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Bezdomne psy - problem mieszkańców i gminy

- Psy błąkają się na
ulicach Głównej, Akacjowej, Świerkowej i w pobliżu
przystanku, gdzie podjeżdża szkolny autobus - mówi
mieszkaniec Chwałowic,
który chce zachować anonimowość. - Mają właściciela,
ale on ich nie pilnuje. Byłem
w tej sprawie w urzędzie
gminy, ale powiedzieli mi, że
nic nie mogą w tej sprawie
zrobić. Dzielnicowy też nie
pomógł. Może gazeta nam
pomoże, bo mam wrażenie,
że dopóki kogoś nie pogryzą, nikt nie zajmie się tym
problemem.
Roman Litwicki, kierownik wydziału architektury i nieruchomości Urzędu
Miasta i Gminy Jelcz-|La-

arch. mieszkaniec Chwałowic

Wałęsające się po wiosce
psy zaczepiają rowerzystów, dzieci i budzą postrach. Mieszkańcy apelują
o pomoc, bo problem trwa
od kilku miesięcy.
Okazuje się, że „bezdomne” zwierzęta to nie nie
tylko kłopot mieszkańców,
ale i samorządu

Kilka psów, które mają właściciela, wałęsa się po wiosce bez opieki

skowice, któremu podlegają sprawy opieki nad
bezdomnymi zwierzętami,
przyznaje, że gmina ma
z tym ogromny problem,
zwłaszcza teraz. - W okresie
przedświątecznym wyłapaliśmy około dziesięciu psów,
a boksów do czasowego
przytrzymywania mamy tylko
sześć - mówi. - Wręcz prosimy schroniska w okolicy,
żeby przyjęli od nas zwierzę-

Uderzył w radiowóz
i uciekł
To miała być rutynowa
kontrola. Policjanci dali
sygnał kierowcy chryslera,
aby się zatrzymał. 36-latek
nie miał zamiaru. Uciekł na
Zwierzyniec
Na ulicy Wilczej staranował
policyjny radiowóz, a swój
samochód porzucił na jednej
z posesji i zbiegł. Nie jechał
sam. Była z nim kobieta, z którą
zaraz po zdarzeniu rozmawiali policjanci. Sprawca kolizji
zdołał uciec. Nie pomógł nawet

Kierownik zapewnia, że
pracownicy gminy reagują
na zgłoszenia mieszkańców
i wyłapują błąkające się po
gminie i mieście psy. Jeżeli
wiedzą, kto jest właścicielem, interweniują i nakazują
pilnowanie zwierząt, ale
zmusić ich do tego nie mogą,
bo nie mają takiego prawa.
Takie prawo ma policja.
Jak zapewnia nas Krzysztof
Żelem, zastępca komendanta

Oława

Nowa
naczelnik promocji

Rozstrzygnięcie

pies tropiący, zgubił ślad. Oławianin, który jest dobrze znany
policji, ukrywał się przez kilka
dni. 7 stycznia rano sam się
zgłosił na komisariat. Został
przesłuchany. Tłumaczył, że
uciekał, bo nie miał ważnych
dokumentów samochodu. Postawiono mu zarzut z art. 224
kk. § 1. Kto przemocą lub
groźbą bezprawną wywiera
wpływ na czynności urzędowe
organu administracji rządowej,
innego organu państwowego
lub samorządu terytorialnego,
podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
Odpowie również za prowadzenie pojazdu mimo sądownie
wydanego zakazu. Wcześniej
był karany za przestępstwa
przeciw zdrowiu, bójki, włamania i wykroczenia. (AH)

Paulina Maksymiak
wygrała konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału
Promocji i Współpracy Europejskiej Urzędu Miejskiego

REKLAMA

Oława

ta, ale większość odmawia,
bo ma problem z wolnymi
miejscami. Tymczasem odpowiedzialność ludzi, którzy
wyrzucają zwierzęta na ulice, jest żadna. Nagminnie
zdarza się, że przychodzą do
nas i chcą, żebyśmy wzięli od
nich psa, bo dziecku się znudził, albo wyrzucają na ulicę.
To skandaliczne zachowanie,
apelujemy do mieszkańców
o rozsądek.

Mieszka w Oławie, pochodzi z Wierzbna, jest koordynatorem projektu unijnego,
zajmującego się zatrudnieniem, w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Brzegu. W konkursowej rywalizacji pokonała sześcioro
kandydatów. Jej koncepcja
działań promocyjnych najbardziej spodobała się komisji
konkursowej.
- Była najbardziej realna
do wykonania - mówi Ewa
Szczepaniak, sekretarz miasta. - Do konkursu przystąpiło
10 kandydatów. Wyłoniliśmy
siedmioro i zaprosiliśmy na
rozmowy. Najlepiej wypadli
Paulina Maksymiak i Kryspin
Matusewicz. Reprezentowali
naprawdę wysoki poziom,
a ich koncepcji słuchaliśmy
z przyjemnością.
7 stycznia komisja poinformowała kandydatów
o wyborze.

Nowa naczelnik Paulina Maksymiak mówi o sobie: - Urodziłam się 31 maja
1982, w Niemodlinie. Swoje
najmłodsze lata spędziłam
z rodzicami na Śląsku. W 1994
zamieszkałam w powiecie
oławskim, w miejscu, w którym żyli moi pradziadkowie.
Ponieważ jako dziecko marzyłam o pracy związanej
z dziennikarstwem i teatrem,
jako średnią szkołę wybrałam
III Liceum Ogólnokształcące
w Opolu, o profilu humanistyczno-dziennikarsko-teatralnym. Życie zweryfikowało
moje plany i po ukończeniu
Studium Medycznego na kierunku terapeuty zajęciowego
oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, z tytułem magistra
pedagogiki, rozpoczęłam
pracę w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Brzegu. Po dwóch latach pracy
na stanowisku pracownika
socjalnego, otrzymałam propozycję objęcia stanowiska
zarządzającego w zespole
do spraw projektów współfi-

komisariatu policji w Jelczu-Laskowicach, karze mandatami właścicieli błąkających
się psów bez opieki lub bez
kagańca i smyczy. Wątpi
też w to, że dzielnicowy
odmówił pomocy mieszkańcowi Chwałowic. - Może
interweniujący źle go zrozumiał, karzemy mandatami
do wysokości 250 złotych,
ale nie łapiemy psów, nie
kupujemy obroży czy smyczy

i nie odprowadzamy ich do
właścicieli, zmuszając, by
pilnowani swoje zwierzęta.
Nakładamy mandaty, a jeżeli
to nic nie daje, kierujemy
wniosek o ukaranie.
Zarówno zastępca komendanta jak i kierownik
wydziału obiecali, że zainteresują się tematem.
Próbowaliśmy się skontaktować z osobą, która według mieszkańca Chwałowic
jest właścicielem błąkających się po wiosce psów, ale
nie udało się. Janina Sypek,
sołtys Chwałowic, mówi,
że kilka miesięcy temu pracownicy gminy i weterynarz próbowali wyłapać
zwierzęta, ale nie wyszło.
Psy uciekły z posesji, gdzie
zwykle nocują. Jej właściciel
twierdzi natomiast, że to nie
jego zwierzęta. Kilka tygodni
temu w podobnej sprawie wałęsających się po wiosce
bezpańskich psów - dzwonił
do nas mieszkaniec Miłoszyc
z prośbą o interwencję.
Wioletta Kamińska

wkaminska@gazeta.olawa.pl

nansowanych przez Unię
Europejską. W tym samym
czasie zdobywałam wiedzę
i umiejętności na studiach
podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi oraz zarządzania
bezpieczeństwem i higieną Paulina Maksymiak
pracy. Ukończyłam także
szkolenia z zakresu tworzetakże z firmami wrocławskimi
nia narzędzi weryfikacyjnych, oraz opolskimi. Doświadczeplanów działania, prowa- nie, które zdobyłam podczas
dzenia promocji, negocjacji. swojej pracy i edukacji, jest
Pracowałam w Wyższej Szkole dla mnie solidną bazą, na
Humanistyczno-Ekonomicz- której, z pomocą zaangażonej w Brzegu, na stanowi- wania, odrobiny kreatywności
sku specjalisty ds. wsparcia oraz energii, postaram się
i aktywizacji, gdzie jednym zbudować wizję miasta Oławy,
z podstawowych zadań, nale- miasta innowacyjnego, o wielżącym do moich obowiązków, kim potencjale i pięknych
była promocja realizowanych tradycjach.
działań. Jako wykładowca,
w ramach kursów kwalifika(MON)
cyjnych, współpracowałam

arch. prywatne

Interwencja
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Uchwała RM

Plan pracy Rady Miejskiej
na 2014 rok
Oprócz podejmowania
uchwał i analizowania spraw
bieżących, radni będą rozpatrywali także ustalone wcześniej tematy i informacje,
przygotowane przez wskazane jednostki. W styczniu
będą to: ocena rynku pracy
w Oławie oraz informacja
o działalności Gminnego

Oława

Inwestycje

W tym roku ma się
zakończyć kilka miejskich
inwestycji

Centrum Informacji. W lutym
radni wysłuchają informacji
o poziomie bezpieczeństwa
w mieście, a w marcu - o stanie realizacji inwestycji miejskich. W kwietniu Rada Miejska zajmie się działalnością
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Informacje z zakresu kultury fizycznej - to
temat czerwcowych obrad
RM.
W sierpniu tematem
głównym będą śmieci. Radni

W nowym roku

Porządki

podsumują i ocenią nowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi w Oławie.
Wysłuchają także informacji
o działalności „Ekogoku”.
Po wakacjach tematami
obrad będą: funkcjonowanie
oświaty w mieście, gospodarowanie mieniem komunalnym i zarządzanie zasobem
mieszkaniowym. Listopad to
czas podsumowań kończącej
się kadencji samorządu.
(MON)

Co się buduje?
Trwa przebudowa kina
„Odra” przy ul. Młyńskiej, na
placówkę kultury - Ośrodek
Współpracy Europejskiej. Prace
potrwają do końca lipca 2014.
W tym roku przeniesie się
do nowej siedziby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zajmie
parter budynku po zabytkowych
stajniach przy ul. 3 Maja. Siedziby będą tam miały również
organizacje społeczne.
Trwa budowa dróg w rejonie ulic Wiejskiej i Lutosławskiego.

Oława

Oława

Zakończono naprawę i czyszczenie 40 płyt nagrobnych
na cmentarzu wojennym
Są tam pochowani żołnierze Armii Radzieckiej. Za wykonane
prace zapłacił wojewoda dolnośląski, który opiekuje się cmentarzami wojennymi. Koszt wyniósł 25 tys. zł.
- Prace będą kontynuowane, gdy wpłynie kolejna część
pieniędzy - zapowiedział na grudniowej sesji Rady Miejskiej
burmistrz Franciszek Październik.
(MON)

Przystanki bez zmian
Oława

Urząd Miejski, przygotowuje dokumentację projektowo-kosztorysową na
budowę odcinka ul. Małopolnej. W planach jest budowa
ścieżki pieszo-rowerowej od
Wiejskiej do Szmaragdowej
(na osiedlu Nowy Otok).
Inne projekty dotyczą remontu instalacji elektrycznej
i budowy wiatrołapu w żłobku
oraz wymiany okien w budynku Urzędu Miejskiego przy pl.
Zamkowym.
(MON)

Miasto za prąd

Wyczyszczone nagrobki

Sesja RM
Sprawa zabudowy
przystanków komunikacji
miejskiej wraca po raz
kolejny
Wniosek o ponowne zajęcie
się wiatami przystankowymi
złożył do burmistrza w grudniu 2013 radny Mieczysław
Koprowski. Po raz pierwszy
problem zasygnalizował wiele
miesięcy temu radny Józef Jarosz. Mówili o nim także Piotr
Regiec i Lidia Markowska.

Przystanki nie mają ścian i nie
spełniają swojej funkcji - gdy
pada deszcz lub śnieg. Ławki są
mokre, pasażerowie nie mogą
się schronić przed wiatrem. To
uciążliwe, zwłaszcza zimą.
Koprowski przypomniał
list mieszkańców do redakcji
„GP-WO”, w którym skarżyli
się na obecne przystanki. Zapowiada, że będzie przypominał o realizacji tego wniosku.
Burmistrz Franciszek Październik nie odpowiedział,
czy coś się zmieni w sprawie
przystanków.

Znamy kwotę, na którą
opiewa umowa z dostawcą
energii elektrycznej
W przetargu nieograniczonym na dostawę prądu od
1 marca 2014, wybrano spółkę
„Tauron”. Wartość, określona
umową z miastem, wynosi
627.367 zł rocznie.
Mieszkańcy Oławy często
informują o lampach ulicznych, świecących w dzień.
Ostatnie sygnały mieliśmy
z ulicy Bażantowej - około godziny ósmej lampy tam wciąż
świeciły, chociaż na dworze
było już całkiem jasno.
(MON)

(MON)

REKLAMA

Jedną z nich jest budowa
mieszkań socjalnych na Zwierzyńcu, w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Zdaniem burmistrza Franciszka
Października, to bardzo ważna
inwestycja, także ze względu
na sposób finansowania (z
udziałem partnera prywatnego).

Czym zajmą się radni

REKLAMA
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Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne za siebie i pracowników? Wystarczy 15 minut na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne? 5 minut na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i załatwione.

Przedsiębiorca ma w ZUS jak w banku

W minionym roku ZUS uruchomił wiele mobilnych punktów, w których można było zarejestrować swój profil na PUE

Co ważne, informacje, które są już w posiadaniu ZUS, a dotyczą dokonywanych rozliczeń, wprowadzane są do formularzy automatycznie przez system. Tak więc danych, które są już w bazie danych ZUS, przedsiębiorca
wpisywać nie musi. W najbliższym czasie pojawi się jeszcze jedno pomocne
dla przedsiębiorców rozwiązanie. Otóż dane wprowadzane do elektronicznych dokumentów rozliczeniowych będą na bieżąco weryﬁkowane przez
system informatyczny ZUS. Co to oznacza? Nie będzie już można popełnić
błędu przy dokonywaniu rozliczeń. System najzwyczajniej w świecie na to
nie pozwoli. Błędnie wypełnione pola będą na bieżąco wskazywane przedsiębiorcy. Nikt więc nie będzie się już stresował, czy przekazane do Zakładu
dane były poprawne. Ale elektroniczne rozliczenie to nie koniec. Na zakończenie rozliczenia ePłatnik zapyta nas, czy chcemy od razu zapłacić składki. Jeżeli wyrazimy taką chęć, system przekieruje nas automatycznie z własnego proﬁlu w ZUS na stronę banku, gdzie dokonamy płatności, które
wyszły nam podczas rozliczenia. Po opłaceniu składek wrócimy z powrotem na nasz proﬁl PUE i… koniec. Wszystko załatwione. Po 20 minutach
sprawę rozliczeń z ZUS mamy zamkniętą. Jeżeli zechcemy, możemy jeszcze zajrzeć do rozliczeń z poprzednich miesięcy, które zapisane są na na-

szym proﬁlu. A jeżeli decydujemy się zatrudnić pracownika, to przez PUE
zgłosimy go do ubezpieczeń społecznych. Równie dobrze możemy też
przez Platformę Usług Elektronicznych wyrejestrować z tych ubezpieczeń
pracownika odchodzącego z ﬁrmy.
Chwila na założenie proﬁlu
Jeżeli zależy nam na czasie, a wiadomo, że czas to pieniądz, to już dziś
należy zarejestrować swój proﬁl na PUE. To również nie potrwa długo. Zaczynamy od zarejestrowania tzw. proﬁlu zaufanego ePUAP, który od dziś
będzie naszym elektronicznym podpisem, identyﬁkującym nas przed urzędami, w tym przed ZUS. W tym celu należy wejść na stronę internetową
epuap.gov.pl. Po rejestracji, ostatni raz ﬁzycznie musimy udać się do placówki ZUS (z dowodem osobistym), żeby się uwierzytelnić, czyli po prostu
potwierdzić naszą tożsamość. Potem zostaje nam rzecz ostatnia: wchodzimy na stronę www.pue.zus.pl i za pomocą proﬁlu ePUAP rejestrujemy się
na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od tej chwili mamy ZUS pod
ręką: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Potrzebne nam zaświadczenie
o niezaleganiu ze składkami? Proszę bardzo – 15 minut i gotowe.
Wojciech Andrusiewicz

Kampania informacyjna

Tak właśnie może wyglądać kontakt przedsiębiorców z ZUS i to bez
różnicy, czy działalność prowadzą sami, czy zatrudniają pracowników.
Wystarczy odrobina chęci i całą naszą „zusowską” księgowość można
przenieść na swój proﬁl na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, czyli
do pierwszego polskiego e-urzędu.
Elektronicznie i na sali obsługi
Dziś przedsiębiorcy, w zależności od wielkości ﬁrmy, mogą rozliczać
się ze składek albo osobiście w placówce ZUS, albo też drogą elektroniczną. Na salach obsługi klienta mogą rozliczać się wszyscy, którzy prowadzą interesy samodzielnie, i ci, którzy zatrudniają do pięciu osób. Pozostali do rozliczeń z ZUS wykorzystują oprogramowanie Płatnik, które
można ściągnąć ze strony internetowej Zakładu. Przy wysyłce dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną istotny jest bezpieczny podpis
elektroniczny weryﬁkowany za pomocą ważnego certyﬁkatu kwaliﬁkowanego. Zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (wraz
z kwaliﬁkowanym certyﬁkatem) każdy przedsiębiorca może nabyć bezpośrednio w jednym z czterech kwaliﬁkowanych centrów certyﬁkacji. To
jednak kosztuje – niewiele, ale zawsze.
Za darmo i przez internet
Istnieje jednak prosty sposób, by rozliczenia z ZUS przenieść z sali
obsługi klienta do internetu. Tym sposobem jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki temu pierwszemu polskiemu e-urzędowi całość
naszych kontaktów z Zakładem można przenieść do sieci i zza własnego
biurka w ﬁrmie lub w domu kontrolować swoje rozliczenia na ubezpieczenia społeczne. Usługa jest oczywiście nieodpłatna. Wystarczą dwie rzeczy: komputer i dostęp do internetu. I jeżeli te dwie rzeczy już mamy, to
bez przeszkód można elektronicznie złożyć dokumenty rozliczeniowe do
ZUS i nawet… opłacić składki. Tak, to żaden wymysł. Platforma Usług
Elektronicznych daje możliwość jednoczesnego rozliczenia i opłacenia
składek. Ale po kolei.
ePłatnik – pomocna dłoń ZUS-u
Na proﬁlu każdego przedsiębiorcy na PUE znajduje się aplikacja
ePłatnik, czyli nowa wersja Płatnika on-line. Dzięki niemu rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne staje się banalnie proste. ePłatnik sam po
kolei prowadzi przez kolejne etapy tworzenia dokumentów rozliczeniowych.
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Powiat pyta o jakość pracy szpitala Będą negocjacje
Powiat

Ankiety
Mieszkańcy mogą się poskarżyć na
oławski szpital, albo złożyć wniosek
* Miłocice, 15 stycznia, 7.00 11.00, ulice: Leśna, Pocztowa,
Polna, Boczna, Cicha, Wiśniowa,
Oleśnicka,Główna od 1 do 13
(numery nieparzyste) oraz od
2 do 20 (parzyste) oraz działki
przyległe.
www.tauron-pe.pl

- Procedura składania skargi lub
wniosku jest bardzo prosta - tłumaczy
Barbara Wojtasik, pełnomocnik starosty
oławskiego ds. pacjenta, na stronie internetowej starostwa. - Wystarczy wypełnić
ankietę, która jest dostępna w oławskim
szpitalu i w Starostwie Powiatowym.
Są tam zawieszone specjalne kieszenie,

(MON)

Jelcz-Laskowice

arch. GP-WO

Dołącz do nich

Radny Ireneusz Stachnio był
pomysłodawcą zorganizowania
orszaku w Jelczu-Laskowicach

Oława

Ogólnopolska
rywalizacja

Organizatorzy Orszaku
Trzech Króli są bardzo
zadowoleni z przebiegu imprezy, ale przyznają, że zbyt
późno zabrali się za przygotowywania. Błędu nie
chcą popełnić w przyszłym
roku, dlatego już powołują
komitet organizacyjny
Komitet Orszaku Trzech
Króli 2015 będzie działał przy

w których znajdują się formularze
ankiet. Druk można pobrać również ze
strony internetowej starostwa. Zgodnie
z instrukcją powinniśmy przedstawić w
nim zaistniałe zdarzenie.
Formularz trzeba złożyć w biurze
obsługi klienta Starostwa Powiatowego, ul. 3 Maja 1, lub u pełnomocnika
ds. pacjenta - w pokoju nr 108 (I piętro), tel. 71-301-15-08. Z pełnomocnikiem można się także kontaktować
drogą mailową: barbara.wojtasik@
starostwo.olawa.pl.
(MON)

w sprawie dworca PKS
Powiat

Co dalej?
Czy uda się dogadać i pasażerowie
nie będą musieli czekać na
autobus, na chodniku?
Czy autobusy PKS Oława będą
mogły wrócić na wrocławski dworzec? To kwestia, o której było głośno
w ostatnich miesiącach ubiegłego
roku. Na grudniowej sesji Rady Po-

OŁAWA

Nastrój świąt Bożego
Narodzenia przypominają
nam dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 1 w Oławie

(MON)

O orszaku
raz jeszcze
parafii św. Stanisława Biskupa
i Męczennika, pod patronatem
proboszcza, ks. kan. Marka
Huli. Zgłoszenia chętnych do
pomocy przyjmują: Ireneusz
Stachnio, Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i ks. Marek
Hula.

Wszystkim, którzy fotografowali jelczańsko-laskowicki pochód, przypominamy,
że mogą wziąć udział w konkursie „Orszak w obiektywie”. Prace można składać
w MGCK, do 20 stycznia.
(kt)

Trzech komputerowych mistrzów

Finał czwartej edycji Dni
Informatyki to już historia. W grudniu wyłoniono
najlepszych młodych
informatyków w kraju
Pomysłodawcą konkursu
był Marian Sobczyk. W organizacji pomagali mu Karolina
Bronowicka, Patrycja Falkowska, Katarzyna Siedlecka,
Anna Trafidło i Mirosław
Urbański. Uczestników oceniano w trzech kategoriach
- szkół podstawowych, gim-

wiatu pytał o to radny Przemysław
Pawłowicz (PO). Starosta Zdzisław
Brezdeń mówił, że prezes PKS Oława
wystąpił do spółki Polbus z propozycją rozmów. Pod koniec grudnia
odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne: - Prezes przedstawił nasze
oczekiwania, w tym roku rozmowy
będą kontynuowane, na razie nic się
nie zmieniło - mówi starosta.

nazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Pierwszy etap przeprowadzono w szkołach w całej
Polsce. 30 osób z każdej kategorii awansowało do finału,

który odbywał się w oławskim
Liceum Ogólnokształcącym
nr 1.
Mistrzem informatyki
w kategorii szkół podstawowych został Adam Wolski z

Przedszkolne jasełka
Grupa starszaków przygotowała jasełka, pełne kolęd
i pastorałek. Dzieci w przepięknych strojach zaimponowały inscenizacją, śpiewem

SP nr 9 w Legnicy. Drugie
miejsce zajął Marcin Mytych
z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej, a trzecie
Mikołaj Kalitka z SP nr 9
w Legnicy.

(ck)

Pomysłodawca i koordynator
Dni Informatyki - Marian
Sobczyk

tografii i ochrony informacji”.
Damian Fedorczuk opowiadał
o „Google i możliwości wyszukiwania”, a całość projektu
podsumował wykład prof.
dr. hab. Maćka Marka Sysły,
o „Potędze algorytmów”.
(kt)

Zaproszenia czekają

Oława

i recytacjami. Rodzice i goście
śledzili z pełną uwagą występ
małych aktorów, nagradzając
ich gromkimi brawami

Tytuł mistrza gimnazjalistów zdobył Tomasz Ponitka
z Gimnazjum nr 49 we Wrocławiu. Wyprzedził szkolnego
kolegę - Arkadiusza Kozdrę
i Wojciecha Kwolka z Gimnazjum w Zawidowie.
Rywalizację uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
wygrał Artur Czernia z Zespołu Szkół w Dębicy. Na kolejnych miejscach uplasowali
się Marek Mirosławski i Piotr
Golec z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach.
Imprezę uświetniły prelekcje. Jakub Juszczakiewicz
przedstawił „Wstęp do kryp-

Kamil Tysa

Bez prądu

Opłatek kresowy
Mieszkańcy powiatu
oławskiego, których rodzinne korzenie oraz sympatia
sięgają Podola, Wołynia
i innych utraconych terenów, spotykają się corocznie
na imprezie opłatkowej. To
już dwunasty raz. Odbędzie się we środę 22 stycz-

nia, w reprezentacyjnej sali
hotelu „Marta”, przy ul.
1 Maja, w gościnie u rodziny Jaśnikowskich. Gościem
honorowym będzie kardynał
Henryk Gulbinowicz.
Zaproszenia można otrzymać (od 13 stycznia, w dni robocze, w godz. 8-15), w siedzibie Stowarzyszenia Miło-

śników Kresów Wschodnich,
na parterze budynku Urzędu
Miejskiego w Oławie, pl.
Zamkowy 15, pok. nr 5.
Składka na fundusz remontowy kościołów na Kresach wynosi 60 zł. Szczegóły
programu - w następnym
wydaniu „GP-WO”.

Anna Baranowska

Naszemu koledze redakcyjnemu
Tomkowi Neumannowi z powodu śmierci

Młodzi artyści podczas występu

Ojca
wyrazy głębokiego współczucia składają
koleżanki i koledzy z redakcji „Gazety Powiatowej - Wiadomości Oławskie”

(E)
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dany problem - dodaje asp.
Rafał Bargiel. - Jeżeli udaje
nam się pomóc, to później
procentuje przy takim głosowaniu. W lepszym kontakcie
z interesantami pomagają mi
studia z komunikacji społecznej. Tam nabyłem odpowiednią wiedzę. Kolega, który
wygrał, właśnie kończy ten
kierunek.
Swoim podwładnym
gratulował podinsp. Tomasz
Morawiecki, komendant KPP
w Oławie. Podkreślił, że ten
konkurs jest bardzo ważny,
ponieważ głosujący mogą
poznać sylwetki swoich dzielnicowych. - To policjanci
pierwszego kontaktu, powinni
być rozpoznawani, a mieszkańcy muszą wiedzieć do kogo
się zgłaszać.

Od lewej: st. sierż. Paweł Martowski, mł. asp. Michał Maciejewski, asp. Rafał Bargiel

Głosowanie odbywało się
za pośrednictwem „Gazety
Powiatowej”, „Oławskiej

Potrójna stłuczka

Nowe plany

Oława/J-L

Gmina Oława

Trzy samochody uczestniczyły 8 stycznia w kolizji
drogowej na trasie Oława
- Jelcz-Laskowice
Przy skręcie do Janikowa,
ciężarowy mercedes zderzył
się z samochodem osobowym

bmw. Ten mimowolnie uderzył w przygotowującego się
do skrętu citroëna. Trzy osoby
trafiły do szpitala, bez poważniejszych obrażeń. Po przebadaniu wyszły do domu.
Kierowcy byli trzeźwi.
Zabrano im dowody rejestracyjne, ponieważ samochody
nie nadawały się do dalszej
jazdy.
(kt)

Alkohol w stu punktach
Oława

Gdzie można
sprzedawać i pić?
W stosownej odległości
od szkół, placów zabaw
i kościołów. To teoria,
a praktyka?
Rada Miejska podjęła
uchwałę w sprawie określenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających ponad 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży.
W mieście jest 60 sklepów
sprzedających wysokoprocentowe alkohole oraz 45 lokali,
w których można je spożywać.
Miejsce, w którym się je sprzedaje lub podaje, powinno być
usytuowane w odległości nie
mniejszej niż 30 metrów od:
szkół, placówek oświatowo-

60

tyle sklepów w Oławie
sprzedaje alkohol
powyżej 4,5 %

45

w tylu oławskich
lokalach można
spożywać alkohol
powyżej 4,5 %

Sesja RG

Radni uchwalili Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenów położonych
w obrębie Marszowic
Plan dotyczy wschodniej
części wsi oraz zachodniej
części Gaju Oławskiego.
Obejmuje powierzchnię 1,1
hektara. Głównym celem
planu jest umożliwienie wybudowania tam „obiektów
produkcyjnych, składów, ma-

(MON)

Agnieszka Herba

powiatowa@gmail.com

Ferie w mieście

gazynów i elektrowni na biomasę oraz z wykorzystaniem
systemów fotowoltaicznych”,
jak uzasadniono uchwałę.
Projekt planu wyłożony
był od 26 września do 25 października 2013. W tym czasie
zainteresowani mogli składać
uwagi do projektu, ale takowe
nie wpłynęły. Radni przyjęli
projekt jednogłośnie na grudniowej sesji Rady Gminy.
Na tych samych obradach
radni podjęli też decyzję
o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Godzikowic.

Oława

w Szkole Podstawowej nr 8.
Drugi - od 24 do 28 lutego,
w Szkole Podstawowej nr
2. Zajęcia będą prowadzone
w godzinach 8.00 - 15.00.
Karty należy złożyć do
24 stycznia. Wpłaty - w kasie
UM, lub na konto UM (Bank
Spółdzielczy w Oławie 49
9585 0007 0010 0016 7716
0028 z dopiskiem półkolonie
zimowe turnus 1 lub 2).
Więcej informacji można
uzyskać u pedagogów szkolnych oraz w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego, tel. 71-301-10-07
lub 08.

