pojemności 
do 999 centymetrów sześciennych jest 3,2 
mlil - o 5% mniej,niż rok temu. Pojazdów 
z silnikami o pojemności 1-1,2litra jest 3, 7 
mln. W przedziale 1,2-1,4 litra mieści się 
6,4 mln aut. Najwięcej samochodów 
wyposażonych jest w silniki 1 ,4-2 litry -jest 
ich w RFN około 20 mln. Od 2 do 3 litrów 
pojemności silnika ma 4,9 mln aut, a 
powyżej 3 litrów - 574 tys. .. 

Który minivan najlepszy? 
Specjaliści niemieckiego "Auto Bil

du" porównali siedem minivanów: chrys
lera voyagera, renaulta espace, mitsubis
hi space wagon, citroena evasion, 
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piątek. sobota. niedziela - od godz. 20.00 do rana 

- muzyka dla wszystkich 
- wspaniały klimat 

bufet dobrze zaopatrzony 
ORGANIZUJEMY BANKIETI. WESELA I INNE PRZYJ~CIA OKOUCZ\'iOSCIOWE 

Wszystko to trwa średnio pół sekundy. A 
w tym czasie nasz pojazd jedzie! W ciągu 
pół sekundy samochód poruszający się 
"setką" pokona ok. 14 metrów. Bez 
żadnej reakcji kierowcy! 

Co to oznacza? 
Ano nic innego jak to, że jeśli np. 10 

czy 12 metrów przed samochodem jadą

cym "setką" pojawi się pieszy czy inny 
pojazd, musi dojść do wypadku! 

Kierowca nie będzie w stanie 
zareagować. 

Dlatego tak ważna jest wyobratnia. 
W każdej sytuacji, gdzie mogą pojawić 
się piesi, gdzie widoczność jest·ograni
czona, kierowca musi zachować szcze-

- czy nie są zardzewiałe lub zanieczysz

czone. To samo dotyczy szyb reflekto
rów. Warto też sprawdzić ustawienie 
świateł, żeby nie oślepiać innych 
użytkowników dróg. Miedziane styki 
elektryczne pokryte nalotem należy 

oczyścić specjalnym preparatem. 

• Zamki. Uszczelki. Przy pier
wszych większych mrozach wielu kie
rowców nie mote dostać się do swoich 
samochodów, bo zamarzły w nich zamki 

i przymarlły ~szczelki. Unikniemy tego, 
wpuszczając do zamków kilka kropel 
specjalnego płynu (od biedy można 

zastosować płyn hamulCOWY), lub spro

szkowany grafit. Uszczelki trzeba 
oczyścić i posmarować cieniutką war
stewką Wazeliny. 

• Szyby. W lecie mogły być zakurzo
ne i przybrudzone. Teraz brud będzie się 
odbijał refleksami, ograniczał widocz
noŚĆ, stwa17.a1 zagrożenie. Trzeba więc 
dokładnie wyczyścić szyby od wewnątrz 
(uważając, żeby nie uszkodzić w tylnej 
szybie cieniutkich drucików ogrlewa
nia). W sprzedaży są też specjalne pre
paraty zapobiegające parowaniu szyb. 

• Opony. Najlepiej zchwilą pojawie
nia się pierwszych mrozów wymienić 
opony na zimowe. Są one bardziej elasty

czne, mają specjalne naCięCIa 

zwiększające przyczepność do jezdni. 
Jeśli nie mamy zimowych, należy 

pontiaca trans sport, nissana serenę, 

toyotęprevię. Najdroższyz porównywal
nych samochodów jest pontiac - 45 700 
DM, najlańszy nissan - 37 tys. DM. 
Najwięcej można załadować do toyoty -
750 kg, a najmniej do mitsubishi - S8() kg. 

Przy porównaniu karoserii i obszer
ności miejsca wewnątrz najwyższą ocenę 
otrzymała toyota przed chryslerem. Sil
nik najwyżej oceniony został w mitsubis
hi oraz citrocnie (mitsubishi ma silnik 
2-litrowy z szesnastoma zaworami o mo
cy 133 KM, pozwalający osiągnąć znako
mite jak na ten typ pojazdu przyspiesze
nie - 10,5 sekundy od zera do 100 
km/godz. Citroen wyposażony jest 
również w silnik 2-litrowy o mocy 121 
km, jednakie przyspieszenie od zera do 
"setki" ma gorsze -14,9 sekundy). 

KomCon jazdy najwyżej oceniony 
został w citroenie i toyocie. Jazda w 

gólną ostrożność. Oczywiście nie ozna
cza to, że wszędzie ma jetdzlć z 

prędkością 20 km/godz. Wystarczy, że 

zwolni przed skrzyżowaniem, przed 
przejściem dla pieszych. przed 
zakrętem, w sytuacji gdy poboczem idzie 
grupa dzieci... 

Dobrego kierowcę można poznać 
m.in. po tym, że potrafi przewidywać 
sytuację na drodze. Nie zakłada, te wszy
scy znakomicie kierują samochodami i 
~nają przepisy. Zachowuje dużą barierę 
bezpieczeństwa. 

RD 

sprawdzić stan opon. na których 
będziemy jetdzić. Bieżnik musi mieć co 

najmniej 3-4 mm głębokości, opona nie 
może mieć pęknięć. Ważne. jest też 

ciśnienie - naJety je sprawdzić i 
pilnować, aby w kołach na jednej osi było 
jednakowe. 

• Śwlec:e. Zimą, gdy akumulator jest 
słabszy, silnik wyziębiony, iskra musi być 
silna, aby nastąpił zapłon. Warto więc 
sprawdzić, a najlepiej wymienić świece 
na nowe. W polskich autach - sl.czegól
nie maluchach i 12Sp warto t eż 

sprawdzić stan przewodów wysokiego 
napięcia i kopułkę rozdzielacza . 

• Homul.c:e. Zimą słabe lub tle 
"biorące" hamulcesą szczególnie niebez
pieczne, gdyż mogą doprowadzić do 
poślizgu, zarzucenia auta. Trzeba więc 
sprawdziĆ klocki i szczęki hamulcowe, 
ewentualnie wymienić je. Trzeba też 

pamiętać, że płyn hamulcowy powinno 
się wymieniać co 3-4 lata. Oczywiście tu 
nie wszystkie czynności, które warto 

wykonać prl)' aucie zimą. Oprócz wy
mienionych mote jeszcze sprawdzić, 

ewentualnie wymienić olej. (iltr paliwa, 
sprawdzić stan zabezpieczenia anty
korozyjnego. Warto teraz poświęcić na 
przegląd nawet kilka godzin, żeby w zi
mie nie reperować samochodu w kilku
nastostopniowym mrozie. 

RD 

zakrętach oceniona została we wszy
stkich minivanach dość wysoko - na 
zbliżonym poziomie, natomiast jazda na 
wprost oceniona została wysoko we 
wszystkich poza nissanem, który na 10 
możliwych uzyskał tylko 6 pkt. Nissan 
stracił takie dużo punktów prl)' ocenie 
hamulców. Ponieważ nie ma ABS ani 
możliwo~ci dobudowania tego urządze

nia za dopłatą - na 10 możliwych uzyskał 
tylko 2 pkt. Podobnie oceniono 
amerykańskiego chryslera voyagera. 
Spośród porównywalnych van6w 
najwyżej oceniono hamulce w toyocie i 
pontiacu. W sumie pierwsze miejsce 
zajął minivan citroena uzyskując 209 
punktów. Drugie miejsce zaj<;ły toyota i 
mitsubishi - ustępując l.aledwie jednym 
punktem, trzecie - zajął weteran renault 
ze 198 punktami, czwarte chryl>ler - 190 
pkt, a kolejne pontiac i nissan. RU 
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Nowy Otok to obecnie najbar
dziej oddalona od centrum miasta 
dzielnica Oławy. Do 1973 r. była to 
podmiejska wieś położona przy tra
sie Oława-Strzelin, u podnóża 
wzniesienia wyrastającego ponad 
pradolinę Odry. Jego kulminacyjny 
punkt wznosi się malowniczo nad 
Gajem. 

Przekazy niemieckie podają, że 
wieś założyli osadnicy ze Starego 
OtOku, który potożąny w rozlewi
skach Odry, był często narażony na 
powodzie. 

Były one wówczas zjawiskiem 
częstym, szczególnie wczesną wiosną, 
a Odra zmieniła swoje koryto. 

W wyniku szczególnie wielkiej 
powodzi część mieszkańców Starego 
Otoku i Starego Górnika założyła 
nowe wsie na południe i zachód od 
Oławy. Tak powstał Nowy Otok i 
Nowy Górnik. 

Nowy Otok był dawniej nie
wielką osadą, różniącą się od innych 
wsi zabudową i gęstą siecią uliczek, 
przy których, w ogródkach, stały jed
norodzinne domki. Było tu kilka go
spodarstw rolnych, większość 

stanowiły domki robotnicze. 
Na uwagę zasługuje . budynek 

przy ulicy Nowy Otok, w którym 
przed wojną mieściła się gospoda 
(gasttete), a po wojnie świetlica i 
Sklep. Do zabytkowych zabudowań 
należą połotone na północny za-

Zdjęcie w poprzedniej gazecie 
przedstawia,to budynek w Rynku, w 
którym obecnie mieści się bank PKO. 
Nagrodę wylosował Władysław 

Chorostecki (Oława ul. 11 Listopa
da 5/10)i on otrzyma kupon 
upoważniający do wybrania sobie 
dowolnej rzeczy na kwotę 100.000 zł 

. chód od Nowego Otoku budynki fol
warku (Neuvorwerk). 

Ponoć przedwojenny jego 
właściciel posiadał 140-160 ha ziemi. 
W zabudowaniach folwarku 
funkcjonowała masarnia, której wy
roby znane były w całej Okolicy. 

Niewielka miejscowość 

posiadała również szkołę podsta
wową. Dzisiaj w budynku szkoły 

mieszka znana nie tylko w Nowym 
Otoku, ale i w Oławie pani Kowal
ska, zasłużona na polu działania ' 
społecznego na rzecz osiedla. 

Trzeba przyznać, że Komitet 
Osiedlowy w Nowym Otoku zawsze 
był prężny i aktywny i jako jedyny 
funkcjonuje do dzisiaj. Inne komite
ty osiedlowe, po ich rozwiązaniu, 

przestały funkcjonować. 

Do niedawna istniał w Nowym 
Otoku przy u1.Rubinowej niemiecki 
cmentarz. Został zniwelowany na 
przełomie lat 70. i 80. Na cmentarzu 
stała neogotycka kapliczka. Niesa
mowite jest to, że na byłym cmenta
rzu wydzielono dwie działki budow
lane. 

Dzisiaj stoją tam już dwa do
my. Byłą kapliczkę cmentarną ad
aptowano na pomieszczenie go
spodarcze. 

Kiedy w 1945 roku przybyli pol
scy osadnicy, zastali w domach nie
mieckie rodziny. Niektórzy mieszka
li z Niemcami ponad rok - twierdzi 
pan Stanisław Wojciechowski, któ-

w sklepie DANA przy ul. 
żeromskiego 1. 

Dziś kolejna zagadka. Gdzie to 
jest. Prosimy O odpowiedzi na kar
tkach (można wrzucać do skrzynki na 
drzwiach redakcji -Rynek ,ratusz) lub 
telefonicznie: 33-557 w godzinach 
dyżurów. 

*** 
Jest już chłodno 

mamy dla dla Ciebie 
coś ciepłego 

Sklep DANA zaprasza 
ul. Żeromskiego 1 

ry wraz z rodzina przybył tu również 
w 1945 r. jakO 11-letni chłopiec, z 
województwa tarnopolskiego. 

W 1945 r. osiedliły się rodziny: 
BieJawskich, Wojciechowskich, 
Bażantów, Sobaiiskich, Zatoiiskich, 
Aleksandrzaków, Dziedzińskich, 

Raczyńskich, Kędzierskich, Różni

ckich, Sokołowskich, Kroczaków. 
W folwarku zamieszkały rodziny 

Woźni.aków, Ostojskich, Gąsioro
wskich. Dzisiaj Nowy Otok zmienił 
swoje oblicze. Powstały nowe ulice, 
zabudowane ciekawymi pod 
względem architektonicznym bu
dynkami. Od trzech lat osiedle po
siada sieć gazową. W ubiegłym roku 

PCK dziękuje 
Polski Czerwony Krzyiw Oławie 

serdecznie dziękuje 7..8 pomoc: 
- Hucie "Oława" S.A. -

5.000.000 zł, ' 
- Zarządowi Miasta w Oławie -

za dofinansowanie honorowanego 
krwiodawstwa - 20.000.000 zł, 

- Zarządowi Gminy Otawa - za 
przekazanie 10.000.000 zł, 

- Szkołom Podstawowym Nr 4, 
5, 6 w Otawie za zorganizowanie 

,. 

na 'wniosek mieszkańców, komisja 
Rady Miejskiej do Spraw Nazewnic
twa nadała uliczkom nazwy kamieni 
szlachetnych. Oczywiście propozycję 
taką wnieśli mieszkańcy. Komisja 
ustaliła tylko nazwę głównej drogi, 
którą nazwano ... Nowy Otok. Komi
sja proponowała też nazwać drogę 
prowadzącą do wchodzącego w 
skład Nowego Otoku folwarku -
ulicą Folwarczną. Byłoby to history
cznie uzasadnione. 

Niestety, mieszkańcy nie wyrazili 
zgody - aprobowali nazwy związane 
ze szlachetnymi kamieniami. 

Dawna wieś, leżąca obecnie w 
granicach miasta, przekształca się 

zbiórki odzieży i podręczników 
szkolnych, 

oraz wszystkim mieszkańcom, 

którzy przynosili i przynoszą odzież, 
obuwie i podręczniki szkolne. 

DRODZY MIESZKAŃCY! 
Rozejrzyjcie się wokół siebie -

może w sąsiedztwie znajduje się ktoś 
potrzebujący pomocy? 

Prosimy zgłosić do PCK -
teI.323-25. 

Prosimy w dalszym ciągu o 
odzież, obuwie. 

Swiadkowie Jehowy budują 

a e cie będ siebi 
Towarzystwo Biblijne i Trakta

towe Strażnica, Zarejestrowapy 
Związek Wyznania Świadków Jeho
wy w Polsce tydzień temu zwrócił się 
do U rzędu Rejonowego w Oławie o 

/ 

wydanie zezwolenia na budowę 
obiektu zlokalizowanego przy 
ul. żeromskiego 15. Według pla
nów, stanie tam budynek przezna
czony do zgromadzeń kultowych. 

powoli w typowo willową dzielnicę, 
skupiającą rodziny mające przesyt 
miejskiego zgiełku, szybkiego tempa 
życia i wszystkicp problemów zwią
zanych z centralnymi dzielnicami 
miasta. Zycie płynie tu wolniej, spo
kojniej i co najważniejsze, zapewnio
ny jest bezpośredni kontakt z przy
rodą· 

Stąd roztacza się piękny widok 
na panoramę Otawy. 

Nowy Otok to również Stacja 
Pomp OZGKiM, która mieści się 
w sosnowym lasku przy drodze do 
Gaju. 

Zwracamy się do kupców, firm, 
hu~towni, 7..8kładów o wsparcie fi
nansowe i rzeczowe. 

Chętnie widzielibyśmy pomoc w 
formie żywności. 

POMÓZMY INNYM 
ŁAGODNIE PRZEZYĆ ZIMĘ! 

Biuro PCK .czynne codziennie w 
godz.8-15 w ratuszu na parterze, 

Konto PCK Bank Zachodni 
O/Oława 389235-1339-132. 