Dla dzieci
Podczas ferii zimowych
dzieci w wieku 6 - 12 lat
będą mogły uczestniczyć
w półkoloniach, organizowanych przez Urząd Miejski
Opłata za turnus wynosi
100 zł. Zainteresowani mogą
pobrać karty kwalifikacyjne
w szkołach, biurze podawczym UM i na stronie www.
um.olawa.pl.
Odbędą się dwa turnusy.
Pierwszy - od 17 do 21 lutego,

(WK)

(kt)

Kontrole na drogach

50 tysięcy na sport

Oława

- Akcja została zainicjowana w całym kraju przez
Komendę Główną Policji,
w związku ze wzmożonym
ruchem na drogach w czasie wydłużonego weekendu
- mówi podinspektor Alicja
Jędo z KPP w Oławie. - Policjantów wspomagali strażnicy
miejscy.
Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Za kółkiem

Gmina Domaniów

W nowym roku
wychowawczych i opiekuńczych, placów zabaw, placówek
pomocy i opieki społecznej
dla dorosłych, obiektów kultu
religijnego, zakładów opieki
zdrowotnej oraz dworców autobusowych i kolejowych. Odległość mierzona jest najkrótszą
drogą dojścia do wejścia budynku szkoły lub innej instytucji,
wymienionej w uchwale.
W Oławie nie brakuje
jednak sklepów z alkoholem,
usytuowanych nawet w odległości 10 metrów od placów
zabaw. Wątpliwości radnego
Mieczysława Koprowskiego
budziło usytuowanie sklepu
z alkoholem niedaleko Gimnazjum nr 1.
- Wejście do obiektu szkoły
jest w odległości większej niż 30
metrów - mówił burmistrz Październik. - Co do placów zabaw
- prawo nie działa wstecz.

Telewizji Kablowej” i strony
internetowej „Oławskiego
Serwisu Informacyjnego”.

Czterech kierowców
zatrzymano za prowadzenie w stanie nietrzeźwości
i skontrolowano 310
samochodów - to efekt
działań prowadzonych
przez oławskich policjantów 5 i 6 stycznia

Konkurs ofert na upowszechnianie sportu oraz
kultury fizycznej - ogłoszony
W roku 2014 władze gminy Domaniów przewidziały na
ten cen cel dotację w wysokości 50 300 zł. Pieniądze mogą
otrzymać podmioty, które prowadzą systematyczne zajęcia
rekreacyjno-sportowe dla dzieci i dorosłych z zakresu różnych
dyscyplin sportowych oraz organizują zawody.
(MON)

(AH)

REKLAMA

Ten doroczny konkurs
wygrywa już po raz drugi.
Pracuje w komisariacie w Jelczu-Laskowicach. Jego rejon działania - Biskupice
Oławskie, Brzezinki, Celina,
Chwałowice, Dębina, Dziuplina, Grędzina, Łęg, Kopalina,
Miłocice, Miłocice Małe,
Minkowice Oławskie, Mościsko, Nowy Dwór, Piekary,
Stanków i Wójcice.
- Nie sztuka wygrać, sztuka powtórzyć ten wyczyn gratulował Zdzisław Brezdeń,

oławski starosta. - To świadczy
o klasie.
Starosta wręczył listy gratulacyjne dzielnicowym, którzy zajęli w plebiscycie drugie
i trzecie miejsce. To asp. Rafał
Bargiel z Jelcza-Laskowic i st.
sierż. Paweł Martowski z KPP
w Oławie. Zwycięscy otrzymali nagrody pieniężne, kolejno:
800, 600 i 400 złotych.
Co zrobić, aby wygrać taki
konkurs? - Trzeba być pogodnym, czasem się uśmiechnąć,
zażartować. Po prostu zostawiać po sobie dobre wrażenie - mówi mł. asp. Michał
Maciejewski. - Najważniejszy
jest kontakt z ludźmi, muszą
czuć, że w policjancie mogą
znaleźć oparcie.
- Mieszkańcy zwracają się
do nas po to, aby rozwiązać

REKLAMA

Młodszy aspirant Michał
Maciejewski zajął pierwsze miejsce w konkursie
na najlepszego dzielnicowego w roku 2013

REKLAMA

Wyniki

Agnieszka Herba

Najlepszy dzielnicowy powiatu wybrany

Oława
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Jak się zakończy rewolucja
Październikowa?
Jerzy
Kamiñski

jkaminski@gazeta.olawa.pl

morządowego. Jakie są jego
szanse? Z oficjalnym poparciem ustępującego burmistrza
- spore. Wszystko jednak
zależeć będzie od kontrkandydatów, którzy z Październikiem
większych szans nie mieli.
Z jego namaszczonym - mają,
i to całkiem spore. Wszystko
zależy od tego, czy przejdą do
zmasowanego ataku, czy tylko
będą go markować, jak niegdyś
Platforma Obywatelska. Gdyby
bowiem PiS wystawił (a takie
chodzą słuchy) obecnego starostę Zdzisława Brezdenia, a PO
postawiła na Romana Kaczora,
obaj z pozycji swoich obecnych

Kościelny karnawał

funkcji (starosty i posła) mogliby zebrać sporo głosów, nie
odbierając ich sobie nawzajem,
a jednocześnie poważnie osłabiając pozycję Frischmanna.
Czy w takiej sytuacji da radę?
Na razie znany jest dość wąsko,
głównie członkom spółdzielni
mieszkaniowej, której prezesuje. No, może także w kręgach
kibiców. Czy to wystarczy, aby
powalczyć o głosy wszystkich?
Na odpowiednie zaprezentowanie się ma jeszcze czas do
listopada. No, i na pokazanie,
kto tak naprawdę będzie rządził
Oławą, gdy wygra Frischmann.

Grzegorz Pepaś

To pewne. Decyzja Franciszka
Października o rezygnacji ze
startu w kolejnych wyścigach
do fotela burmistrza zmieni
oławską scenę polityczną
(więcej o tym na s.9). Czy
zmieni na lepsze? Oby! Tego
jednak nigdy nie wiadomo.
Na pewno będzie inaczej. Jest
szansa na powiew świeżości,
ale i na ryzyko, że zwolnione
miejsce zajmie ktoś zupełnie do
tego nieprzygotowany. Kto? No
właśnie.
Burmistrz najchętniej widziałby na swoim miejscu Tomasza
Frischmanna - oczywiście
z Bezpartyjnego Bloku Sa-

Postanowić i spełnić

ktysa@gazeta.olawa.pl
ebykowski@gazeta.olawa.pl

Kamil
Tysa
W 187 miejscowościach
w całym kraju przeszły Orszaki Trzech Króli. Wierni
świętowali w ten sposób
także w Oławie i w Jelczu-Laskowicach.
Jest potrzeba - to widać.
Udowadniają to liczby.
4 tysiące osób w Oławie
i prawie 3 tysiące w Jelczu-Laskowicach to wspaniały
rezultat. Zwłaszcza jeśli
weźmiemy pod uwagę, że
takie pochody były w naszym powiecie organizowane po raz pierwszy.
Fajnie było zobaczyć taką
twarz Kościoła. Otwartą,
kolorową i wesołą - daleką
od skandali i nierozsiewającą genderowych teorii
spiskowych (straszenia
wrogiem, który tak naprawdę nie istnieje).
Oby orszak stał się tradycją.

Edward
Bykowski
To świetna zabawa, przede
wszystkim dla dzieci. W Jelczu-Laskowicach pomysłów na przebrania było
mnóstwo. Wersji królów
- dziesiątki. Stroje mieli
nawet niektórzy dorośli.
Skoro to radosne święto, to
przeżywajmy je w radosny
sposób.
W przyszłym roku niech
organizatorzy postarają się
jeszcze bardziej i ogłoszą
konkurs na najciekawszy
strój. Już teraz było wiele
perełek, więc jeśli za rok
motywacja będzie większa,
to nasze ulice w powiecie
będą całkowicie kolorowe
i jeszcze liczniej zapełnione.
Pomysł chwalę, a „panu
Orszakowi” życzę, by z każdym rokiem, było mu bliżej
do słowa karnawał, a dalej
od słów marsz i pochód.

Oczekiwania są duże
msucharska@gazeta.olawa.pl

Monika
Gałuszka-Sucharska
Sporo się o tym konkursie mówiło
i pisało. Stanowisko naczelnika
Wydziału Promocji i Współpracy Europejskiej jest obsadzone. Chciało
je zająć dziesięcioro kandydatów
- z Oławy, spoza miasta, mniej lub
bardziej doświadczonych. Musi być
intratne, skoro starał się o nie nawet
były pierwszy prezes LGD „Sta-

rorzecze Odry”. Wygrała Paulina
Maksymiak. Na razie nie wiadomo,
jakie ma plany, ale pewnie wkrótce
je poznamy.
Od czasu najsławniejszego jubileuszu nowoczesnej Europy, czyli
777-lecia Oławy dla wybranych,
kolejni naczelnicy są pod czujną
obserwacją radnych i mieszkańców.

Ma być lepszy, a przynajmniej nie gorszy - to sedno
noworocznych życzeń.
Tego wszyscy oczekujemy
w roku 2014. Nie liczmy
tylko na kogoś lub na
coś, że wszystko samo
przyjdzie. Liczmy też na
siebie. Jeżeli coś poprawimy - o tyle będziemy
lepsi. Przełom starego
roku z nowym jest dobrym
momentem na podjęcie
postanowienia, że teraz
coś zmienię. To popularny
zwyczaj mobilizowania się
do walki ze swoimi przywarami i problemami.
Każdy ma jakieś słabe
strony. Na telewizyjnych
sylwestrach, parę nocy
temu, najczęściej deklarowano odchudzanie.
Wprawdzie abstynencji
nikt nie obiecywał, ale
Nie sprawdziła się pani naczelnik, która miała być powiewem
świeżości i pomysłowości po
panu naczelniku. Przez pierwszy
rok organizowała „Pianę bosmana”, a potem zamówiła stronę
internetową urzędu i zrezygnowała. Zdaniem wielu - słusznie.
Burmistrz Franciszek Październik
powiedział kiedyś, że promocja
miasta to przestrzeń nieograniczona. Trudno zamknąć działania promocyjne w sztywnym
schemacie, choć Rada Miejska
przyjęła wieloletnią stategię promocji. Czy jest to łatwa praca?
Z pewnością wymaga pomysłowości i otwarcia na resztę świata.
Tego dotychczas brakowało. Jest
szansa, że teraz będzie inaczej.

niektórzy postanowili
rzucić palenie. To bardzo
ogólne, więc sięgnijmy do
tego, co powinni zmienić
w swoim postępowaniu
niektórzy mieszkańcy
naszego powiatu. Przykłady pochodzą z zażaleń,
docierających do redakcji.
Czytelnicy prosili, żeby
zwrócić uwagę na pewne
sprawy. To nie tylko
wykroczenia, graniczące
z przestępstwem, ale rażący brak kultury.
Z obu naszych miast
skarżą się mieszkańcy, że
coraz więcej dymu na ich
klatach schodowych, mimo
zakazów palenia. Pewnie
rodzina wypędza palacza,
żeby nie kopcił w swoim
mieszkaniu, bo to trucizna
nie tylko dla dzieci, a dostaje cała klatka. A zakaz

tylko wisi - i nic. Cisza dla
świętego spokoju. Zatem
serdeczny apel do takich
palaczy: zróbcie noworoczny prezent, wyrzeknijcie się
trucia sąsiadów!
Kolejna plaga przeraża
mieszkańców oławskiego
śródmieścia. Twierdzą, że
to efekt dokarmiania bezpańskich kotów, psów i ptaków, przy nich się tuczą
i roją pokolenia szczurów.
Ślepa litość dla zwierząt,
a brak litości dla ludzi,
zagrożenie chorobami. Do
dokarmiaczy gorąca prośba:
od teraz okażcie miłosierdzie ludzkim stworzeniom!
Dość rzadka sprawka
dotarła do nas z kilku
miejscowości. Szczególnie
raziła oławian w kościele
Piotra i Pawła. Tam, oprócz
nabożeństw, odbywają się

piękne koncerty i wspaniałe
imprezy. Łyżeczkę dziegciu
w beczce miodu stanowią
nieliczne osoby dorosłe,
które - jak dzieci - namiętnie żują gumę. Na mszach
i podczas widowisk.
Wprawdzie to nie grzech,
ale - mówiąc najdelikatniej
- nie wypada. Kościół czy
teatr to nie ulica, ani pastwisko z przeżuwającymi
krasulami.
Co do ulicy, to zdziczenie
sięga bruku. Wyrazy - od
„k” na czele - sypią się
gradem z ust i nawet usteczek. To upodlenie, nawet
zagrożone karą, ale tylko na
papierze. Może więc znajdą
się na ziemi oławskiej tacy
ambitni Polacy, którzy
postanowią, że od stycznia
2014 przestaną gnoić mowę
ojczystą i innych od tego
odwiodą?
Możliwości postanowień
poprawy są tysiące. Niech
każdy rodak z ziemi oławskiej doda małą cegiełkę,
żeby to był lepszy rok
niż poprzedni. To nic nie
kosztuje. Wystarczy chcieć.
I spełniać.
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Powiat

Oświadczenia
majątkowe 2012

Jeżeli zostać przewodniczącym rady miejskiej,
to tylko w Jelczu-Laskowicach, bo tam jest to
najbardziej opłacalne.
Dla niektórych przewodniczących dieta to jednak
tylko skromny dodatek
do zarobków
Z oświadczeń majątkowych
szefów naszych gremiów samorządowych wynika, że ich diety
znacznie się od siebie różnią.
Najskromniej jest w Domaniowie, bo i diety radnych są tam
niewysokie. Przewodnicząca
Rady Gminy Elżbieta RudnikWeinert otrzymała w 2012 roku
8400 zł*, z tytułu diety radnej.
W oświadczeniu majątkowym
podała także wynagrodzenie za
pracę i emeryturę męża (zmarł
niedawno). Nie zadeklarowała
oszczędności. W oświadczeniu majątkowym podała także
dom o powierzchni 150 kw.
- jego wartość oszacowała na
150 tys. zł, gospodarstwo pracownicze, działkę siedliskową
oraz budynki gospodarcze.
Dariusz Witkowski, przewodniczący Rady Gminy
Oława, w 2012 roku otrzymał diety w łącznej wysokości 15.900 zł. Jako dyrektor
Oławskiego Centrum Kultury
Fizycznej zarobił 88.722 zł **,
a jako trener 1120 zł. Ma dom
o powierzchni 142 m kw.,

Domaniów

Z sesji

Gmina wesprze finansowo
szkołę w Goszczynie
Na posiedzeniu Rady
Gminy Domaniów pojawili
się 30 grudnia przedstawiciele
fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych”, która od września
2013 roku prowadzi szkołę
w Goszczynie. Zła kondycja
finansowa szkoły zmusiła
ich do wystąpienia z prośbą
o pomoc.
Kiedy zlikwidowano szkołę w Witowicach, większość
jej uczniów rozlokowano
w innych placówkach gminy
Wiązów, jednak piętnaścioro rozpoczęło rok szkolny
w Goszczynie. To spowodowało dzisiejsze kłopoty finansowe placówki, prowadzonej
przez fundację. Szkoła nie
otrzymała subwencji oświatowej za dzieci z Witowic,
tj. kwoty, którą Ministerstwo
Edukacji Narodowej przeznacza na każdego ucznia.
W zeszłym roku standardowo
wynosiła ona 5171 zł. Subwencję przeznaczoną dla tych
uczniów otrzymała za to gmi-

Henryk Koch z najwyższą dietą
który szacunkowo wart jest
600 tys. zł. Jako wspólnotę
małżeńską podał samochody
osobowe - chevrolet aveo,
rocznik 2004, o wartości 10
tys. zł, oraz hyundai ix 35,
rocznik 2010, wartość 80 tys.
zł. W oświadczeniu majątkowym podał dwa kredyty.
Jego łączne zobowiązania na

23.847 zł

koniec grudnia 2012 wyniosły
ponad 83 tys. zł.
Jako przewodnicząca
Rady Powiatu w Oławie, Bożena Worek uzyskała diety
w wysokości 17.938 zł. Jako
dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w JelczuLaskowicach zarobiła 81.378
zł. Ponad 1141 zł otrzymała
z tytułu umowy o dzieło.
Zadeklarowała 2429 zł oraz
1048 euro oszczędności. Ma
dom o wartości 350 tys. zł,

19.160 zł

oraz działkę, której wartość
oszacowała na 150 tys. zł. Jeździ nissanem almerą, rocznik
2003, wartość 14 tys. zł. Wraz
z mężem spłaca kredyt hipoteczny, obecny stan zadłużenia
to 95 tys. zł.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oławie, Andrzej
Mikoda, otrzymał dietę radnego w łącznej kwocie 19.160
zł. Razem ze wspólnikami
prowadzi działalność gospodarczą - w dwóch spółkach,
zajmujących się handlem

17.938 zł

materiałami budowlanymi
oraz artykułami przemysłowymi. Dochody osiągnięte
w 2012 roku, to 1.275.402
oraz 172.793 zł. Zaoszczędził
19.600 zł oraz 1000 euro.
W oświadczeniu majątkowym
zadeklarował - jako odrębną
własność majątkową - działkę
budowlaną z rozpoczętą budową, współudziały w lokalu
użytkowym, w części działki
i garażu, o łącznej wartości
około 650 tys. zł. Mikoda
jest także współwłaścicielem samochodów osobowych

15.900 zł

i wózka widłowego. Zaciągnął
kredyt hipoteczny na 82.101
franków szwajcarskich.
Najwyższą dietę ma przewodniczący Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach, Henryk Koch. W 2012 roku otrzymał z tego tytułu 23.847 zł
oraz emeryturę - 36.767 zł.
Ma samochód osobowy toyota
avensis z 2008 roku oraz 10
tys. zł oszczędności.
* diety radnych są kwotami netto
** zarobki są podawane
brutto
Monika GałuszkaSucharska

msucharska@gazeta.olawa.pl
Fot.:
archiwum „GP-WO”

8.400 zł

Henryk Koch

Andrzej Mikoda

Bożena Worek

Dariusz Witkowski

Na kłopoty... dotacja

Natalia Żygadło

2/2014

Rada Gminy zdecydowała, że nie zostawi uczniów z Goszczyny bez pomocy

na Wiązów, w której dzieci
mieszkają, i gdzie do niedawna się uczyły. Z powodu braku
pieniędzy fundacja ma teraz
spore problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb
szkoły, takich jak pensje czy
utrzymanie budynków.
Przedstawiciele fundacji
usiłowali odzyskać pieniądze z gminy Wiązów, jednak
burmistrz Jerzy Krochmalny
i tamtejsi radni pozostali głusi

na ich apele. W związku z tym,
już w listopadzie fundacja
zwróciła się do wójta gminy
Domaniów, o wypłacenie brakujących subwencji. Decyzja
była odmowna. - Wypłaciliśmy
szkole w Goszczynie wszystkie
pieniądze, jakie dostaliśmy
dla niej od ministerstwa, nie
mamy w budżecie żadnych
dodatkowych środków dla tej
szkoły - mówiła wójt Dorota
Swadek-Schneider.

Mimo że szkoła nie jest
prowadzona przez gminę Domaniów, wójt zdecydowała się
interweniować w Wiązowie,
w sprawie bezprawnie przejętych subwencji. Burmistrz
Krochmalny jednak odmówił
ich wypłacenia, argumentując,
że spożytkował je na zapewnienie tym dzieciom miejsc
w swoich szkołach, gdzie...
czekają na „piętnastkę z Goszczyny”. Gmina Domaniów nie

ma żadnych podstaw prawnych, aby oficjalnie domagać
się zwrotu tych pieniędzy.
Może to zrobić jedynie fundacja, jednak wejście na drogę
sądową wiąże się z dużymi
kosztami.
Zarząd fundacji - Janina
Wiśniowska, Anna Baszyńska,
Mirosław Krynicki i Franciszek Kudryński - na sesji postanowili jeszcze raz poprosić
radnych o wsparcie finansowe,
tym razem polegające na wypłacie niewielkiej kwoty w stosunku do tej, którą stracili, aby
szkoła mogła skończyć rok bez
znacznego deficytu. Po długiej
dyskusji radni przychylili się
do ich prośby. Mimo bardzo napiętego budżetu gminy,
przyjęli wniosek Zdzisława
Żygadły o udzieleniu szkole
dotacji celowej w wysokości
10 tys.zł. Postanowiono również zaprosić burmistrza Wiązowa na posiedzenie komisji
wspólnych, aby podjąć próbę
wynegocjowania zwrotu chociaż części subwencji.
Natalia Żygadło

redakcja@gazeta.olawa.pl

Elżbieta Rudnik-Weinert

Agresja
to problem
Oława

Spotkania
Wydział Profilaktyki
Uzależnień Urzędu
Miejskiego prowadził
ostatnio szereg zajęć,
dotyczących agresji
Zaproszono tam
uczniów w różnym
wieku. Specjaliści mówili o rozwiązywaniu
konfliktowych sytuacji
w szkołach. Niedawno
w siedzibie wydziału przy ul. Młyńskiej
odbył się cykl zajęć
dla uczniów klasy III
szkół podstawowych.
Prowadziły je pedagog
i psycholog. Dotyczyły
zapobiegania agresji
w grupie szkolnej.
(MON)
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„Tęcza” otwiera skarbonki
Powiat

w Oławie zebrano 1965,89
zł, w punkcie kasowym BS
w Bystrzycy - 198,40 zł,
a w domaniowskim oddziale
BS - 796 zł. W skarbonce
na stacji paliw „Benrom”
w Brzezimierzu było 264 zł,
w PSB CDN Janusza Kotyli 51,81 zł, w kantorze wymiany
walut Roberta Filipka i Iwony
Gibas w Oławie - 335,20
zł, a w sklepie „Chemix” 140,13 zł.
Otwarto także skarbonę, umieszczoną w siedzibie

Rozliczenie

4426,23 zł zebrano
na zajęcia terapeutyczne
podopiecznych oławskiego
Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom „Tęcza”
Tyle uzyskano po otwarciu skarbonek, wystawionych w sklepach i bankach.
W Banku Spółdzielczym

„Tęczy”. Wrzucono do niej
674,80 zł.
- Uzyskaną kwotę 4426,23
zł wpłacono na konto stowarzyszenia, w Banku Spółdzielczym w Oławie - informuje
prezes Wiesława Pohoriło.
- Pieniądze zostały przeznaczone na sfinansowanie zajęć
terapeutycznych podopiecznych „Tęczy”. Wszystkim
ofiarodawcom z całego serca
dziękujemy.
(MON)

Zabrał kluczyki i
powiadomił policję

Oława

Dobra decyzja
Mogło dojść do tragedii,
ale dzięki szybkiej reakcji
kierowcy samochodu
ciężarowego, nikomu nic się
nie stało

zjechał „zygzakiem”. Na ulicy
1 Maja wjechał na wysepkę
dla pieszych, niszcząc stojące
słupki. Kierowca, który jechał
za pijanym, wziął sprawę
w swoje ręce. Zajechał mu
drogę, zabrał kluczyki i powiadomił policję.

49-letni mieszkaniec
Brzegu wsiadł nietrzeźwy za
kierownicę samochodu renault
kangoo. Z wiaduktu w Oławie

Odeszła od nas

Julia Czapka

Zatrzymany miał prawie
trzy promile alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło
3 stycznia, po godzinie 18.00.
Kierowca ciężarówki, który
odpowiednio zareagował, pochodzi z powiatu brzeskiego.

Remontują szpital

Oława

Trwają prace

Koszt inwestycji to 3,2
mln zł. Jest finansowana
w 90% z dotacji oraz pożyczki, otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Udział własny szpi-

W ubiegłym roku
rozpoczęto ocieplanie
budynków szpitalnych
i modernizację kotłowni

(AH)

tala wynosi 10%. Zmodernizowana kotłownia będzie się
mieściła w budynku, gdzie
jest kuchnia. Będą ocieplone wszystkie szpitalne
obiekty.
(MON)

W ostatnią drogę odeszła

śp. Julia Czapka

Serdeczne podziękowania panu Stanisławowi Jaśnikowskiemu
za okazaną pomoc w przygotowaniu uroczystości pogrzebowych
składa rodzina

serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy w niej uczestniczyli
składa rodzina

Państwu Andrzejowi i Marioli Mikodom
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci ojca i teścia

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli z nami w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszej kochanej mamusi, babci i prababci

śp. Julii Czapki
śp. Stanisława Piszczka

składają Jacek i Jolanta Pilawowie

składają żona z dziećmi i ojciec z rodziną

Barbarze Stańczyk
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

Serdeczne wyrazy współczucia
pani Annie Pomianek z powodu śmierci

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Pani Barbarze Stańczyk
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

REKLAMA

składają
prezes, dyrektor, sędziowie i pracownicy
Sądu Rejonowego w Oławie

Mamy

składają zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej „Odra” w Oławie

śp. Edwarda Mikodę

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Oławie
panu Andrzejowi Mikodzie oraz rodzinie i bliskim
wyrazy współczucia i duchowego wsparcia
z powodu śmierci

składają
żona i synowie z rodzinami

Ojca

Odeszli

składają
radni Rady Miejskiej w Oławie i pracownicy Biura Rady

REKLAMA

Mamy

składają - łącząc się w smutku - prokuratorzy i pracownicy
Prokuratury Rejonowej w Oławie

Serdeczne podziękowania
rodzinie, sąsiadom, znajomym koleżankom i kolegom
z Rady Miejskiej, księżom Januszowi i Mateuszowi
oraz wszystkim bliskim naszemu domowi,
którzy łącząc się z nami w bólu, nieśli nam słowo
pocieszenia oraz uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej,
żegnając naszego kochanego tatę, męża i dziadka

1 I 	

oława
- Zbigniew Moczker 			

- ur. 1944

2 I 	

Jelcz-Laskowice
- Wojciech Wierny 			

- ur. 1934

REKLAMA

śp. Edwarda Mikody

składają
dzieci, wnuczęta i prawnuczęta
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Z burmistrzem
Franciszkiem Październikiem
rozmawia Jerzy Kamiński
- Pół roku temu obiecał
nam pan, że do końca 2013
podejmie ostateczną decyzję
w sprawie swojego udziału
w najbliższych wyborach
samorządowych. Mamy początek nowego roku i...?
- Podjąłem decyzję. Nie
będę startował w tegorocznych wyborach. Myślę, że
trzy kadencje wystarczą. To
moja ostatnia kadencja jako
burmistrza. Dwanaście lat
byłem burmistrzem, osiem
- zastępcą burmistrza, pięć zastępcą naczelnika miasta.
Chyba wystarczy tych funkcji
publicznych. Czy człowiek jest
w stanie więcej wytrzymać?
Pewnie tak, tylko jest pytanie
o efektywność działania, pracy.
Myślę, że tutaj ona się zmniejsza, dlatego też podjąłem taką,
a nie inną decyzję. Co za tym
idzie? Na pewno będą duże
zmiany. Przestrzeń się otwiera,
młodsi będą mieli szansę. No
cóż, także moja buzia pewnie
już się niektórym opatrzyła.
Zdaję sobie z tego sprawę.
Nadchodzi czas na męską decyzję i taką podjąłem.
- Chodzi tylko o start
w wyborach na burmistrza
Oławy, czy w ogóle o wycofanie się z życia publicznego?
- Nie, ja tutaj nie mówię,
że w ogóle. Jeszcze zastanawiam się, czy wystartować do
Rady Powiatu. Bo do Rady
Miejskiej na pewno nie wystartuję. I żeby ktoś sobie nie
pomyślał, że skoro wystartuję
do powiatu, to na pewno chcę
być starostą. Stawiam sprawę
jasno - to w ogóle nie wchodzi
w rachubę. Tam nie ma dla
mnie miejsca, a po drugie - cóż
za rolę ma starostwo? Ja albo
działam, bo mogę, albo staram
się w jakiś sposób wyciszyć.
- To była samodzielna
decyzja?
- Podjąłem ją razem z rodziną. To jej na tym od dawna
bardzo zależało. Moja aktywność była i jeszcze jest dla
nich bardzo męcząca. Zawsze
mówiłem, nawet z dumą, że
mam wsparcie rodziny, że
mam spokój w domu, co dawało mi siłę. Ale dzisiaj już
i żona, i dzieci, chcieliby mieć
mnie trochę w domu.
- I co dalej?
- No cóż mogę planować,
jeżeli nie wiem, kto będzie burmistrzem?! Jeżeli ja nie startuję, razem ze mną odchodzi pani
sekretarz, odchodzą zastępcy,
odchodzi skarbnik - szykują
się bardzo duże zmiany.
- Prawdziwa rewolucja...
Październikowa.
- Można to i tak potraktować. Na pewno przychodzi
zmiana pokoleniowa. Skład
zarządu jest autorski, więc
skoro ja odchodzę, to i on.
- Może być i tak, że tylko
głowa się zmieni, a inni po-

Pewnie bym wygrał, ale... nie wystartuję

Jerzy Kamiński

2/2014

Burmistrz Franciszek
Październik

zostaną. Wszystko zależy od
przyszłości Bezpartyjnego
Bloku Samorządowego.
- BBS funkcjonuje dalej.
Będziemy wystawiali kandydatów do miasta i powiatu,
bezsprzecznie wystawimy
też kandydata na burmistrza
Oławy.
- Kogo?
- To też nie jest żadną
tajemnicą, bo się przecież
domyślacie. Dla mnie najlepszym kandydatem, zresztą
wie o tym i wyraził zgodę
na startowanie, jest Tomek
Frischmann. Jest dobrym
gospodarzem w spółdzielni,
potrafi dbać o inwestycje,
pokazuje, jak oddaje się osiedla, a to jest bardzo ważna
rzecz. Ma wszelkie potrzebne
dokumenty na zarządzanie
zasobami komunalnymi. Jest
to chłopak doświadczony, ma
energię i ma pomysł. Jest konsekwentny i zdeterminowany
w działaniu. Uważam, że gdyby mieszkańcy powierzyli mu
tę funkcję, to się sprawdzi.
- Jeszcze rok temu, gdy
z nim o tym rozmawiałem,
nie wyrażał jakiegoś wielkiego zainteresowania startem
w wyborach burmistrza. Co
się stało, zmieniło?
- To już nie mnie, tylko
jego trzeba spytać. Na pewno
chce się sprawdzić i zgodził
się startować. Na zarządzie
BBS już o tym rozmawialiśmy i sprawa jest jasna.
Nie mogliśmy dłużej czekać.
Teraz trzeba będzie przecież
tę kandydaturę jakoś promować przez 11 miesięcy do
wyborów.
- Wróćmy jeszcze do tej,
mimo wszystko, zaskakującej decyzji. Co przeważyło?
- Jestem już chyba trochę
zmęczony funkcjami publicznymi. Kto tego nie zakosztował, nie ma świadomości,
z czym się to wiąże. Jestem
osobą, która bardzo poważnie, z sercem podchodzi do
realizacji zadań, do funkcji.
Nieraz może jestem zbyt ner-

wowy, ale ja właśnie tak to
przeżywam. Tym żyłem i żyję.
Przy pracy w takiej formule
następuje normalne zużycie
materiału. Wielu kolegom już
to mówiłem: wygrać, pewnie
bym wygrał, gdybym wystartował. Ale potem są kolejne
cztery lata. A przecież nie
chodzi tylko o to, żeby sobie
posiedzieć w urzędzie, wypić
kawę, przeciąć wstęgę. Gdybym miał siedzieć i nic nie
robić, to jest bez sensu. Tutaj
się urodziłem, zostanę w tym
mieście, w związku z tym
chcę zakończyć swoją pracę
na pewnym etapie. Gdzieś tam
w małej historii Oławy zapewne jakoś będzie to zapisane.
Wydaje mi się, że w znacznym
stopniu spełniłem oczekiwania mieszkańców. Nigdy nie
powiem, że wszystko wyszło,
ale że w znacznym stopniu.
Miasto się rozwija, funkcjonuje i z tego się cieszę. A teraz
trzeba, aby ktoś z większą
energią ciągnął to dalej.
- Czy zmiana wieku emerytalnego miała jakiś wpływ
na tę decyzję?
- Z punktu widzenia materialnego można by powiedzieć:
słuchaj, jeszcze zostań, pomyśl, stracisz odprawę emerytalną, szkoda tracić taką kasę.
Dobrze, ale zyskuję na psychice. A może Bozia da, że będę
mógł trochę pożyć, wnukami
się nacieszyć? Jeszcze jakoś
funkcjonować w spokoju. Chyba w pewnym momencie to
jest ważniejsze. Decyzja moja
jest przemyślana i ostateczna.
Jestem nawet gotów, rozpatrując skrajne rozwiązania,
że nic nie będę robił, siedem
miesięcy przeczekać, by dostawać połowę emerytury, a za
następne jedenaście miesięcy
- całą. Kochani, pierwszego
września minęły mi 44 lata
pracy! Za rok będę miał 45 lat
pracy, z tego 25 pełnię funkcje publiczne. Mało? Stop!
Franek, przyhamuj, bo można
wiele stracić, zapętlić się.
Cele, które postawiłem przed

sobą 12 lat temu, udało mi się
zrealizować. Powiedziałem, że
nie będzie inwestycji, jeżeli nie
będę miał inwestorów i miejsc
pracy. Udało się zrobić strefę?
Udało. Zainwestowali jeden,
drugi, trzeci, czwarty. Powstały
miejsca pracy? Powstały. Można było inwestować w kulturę,
w sport, w inne dziedziny, bo
już trochę więcej było pieniędzy w budżecie. Basen funkcjonuje.W tym roku, kończąc
swoją karierę, oddam Centrum
Współpracy Europejskiej, oddamy na społeczne cele tereny
poradzieckie, oddamy budynek
socjalny na 35 mieszkań...
- Na rozliczenie kadencji
przyjdzie jeszcze czas. Wróćmy do rezygnacji z kandydowania, bo to dla wielu będzie zaskoczenie. To decyzja,
która na nowo ukształtuje
oławską scenę polityczną.
Czy można przewidzieć scenariusz, że wygrywa Tomasz
Frischmann i zatrudnia
Franciszka Października
jako swojego doradcę lub
pełnomocnika?
- Kocham to miasto, więc
jeśli będzie taka możliwość,
abym mógł służyć radą burmistrzowi, pomóc w czymś,
nie wykluczam tego. To moje
miasto, tu się urodziłem, tu
umrę, i tu jestem gotów pomagać. Jeśli to będzie Tomek
Frischmann, będę się bardzo
cieszył i na pewno mu pomogę. Nie zostawię go samego,
mówię szczerze. A gdyby
nawet wygrał ktoś inny i poprosił mnie o pomoc, też nie
wykluczam takiej możliwości.
Ale nie jest to dla mnie być
albo nie być.
- To teraz szczyt naiwności z mojej strony. Skoro mamy nowe polityczne
otwarcie, to może w ogóle
rozwiązać BBS i uwolnić
oławski rynek polityczny,
podzielić się władzą z innymi?
- Nigdy nie sprawowaliśmy władzy sami, zawsze
w koalicji. Z SLD, z PiS, teraz

z PO. Nie można więc mówić,
że rządzimy sami.
- Owszem, ale BBS stał
się czymś w rodzaju lokalnej
partii. To przecież nie jest
stowarzyszenie, które zajmuje się na co dzień np. dobroczynnością, a jedynie co
cztery lata wystawia swoich
kandydatów w wyborach,
aby tym samym wesprzeć
swoją główną działalność.
Powstaliście, żeby zdobyć
władzę i ją utrzymać, a to
z definicji cele partii.
- Nie widzę powodu, aby
likwidować BBS, skoro są
ludzie, chcący się w to angażować, pracować.
- Jeden z podstawowych
zarzutów wobec BBS jest
taki, że zawładnęliście całą
przestrzenią publiczną Oławy. Wygraliście, przez cztery
lata umocniliście się, więc
w kolejnych wyborach zwyciężyliście w jeszcze większej
skali, by przez kolejne cztery
lata znów urosnąć. I tak bez
końca.
- Dziś zarejestrować komitet wyborczy jest bardzo
prosto. Może to zrobić każda
organizacja, każde stowarzyszenie. Zbiera 20 podpisów,
rejestruje komitet i może wystawiać kandydatów. Naprawdę jest taka możliwość...
- Ale ktoś, kto bez przerwy rządzi 12 lat, startuje
z innej pozycji, ma „swoich” urzędników, prezesów,
dyrektorów. To może nie
nazywajcie się ruchem bezpartyjnym, bo to wprowadza ludzi w błąd.
- W ramach obecnego
systemu politycznego to jest
dobry układ. W jakiś sposób

nie pozwala zawładnąć pełnią
władzy właśnie partiom politycznym, bo wtedy sytuacja
byłaby bardziej skomplikowana. BBS jest otwarty, każdy
może z nami rozmawiać, szukać możliwości startowania
z naszej listy.
- No tak, chcesz wejść do
„układu władzy”, zapisz się
do BBS.
- Wcale nie, bo na naszych
listach jest parę osób które nie
są członkami BBS, a jedynie
sympatykami. U nas nie ma
jakiejś twardej dyscypliny.
Bardzo często się sprzeczamy
w ramach BBS, ale zawsze
staramy się o konsensus. Nam
się to udaje. Może dlatego
nasi przeciwnicy mówią, że
zagarnęliśmy całą władzę,
bo potrafimy stabilnie mieć
grupę większościową. Myślę,
że przynajmniej na tym etapie
było to z korzyścią dla miasta. Dziś życzę powodzenia
każdemu, bez względu na to,
kto wygra, bo mnie na tym
mieście zależy, ja to miasto
kocham, w nim będę dalej żył.
Wszystkim będę życzył, aby
Oława się rozwijała.
- Ma pan świadomość, że
decyzja o niekandydowaniu
praktycznie rozpoczyna
kampanię wyboczą?
- Tak, to nawet w sposób
oczywisty zmusi wszystkich
do bardziej aktywnego działania, bo otwierają się nowe
możliwości.
- Do tej pory start Października odstraszał wielu
potencjalnych kandydatów.
- No i dobrze, że to się
zmieni. Niech ci wszyscy
ludzie zobaczą, że to nie
jest takie proste. Później
się okaże, co z nimi będzie.
Mówią: panie burmistrzu,
dostałem zaledwie 40 głosów,
nie lubią mnie. Nieprawda!
Nie mów, chłopie, tak. Nie,
że ciebie nie lubią. Ciebie
jeszcze nie znają! Nie od razu
dostaje się pięćset głosów.
Kandydujesz raz, drugi, trzeci
i masz szansę się dostać. Ale
w tym czasie musisz istnieć,
funkcjonować publicznie.
Jeśli cię nie ma w przestrzeni
publicznej, twoje szanse są
nikłe. A teraz, przy zmianie
ordynacji wyborczej, będzie
jeszcze trudniej stworzyć
grupę większościową. Będzie
musiał istnieć układ koalicyjny. I to jest jedno z nowych
wyzwań, stojących przed
kolejnym burmistrzem.

Czy to on zastąpi Franciszka Października?
Tomasz Frischmann ma 41 lat,
jest oławskim radnym, wiceprzewodniczącym
Rady Miejskiej, prezesem Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej. W wyborach samorządowych 2010
startował z listy Bezpartyjnego Bloku Samorządowego w okręgu nr 3 (głównie osiedle Sobieskiego) otrzymał 407
głosów, więcej niż Franciszek Październik, który zdobył 359
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Przedostatnia w kończącym
się 2013 roku sesja Rady
Powiatu w Oławie w głównej mierze poświęcona
była omówieniu i przyjęciu
budżetu na rok 2014.
Powiat Oławski uchwalił ten
najważniejszy dokument
finansowy 18 grudnia, jako
pierwszy spośród lokalnych
samorządów
Wcześniej dokument pozytywnie zaopiniowała Regionalna
Izba Obrachunkowa. Skład orzekający RIO nie wniósł żadnych
uwag do przedłożonego projektu
budżetu.
Wśród zaplanowanych inwestycji najważniejsza i najkosztowniejsza jest budowa
Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego,
z Zespołem Szkół Specjalnych
w Oławie. Nową jakość uzyska
kilka starych i zdekapitalizowanych dróg w powiecie. Nowością
również będzie emisja przez
Powiat Oławski obligacji, która
zapewni sfinansowanie deficytu budżetu i inwestycji oraz
płynność finansową. - Chociaż
budżet jest racjonalny, stabilny,
prorozwojowy i dostosowany do
realiów gospodarczych, to mamy
świadomość, że nie wszystkie
oczekiwane przedsięwzięcia
w nim się znalazły - mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - Zawsze
potrzeby przewyższają możliwości. W trakcie wykonywania
budżetu Zarząd Powiatu będzie
prowadził działania zmierzające
do pozyskania dodatkowych
środków, aby dzięki nim rozszerzyć zakres realizowanych zadań.
Prognoza dochodów budżetu
powiatu na 2014 rok zamyka
się kwotą 60.801.117 zł. Planowane dochody bieżące wyniosą 54.595.351 zł, natomiast
dochody majątkowe 6.205.766
zł. Wydatki oszacowano na poziomie 62.614.817 zł. Przyjęto,
że przychody osiągną wysokość 3.400.000 zł, a rozchody
1.586.300 zł. Założono deficyt
w wysokości 1.813.700 zł, natomiast przypadające do spłaty
w roku budżetowym zobowiązania finansowe, z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich
kredytów, będą się kształtować
na poziomie 1.586.300 zł.
Założenia makroekonomiczne, przyjęte przez Ministerstwo
Finansów do projektu ustawy
budżetowej oraz Wieloletniego
Planu Finansowego Państwa
na lata 2013 - 2016, zakładają
poprawę sytuacji na rynku pracy
i przyspieszenie tempa wzrostu
PKB w Polsce do 2,5% w 2014
oraz odpowiednio 3,8% i 4,3%
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w latach 2015-2016. Jednak
w horyzoncie prognozy polityka
makroekonomiczna prowadzona
będzie w warunkach niekorzystnych uwarunkowań cyklicznych,
zatem niezwykle istotne będzie
bieżące monitorowanie wykonania budżetu powiatu, zwłaszcza
w zakresie pozyskiwanych dochodów i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia.
Utrzymanie wysokiej nadwyżki
operacyjnej oraz konsekwentne
przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Powiatu
przeznaczone są w całości na
finansowanie wydatków majątkowych, zwiększa możliwości
inwestycyjne Powiatu.

Obligacje po raz pierwszy
Środki uzyskane z emisji
obligacji wyniosą 3.400.000
zł i zostaną przeznaczone na
sfinansowanie planowanego
w 2014 roku deficytu, w szczególności na inwestycje, a także
spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów.
Emitując obligacje i sprzedając
je inwestorom, Powiat Oławski
pozyska środki bezpośrednio
z rynku kapitałowego. Obligacje
komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, są jednak
dla Powiatu bardziej korzystne
niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na
swoją elastyczność. Instrument
ten daje możliwość określenia
takich terminów wykupu, które
zapewniają bezpieczeństwo
w zakresie płynności finansowej
budżetu. - Emitując obligacje,
pożyczamy środki na warunkach
rynkowych w danym momencie
najkorzystniejszych - mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - Emisja
obligacji komunalnych jest korzystną alternatywą dla zaciągania kredytów. Da to naszemu
powiatowi gwarancję stabilnego
źródła finansowania inwestycji,
zapisanych w planach rozwojowych. Koszt oprocentowania
obligacji jest konkurencyjny,
w porównaniu z kosztami zaciągnięcia kredytów bankowych.
Na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu, w przypadku
wystąpienia takiej potrzeby, Zarząd Powiatu ma upoważnienie
od Rady Powiatu, na zaciągnięcie
kredytu krótkoterminowego,
w kwocie 3.000.000 zł.

Najważniejsze zadania
Budżet Powiatu jest skoncentrowany na budowie Powiatowego Centrum Edukacyjno-

-Rewalidacyjnego, z Zespołem
Szkół Specjalnych w Oławie.
Szacunkowa całkowita wartość
zadania to 19.386.000 zł, z czego w bieżącym roku budżetowym wydatkuje się 6.800.000
zł (862.016 zł z dochodów własnych, 1.462.984 zł z emisji
obligacji oraz 4.475.000 zł ze
środków pochodzących z innych
źródeł). - Inwestycja zostanie
zrealizowana pod warunkiem
dofinansowania przez inne jednostki samorządu terytorialnego
- tłumaczy starosta Zdzisław
Brezdeń.

Nowa jakość starych dróg
Wśród zadań inwestycyjnych
w budżecie na rok 2014 znalazło
się sporo projektów drogowych.
Poprawi się dostępność komunikacyjna między województwem
dolnośląskim a opolskim, poprzez usprawnienie połączenia
dróg wojewódzkich nr 455 i 396,
z drogą krajową nr 39, dzięki
przebudowie drogi powiatowej
nr 1549 D w Bystrzycy. W pierwszym etapie zostanie wyremontowany odcinek o długości około
1 km. Zapewniono w budżecie
na ten cel środki w wysokości
997.500 zł (350.016 zł pochodzić
będzie z emisji obligacji, 498.750
zł wyniesie dotacja gminy Oława, planuje się także pozyskać
dotację z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych,
Etap II: „Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, w wysokości 997.500 zł.
Zaplanowano także inne zadania inwestycyjne, w tym m.in.
przebudowę:
* ulicy Kilińskiego w Oławie (droga 1574 D), odcinek
o dł. 200 metrów - przewidziano
w budżecie na ten cel środki
w wysokości 100.000 zł;
* ulicy Żołnierza Polskiego
w Oławie (droga 1578 D) odcinek o dł. 140 mb - 50.000 zł;
* drogi 1541 D w Chwałowicach - wykonanie chodnika,
50.000 zł;
* drogi powiatowej nr 1570
D w Zakrzowie, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
(dł. 0,5 km, 50.000 zł);
* drogi 1561 D w Niemilu
(dł. 0,5 km, 200.000 zł);
* kanalizacji deszczowej
drogi 1570 D w Siedlcach
(50.000 zł);
* drogi 1593 D w Jankowie
(dł. 0,5 km, 180.000 zł);
* chodnika w Kończycach,
droga 1590 D, dł. 170 metrów,
koszt 60.000 zł;
* kanalizacji w Skrzypniku,
droga 1595 D, 10.000 zł.

Zaplanowano także zarurowanie rowu drogi 1535 D
w Kopalinie (75.000 zł).
Zakupione będą maszyny do robót utrzymaniowych
(nowy ciągnik wraz z odpowiednim osprzętem + kosiarka, za
450.000 zł).
Zmodernizuje się ewidencję
gruntów i budynków, utworzy
Bazę Danych Obiektów Topograficznych oraz inicjalną bazę
danych GESUT. Do postaci
cyfrowej będzie przeniesiona
analogowa mapa zasadnicza
obszaru wiejskiego gminy Jelcz-Laskowice oraz obszaru gminy
Domaniów (339.500 zł). Koszt
systemu BACKUP, zabezpieczającego Wydział PODGIK (bazy
danych, mapa numeryczna)
i DocFlow, wyniesie 150.000 zł.

Lepiej w szkołach
i w Starostwie
W wydatkach majątkowych
zaplanowano zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji, za
4.500 zł, rozbudowę i modernizację systemów informatycznych Starostwa, za 49.900 zł
oraz wykonanie dokumentacji
projektowej termomodernizacji
stropodachu budynku Starostwa
(35.000 zł). Przewidziano zakup
ekranu projekcyjnego do sali posiedzeń (5.000 zł). Za 66.000 zł
zostanie przeprowadzona modernizacja (wraz z dokumentacją)
gabinetu fizycznego w LO nr 1.
Za 1.534.990 zł zostanie przeprowadzona termomodernizacja
budynku Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie, pod warunkiem uzyskania dofinansowania
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014.
Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla JRG
w Jelczu-Laskowicach wyniesie
60.000 zł. Koszt opracowania
dokumentacji projektowej zadania pn. „Realizacja i wspieranie
zrównoważonej turystyki na
terenach przyrodniczo cennych
i w ich sąsiedztwie”, wyniesie
50.000 zł.
Środki finansowe w wysokości 40.000 złotych zostaną przeznaczone na zadania w zakresie
edukacji ekologicznej, w ramach
współpracy z gminami, Nadleśnictwem Oława i innymi
podmiotami (np. organizacjami
pozarządowymi), w tym na realizację konkursów dla szkół w powiecie oławskim oraz ochrony
pszczół i wspierania pszczelarstwa w powiecie oławskim.
Z tych środków proponuje się

również sfinansowanie drugiego,
rozszerzonego wydania albumu
„Przyroda Powiatu Oławskiego”.
Zakłada się, że publikacja zostanie wydana z wykorzystaniem
środków nie tylko własnych, ale
również zewnętrznych.

Dochody majątkowe
Planowane dochody majątkowe na rok 2014 wyniosą
6.205.766 zł, w tym:
* z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Oławie
przy ul. Baczyńskiego, w wysokości 280.000 zł;
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego, przysługującego
osobom fizycznym, w prawo
własności - 90.000 zł;
* dotacja celowa, otrzymana z tytułu pomocy finansowej
gminy Oława, na zadanie pn.
„Poprawa dostępności komunikacyjnej między województwem
dolnośląskim a opolskim, poprzez usprawnienie połączenia
dróg wojewódzkich nr 455 i 396
z drogą krajową nr 39, dzięki
przebudowie drogi powiatowej
nr 1549 D etap I długości około
1 km w miejscowości Bystrzyca”
- 498.750 zł;
* dotacja celowa, otrzymana z tytułu pomocy finansowej
gminy Domaniów w kwocie
125.000 zł, gminy miejskiej
Oława w wysokości 3.400.000
zł, gminy Oława w wysokości
250.000 zł, oraz miasta i gminy
Jelcz-Laskowice w wysokości
700.000 zł, na zadanie pn. „Budowa Powiatowego Centrum
Edukacyjno-Rewalidacyjnego,
z Zespołem Szkół Specjalnych
w Oławie”;
* dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego,
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (GIS) - 862.016 zł.
Na rok 2014 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu wykonywania przez starostę zadań
z zakresu administracji rządowej
(udział 25% w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego,
trwałego zarządu, przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności, sprzedaży
nieruchomości Skarbu Państwa
i inne), w wysokości 580.000
zł. Dotacje na zadania z zakresu
administracji rządowej, wykonywane przez Powiat Oławski,
wynoszą 9.192.542 zł.
Plan dotacji na wydatki bieżące wynosi 1.293.388 zł, natomiast na wydatki majątkowe
przewidziano kwotę 10.154.410
zł, z czego na dotacje majątkowe
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131.600 zł, w tym na program
usuwania wyrobów, zawierających azbest, zaplanowano kwotę
46.600 zł, natomiast na dotację
celową na pomoc finansową dla
gminy Oława, na zakup działka
wodno-pianowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach
- 15.000 zł.
W świetle art. 403 ustawy
POŚ, środki pochodzące z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska, mogą zostać przeznaczone
na udzielanie dotacji na zakup
i montaż instalacji solarnych
i pomp ciepła. Na ten cel zostanie
przeznaczonych 70.000 złotych.

Powiat wspiera
uzdolnionych
Zaplanowano 70.000 zł na
stypendia dla uczniów, za szczególne osiągnięcia. Przeznaczy
się również środki na nagrody:
„Maturzysta Roku”, „Technik
Roku”, „Absolwent Szkoły Artystycznej” - w kwocie 6.500
zł. Na wydatki związane z organizacją konkursów szkolnych
zapisano ogółem 21.000 zł,
natomiast na upowszechnianie
edukacji, w drodze realizacji
przedsięwzięć edukacyjnych,
w drodze otwartego konkursu
dla organizacji pozarządowych,
przeznaczono 15.000 zł.

Obsługa długu
publicznego
Plan wynosi 1.362.292 zł.
Zaplanowane środki zostaną
przeznaczone na spłatę poręczonych kredytów dla Zespołu
Opieki Zdrowotnej, w wysokości 900.000 zł, spłatę odsetek od
zaciągniętych kredytów, w wysokości 452.292 zł, oraz koszty
emisji samorządowych papierów wartościowych, w kwocie
10.000 zł.
- To budżet dużej dyscypliny
finansowej, sporych oszczędności, ale realny do wykonania,
a przy tym pozwalający na dalszy
rozwój i realizację potrzeb naszego powiatu i jego mieszkańców podsumowuje starosta ZdzisławBrezdeń. - Jego zaletą jest też to,
że pozwoli na realizację już rozpoczętych, jak również wcześniej
przez nas przygotowanych zadań
i inwestycji, dla których powiat
będzie się starał o wsparcie ze
środków zewnętrznych. Jest to
budżet, który dzięki wnioskom
o dotacje będziemy się starali
powiększać. Serdecznie dziękuję
pracownikom i radnym, wszystkim tym osobom, które były
zaangażowane w przygotowanie
projektu budżetu i przyczyniły się
do jego uchwalenia.
(WOKL)
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Rozpoczął się powitaniem
gości przez dyrekcję szkoły
oraz przedstawicieli Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Oławie. Uczestnicy obejrzeli
przedstawienie profilaktyczne
w wykonaniu uczniów klasy
I gimnazjum. Po przedstawieniu rozpoczęto konkurs.
Najpierw rozwiązywano testy
indywidualne. Potem uczniowie w grupach rozwiązywali
krzyżówkę oraz odpowiadali
na wylosowane pytania, dotyczące wiedzy o HIV i AIDS.
Ostatnim etapem konkursu
było odczytanie wcześniej
przygotowanych przez drużyny esejów na temat „Młodość bez HIV”. Po wszystkich
zmaganiach odbył się poczęstunek, a następnie podsu-

JELCZ-LASKOWICE

W INTERNECIE:
www.jelcz-laskowice.pl
poczta elektroniczna:
um.info@jelcz-laskowice.pl

Konkurs wiedzy o AIDS

Joanna Kowcz

9 grudnia w Zespole Szkół
w Minkowicach Oławskich
już po raz szósty odbył się
Gminny Konkurs Wiedzy
o AIDS, dla gimnazjalistów

strona dofinansowana
z budżetu miasta i gminy
Jelcz-Laskowice

URZ¥D MIASTA I GMINY

Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/

2/2014

Konkurs odbył się po raz szósty

mowano i ogłoszono wyniki.
Wygrali gospodarze konkursu,
czyli uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Zespole Szkół
w Minkowicach Oławskich.
Wszystkie drużyny otrzymały
cenne nagrody, ufundowane
przez Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.
Podczas konkursu panowała
mila i przyjazna atmosfera,

Informacja burmistrza
Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010, w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających
azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011.8.31)
burmistrz miasta i gminy Jelcz-Laskowice
przypomina właścicielom, zarządcom lub użytkownikom miejsc, w których był lub jest wykorzystywany
azbest, lub wyroby zawierające azbest, o dokonaniu
inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje burmistrzowi w terminie do dnia
31 stycznia każdego roku. Właściciel, zarządca lub
użytkownik sporządza informacje w dwóch egzemplarzach :
- jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej
na nw. druku w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice (sekretariat),
- drugi egzemplarz przechowuje przez okres
jednego roku, do czasu sporządzenia następnej
informacji.
Przedsiębiorstwa przedkłada stosowną informację
do Urzędu Marszałkowskiego, w terminie do dnia 31
stycznia każdego roku. Informację należy załączyć na druku ogłoszonym w załączniku nr 3 ww.
rozporządzenia.
Wzór druku - informacji jest dostępny na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Jelczu-Laskowicach : www.um.jelcz-laskowice.finn.pl oraz w pok. nr 14 lub sekretariacie
tutejszego urzędu.
Jeżeli właściciel, zarządca lub użytkownik nie
spełnią obowiązku złożenia aktualizacji „Informacji” każdego roku, skutkuje to brakiem możliwości
uzyskania jakiejkolwiek formy dofinansowania lub
uzyskania kredytu na preferencyjnych warunkach,
na wykonanie zadania związanego z usuwaniem
azbestu. Powyższy warunek dotyczy także uzyskania dofinansowania z realizowanego przez
burmistrza gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest od osób
fizycznych i przedsiębiorców.

wszyscy uczniowie wykazali
się ogromną wiedzą na tematy
HIV i AIDS.
(JK)

Wzór deklaracji
Urząd Miasta i Gminy
ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST 1)
1.Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
..............................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
2.Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:
..............................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
3.Rodzaj zabudowy3): .......................................................
.................................................................................................
4.Numer działki ewidencyjnej4): ......................................
.................................................................................................
5.Numer obrębu ewidencyjnego4): ....................................
.................................................................................................
6.Nazwa, rodzaj wyrobu5): ..................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
7.Ilość posiadanych wyrobów6): .......................................
.................................................................................................
8.Stopień pilności7): ..........................................................
.................................................................................................
9.Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
a)nazwa i numer dokumentu: ...........................................
.................................................................................................
b)data ostatniej aktualizacji: ............................................
.............................................................................................
10.Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ...................
....................................................................................................
11.Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):

Kazimierz Putyra

burmistrz Jelcza-Laskowic

.............................................................................................
Data i podpis

Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2)
Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy
uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat,
gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny,
budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
4)
Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu
ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy
stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim
składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów
ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca
1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po
trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed
wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone
trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione,
w tym papier i tektura; podać jakie.
6)
Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7)
Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr
1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
8)
Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę
jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca
występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności
planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego
azbest, dokumentacji technicznej.
1)
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Sesja RM
Za duże wydatki na promocję, wręcz śmieszne na
budowę kanalizacji i brak
zapisu o przekazaniu konkretnej kwoty na budowę
szkoły specjalnej - zarzucili
burmistrzowi radni opozycji, podczas sesji budżetowej
30 grudnia
Zdaniem burmistrza Kazimierza Putyry, budżet na rok
2014 na pewno nie wszystkich zadowala, ale jest realny.
Wysokość dochodów budżetowych zaplanowano na 62,7
mln zł, w tym dochody bieżące
to 57 mln, a majątkowe 5,7
mln. Wydatki oszacowano na
75,1 mln. Deficyt 12,37 mln
ma pokryć kredyt w wysokości
15 mln zł, który gmina chce
zaciągnąć w tym roku.
Najwięcej pieniędzy pochłoną wydatki na oświatę 21,71 mln, w tym 14,59 mln zł
to płace pracowników oświaty
i świetlic szkolnych. Ogółem
na wszystkie wynagrodzenia
wraz z pochodnymi gmina
wyda - 20,66 mln zł.
Na zadania inwestycyjne
przewiduje się w tym roku 17,71 mln zł, w tym 4,5 mln na
przebudowę dróg gminnych.
Mają to być między innymi ulice Świerkowa i Gimnazjalna.
W planach jest też realizacja
kolejnego etapu budowy dróg
na osiedlu Domków Jednorodzinnych. Jedną z najkosztowniejszych, realizowanych już
inwestycji, jest budowa hali
widowiskowo-sportowej przy
ul. Oławskiej. Na ten cel zarezerwowano w tegorocznym
budżecie 900 tys. zł. Ponadto
samorząd zamierza wydać 600
tys. złotych na budowę boiska
wielofunkcyjnego i zaplecza
sportowego przy ul. Świętochowskiego, a 300 tys. zł na
zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego

Najwięcej pieniędzy na inwestycje sportowe
62,7 mln 75,1 mln
- to planowane
dochody

Wioletta Kamińska

2/2014

W budżecie na ten rok przedstawionym przez władze gminy (na fot. z prawej burmistrz Kazimierz
Putyra i wiceburmistrz Piotr Stajszczyk) najwięcej pieniędzy pochłoną inwestycje związane
z rozbudową infrastruktury sportowej

w Miłoszycach. Do tego 250
tys. zł na zagospodarowanie
terenu ośrodka wypoczynkowego „Nad Stawem”, 100 tys.
na budowę skate-parku oraz
50 tys. zł na zadaszenie lodowiska. W sumie na inwestycje
w zakresie kultury fizycznej
samorząd wyda w tym roku
10,3 mln zł. Na zadania w zakresie gospodarki ściekowej
i ochrony wód zaplanowano
510 tys. zł. W tym 10 tys. zł na
budowę kanalizacji w Minkowicach Oławskich i Biskupicach oraz 500 tys. zł na kanalizację w Kopalinie, Miłocicach
i Miłocicach Małych.