Zarzlld PCK 

Zaplanowano także mieszkanie dla 
opiekującego się obiektem. Obecnie 
świadkowie Jehowy, których jest na 
naszym terenie ok.200, wynajmują 
Sl'i!ę w Ośrodku Kultury, jedno
cześnie od dawna starając się o 
własną salę. Zgromadzenia w no
wym obiekcie będą odbywać się dwa 
razy w tygodniu. 

/ 
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O~YGfNALNA KLJQHNfA WŁOSKA 
Oława. ul Brzeska 28 (obok restaurcu;ji "R0MANI1CA'1, teL 34-334 

Na życz~nie 
fi.rmowy smalec ąraz 
masełko czosnkowe 

z bułeczkami 
własnej produkc;ji 

POLECAMY 
• ~ W WlEW SllAKAClf, PRZYGOTOWYWMl4 NA OCZACH lClJFNrA 
• ZESTAWY OBIADOWE (od 45.000 zł} l ŚlV1ADA1VIOWE (od 30.000 zł} 
• PlWO Piast i ES • beczkowe i butelkowe (0,51 - od 13.000 zł} 
• lWrIBURGERY, P1TY, lASAGNE, SPAGllĘ'.I1! 
• AtK'OBOLE 

SZANOWNI KUENCI ! 
ZAPRASZAMY OD 7.30 Dla Waszego bezpieczeństwa zatrudniliśmy nową jirmę ochroniarską z Wrocławia. 

SKLEP 
HURTOWNIA 

NOWO aIWARlY 

KOMIS 
SPRZĘTU -'-. -f. _ _ .-

' Sa!,QśREU'UIM.ORIERI RENOMOWANYCH 
" - --- - ---. -'IRMWŁasKICH OFERUJE: -- AUDIO * VIDEO 

SAl * AGO itp. PŁYTKI SCIENNE I PODŁOGOWE" KLEJE, FUGI 
JAKO PRODUCENT POLECA: 
- OKNA DREWNIANE, KLEJONE - STANDARD 

EUROPEJSKI, DOWOLNE ROZMIARY 
Oława. ul Bażantowa 12 

teL 343-51 

- DRZWI, BOAZERIE 

Oława, ul. Polna 143 klPolriiozbytu, tel. 39-855, 31-752 
ZAPRASZAMY 
w godz. 11.00 - 18.00 

To mLęJsce 
na Twoją reklamę 

lek. stomatolog 
Anna Rok-Kuźniarska 

PRZYJMUJE PRYWATNIE 
W PRZYCHODNI 

REJONOWEJ NR 3 
PRZY UL. CHROBREGO 

W CZWARTKI OD 15 DO 17 

GABINET 
STOMATOLOGICZNY 

lek. stomatolog 
ELżBIETA RUDNICKA 

przyjmuje codziennie 

Oława, 
ul Chrobrego 23c 

(obok apteki) 

pon., wt., czw., pt., 
16.00 - 18.00 

wt,śr.,czw., sob. 
12.00 - 14.00 

~ ~ ~ 
~ t,ę.~ 
. "f '\~\,~ 
W KAŻD4 SOBOTĘ 

NIESPODZIANKA 
W sklepach PHU "Oltex" 

prorrwcyjna sprzedaż 
chemicznych środków 
codziennego użytku. 

PROSZKI ł PŁYNY ł SZAMPONY 
Ceny hurtowe 

- raz w tygodniu 
O~ja . Laprasrmny 

Zarząd PHU "Oltex" 
inforrru.ge P.T. Klientów. 
że sklep z arL BHP 
zostal przeniesiony 

z uL 1 Mąja do Rynku, 
zaplecze sklepu nr 5 

"EWA" 

Serdecznie zapraszamy 

KAZ-BUD HURTOWNIA 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Oława. ul. 3 Maja la. tel. 323-22 
> 

OFERUJE: 
- CEMENT 

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT 

PLYIY GIPSOWE 
- SYSTEMY "NIDA-GIPS" 
NAKRĘTKI, GWOŹDZIE 

Zapraszamy od godz. 8.00 do 17.00 

CENTRALNE OGRZEWANIE, 
INSTALACJE GAZOWE 

I WODNO~KANALIZACYJNE 
WYKONUJEMY 

Z RUR STALOWYCH I MIEDZIANYCH 

- PIECE RÓŻNEGO TYPU 
- GRZEJNIKI DO WYBORU 

aWARANCJA 5 LAT • SnBKO, SOLIDNE I ~ 
Tel. Brzeg. 23M 65, lub 0-90341218 ~ 

UWAGA! 

ROZPOC2YNA DZIALALNO$ć PlERWSZY W OŁAWlE 

FlrNESS CLUB 
OŚRODEK REKREACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ 

Oława. ul Sienkiewicza 8 (Zakład Przyrodoleczniczy) 

ŚW1ADC2YMY USŁUGI W ZAKRESIE: 
- ząjęć rekreacwnych na pływalni i siłowni 
- zabiegów w saunie fińskiąj 
- nauki pływania dzieci i dorosłych 
- ćwiczeń korekcwnych i rehabilitacwnych w wodzie 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE W GODZ. 14.00 - 19.00 

KAMERALNE WARUNKI * MAŁE GRUPY * NISKIE CENY 

KAPEIA SALONOWA 

F.·C. BONGO-LA 
ma zasztyt zaprosić WI7'\.r L-40 
dawnych bywalców 'L.J ~ 

na pierwszy po kilkuletniej przerwie konwentykiel. 
który odbędzie się 26 listopada o godz. 20.00 

w rest:.aw-agi "ADRIA" 

InJor-rnage i zgloszeniI;L 
u kierownictwa lokalu do dnia 20.XI. br. 

Oława. 
ul. ŻOłnierzy AK 

(warsztaty szkolne) 

'I011U1SZ JasińsKi 

KOMPUTEROWE WYWAŻANIE KÓŁ 
SPRZEDAŻ OPON,I DĘTEK 

IR;';1ai!ląMIIł!'t'H,]:J~ tel. 38·852 
Zapraszamy od 8.00 do 18.00. w soboty o'd 8.06 do 14.00 

. WULKANIZACJA 
OłaWI, III. PAŁACOWA 3 (ohok l(oMandy Pollejl) 

Tomasz Jasiński 
SPRZEDAŻ NOWYCH OPON, DĘTEK I FELG 
PC> CENACH HURTC>\NYCH 

PROWADZIMV RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ 
OPON I FELG UŻYWANYCH 

7..APRASZAMY OD 8.00 00 17.00, SOBOTY OD 8.00 00 12.00 

NAPRAWA OPON BEZDĘTKOWYCH 
systemem PANG oraz REMA TlP TOP 

WYWAŻAHIE KÓŁ 
PRACUJEMV CAłĄ DOBĘ ~ TEL. 388~S2 
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!ALu marznij . ubierz się cupEo ! 

K· .... ...,· Zł OWE, GZA SKIE, 
RESY, BLUZY I SPODNIE DR SOWE, 
BIEUZNĘ ZIMO Ą, Rt;KAWICZKI. 

1iaILiMLiIKI, CZAPIC 

Zakład 
Usług Budowlanych 

SKORPION 
55-200 Oławo, Rynek-Ratusz 

1/ piętro. tel. 39-727 

Poleca usługi w zakresie: 
- projektowania architektonicznego 

i konstrukcyjnego 

ARTYKUŁY ODZIEŻOWE 
DZIEWIARSTWO * KONFEKCJA 
PONCZOSZNICTWO * BIELIZNA 

ZAPRASZAMY 
w poniedziałki-piqtki godz. 9.00-18.00, soboty godz.9.00-14.00 i 
DLA STAlYCH KLIENTÓW UMOWNE TERMINY PtATNOŚCI I 
~_)QjJfiilmlfll6ł m.mwM€.tPttf1MllfllW.& I rnMW~&1Jlfil'~fJ. ~&~'~&1aU MtJtUł~nWVWDa ~: 9.ai~~tktt"oR 

- nadzorowania budów 
- projektowania Instalacji 
• kompleksowej obsługi w zakresIe 

budowy domów Jednorodzinnych 

PosIadamy najnowsze projekty 
typowe oraz własny katalog 
domów JednorodzInnych, w tym 
w technologII ·kanadyjsklej'. 

nowoczesna technologia 

OH • JUNIOR" I PARTER 

DUŻY WYBÓR TANICH 
NAROŻNIKÓW, . 

MEBU KUCHENNYCH, 
KARNISZY DREWNIANYCH 
oraz najnowszych wzorów 

LAMP I ŻYRANDOLI 
OFERUJE SKLEP MEBLOWY 

przy ul. Leromsklego 
(obok Banku Zachodniego) 

SPRZEDAŻ RATALNA 
BEZ ŻYRANTÓW 

GAZOWE 
PlEcnu 

KATALITYCZNE 
Skutecznie ogrzewajq 
i dogrzewąjq miejsce 

pracy oraz wypoczynku 

ZASILANIE 
PROPAN-BUTAN 
Z BUTLI 11 KG 

CENA: 2.700.000 zł z VAT·em 

Wrocław. ul. Rzeźnicza 5 
tel. 44-74-01 

pon.- pt. od 8.00 do 16.00 

'Eąport·lmport Jitrt. PrzemYSWwych 
Oława. ul. OpOlska 7 

oferuje: 
• SKAJ TAPICERSKI· 35 tyrllll2 I~rdtol 
• SZTUCZNĄ SKÓRĘ · S3 tyrlm2 I~r.łłol 
• FARBY. LAKIERY 
• CHEMIĘ GOSPODARCZĄ 
• KLEJ "ATLAS" 

Prowadzimy hurt j detal. 
Wystawiamy faktury j rachunki VAT 

ATRAKCYJNE CENY 
ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 9 00 DO 1600 

W WOlNE SOBOTY OD 9.00 DO 16.00 

PRYWATNY 
GAalNET 

STOMATOLOGlaNY 
Oława. ul. Rybacka 5 

(Zakłady TWorzyw Sztucznych) 

lek. stomatolog 
D. Grzegorczyk 

LECZENlE W ZNlECZULENlU. 
NAPRAWY PROTEZ ZĘBQWYCH. 

KORONY PORCELANOWE. 
NOWOCZESNA TECHNIKA 

WYPEI:.NIANIA ZĘBÓW 
GLASS-IONOMERAMI Niwnik 13/1, tel. 319-92 

POWSZECHNA 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

W OłAWIE 

OGŁASZA , , 
NABOR CZŁONKOW 

na mieszkania wszystkich typów w budynkach 
Sp6ldzielni przy ul. Wiejskiej. Szczegółowych inJorrnac;ji 
będzie udzielał przedstawiciel Sp6ldzielni we wtorki i 
czwartki w godzinach 15.00 - 17.00 w Olawie przy ul. 
Lwowskięj 2 (ZBR St Lorenz). teL 39-039 

Wystawiamy faktury VAT 

~~)Ą~łPPETORR~~ 
Spółka z 0.0. Produkcyjno Handlowa 

Sprzętem Sportowym 
55-200 Oława, ul. Tulipanów. 11. teL/fax 334-16 

IMPORTER SPRZĘTU SPORTOWEGO 
oferuje: 
SPRZĘ'T I ODZIEŻ 
NARCIARSKĄ. 
- obuwU:!, wiązania. narty, .. 

akcesoria., 
- kurtki, kombinezony, 

ocieplacze 
Zapraszamy od 9.00 do 17.00 

TEL/FAX (1)39-327 
POLECAMY IMPORTOWANE 

- ART. GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO 

- PLASTIKI, 
- WYROBY Z DREWNA 
- SRODKI ZAPACHOWE 

"JONSON-
Zapraszamy 
od godz. 8.00 - 15.00 

ZAKŁAD USLUGO-HANDWWY 
Oława. Rynek-Rau.:.sz, pak. 4. 

parter. te/.. 34-664 

USWGl W lAKRESlE PRQJEKTOWANIA 
ARCHTlEKTON/CZNO-BUDOWIANEGO, 
KOSZTORYSOWANIA ORAZ NADZORU 

KOMPl.EKSOw,EJ OBSWGl POZWOlEŃ 
, : NA BUDOWĘ 
:. Najnowsze systemy 
wykańczania wnętrz 

POSIADAMY W SPRZEDAtY 
NAJNOWSZE PROJEKTY 

DOMÓW JEDNORODZlN1iYcH 

I r-------------~----~--~----------------------------~----------------------------------------------~ Bud ! 
NO\VOCZESNOŚĆ TO ... domART! 

Zapraszamy: 
pono - pt. 10.00 - 18.00 

sobota 9.00 • -14.00 

- płytki ceramiczne 
- Spoiny do kafelek (wszystkie kolory) - naJrepsz. kl.J. do płytek ceramicznych 
- Uttwy wykończeniowe clo płyt.k . 
- 80azeti, 7 i 9 cm - .... wy wykończeniowe NAJKORZYSTNIEJ 

kupisz je w sklepie domART 
Oława, ul. 1 Maja 31"b" 

(przed basenem), 
- Kal.tony ,ufitowe - nowe wzoty i koloty tel. 326-63 

wysławiarriy ' 
faktury VAT """ 

.. 
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Dzieje niekt6rych miejscowości z okolic Oławy 

r 
Jędrzychowice to wie~ naletąca 

do gminy Wiązów. Leży ona przy 
jednej z tras prowadzących z Wiązo
wa do Oławy. Przebieg wła§nie tej 
trasy wyznaczył jej kształt - jest to 
bowiem wieś ulicówka. Droga prze
chodząca przez wieś jest szeroka, z 
nowymi, portądnie położonymi 

chodnikami i trochę za wysokimi 
krawężnikami. Widocznie gospoda
rze wioski przewidzieli, że prędzej 
czy później położy się nową 

nawierzchnię l1a drodze, a wtedy nie 
trzeba będzie od nowa przeklądać 

krawężników. Jak większa&! miejśco
wości w tej okolicy; Jędrzychowice 
mają również metrykę wystawioną w 
początkach xm, a może i nawet w 
XII wieku. Po raz pierwszy nazwa 
wsi pojawia się w dokumencie z 1208 
roku. Jędriychowice zapisano tam 
jako Indrichowo. 

N azwę tę wymawiano prawdo
podobnie "Jędrzychowo" lub podob
nie. Średniowieczny skryba zapisują
cy tę. nazwę miał duże kłopoty z 
oddaniem prawidłowego brzmienia 
nazwy za pomocą lacińskich liter. 
Wtedy nie było jeszcze ogólnie obo
wiązujących reguł zapisywania pol
skich przegłosów i nosówek. 
Późniejsze zapisy nazwy wsi mają 
postać: 1285 r. - Andrecowitz; 1316 
r. - Andrzecowicz; 1358 r. - Hokere
chtin, a następnie Hoekricht. Po 
ostatniej wojnie nazwę wsi zrekon
struowano na Jędrzychowice, opie-

rając się na pierwszej nazwie z 1208 
roku. Bardzo prawdopodobne, że 
zmiana nazwy wsi w 1358 roku wiąże 
się z napływem osadników nie
mieckich. Może Hokerecht to 
sOłtys tej nowej miejscowości. 

Nazwa polska' Jędrzychowice jest 
nazwą patronimiczną, il'1for
mującą że założycielem wsi był ja
kiś Jędrzej, a potem mieszkali tutaj 

jego potomkowie. Zachował się do
kument z 1316 roku, w którym 
kościelny sekretarz, w bardzo lako
nicznej formie informuje, że właści
ciele Jędrzychowic, bracia Pascho 
(Paszo to dawna forma imienia 
Paweł) i Nicolaus (Mikołaj) kłócili 
się z kościołem w Brzezimierzu. Nie 
jest znana przyczyna sporu, wiemy 
jedynie, że bracia musieli w końcu 
uznać rację kościoła, a "na wieczną, 
dobrą przyjaźń" kościół w Brzezi
mierzu zgodzit się łaskawie przyjąć 
srebrny kielich. W roku 1418 wieś 
przeszła w ręce śląskiego rodu szla
checkiego Rybiczów. 

Etymologicznie, nazwisko Ry
bicz to nazwisko odojcowskie i zna
czy "syn Ryby". W ciągu wieków 
zmieniała się jego forma. Zapisywa
no je Rybicz, Rybnicz, Ribenicz, 
Reybnitz, a w Prusach Wschodnich 
także Reibitz lub Reibnitz. Później , 

już. niemieccy Rybicze, mieszkający 
w Jędrzychowicach, nosili nazwisko 
Reibnitz. Na Śląsku dwie miejsco
wości WZięły swą nazwę od nazwy 
tego rodu. Rycerz Jesco de Rybicz 
założył Rybnicę koło Wrocławia. 

Wieś la później należała do kościola 
św.Krzyża. Druga Rybnica leży nie
daleko Jeleniej Góry. Jednym z pier
wszych jej właścicieli był Henricus de 
Rybicz. Wymieniany jest on w pew
nych dokumentach jako świadek. 
Przedstawiciele rodu Rybiczów byli 
rycerzami, ziemianami, wojskowy-

Oli. Jędrzychowicka linia Rybiclów 
wymarławroku 1869, wrazześmier
cią Wilhelma Oswalda von Reibnitz. 
Reibnitz ten miał stopień wojskowy 
majora. Był dowódcą II Batalionu 
Brzeskiego wchodzącego w skład 11 
Regimentu Piechoty obrony krajo
wej zNamysłowa. 

Wieś oddziedziczył on po swym 
szwagrze Ferdynandzie von Paczen-

sky. W 1869 roku Jędrzychowice 
zakupił hrabia Yorck von Warten
burg. W rękach tej rodziny wieś 
pozostała do końca II wojny. W 
pałacu wybudowanym jeszcze przez 

Reibnitzóww 1846 toku, pod koniec 
XIX wieku mieszkała jedna z hra
bianek wraz ze swym mężem, 

również hrabią, Leopoldem von 
Kalckreuth, profesorem malarstwa 
monachijskiej Akademii Sztuki. Na 
ówczesne czasy musiał to być malarz 
doŚĆ chodliwy i modny. Kalckreuth, 
mieszkając w Jędrzychowicach, 
namalował 18 obrazów, z których 16 
znalazło się w galeriach, muzeach i 
zbiorach prywatnych Niemiec, Au
strii, a jeden obraz powędrował na
wet do Finlandii. 

:~~!:!!~:!j.!.Iiil~[:_~Bl,i:l!iii:i::!:l\ . 
W Jędrzychowicach mieszkali 

głównie protestanci. W 1723 roku 
we wsi mieszkało 227 ewangelików, 
w 1845 r. - 234 ewangelików i 4 ka
tolików, a w 1924 - 290 ewangelików 
i 20 katolików. Protestanci należeli 
do parafii Witowice, a katolicy do 
parafii Brzezimierz. Aby zmarłych z 
Jędrzychowic nie chować na cmen
tarzach w innych miejscowościach, w 
roku 1873 urządzono w pobliżu wsi 
niewielki cmentarz. Pierwszą zmarłą 
osobę pochowano tam 4 stycznia 
1874 roku. Cmentarz ten od 1945 
roku jest nieczynny. Współcześni 

mieszkańcy wsi chowają zmarłych na 
cmentarzu w Witowicach. Za rtądów 
ostatnich Rybicz6w byłwe wsi browar, 
gorzelnia, 7 warsztatów rzemieślni-

czych. 5 rodzin utrzymywało się z 
handlu. 

Na potrzeby wsi i najbliższej 

okolicy pracowała cegielnia. W fol
warku trzymano duż.e stado (okołO 
1500) owiec merynosów. Oczkiem w 
głowie właścicieli majątku były plan
tacje buraków cukrowych. W fol
warku i we wsi wielu ludzj parało się 
pszczelarstwem. 

Po wojnie osiedlili się tutaj rolni
cy pochodl.ący głównie z Kresów 
Wschodnich - z województw tarno-

polskiego i stanisławowskiego. Są też 
rolnicy wywodzący się z tzw. "centra
li". Aktualnie gospodaruje tutaj 18 
rolników indywidualnych. Średnia 
wielkość 'ich gospodarstw waha się 
około 10 ha. Dwa gospodarstwa są 
trochę większe: jedno trzydziesto -
drugie dwudziestohektarowe. Gleby 
tutaj są raczej dobre z tym, że gospo
darstwa indywidualne gospodarują 
na gorszej. Przecież Rybicze, 
zakładając tutaj folwark, wiedzieli 
dobrze gdzie gleby są najlepsze i siłą 
rzecZ)' kmiecie otrzymali glebę 

gorszą. .. 
Dzisiaj w pałacu mieszkają pra

cownicy Zakładu Rolnego Siecie
borowiec, do którego należy folwark 
po Rybiczach Yorckach. Z pałacem 
wiąże się też sprawa, bulwersująca 
aktualnie mieszkańców wsi. 
Znajdowała się tutaj świetlica 

zakładowa, z której korzystali wszy
scy jędrzychowianie. Świetlicę te( pla
nuje się zlikwidować, a pomieszcze
nia ma się przebudować na 
mieszkania. We wsi nie ma szkoły. 

Młodsze dzieci są dowożone do 
szkoły do Witowie, a starsze do Wią
zowa. 

Do wsi doprowadzony jest wo
dociąg, do którego podłączone są 
wszystkie gospodarstwa. Planowano 
również radykalne rozwiązanie spra
wy ścieków, przez podłączenie się do 
oczyszczalni mającej powstać w 
pobliżu, ale jak do tej pory udało się 
zbudować jedynie instalację bu
rzową· 

N a zakończenie chciałem 

przypomnieć dzieje jednego odkry
cia archeologicznego, przez które 
Jędrzychowice stały się znane w 
kręgach archeologów europejskich. 

Około roku 1830, w folwarku 
jędrzychowickim postanowiono 
przeznaczyć pod uprawę jakiś 

nieużytek. W czasie orki przygoto
wującej to pole pod uprawę ziemnia
ków, lemiesz pługa zaclepit za ucho 
jakiegoś dużego naczynia metalowe-
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go. Okazało się, że jest 10 duży 

brązowy kocioł, określony później 

jako huński. W wyniku dalszych wy
kopalisk, najpierw nieprofesjonal
nych, później juź. fac~owych, odkry
to szereg ci~kawych pl'Zedmiotów, z 
których dutą część, właściciel fol
warku - major Reibnitz ofiarował 
królowi pruskiemu Fryderykowi 
Wilhelmowi III, a ten przekazał je 
doMuzeum Sztuki Ludowej do Ber
lina. W katalogu tego muzeum, wy
danym przez Ledebura, wymienione 

są następujące prledmioty: 
- cztery zło~e płytki zdobione 

liniami i kamieniami ozdobnymi -
karneolem i pewną odmianą szkła, 

- dwie uszkodzone żelazne 

sprzączki zdobione złotem, 
- jedna mała złota sprtączka 

zdobiona karneolami, granatami i 
szkłem, 

- dwie językowatego ksztallu 
złote płytki zdobione falistymi linia-
mi, 

- jedno dzwonkowatego kształtu 
brązowe naczynie ze sterczącymi 

uszkami, wysokie na około 4 cm, 

~rednica prawie 3 cm, 
- jedna dołem zaokrąglona me

talowa urna z krótką szyjką; wyso
kość około 10 cm, średnica około 26 
cm. 

Odkrycie to wiązane jest pnez 
archeologów z pobytem Hunów na 
tyCh terenach w czasach wielkiej 
wędrówki ludów. Potocznie okre~la 
się, że jest to grób księż.niC'lki ubie
rającej się według mody huńskiej. 
Hunowie to plemiona koczownicze 
pochodzenia mongolskiego i turko
tatarskiego, które z terenów Azji 
centralnej przywędrowały na tereny 
Europy ~rodkOwej i zachodniej, 
podbijając po drodze napotkane lu
dy. Ślady ichrówniet znajdujemy w 
południowej Polsce. Upadek 
państwa Hunów w Europie środko

wej nastąpił po bitwie nad rzeką Nc
dao w 454 r. Archeologowie 
określają brązowe kotły huńskie ja
ko kOIły typu jędrzychowickiego. W 
Jędrzychowicach, przy okazji robót 
ziemnych, znaleziono jeszct:e inne 
prledmioty świadczące o istnieniu 
tutaj osady z okresu halsztackiego 
(650 do 400 lat p.n.e.). 

Wykopaliska te świadczą o dużej 
atrakcyjności tego terenu pod 
względem osadniczym. 

Stanisław Borkowski 
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Sukces ciężarowców 
W dniach od 4 do 6 listopada br. 

w Malborku odbyły się mistrzostwa 
Polski juniorów (do 18 lat) w pod
noszeniu cięiarów. Bardzo dobrze w 
zaprezentowali się zawodnicy MKS 
"Oława". W wadze do 83 kg Konrad 
Ostapski, wynikiem 280 kg w dwu
boju, zdobył tytuł wicemistrza Pol
ski, ulegając tylko Tomaszowi 
Wścisłakowl z I-ligowego WLKS 
Siedlce - reprezentantowi kraju na 
tegorocznych mistrzostwach Euro
py w Rzymie. Warto zaznaczyć, że 
Konrad Ostap ki tym wynikiem 
uzyskał normę I klasy sportowej. 

Tr y i 
Dla Oławian nie jest to nic nowe

go, że z trzech punktów zostało zero 
przewagi nad rywalami, bo nie takie 
rzeczy pamiętają. Wszak całkiem 

niedawno Moto-Jelcz potrafił stracić 
nawet 5 punktów w trzech ostatnich 
meczach jesieni, więc rekordu teraz 
nie będzie, ale jest przykr~ć. 

Brzydka tradycja fatalnych 
końcówek rundy jesiennej - znów 
została podtrzymana przez trzecioli
gową jedenastkę Moto-Jelcza. Jeśli 
oławianie nawet wygrają ostatni 
mecz (sobota, 12 listopada, 
godz. 11 ), w Oławie, z Rokitą Brzeg 
Dolny, to z tą samą i1o~cią punktów 
będą dzielić pierwsze miejsce w ta
beli z Lechią Zielona Góra. Taka 
jest sytuacja po niespodziewanie 
przegranym spotkaniu z drużyną 
Klubu Piłkarskiego Wałbrzych. 

Jeśli do 85 minuty jest wynik bez
bramkowy i wtedy traci się bramkę, 
a jeszcze pqtem nie wykorzystuje się 

• 

Bardzo dobrze spisał się również 
Jarosław Ciupak, zdobywając 

brązowy medal w wadze do 64 kg, 
wynikiem 217,5 kg. Zupełnie spo
kojnie "rozprawił się" on ze swoim 
rywalem do brązowego medalu Ada
mem Janochą z SKS "Burza" 
Wrocław, ubiegłorocznym mistrzem 
Polski do lat 16. W~ród 28 klubów, 
MKS Oława w klasyfikacji klubowej 
zajął VIII mIeJsce. Grzegorz 
Kleszcz, również wychowanek tre
nera Waldemara Ostapskiego, 
zdobył tytuł wicemistrza Polski w 
wadze do 91 kg, ale już w barwach 
"Budowlanych" Opole. 

kilku sytuacji do wyrównania, 
włącznie z rzutem karnym, który 
przestrzelił Tomasz Watrał - to o 
czym tu mówić? 

Był to pierwszy mecz jesieni, w 
którym Mota-Jelcz nie zdobył ani 
jednej bramki. Tak więc, po efe
ktownej serii dziewięciu kolejnych 
zwycięstw, w październiku i listopa
dzie nasz zespół nie wygrał ani jed
nego meczu na wyjeździe, lecz 
przegrał 2 i tyle samo zremisował. 
Przed porażką w Wałbrzychu było 
1:1 w Stroniu Śląskim, z 
Kryształem, a jedyna bramka na 
wagę remisu była dziełem 

Mieczysława Łuszczyńskiego. 

Jest jednak faktem pozytywnym, 
że w jesiennych rozgrywkach Moto
Jelcz nie stracił ani jednego punktu 
na własnym boisku, a wypada mieć 
nadzieję, że również pożegnamy się 

z futbolem na czas przerwy zimowej 
- pomyślnym wynikiem w meczu 

Miejmy . nadzieję, że ciężary 

znajdą uznanie wśród innych, bar
dziej popularnych dyscyplin sportu 
w Oławie. W chwili obecnej sekcja 
podnoszenia cięiarów nie posiada 
właściwej bazy treningowej, choć 

prezes klubu Franciszek 
Paidziernik przynajmniej przejścio
wo stara się taką bazę stworzyć przy 
dużej hali sportowej na stadionie. 
Baza treningowa jest o tyle ważna, że 
najwyższy czas zająć się naborem 
chętnych do tej dyscypliny sportu. 
Obecnie można utrzymywać w for
mie tylko utytułowanych już zawod
ników, którzy przeszli z "Herkulesa" 
Wierzbno. W przyszłym roku MKS 
zgłosi swój udział w rozgrywkach III 
ligi, z zamiarem wej~cia do drugiej w 
roku następnym. Oby się udało! 

ostatnim. Trzeba wziąć pod uwagę, 
że w trzech spotkaniach po porażce 
z Lechią w Zielonej Górze, nie mógł 
grać Murek Grabowski, który 
"odpokutowywał" karę za czerwoną 
kartkę, pokazaną mu tam 
niezasłużenie przez sędziego za 
przewinienie, które co najwyżej 

kwalifikowało się na kartkę żółtą. 

Było to poważne osłabienie naszej 
drużyny, bo Marek jest rutynowa
nym zawodnikiem i pełni szczególną 
rolę w środkowej strefie - a ta zrobiła 
nam się ostatnio bardzo słaba. Stąd 
z trzypunktowej przewagi stopniało 
wszystko, został tylko wyraźnie naj
lepszy bilans bramkowy. Będziemy 
więc czekali z dozą niepewności na 
wynik meczu z Rokitą, bo nazwa tej 
drużyny nawiązuje do postaci dia
belskiej, a wiadomo, że diabeł nie 
śpi... 

EH 

Będzie z niego piłkarz? 
"Moto-Jelcz" Oława jest jedy

nym na Dolnym Śląsku klubem, któ
rego juniorzy nigdy nie spadli z 
piłkarskiej ligi juniorów, a awanso
wali w roku 1961. W minionych 33 
latach zdarzały się spadki drużynom 

wszystkich innych kłubów dol
n~ląskich. Młodzi oławianie często 

byli powoływani do kadry 
okręgowej, a także do kadry narodo
wej juniorów, co było efektem do
brej pracy szkoleniowców grup 

młodzieżowych, począwszy od 
trampkarzy, skąd wyławiano najbar
dziej utalentowanych i ambitnych. 

wo 

OŁAWA GÓRĄ 
Do zakończenia tegorocznej 

XVII Wojewódzkiej Spartakiady 
Rekreacyjnej pozostały jeszcze 
trzy konkurencje. 

Oto nasza aktualna sytuacja: 

- miasto 
I gmina Oława 

- I miejsce (4.624 pkt.) 

- OCKF Oława 
- III miejsce (1.697 pkt.) 