Za dużo na promocję, za
mało na kanalizację
Małe nakłady na tak
ważne cele, jak budowa
kanalizacji, były jednym
z powodów, dla których
projekt budżetu spotkał się
z krytyką radnego Michała
Szelwacha. - 10 tys. zł na
budowę kanalizacji w dwóch
tak dużych miejscowościach,
jak Biskupice i Minkowice,
to co najmniej śmieszna
kwota, co za to można zro-

bić? - pytał retorycznie. - Są
w projekcie budżetu pozycje,
na które można wydać mniej,
choćby promocja gminy, na
która zaplanowano 466 tys.
zł. Nie można z tego zupełnie zrezygnować, ale proszę
się czasem przyjrzeć, na co
są wydawane te pieniądze.
Uważam, że na ten cel spokojnie wystarczyłaby połowa
tego, co zaplanowano.
Radny miał też zastrzeżenia do wydatków na energię, które w tym roku mają
być wyższe, choć kilka tygodni temu gmina podpisała
umowę z dostawcą i miało
być taniej. Zdaniem radego,
takich pozycji, potraktowanych na wyrost, jest w budżecie dużo więcej, dlatego
projekt nie zasługuje na
poparcie.
Budżetu nie poparł też
radny Bogdan Szczęśniak
(wstrzymał się od głosu).
W imieniu klubu radnych PO
złożył na sesji dwa wnioski.
W jednym zaproponował,
aby z pieniędzy, przeznaczonych na promocję miasta,
zabrać 150 tys. zł i przeznaczyć je na rekultywację dróg
gminnych, bo 400 tysięcy na

ten cel to za mało. Można się
było o tym przekonać w roku
ubiegłym. Już w październiku zabrakło pieniędzy na
tłuczeń. W drugim wniosku
radni PO zaproponowali,
by połowę z 10 tys. zł, przeznaczonych na piłkę ręczną,
przekazać na prowadzenie
zajęć z tenisa stołowego.
Żaden z tych wniosków nie
uzyskał poparcia większości
radnych i nie został uwzględniony w projekcie budżetu.
Burmistrz Kazimierz Putyra
zapewnił jednak, że w ciągu
roku przekaże pieniądze na
rekultywację dróg z rezerwy
budżetowej.

Nie ma pieniędzy na
szkołę specjalną?
Uwagi do propozycji budżetu miał też radny Krzysztof Woźniak. Zauważył, że
w projekcie nie ma zarezerwowanych pieniędzy na
budowę szkoły specjalnej.
Chociaż to zadanie powiatu,
pomoc w budowie zadeklarowały wszystkie samorządy,
ale tylko jelczański wciąż
nie podjął decyzji, ile kon-

- to planowane
wydatki

15 mln

kretnie przekaże
także nie znana ten cel. - W
lazło uznania
projekcie buwładz gminy.
dżetu na rok
Radna Ma2014 nie ma
ria Bożena
- to kredyt, który ma
o tym mowy,
Polakowco wskazuzapropokryć deficyt budżeto- pska
je, że nasz
onowała
wy, oszacowany na
udział w tym
rozważenie
zadaniu jest
większego
12,37 mln zł
równy zeru dofinansowania
mówi Woźniak.
Miejsko-Gminne- Jest mi wstyd za nasz
go Centrum Kultury.
samorząd, że wciąż nie pod- Uznała, że zamiast w trakcie
jęto konkretnej decyzji w tej roku zwiększać wydatki na
sprawie.
ten cel o 200 tys. zł, jak to
Ripostując, burmistrz Ka- bywało w latach minionych,
zimierz Putyra przypomniał, lepiej od razu przekazać 1,2
że zadeklarował chęć pomocy mln. Burmistrz miał jednak
w realizacji tej inwestycji inne zdanie i uznał, że Mw wysokości do 2 mln zło- -GCK otrzyma dofinansotych i nic się nie zmieniło. wanie, jeżeli będzie taka
Jeżeli starostwo przedstawi potrzeba.
dokumenty, mówiące o tym,
Wszystkie propozycje
ile konkretnie będzie koszto- zmian do budżetu złożyli radwała budowa szkoły, wtedy ni opozycji i tylko oni mieli
zapadnie decyzja o przekaza- zastrzeżenia do projektu. Radniu konkretnej kwoty. Do tej ni przychylni burmistrzowi
pory nikt takich dokumentów nie dyskutowali na ten temat
nie przedstawił, więc decyzji na sesji i nie wnosili dodatw tej sprawie nie ma. - Panie kowych propozycji. Wszyscy
radny, proszę się za nas nie natomiast (13 osób) poparli
wstydzić, ewentualnie tylko uchwałę budżetową. Przeciw
za siebie, bo nasza deklaracja głosowali: Michał Szelwach,
jest konkretna, jasna i nikt nie Beata Bejda i Bogusława
zgłasza pretensji - podsumo- Kutkowska. Wstrzymali się
wał Putyra.
od głosu Krzysztof Woźniak,
Woźniakowi nie podobało Bogdan Szczęśniak i Maria
się też, że w tym roku prze- Bożena Polakowska. Na sesji
znaczono o 30 tys. zł mniej na nie było Grzegorza Górskiego
profilaktyczny program zdro- i Tadeusza Babskiego.
wotny, który od kilku lat reali(WK)
zuje gminna przychodnia. To

Stra¿acy w akcji
2 stycznia kierowca samochodu rover
uderzył w drzewo przy ulicy Techników
w Jelczu-Laskowicach. Strażacy wspólnie z ratownikami wyciągnęli poszkodowanego z pojazdu, odłączyli akumulator, zabezpieczyli miejsce wypadku
i kierowali ruchem.
*
6 stycznia po godzinie 17.00 strażacy
gasili pożar sadzy w budynku w Zakrzowie. Sprawdzono również stężenie
tlenku węgla.
Informował st. kpt. Marek Strugacz

arch. GP-WO

1 stycznia paliły się krzewy przy ulicy
Małopolnej w Oławie. Pożar powstał od
petardy. Właściciel posesji ugasił ogień
przed przybyciem straży.
*
1 stycznia zerwała się linia energetyczna w Psarach. Strażacy zabezpieczyli
miejsce do momentu przybycia pogotowia energetycznego.
*
1 stycznia zapalił się silnik w samochodzie chevrolet cruze, w Marcinkowicach
przy ulicy Cichej. W akcji uczestniczyli
strażacy z Oławy i Siedlec.
*

4 stycznia wezwano strażaków do pożaru niewielkiego budynku gospodarczego, przy ulicy
Kasztanowej w Oławie. Przyjechały zastępy z Oławy, Bystrzycy i Siedlec. Działania trwały ponad
godzinę. Nikt nie został poszkodowany
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Nowy sprzęt dla szpitala
Oława

Oława

Podsumowanie

Oferta

Nowo powstałe stowarzyszenie „Przejrzysta
Oława” czeka na chętnych do współpracy
Są proszeni o kontakt:
przejrzysta.olawa@gmail.
com. Oficjalna strona internetowa: www.przejrzystaolawa.pl
Kontakt z przedstawicielami stowarzyszenia: Mieczysław Koprowski - 519899-197, Łukasz Niżyński
- 698-485-132 oraz Robert
Padula - 605-557-601.
(MON)

Oława

Radny interpeluje
Miasto nie zatrudnia asystenta rodziny, ale za rok
będzie musiało to zrobić
To poruszył na grudniowej
sesji Rady Miejskiej Mieczysław Koprowski. Pytał,

Oława

Nowe porządki
Mieszkańcy sygnalizują, że
pracownicy firm, wywożących śmieci, nie zwracają
uwagi na segregację
Takie sygnały trafiają do
Urzędu Miejskiego oraz do
radnych. Na grudniowej sesji
Rady Miejskiej mówił o tym

„Za największego wroga
ludzie mają tego, kto mówi
prawdę”- Platon. Kilka
zdań do wyjaśnień radnego
Czesława Miłosza, przedstawionych w artykule „Facebookowe żarty radnego
Miłosza”
Szanowni państwo, drogi
kolego radny! Nigdy nie sądziłam, że powiedzenie prawdy i ocena zaistniałej sytuacji wywoła tyle komentarzy
i taką reakcję kolegi radnego,
który zupełnie bezpodstawnie
i niepotrzebnie doszukuje się
w mojej prawdziwej wypowiedzi jakiegoś drugiego dnia
oraz złych intencji, zarzucając
mi przy tym jednocześnie złośliwość. Drogi kolego radny!
Moja wypowiedź podczas
grudniowej sesji Rady Miej-

Fundacja na rzecz Rozwoju
Ochrony Zdrowia „Szpital
w Oławie” wspiera działania placówki i pomaga
w zakupie specjalistycznych
urządzeń. Na grudniowej
sesji Rady Powiatu, ubiegłoroczną działalność fundacji
podsumował prezes Ryszard
Ściborski
- Fundacja działa na zasadzie wolontariatu - mówił
Ryszard Ściborski. - Coraz
mniej pieniędzy wpływa na
konto, bo fundacji jest sporo.

Darczyńcy wykazują większą
hojność, gdy trzeba wesprzeć
konkretną osobę.
W 2013 roku uzyskano
z 1% podatku dochodowego
23 409 zł. Dwóch darczyńców wpłaciło 1000 i 2000 zł.
Około 48 tys. zł pozyskano
od darczyńców, w związku z pogrzebem fundatorki
z Luksemburga.
Za około 64 tys. zł zakupiono videogastroskop do
poradni endoskopowej. 12 tys.
zł kosztował sprzęt do poradni
kardiologicznej. Na koncie
pozostało 1308 zł. Fundacja
zleciła rozliczenia księgowej,
która będzie pobierała 150 zł
miesięcznie.
(MON)

Asystent w poczekalni
dlaczego miasto nie zatrudnia osoby, która wspierałaby
nieradzących sobie, zagubionych rodziców i całe rodziny. Wskazywał na znaczne
koszty, jakie ponosi miasto,
w związku z utrzymywaniem
dzieci w pieczy zastępczej.

- Od 2015 roku zatrudnienie asystenta będzie obligatoryjne - odpowiedział burmistrz
Franciszek Październik. - Zobaczymy, jak to będzie. W II
półroczu 2014 będziemy o tym
rozmawiali.
(MON)

Wątpliwa segregacja
radny Mieczysław Koprowski: - Są wątpliwości, po co
segregować, skoro śmieci są
wrzucane do jednego pojemnika?
Burmistrz Franciszek Październik potwierdził, że do
urzędu trafiają takie głosy.
Wątpliwości jest więcej. Zapowiedział, że jeżeli takie
rzeczy będą się powtarzały,

to na odbiorcę śmieci będą
nałożone kary.
W Oławie coraz więcej
osób rezygnuje z segregacji odpadów. Dotyczy tego
większość korekt deklaracji,
które wpływają do urzędu.
Tygodniowo wpływa około
30 deklaracji, 70% to korekty
wcześniej złożonych.
(MON)
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Trzy sprawy Jelcza-Laskowic
Już od dłuższego nurtuje
mnie pytanie - dlaczego w naszej mieścinie, tj. w Jelczu-Laskowicach mieszkańcy
oraz przyjezdni muszą się
wiecznie ściskać i tłoczyć
w tych naszych - powiedzmy - czterech marketach.
Nikt z naszych szanownych
radnych nie pomyśli, aby coś
zmienić, zrobić w tym kierunku, wspomnieć na ten temat na
sesji itd. Chodzi mi o budowę
jakiegoś dużego marketu, np.
typu Lidl, Kaufland itd. Skorzystaliby na tym wszyscy - od
ludzi, robiących tam zakupy,
po zatrudnionych osobach
w sklepie, skończywszy na
gminie.
Mam wrażenie, i nie tylko
ja, a także wielu mieszkańców
J-L, że ktoś taką inwestycję
blokuje! Bo nie wierzę, że nie
ma jakiejś działki, gdzieś blisko centrum, pod taką działal-

ność... Zobaczmy na pobliską
Oławę. Fakt, że jest jeszcze
raz taka, jak J-L, ale nie zmienia to faktu, że u nas jest bardzo duże zapotrzebowanie na
taki sklep o dużej powierzchni, z parkingiem! Miasto się
rozwija itd. Zobaczmy, ile jest
tam marketów! Aż dziw, że to
wszystko tam się utrzymuje!
Nieraz widzę, jak wiele osób
od nas jedzie właśnie do Oławy, specjalnie na zakupy, bo
jest tam większy wybór, są
mniejsze kolejki, itd.
Druga spawa - dlaczego w bogatej (jak się wydaje) gminie J-L nie ma służb
z prawdziwego zdarzenia,
które dbałyby o porządek,
zieleń itd. Chyba że się mylę,
a jak są takie służby, to bardzo
mizernie im to idzie!
Trzecia sprawa - radni,
burmistrzu, co z parkiem na
osiedlu koło basenu? Kiedy

LISTY, OPINIE, POLEMIKI
6 grudnia czekałam na dowóz materiałów budowlanych
na moją działkę. Zadzwoniłam
do pani prezes ogrodu działkowego „Odra”, z prośbą
o klucz od bramy ogrodu.
Powiedziała, że jest wiatr, że
może dojść do uszkodzenia
bramy i samochodu. Klucza
nie dostałam. Spytałam, czy
mam przeciąć kłódkę? Zaczęła
mnie straszyć. Powiedziałam
jej, że napiszę do zrzeszenia.
Potem pani prezes zadzwoniła
do mnie i spytała o numer
działki, ale klucza nie udostępniła. Zadzwoniłam do zastępcy prezesa, ale nie uzyskałam

zamierzacie coś zrobić w tej
sprawie? Zobaczcie na inne
miejscowości blisko nas. A takim marzeniem na przyszłość
jest budowa Rynku i jakiejś
wieży widokowej. To by była
atrakcja! Ale to tak na marginesie. Kto wie, może tak się
kiedyś stanie. Wiem, że teraz
jest bardzo duża inwestycja
w naszym mieście, i to popieram, bo to też jest potrzebne,
ale są też inne ważne sprawy
i proszę w imieniu mieszkańców o jakąś reakcję w tych
ważnych sprawach, opisanych
w tym liście do redakcji gazety. Gdyby ktoś z radnych albo
z osób rządzących w pałacu
chciał odpowiedzieć na te
pytania, bardzo proszę.
TH

(nazwisko i adres
do wiadomości redakcji)

Opinie prezentowane w tej
rubryce nie zawsze są zgodne
z poglądami redakcji

Co z kluczami od działek?
pomocy. Poradził mi, abym,
następnego dnia zadzwoniła
grzecznie, to może mi otworzy
bramę. Tak zostało. Materiał
budowlany zrzucono na działce u mojego brata.
Już kiedyś miałam podobny incydent z panią prezes
i kluczami, gdy przywoziłam
na działkę obornik. Wtedy
przecięłam kłódkę, zapłaciłam
za nią. Na tym się skończyło.
Nie wiem, czy inni działkowcy mają podobne proble-

my, nie chodzę na zebrania.
Opiekuje się córką po wylewie
i mogłabym dostać klucz do
bramy, bo osoby z upośledzeniem ruchowym mogą
wjechać na działkę. Nigdy
tego nie żądałam, ale chyba
tak zrobię.
Czy tak powinno być, że
mamy problemy z kluczami?
Przecież ogród jest dla wszystkich działkowców.
Rufina Front

Opinie prezentowane w tej rubryce
nie zawsze są zgodne
z poglądami redakcji

Sztuką jest przyznać się do błędu
skiej absolutnie nie miała na
celu sprawić panu przykrości,
a jedynie wskazać w mojej
ocenie pewną nieprawidłowość, która absolutnie nie
powinna mieć miejsca, zważywszy na pełnienie przez
pana funkcji przewodniczącego Miejskiej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Uważam, że
zamieszczanie na tak popularnym profilu społecznościowym wpisu z tekstem,
cyt. „Nareszcie WAKACJE
- czas wyjazdów, leniuchowania i imprez z przyjaciółmi. Patent na oszukanie
straży miejskiej. Udanego

wypoczynku!” było błędem
i stoi w sprzeczności z przyjmowanym rokrocznie przez
Radę Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz zamieszczanymi przez
kolegę bardzo często apelami
do mieszkańców, odnoście
wychowania w trzeźwości
i promowania zdrowych postaw społecznych.
Niestety, w mojej ocenie pańskie wyjaśnienie,
w tym zwłaszcza dotyczące
pana odpowiedzialności, stoi
w sprzeczności z zamieszczonym przez pana wpisem.
Uważam, że właśnie jako

wieloletni radny, zasiadający
w radzie przeszło 19 lat, od
2003 nieustannie pełniący
funkcję przewodniczącego
MKRPA, powinien pan rozważniej zamieszczać wpisy
na swoim profilu, na którym
zresztą podkreśla pan swoją wieloletnią działalność
w RM.
Muszę również przyznać,
iż zupełnie niezrozumiałe,
a momentami wręcz komiczne
jest dla mnie pańskie oburzenie i przedstawianie siebie
jako osoby pokrzywdzonej,
którą, jak pan to określił,
„chce się zgnoić”, poruszoną
przeze mnie sprawą.

Czyż w pańskiej ocenie
wskazanie błędu lub nieprawidłowości jest naganne? Jeśli
tak, to faktycznie kierujemy
się innymi wartościami zarówno w życiu, jak i w pracy
w Radzie Miejskiej, co z kolei
daje mi podstawę do wysunięcia wniosku, że nie zrozumiał
kolega treści i sensu mojej
wypowiedzi na sesji, nad
czym bardzo ubolewam. Niezależnie jednak od tego, czy
pański wpis był przemyślany,
czy też bezmyślnie wklejony,
uważam, że każdy z nas popełnia błędy i wielką sztuką jest
umieć się do nich przyznać,
wyciągnąć wnioski i za nie

(KAT)

Przejrzysta Oława
zaprasza

2/2014

Anna Leszczyńska

przeprosić. Dlatego wierzę,
że w przyszłości z większym
rozmysłem, rozwagą i zastanowieniem będzie kolega
zamieszczał wpisy na swoim
profilu i stosował się do idei
przyjętego przez RM Gminnego Programu Profilaktyki.
z wielką życzliwością
Anna Leszczyńska

radna Rady Miejskiej

2/2014
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„Niegościnna” Akademia
Marcinkowice

Turniej futsala

archiwum oławskiej „Akademii Talentu”

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

(POL)

REKLAMA

REKLAMA

Uczestnicy mikołajkowego turnieju w Marcinkowicach

REKLAMA

bliczność. W grupie I wygrała
„Akademia Talentu”, a w drugiej - Sokół Marcinkowice.
W turnieju wystąpiło 130
zawodników. Zawody sędziował Szczepan Kobel. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.
Organizatorzy dziękują za
pomoc przy przeprowadzeniu
turnieju - wójtowi gminy Oława
Janowi Kownackiemu, dyrekcji
SP w Marcinkowicach, wolontariuszom z Gimnazjum nr 1
w Oławie oraz rodzicom.

REKLAMA

Zawody rozegrano 7 grudnia 2013, w kategoriach wiekowych: młodzik, orlik oraz żak.
W najstarszej grupie występowali zawodnicy z roczników
2001-2002. Bezkonkurencyjne
okazały się dwa zespoły oławskiej „Akademii...”, trenowane
przez Pawła Nabiałczyka. Zwycięzcy strzelili 24 bramki, tracąc tylko trzy. Miejsca trzecie
i czwarte zajęły dwie drużyny
Sokoła Marcinkowice.
W turnieju orlików poziom był bardziej wyrównany,
a poszczególne mecze trzymały w napięciu do końca.
Zwyciężył zespół „Akademii
Talentu”, pod wodzą Rafała
Koziny, przed dwiema drużynami Sokoła Marcinkowice.
Na koniec zagrali adepci
piłki nożnej z rocznika 2005
i młodsi, którzy wykazali duże
zaangażowanie. Oklaskiwała
ich licznie zgromadzona pu-

REKLAMA

Fundacja „Akademia
Talentu” zorganizowała po
raz czwarty piłkarski turniej
mikołajkowy, w marcinkowickiej hali sportowej
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List poparcia

archiwum ZSS w Oławie

Wyrażam poparcie dla inicjatywy pana Mariana
Korpowskiego, przedstawionej w liście „Największy
przekręt i oszustwo Jelcza” („GP-WO” nr 52/2013)

Widzowie byli pod wrażeniem występów

Oława

Występ

Uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych odwiedzili
chorych na oddziale
dziecięcym w szpitalu
powiatowym

Jasełka w szpitalu
19 grudnia przygotowali
przedstawienie bożonarodzeniowe. Zaprezentowali swoje
talenty muzyczne i aktorskie.
Razem z publicznością przeżywali dzieje narodzin Chrystusa.
Występ zwieńczyło wspólne
kolędowanie chorych i gości.

Na widowni, oprócz małych pacjentów, zasiedli ich
rodzice, personel medyczny
oddziału dziecięcego oraz
nauczyciele szkoły specjalnej
- Maria Leoniewska, Agnieszka Wierzba i Elżbieta Płuciennik.

Młodzi aktorzy pamiętali
o tym, że chore dziecko potrzebuje nie tylko lekarstw,
ale też obecności drugiego
człowieka. Otrzymali za to
gromkie brawa.
(kt)

Przepracowałem w JZS, głównie w Zakładzie
Budowy Autobusów, 34 lata i całkowicie zgadzam
się z zawartymi tam tezami oraz pytaniami, skierowanymi do ludzi, którzy przyczynili się do upadku
Jelcza.
Mam pewne dodatkowe pytania, które adresuję
do byłego dyrektora JZS Krzysztofa Rozenberga:
- Gdzie są te „barany”, które obiecał pan każdemu
pracownikowi, jeśli nie przyczyni się do uratowania fabryki i gdy zawieszał pan na jakiś czas
wypłatę nagrody jubileuszowej? Gdzie jest teraz
zakład i gdzie są te nagrody?
Następne pytanie kieruję do byłej dyrektor
Elżbiety Szczęśniak: - Gdzie są zaległe pieniądze,
niewypłacone przez syndyka, do których odzyskania namawiała pani pracowników, zachęcając ich
do podpisywania się pod pozwem zbiorowym?
Zbigniew Binkowski
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22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zbliża się wielkimi
krokami. 12 stycznia
wolontariusze będą zbierać pieniądze na zakup
specjalistycznego sprzętu
dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów. W naszym mieście
nie zabraknie atrakcji
i ciekawych fantów do
wylicytowania
Przedmioty
na licytację
- Orkiestrowa lodówkozamrażarka marki Polar
- Orkiestrowa kuchenka
mikrofalowa z grillem
- „Złota szata burmistrza”
- strój mistrzów świata
w sporcie walki kurash.
Dar ambasadora
Uzbekistanu dla burmistrza
Oławy

Oława gotowa
na WOŚP
Przygotowania do oławskiego finału trwają od września. Szefem sztabu jest Witold Niemirowski. Pomagają
mu Krystyna Cecko, Elżbieta
Wojdyła, Piotr Gawerski,
Tomasz Frischmann, Darek
Witka, Marcin Walczak, Anna
Filarowska, Estera RyznerZajadlak, Michał Konikiewicz, Dawid Karbowiak oraz
instytucje: Urząd Miejski,
Starostwo Powiatowe, Klub
Motocyklistów WRM MC
Poland, ZHP Oława i Ośrodek
Kultury. Na ulice wyjdzie 150
wolontariuszy. Każdy będzie
miał identyfikator i zaplombowaną puszkę.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Impreza
rozpocznie się już o północy,
nocnym pływaniem w „Termach Jakuba”. Pierwsze 50
metrów przepłyną burmistrz
Franciszek Październik, wiceburmistrzowie Witold Nie-

- Ławka Dobrych Serc
- Wielki Orkiestrowy Tort
z Kopaliny

arch. oławskiego sztabu WOŚP

- Piłka nożna z autografem
Jakuba Błaszczykowskiego
- Piłka nożna z autografami
piłkarzy Śląska Wrocław,
którzy zdobyli tytuł mistrza
Polski w 2012 roku
- Zestaw płyt z autografem
Raya Wilsona, z zespołu
Genesis. Pakiet trzech
płyt CD i jednej DVD
zawiera: nagranie koncertu
Genesis Classic - Live
in Poznań oraz album
Ray Wilson & StiltskinUnfulfillment

mirowski i Jerzy Hardyś, przewodniczący Komisji Kultury,
Sportu, Rekreacji i Młodzieży
Tomasz Frischmann, przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Mikoda oraz prezes
„Term Jakuba” Zbigniew
Szwarc. Mieszkańcy, którzy
przyjdą na basen o północy,
podejmą próbę ustanowienia
rekordu przepłyniętych długości - Od północy 11 stycznia
bilet bez ograniczeń czasowych będzie kosztował złotówkę - mówi Zbigniew Szwarc.
- Otwarty będzie tylko basen
sportowy. Nie prowadzimy
zapisów. Na hali basenowej
należy zgłosić się do sędziów
i na ich sygnał rozpocząć
pływanie. Płyniemy tyle, na
ile nas stać i jakim chcemy
stylem. Restauracja „Wyspa
Smaków” zapewni napoje
oraz posiłki energetyczne.
Można popłynąć więcej niż
jeden raz, a w międzyczasie odpocząć na trybunach.
W takim przypadku długości
zostaną zsumowane, tak jak
liczba osób, i podane do publicznej wiadomości na na naszej stronie internetowej oraz
facebooku, a także na scenie
podczas finału WOŚP, przed
„światełkiem do nieba”.