- MKS Olavia 
- II miejsce (1.600 pkt.) 

- ZSZ Oława 
- fi miejsce (829 pkt.) 

~
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Kolejną imprezą będzie siatków
ka mężczyzn, która zostanie roze
grana w dniu 11 listopada o 
godz. 10, w hali Oławskiego Cen
trum Kultury. 

Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 
(runda jesienna) • sprostowanie 

W poprzednim numerze "Wiadomości Olawskich" zamieszczono tekst 
podsumowujący jesienną rundę ligi piłki nożnej szkół podstawowych. Tekst 
zawierał m.in. zestawienie wyników ligi, w którym z przyczyn niezależnych od 
OCKF, . zabrakło zespołu SP Nr 9. Pełna tabela wyników przedstawia się 
następująco: 

miejsce w 
szkoła mecze punkty 

. stosunek bra-
tabeli mek 

1. SP6 

2. SP2 

3. SP4 

4. SP8 

5. SP 1 

6. SP9 

MKS Oława wiceliderem 

Oby tak dalej 
Pomyślnie dla siatkarek z 

MKS Oława zakończyły się dwie 
kolejne kolejki rozgrywek ligi 
międzywojewódzkiej seniorek. 

23 października oławianki 

gościły zespół "Gaudii" Trzebnica i 
nie dały dziewczętom z Trzebnicy 
szansy na wygranie nawet jednego 
seta. Zespół z Oławy wygrał gładko 
w I spotkaniu 3:0 (w setach 15:8, 
15:5, 15:5) jak rÓWnież w spotkaniu 
rewan:towym 3:0 (w setach 15: l, 
16:14,15:3). Oława okazała się więc 
niezbyt go~cinną dla dziewcząt z 
Trzebnicy. 

W IV kolejce, 29 października, 
oławianki rozgrywały mecze wyjaz
dowe w Lubaniu Śląskim. Zespół z 
Lubania, z którym nasze dziewczęta 
grały po raz pierwszy w rozgrywkach 
ligowych, okazał się dużo trudniej
szym przeciwnikiem. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 26:1 

7 17:7 

6 19:17 

4 15:17 

3 9:26 

O 3:21 

Jacek Słupski 

Pierwsze spotkanie dostarczyło 
wszystkim niesamowitych emocji na 
skutek . bardzo nierównej gry obu 
drużyn~'oławianki niestety przegrały 
po długiej i wyczerpującej walce 2:3 
(w setach 9:15, 15:4, 5: 15, 15:2, 
8: 15) zachowując jednak szansę wy
grania w mecl.U rewanżowym. Do 
drugiego spotkania siatkarki z 
Oławy przystąpiły bardzo skoncen
trowane, co d!\ło w efekcie niespo
dziewanie gładkie zwycięstwo 3:0 (w 
setach 16: 14, 15:9, 15:4). 

Po czterech kolejkach rozgry
wek MKS Oława zajmuje II miejsce 
w tabeli, mając 1 punkt straty do 
lidera - MOS WROCŁA W. 

W najbliższych dwóch kolejkach 
oławianki grają: 

S listopada - w Oławie, z "1'010-
nią" Świdnica, 

19· listopada - we Wrocławiu, z 
MOS Wrocław. 

JG 

Kolejnym wychowankiem Mo
to-Jelcza, który znałazł siC( w kręgu 
zainteresowania selekcjonerów 
najmłodszej kadry narodowej (za
wodnicy do lat 16) jest Kl"lysztof 
Smoliński. Syn piłkarza Moto-Jel
cza z lat sześćdziesiątych, zgłosił się 
siedem lat temu do grupy trampka
rzy, którą prowadzil niezapomniany 
Zbigniew Nieduziak. Krzysztof bar-
dzosię do piłki zapalił, a że nie był to L-________________________ _ 

słomiany ogień - zaczął się wyróżniać 
wśród rówieśników, potem trafił do 
wojewódzkiej kadry juniorów. 
Stamtąd już był tylko krok do kadry 
narodowej. 

W krajowej reprezentacji junio
rów zadebiutował 24 września br., w 
meczach Polska-Litwa, potem Pol
ska-Słowacja. Jego celny strzał z rzu
tu karnego, pod koniec tego spotka
nia, zadecydował o zwycięstwie 
polskiej drużyny. Są to jego pierwsze 
kroki w kadrze. Zdaje on sobie 
sprawę, że o miejsce trzeba walczyć, 
bo konkurencja jest bardzo silna, i 
musi dużo siC( uczyć, żeby tę 
rywalizację wygrywać. 

Krzysztof, pozostający obecnie 
pod opieką klubowego trenera 

Zbigniewa Isela, wykazuje to, co jest 
teraz najważniejsze: chęć do pracy 
nad sobą. Ma świetne warunki fizy
czne. 

Trenuje więc nie tyłko i gra ra
zem z drużyną MOlo-Jelcza w klasie 
międzywojewódzkiej juniorów. Bie
rze piłkę i jeszcze ćwiczy indywidual
nie. Swoją piłkarską pasję i marzenia 
o sportowej karierl.e musi jednak 
umiejętnie i wytrwałe godzić z nauką 
w szkołe. Jest uczniem I klasy Tech
nikum w jelczańskim Zespole Szkół 
Zawodowych. To godzenie jest bar
dzo trudne, ale możliwe. Nie ma in
nej drogi do przyszłych sukcesów -
sportowych i życiowych. Trzeba 
pracować, trzeba harować. 

• 

Na fotografii: Krzysztof 
Smoliński (pierwszy z lewej), w ko
szulce z Białym Orłemw towarzy
stwie kolegów z reprezentacji, przed 
meczem Polski z Litwą. 
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Ofl1tor 
SatJl°rządowy 

Zarząd Miejski w Oławie 
podaje do publicznej wiadomości, 

że posiada do sprzedaży lokal użytkowy o powierzchni 29,6 m2 

położony w budynku przy ul. Brzeskiej 12a w Oławie. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim \I 

~ławie, Plac Zamkowy 15, pokój 34, II piętro, tel. 330-55. 

NR 21/94 10 listopada DWUTYGODNIK 

Zasady prowadzenia 
akcji zimoweJ: 

1. Utrzymanie przejez.dności tlróg i 
szlaków komunikacyjnych spoczywa na 
z.arządcach dróg (wykaz dróg w 
załączeniu) . 

2. Utrzymanie posesji i terenów 
przyleglych wraz z chodnikami i połową 
jezdni jest obowiązkiem zarządców nie
ruchomości'. 

3. Zarządcy dróg i nieruchomości 
prowadzą akcję zimową w oparciu o 
własny stan zt1lrudnienia, własne środki 
materialno-techniczne i finansowe. 

4. W przypadku wystąpienia nad
miernych opadów i wyjątkowo trudnych 
warunków atmosferycznych akcją zi 
mową kierować będzie zespół d/s "Akcji 
Zimowej". 

• 

Przewodniczącym zespołu jest J6-
zer Łoś - z.astępca burmistrza miasta (tel. 
służbowy 32-346). 

Do zadań zespołu należy koordyna
ćja działań i organizowanie interwencyj
nej akcji pomocniczej. 

Zakres obowiązków 
zimowego utrzymania dróg 
I szlaków komunikacyJnych. 

Obowiązek zimowego utrzy
mania terenów należy do: 

- Oławskich Zakładów Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie 
mienia komunalnego w ich zar71jdzie 
oraz terenów do nich przyleglych (tele
fony osób odpowiedzialnych drukujemy 
obok) 

Telefony osób odpowiedzialnych 
za prawidłowy przebieg akcji zimowej 

w Spółdzielni Mieszkaniowej "ODRA" w Oławie ul. 1 Maja 22 

mgr In:i. Eugeniusz Ostrowski - przewodniczący zarządu 

telefon służbowy - 33-833 

telefon domowy - 38-261 

mgr Marla Nowakowska - zastępca przewodniczącego 1..artądu 

telefon służbowy - 320-90 

telefon domowy - 328-57 

Zbigniew Lewandowski - zastępca dyrektora d/s technicznych 

telefon służbowy - 333-35 
telefon domowy - 380-19 

Rys7.Rrd Lis - kierownik Zakładu Gospodarki Cieplnej 

telefon służb,owy - 329-59 

telefon domowy - 378-49 

Danuta Łng6dka - starszy mistrz d/s konserwacji 

telefon służbowy - 320-90 
telefon domowy - 378-49 

AUc;ja Turczynlewlcz - starszy administrator osiedla Chrobrego 

telefon służbowy - 342-67 

telefon domowy - 333-88 

AJIc;ja Sldanlk - starszy administrator osiedla Kasprowicza 

telefon służbowy - 342-11 

telefon domowy - 323-43 

Anna I1arceJ.Jedul- starszy administrator osiedla Sobieskiego 

telefon służbowy - 382-91 

telefon domowy - 383-17 

Burmistrz Miasta Oława ogłasza przetarg nieograniczony "o klucze" na 
lokal użytkowy przy ul. Chrobrego 18 w Oławie (bez okre~lenia branży) o 
powierzchni użytkowej 107,30 m2 oraz piwnica sklepu o powierzchni 
użytkowej 37,05 m2 i kotłownia sklepu O powierzchni 7,95 m2. 

Przetarg odbędzie się 17 listopada br. 
w Urzędzie Miejskim w Oławie, Plac Zamkowy 15, pokój 29, 

o godzinie 11.00 
Osoby przystępujące do przetargu powinny w dniu przetargu, nie później 

niż na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem, wpłacić na konto Urzędu Miejskie
go w Oławie (Bank Zachodni O/Oława 389235-996-139-1) lub w kasie 
Urzędu Miejskiego, wadium w wysokości 10.000.000 zł. 

W przypadku wygrania przetargu jest to opłata jednorazowa do budżetu 
miasta, nie stanowiąca opłaty za czynsz i nie podlegająca zwrotowi. 

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

targu można zapoznać siC; w U rzędzie Miejskim w Oławie, pokój 32, II piętro. 
Zastrzega sil( możliwość unieważnienia przetargu bez podauia przyczyn. 

Spółdzielni Mieszkaniowej 
"ODRA" na terenach spółdzielczych i 
przyleglych (telefony osób odpowie
dzialnych drukujemy obok) 

jednostek organizacyjnych 
będących zarządcami lub właścicielami 
nieruchomości, na terenach administra
cyjnych i przyleglych 

- osób fizycznych - na posesjach pry
watnych i dzierżawionych (wraz z tere
nem przyległym) 

- Urzędu Miejskiego w Oławie w za
kresie dr6g m~eJsklch i terenów nie wy
mienionych wyżej, w godzinach pracy 
tel. 330.56, po godz. L5.00 39-445 

- Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg 
Miejskich we Wrocławiu - w zakresie 
dr6g wojewódzkich (zlecono zastępstwo 
Urzędowi Miejskiemu.w Oławie tel. 394-
45) 

- Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicz
nych Zartąd Dróg we Wrocławiu ul. Śli
czna 5, na trasach dr6g kn\jowych, obo
wiązek odśnieżania i zwalczania śliskości 
na jezdni i chodnikach (lei. sltri'.bowy 
3l~Z861 prywatny 32.508). 

Każda jednostka organizacyjna lub 
osoba fizyczna może zlecić wykonanie 
ciążących na niej obowiązków innemu 
wykonawcy, zawierając z nim umowę. 

UWAGA 
Minimalna temperatu

ra w mieszkaniach wokre
sie grzewczym powinna 
wynosić lSOc (mierząc 1 m 
od powienchni podłogi) i 
17°C w kuchni. 

Drogi krajowe: 

Ks. Kutrowskiego, Andersa, 11 
Listopada, 1 Maja (odcinek od po
czty do ul. Opolskiej), Opolska, 
Strzelna, Wiejska, Nowy Otok, 
Ole~nicka, B. Chrobrego, 3 Maja 
(na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Ks. Kutrowskiego doskrz:yżowania z 
ulicą Św. Rocha) 
Drogi wojewódzkie: 

Baczyńskiego, Broniewskiego, 
Browarniana, Brzeska, Dzierżonia, 
Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, 1 
Maja, 3 Maja -w końcowym odcinku 
~ieniła nazwę na Ofiar Katynia, 
Młyńska, Nowy Górnik, Ofiar Katy
nia, Portowa, Rybacka, Różana, Ry
nek, Lipowa, Spacerowa, gen. Wł. 
Sikorskiego - poprzednio Świercze
wskiego, Wrocławska, Plac Zamko
wy, Zielna, Zwierzyniec Duży, Zwie
rzyniecka, ŻOłnierza Polskiego, Ks, 
Jana Janowskiego. 

Ulice i place miejskie 
(lokalne): 

Asnyka, Astrów, Bażantowa, 
Boczna, Borsucza, Bratków, Brylan
towa, Brzozowa, Bursztynowa, Ce
gielniana, Cicha, Dąbrowskiego, 

Gajcego, Gałczyńskiego, Gazowa, 
Plac Gimnazjalny (czę~ ulicy Spor
towej), Głowackiego, gen. Grota
Roweckiego dawna Kombatantów, 
Iwaszkiewicza, Jelenia, Kamienna, 
Kasprowicza, Kasztanowa, Kocha
nowskiego, ŚW. M. M. Kolbe, Kole-

jowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Ko
pernika, K~cielna , Kwiatowa, Le· 
chonia, Leśmiana, Lipowa (od ul. 
Ks. Kutrowskiego do ul. Strzelnej), 
Lisia, Lwowska, Łąkowa, 1 Maja (od 
ul. BrLeskiej do ul. 11 Listopada), 
Magazynowa, Malczewskiego, 
Małodworcowa, Małopolna, Matej
ki, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, 
Morelowa, Nadbrzeina, Na Grobli, 
Niediwiedzia, Norwida, Nowa, 
Nowodojazdowa, Nowoosadnicza, 
Odrzańska, Ogrodowa, Okólna, 
Oleandry, Orla, Orzeszkowej, Osad
nicza, Pałacowa, Parkowa, Parly
zantów, Perłowa, Plac Piastów, Plac 
Piłsudskiego dawniej Jedności Na
rodowej, Polna, Prusa, Przerwy
Tetmajera, Pułaskiego, Reja, Św. 
Rocha, Rubinowa, Rzemie~lnicza, 
Rzeźnicza , Sienkiewicza, Słoneczna, 
Słowackiego, Słowiańska, Spokojna, 
Sportowa, Staffa, Plac Starozamko
wy dawniej Sobieskiego, Szafirowa, 
Szkolna, Szmaragdowa, Tęc7..owa, 

Tutipan6w, Turkusowa, TIMima, 
Wałowa, W8I'SlaWSka, WierLOOwa, Wd
cza, Własta, Wrl.f:WMl, W)spiańsk:ie~, 
Zajęcza, Zamlcnięta, żeromskiego, 
ZoInierzy Armii Krajowej dawna 
Lumumby, Żurawia, Zaciszna 
(czę~ Broniewskiego). 
Ulice pod zarządem 
S M"OORA": . 

Chopina, Chrobrego (we-
wnątrzosiedlowa), Paderewskiego, 
Szymanowskiego. 