Gigantyczna wersja tego
renifera również trafi na aukcję

arch. oławskiego sztabu WOŚP

- Karnet (bez ograniczeń)
na siłownię, w Centrum
Odnowy Biologicznej
„Wellness”

„Złota szata burmistrza”
- kto i za ile ją kupi?

arch. oławskiego sztabu WOŚP

- Płyta z autografem Katie
Melua

- Gigantyczny renifer
- podarunek od mamy
Oliwiera, która dzięki
wykonanym własnoręcznie
małym reniferom zbierała
pieniądze na specjalistyczny
wózek dla synka

Wylicytować można orkiestrową
lodówko-zamrażarkę oraz
kuchenkę mikrofalową

arch. oławskiego sztabu WOŚP

- Pakiet 4 indywidualnych
lekcji śpiewu pod okiem
sopranistki Izabeli Smoleń
- Orkiestrowe gadżety zegar, poduszka, koszulki,
kubki, kalendarz
- Egzemplarz „Playboya”
z łyżwiarkami - Martą Wójcik
i Aidą Bellą oraz autografem
jednej z nich
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Coś dla fanów sportu - futbolówki z autografami piłkarzy

Zespół „Łzy”

Gwiazdą niedzielnego
wieczoru będzie zespół „Łzy”.
W krwiobusie wrocławskiego
PCK będzie można oddać
krew. W wielkim namiocie
Centrum Rozwoju Dziecka,
między 13.00 a 18.00, Niepubliczne Przedszkole „Kredka”
przeprowadzi gry i zabawy dla
dzieci. Rodzice będą mogli
zabrać swoje pociechy do
logopedy i skorzystać z darmowej konsultacji.
Nie zabraknie stoisk handlowych i gastronomicznych.
Mieszkańców rozgrzeje „zupa
z jajem”, którą przygotuje
Edward Jany. Tradycyjnie
będą licytowane fanty. Wśród
nich złota szata burmistrza
i gigantyczny „renifer Oliwiera”, przekazany przez Barbarę
Kłodzińską (o mamie ciężko
chorego chłopca, która sprzedaje własnoręcznie wykonane
ozdoby choinkowe, by kupić
specjalistyczny wózek, pisaliśmy w poprzednich numerach
„GP-WO”).
Odbędą się pokazy samochodów rajdowych - również
pokaz driftu. To technika
jazdy w kontrolowanym poślizgu. Na Rynku stanie także
symulator dachowania. Chętni
spróbują swoich sił w prowadzeniu pojazdu w alkogoglach, bezpiecznie wcielając
się w rolę pijanego kierowcy.
Swoje umiejętności będzie

Gmina Oława

WOŚP
30 wolontariuszy w kilkunastu miejscowościach będzie kwestować 12 stycznia
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Chociaż nie będzie imprezy
towarzyszącej zbiórce, wolontariusze mają nadzieję,
że mieszkańcy nie zawiodą
i pomogą
- Nie sprawdza się organizacja imprezy towarzyszącej
zbiórce na terenie gminy, bo
miejscowości są od siebie
oddalone i trudno zebrać
wszystkich w jednym miejscu
- mówi Adriana Krakowska,
szef sztabu WOŚP Gminy

Łzy - polski zespół, grający pop-rock, istnieje od
1996 roku. Dotychczas ukazało się sześć albumów
„Łez”, z których trzy - „W związku z samotnością”, „Nie
czekaj jutro” i „The best of 1996-2006” - uzyskały status
platynowej płyty.
Popularność przyniósł zespołowi album „W związku
z samotnością”, z przebojami „Agnieszka” oraz „Narcyz”,
w 2001 roku. Muzycy przypieczętowali sukces w 2003,
kiedy utworem „Oczy szeroko zamknięte” zdobyli nagrodę
publiczności w konkursie premier na Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu. Wkrótce „Oczy szeroko zamknięte”,
w plebiscycie Radia Zet, uznano za jeden z największych
polskich przebojów XX wieku.
W kolejnych latach otrzymali również dwie Superjedynki
i trzy Mikrofony Popcornu oraz zajęli drugie miejsce
w plebiscycie Telekamer, na festiwalu „Top Trendy” i w
krajowym finale konkursu „Eurowizja 2004”.
W 2010 zespół zakończył współpracę z Anią Wyszkoni wokalistką i frontmanem grupy przez 14 lat. Anię zastąpiła
Sara Chmiel, która śpiewa w zespole do dziś. Oprócz niej
są w „Łzach” Adam Konkol (gitary), Arek Dzierżawa (bas),
Rafał Trzaskalik (gitary), Adrian Wieczorek (instrumenty
klawiszowe), Dawid Krzykała (perkusja).

można sprawdzić, jeżdżąc
z talerzem stewarta. Nowe
samochody zaprezentują strażacy i policjanci. Jeśli pogoda
dopisze, przyjadą także motocykle.
Do akcji włączyła się
również Liga Obrony Kraju. W godz. 11.00-15.00, na
Miasteczku, będzie można
sprawdzić celność, strzelając
z wiatrówki.
Szczegółowe informacje
na temat finału można znaleźć
na facebooku: www.facebook.com/final.wosp.olawa.
Spośród tych, którzy polubili
ten profil, będą rozlosowane
orkiestrowe upominki.
Kamil Tysa

ktysa@gazeta.olawa.pl

aparatki.pl
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Uwaga!
Organizatorzy proszą,
by nie parkować pojazdów
na północnej, zachodniej
i południowej części
Rynku - od godz. 10.00
w sobotę 11 stycznia, do
godz. 7:00 w poniedziałek
13 stycznia. Samochody,
które tam pozostaną,
będą odholowane
na koszt właściciela,
na parking policyjny
w Jelczu-Laskowicach.
Zastępczy parking
będzie dostępny przy
Starostwie Powiatowym.
Mieszkańców
Rynku proszą także
o wyrozumiałość,
ponieważ w niedzielę
w tej części miasta będzie
głośniej niż zwykle.

Też zagrają
z Owsiakiem
Oława. - Mimo wszytko, jak co
roku, tak i w tym przyłączamy
się do akcji. To słuszny cel
i mamy wolontariuszy, którzy
sami się do nas zgłaszają.
Niektórzy od lat, bo chcą
pomagać i brać w tym udział.
To wyjątkowe, dlatego warto
ich wspierać.
Zadanie nie jest łatwe.
Wyruszą z puszkami rano,
by kwestować pod kościołami oraz w newralgicznych
punktach miejscowości. Po
zakończeniu zbiórki muszą

dostarczyć puszki do sztabu,
który mieści się w budynku
gminy Oława, przy ul. św.
Rocha. Tam będą dyżurować
inni wolontariusze - odpowiedzialni za przeliczenie
pieniędzy i wpłacenie ich na
konto WOŚP. Wszyscy mają
nadzieję, że mieszkańcy gminy i w tym roku nie zawiodą.
Przyłączą do akcji i podzielą
groszem, by dołożyć swoją
cegiełkę i docenić pracę oraz
chęci młodych ludzi.
(WK)
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WOŚP w rytmie reggae
Jelcz-Laskowice

Licytacje i koncerty

facebook.com/RasLuta

Tegoroczny finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy zapowiada się
bardzo gorący, głównie
ze względu na jamajską
muzykę, która będzie
królować na scenie

Ras Luta wystąpi podczas finału WOŚP w Jelczu-Laskowicach. Początek koncertu o godz 18.30

- W naszym mieście
rośnie grupa miłośników
muzyki reggae, która od
dłuższego już czasu mówi
o potrzebie zorganizowania takiego koncertu - mówi
Łukasz Dudkowski, dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury, organizatora tegorocznego finału
WOŚP w Jelczu-Laskowicach. - Spełniamy więc ich
życzenie - także dlatego,
że to fajna muzyka, a imprezy w tym stylu jeszcze
u nas nie było.
Gwiazdą wieczoru będzie Ras Luta, a właściwie

Adam Taras, który już jako
dziecko pokochał rytm
jamajskiej muzyki. To najbardziej rozpoznawalna
postać muzyki reggae na
polskiej scenie muzycznej. Taras współpracuje
z jej wykonawcami i didżejami. Pierwszą solową
płytę pt. „Jeśli słyszysz”
wydał w roku 2004, a w
ubiegłym nagrał krążek
pt. „Uratuj siebie”.
Obok Ras Luty na jelczańsko-laskowickiej
scenie WOŚP wystąpi
Cheeba, czyli Grzegorz
Waluś, znany głównie
jako członek grupy „East
West Rockers” - zespołu
i grupy didżejów grających raggamufin.
Koncert Cheeba rozpocznie się o godzinie
17.00, Ras Luta wystąpi
półtorej godziny później.
Ale „Wielkie granie
w pomaganie” już od godziny 9.00. Na ulice miasta i gminy wyjdzie 150
wolontariuszy z puszkami,
którzy w tym roku będą

kwestowali na sprzęt ratujący dzieci oraz na opiekę
dla seniorów.
W tym samym czasie
przy scenie, która stanie
obok hali sportowej przy
pl. Partyzantów 1, startuje
Teatr Kulinarny i wielkie
gotowanie. Dosłownie.
Będą gotować najlepszy bigos na największej
patelni świata. Produkty
na tę tradycyjną polską
potrawę ma zapewnić
miejscowe koło łowieckie
„Szarak”. Cały dochód ze
sprzedaży bigosu trafi na
konto WOŚP. Podobnie
jak pieniądze z licytacji,
która odbędzie się około
godz. 16.00. Do wygrania
są m. in. piłki, koszulki
i gadżety od piłkarzy Śląska Wrocław, siatkarzy
Gwardii Wrocław oraz
żużlowców Sparty Betard
Wrocław.
Szczegółowy program
imprezy na plakacie.
Wioletta Kamińska

wkaminska@gazeta.olawa.pl
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Oławski Orszak Trzech Króli

Około czterech tysięcy
mieszkańców miasta i okolic
przeszło ulicami Oławy
w Orszaku Trzech Króli.
W procesji śpiewali kolędy,
w barwnych strojach i koronach wędrowali od kościoła
Matki Boskiej Pocieszenia
do Miłosierdzia Bożego, by
wraz z trzema królami oddać
cześć Bożemu Dzieciątku
Orszak prowadzili trzej
królowie, jadący na koniach.
Za nimi podążał kilkutysięczny tłum, w tym wiele
dzieci w koronach i strojach
- królów, aniołów pastuszków
i innych postaci z bożonarodzeniowej szopki. Zadowoleni byli nie tylko najmłodsi.
- To bardzo fajne wydarzenie
i cieszę się, że orszak idzie
także ulicami naszego miasta
- mówi pan Piotr, dziadek 16miesięcznej Julii Kalickiej,
która w stroju anioła dzielnie
wędrowała, trzymając dziadka za rękę. - To wyjątkowe wydarzenie i warto w nim brać
udział, głównie ze względu na
dzieci. Lepiej, że przyszły tu,
niż miałyby siedzieć w domu
przed komputerem. Wierzę,
że moja wnusia zapamięta
ten dzień.
Za namową babci w orszaku wzięły też udział Oliwia
Chudy i Julia Piasecka, która

5-letni Marcin Fojt na ramionach t

Tłumy w orszaku

miała pierwszą okazję zaprezentować swój strój aniołka.
Za kilka dni wystąpi w nim
także w szkolnych jasełkach.

Pięcioletni Marcin Fojt, jak
na króla przystało, mógł patrzyć na orszak z góry, siedząc
na ramionach taty. W koro-

nie, czerwonym płaszczu i z
berłem w ręku wyglądał jak
prawdziwy władca. - Dzięki
temu, że zostało to zorganizo-

wane w takiej formie i dzieci
mogły się przebrać, na pewno
zapamiętają ten dzień i to
święto - mówi tata Marcina,

któremu towarzyszyła 8-letnia Ewelinka, przebrana za
pastereczkę.
Orszak zorganizowały trzy
oławskie parafie: Matki Pocieszenia, Apostołów i Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Marek
Leśniak, koordynator orszaku,
przyznał, że udział tak ogromnej liczby mieszkańców mile
go zaskoczył. - Rozdaliśmy
prawie 1500 koron, a to wystarczyło zaledwie dla jednej
trzeciej uczestników orszaku.

Tłumy w jelczańskim orszaku

Najwięcej królów - każdy inny

Jelcz-Laskowice

Pochód
- Szok i niedowierzanie,
tylu osób się nie spodziewaliśmy - zgodnie przyznają
organizatorzy. Tysiące ludzi
uczestniczyło w Orszaku
Trzech Króli
Wierni przeszli z kościoła
św. Stanisława Biskupa i Mę-

Tłumy świętowały Trzech Króli w Jelczu-Laskowicach

czennika do parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Przez
całą drogę śpiewali kolędy
i pastorałki, wraz z zespołem

„Świtezianie”. W pochodzie nie
zabrakło burmistrza Kazimierza Putyry, przewodniczącego
Rady Miejskiej Henryka Kocha

i radnych Jelcza-Laskowic. To
pierwsza taka impreza w mieście. Pomysłodawca Ireneusz
Stachnio był zszokowany i jed-

nocześnie bardzo zadowolony
z frekwencji. - To przeszło moje
najśmielsze oczekiwania. Szok
totalny. Zrobiliśmy dwieście

Wioletta Gaworska z synem

koron, dwieście śpiewników,
nawet nie wiadomo kiedy to
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16-miesięczna Julia w roli anioła z ukochanym dziadkiem
Piotrkiem i babcią

z jej sprzedaży będzie
przeznaczona na pomoc
dla dzieci z zakładu
opiekuńczo-leczniczego w Jaszkotlu.
Tekst i fot.:
Wioletta Kamińska

wkaminska@gazeta.olawa.pl

Kryspin Matusewicz

Orszak zakończył się koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu scholi dziecięcej
„Apostolskie Nutki”, pod kierownictwem Malwiny Niebylskiej

Piotr Wicher

Trudno to było przewidzieć, bo
pierwszy raz go organizujemy,
ale to cenna wskazówka na
przyszłość.
Procesja zakończył się
w kościele Miłosierdzia Bożego koncertem kolęd i pastorałek, w wykonaniu scholi dziecięcej „Apostolskie Nutki”
pod kierownictwem Malwiny
Niebylskiej.
Po koncercie można też
było kupić nową autorską
płytę scholi. Część dochodu

się rozeszło. Ludzi trzeba liczyć
w tysiącach. Wspaniale, że aż

Oliwia Chudy i Julia Piasecka wędrowały w orszaku z babcią
Stanisławą, która zachęciła je do udziału i przebrania za aniołki

Kryspin Matusewicz

taty wyglądał jak prawdziwy król

Na czele oławskiego orszaku trzej królowie jechali na koniach. Za nimi podążało ponad cztery
tysiące mieszkańców miasta i okolic

Przebrania były różne, ale
dominowali królowie

Trzej królowie nieśli dary z kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika do parafii
św. Maksymiliana Marii Kolbego

tyle osób chciało w taki sposób
przeżyć to święto.
Wszystko wskazuje na to,
że Orszak Trzech Króli na stałe
zagości w Jelczu-Laskowicach.
- Chcemy, by ta tradycja trwała.
Niewykluczone, że w przyszłym
roku pokonamy dłuższą trasę,
w jeszcze większym gronie.

W tłumie nie brakowało
przebranych dzieci i dorosłych.
Stroje były różne - od królów,
aniołków i Maryi, po małych
strażaków i przerażającego diabła. Niektórzy bardzo się wyróżniali, np. Wioletta Gaworska
z synem. Ona - anioł i on - król
w karecie. Skąd pomysł na

takie przebranie? - Miałam
stary wózek, więc pomyślałam,
że go wykorzystam, zwłaszcza
że moje dziecko mogłoby marudzić, gdyby miało przejść
taki kawał. Król pojechał więc
karetą.
Gaworskiej bardzo podobał
się pomysł orszaku i ma nadzie-

ję, że takie świętowane stanie
się tradycją. - Było naprawdę
fajnie. Dzieci dobrze się sprawiły, były cudownie przebrane.
Organizacja mogła być trochę
lepsza, ale pamiętajmy, że to
pierwszy raz. Za rok na pewno
wszystko będzie zapięte na
ostatni guzik.

Kreatywność nie zna granic

Organizatorami orszaku
byli radny Ireneusz Stachnio,
Miejsko-Gminne Centrum Kultury oraz burmistrz Kazimierz
Putyra.
Tekst i fot.:
	Kamil Tysa

ktysa@gazeta.olawa.pl
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Brathanki
w Jelczu-Laskowicach
Redaguje: Kamil Tysa

ktysa@gazeta.olawa.pl
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Wernisaż
„Pędzlem i piórkiem”
- czyli wystawa malarstwa
i rysunku graficznego Patrycji
Madejskiej - 10 stycznia,
godz. 18.00

Prosto z serca
Młoda artystka jest absolwentką
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Obecnie
studiuje architekturę wnętrz
w Wyższej Szkole Humanistycznej, na wydziale artystyczno-technicznym.

Na co dzień jest instruktorką
fitness i malarką. - Sport i sztuka,
to moje życie i pasja - przyznaje.
- Maluję, odkąd pamiętam. Jako
dziecko robiłam to wszędzie,
a moje zeszyty szkolne były całe
pomazane.

Jej artystyczna droga rozpoczęła
się w Ośrodku Kultury, gdy w szóstej klasie szkoły podstawowej
mama zapisała ją na plastykę.
Zajęcia prowadziła wówczas
Anna Domańska. Poradziła rodzicom Patrycji, by zapisali córkę do
gimnazjum plastycznego. - To tam
nauczyli mnie malarstwa warsztatowego, rysunku, rzeźby oraz
sztuki użytkowej - wspomina.

2/2014

Wernisaż
Patrycji
Madejskiej
Aktualnie kontynuuje naukę.
Jej twórczość to połączenie
malarstwa i wystroju wnętrz.
Specjalizuje się w artystycznym
malarstwie ściennym.
- Wystawa „Pędzlem i piórkiem”,
to moje malarstwo prosto z serca
- mówi Patrycja. - Obrazy malowane z natchnienia, nie z przymusu. Bez wielkich przemyśleń
i stresu.

Część graficzną
wystawy stanowią rysunki tworzone piórkiem,
tuszem oraz rapidografem.
To prace w dużych formatach,
przedstawiające abstrakcyjne
układy linii równoległych.
Wernisaż odbędzie się 10 stycznia, na pierwszym piętrze Ośrodka Kultury. Początek o godz.
(kt)
18.00.

arch. Patrycji Madejskiej
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archiwum Małgorzaty Błach
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Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych ze starostą Zdzisławem Brezdeniem, od lewej:
Katarzyna Maraj i Izabela Kowalska z LO nr 1 oraz Kacper Garbowski z ZSP nr 1

Najlepsi gimnazjaliści z wicestarostą Joanną Kruk-Gręziak - Sara Kasprzak z „Trójki”, Mateusz
Jarosławski z „Dwójki” i Gracjan Cichoń z „Jedynki”

Wręczenie nagród

Mistrzowie wyłonieni

W Starostwie Powiatowym
wyróżniono najlepszych
w konkursie „I ty możesz
zostać mistrzem ortografii”

Rywalizację gimnazjalistów wygrał Mateusz Jarosławski z Gimnazjum nr 2.
Drugie miejsce zajął Gracjan

Oława

Cichoń z „Jedynki”, a trzecie
Sara Kasprzak z „Trójki”.
Wyróżniono Marka Cyganka, Bartłomieja Górskiego,

Patryka Janiszewskiego oraz
Aleksandra Mądralę.
Mistrzem ortografii w kategorii szkół ponadgimnazjal-

nych została Katarzyna Maraj
z LO nr 1. Wyprzedziła Kacpra Garbowskiego z ZSP nr 1
i Izabelę Kowalską z LO nr
1. Magdalena Klimaszewska,
Kamila Sokołowska, Patryk
Niedbalski oraz Aleksander
Reczuch zostali wyróżnieni.

Prace konkursowe oceniała komisja: Beata KuczyńskaGigołła, Aleksandra Bagińska,
Małgorzata Miętkiewicz, Halina Pawińska i Lucyna Rak.
(kt)
Fot.: archiwum
Małgorzaty Błach

Jelcz-Laskowice

Pomoc

„Opus Humanum”
zorganizowało
zbiórkę odzieży
dla potrzebujących
mieszkańców powiatu
Dzięki temu stowarzyszeniu, którego założycielami
są młodzi ludzie z miasta
i gminy Jelcz-Laskowice, 89
par spodni, 174 koszulki, 27
kurtek, 32 pary butów i 76
bluz trafiło przed świętami

Oława

Dyskusja

Co zrobić, by zwiększyć
aktywność młodzieży
w przestrzeni społecznej?
Odpowiedzi na to pytanie
szukano podczas debaty
młodzieżowej, zorganizowanej w ratuszu
„Się dzieje w Oławie, czy
nie?” - to spotkanie przygotowała i prowadziła oławska
młodzież. Było częścią procesu wdrażania lokalnego
systemu komunikacji młodzieżowej, zainicjowanego
w kwietniu 2013 przez Instytut Edukacji Społecznej.
Debatę prowadzili Magda
Wojciechowska i Justyna Kłeczek. Uczestniczyli burmistrz
Franciszek Październik, radny Tomasz Frischmann, na-

Bożego Narodzenia do ubogich mieszkańców naszego
powiatu.
- W 2010 roku zostaliśmy
dotknięci powodzią - mówi
Michał Pakosz, członek
stowarzyszenia i inicjator
zbiórki. - Odzew ludzi, którzy nam wtedy pomogli,
dostarczali jedzenie, odzież
oraz żywność - był natychmiastowy. Nie spodziewaliśmy się takiej reakcji i byliśmy pozytywnie zaskoczeni.
Chcemy się za to jakoś zrewanżować, pomagając innym. Stąd pomysł na zbiórkę
odzieży i obuwia.

Akcja przerosła oczek i w a n i a o rg a n i z a t o r ó w,
którzy dziękują mieszkańcom Jelcza-Laskowic za
to, że tak hojnie się do niej
przyłączyli. - Cieszy to, że
w naszym mieście jest tak
wielu ludzi, którzy chcą
pomagać innym - dodaje
Pakosz. - Liczymy, że będą
z nami w kolejnych akcjach
pomocowych.
Szczególne podziękowania stowarzyszenie składa
137. Środowiskowej Drużynie
Harcerskiej „Jelcz” oraz księdzu dziekanowi Januszowi
Nowickiemu.

archiwum „Opus Humanum”

Wsparli potrzebujących

Harcerze ze 137.Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Jelcz” pomogli w przygotowaniach do akcji
i w zbiórce odzieży

Cześć ubrań, zebranych
podczas akcji, już przekazano
konkretnym osobom. Pozostałe

Dzieje się, czy nie?
czelnik Wydziału Profilaktyki Uzależnień Władysław
Mondzelewski, prezes „Term
Jakuba” Zbigniew Szwarc
oraz radni Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - Paweł Brusiło
i Tomasz Świerczyński.

Dyskusja koncentrowała się
na przyszłości. Zastanawiano
się, jak zwiększyć aktywność
młodzieży. Jednym z wniosków
było stwierdzenie, że młodzi są
bardziej wiarygodni dla młodych, dlatego działania, inicjowane przez rówieśników, cieszą

się największym zainteresowaniem. Pytaniem otwartym pozostaje, jak skutecznie wspierać
działania młodzieży i stwarzać
jej dogodną przestrzeń. Swoje
wsparcie, także finansowe, zaoferował burmistrz Franciszek
Październik.

W debacie uczestniczył m.in. burmistrz Oławy Franciszek Październik (trzeci od prawej)

trafiły do punktu zbiórki odzieży, przy ul. Techników (świetlica „Opty”). Każdy zaintereso-

wany wciąż może wziąć sobie
stamtąd potrzebne rzeczy.

Debatujący uznali, że
potrzebują samoorganizacji
i umiejętności jasnego przedstawiania swoich pomysłów.
Paweł Brusiło tłumaczył, jak
bardzo ważna jest umiejętność
tworzenia projektów. W Oławie taką możliwość tworzy
od wielu lat MoSuS - Młodzi
o Sobie u Siebie.
Zgodnie stwierdzono,
że spotkanie zmotywowało

uczestników do działania.
Czekamy na rezultaty.

(WK)

(kt)
Fot.: archiwum IES

Projekt
„Się dzieje w Oławie”
Do jego realizacji może
się włączyć każdy. Więcej
informacji na: www.facebook.
com/siedziejewolawie

Izabela Kowalska, Magda Wojciechowska i Justyna Kłeczek
moderowały dyskusję
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Witamy

BARAN
(21.03-20.04)

W tym tygodniu nie licz na żadne
specjalne doznania czy przeżycia.
Cisza i spokój towarzyszyć będą
przez cały czas. Odpoczniesz,
wyciszysz się i uspokoisz. Gwiazdy
będą sprzyjały, postaraj się to
wykorzystać w grach losowych,
spróbuj szczęścia. Zapomnij
o dawnych urazach. Udane dni sobota i niedziela. Zdrowie - dobre.

byk
(21.04-21.05)

Tydzień upłynie na sprzecznych
uczuciach - od euforii po
przygnębienie. Radość w miłości
i przyjaźni oraz niepowodzenia
w interesach i finansach. Powody
do radości nie zdołają przyćmić
kłopotów z niepełnym portfelem.
Poprawa nastąpi, ale na pewno nie
w tym tygodniu. Zdrowie będzie
dopisywać, ale ostrożnie z dietą!

BLINIÊTA
(22.05-21.06)

Dużo pracy, zwłaszcza
w poniedziałek i we wtorek.
Zaplanuj dobrze czas, bo możesz
mieć kłopoty. Strata lub niezbyt
miła wiadomość - we wtorek.
Uważaj na drodze, pilnuj portfela,
nie przesadzaj w wyrażaniu sądów.
Pod koniec tygodnia miłe spotkanie
lub poprawa finansów. Stosunki
z najbliższymi będą serdeczne
i szczere.

wœród nas

mARTA SZYMAŃSKA
dance7054@gmail.com

Rubrykê „Witamy wœród nas” publikujemy
dziêki pomocy pracowników Oddzia³u
Noworodków i Oddzia³u Po³o¿niczego
Szpitala w O³awie oraz o³awskiego
Urzêdu Stanu Cywilnego

Urodzili się

Dominik Kiwacz
Maja Fabiszewska
Zuzanna Ziemba
Amelia Kopera
Oliwia Chromiec
Lena Gołąb
Julia Zelmanowicz
Mateusz Sturlis
Hanna Tymrakiewicz
Karina Łodzińska
Tymoteusz Turalczyk
Julia Konieczny
Wiktoria Szubart
Sylwester Węglarz
Franciszek Oracz
Kamil Piętka
Julia Drożdż
Olivia Leśkiewicz
Sara Szczupał-Berberana
Filip Poczapiński
Dawid Bednarczuk
Radosław Chwistek
Oliwia Majewska
Kacper Cieplik
Igor Juszczak
Stanisław Rudyk
Dominika Gawlik
Adam Józwenko
Oliwier Kozieł
Wiktora Wożniak

Witaj świecie, jestem Julia
Zelmanowicz.
Mama Ania urodziła mnie
28 grudnia. Ważę 3200 g
i mierzę 53 cm. W domu
w Bystrzycy czekają tata Jan
i siostra Magdalena (15)

To ja, Oliwia Sirko.
Przyszłam na świat 29 grudnia.
Ważę 3600 g i mierzę 56 cm.
Mieszkam w Miłoszycach
z rodzicami Małgorzatą
i Robertem oraz siostrą
Zuzią (2,5)

Nazywam się Dominika Gawlik.
Urodziłam się 29 grudnia.
Ważę 3100 g i mierzę 54 cm.
Moi rodzice to Bartłomiej
i Jadwiga. Mieszkamy
w Jelczu-Laskowicach

Gwiazdy będą sprzyjały tym, którzy
szanują miłość i potrafią się cieszyć
każdą chwilą. Masz szansę na
ekscytujące przeżycia. Szczęśliwe
dni - czwartek i sobota. W niedzielę
dopadnie cię melancholia. Gorszy
nastrój minie po spotkaniu
z życzliwą osobą. Niezbyt korzystnie
ułoży się w finansach, ale to wkrótce
minie.

Po uporaniu się z kłopotami
finansowymi uporządkuj
dokumentację i nadaj bieg
sprawom urzędowym. Dopomóż
w tym swoim bliskim, a szczególnie
członkom rodziny. W miłości
nadejdzie czas próby. Nie podchodź
zbyt kategorycznie do potknięć
partnera, bo to się odwróci przeciw
tobie. Każdy ma prawo do błędu.

(23.11-21.12)

Jestem Tymek Turalczyk.
Urodziłem się 30 grudnia.
Ważę 3800 g i mierzę 54 cm.
Moimi rodzicami są Ania i Paweł.
Mieszkamy w Oławie

To ja, Lena Gołąb.
Przyszłam na świat 30 grudnia.
Ważę 4050 g i mierzę 57 cm.
Moi rodzice to Karolina i Andrzej.
Mieszkamy w Kończycach

Cześć, nazywam się Oliwier
Kozieł.
Mama Anna urodziła mnie
30 grudnia. Ważę 3300 g i mierzę
52 cm. W domu w Miłoszycach
czekają tata Kazimierz oraz
siostry Wiktoria (7) i Klaudia (6)

Początek tygodnia - raczej
spokojny i bez niespodzianek. Od
środy pomyśl o zorganizowaniu
weekendu w gronie najbliższych.
Obowiązki zawodowe i domowe
nie sprawią większych trudności.
Możesz sobie pozwolić na
niewielkie szaleństwa finansowe,
ale nie przesadzaj. Zdrowie
i samopoczucie - świetne.

KOZIORO¯EC
(22.12-20.01)

Tydzień upłynie spokojnie
pod znakiem odpoczynku
i wykonywania zaległych prac
domowych. To zaprzątnie twoją
uwagę aż do niedzieli. Okazja do
poprawy finansów nadarzy się
w piątek, nie zwlekaj, bo ucieknie.
W sobotę - odwiedziny z daleka.
Nowe wieści poprawią humor
i pozwolą zapomnieć o kłopotach.

WODNIK
Jestem córeczką Pauliny
i Pawła Wieczorków.
Urodziłam się 30 grudnia.
Ważę 3300 g i mierze 52 cm.
Mieszkamy w Oławie

Cześć, jestem Julia Konieczny.
Urodziłam się 31 grudnia.
Ważę 3,5 kg i mierzę 53 cm.
Mieszkam we Wrocławiu
z rodzicami Dorotą i Pawłem

Nazywam się Ania Popławska.
Jestem pierwszym dzieckiem
urodzonym w 2014 roku.
Ważę 4 kg i mierzę 58 cm.
Moi rodzice to Kamila i Artur.
Mam brata Eryka (6).
Mieszkamy w Owczarach

To ja, Piotr Gieronis.
Przyszedłem na świat 1 stycznia.
Ważę 3800 g i mierzę 54 cm.
Moimi rodzicami są Klaudia
i Rafał. Mieszkamy w Oławie

PANNA

(21.01-20.02)

Możesz się rozglądać za nową
pracą, zajęciem. Dobry tydzień
na poszukiwanie nowych szans.
Wkraczaj w rozpoczęty rok
z podniesioną głową i pełen
entuzjazmu. Twoi bliscy
i przyjaciele dostarczą nowych
propozycji do przemyślenia, ale
bądź ostrożny, bo pozory mylą.
Poprawi się sytuacja finansowa
oraz zdrowie.

RYBY

(23.08-22.09)

Tydzień rozpocznie się pracowicie
i taki będzie do końca. Czeka cię
nawał pracy, ale zabierzesz się do
niej z ochotą. Masz szansę na awans,
pochwałę lub poprawę finansów,
ale wszystko zależy wyłącznie od
twoich działań i postanowień. Dobry
czas na podjęcie ważnych decyzji.
W miłości - spokój, bez niemiłych
niespodzianek.

Udane zwłaszcza poniedziałek
i wtorek. Pozostałe dni upłyną
szybko, a przytłoczy cię nawał
pilnych obowiązków. Rodzina
i przyjaciele uaktywnią się
w weekend. Skorzystaj z ich
propozycji. W miłości - radosne
oczekiwanie na coś nowego, co
niebawem nadejdzie po długim
oczekiwaniu. Zdrowie raczej dobre.

STRZELEC

LEW
(23.07-22.08)

(23.09-23.10)

(24.10-22.11)

REKLAMA

Kolejne kroki w celu poprawy
sytuacji finansowej przyniosą
raczej niewielkie efekty. Nie
przejmuj się, lepiej powiedzie się
w uczuciach. Ktoś okaże wiele
miłości i przywiązania. Doceń to, nie
bądź obojętny. W weekend wreszcie
nadejdzie oczekiwana wiadomość
z daleka. Małe kłopoty ze zdrowiem,
efekt przemęczenia.

WAGA

SKORPION

RAK

(22.06-22.07)

2/2014

(21.02-20.03)

Nazywam się Julian Pinkosz.
Jako pierwszy chłopiec w 2014
roku urodziłem się 1 stycznia.
Ważę 3700 g i mierzę 57 cm.
Moimi rodzicami są Kamila
i Daniel. Mam brata Huberta (4).
Mieszkamy w Oławie

To ja, Bartosz Michalski.
Urodziłem się 2 stycznia.
Ważę 2950 g i mierzę 51 cm.
Moi rodzice to Ewa i Paweł.
Mieszkamy w Czernicy

Nazywam się Bartek
Tarasiewicz.
Mama Marta urodziła mnie
2 stycznia. Ważę 3700 g
i mierzę 54 cm. W domu
w Jelczu-Laskowicach czekają
tata Daniel i siostra Zuzia (5)

To ja, Sylwester Pawlak.
Przyszedłem na świat 3 stycznia.
Ważę 2,5 kg i mierzę 51 cm.
Moi rodzice to Ania i Paweł.
Mieszkamy w Minkowicach
Oławskich

Trzeba będzie podejmować decyzje
nie tylko w sprawach osobistych,
także dotyczących osób z otoczenia.
Postaraj się poradzić innym, ale
nie podejmuj zobowiązań. W życiu
uczuciowym - sukces, radość i wiele
przyjemnych chwil. Masz szansę na
przeżycie ekscytującej przygody.
Finanse raczej się nie zmienią.

2/2014
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Mocno naaaaciągane...

Maślane oczy Franka
Gdy piszemy ten nasz mały
cotygodniowy felietonik, nie mamy
jeszcze stuprocentowej pewności,
ale z nasłuchu radiowo-policyjnego
wiemy, że tak chyba się stanie.
Jedną laleczkę Renatę zastąpi druga
lalunia - Paulina, trochę młodsza od
tamtej (my naród, czyli Pieprz nigdy
za bardzo kulturalni nie byliśmy,
dlatego i tym razem - sorry - kobiecie
w metryczkę zakukaliśmy).
Niedawno ścinawska marina Brzeg
z Oławą drogą wodną połączyła,
a teraz Paulina, co z Wierzbna
pochodzi, ale w Brzegu pracowała,
unią personalną oba miasta jeszcze
mocniej zintegruje.
Ale my, póki co, jeszcze nie o tym,
tylko o konkursie na nowego szefa
wydziału promocji pisać mamy. No bo
prawdopodobnie właśnie brzeskowierzbiańska Paulina go wygra,
w pokonanym polu naszego redakcyjnego kolegę, Kryspina Raptusiewicza,
pozostawiając. Kryspin na konkursie
w swoich planach pracy w XXII wiek już
wybiegał, proponując zamianę „Term
Jakuba” na Stację Kosmiczną „Alfa”.

Chciał też oławskie pierniki w kształcie
koguta produkować. Część komisji ten
pomysł od razu odrzuciła, bo im się ze
starymi piernikami, co urzędowe stołki
mimo emerytalnego lub prawie emerytalnego wieku, ciągle okupują, mocno
skojarzył. A stacja kosmiczna też ich
trochę przeraziła, bo to znaczyło, że
kolega Kryspin może (nie daj Boże!),
cały miejski urząd już teraz (na próbę),
w kosmos wysłać. Dlatego chociaż
zebrał dobre i pozytywne oceny na
konkursie, nadal będzie musiał żonkę
przy fotografowaniu wspierać, zamiast
swoje promocyjno-kosmiczne wizje za
pieniądze podatnika realizować.
My naród, czyli Pieprz, chcąc nie chcąc,
decyzję komisji konkursowej popieramy! Wiemy bowiem, że burmistrzowi
Franiowi, jako realizatorowi miejskiego
budżetu, te same panie, co od lat
w UM widuje, już się dawno opatrzyły.
A teraz, jak będzie miał przysłowiowego „doła”, to sobie do przyratuszowej
kamieniczki popędzi, na promocyjną
lalunię maślanymi ślepkami łypnie
i wtedy od razu niezbędne dla miasta
inwestycje dynamiczniej się będą
realizowały. Z własnego doświadczenia
bowiem wiemy, że chłopu w wieku „ileś
tam plus” nic tak mocnego powera nie
daje, jak ładna młoda lalunia u boku...
(Pieprz)

Cytaty tygodnia
- Proszę się nie wstydzić za nas, ewentualnie za siebie
- burmistrz Kazimierz Putyra do radnego Krzysztofa
Woźniaka, na sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, podczas dyskusji o dofinansowaniu budowy szkoły
specjalnej.
- Ty już jej lepiej nie wkładaj! - Witold Niemirowski do
Eugeniusza Engla, przed rundą finałową na noworocznych
zawodach strzeleckich Ligi Obrony Kraju. Wcześniej
Engel pomagał ładować karabinek Kazi Jasińskiej, zwyciężczyni eliminacji.

Wybrał i opracował:
Krzysztof A. Trybulski

- Nam
związkowcom jest teraz
wszystko jedno, czy to Kacper czy
- To jakaś
Kubuś, bo my jesienią i tak będziemy
bzdura totalna,
musieli hołubić trzech króli
przecież Kubuś był
oławskiego PiS - Piotrka,
księciem, a nie
Pawła i Zdzisia!
królem!

Krzysztof Trybulski

Tygodniowy
remanent
powiatowy

- Mainstreamowe
media ogólnopolskie od
kilku miesięcy wmawiają nam,
że w Oławie powinniśmy teraz
czcić inny zestaw Trzech Króli
- Melchiora, Baltazara i...
Kubusia!

...czyli strona dla
ludzi z powiatowym
poczuciem humoru

Podczas tegorocznych obchodów święta Trzech Króli w Oławie
nie brakowało akcentów politycznych i obyczajowych. Na ten drugi
element zwrócił szczególną uwagę radny miejski oraz działacz
Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Regiec (z lewej), czym wprawił w małe
emocjonalne zakłopotanie księdza wikarego Bartłomieja Radziocha
(na fot. w środku).
Na wypowiedź pisowskiego rajcy, z charakterystycznym
związkowym cynizmem zareagował natomiast szef powiatowych
struktur NSZZ „Solidarność”, Janusz Głodała (z prawej). Chyba przez
przypadek ujawnił przy tym wewnątrzpisowski bój o partyjną nominację
do walki o stanowisko burmistrza Oławy, w jesiennych wyborach
samorządowych. Dzięki temu wiemy, że ubiegać się będą o to Regiec
(Piotrek), Gwiazdowicz (Paweł) i Brezdeń (Zdzisiek)...
(KAT)

Kreską królewską...

* Dyrektor MiejskoGminnego Centrum Kultury
został nieświadomie wkręcony
w funkcję przewodniczącego
komisji rewizyjnej najpopularniejszego stowarzyszenia w okolicy. Mianowanie
odbyło się bez jego wiedzy
i woli, co nie przeszkodziło
władzom organizacji uznać
ten fakt za dokonany. Wszystko odbyło się jednak zgodnie
ze statutem, który skrywa
jeszcze niejedną tajemnicę.
Gdy dokładnie go przestudiujemy, odnajdziemy także
- poza oczywistymi celami
i zadaniami stowarzyszenia
- miejsce na ewentualną praktykę lekarską, pielęgniarską
i położniczą...
* Na największym osiedlu w Jelczu-Laskowicach,

w tajemniczych okolicznościach pojawił się szlaban.
Wieść gminna niesie, że to
Spółdzielnia Mieszkaniowa,
w trosce o swoich lokatorów,
zafundowała im prywatny
wjazd na wyłączność. Szlaban
stoi zwarty i gotowy, chociaż
kulisy jego działania są nadal
nieco zawoalowane. Istnieje
realna obawa, że niebawem
nikt postronny tam nie wjedzie,
dlatego klienci obecnego i budowanego marketu, powinni
korzystać z przysklepowych
parkingów. W gorszej sytuacji
są natomiast pracownicy tych
sklepów, którzy mają niepisany zakaz parkowania w owych
miejscach. Po uruchomieniu
szlabanu pozostanie im przerzucić się na ruch pieszy...
(Sól)

Grzegorz Pepaś

Subiektywna kronika J-L

Humorek
nie tylko powiatowy
Oława. Osiedle Sobieskiego. Wczesny, posylwestrowy poranek. Dzwoni
telefon:
- Klinika?
- Pomyłka, to prywatne
mieszkanie!
Za krótką chwilę znowu
dzwoni telefon i głos w słuchawce powtarza:
- Klinika?
- Nie! To prywatne
mieszkanie!!!
- Ziutek, co ty kumpla
nie poznajesz?! Ja się pytam, czy mogę wpaść do
ciebie i wypić klinika...
*
Miłoszyce. Do miejscowego baru wpada odrobinę
podchmielony mężczyzna
i krzyczy:
- Szczęśliwego Nowego
Roku!
- Zwariował pan? Jest
już prawie luty, a pan jeszcze życzenia noworoczne
składa?
- O rany, to się żona
wścieknie! Jeszcze nigdy
nie wracałem tak późno
z sylwestra!
*
Oława. Osiedle Zwierzyniec. Dwóch mężczyzn
pije w barze. Około północy
młodszy, już mocno podchmielony, próbuje wstać
od stolika i mówi:
- Wiesz co, stary, muszę
już iść do domu!
- A daleko stąd masz?
- Niee....Mieszkam na
Niedźwiedziej, bliziutko...
- Tak? No to chyba jesteśmy sąsiadami, bo ja też
mieszkam na Niedźwiedziej.
A jaki masz numer domu?
- Trzydzieści sześć!
- Co ty? Ja też mieszkam
w domu numer trzydzieści
sześć. Chwila... Jacuś?!
- Tata?!
*
Jelcz-Laskowice. Osiedle Hirszfelda. Podczas
kolędy ksiądz wręczył małemu chłopczykowi obrazek
z wizerunkiem świętego.
Mały Jasio obejrzał obrazek
i pyta:
- Masz ich więcej?
Ksiądz dał mu jeszcze
cztery obrazki. Jasio pooglądał wszystkie i pyta:
- A masz jakieś z dinozaurami?
*
Oława. Do kościoła
w Rynku wchodzi gej. Na
widok księdza proboszcza
z kadzidłem, krzyczy:
- Eeee lalunia, torebka
ci się pali!
Opr.: (KAT)
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►► Zatrudnię fryzjerkę lub wynajmę
salon w Marcinkowicach, 535-080816 (5)
►► Przyjmę na staż do Sekretariatu w
Szkole Językowej i Biurze Tłumaczeń
Godziny pracy od 10:00 do 18:00.
Zgłoszenia: biuro@eto.com.pl (1)
►► Szkoła Językowa poszukuje lektorów języka angielskiego. Zgłoszenia
biuro@eto.com.pl (1)

SZUKAM PRACY
►► Operator koparko ładowarki refulera watermaster, 665-747-641 (7)

PRACA
DAM PRACĘ
►► Zostań konsultantką Avon, tel.
661-199-465 (6)
►► Dodatkowa,
min.
pracalis4@gmail.com (19)

średnie,

►► Czy poszukujesz dodatkowej pracy w miejscu zamieszkania? Wynagrodzenie prowizyjne, bezpłatny pakiet szkoleń, grupa klientów na start.
Zadzwoń – Provident 662-054-860,
660-498-322 (2)

►► Przyjmę do nowego lokalu „Grota
Smaków” w Marcinkowicach osobę
do pomocy w przygotowaniu dań,
przyjmowaniu i realizacji zamówień.
Zapewniamy pracę w młodym zespole, dogodny grafik. Wymagamy: dyspozycyjność, prawo jazdy, znajomość
kuchni (książeczka). CV proszę składać na adres ak@topgastro.pl. Dodatkowe informacje 509-143-908 (1)
ZATRUDNIĘ
KIEROWCÓW Z KAT C+E.
WYMAGANE DOŚWIADCZENIE
I KOMPLET AKTUALNYCH
DOKUMENTÓW, 604-906-000 (2)

►► Zatrudnię kierowce w transporcie
międzynarodowym kat. C+E, 663366-368 (2)

►► Starszy inspektor BHP i PPOŻ szuka pracy biurowej o dowolnym charakterze. Tel. 510-768-206 (1)

►► Firma „Karaś” przyjmie elektryka z
uprawnieniami, tel. 509-828-672 do
godz. 15.00 (2)

►► Zaopiekuję się dzieckiem w swoim domu (kwalifikacje, oddzielny pokój, ogród), Oława, 723-487-057 (3)

►► Przyjmę kucharza – 793-401-553

KUPNO

►► Zatrudnię fryzjerkę, Oława ul. Własta 14/4a, 71-313-49-98 (1)

►► Kupię: szable, militaria, bagnety,
zegary, zegarki kieszonkowe i odznaki, 502-627-675 (2d)

►► Zatrudnię doświadczoną kosmetyczkę w Oławie, tel. 669-369-339 (1)

►► Kupię starocie - 663-624-214 (42)

PRACOWNIA STYLU J. GAUTIER
ZATRUDNI FRYZJERA/STYLISTĘ
NA DOGODNYCH WARUNKACH,
TEL. 881-218-196 (1)
„CHROMAX” ZAKŁAD OBRÓBKI
METALU, UL. WROCŁAWSKA 10,
JELCZ-LASKOWICE,
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA
STANOWISKO: ŚLUSARZ-SZLIFIERZ,
ŚLUSARZ – SPAWACZ.
TEL. KONTAKTOWY – 71 318 86 40;
71 381 94 85
E-MAIL: biuro@chromax.pl (3)
►► Zatrudnimy kierownika regionu
z biegłym niemieckim. Regularne
wyjazdy na teren Niemiec. Tel. 71
7336529, info@atfservice.eu (3)
►► Przyjmę osobę do pracy do sklepu w Marcinkowice. CV na adres alexpol@onet.pl, tel. 664-948-095 (2)
►► Przyjmę osobę do pracy do sklepu
w Bystrzycy, tel. 608-774-658 (1)
Przyjmę lakiernika
samochodowego na 40% lub
pomocnika, Jelcz-Laskowice,
502-329-766 (1)
►► Zatrudnię kierowcę C=E, tel. 607165-626 (4)
ZATRUDNIMY KELNERÓW/
KELNERKI Z DOŚWIADCZENIEM.
CV MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE
W RECEPCJI HOTELU LUB DROGĄ
MAILOWĄ:
recepcja@hoteljakubsobieski.pl (2)
►► Firma Sprzątająca zatrudni osoby
do pracy na terenie Stanowic koło
Oławy (praca od godziny 22:00 do
1:00) i na terenie Oławy (praca od
godziny 16:00 - 22:00 do utrzymania
czystości w obiektach biurowych i
produkcyjnych. Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca nocna w godzinach od
2 do 04:00. Numer kontaktowy 533123-444(1)
FIRMA CNC PROFI Z SIEDZIBĄ
W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZATRUDNI:
SPECJALISTĘ DO DZIAŁU
SPRZEDAŻY ORAZ INFORMATYKA
I ELEKTRONIKA. WIĘCEJ
INFORMACJI POD NUMEREM
TELEFONU 602-280-501 (1)
►► Przyjmę do pracy na etat fryzjerkę
w Kamieńcu Wrocławskim. Dobre wynagrodzenie i warunki pracy. Kontakt
71/318 59 33 (1)
►► Opiekunki osób starszych - poszukujemy kandydatek do legalnej pracy
w Niemczech. Doświadczenie i min.
podstawowy j. niemieckiego mile widziane. Tel. 729 546 140 lub 669 656
972 (5)

SPRZEDAŻ

PIASEK BUDOWLANY
- DO TYNKÓW, - DO MUROWANIA,
- POSPÓŁKA, - PODSYPKA,
- ZIEMIA POD TRAWNIKI,
TEL. 71-313-28-40,
602-690-289 (26)
►► Piasek z dowozem, różne gatunki,
71-303-48-55, 501-279-475 (7)
►► Kostka granitowa 509-248-018 (4)
►► Produkcja, sprzedaż, montaż rolet
wewnętrznych w kasecie i prowadnicach, cena 70 zł komplet, 602-342338 (25)
►► Sprzedaż lodówek i zamrażarek,
tel. 792-016-323 (3)
►► Sprzedam drewno opałowe i palety pod big bagi, tel. 609-658-433 (5)
►► Agregat prądotwórczy 230W, 2,2
kw., w bardzo dobrym stanie - 512300-620 (2)
►► Łóżko ortopedyczne - 608-722078 (2)
►► Jarmark różności. Wyprzedaż 790-223-031 (1)
►► Renault - megane i futra - 695567-167 (1)
►► Tanio. Grzejniki - „Perfekt” oraz łazienkowe - „Turkus” - 603 -912- 436 (1)
►► Sprzedam tucznika, 71-301-54-31
►► Sprzedam meble do restauracji –
bufet, stoły, fotele, stan idealny, tel.
723-034-803 (2)
►► Konie, 509-934-721 (2)
►► Sprzedam drewno kominkowe,
tel. 665-289-776 (2)
►► Opał – pocięte palety, obrzynki,
Oława, 883-050-825 (5)
►► Tanio rower męski i damski, 693436-683 (1)

LEKARSKIE
FAMIDENTAL
STOMATOLOGIA RODZINNA
to TWÓJ DENTYSTA,
Oława, ul. Rybacka 5 a,
tel. 601-89-32-32, 71-303-22-33.
Przyjmujemy codziennie od 8.00
do 20.00, soboty: 9.00 - 19.00,
w niedziele nie przyjmujemy.
Leczenie dorosłych i dzieci,
leczenie pod mikroskopem,
protetyka - naprawy
protez zębowych, chirurgia
stomatologiczna, ortodoncja,
rentgen stomatologiczny, zdjęcia
panoramiczne(2d)
►► LEKARZ STOMATOLOG – DOROTA
NAGLIK przyjmuje Oława, ul. Rybacka
5 a, tel. 601-89-32-32, 71-303-22-33
codziennie (oprócz niedziel) od 9.00
do 20.00 (2d)

►► LEKARZ STOMATOLOG, LEKARZ
MEDYCYNY – TOMASZ NAGLIK przyjmuje Oława, ul. Rybacka 5 a, tel. 60189-32-32, 71-303-22-33 codziennie
(oprócz niedziel) od 9.00 do 20.00 (3d)
►► SPECJALISTA LARYNGOLOG B.
BORTNIK przyjmuje w środy i w piątki
„Laser Dent”, ul. Wiejska 34/2, rejestracja telefoniczna od 14:30 pod numerem 71-313-88-16 (3d)
DERMATOLOG DR NAUK
MEDYCZNYCH RAFAŁ BIAŁYNICKI
- BIRULA ADIUNKT KLINIKI
DERMATOLOGII LECZENIE CHORÓB
SKÓRY: łuszczycy, trądzików,
grzybic, łysienia, brodawek, alergii,
ocena znamion NOWY ADRES:
OŁAWA, ul. SIENKIEWICZA 8
(NZOZ MEDAN). GABINET CZYNNY
W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI
w godzinach 16.00-19.00.
Konieczna rejestracja telefoniczna:
601-990-167
www.dermatologolawa.pl (6)
►► M. WAWRZYŃSKA – SPECJALISTA
CHIRURG: rektoskopia, laseroterapia,
choroby żył, osteoporoza, leczenie,
zabiegi (usuwanie znamion, brodawek, włókniaków i innych zmian skórnych), stulejki, Oława ul. Mickiewicza
41 603-606-121 (5)
►► STOMATOLOG DR N. MED. KATARZYNA ŁAGOWSKA, EasyDent Dental
Clinic, Tel. 71 301 66 66, www.easydent.pl
►► LEKARZ DENTYSTA PAULINA DROZDOWSKA, EasyDent Dental Clinic, Tel.
71 301 66 66, www.easydent.pl
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►► KARDIOLOG dr n. med. DANIEL
BŁASZCZYK.
Gabinet
prywatny
(NZOZ Medan - Zakł. Przyrodoleczniczy) Oława, ul. Sienkiewicza 8, czynny
we wtorki od 16.00 do 18.00, rej. Tel.
698-808-606 (4)

►► LEKARZ DENTYSTA LESZEK BURY,
EasyDent Dental Clinic, Tel. 71 301 66
66, www.easydent.pl
►► LEKARZ STOMATOLOG PIOTR
URBAŃSKI, EasyDent Dental Clinic,
Tel. 71 301 66 66, www.easydent.pl
►► STOMATOLOG DR N. MED.
AGNIESZKA
SZULGAN-MĄDRZAK,
EasyDent Dental Clinic, Tel. 71 301 66
66, www.easydent.pl
►► LEKARZ DENTYSTA JOLANTA KARDASZ-PAWLIK, EasyDent Dental Clinic,
Tel. 71 301 66 66, www.easydent.pl
►► GABINET ORTOPEDYCZNY dr
nauk med. LESZEK MORASIEWICZ
przyjmuje w środy 16 – 18, Oława, pl.
Zamkowy 18 (obok Domu Dziecka),
tel. 601-702-263 (3)
OŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA
AGA-MED
71-313-31-86
SPECJALISTA REHABILITACJI
MEDYCZNEJ - lek EDYTA
WOJCIECHOWSKA, leczenie
zespołów bólowych kręgosłupa,
choroby zwyrodnieniowej stawów.
Usprawnianie pacjentów ze
schorzeniami neurologicznymi,
rehabilitacja po zabiegach
(endoprotezoplastyka, artroskopia)
rehabilitacja sportowa
- ORTOPEDA - lek. MAREK BORYK
- NEUROLOG - dr ELŻBIETA TYSIĄC
dolegliwości bólowe po urazach
głowy i kręgosłupa, powikłania
cukrzycowe, bóle głowy i twarzy,
choroba alzheimera, choroba
parkinsona, przebyte udary
mózgowe, stwardnienia rozsiane,
zaburzenia snu,
- CHIRURG
- dr n med. MACIEJ GARBIEŃ
- med. estetyczna, leczenie żylaków
- ENDOKRYNOLOG
- dr n. med. KATARZYNA
ŻUKOWSKA-KOWALSKA
choroby tarczycy
- DERMATOLOG
- dr n med. ELŻBIETA PLATT
- leczenie chorób skóry: łuszczycy,
trądzików, grzybic, łysienia, alergii,
wymrażanie zmian chorobowych ,
- PSYCHIATRA - PSYCHOTERAPEUTA
WIESŁAW DAWIDZIUK
leczenie depresji, leczenie
nerwic, leczenie innych zaburzeń
psychicznych
USG - dr n med. ADAM KOWAL
specjalista chorób wewnętrznych,
certyfikat Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego. USG jamy
brzusznej, piersi, tarczycy, jąder,
węzłów chłonnych, ślinianek. USG
Doppler tętnic szyjnych, tętnic
kończyn, żył kończyn. USG Doppler
układu wrotnego
- HIRUDOLOGIA - leczenie
pijawkami,
- UROLOG KONRAD DALMTA,
- REHABILITACJA DOROSŁYCH
- PNF, masaże, ZABIEGI
PRZYRODOLECZNICZE BEZ
KOLEJEK I SKIEROWAŃ W NISKICH
CENACH (KRIOTERAPIA 9 zł,
MAGNETOTERAPIA 5 zł, LASER 6 zł
i inne). TYLKO U NAS REHABILTACJA
SYSTEMEM SLING THERAPHY
KINESIS. REHABILITACJA DZIECIĘCA
- mgr MARTA RYLAKOWSKA
- bobath, PNF, hipoterapia.
AUDIOFON ZAPRASZA CO ŚRODĘ
NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU.
Zapraszamy,
Oława, ul. Żeromskiego 3D. (1d)

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
- MGR EWELINA CHĘTKOWSKA.
*terapia dorosłych i młodzieży
*terapia par *opinie
psychologiczne
*konsultacja online.
ESENCJUM - PRYWATNY GABINET
PSYCHOTERAPII
Oława ul. Kamienna 5a/14,
tel. 790-804-466
www.esencjum-psychoterapia.pl (9)
UROLOG
LEK. MED. JACEK JASTRZĘBSKI
– SPECJALISTA UROLOG.
PRYWATNA PRAKTYKA
UROLOGICZNA, USG:
UL. ŻEROMSKIEGO 12,
NZOZ NOMED; WTOREK OD
16.00 DO 18.00, REJESTRACJA
TELEFONICZNA 71-303-43-24
PN.-PT.8.00-16.00 (20)
►► GASTROSKOPIA - Gabinet chirurgiczny: specjalista - chirurg JACEK
RUTKIEWICZ, rejestracja, tel. fax 71302-86-66 (6)
►► PRYWATNY GABINET LARYNGOLOGICZNY, LEK. MED. BOŻENA
LEŚNIAK, pn - 17.00-18.00, śr 16.3017.30 NZOZ Medica, 11 Listopada 14,
601-911-459 (2)
►► PSYCHOLOG - PSYCHOTERAPEUTA mgr JOLANTA ŻAK-KOŚCIUK, TEL.
509-903-761,
www.psychoterapia.
olawa.pl (2)
►► Esperal, 603-606-121 (6)
►► LEKARZ DENTYSTA KRZYSZTOF
OZGA, ul. Warszawska 30, Oława, tel.
539-123-444 (2)
►► LEKARZ STOMATOLOG MAGDALENA OZGA-PORADA, Oława, ul. Warszawska 30, tel. 660-700-290 (2)
►► LEKARZ DENTYSTA WŁODZIMIERZ
KOFROŃ, Oława – Rybacka 5a, 71303-22-33 (2)
►► PSYCHOLOG KLINICZNY - dr n.
hum. JOLANTA KACZMAREK-STEC,
501-681-669 (6)
►► PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY, Oława, ul. Chrobrego 20
d/27. Wtorek od 16.00. Rejestracja
telefoniczna 603-779-092. Możliwość
telefonicznego umówienia się na
inny dzień (5)
►► PSYCHOLOG, 514-120-477 (38)
►► KARDIOLOG lek. med. PAWEŁ
SIWOŁOWSKI. cena 90 zł, tel. 884884-704, Centrum Rehabilitacji i Balneologii AquaMed (kompleksowa
rehabilitacja), Oława ul. 1 Maja 33a
(I piętro Term Jakuba) (2d)
ESENCJUM
- EWELINA CHĘTKOWSKA
PRYWATNY GABINET
PSYCHOTERAPII. TERAPIA
DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY, TERAPIA
PAR, OPINIE PSYCHOLIGICZNE.
OŁAWA UL. KAMIENNA 5A/14,
TEL. 790-804-466
www.esencjum-psychoterapia.pl (2d)
►► JANINA WASILEWSKA – SCHUTTY,
specjalista chorób dzieci i medycyny
rodzinnej, HOMEOPATA przyjmuje:
OŁAWA, ul. Wiosenna 2/6 I p., (biurowiec Nowy Otok) – porady lekarskie
i homeopatyczne dla dzieci i dorosłych, - wizyty domowe. Rejestracja
telefoniczna, 602-118-041(2d)
►► SPECJALISTYCZNY GABINET PSYCHIATRYCZNY LEKARZ PATRYCJA
WOŹNICZKA. Leczenie: depresji, zaburzeń lękowych, nerwicy, psychoz,
zaburzeń odżywiania, otępień, uzależnień. Przyjmuję we Wtorki 16.0019.00 lub pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym tel. 691-923-650.
Oława (Nowy Otok) ul. Wiosenna 2/7

►► ANDRZEJ WICHER – GABINET
PRZENIESIONY DO NZOZ OMEGA ul.
Chrobrego 23D. Wtorki godz. 18, 602376-939 (1)
GABINET
ENDOKRYNOLOGICZNOPEDIATRYCZNY
DR N MED AGATA SKALSKA
SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
I PEDIATRA. PRZYJMUJE ŚRODY
15.30 - 19 OŁAWA, CHROBREGO
64A – PRZYCHODNIA EWA MED,
REJESTRACJA POD NUMEREM
71-313-70-33 (1)

ZDROWIE I URODA
BEAUTY COMPLEX SOLARIUM,
FRYZJER, KOSMETYCZKA - MASAŻ
GORĄCYMI KAMIENIAMI LUB
MISECZKAMI KOKOSOWYMI,
OPALANIE NATRYSKOWE SUNFX,
PROMOCYJNE CENY,
TEL. 71-303-34-24,
OŁAWA, MAGAZYNOWA 3 (2D)
CENTRUM KOSMETYKI
PROFESJONALNEJ „SZALIŃSKA”
OFERUJE: *ZABIEGI NA TWARZ
I CIAŁO *PIELEGNACJA DŁONI
I STÓP *FRYZJER *LASEROTERAPIA
ELIHT 3200 *FOCUSSHAPE
*OXYBRAZJA *MAKIJAŻ
PERMANENTNY *MEDYCYNA
ESTETYCZNA.
713033029, 509166914 (2D)
STUDIO KOSMETYKI „KWADRACIAK”
UL. B. CHROBREGO 23 A,
TEL. 71-313-52-54.
Trwałe przedłużanie i zagęszczanie
rzęs. Manicure japoński, manicure
hybrydowy, fale radiowe oraz
mezoterapia, mikrodermabrazja,
peeling kawitacyjny, bio skin lifting,
manicure, pedicure, tipsy NOWOŚĆ
TRWAŁE TUSZOWANIE RZĘS Laser
ipl + rf, mezoterapia igłowa(2d)
ODCHUDZAMY SKUTECZNIE,
BEZPIECZNIE,
www.centrum.olawa.pl,
71-313-25-19
*****ORGANIZUJEMY URODZINY
DLA DZIECI
www.centrum.olawa.pl
CAŁOROCZNA WYPOŻYCZALNIA
STROJÓW KARNAWAŁOWYCH
tel. 71-313-25-18, 509-102-778 (5)
►► Żelowanie, tipsy. Niskie ceny 500077-811 (1D)
ODNOVA FABRYKA PIĘKNA
OŁAWA 3 MAJA 8U/8
(wejście od podwórka)
TEL. 724-064-346
- FRYZJERSTWO, KOSMETYKA,
MAKIJAŻ PERMAMENTNY,
MIKRODERMABRAZJA,
MEZOTERAPIA, PRZEDŁUŻANIE
RZĘS, KOLORYZACJA LOREAL,
KERATYNOWE PROSTOWANIE
WŁOSÓW (2d)
►► Oczyszczanie twarzy, promocja –
35 zł, 692-877-636 (20)

►► Odchudzanie, zdrowe, bezpieczne,100% gwarancji, tel. 692 877 636

NIERUCHOMOŚCI
►► CAPRI NIERUCHOMOŚCI. Leszek
Żyto - Pośrednictwo w kupnie i sprzedaży mieszkań, domów, jednorodzinnych i działek budowlanych. Oława,
ul. Zaciszna 60/8, tel. 601-990-187
►► Biuro Nieruchomości Comfort House Kazimiera Grzeszczak – kupno i
sprzedaż mieszkań, domów, działek i
lokali. Oława, ul. 1 Maja 6/2, 660-261264, 600-340-145 lub 71-303-45-51,
www.comforthousenieruchomosci.
gratka.pl
►► HAUSE NIERUCHOMOŚCI. Z nami
bezpiecznie kupisz, sprzedasz i wynajmiesz. Pełna obsługa, kredyty. Oława,
Młyńska 2/2, tel. kom, 666-019-633,
71-303-39-96, www.hause.pl (24)
►► K O S M O S - N I E R U C H O M O Ś C I ,
ul. Młyńska 40, 55-200 Oława,
tel. 607-109-787, www.kosmosnieruchomosci.gratka.pl
►► NIERUCHOMOŚCI
LECH-DOM.
Kupno, sprzedaż, wynajem, Oława,
Piłsudskiego 27/1 (obok Urzędu Gminy), 509-826-345, 71-301-64-10, www.
lech-dom.gratka.pl.