Wykaz osób związanych z akcją zimową 1994/95 w OZGKiM 
imię i nazwisko adres zamieszkania stanowisko służbowe telefon łużbowy domowy 

mgr inż. Kazimiera Oława ul. 1 Maja 
dyrektor 342-66 33-403 Grzeszczak 16/19 

mgr inż. Tadeusz Oława ul. 3 Maja p.o. zastępcy dyrekto-
338-70 39-847 Gołębiowskl 33/1 ra d/s technicznych 

Oława ul, Chopina zastępca kierownika 
Ewa Suchodolska 

18/9 Zakładu Gospodarki 335-34 38-788 
Mieszkaniowej 

ZIMA -JUZ BLISKO 
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ZETARGI * ARGI * 
ZARZĄD MIEJSKI W OŁAWIE 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY -LICYTACJĘ USTNĄ NA NIERUCHOMOŚĆ 

położoną w Oławie przy ulicy Rybackiej 30 
Oznaczenie nieruchomości - dz. Nr 4/ AM-30/ 

Powierzchnia - 0,4730 ha 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka zabuttowana budynkami: 

- budynek chłodni - powierzchnia użytkowa - 100 m kw. 
- hala uboju - powierzchnia użytkowa - 499 m kw. 
- magazyn żywca - powierzchnia użytkowa - 166 m kw. 
- magazyn skór - powierzchnia użytkowa - 208 m kw. 
- budynek - osadnik ścieków - powierzchnia 
użytkowa - 16 m kw. 
- budynek stołówki - powierzchnia użytkowa - 46 m kw. 
- magazyn wolnostojący - powierzchnia użytkowa -
18 m kw. 
- budynek mieszkalno-biurowy - zamieszkały przez 4 
rodziny - powierzchnia użytkowa - 321 m kw. 
Powyższe obiekty są przedmiotem dzierżawy 

do dnia 1 lipca 1996 roku. 

Nabywca zobowiązany będzie do utrzymania 
dzierżawcy do czasu trwania umowy oraz przejęcia obo
wią7..kówwłaściciela w stosunku do najemców lokali mie
szkalnych. 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego: 

Usługi nieuciążliwe, przemysł rolno-spożywcl.y, prze
twórnie, masarnie itp. z wykluczeniem rzeźni i ubojni. 

Z uwagi na sąsiednie tereny mieszkaniowe, rodzaj, 
charakter i wielkość produkcji oraz sposób utylizacji 
odpadów winny być uzgodnione w zakresie 
oddziaływania na ~rodowisko z Wojewódzką Stacją Sa
nitarno Epidemiologiczną i Wydziałem Ochrony Środo
wiska Urzędu Wojewódzkiego. 

Cały zespół pod ochroną konserwatorską ujęty w 
wykazie zabytków architektury i budownictwa miasta 
Oława. 

Forma sprzedaży lub oddanie nieruchomości: 
Użytkowanie wieczyste gruntu na 99 lat. 
Sprzedaż budynków na własność. 
Cena gruntu. 591.250.000 zł 
Cena budynków. 3.670.687.000 zł 
Cena wywoławcza. 4.261.937.000 zł 
Grunt stanowi· 13,87 % 
Budynki stanowią· 86,13 % 
Wadium· 214.000.000 zł 

Wysokość opłat 
i terminy wnoszenia: 

Za grunt: 
I wpłata - 20 % ceny osiągniętej w przetargu, 

płatne przed zawarciem umowy notarialnej. 
Opłaty roczne -3% ceny osiągniętej w przetar

gu, płatne do 31 marca każdego roku 

Za budynki: 
Cena osiągnięta w przetargu, płatna przed za

warciem umowy notarialnej. 
Aktualizacji ceny gruntu dokonuje się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Wysokość postąpienia: 43.000.000 zł 

Przetarg odbędzie się 6 grudnia o godzinie 11.00 
w siedzibie Urzędu, Miejskiego w Oławie, Plac Zam
kowy 15, pokój 29, II piętro. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium, 

najp6iniej w dniu przetargu do godziny 10.00, na 
konto Urzędu Miejskiego (Bank Zachodni SA O/Otawa 
Nr 389235-996-139-1(0) lub w kasie tutejszego urzędu 

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ce
ny nabycia a pozostałym uczestnikom zwrócone po 
przetargu. 

Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowa
nej ceny oraz do zawarcia umowy notarialnej w terminie 
jednego miesiąca od daty przetargu. . 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
nabywcy od wpłacenia wylicytowanej ceny i zawarcia 
umowy notarialnej. 

Zarząd Miejski w Oławie zastrzega sobie prawo 
unieważnienia Jub odwołania przetargu bez podania 
przyczyn. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w 
Oławie, pokój 34, tel. 330-55. 

Ławnicy wybrani przez Radę Gminy Oława 
kadencja 1995-1998 

Ławnicy Sądu Rejonowego w 
Otawie do rozpatrywania spraw ze 

stosunku pracy: 
Zona Jednarowicz - Gaj Oławski 
Zona Krzemińska-PikuJ - Gać 
J6zef Pyrzyk • Oława 
Urszula Szczepkowska • Oława 
Anna Zygmunt. Oława 

Ławnicy Sądu Rejonowego 
w Oławie do rozpatrywania 

spraw cywilnych, 
rodzinnych i karnych:' 

Stefania Bilska - NiemIl 
Krystyna Cboma • OJeśnica Mała 
Jan Cboptiany - Drzemlikowice 
Artur Cichosz - Bystrzyca 
Oławska 

Tomasz Ganearz - Godzinowice 
Mirosław jakubowski - Gaj Oławski 
Kazimierz Jarosławski· Bystrzy
ca Oławska 
Andrzej Kamiński - Bystrzyca 
Oławska 

Zbigniew KędzierskJ - Oława 
Stanisława Kozina - Oleśnica 
Mała 

Jan Krotki - Marcinkowice 
Tadeusz Łomnicki - Ścinawa 
Marla Mieał • NiemIl 
Kazimierz Mikluszka - Gaj 
Oławski 

Alicja Paraschidll - Marcinkowice 
Kazimierz Pawlaczek - Niwnik 
Henryk Sikorski - Marcinkowiee 
Elżbieta Słabicka - Niemil 

Lidia SzpIlakowska - Jaczkowice 
Dariusz Witkowski - Soboclsko 

Człon~owie Kolegium 
do spraw wykroczeń przy 

Sądzie Rejonowym w Oławie: 

Janina Abrabamowicz - Oława 
Ireneusz Andrzejewski - Niemil 
Robert Berkowski - MarcInkowice 
Kazimierz Boczula - Osiek 
Stanisław Chomicki -
Chwalibożyce 

J6zef Jabłoński - Owczary 
Edmund Kołodziej - Owczary 
Jan Kułakowski - jaczkowice 
Stanisław Lużny - Janików 
j6zef Markocki - Bystrzyca Oławska 

WO 

2 BVSTRZVCKI CROSS MŁODZIKA 
29 pa1.dziernika w Bystrzycy OIawskiej 

odbył się 2 Bystrzycki Cross "Młodzika", 
którego organizatorem było Stowarzy
szenie Sponsorów na Rzecz Rozwoju 
Lekkiej Atletyki przy SKS-LZS 
"Młodzik". W 21 biegach wystanowało 
411 młodych biegaczy z województw 
wrocławskicgo i opolskiego. 

Sponsorami imprezy byli: Wydział Kul
tury i Sponu Um,du Wojewódzkiego, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS i Rada 
Gminna LZS, Okręgowy Związek lek
kiej Alletyki, Zarząd Wojewódzki SZS i 
Zarząd Gminny SZS, Nadleśnictwo, 

Gminny O§rodek Kultury, Józef 
Bączkowski, Zbigniew Bojakowski, Do
rota i Jan Wójcikowie, Zofia i Jan Gór
scy, Jadwiga Pawulich, Kazimiera 
Plucińska, Elżbieta Fudała, Jerzy 
Paśmionka, Ryszard Gilewicz, Tadeusz 
Drozdowski, Zygmunt Ochyra, Ryszard 
Palacz, Ryszard Wierzyk. . 

W przygotowaniu i obsłudze crosu 
uczestniczyli: Ryszard Wojciechowski, 
Zdzisław Kińczyk, Elżbieta Safatowicz, 
Jolanta MailInowska, Henryk Żmudzin, 
JózefPyrzyk, Tadeusz Drozdowski, Ry
szard i Mariola Wierl)'kowie, Ryszard 
Palacz, Józef Wysota, Wiesław 

Taraciński, Stefan Guzio/ek, Stanisław 
Tu~l\Ski, AlIpm Wankowicz, Tadeusz 
Macha, Jan P~f:1kopov.;icz, Joanna Kar
koszka, Włodzimierz Zarowski, Teresa 
Bączkowska, Lidia Krzysztof, Lidia Ma
jewska, Iwona Żerebecka, Patrycja 
Zdankiewicz, Renata Żmudzin, Domi
nik owa, Tadeusz i Mariusz 
Michałowscy, Marek Gałaszewski, Zyg
munt Ochyra . 

WYNIKI INDYWIDUALNE 2 BY
STRZYCKIEGO CROSSU "MŁOD
ZIKA" 
DZIEWCZĘTA 

'SS i młodsze - 200 m 
1. Agata Krzysztof - "O" Bystrzyca Oł. 
2. Patrycja Torończak -"pt' Bystrzyca Ol. 
3. Magdalena Fudała -"O" Bystrzyca Ol. 
'S7 -200 m 
1. Magdalena Kacha - SP Domaszowice 
2. Agata Majgier - SP Bystrzyca Oł. 
3. Aldona Zdankiewicz -SP Bystrzyca Ol. 
'S6 -400 m 
1. Agnieszka Kowalik -SP Bystrzyca Ol. 
2. Justyna Pawulich - SP Bystrzyca Ol. 
3. Katarzyna Szataniak - SP Głębowice 
'SS -400m 
i. Alicja Wdowiak - SP Nr 2 Oława 
2. Monika Witkowska - -SP Głębowice 
3. Joanna Wyrostek -SP Domaszowice 
'84-600 m 
1. Hanna Żara - SP Nr 4 Oleśnica 
2. Mariola Dziębor - SP Domaszowice 
3. Monika Michalska - SP Nr S Oława 
'S3-S00m 
l. Marta HUlniczak - SP Bystrzyca Oł. 
2. Anna Kaczmarczyk -SP Nr6 Oleśnica 
~. Agnic;szka Wyrostek - SP Domaszo-

Wice 

'S2 - 1.000 m 
l. Beata Grzanka - SP Ścinawa Polska 
2. Katarzyna Kozina - SP Oleśnica 

Mała 
3. Grażyna Niestrzęba - SP Osiek 
'SI -1.200 m 
1. Alicja Grzanka - SP Bystrzyca Ol. 
2. Edyta Kiedrowska - SP Nr S Oława 
3. Katarzyna Piotrowska - SP Nr 6 

Oleśnica 

'so - 1.500 m 
1. Agnieszka Sok%wska - SP Nr 2 

Oława 

2. Harietta Gotfryd - SP Nr2 Oława 
3. Marta Malanowska -SP Bystrzyca Ol. 
'79 i starsze - 2.000 m 
1. Katarzyna Holyńska - MKS "Juwe

nia"Wr. 
2. Monika Węgłowska - ZSR Jakubo

wice 
3. Agnieszka Chochorowska 

"Młodzik" 

CHŁOPCY 

'SS i młodsi - 200 m 
1. Tobiasz Szadaj - "O" Głębowice 

2. Michał Czochór - "O" Domasławice 
3. Tomasz Łukomski - "O" Bystrzyca 

Ol. 
'S7 -400 m 
1. jarosław Pizuński - SP Domaszowice 
2. Wojciech Iwanicki - SP Domaszowi-

ce 
3. Maciej Kaczmarek - SP Głębowice 
'S6 -600m 
1. Wojciech Stankiewicz SP 

Głębowice 

2. Roben Korcz.owski SP Bystrzyca Oł. 
3. Łukasz Czyżewicz - SP Głebowicc 
'SS -SOO m 
1. Mariusz Pelc - SP Bystrzyca 0/. 
2. Karol Adamus - SP Głębowice 
3. Waldemar Chowaniak - SP Osiek 
'84 - 1.000 m 
1. Krzysztof Czepitak - SP Nr2 Oleśni-

ca 
2. Dariusz Kałuta - SP Głębowice 
3. Piotr ĆWik - SP SP DOmaszowice 
'S3 -1.200 m 

1. Marcin Sielski - SP Nr Oleśni-
ca 

2. Michał Roni - SP Bierutów 
3. Łukasz Soroczyński - SP Marcinko-

wice 
'82 - 1.500 m 
1. Maciej Hołyński - SP Nr 6 Oława 

. ~rGrzegorz KrzysztoCek - SP Osiek 
.·, ił, Marcin Niełacny - SP Nr 7 Oleśnica 

'SI - 2.000 m 
1. Marek Roszak - SP Szczodra 
2. Michał Słoński - SP Nr 7 Oleśnica 
3. Grz.egorz Rudzki - SP Nr 7 

Oleśnica 

'80 - 2.500 m 
1. Leszek Midek - SP Nr 2 Oleśnica 
2. Adrian Sielski - SP Nr 2 Oleśnica 
3. Jerzy Kaczmarczyk - SP Nr 33 

Wrocław 

'79-76 - 3.000 m 
1. Marek KOpc"l)'ński - "Orz.er' 

Namysłów 

2. Jacek Jackowiak - MKS "Juvenia" 
Wrocław 

3. Szymon Piotrowski - WKS 
"Oleśniczanka" 

'75 i starsi - 3.000 m 
1. Tomasz Wilczyński - WKS 

"Oleśniczanka 

2. Łukasz Wałęsiak - WKS "Oleśni
czanka" 

3. Andrzej Błaszczyk - WKS "Śląsk" 
Wrocław 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

(sklasyfikowano 22 szkoły 
1. SP Bystrzyca Oł - 126 pkt, 
2. SP Domaszowice - -103 
3. SP Głębowice - 96 
4. SP Marcinkowice - 7S 
5. SP Kobierzyce - 71 
6. SP Osiek - 69 
KLASYFIKACJA KLUBOWA 
(sklasyfikowano 12 klubów) 
1. MKS "Junior" Oleśnica - 256 pkt 
2. LZS "Młodzik" Bystrzyca Ol. - 237 
3. SKS "Młodzik" Domaslowice- 93 
4. MKS "Olavia" - 45 
4. MKS "Kobierzyce" - 44 
6. WKS "Oleśniczanka" - 43 
Wyróżniający się sponsorzy otrzymali 

odznaczenia przyznane przez Radę 

Główną LZS, WZ LZS, RG LZS i ZOW 
SZS: 

1. Medal "Zasłużony Działacz LZS" -
Zbigniew Bojakowski 
2. Medal "Za zasługi dla sponu szkol

nego" - Jerzy Paśmionka 
3. Złota Odznaka LZS - Dorota i Jan 

Wójcikowie, Henryk Żmudzin 
4. Srebrna Odznaka LZS - Marla 

Guzio/ek, Jan Górski 
5. Brązowa Odznaka LZS - Janusz 

Bryłkowski, Paweł Bubała, Łucja 

Fudała, K.1Zimiera Palińska, Jadwiga Pa
wulich 

Organizator 2 HC"M" 
Ryszard Wojciechowski 
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OŚRODEK KULTURY PROPONUJE 

''LISTY MIŁOSNE" 

A. R. Gurney'a, amerykańskiego dratnatopisarza i no~elisty, laureata 
nagrody Pulitzera. Historia niezwyklej miłości, wspanialej, lecz zarazem 
niespe/nionej, opowiedziana w listach, których slucha się z zapartym tchem. 
Wzruszające kreacje aktorskie M algorzaty Andrzejak i Jacka Dzisiewicza. 

Reżyseria: Włodzimierz Nurowski 

16 listopada '94 r., g. 1900 

sala widowiskowa Ośrodka Kultury, cena biletu - 30.000 zl 

"W co się bawić?' - śpiewa t kiedyś Wojciech 
Młynarski. Znalezienie miejsca, gdzie za nieduże 
pieniądze można by spędzić piątkowy czy sobotni 
wieczór, nie jest łatwe. Sprawa komplikuje się 
jeszcze bardziej, gdy nie jesteśmy fanami dyskotek 
i ławki w parku. Coś może drgnie - 22 listopada w 
pijalni przy 'ulicy Browarnianej odbyło się drugie 
już Piwogranie. Przez ponad' sZeŚĆ godzin 
panowała tam całkiem przyjemna atmosfera 
młodzieżowej knajpy, w której przy muzyce (nie 
tylko poezji śpiewanej) można było napić się do-

brego i niedrogiego piwa. Wystąpiły załogi 

oławskie, a także zaproszeni goście - grupa Szu
kam Reksia. 

K6RA HOUK! 
MleJace: sala oławskiego Ośrodka 
Kultury. 
Czaa: sobota, godz.18.oo (praktycz
nie 20.00). 
Wykonawcy: HOUK I wroc/aw8~~ 
KORA. 
Publiczność: około 150 osób, które 
wytrwały I były spragnione muzykI. 

Pytanie pierwsze: czy jest sens 
ol]łłnizowania koncert6w rocko
wych w tak małej miejscowości? 
Odpowiedzieć na lo mogą jedynie 
kolesie, którzy wymiatają kurz z piw
nic, garaży, i na to miejsce wstawiają 
jakiś sprzęt grający, próbując coś 

tworzyć. Zarówno oławski jak i 
wrocławski światek muzyczny ma ta
kich świrów. 

Właśnie tacy ludzie grają we 
wrocławskiej, wspomaganej przez 
basowego oławianina, kapeli 
KÓRA. MUZYKA band u KÓRA 
jest mieszanką kilku stylów i dlatego 
jest moim zdaniem niezła, ale trudna • 
do zaszufladkowania. Uważam, że 
najsłabszą stroną zespołu są teksty, 
śpiewane przez niezłego wokalistę. 

·'KIN~ :~ł 
za praSZ~l ' 

11-13.XI.94 

"ŻYCIE CAR LITA" 
- USA, godz.16.00, lat 15 
"SPEED"-
USA, godz. 18.00, lat 15 
"WILK" 
- USA, godz.20.00, lat 15 
18-20.XI.94 
"RAPA NUI" 
- USA, godz.17.00, lat 15 
"NA ZABÓJCZEJ ZIEMI" 
- USA, godz.19.00, lat 15 

*** 

Większość zapytanych o wrażenia uczestni
ków oceniła imprezę jako "w porządku" (choĆ 
niektórych zdziwił jej nieco urodzinowy 
wydźwięk), wyrażając jednocześnie życzenie aby 
odbywała się częściej - dzięki temu, być może, 
nie byłoby aż tak tłoczno (ok. 70 osób). 

(Pp) 

Lylm sceniczny (pro
fesjonalizm?). Male'
jonek z kolegami • •• 

Publikę zaskoczyli dwa razy: ścią

gając czapkę, wokalista ukazał śred
niego blond irokeza, oraz zagrali 
utwór Marleya przerobiony teksto
wo na balladę o futboliście. W sumie 
bawili nas około 30 minut, ale na co 
dzień powinni grać o wiele dłużej i 
częściej, szukając własnego stylu go
dzącego ich zróżnicowane zaintere
sowania muzyczne. 

podeszli do koncertu 
w Oławie z takim sa
mym zapałem jak do 
dużej imprezy. W 
większości była gra
na muzyczka z ich 

Informujemy nabywców biletów na imprezę ·Prysły zmysły·, że z przyczyn od nas niezależ
nych impreza została odwołana. W związku z tym dokonuje"')'. zwrotu pieniędzy za bilety, 
bądź proponujemy zastępczo wstęp na spektaJclteatralny pt. LISTY MIŁOSNE' w dmu 
16 listopada 1994 r. 

Pytanie drugie - czy warto 
zapraszać do Oławy znane zespoły 
rockowe? Z pewnością warto, ale 
należy robić to w miarę cyklicznie i w 
miarę profesjonalnie, czym z pew
nością zyska się pu bliczność z Oławy, 
okolic, a może nawet z Wrocławia. 
Na pewno jednym z takich zespołów 
jest warszawski HOUK i jego woka
lista DAREK MALEJONEK. Ka
zali na siebie czekać około dwóch 
godzin, ale dając półtoragodzinny 
koncert wynagrodzili wszystkim tak 
długie czekanie. Najfajniejszą 

rzeczą, jaka mnie ostate~znie 

przekonała do HOUKA, był auten-

UWILKU 
rei. Mike Nichols 
wyst. Jack 'Nicholson, Michełłe 

Pfeifer, james SP.ader 
Will RandalI (Jack Nicholson) 

jest niedocenianym przez własnego 
szefa wydawcą z Nowego Jorku., 
człowiekiem, którego dni w niczym 
się od siebie nie różnią. A życie do
starcza wiecznych rozczarowań i 
zwątpień. Wszystko jednak zmienia 
się, kiedy potrąca on na drodze wilka 
i próbując mu pomóc zostaje przez 
niego pogryziony. Od tego czasu z 
Randallem zaczyna się dziać coś 
dziwnego: wYczuwa u siebie 
ogromną siłę; zarówno fizyczną jak i 
umysłową, którą wykorzystuje do 
walki z szefem. Powraca żądza 

miłości - udaje mu się zdobyć serce 
pięknej córki szefa (Michelle PCei
fer). Zauważa też gwałtowne zao
strzenie swojego wzroku, słuchu i 

ostatniej płyty pl. "TRANSMIS
SION INTO YOUR HEART". 
Chociaż uraczyli nas również dużą 
porcją watów z poprzedniej płyty, a 
także kawałkiem z repertuaru Ro
berta Brylewskiego, jak również no
wym utworem poświęconym KUR
TOWI COBAINOWI. Ogólnie biła 
z nich duża ekspresja z siłą przekazu, 
którą przejęła od nich publiczność 
bawiąc się doskonale. 

Już 8 listopada kolejna uczta 
muzyczna - zawita do Oławy AHIM
SA, promując swoją nową kasetę pl. 
"DUCHA nie GAŚCIE". 

węchu. Pewnej nocy przy pełni 

księżyca, kiedy całe ciało Willa pora
sta sierścią, zdaje on sobie z 
przerażeniem sprawę, że staje się 

wilkołakiem ... 
* 

UŻYCIE CARLlTAu 
rei. Brian de Palma 
wyst. Al Pacino, Sean Penn 
Carlo Brigante (Al Pacino) ska-

zany na trzydzieści lat więzienia, 
dzięki pomocy swojego adwokata 
wychodzi na wolność już po pięciu 
latach. Postanawia skończyć ze swo
im dawnym trybem życia i trzymać 
się jak najdalej od świata 

przestępczego. Utwlera hrmę, uczci
wie zarabia i udaje mu się też 

odzyskać miłość dawnej partnerki. 
Jednak adwokat, któremu Carlo 
zawdzięcza wolnoŚĆ, potrzebuje je
go pomocy, uwikłany jest bowiem w 
niebezpieczne interesy i musi 
ułatwić ucieczkę z więzienia pewne
mu gangster,?wi. Carlito decyduje 
się oddać ostatnią przysługę swoje
mu obrońcy i zgadza się mu pomóc, 
nie przypuszczając jakie mogą być 
tego konsekwencje. 

• 
"RAPA N Ul" 
rei. Kevin Reynolds 
wyst. Jasoo Scott Lee, Esal Mo

rales 
Jest to opowieść łącząca elemen

ty melodramatu i kina akcji. Rzecz 
dzieje się na jednej z Wysp Wielka
nocnych, na 42 lata przed ich odkry
ciem przez białego człowieka. Na 
wyspie panuje surowy podział 

społeczny na plebs - Krótkie Uszy i 
arystokratów - Długie Uszy. Dwóch 
przyjaciół z dzieciństwa, pochodzą
cych z przeciwnych społeczności, sta
je do walki o władzę na wyspie i serce 
pięknej dziewczyny, w której oby
dwaj się zakochują. 

• 

USPEED - NIEBĘZPIE
CZNA SZVBKOSĆ" 

rei. jon de Bont 
wyst. Keann Reeves, Dennis 

Hopper· 
Dennis Hopper wcielił się w rolę 

nieobliczalnego choć ' posiadającego 

klasę psychopaty, który nieprzerwa
nie podkłada bomby. 

Robi to w windzie, następnie w 
autobusie i w podziemiaCh, a wszy
stkopo to, aby zdobyć okup. Jak sam 
stwierdza, to jego praca, więc musi 
ktoś za nią zapłacić. 

, Po stronie dobra staje przystojny 
superglina. Grany przez KeaDu Re
eves'a jest twardy, jednak w środku 
niepokojąco zagubiony. 

Dzika energia bohaterów, dyna
miczność obrazu, szybkość akcji, 
czyli -wciskające nas w kinowe [otele 
emocje - to Speed. . 

• 
UNA ZABÓJCZEJ ZIEMI" 

rei. Steve~ Seagal 
wyst. Steven Seagal, Joao Che n 
Steven Seagal w swoim 

reżyserskim debiucie gra sprzy
mierzeńca eskimosów walczących z 
prt:emysłową korporacją, która za
mierlil wydobywać ropę naftową na 
Alasce. Wiąże się to z jednoznacz
nym zniszczeniem naturalnego śro

dowiska i tradycji tubylczej ludności. 
Staje do samotnej i nierównej 

walki z wielltimi przemysłowcami. 
Widowiskowe popisy pirotech

ników, liczne pościgi, oraz obowiąz

kowe pojedynki na pięści, lecz 
również majestatyczny obraz Alaski 
- to gorący klimat zmrożonej lodem 
krainy. 
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RELAX Brzeska 29 C2)'T1!'C JXX1iedziałek -~ota w gOOz. 12 - 19 

RELAX ':' 2 (Dworzec PKS - dawny bufet, 
~nc JXX1icdzillłd - piąt.ck w gOO! l'2 - 19 

~ 10-17 

MĘŻCZYZNA, 
KTORY PATRZY 

Katarzyna Kozaczyk (Katarina 
Vasilissa) " ... ze swoją niewiarygodną 
twarzą, skrytym i drwiącym uśmie
chem Giocondy i wspaniałymi 

pośladkami dała tycie Silvii ..... 

"Eros jako sposób interpretacji 
tycia. Perwersja seksualna jako ma
nifestacja prawdy ukrytej pod maską 
konwencji. Wyratająca to, co ściąga 
na siebie społeczne prześladowanie. 
Oto trzy główne myśli Alberto Mo
ravii, które przyjąłem za własne w 
filmowej wersji jego powieści 

"Mętczyzna, który patrzy" 
Tinto Brass 

* 
LISTA SCHINDLERA 

Ta opowieść wydaje się niepra
wdopodobna. A jednak niemal 
katdy kadr, niemal katde pokazane 
zdarzenie rzeczywiście miało miej
sce w przeszłości. Steven Spielberg 
z perfekcją, z jaką potrafi 
rozpędzać swoje filmy akcji, rekon-
truuje tę przedziwną historię z 

czasów II wojny. 
Jej bohaterem jest Oscar 

Schindler. Niemiec i nazista, kobie
ciarz i utracjusz, pozbawiony 

~ 

=--:~:~w 
NAJLEPIEJ 

SPRZEDAWANE KASETY 

ŚWIAT 
1. D. J. BOBO 

- THERE IS PARTHY 
2. HAUSE OF PAIN 

- SAME AS IT EVER WAS 
3. MADONNA 

- BED TIME STORIES 
4. NEW BEAT 

-VOL5 
5. BEAUTIFUL WARLD 

- IN EXISTENCE 

POLSKA 
1. DE MONO 

-ABAASAX 
2. EDYTA BAATOSIEWICZ 

-SEN 
3. MAANAM - RÓŻA 

4. LADY PANK - NANA 
5. KULT - MUJ WYDAFCA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jakiej muzyki słuchali oławianie 

w 1994 roku 
Rok 1994 zblita się nieuchronnie ku końcowi, tak więc czas najwyższy 

spróbować zacząć go podsumowywać od strony muzycznej - w skali miasta, 
kraju, a takte świata. Księgarnia muzyczna wspólnie z "WO" proponują 
zestawienie właśnie takiego rankingu ulubionych przez Was wykonawców. 

Wśród uczestników tego plebiscytu rozlosujemy nagrody W postaci płyt 
CD oraz kaset magnetoronowych. 

KUPON 
POLSKA ŚWIAT 

...................................... ZESPÓŁ ROKU ......................................... . 

....................................... PŁYTA ROKU ......................................... .. 

.................................... ODKRYCIE ROKU ................................... .. 

MUZYCZNE WYDARZENIE ROKU 

OŁAWA ................. ,.. ............................................................ .. 

POLSKA ................................................................................. . 

ŚWIAT .................................................................................... . eX 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

skrupułów człowiek, który na wojnie 
chciał zrobić interes. Cudownie na
wrócony, uratował od zagłady ponad 
1100 swoich tydowskich pracowni
ków, więźniów obozu w Płaszowie. 
Właśnie wtedy, gdy pię~ zagłady 

. Zyd6w zaciskała się coraz bardziej, 
Schindler poświęcił ('.ały swój mają
tek i zaryzykował własne życie, prze
nosząc fabrykę na Morawy, gdzie 
więźniom udało się przetrwać do 
końca 

*** 
ZAPRASZAMY 

Od poniedziałku do soboty 

Adam Menartowicz 
Piotr Rzqdkowski 

ZAGADKA 
FLAPJACK - jesllo odcisk tre

pa na suchym piasku. Nagrodę 
wylosował Janusz Szwarc. 

Dziś kofejna zagadka. Nalety 
odpowiedzieć na pytanie: ile płyt 
nagrała MADONNA oraz podać ich 
tytuły. Jak zwykle w~r6d osób, które 
dostarczą prawidłowe odpowiedzi 
do księgarni muzycznej w Rynku, 
rozlosoWana ZOli tanie kaseta. 

można ~ 
coś wygrać 

Hans Hellmut KIRST 

SZCZĘŚCIA 
NIE MOŻNA KUPIĆ 

H.H.Kirst urodził się 5 grudnia 
1914 roku w Osterode w Prusach 
Wschodnich. W latach drugiej wojny 
światowej walczył jako totnierz We
hrmachtu na terenach Polski, Fran
cji i Rosji. 1)0 zakońCzeniu wojny 
próbował rótnych zawodów. Był 
urzędnikiem, drogowcem, ogrodni
kiem. Brutalne wspomnienia wojny 
zdecydowały jednak, it postanowił 
spróbować swoich sił w dziedzinie 
literatury. Zade~iutował w roku 
1950. Jego przesycone świadom~ą 
moralnego upadku narodu niemiec
kiego ksiątki, przedstawiające w krzy
wym zwierciadle megalomanię ideo
logów III Rzeszy, nurtujące szerokie 
rzesze niemieckiego społeczeństwa 

poczucie winy za udział w obłędzie 
historii, szybko zdobyły mu uznanie 
i popularność ria całym świecie. 
Autor m.in. cyklu "08/15", "Fa
bryka oficerów", "Noe 
generałów". Ponad 50 napisa
nych przez niego ksiątek 
przetłumaczonych na 30 języków. 
wydawnictwo: INTERART Sp. z 0.0. 

cena: 90 tys. zł 
• 

GeotTrey Trease 

PODWODNE CIENIE 
Powie~ jest szczególnie atra

kcyjna ze względu na umieszczenie 
akcji współcześnie w Jałcie - mie~cie, 
które autor odwiedził jako dzienni
karz po wprowadzeniu w Związku 
Radzieckim pierestrojki. 