SPRZEDAM
CAPRI – NIERUCHOMOŚCI
LESZEK ŻYTO,
OŁAWA, UL. ZACISZNA 60/8,
TEL. 601-990-187.
DO SPRZEDANIA W OŁAWIE
I OKOLICY MIESZKANIA:
1-POKOJOWE - OD 93 TYS ZŁ ***
2-POKOJOWE OD 110 TYS ZŁ ***
3-POKOJOWE OD 155 TYS ZŁ ***
4-POKOJOWE OD 185 TYS ZŁ ***
MIESZKANIA DEWELOPERSKIE OD
3150 ZŁ/M KW. DO SPRZEDANIA
W OŁAWIE I OKOLICY DOMY
JEDNORODZINNE.
OD 155 TYS ZŁ *** DZIAŁKI
BUDOWLANE OD 28 ZŁ/M KW.
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl
►► 1-pokojowe, 27 m kw., I piętro,
ok. Kasprowicza, po remoncie, meble
kuchenne 93 tys zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
►► 2-pokojowe, 53 m kw., II piętro,
Chrobrego, kamienica - 110 tys. zł,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► 2-pokojowe, 51,30 m kw, II piętro,
balkon, Iwaszkiewicza - 160 tys zł,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► 2-pokojowe, 33,50 m kw., I piętro,
balkon, deweloperskie, odbiór listopad 214 - 133 tys zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
►► 2-pokojowe, 47 m kw., II piętro,
centrum, nowe, wysoki standard 178 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► 2-pokojowe, 48 m kw., II piętro,
po remoncie, Chrobrego, kamienica, bezczynszowe – 149 tys. zł www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187 www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► 3-pokojowe, 55,65 m kw., I piętro,
Chrobrego, balkon, po remoncie 189900 zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► 3-pokojowe, 62 m kw., III piętro,
balkon, Sportowa - 194 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187
►► 3-pokojowe, 83 m kw., I piętro,
garderoba, po przebudowie - 200 tys.
zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.
pl, 601-990-187
►► 3-pokojowe, 51 m kw., IV piętro,
balkon, Chopina - 155 tys. zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187

►► 3-pokojowe, 62,50 m kw., I piętro,
balkon, Chrobrego - 225 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187

►► 3-pokojowe, 54 m kw, I piętro,
balkon, Chopina - 188 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187

►► 3-pokojowe, 65 m kw., III piętro,
balkon, nowe, 2008 rok, okolice Zacisznej – 267 tys. zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187

►► 4-pokojowe, 64,10 m kw., wysoki
parter, dwa balkony, po remoncie,
Chopina - 210 tys zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
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TELEFONY
TELEFONY W DOMANIOWIE

Urz¹d Gminy		
Urz¹d Stanu Cywilnego
Parafia Nawiedzenia NMP
Gminne Centrum Kultury

- 71-301-77-35
- 71-301-77-23
- 71-301-77-42
- 71-301-77-24

TELEFONY W GMINIE O£AWA

Urz¹d Gminy		

- 71-313-30-44

Gminny Zespó³ Oœwiaty

- 71-313-46-57

TELEFONY ZAUFANIA

Telefon Zaufania Anonimowych
Alkoholików i Grup Rodzinnych - 71-321-84-03
Policyjny Telefon Zaufania - 800-120-226
Telefon Zaufania M³odzie¿owy - 71-998
Telefon Zaufania dla Uczennicy
i Ucznia 		
-71-372-04-86
Niebieska linia - dla ofiar przemocy
w rodzinie
- 801 120 002
Pomarañczowa linia - pomoc rodzinom,
których dzieci pij¹
- 801 14 00 68
Zielona linia - porady i informacje
na temat HIV i AIDS
- 22 621 33 67
TELEFONY DO SZPITALA

dyrektor 		
zastêpca dyrektora
sekretariat dyrektora
		
- fax:
naczelna pielêgniarka

- 71-301-13-13
- 71-301-13-14
- 71-301-13-11
- 71-301-13-12
- 71-301-13-91

ODDZIA£ DZIECIÊCY

ordynator 		
- 71-301-13-40
izba przyjêæ		
- 71-301-13-96
dy¿urka lekarska - 71-301-13-39 lub 58
dy¿urka pielêgniarska
- 71-301-13-37
gabinet zabiegowy
- 71-301-13-97
ODDZIA£ WEWNÊTRZNY

ordynator 		
- 71-301-13-22
sekretariat		
- 71-301-13-54
izba przyjêæ		
- 71-301-13-35
dy¿urka lekarska
- 71-301-13-34
USG:		
- 71-301-13-84
EKG 			
			
- 71-301-13-85
sala “R”		
- 71-301-13-32
ODDZIA£ CHIRURGICZNY

ordynator		
- 71-301-13-20
sekretariat		
- 71-301-13-55
izba przyjêæ: 		
- 71-301-13-47
dy¿urka lekarska - 71-301-13-44 lub 45
dy¿urka pielêgniarska 		
		
- 71-301-13-42 lub 43
sala ”R”		
- 71-301-13-46
ODDZIA£ ginekologiczno-po³o¿niczy

ordynator		
sekretariat		
izba przyjêæ		
dy¿urka lekarska
- ginekologiczno-po³o¿nicza
dy¿urka lekarska
- porodówka		
dy¿urka pielêgniarska
- ginekologiczno-po³o¿nicza
dy¿urka pielêgniarska
- porodówka		

- 71-301-13-21
- 71-301-13-53
- 71-301-13-89
- 71-301-1351
- 71-301-13-52
- 71-301-13-49
- 71-301-13-50

ODDZIA£ neonatologiczny

ordynator		
dy¿urka pielêgniarska

- 71-301-13-56
- 71-301-13-57

ODDZIA£ laryngologiczny

ordynator		
dy¿urka lekarska
dy¿urka pielêgniarska
sala operacyjna

- 71-301-13-23
- 71-301-13-61
- 71-301-13-60
- 71-301-13-62
RÓ¯NE

laboratorium		
blok operacyjny
POZ		

- 71-301-13-64
- 71-301-13-24
- 71-301-13-26

pogotowie-dyspozytor
rehabilitacja		
RTG - pracownia
ruch chorych		
centrala		

- 71-301-13-92
- 71-301-13-68
- 71-301-13-87
- 71-301-13-78
- 71-301-13-00

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

centralna rejestracja do poradni
specjalistycznych
		
		
- 71-301-13-00
		
- 71-301-13-75
		
- 71-301-13-76

►► 4-pokojowe, 71,40 m kw., I piętro,
balkon, Iwaszkiewicza - 185 tys. zł +
garaż 20 tys. zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
►► 4-pokojowe, 77,50 m kw., IV piętro, 2 balkony, garderoba, po remoncie - 220 tys. zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
►► 4-pokojowe, 71,50 m kw., wysoki
parter, balkon, Iwaszkiewicza - 214 tys
zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.
pl, 601-990-187
►► 4-pokojowe, 98 m kw., parter,
okolice Domaniowa, bezczynszowe,
taras, ogródek 200 m kw., garaż, jak w
szeregówce, po remoncie – 255 tys zł
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► 5-pokojowe, Jelcz-Laskowice, 84
m kw., wysoki parter, balkon, Hirszfelda, po remoncie – 230 tys zł www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187
►► Domy jednorodzinne w Oławie,
powierzchnia od 80 m kw. do 220 m
kw., cena od 257 tys zł www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
►► Domy jednorodzinne w okolicach
Oławy, powierzchnia od 100 do 350 m
kw., cena od 120 tys zł www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
►► Działki budowlane w Oławie i
okolicy, powierzchnia od 747 m kw.
do 2200 m kw., cena od 27zł/m kw.
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI BUDOWLANE O POW.
OD. 800 DO 1200 M KW. W PEŁNI
UZBROJONE POŁOŻONE W OŁAWIE
NA TERENIE NIEZALEWOWYM
TEL. 71-303-40-11, 691-691-638 (2d)
SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE
O POW. OD 900 M KW. DO 1000 M
KW. POŁOŻONE W OŁAWIE. MEDIA:
PRĄD I WODA. CENA 100 ZŁ/M KW.
TEL. 71303-39-01, 691-691-638 (2D)
WWW.DOMNASZAFIROWEJ.PL
DOM W CENIE MIESZKANIA (2d)
►► Działki budowlane w Wiązowie
pow. 10 ar – 25 ar, cena od 30 zł/m kw,
świetna lokalizacja tel. 692-471-877
www.dzialkiwiazow.pl (4d)
►► Sprzedam lub wynajmę pawilon
wolnostojący handlowo-usługowy z
zapleczem socjalnym, 30 m kw., Chrobrego, tel. 605-292-921, 606-625-272
►► Działka budowlana w Niemilu 26
arów. (woda, kanalizacja) przy drodze
asfaltowej - 2900 zł/ ar, możliwość podziału na dwie działki 791-756-848 (11)
►► Sprzedam lokal handlowy 40 m
kw., 1 Maja 46 A, 697-061-052 (2)
►► Sprzedam działki budowlane Oława - Nowy Otok, tel. 662-098-391 (2)
►► Sprzedam mieszkanie willowe 64
m kw.+ 500 m kw. działka, Radwanice
koszt 340 tys. do negocjacji, tel. 501169-184, 509-689-040 (2d)
►► * Okazja* Mieszkanie w JelczuLaskowicach, ul. Tańskiego, 58 m kw.,
3-pokojowe, balkon, wysoki parter,
155 tys www.PROSPERHOME.pl 506540-120
►► Mieszkanie 3-pokojowe z balkonem, 63 m kw- 170 tys BN 506-540120
TYLKO U NAS 0% PROWZJI
I UBEZPIECZENIE GRATIS
NA MIESZKANIA NOWE
DEWELOPERSKIE W SIECHNICACH,
ŚWIĘTEJ KATARZYNIE, KAMIEŃCU
WROCŁAWSKIM I JELCZULASKOWICACH. MIESZKANIA O
RÓŻNYM METRAŻU. NISKIE CENY.
ZAPRASZAMY PROSPERHOME
506-540-120 (1d)

►► ** Dobra oferta** Mieszkanie w
Jelczu-Laskowicach,
2-pokojowe,
35,70 mkw, I piętro z balkonem 130
tys 506-540-120 www.PROSPERHOME.pl
►► Działki budowlane: Chwałowice60 tys, Jelcz-Laskowice- 90 tys, Dębina- 62 tys, Miłoszyce-80 tys, Kopalina95 tys (24 ar), BN 506-540-120
►► **Atrakcyjne** Dom nowy wolno
stojący, do zamieszkania, bardzo ładny, 499 tys BN 506-540-120
►► * Okazja* Dom w okolicy JelczaLaskowic, po remoncie z dużą działką- tylko 252 tys., BN 506-540-120

►► Sprzedam pole rolne o powierzchni 1,36 ha we wsi Piskorzówek gm.
Domaniów. Tel. 71-301-71-26 (2)
►► Sprzedam mieszkanie, parter,
dwupokojowe, Chrobrego, 667-067420 (1)
►► Sprzedam mieszkanie, Oława, 28
m kw., dwupokojowe, kuchnia z aneksem, Kościelna, 797-541-226 (5)
►► Działka siedliskowa o pow. 1 ha,
cena 30 zł/m kw., bez pośredników,
507-697-666 (1)
►► Działki budowlane Jaczkowice –
Oława, 607-699-236 (5)

►► Sprzedam nowe mieszkanie, wykończone pod klucz, 70 m kw w centrum, 4 pokoje, klimatyzacja, III piętro,
167500 zł Oława tel. 508-295-115 (2d)

►► Sprzedam działkę w Stanowicach,
w pełni uzbrojoną, 15,25 ara, tel. 723732-666 (3)

►► Sprzedam garaż, 602-796-753 (3)

►► Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Oławy, tel. 723732-666 (3)

►► Sprzedam działkę budowlaną – 13
a w Wójcicach – 71-318-66-34 (9)
►► Sprzedam lokal usługowy w Jelczu-Laskowicach, ul. Piastowska, 25
m kw. kontakt, 506-218-828 (1)
►► Sprzedam działkę rolną w Stanowicach, 1,36 ha, tel. 883-926-180 (1)
►► Mieszkanie, ul. Żołnierza Polskiego w Oławie, trzypokojowe,
IV p., 55 m kw., 160000 zł, tel. 530342-994 (1)
►► Sprzedam lokal w centrum Oławy,
791-369-286 (1)
►► Tanie domy pod Oławą znajdziesz
na stronie www.nieruchomosciw.eu
►► Działki budowlane w okazyjnych
cenach znajdziesz na www.nieruchomosciw.eu (2)

►► Mieszkanie 54 mkw. bez pośredników, częściowo umeblowane w
Jelczu-Laskowicach. IV piętro ul. Cegielskiego – 515-209-421 (5)
►► Mieszkanie 2 pokoje, duża kuchnia, łazienka, 4 piętro w J-L. Pilnie
118000. Tel. 694-804-083 (2)

DO WYNAJĘCIA
►► 2-pokojowe, 46 m kw., wysoki
parter, balkon, nowe, Zaciszna, umeblowane, 800 zł miesięcznie + czynsz
i opłaty licznikowe, kaucja 1500 zł,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► Lokal użytkowy w Rynku, 42 m
kw., parter, witryny parking, na każdą
działalność - 2700 zł miesięcznie +
media, kaucja, www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187

►► Dwupokojowe, przytulne, tanie, w
centrum Oławy, znajdziesz na www.
nieruchomosciw.eu (2)

►► Biura w centrum Oławy - 32 m kw.,
38 m kw., I piętro witryna, klimatyzacja, www.brzeska.olawa.pl tel.501784-299 (8)

►► Trzypokojowe, 50 m kw., X piętro,
Chrobrego, 150 tys. zł lub zamienię na
Wrocław. Dokładam się do remontu,
tel. 504-045-654 (2)

►► Lokal usługowy nowy w Centrum
Jelcza-Laskowic, niskie opłaty, BN
506-540-120

►► Tanie kawalerki w Oławie szukaj
na www.nieruchomosciw.eu (2)

►► 2-pokojowe mieszkanie, Jelcz-Laskowice 600zł +opłaty, BN 506-540120

►► 3 i 4 pokojowe mieszkania w dobrej cenie znajdziesz na www.nieruchomosciw.eu (2)

►► Nowy lokal na wynajem 41 m kw.,
ul. 3 Maja, centrum Oławy, tel. 601791-526 (2d)

►► Sprzedam mieszkanie, os. Chrobrego, 55 m kw., III p., cena 179 tys.,
tel. 794-794-393 (4)

►► Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe + piwnica, 69 mkw, nowe, wysoki parter, w Oławie ul. Lutosławskiego,
tel. 603 750 900 (2d)

►► Sprzedam razem lub osobno 3
działki budowlane każda po 14arów
możliwość podłączenia do sieci gazowej. Godzikowice ul. Spacerowa. Tel:
693 150 064, 607 304 795 (4)
►► Sprzedam mieszkanie dwa pokoje, centrum miasta, II piętro, blok,
602-241-132 (1)
►► Sprzedam dom w centrum Oławy,
698-623-537 (10)
►► Sprzedam niewielką działkę budowlaną w centrum Jelcza-Laskowic
na dom wolnostojący o wymiarach
7 x 8,5 m, tel. 508085331, zdjęcia na
mail ela@naczasie.pl (2)
►► Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 72 m kw. w Laskowicach ul.
Hirszfelda, tel. 604-944-993 (5)
►► Dom jednorodzinny w Piekarach
o pow. 106 m kw. + budynek gospodarczy 78 m kw. Cena 230 tys. zł. 515-686-088 (5)
►► Działka budowlana 4000 m kw.
pod lasem wydane warunki zabudowy przyłącze energii dobry dojazd
Brzezinki koło Jelcz Laskowice Chrząstawa Cena 40 zł/m kw. Telefon 667886-488 (6)

►► Do wynajęcia mieszkanie w centrum Oławy, dwupokojowe + aneks
kuchenny, pełne wyposażenie, 602443-638 (2d)
►► Do wynajęcia trzypokojowe, odnowione, AGD, mieszkanie w Oławie,
Chopina,I p., 800 zł + opłaty, tel. 509724-991 (6)
►► Lokal do wynajęcia – na biuro, gabinet, pow. 56 m kw., I piętro, Oława,
ul. Brzeska, Fa/VAT 603-315-907 (1d)
►► Wynajmę lokal na zakład fryzjerski, Małodworcowa 1, 509-931-509 (1)

►► Lokal 17m kw. na parterze w centrum Jelcza-Laskowic, ul. Żwirki na
biuro, handel lub usługi - 508-295103 (1)
►► Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, przy ul. 11 Listopada od
1.01.2014. Opłata 700 zł + czynsz i
media, 500-295-207 (1)
►► Kawalerka nowa, centrum miasta,
umeblowana, 800 zł + media, tel. 510336-451 (1)
NOWE LOKALE UŻYTKOWE
PO 60 m kw. KAŻDY, NA LIPOWEJ
W OŁAWIE (OD STRONY SZPITALA),
PODWYŻSZONY STANDARD,
DŁUGOTERMINOWO,
WARTO ROZMAWIAĆ
TEL 600-009-507 (1)
►► Wynajmę lub sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 49 m kw., w centrum Oławy, 536-755-042 (2)
►► Garaż do wynajęcia za stadionem,
71-313-16-28 (2)
►► Do wynajęcia lokal usługowy, ul.
Zaciszna 13 o powierzchni 77,20 m
kw., tel. 693-341-441, 693-169-284
cena do uzgodnienia (2)
►► Kawalerka w Oławie, pokój z łazienka i kuchnia. W pełni urządzone
w wysokim standardzie. Zapewniam
internet, TV-Sat, parking, tel. 606-938002 (2)
►► Wynajmę dwupokojowe mieszkanie, ul. Lutosławskiego, 800 zł + opłaty + kaucja, tel. 668-140-950 (2)
►► Mieszkanie 51 m kw., w Jelczu-Laskowicach – 782-555-764 (2)
►► Wynajmę kawalerkę, 506-076-218
►► Wynajmę słoneczne mieszkanie
dwupokojowe po remoncie, umeblowane (sypialnia, pokój dzienny,
kuchnia), wyposażone w sprzęt AGD.
750 zł + czynsz + media wg wskazań
liczników. Kaucja 1000 zł, tel. 502-102172 po 15.30 (3)
►► Mieszkanie dwupokojowe, 34 m
kw., I piętro, wyremontowane, JelczLaskowice, ul. Techników, 663-813892 (1)
►► Kawalerka, tel. 694-563-835 kontakt po 20.00 (3)
DO WYNAJĘCIA
LOKALE HANDLOWO-USŁUGOWE
W OŁAWIE I BRZEGU.
ATRAKCYJNE CENY!
”SPOŁEM” OŁAWA, TEL. 713132407,
adm@spolem.olawa.pl (8)
►► Wynajmę lokal 22,40 m kw., na
działalność usługową lub handlową,
Oława – Krótka 3 (od podwórka), tel.
668-346-560 (1)
►► Lokal w Oławie na biuro lub usługi
- 28 m kw., tel. 606-938-002 (4)
►► Parter domu, 2 pokoje, urządzony,
osobne wejście, Oława, 668-961-823
►► Wynajmę czteropokojowe mieszkanie w Laskowicach ul. Hirszfelda,
umeblowane, 650zl, wynajem plus
opłaty, tel. 604-944-993 (5)
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►► Wynajmę komfortowe mieszkanie
w Jelczu-Laskowicach salon z otwartą
kuchnią + 3 sypialnie; tylko 1000 zł.
W mieszkaniu kuchnia w zabudowie,
zmywarka, prysznic, wanna z hydromasażem, pralka; tel. 508085331,
zdjęcia na mail ela@naczasie.pl (2)
►► Wynajmę trzypokojowe mieszkanie w Laskowicach, 600 zł plus opłaty,
tel. 604-944-993 (5)
►► Wynajmę tanio mieszkanie bezczynszowe w Jelczu-Laskowicach od
01.01 tel. 606-706- 473 (2)
►► Wynajmę lokal handlowo - usługowy w Jelczu-Laskowicach , ul. Piastowska , pow. 25 m kw. Cena 1300 +
media. Kontakt 506-218-828 (2)
►► Wynajmę dom w Marcinkowicach
(90 m kw.). Tel. 782-710-029 (1)
►► Wynajmę pokój w centrum Oławy,
tel. 692-009-780 (2)
►► Domek do zamieszkania od zaraz
- 605-130-667 (5)
►► Garaż ul. Grabskiego, osiedle Słoneczne - 609-785-994 (3)
►► Mieszkanie w Oławie w Rynku
dwupokojowe po remoncie, umeblowane. 750 + opłaty + kaucja - 607080-535 (2)
►► Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 26 m kw., 71-318-74-11 (1)
►► Mam do wynajęcia na długi czas
mieszkanie jednopokojowe duże (70
m kw.) z możliwością podziału, bez
mebli, kuchnia i łazienka wyposażona kompletnie, miejsce parkingowe,
cena 1100 zł + media, tel. 602-775663 (2)
►► Wynajmę tanio dwupokojowe, 48
m kw., ul. Sportowa koło PKS, kuchnia
i łazienka wyposażone, tel. 696-395052 (1)
►► Wynajmę kawalerkę 26 m kw., w
centrum Oławy, I piętro, w pełni wyposażona, 604-694-318 (1)
►► Wynajmę nowe, w pełni wyposażone pokoje jednoosobowe dla
osób prywatnych w Marcinkowicach
z miejscem parkingowym, kontakt
535-080-816 (8)
►► Garaż do wynajęcia w centrum
Oławy, 667-224-618 (2)
►► Wynajmę lokal gastronomiczny,
urządzony w Oławie, tel. 723-034803 (2)
►► Wynajmę nowe mieszkanie dwupokojowe, 40 m kw., okolice Zacisznej, 505-853-262 (5)
►► Wynajmę salon fryzjerski w Marcinkowicach, 535-080-816 (5)
►► Mieszkanie 2 pokojowe w JelczuLaskowicach ul. Techników, 900 zł +
kaucja. Tel. 694-804-083 (2)
►► Do wynajęcia kawalerka po remoncie w Oławie, 609-840-762 (1)
BIURA DO WYNAJĘCIA
– OŁAWA NISKI CZYNSZ.
TEL. 697-016-999 (5)
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ZAMIENIĘ

►► Usługi elektryczne, 603-076-223

ELEKTRONIKA RTV

►► Zamienię mieszkanie trzypokojowe na dwupokojowe w okolicy osiedla Chrobrego, tel. 792-936-135 (1)

►► Usługi ogólno krawieckie „Krawiec
Miejski”, tel. 606-946-265, ul. 1 Maja 1
naprzeciwko kościoła św. Rocha (44)

►► Montaż i serwis anten satelitarnych, www.satix.net.pl, 602-495749 (4d)

►► Zamienię mieszkanie 48 m kw.,
parter + ogródek na trzypokojowe,
tel. 71-303-47-76 (5)

►► Archeolog – Marcin Diakowski,
www.archeoreplica.com, tel. 604593-263 (17)

►► Montaż i serwis anten naziemnych
DVB-T i satelitarnych, 602-495-749 (4d)

►► Mieszkanie 3 pokojowe z ogródkiem w Oławie przy ul. Sportowej. Zamienię z dopłatą na dom, kontakt po
godz. 18.00, tel. 789-414-929 (5)

GEODEZJA
- MAPY D/C PROJEKTOWYCH,
TYCZENIA, INWENTARYZACJE,
WSKAZANIA GRANIC,
TEL. 502-833-943, 604-957-359,
www.geostystem.olawa.pl (25)

SZUKAM
►► Pilnie poszukuje mieszkania lub
pokoju do wynajęcia w Oławie, tel.
727-527-960 (2)

KUPIĘ
►► Kupię jedno lub dwupokojowe
mieszkanie w Oławie, do II piętra,
balkon, w dobrym stanie lub nowe,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► Zdecydowani klienci kupią dom
jednorodzinny Oławie www.caprinieruchomosci.gratka.pl,
601-990187
►► Kupimy 3- lub 4-pokojowe mieszkanie, w Oławie, w bloku do II piętra,
w bardzo dobrym stanie, po remoncie
lub nowe, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187

►► Porady Architekta – dobór kolorów, tel. 697-717-861 (22)

►► Usługi elektryczne, 604-613-483

CZYSZCZENIE

►► Alarmy i monitoring, 604-613-483

►► Profesjonalne czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek, 607-916795

BHP
►► BHP szkolenia, nadzór, doradztwo,
dokumentacja wypadkowa, ocena ryzyka, tel. 603-127-445, tel./fax 71-31374-45, www.bhpolawa.pl (51)

STOLARSTWO

►► Kupię lokal usługowy 666-855484 (2d)

►► Schody i drzwi z drewna, 605-741606 (32)

►► Kupię grunt w Jelczu-Laskowicach
lub okolicy - 607-744–767 (17)

►► Meble Mix Marcin Zanin www.
meblemix.com.pl, kuchenne, szafy,
garderoby, łazienkowe oraz inne. Fachowe doradztwo, bezpłatne pomiary i solidne wykonanie. Jelcz-Laskowice, 609-034-113 (2d)

►► Kupie grunt, 603-127-445 (26)

USŁUGI OGÓLNE
►► GEODEZJA - usługi. Oława , ul. 3
Maja 4 I piętro, pok. 3 (dworzec PKS),
georob@op.pl 609-837-610, 695-560911, 697-791-987 (6)
►► GEODEZJA, www.mptgeo.pl, klasyfikacja gruntów, Marcinkowice, ul.
Sokola 6, tel. 606-929-582 (17)
GEODEZJA ABGEO
POMIARY POWYKONAWCZE,
TYCZENIE BUDYNKÓW,
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH,
PODZIAŁY DZIAŁEK, WSKAZANIA
GRANIC,
OŁAWA, Staffa 1,
TEL. 71-313-81-80, 663-734-474
www.abgeo.com.pl (1)
►► Koparko-ładowarka + młot, 601212-889 (4)
►► Elektryk – awarie, instalacje, montaż, odbiory, 608-770-478 (3)
►► Projektowanie, certyfikaty energetyczne, kierowanie budowami,
usługi budowlane PiW „BIELECKI”
Biuro: Marcinkowice, ul. Cicha 13, tel.
506-196-175, 695-777-444 (3)

►► Montaż, serwis anten satelitarnych i naziemnych DVB-T, tel. 603121-591 (3)
►► Naprawy domowe i warsztatowe
telewizorów i monitorów LCD i plazm,
tel. 603-701-066 dojazd gratis! (1)

►► Kupię grunt, 692-471-877 (2d)

►► Kupię prawa do lokalu TBS, 791625-620 (2)

►► Naprawy domowe telewizorów
LCD, plazma i kineskopowe tel. 509064-432 (4)

►► Studnie   wiercone mechanicznie,
wiercenia próbne, geologia i geotechnika, dokumentacje. Pełna oferta
na www.doma-wiert.pl, Domaniów,
tel. 604-665-879 (1)

►► Renowacje
607-916-795

►► Kupię grunty rolne, tel. 887-374712 (18)