Bohaterką jest 17-letnia Kate, 
córka angielskiego lekarza, która 
przyjetdta do sanatorium w Jałcie 
na zaproszenie zaprzyjaźnionego z 
jej ojcem doktora Jasnowa. Dziew
czyna poznaje na pIaty kilku ró
wieśników i wkrótce grupka 
przyjaciół znajdzie się w centrum po-

WO 

rywającej, niebezpiecznej przygody i 
stanie wobec intrygującej zagadki . 
Klucz do jej rozwiązania spoczywa 
na dnie morskim. 
wydawnictwo: EDYTOR - AKAPIT 

cena: 42 tys. zł 
• 

Philippe Dupont 

MAŁA KSIĘGA ZWIERZĄ T 
Ksiątka la przygotowana w re

nomowanym francuskim wydawnic
twie GALLIMARD przedstawia w 
wyjątkowo atrakcyjnej formie roz
maitość świata zw)erzęcego. Dzięki 
niej poznasz podział systematyczny 
tyjących gatunków: budowę anato
miczną zwierząt, sposoby zdobywa
nia pokarmu i jego rodzaje, zachowa
nia godowe i rozrodcze, sposoby opieki 
nad potomstwem, nryczaje rÓ'mych 
gatunków, zasięg występowania i 
trasy wędrówek poszczególnych ga
tunków, spOSOby przystosowania się 
gatunków do zrótnicowanych śro-

, ~"J.~ , 
" ,'" , , .,,:: '. \~ 

dowisk, gatunki rzadkie' i ginące. 
Ksiątka przetłumaczona przez 

specjalistów z Warszawskiego Ogro
du Zoologicznego, uzupełniona 
została informacjami o faunie Pol-
ski. I . 

,wydawnictwo: GALLIMARD 
cena: 140 tys. zł 
• 

Książki poleca 
księgarnia "W wieżowcu". 

*** 
Miłośnicy ksiątęk 

szukacie taniej ksiątki? 
Wypełniony i dostarczony do re

dakcji kupon wetmie udział w loso
waniu bonifikaly w kwocie 50 lyS. zł 
na zakup ksiątek w księgarni ''w 
wietowcu". 

Szczęśliwcem w pOprzednim loso
waniu okazała się Monika 
wpuszatiska(Oława ul. B. Chrobre
go 64d/9), która mO'le kupić dobrą 
ksiątkę w księgarni "w wietowcu" z 
bonifikatą 50 tys. zł. 

Gratulujemy! 
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PIĄTEK 
19 sierpnia 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 'Diament radtv' - komedia TP 
8.35 Kawa czy herbata? (cd.) 
9.00 Wiadomości 
9.10 Program dla dzieci 
10.05 'Młodzi Jeźdźcy' - serial USA 
11 .00 Smoczek czy grzechotka? 
11 .20 Starting Business Engllsh (38) 
11.30 Lato z Magazynem Notowań 
12.00 Wiadomości 
12.10-13.55 TV Edukacyjna 
14.00 KINO LETNIE - 'Był Jazz" 
15.35 Publicystyka kulturalna 
16.00 Dla dzieci - 'Lessie' - serial 
16.25 Ale cyrki 
17.00 Teleexpress 
17.20 Cygańskie pieśni - reportaż 
17.40 Tata, a Marcin powiedział ... 
18.00 Randka w ciemno 
18.45 Zulu Gula, Miedziana 13 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości '. 
20.10 'Przystanek autobwowy" - f UŚA 
21.50 Puls dnia I 

22.10 Nasza szkapa (2) 
22.40 Program rozrywkowy 
23.00 Wiadomości 
23.10 'Luna Parc' - film sensacyjny 
0.55 Teatr 'Apollo" w Harlemie 
1.45 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.30 Panorama 
7.35 Powitanie 
7.40 'Batman' - serial anlm. 
8.05 Programy lokalne 
8.35 Na sportowo odlotowo 
9.00 Transmisja obrad Sejmu 
13.00 Panorama (w przerwie obrad) 
15.00 Program dnia 
15.05 BROŃ XX WIEKU 
15.35 'Batman' 
16.00 'Odlecle6 ~' (38) - ser. USA 
16.45 Niedokończony rozdział 
17.00 II FPTT 
17.30 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
18.00 Panorama 
18.03-21 .00 Programy lokalne 
21 .00 Panorama 
21 .30 Tablice pamięci 
21 .40 Sport 
21.50 Za chwilę dalszy ciąg Erog. 
22.25 'Przyst8nek Alaska' (58) 
23.10 Teatr Komedii I Farsy - 'FlnnłI' 
0.35 Panorama 
0.40 Studio sport 
2.40 Zakończenie programu 

SOBOTA 
12 listopada 
PROGRAM I 

7.00 Z Polski 
7.25 Wszystko o działce I ogrodzie 
7.50 Agrollnla 
8.30 Sportowa apteka 
9.00 Wiadomości 
9.10 Ziarno 
9.35 5-10-15 oraz film 
11.00 'Pajęcze Intrygi' - film dok. 
11.55 Swojskie klimaty - magazyn 
12.00 Wiadomości 
12.10 Swojskie klimaty 
12.55 ZWierzęta 'wlata - serial dok. 
13.30 Walt Disney przedstawia 
14.45 Kraj - magazyn 
15.10 Teraz Polska - koncert 
16.20 Spółka rodzinna (3) - s. pol. 
17.00 Teleexpress 
17.25 MdM, czyli Mann do Materny 
17.50 Mlnivideofashion 
18.10 'Beverly HlIIs, 90210' - s USA 
19.00 Małe wiadomości DO 
19.10 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Kolejność uczuć' - film pol. 
21.35 Koncert galowy XIX Festiwalu 

Polskich Film6w Fabularnych 
Gdynia'94 

23.25 Wiadomości 
23.35 Sportowa sobota 
23.50 'Wydarzyło alę w Los Angeles' 

- film sensacyjny prod. USA 
1 .25 'Udo Jowisza' - film franc. 
3.00 Muzyczna Jodynka nocą 
3.30 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.10 Muzyczny poranek 
8.00 Wsp61nota w kulturze 
8.30 Sandokan (25) 
9.00 Program lokalny 
10.00 Armie świata 
10.30 Anlmals 
11 .00 Ulica Sezamkowa 
12.00 AKADEMIA FILMU POLSKIEGO 

- 'życie rodzinne' 
13.40 Szkoła klamc6w 
14.30 ŻYCIE OBOK NAS - serial dok. 
15.00 Studio sport 
15.45 Wysypisko - serial pol. 
16.00 'Orace w opałach' (13) - serial 
16.30 FamIllada - teleturniej 
17.00 T.Love - Prymityw-koncert 
17.55 Losowanie gier ficzbowych 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
18.30 7 dni 'wiat 
19.00 Ora - teleturniej 
19.35 Róbta, co chceta 
20.00 Dozowione do lat 40 - lista 

przeboj6w starych nastolatk6w 
21 .00 Panorama 
21 .30 Słowo na niedzielę 
21 .35 Camerata 2 przedstawia 
22.05 CZARNE LEGENDY OZIK1EGO 

ZACHODU - 'Straceńcy' 
23.40 Brz6ska show (3) - pr rozrywko 
24.00 Panorama 
0.05 Plnk Floyd - koncert 
2.05 Zakończenie programu 

NIEDZIELA 
13 listopada 
PROGRAM I 

7.00 Rolnictwo na świecie 
7.30 Tydzień 
8.00 Notowania 
8.30 Niedzielny poranek filmowy 
6.55 TUT-TURU Company 
9.10 Teleranek 
10.10 'NIebezpIec.lna zatob' - serial 
11.00 Wiadomości 
11.10 Na spotkanie z przygodą - serial 
12.00 Koncert życzeń 
12.30 Z kamer .. wod zwierząt 
12.45 Cyrk fizyków - widow. pop-nauk. 
13.05 PIEPRZ I WANILIA 
13.50 W STARYM KINIE - 'High Sierra' 
15.35 Rozmowy kanciastego stołu 
16.10 Program rozrywkowy 
16.35 Antena 
17.00 Teleexpress 
17.25 śmiechu Mlrte - pr. rozryw. 
18.05 'Dynmta CoIbych' 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 'Z potrzaby serca' - serial wł. 
21.05 Sportowa niedziela 
21 .30 Hollywoodzcy czarodzieje 

- 'Kaskaderki' 
21.50 Racja stanu - pr. publIcyst. 
22.20 Wieczór z Allollł 
23.20 'Między ustami a brzegiem 

pucharu' - film pol. 
1 .10 Wokół wielkiej sceny - magazyn 
1.55 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Echa tygodnia 
7.30 'Z potrzeby .. rca' - serial 
8.20 Słowo na niedzielę 
8.30 Klasztory polskie - program dok. 
9.00 Program lokalny 
10.00 'Abbado w Berlinie - film dok. 
11 .00 Oodzlna z Hannll Barbera 
12.00 LUCKY LUKE (4) 
13.00 'Jest taki Jeden skarb' 

- opowieść o muzyce J Haralda 
13.35 Kuglarz!! i wisielcy - reportaż 
14.00 PODRÓZE W CZASIE I 

PRZESTRZENI - Era kosmiczna 
14.55 A kuku panie Kruku - film anim. 
15.00 TEATR DLA DZIECI 

- 'Ogrodnik i jego chlebodawcy' 
15.45 Halo Dw6jka 
16.00 Jest, jak jest (7) 
16.30 FamIllada - teleturniej 
17.00 Zrób to z OT.TO - pr. rozryw. 
18.00 Wydarzenia tygodnia 
18.25 Studio sport 
18.50 Program lokalny 
19.00 Gra - teleturniej 
19.35 Przygody Anlmk6w serial 
20.00 Zwyczajni ludzie - film dok. 
21.00 Panorama 
21.30 Wojciecha Młynarskiego 

rozmowy o piosence 
22.25 W cieniu dzikich palm - serial 
23.15 TEATR SENSACJI- 'C6rka czasu' 
0.15 Panorama 
0.20 Noc w Operze Leśnej 
1.05 Zakończenie programu 

PONIEDZIAŁEK 
14 listopada 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Moda na sukces' (29) - serial 
8.30 DźwIękogra - quiz muzyczny 
9.00 Wiadomości 
9.10 Domowe przedszkole 
10.05 'Dynaatla Colbych' (46) 
11 .00 Przyjemne z pożytecznym 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15-14.55 TV Edukacyjna 
15.00 Potop popu - mag muzyczny 
15.30 Alternatfvl 
16.00 'Moda na sukc .. ' (29) 
16.25 Dla dzieci 
16.40 Baw się z nami - teleturniej 
17.00 Teleexpress 
17.20 Forum 
18.10 'Latający cyrk Monty Pythona' 
18.40 Program Jubileuszowy, czyli 

przyJażń polsko-radzlecka 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.15 TEATR TV - 'PodIuma walizka' 
21 .35 Puls dnia 
21 .50 Tydzień prezydenta 
22.05 MdM 
22.30 Zapach tęsknoty 
23.00 Wiadomości 
23.20 Mistrzowie kina 

- 'Wielkie plany' - film fab. 
1.00 Przeboje B. Kaczyńskiego 
2.00 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.30 Nauka języka angielskiego 
7.40 Dw6Jka o poranku 
8.00 Programy lokalne 
8.30 PRZYGODY PANA MICHAŁA 
9.00 Świat kobiet 
9.30 'W górach świata' - serial dok. 
10.00 'Wojownicze ióIwIe NInja' 
10.30 FamIllada - teleturniej (powt.) 
11 .00 Róta - koncert Maanam 
11.40 Moje kslątki 
12.00 MUZEUM BRYTYJSKIE (3) 
12.50 To tylko plotka 
13.00 Panorama 
13.20 'To w.pan" rodzinka' - serial 
15.00 'Wojownicze tóIwIe NInja' 
15.30 Studio sport 
16.00 P.K.F. 45/94 
16.10 otczyzna • poISZlCzyzna 
16.30 Paryt - lata 60, lata 90 - A Adle 
17.00 PORTRET STALINA 

- 'Zniewolenie umyeł6w' 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.00 Kolo fortuny - teleturniej 
19.35 'Zlota rybka' - film anlm. 
20.00 'Przystanek Alaska' - s USA 
20.45 Przystanek Dw6jka 
21 .00 Panorama 
21 .30 Koncert roku - Carlos Santana 
22.30 Gust narodowy (2) 
23.00 Wołanie o pomoc 
24.00 Panorama 
0.15 Dang Thai Son z 'SInfonią Var

sovią' gra konc. e-moll F.Chopina 
0.55 Zakończenie programu 

WTOREK 
15 listopada 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Pierwsze pocałunki" (10) 
8.30 Dla dzieci· TIK-TAK 
9.00 Wiadomości 
9.10 Domowe przedszkole 
10.00 'Catwalk' (6) - serial prod USA 
10.45 Portret Europejski - 'Monet' 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
11 .30 Klub Samotnych Serc 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15-14.50 TV Edukacyjna 
14.50 Program dnia 
15.30 Dla młodych widz6w 
16.00 'Pierwsze pocałunki' - serial 
16.25 Dla dzieci TIK-TAK 
17.00 Teleexpress 
17.20 'Aria ze śmiechem' 
17.40 Klinika zdrowego człowieka 
18.05 'Simpsonowie' (10) - serial 
18.30 Rewizja Nadzwyczajna - rep. 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 '2łudna niewinność' - film USA 
21.50 Puls dnia 
22.15 Sejmograf 
22.30 L1ety o gospodarce 
23.00 Wiadomości 
23.20 'Żołnierze bez imperium' - f dok. 
0.10 Nocne czuwanie bez butelki 

1.10 Meksyk - ofiara z serc 19.00 Koło fortuny - teleturniej 
19.35 Truskawkowe studio 

23 

1.30 Muzyczna Jedynka (powt.) 
2.00 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 

20.00 Szymon Wiesenthal - film dok. 
20.45 Cienie życia 

7.30 Język angielskl- Kurs BBC 
8.00 Program lokalny 
8.30 PRZYGODY PANA MICHAŁA 
9.00 Świat kobiet 
9.30 Hollywoodzki Babilon - s dok. 
10.00 PRZYGODY BLACKY'EGO 
10.30 FamIIIada 
11 .00 Jerzy Stempowakl - pr. dok. 
12.40 M6j mały świat 
13.00 Panorama 
13.20 'Zakazana mHość' (27) - serial 
15.00 PRZYGODY BLACKY'EGO 
15.30 Studio sport 
16.00 Impresje z lat 80 - film dok. 
16.30 Tęsknoty i marzenia 
17.00 Magazyn przechodnia 
17.10 Listy z Europy 
17.30 Krakowskie legendy 
17.40 W okolice Stw6rcy - pr katolIc 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.00 Koło fortuny - teleturniej 
19.35 'Hrabia Kaczula' (10) 
20.00 Rzeczypospolita Druga I pół 
21 .00 Panorama 
21 .40 Reporterzy Dw6jki.. 
22.00 'W Imię oJca I syn.' - film . wł. 
23.20 Ars Electronlca 
24.00 Panorama 
0.15 'NIerówna para" - film niem. 
1.40 Zakończenie programu 

ŚRODA 
16 listopada 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 'Moda na sukces' - serial dok. 
8.30 MUZYCZNA SKAKANKA 
9.00 Wiadomości 
9.10 Domowe przedszkole 
10.00 'Fortuna' - komedia krym.TVP 
11 .00 Od niemowlaka do ... 
11 .30 Foru!," nieobecnych 
11 .55 Nasze państwo - aktualności 
12.10 Agrobiznes 
12.15-14.55 TV Edukacyjna 
14.55 Program dnia 
15.00 Drgawy 
15.30 Rai - program młodzletowy 
16.00 'Moda na sukce.' - serial 
16.25 M6J program na antenie 
17.00 Teleexpress 
17.25 Studio sport 
19.20 Wieczorynka 
19.40 Wiadomości 
20.20 'Koroahl' - film USA 
21 .55 Puls dnia 
22.15 Polska Kronika Og6rkowa 
22.35 'Pani Helena' - film dok. 
23.00 Wiadomości 
23.20 'Brunet wleczorowłl porII' 

- komedia prod. polskiej 
0.50 'Powr6t Artaud le Momo' • f dok. 
1.45 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.20 Oość poranny 
7.30 Nauka Języka angielskiego 
8.00 Programy lokalne 
8.30 'SHERLOCK HOLMES 
9.00 Transmisja z obrad Sejmu 
13.00 Panorama (w przerwie) 
15.00 'Kacper J jego przyjaciele' 
15.30 Studio sport 
16.00 ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS 
16.30 'Tarnowski Tydzień Talent6w' 
17.00 Jezulcl-Ieglony czarnego papieża 

- film dok. 
17.55 Losowanie gier liczbowych 
18.00 Panorama 
16.10 Programy lokalne 

21 .00 Panorama 
21 .35 Ekspres reporter6w 
22.05 'Upadek' - adaptacja f ilmowa 
0.10 Panorama 
0.25 Clipol 
1.15 Zakończenie prog ramu 

CZWARTEK 
17 listopada 
PROGRAM I 

6.00 Kawa czy herbata? 
7.05 Miniatury 
8.00 'Oddział dzlecl~y" (11 ) 
8.30 TUT-TURU 
9.00 Wiadomości 
9.10 Domowe przedszkole 
1 0.05 'żAR TROPIKÓW' (18) 
11 .00 Gotowanie na ekranie 
11 .20 To jest latwe ... oczko w prawo, 
11 .30 Kwadrans na kawę 
11 .45 ŻYĆ BEZPIECZNIEJ 
12.10 Agrobiznes 
12.15-14.40 TV Edukacyjna 
15.00 'Czad komando' 
15.30 Wkoło natury 
16.00 'Oddział dzJeclęcy' 
16.25 'Gdzie Jest Wally?' 
17.00 Teleexpress 
17.20 Fllmldło 
17.40 Taki jest świat 
18.05 'Małe cudo' (21 ) 
18.30 Magazyn katolick i 
19.00 Wieozorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 ŻAR TROPIKÓW 
21 .05 Tylko w Jedynce 
21 .50 Magazynlo 
22.00 Diariusz 
22.10 Szwejki? 
22.25 Pegaz 
23.00 Wiadomości gospodarcze 
23.50 ' Denuncjantka' - film niem. 
1.20 Tryptyk 
2.00 Zakończenie programu 

PROGRAM II 
7.00 Panorama 
7.20 Gość poranny 
7.30 Nauka Języka angielskiego 
7.40 Dw6Jka o poranku 
8.00 Programy lokalne 
8.30 SHERLOCK HOLMES 
9.00 Transmisje obrad Sejmu 
13.00 Panorama (w przerwie) 
15.00 TARZAN (21) 
15.30 Skrzydła bl/tej marzeń - mag. 
16.00 Niepokoje końca tysiącleCia 
16.30 Pętla czasu - zespół Roan Llve 
17.00 'Msza za miasto Arras' - rep 
17.30 ZAPOMNIANI PISARZE 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
19.00 Koto fortuny - teleturniej 
19.35 Klub Pana Rysia 
20.00 Studio sport 
21 .00 Panorama 
21 .35 Auto - magazyn motoryzacyjny 
22.00 JESSICA W DWÓJCE 

- 'Mroki miasta' 
24.00 Panorama 
0.05 Sport-telegram 
0.15 Art noo 
1.15 Zakończenie programu 

o#ffł 
SC ~.asrĄR. . 

:.. _. ZAKUPY NA RATY 
'U tI4S ~pfsJl 114 tfoaotfnych 'UJCU'Un~ prulf:i, fotfówf;J oraz; 

inny Jlmtduvrizou'Ony IprJ:(t BOIpotlant" .. 10,"''''''00 

KORZYSTNE ODSETKI 1,85% 

.. BEZ ŻYRANTÓW - do 24 rat ~ 
PIERWSZA WPŁATA - locr. WARTOŚCI 
MINIMUM FORMALNOŚCI - wszystko 
załatwisz w sklepie 

• KILKA TOWARów W RAMACH JEDNEJ UMOWY 
• HONORUJEMY UTILlTY CARD 
• UPUSTY DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

ZAPRASZAMY Oława. Rynek 15. tel. 390-99 

TOWAR ODWOZIMY BEZPŁATNIE DO DOMU KLIENTA 
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT 



PLASTrlY MIODU NAPf<ZECrw DWORCA PKS 
PL. GIMNAZJALNY 

REWELACYJNA PIZZA "Italia" 
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 10.00 - 18.00 

w eczonle Jesienno zimowym w soboty I w niedziele nieczynne 

POLEC!AHY C;Oł:ĄBKJ, K.R,OKJETY 
f BARSZCZYK. C!2ERWONY 

xXX 

Kogel Mogel 
Kosztowne stroje 
księcia Karola 

ROZETA 
Wszystkie wyrazy zaczynają 

się na tę samą literę . 
• 

Prawoskrętnie: 
2 - wschodnia złotówka, 4 -

złota, 6 - opust od sumy, 8 - pry
mitywne narzędzie, 10 - automat, 
12 - obwódka 

• 
Lewoskrętnie: 

1 - stary mężczyzna, 3 - z kre
mem, 5 -wąska łopata, 7 - chłodne · 
od Anki, 9 - radiolokacja, 11 - znak 
ZPWN 

wysokość 84 metr6w. Tę kolosalną 
budowę rozpoczęto w 1983 roku na 
rozkaz 6wczesnego dyktatora Nlcolae 
Ceausescu, kt6ry w ten spos6b chciał 
uwiecznić sw6j mit wielkiego 'cesarza' 
Rumunii. Nicolae zginął, ale jego nie
fortunne zamierzenie architektoniczne Na wstępie odcinamy się zdecydo

wanie od wrogiej nam redakcji "Wiado
mości OIawskich', kt6ra postępuje 
wrednie i tendencyjnie. Od dzisiaj reda
kcja Remanentu występuje pod 
własnym sztandarem, niepodległym I 
samorządnym. W ostatnim bowiem 
numerze brukowca 'WO', na pier
wszeJ stronie napisano, że zaprasza 
się na sesję w piątek. - Niech radni nie 
decydują sami - tak kadzono. Zapro
szenie było, a Jakże. Nic nie można 
zarzuci6. A że błędno, to drobiazg. 
Sesja była we czwartek, a redakcja w 
piątek pocałowała tylko klamkę Sali 
Rycerskiej. Radni natomiast debato
wali ponownie w samotności. Jeszcze 
trochę, a grozi im choroba sieroca. 

Księgowy księcia Karola zagrozH 
odejściem, jeżeli następca brytyjskiego 
tronu nie ograniczy swoich wydatk6w 
na stroje. Po zsumowaniu wydatk6w 
okaz&ło się, że w ub.roku książę wydał 
na odzież i obuwie prawie 300 tys. 
dolarów i dzielnie goni księżnę Dianę, 
kt6ra na ciuchy w ubiegłym roku 
wydala prawie 400 tys. USD. 

DOM 
HANDLOWY 
Oława, ul. Zeromsklego l 

"RENOHA " ""........,.. 

• 
Szara eminencja, centralny dys

ponent pozytywny - nowa funkcja 
Waldemara WIltzow.kłego? 

- Pojęcie szarej eminencji moie 
mleć zarówno znaczenie negatywne, 
jak i pozytywne - powiedział Jackowi 
Tęczy, redaktorowi 'Obserwatora' 
p. Wlązowskl. - Przykład negatywny to 

Książę Karol gustuje w angiel
skich garniturach Anderson & Shep
pard - za sześ6 komplet6w zap/acil12 
tys. dolar6w. Nie zakłada koszul 
tańszych niż po 300 USD, natomiast 
krawat musi być wykonany z 
materiał6w pochodzących z Kaszmiru 
i kosztować co najmniej 400 dolar6w. 
Buty zmienia dziewięć razy w roku I 
przyjemność ta kosztuje 30 tys. USD. 

• 
W pałacu Ceausescu 
- szczury i żebracy 

Kompleks pałacowy w Bukaresz
cie jest jedną z największych budowli 
na świecie. Zajmuje powierzchnię 

31,5 ha, a w najwyższym punkcie ma 

PROWADZIMY SPRZEDAŻ RATALNĄ 
ODZIEZY DAMSKIEJ, MĘSIqEJ I OBUWIA 

RATI OD 1. DO 12 

POLECAMY DUzY WYBóR PLASZCZY. KURlEK 
I ODZIEZY ZIMOWEJ 

pozostało, spędzając sen z powiek 
dzisiejszym władzom RumuniI. Pałac 
jest nie wykończony I nie bardzo wia
domo, co z nim zrobl6. Nlekt6rzy do
magają się zr6wnanla budowli z zle-

rola mafijnego ojca chrzestnego I nie 1 ____________________________ .. 
widzę tu żadnego związku ze mną (na 
całe szczęście - red. 'Remanentu'). 
Osobne znaczenie powyższego 
pojęcia wiąże się z autorytetem i cen
tralną pozycją pozytywnego dyspo
nenta, rozwagą, przyzwoitością I 
umiejętnościami. TakI układ nikomu 
nie przynosi ujmy i mimo nietrafności 
określenia, jest do przyjęcia. Jeś/f tak 
mnie Pan lub Inni postrzegają, to 
odpowiedi na to pytanie pozostawiam 

mlą, by ostatecznie zlikwidowa6 ostat
ni pomnik Ceausescu, inni chcą tu 
przenieść siedzibę władz centralnych, 
jeszcze inni utworzyć centrum biznesu 
I flnans6w. Na wszystko jednak braku
Je pieniędzy, zachodnie korporacje 
nie chcą Inwestować w jeszcze nie
pewny politycznie i ekonomicznie 
kraj, a pałac niszczeje. Na razie miesz
kają w nim szczury i myszy, a w pod
ziemiach schronisko urządzili sobie 

wszystkie analityczne programy poli
tyczne i społeczne. Szczeg61nie 
bezwzględny jest wobec komputero
wych program6w partii politycznych i 
organizacji prawicowych. Jak do tej 
pory, nie zaatakował.program6w i sie
ci ugrupowań lewicowych czy komu
nistycznych. Dźwiękiem informują

cym o wejściu wirusa do programu 
Jest hymn narodowy NRD, wygrywany 
przez przystawki IBM-6w. Badania 
pozwoliły ustaliĆ, że wirus będzie 

czytelnikom 'Obserwatora'. 

* 
Podobno jedna z komisji Rady 

Miejskiej w Oławie zażądała, aby 
podać do publicznej wiadomości 
przyczyny op6fnionego rozpoczęcia 
ogrzewania mieszkań. Jak do tej pory, 
żadnej oficjalnej informacji w tej spra
wie nie mamy, ch06 ponoć jeden z 
pracownlk6w urzędu poci się od kilku 
dni nad wypowiedzią w tej sprawie. 
Czy napisze także o sposobie finanso
wania tego etapu uciep/ownienia mia
sta, kt6ry być może zaważył nad tem
pem prac? 

• 
Gdy tylko w poprzednim nume

rze ukazal się wierszyk Szymona 
Barabacha o telefonistkach z 
międzymiastowej, zaraz zadzwonH do 

Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Aldony Kruk 
zamieszkałej w Oławie, Plac Zamkowy 6/9. Hasło brzmiało: "STATUT 
MIASTA otAWA". Nagroda, kupon hurtowni FOTO-HIGIENA na kwotę 
100.000 zł - do zrealizowania w hurtowni, czeka w redakcji. 

tI U rtown'i:a"j;;,(D:wQ.M1G I ENA3::j:::ji!:: 
': ~f~';tiją~a ~rtykuł;h:;g:j;::~;i'~~~~, " ;:~~pi~'rn i~~; ,/ <tU 

chemii gospodarczej i kosmetyki 
mieści się przy ul.Slkorsklego 13 (teren bazy GS). 

Pracujemy w godz_ 7-18, w soboty do godz_ 14_ 
ZADZWOŃ 331-64,334-80,322-36 

żebracy . 

* 
Honecker 
nadal groźny 

W sieciach komputerowych na 
całym świecie wykryto tajemniczy 
wirus, niszczący bezpowrotnie 

' ,'atakował systematycznie, a sygnałem 
do ataku będą daty dawnych świąt 
komunistycznych: 1 Maja, urodziny 
Marksa i Lenina oraz daty świąt 

państwowych byłych państw socjali
stycznych. 

Nauczyciel 

By zrozumieć owe słowo trzeba użyć klucza. 

Wy myślicie: nauczyciel - człowiek, co naucza. 

Ale tutajjui za chwilę, chociaż jeszczem dziecię, 

Udowodnię, ie ten wyraz błędnie pojmujecie. 

redakcji ktoś z Telekomunikacji S.A., .... __________________________ --. 

żądając niemal wydania nazwisk pań 
wymienionych w wierszyku. Długo mu
sieliśmy lIumaczyć w redakcji, a Bara
bach u siebie w domu, gdzie znalazły 
go pracownice międzymiastowej. że 
to tylko wiersz, kt6ry rządzi się swoimi 
prawamI. W końcu doszliśmy do poro
zumienia. Podobno Szymon od tej po
ry może liczyć na błyskawiczne 

Na przykładzie własnej szkoły jui od dawna śledzę, 

Że jest spora grupa uczniów "odpornych na wiedzę". 

I choć wykładowca krzyczy, wzdycha "o mój Boie", 

Żadnej wiedzy tym osobom przekazać nie moie. 

Klęka, błaga, płacze, prosi, ze skóry wychodzi, 

połączenia z całym światem. 
• 

Strażacy chcą wywołać 'pożar' w 
Jednym z oławsklch wieżowc6w. Ra
dzimy dobrze zapoznać się z 
pomysłem (do wglądu w numerze), 
aby potem jakiś zaspany lokator nie 
skakał przez okno, gdy tylko usłyszy 
syreny i zobaczy strażak6w z wężamI. 

* 
Perypetie z dodatkowymi głazami 

Pomnika Los6w Ojczyzny dowodzą 
kolejny raz, że lepiej pewne sprawy 

zawczasu przedstawiać na sesji RM i 
mieć potem spok6j. Sprawa jest 
zresztą podobna do ustalania lokali
zacji bud6w na terenie miasta. Obo
wiązujący jeszcze statut miasta 
wyr&tnie mÓwi, że o lokalizacji decy
duje Rada. Jakoś nie przypominamy 
sobie, aby ktoś opr6cz architekta miej
skiego i zarządu miał w tej sprawie coś 
do powiedzenia. 

Oni patrzą obojętnie. Ich to nie obchodzi. 

Takich, czy podobnych zdarzeń dziele się wciąi wiele, 

A człowiek, choć nie nauczył jest NAUCZYCIELEM. 

Jednak więcej przykrych faktów nie będę wspominał. 

Sądzę, te najwyiszy czas nadszedł jut na finał. 

Nauczyciel to osoba, teraz rozszyfruję, 

Co nie uczy. lecz nauczyć czegoś usiłuje. 
Szymon Barabach 