►► Pogotowie RTV – SAT, tel. 665155-525 (23)

mebli

antycznych,

►► „BDB MEBLE”- wykonawca mebli,
na wymiar, na zamówienie, na każdą
kieszeń, pomiar - projekt - wycena montaż - serwis, www.bdbmeble.net,
tel; 500 108 785 - Marcin Ostrowski Oława - Zapraszamy (18)

AGD
AGD - SERWIS NAPRAWA
- LODÓWKI, ZAMRAŻARKI ORAZ
URZĄDZENIA SKLEPOWE, PRALKI.
DOJAZD GRATIS!
TEL. 71-302-83-70, 605-388-369 (52)
HERRMANN AGD
OŁAWA, UL. IWASZKIEWICZA 35,
TEL. 603-835-219.
PRALKI, SPRZĘT CHŁODNICZY,
GRZEWCZY ORAZ INNE.
NAPRAWA, SPRZEDAŻ. (2d)
NAPRAWA I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I AGD –
DOMOWYCH I SKLEPOWYCH –
OŁAWA, PL. ZAMKOWY 19,
TEL. 71-301-42-71, 508-267-478 (2d)
►► Zakład naprawy sprzętu AGD.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki,
maszyny do szycia i inne sprzęty AGD.
Oława – ul. Grota-Roweckiego 4, tel.
71-313-26-73, 502-868-817 (1)
►► Naprawa pralek, lodówek, zamrażarek, lad, regałów – gwarancja. Tel.
71-318-65-37, 792-016-323 (2)

►► Anteny i tunery, 604-613-483 (7)

►► KARCHER! Wykładziny, dywany,
tapicerka meblowa, NAPRAWDĘ
WARTO! 505-093-019 (2D)
►► Karcher - profesjonalne czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej
oraz samochodowej, 504-163-100 (2D)
►► Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej, samochodowej. Kompleksowe sprzątanie biur, domów, mieszkań, 724-429-736 (21)
►► Kompleksowe usługi: czyszczenie
dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej, sprzątanie domów, mieszkań, biur (również po remontach) mycie okien, profesjonalnie i tanio, tel.
503-663-375 (3)
►► Pranie tapicerki meblowej dywanów, wykładzin i foteli samochodowych 513 655 883 (8)
►► Karcher! dywany, tapicerka meblowa i samochodowa. Konkurencyjne ceny - 509-083-386. Zapraszamy!
►► Czyszczenie dywanów wykładzin,
tapicerek meblowych i samochodowych, 71-313-93-65, 504-910-168 (1)
►► Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek meblowych i samochodowych, 71-313-93-65, 504-910-168 (5)

TRANSPORT
SPEED-TRANS.
USŁUGI TRANSPORTOWE.
BUSY 3,5,8-PALETOWE,
TEL. 721-584-990 (2d)
TRANSPORT KONTENEROWY,
PODSTAWIANIE KONTENERÓW
POD GRUZ, ZŁOM I ŚMIECI
TEL. 501-278-422 (1)

►► Olavia Taxi całodobowa, tel. 691166-605 (2d)
►► Usługi transportowe. Chętnie
podejmę współpracę, tel. 507-053028 (3)
►► Ducato maxi, kraj zagranica, 693372-032 (1)
►► Usługi transportowe, tel. 665-150778 (1)
►► Transport, przeprowadzki kraj
zagranica, tanio, weekendy, 664-117076 (9)

HYDRAULICZNE
►► Junkersy, kuchenki, gaz, hydrauliczne, naprawa, montaż, wodomierze, 71-313-44-39 (15)
►► Usługi hydrauliczne, remont łazienek i mieszkań 693-753-029, 71-30152-59 (41)
►► Instalacje centralnego ogrzewania, wody sanitarnej, instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe. Hydrauliczne – c.o., woda, gaz, 501-278-041,
501-714-308, 71-302-94-71 (1)
►► Instalacje c.o., wod-kan, gazowe,
kotły, kuchenki, junkersy, wodomierze, Polan, 601-754-709 (5)
►► Junkersy, naprawa, wymiana Vailant, Termet, Saunier Duval, Senseo,
Ariston, 501-278-041, 501-714-308,
71-302-94-71 (1)
POGOTOWIE HYDRAULICZNE 24 H.
INSTALACJE WOD-KAN, C.O., GAZ,
UDRAŻNIANIE KANALIZACJI.
PROFESJONALIZM, RZETELNOŚĆ,
FACHOWE DORADZTWO,
KONTAKT:
667-545-633, 603-991-144 (4)
►► B&S Usługi hydrauliczne. Ogrzewanie, wod-kan, udrażnianie rur i
kan., tel. 71-301-42-74, kom. 795-877954 (5)

BUDOWLANE
►► Adaptacje poddaszy. Kompleksowe remonty mieszkań i łazienek, 71301-52-59, 693-753-029 (39)
►► Remontowo-budowlane,
312-688 (4)

889-

ETKA-PROJEKT.
OŁAWA, UL. CHROBREGO 17/3.
PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE
BUDOWAMI. 10 000 PROJEKTÓW
TYPOWYCH DOMÓW DO WYBORU.
www.etka.pl
tel. 603-685-925, 71-303-28-05 (41)
►► Malowanie wnętrz i fasad, 889312-688 (4)
►► Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietów 71-392-05-19, 691-268795 (20)

►► Transport bus 1.5 t. Przeprowadzki, 693-372-032 (1)

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

►► Wypożyczalnia, przyczep i lawet,
tel. 504-004-772, 508-295-104 (23)

►► Docieplenia budynków, 607-916795

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

►► Cyklinowanie solidnie podłóg i
schodów, 697-143-799 (1d)

►► Przewóz osób, tanio, 604-332147 (1d)

WYNAJEM KOPARKI GĄSIENICOWEJ
24 T, TEL. 501-278-422 (1)

►► Tani transport bus 1.1, 604-441548 (2)

►► Malowanie, gładzie, wykańczanie
poddaszy, regipsy, panele, przeróbki
hydrauliczne, kafle, 698-623-537 (9)

►► Przewóz mebli, 661-515-308 (1d)
PRZEWÓZ OSÓB, WYNAJEM
BUSÓW, AUTOBUSÓW, WESELA.
TEL. 601-780-731(2d)
►► Transport: tłuczeń, piasek, ziemia,
żwir, zboża 797-515-252 (36)
►► Tani transport samochodem dostawczym, 693-103-666 (13)

►► Remonty: klinkier, papa termozgrzewalna, wymiana drzwi, docieplanie, podbitki, 698-623-537(9)
PRACOWNIA PROJEKTOWA „ABT”,
UL. BRZESKA 26/9, OŁAWA,
www.abtprojekt.pl,
TEL/FAX. 71-303-36-99,
abt_olawa@o2.pl
PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY (14)

►► Gładzie, malowanie, panele, regipsy, kafle, tanio i solidnie, docieplenia,
500-254-830 (2d)
►► Usługi remontowo-budowlane.
Tanio, szybko i solidnie, 663-625229 (3)
►► Świadectwa energetyczne tel. 885
243 771 (4)
►► Ciesielstwo-dekarstwo, 697-177730 (7)
►► Usługi remontowo-budowalne od
A do Z (ślusarstwo), 723-636-532 (8)
►► Usługi budowlane - Kafelkowanie,
Malowanie, Panele i inne, tel. 725143-324 (19)
►► Tynki maszynowe gipsowe, 888087-667 (9)
►► Malowanie, kafelkowanie, wykończenie wnętrz, 607-893-073 (3)
►► Cyklinowanie bezpyłowe i renowacja schodów, 600-170-178 (29)
►► Tynki tradycyjne, docieplanie
poddaszy, regipsy, 697-106-011 (2)
►► Usługi remontowo-budowlane,
łazienki, kuchnie – kompleksowo.
Schody kamienne, podłogi, elewacje.
Referencje, tel. 666-975-843 (4)
►► Remonty i wykończenia od A do
Z, tel. 782-495-853 (5)
►► Remonty łazienek, wymiana instalacji – woda, gaz, elektryka, glazura,
603-807-479 (5)
►► Malowanie, panele, regipsy, gładzie, kafelki. Solidnie – 501-528-186 (2)
►► Koparko-ładowarka, roboty ziemne, 509-806-585 (10)

UROCZYSTOŚCI
►► Dekoracje ślubne, komunijne
kompleksowo (kościół, sala, auto, bukiet ślubny, wypożyczenie pokrowców, art. weselne itp.) Kwiaciarnia w
DH Kwadraciak, ul. Chrobrego 23a,
Pasaż Tesco, ul. 3 Maja 51, Oława,
www.kameliaolawa.pl tel. 603-122603 (26)
►► Chłodnia na wesela 604-421-959
►► Dekorowanie sal weselnych, kościołów, wynajem fontanny czekoladowej, wypożyczanie dekoracji weselnych, 691-969-370 (37)
►► Stypy od 25 zł/os. Tel. 530-705770 (13)
►► Wystrój kościołów, 503-041-449

FOTOGRAFIA

TELEFONY

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe
9 9 9
Stra¿ Po¿arna		
9 9 8
Stra¿ Miejska		
9 8 6
Komenda Powiatowa Policji 9 9 7
Pogotowie Wod. - Kan.
9 9 4
Pogotowie Gazowe
9 9 2
Sanepid
- 71-313-38-21
Zagro¿enie epidemi¹
-600-779-259
Telefony o³awskie
Komenda Powiatowa Policji
			
-71-313-20-41
Szpital Powiatowy
-71-301-13-00
Stra¿ Miejska		
-71-301-12-22
Stra¿ Miejska
Patrol zmotoryzowany
- 601-146-905
Stra¿ Gminna		
-71-313-25-83
Kom. Powiatowa PSP
-71-313-40-45
Pogotowie Energet.
-71-313-29-06
Zak³. Wod. i Kan.
-71-303-95-21
Zak³ad Gazownictwa
-71-313-23-61
Dom Pomocy Spo³ecz.
-71-313-91-03
Dzienny Dom Pobytu
-71-313-29-91
Polski Czerwony Krzy¿
-71-313-23-25
Dworzec PKS O³awa
-71-313-72-32
Oœrodek Kultury
-71-313-28-29
K¹pielisko OCKF
-71-313-21-89
Dom Dziecka		
-71-313-20-51
Punkt Konsultacyjny Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie
-71-313-25-17
Miejski Zespó³ Ekonomiczno
-Administracyjny Szkó³
-71-313-25-70
Inf. LOT		
- 801-703-703
Urzêdy pocztowe
UP nr 1, ul. 1 Maja
UP nr 3, ul. Wroc³awska
UP nr 4, ul. B. Chrobrego
UP nr 5, ul. Iwaszkiewicza
		

-71-318-71-16
-71-318-71-17
- 71-318-71-18
-71-318-71-19

PARAFIE
MB Pocieszenia
MB Ró¿añcowej
Mi³osierdzia Bo¿ego
Œw. Ap. Piotra i Paw³a

-71-313-22-41
- 695-630-418
-71-313-86-88
-71-313-27-23

URZÊDY W o£AWIE
Starostwo Powiatowe
-71-313-94-33
Powiatowy Urz¹d Pracy
-71-313-90-33
Prokuratura		
-71-313-40-11
S¹d Rejonowy		
-71-313-24-44
Urz¹d Skarbowy
-71-303-94-39
Informacja podatkowa
-71-303-94-33
Urz¹d Miejski O³awa
		
- 71-303-55-01/02
Urz¹d Stanu Cywilnego
-71-313-38-58
Powiatowy Zarz¹d Drogowy
			
-71-303-30-19
Sanepid		
-71-313-38-21
ZUS		
-71-303-98-00
Telefony w j-l
Jednostka Ratowniczo
- Gaœnicza PSP
Komisariat Policji

-71-318-81-62
-71-318-15-97

URZÊDY
Urz¹d Miasta i Gminy
-71-318-16-11
Urz¹d Stanu Cywilnego
-71-381-71-12
Powiatowy Urz¹d Pracy
-71-318-33-46
Zak³ad Gospodarki
Komunalnej
-71-318-80-17
Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej TBS
-71-318-81-47
Zespó³ Ekonomiczno		
-Administracyjny Szkó³ -71-318-15-12
PARAFIE

►► Fotografia VIDEO-FOTO-CYFRA
„U PAWŁA”, 607-165-625 (1)

NMP Królowej Polski
Stanis³awa Biskupa
Maksymiliana Kolbego

►► www.fotoreklama.olawa.pl

URZÊDY POCZTOWE

►► www.fotoreklama.olawa.pl

UP ul. Folwarczna
UP ul. Liliowa		
UP ul. Wroc³awska
UP ul. Techników

►► www.fotoreklama.olawa.pl
►► www.fotoreklama.olawa.pl
►► www.fotoreklama.olawa.pl
►► WWW.STUDIOHQ.PL
►► Stylowa Fotografia Ślubna, www.
paulagracja.com (22)

-71-318-81-03
-71-318-15-55
-71-318-13-74
-71-318-71-07
-71-318-71-08
-71-318-71-09
-71-318-71-10

inne
TOWARZYSTWO OPIEKI
NAD ZWIERZÊTAMI
			
- Jelcz-Laskowice
- O³awa		

-71-318-22-89
-71-313-51-11
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VIDEOFILMOWANIE
►► Video-foto-cyfra “U Pawła”, przegrywanie VHS na DVD, tel. 607-165625 (1)
►► www.arturstudio.eu, 888 664 585
►► Video-Cyfra Andrzej, 605-741-660
►► Videofilmowanie, tel. 508-295104 (23)
►► www.pacyfikstudio.pl tel. 607 307
821(44)
►► Zgrywanie z kaset VHS na DVD.
3 Maja 8u/2a. 792 502 051 (2d)
►► Nietypowe, nowoczesne, satysfakcjonujące - www.moviecocktail.pl
505-350-052 (20)
►► Videofilmowanie - Miskra Video –
606-855-427 www.video-wesele.pl (4)

ZESPOŁY
►► Dj Robi - wesela, integracje, plenery, scena - doświadczenie - ponad 16
lat www.djrobi.pl 507-053-028 (21)
►► ZGRANA PARA, 692-717-384 (13)
►► FOR-YOU, tel. 604-421-959 (21)
►► Muzyczna Obsługa Imprez RadiDj,
663-634-904 (33)
►► LIMIT, 697-792-933 (37)
►► DJ, 781-660-311 (37)
►► Zespół K&K. Atrakcyjne ceny 600-232-074 (41)
►► www.tuttifruttiband.pl, tel. 600726-426 (15)

TŁUMACZENIA
►► Tłumacz przysięgły j. niemieckiego JAKUB MOŻEJKO, briefy, dokumenty, Tel. 502-125-909 (24)

►► Tłumacz przysięgły j. niemieckiego KRYSTYNA JONKO (dokumenty
samochodowe, USC, sądowe i inne),
tel./fax 71-311-59-24, 604-287-675 (15)
BIURO TŁUMACZEŃ ETO.
TŁUMACZENIA
ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE,
OŁAWA, UL.BRZESKA 19,
71-318-10-50, 501-621-443 (1)
►► Mgr EWA JÓZKÓW – tłumacz
przysięgły j. niemieckiego, tel. 605292-921 (2d)
►► Vision jobs - tłumaczenia przysiegłe i zwykłe wszystkie języki. Oława,
ul. Magazynowa 3/9, 71-758-4840,
www.visionjobs.com(23)

KOMPUTERY
►► Pogotowie i serwis komputerowy,
rozwiążę każdy problem, dojazd do
klienta, 10-letnie doświadczenie, tanio,
szybko, solidnie, tel. 603-715-185 (49)
►► S-Computers: komputery, kasy
fiskalne, serwis, NC +, PLAY. Nowy adres: 3 Maja 8u/2a. 792 502 051 (2d)
►► Serwis i naprawa laptopów,
komputerów i kas fiskalnych sklep
komputerowy JWJ sp. jawna Oława
ul. Żeromskiego 2 tel. 71 303-41-14
Jelcz-Laskowice ul. Chabrowa 14 tel.
71-318-36-08 (5)

RÓŻNE
Biuro rachunkowe „ZAWEX”
Ewa Zawłodzka–Parlej,
ul. Osadnicza 21/2, Oława
– oferujemy usługi z zakresu pełnej
księgowości, ksiąg przychodów
i rozchodów, ryczałtu, kadr, płac,
rozliczeń z US i ZUS.
Kontakt: 71-303-27-31,
71-307-02-11 lub
e-mail: biuro@biurozawex.pl (2)
►► Zwrot podatku VAT budowlanego, poprowadzę księgę przychodów,
604-441-548 (2)

NAUKA

BIURO RACHUNKOWE INCOME
- KSIĄŻKI PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW,
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ,
ROZLICZENIA Z ZUS I US,
OŁAWA, UL. KUTROWSKIEGO 41,
TEL. 604-071-018, 71-734-57-33 (2d)
►► Kancelaria prawna, 604-572-968
►► Miałeś wypadek zadzwoń 501169-184 - najniższa prowizja na rynku
►► Biuro Rachunkowe Fluwenti zaprasza do współpracy. Wypełniamy
wnioski VZM - zwrot VAT na materiały
budowlane. Oława, ul. 3 Maja 6, tel
717 156 159 www.fluwenti.pl (2)

►► Dwujęzyczny Klub Malucha dzieci
3-5 lat opieka pon-pt godz.8-12 moc
atrakcji tel. 507 062 580 (2d)
►► Matematyka – korepetycje (szkoła
podstawowa i gimnazjum), 506-565100 (1)
►► Korepetycje z matematyki. Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego. Tanio, dojazd do ucznia.
607-699-173 (12)
►► Matematyka tel. 604-785-434 (5)
►► Korepetycje z j. Polskiego. Przygotowanie do matury, 883-528-320 (3)

►► Porady - kancelaria - styczeń - gratis-tel:723111743 (4)

►► Korepetycje z matematyki 25 zł,
721-024-379 (5)

►► Ale szybka gotówka - nawet 7000
zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska S.A. - 600400-295 (opłata wg taryfy operatora)

►► J. niemiecki – korepetycje 609 80
14 03 (5)

►► Pożyczki dla każdego, 666-065386 (5)
CHERRYDENT
CENTRUM STOMATOLOGICZNE
TEL. 605 33 55 11, UL. 3 MAJA 8U/6
KOMPLEKSOWA OPIEKA
STOMATOLOGICZNA
W ATRAKCYJNYCH CENACH DLA
CAŁEJ RODZINY. CHCESZ MIEĆ
PIĘKNY UŚMIECH W GODZINĘ?
WYBIERZ NAJSKUTECZNIEJSZY
SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW
ZOOM WHITE SPEED.
BEZPIECZNIE, SKUTECZNIE
I BARDZO SZYBKO. ZAPRASZAMY!
CZEKAMY NA CIEBIE! (1)

►► J. angielski - korepetycje, konsultacje, konwersacje. Zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Przygotowanie do egzaminów. 509-937-831 (4)

Małgorzacie i Januszowi Bryłkowskim
- szefostwu Firmy „Bartek Candles”
z Bystrzycy, Tomaszowi Jurczakowi,
właścicielowi Studia Reklamy „Wena”,
Wydziałowi Promocji Urzędu Miejskiego w Oławie, Michelle ĆwirkoNasierowskiej - Karczma Michelle
z Jankowic. Dziękujemy Arkadiuszowi
Przewłockiemu i Pawłowi Kochanowskiemu z Centrozłomu w Oławie, sołtys
Jaczkowic Agnieszce Kułakowskiej
i całej ekipie z tej miejscowości, Marianowi i Krzysztofowi Kułakowskim,
Bogusławie Kozak oraz Wiesławowi
Gorazdowskiemu. Bardzo dziękujemy
Helenie Masło - kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stanisławowi Oleksyszynowi. Dziękujemy
oławskim mediom - „Gazecie Powiatowej - Wiadomości Oławskie”, Oławskiej
Telewizji Kablowej, portalom internetowym www.olawa24 oraz www.OSI.
olawa.pl. Dziękujemy z całego serca
harcerzom, rodzicom i wolontariuszom,
którzy pomagali przy organizacji tego
wydarzenia. Dziękujemy uczestnikom
za ogromne zainteresowanie i życzliwą
przychylność
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“Gazeta Powiatowa
- Wiadomoœci O³awskie”
tel. i fax 71-313-70-78
internet: www.gazeta.olawa.pl;
e-mail: redakcja@gazeta.olawa.pl
55-200 O³awa, ul. Chrobrego 19;
tel. 71 313 70 78,
Jelcz-Laskowice, ul. Partyzantów 2,
tel./fax 71-318 39 88
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Jerzy Kamiñski (red. naczelny), Krzysztof
Andrzej Trybulski, Zbigniew Bachul, Edward
Bykowski, Monika Ga³uszka-Sucharska,
Wioletta Kamiñska, Agnieszka Herba i
Jacek Polasz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania,
adiustacji materia³ów i zmiany tytu³ów.
Za treœæ og³oszeñ redakcja nie ponosi
odpowiedzialnoœci i nie zwraca materia³ów
niezamówionych.
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Bogus³aw Szymañski - reklama, przetargi
e-mail: reklama@gazeta.olawa.pl

BIURA OGŁOSZEŃ

Biuro og³oszeñ w O³awie, Ma³gorzata
Najgebaur, ul. Chrobrego 19, tel. i fax
71 313 35 57, e-mail: gosia@gazeta.
olawa.pl, czynne: poniedzia³ek, wtorek,
œroda 9-17, czwartek 9-15, pi¹tek 9-17,
sobota nieczynne.
Biuro og³oszeñ w Jelczu-Laskowicach,
ul. Partyzantów 2, tel./fax 71-318-39-88,
ogloszenia@gazeta.olawa.pl
czynne: poniedzia³ek i wtorek 10.00-12.00,
œroda, czwartek i piątek - nieczynne.
Biuro og³oszeñ w O³awie,
sklep FOTOJOKER
(market JAKUB, os. Sobieskiego)
(market TESCO, ul. 3 Maja)
WYDAWCA

RYZA Sp. z o.o.,
55-200 O³awa, ul. B. Chrobrego 19,
NIP: 912-184-21-80, KRS 0000321273,
tel. 71 313 35 57
Druk: Polskapresse,
Bielany Wroc³awskie
Nakład:
9050 egz.

Potrzebuję
►► Pilnie potrzebuję odkurzacz i pralkę, tel. 691-513-041

PRZYJMĘ
►► Przyjmę ziemię w Oławie, tel. 692471-877 stałe

ZGUBIONO/ZNALEZIONO
►► Zaginęła mała czarna 3 letnia
suczka z białą wąską krawatką na
piersi. Tel. 697644540 (1)

Podziêkowania
Podziêkowania
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom „Tęcza” w Oławie składa
serdeczne podziękowania Piotrowi Pilawie, dyrektorowi Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa
w Jelczu-Laskowicach, gronu pedagogicznemu i społeczności uczniowskiej,
pracownikom, rodzicom - za zorganizowanie wieczoru wigilijnego „Życie to
nie teatr”, połączonego z kiermaszem
ozdób świątecznych i licytacją stroików
z którego dochód wyniósł 3068,56zł.
Dziękujemy Państwu za wrażliwość
i ogromne zaangażowanie. Łączymy
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w 2014 roku
**
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom „Tęcza” w Oławie składa
serdeczne podziękowania za pomoc
w organizacji sympozjum „Porozmawiajmy o autyzmie”: Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, prelegentom
i rodzicom - za profesjonalne i ciekawe
wykłady. Pani dyrektor Annie Ślipko
i pracownikom Ośrodka Kultury, Ryszardowi Żurawiowi, prezesowi Banku
Spółdzielczego w Oławie, Państwu

Redakcja

►► Angielski tel. 605-644-785 (11)
►► Angielski i hiszpański dla dorosłych, dzieci i młodzieży nowe niższe
ceny bezpłatne lekcje pokazowe konwersacje gratis tel. 507 062 580, www.
eldorado-cc.pl (2d)
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**
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom „Tęcza” w Oławie z nieukrywaną radością składa serdeczne podziękowania Sebastianowi Kotwickiemu
z firmy Inter Media Polska, wydawcy
Lokalnego Informatora Teleadresowego, za inicjatywę niesienia pomocy
podopiecznym naszego stowarzyszenia
i przekazanie darowizny na cel stowarzyszenia. Jesteśmy pod wrażeniem
Pana wrażliwości i życzliwości
**
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom „Tęcza” w Oławie składa
serdeczne podziękowania Aleksandrowi
Sienkiewiczowi - założycielowi Klubu
Miłośników Volvo „Volvopasja” w Oławie i miłośnikom samochodów Volvo,
za akcję „Generujemy radość na święta”. Ze zbiórki otrzymaliśmy 435,86 zł,
za co serdecznie dziękujemy. Jesteśmy
pod ogromnym wrażeniem Państwa
inicjatywy.
**
Inicjatorom i ludziom dobrego serca
z Bystrzycy serdeczne podziękowania za
świąteczny dar składa mama Wojtka

MOTORYZACYJNE
SKUP SAMOCHODÓW DO KASACJI
- ZA KAŻDY PŁACIMY GOTÓWKĄ,
TRANSPORT SAMOCHODU
GRATIS, WYSTAWIAMY
ZAŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
DO WYREJESTROWANIA W
WYDZIALE KOMUNIKACJI I FIRMIE
UBEZPIECZENIOWEJ.
OŁAWA UL. ZWIERZYNIECKA 11
TEL/FAX 7131-33-024, 509-582-251,
505-045-414 (11)
KUPIĘ KAŻDE AUTO DO 5000 ZŁ,
TEL. 504-004-956 (6)

►► Serwis i sprzedaż opon, prostowanie felg, Tadeusz Fudała ul. 3 Maja 24,
tel. 888-531-263 (3)
►► Blacharstwo, lakiernictwo i inne.
Stefan Rolka, Oława, ul. Turkusowa 2
(Nowy Otok), tel. 71-303-80-21, 508287-203 (2d)
►► Kupię auto do 5 tys. 889-747-799
►► Sprzedam Toyotę Yaris, rok 2003,
przebieg 150 tys., silnik 1,0 benzyna,
czerwony, stan b. dobry, tel. 691-203589 (1)

Ani i Arturowi Placzyńskim, z okazji 10. rocznicy ślubu, samych radosnych dni, zdrowia, szczęścia, pociechy z dzieci oraz
pomyślności na dalsze lata życzą rodzice oraz siostra z mężem i synem
**
Z okazji Nowego Roku życzymy darczyńcom, sponsorom, współpracownikom, wolontariuszom, rodzicom, przyjaciołom,
dużo zdrowia, radości, oraz wszelkiej pomyślności. Aby rok 2014 nie był gorszy od minionego, a zdecydowanie lepszy w życiu
osobistym i zawodowym

REKLAMA

¯yczenia
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Spojrzenie na powiat z góry.
Jest na co popatrzeć

Odlotowa Gać
To ostatnia wieś w naszym powiecie, na trasie
Oława-Brzeg. Mieszka tam ponad 450 osób. Gać
zajmuje 822 ha. Z lotu ptaka najbardziej rzucają się
w oczy duże gospodarstwo w centrum oraz boiska.
Łatwo dostrzec budynki szkoły. Przy drodze głównej
charakterystyczny jest kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego oraz hala sportowa.
Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego

Widok na Gać od strony Godzikowic

Gać od strony Brzegu

Obiekty sportowe

Tekst i fot.:
Piotr Turek

redakcja@gazeta.olawa.pl
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Wędkarstwo

Aby móc łowić...

Od 1 stycznia zmieniły się
zasady wnoszenia opłat
przez członków PZW
W okręgu wrocławskim
składkę członkowską w wysokości 68 zł wnosi członek
PZW, a członek-uczestnik
(wędkarz w wieku do 16 lat),
płaci 17 zł. Posiadacze srebrnej lub złotej odznaki PZW,
młodzież ucząca się w wieku
16-26 lat, żołnierze zasadniczej służby wojskowej, kobiety w wieku powyżej 60 lat
oraz mężczyźni powyżej 65
lat - wpłacają 34 zł. Posiadacz
złotej odznaki z wieńcami
zapłaci 17 zł.
Składka okręgowa w roku
2014 wynosi 132 zł. Zniżkowa
(66 zł) obejmuje posiadaczy
srebrnej odznaki PZW, młodzież uczącą się w wieku
16-26 lat, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej,
kobiety w wieku powyżej 60
lat oraz mężczyzn powyżej 65
lat. Posiadacz złotej odznaki
PZW zapłaci 33 zł, a członekuczestnik - 20 zł. Członek
PZW ze złotą odznaką z wień-
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Opłaty w 2014
cami jest zwolniony z tej
opłaty, podobnie jak członek,
który ukończył 80 lat (co jest
nowością.
Normalne wpisowe członka wynosi 25 zł, a młodzieżowca - 12 zł. Egzamin na
kartę wędkarską kosztuje
24,60 zł (członek-uczestnik
jest zwolniony z tej opłaty).
Za jeden dzień wędkowania płaci się 20 zł, a niezrzeszeni i cudzoziemcy muszą na
to wydać 40 zł lub zapłacić
350 zł za cały rok.
*
Przypominamy, że na terenie Dolnego Śląska, podobnie jak w całym kraju, obowiązuje rejestracja połowów
wędkarskich przez członków
okręgów PZW w Jeleniej
Górze, Legnicy, Wrocławiu
i Wałbrzychu. Rejestr połowów, należy wypełnić wg
załączonej instrukcji. Zgodnie
z art. 27 a ustawy o rybactwie
śródlądowym, kto nie posiada
zezwolenia, bądź nie stosuje
się do warunków zezwolenia
lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego

prowadzenia - podlega karze
grzywny. Na niestosujących
się do tego wymogu może być
nałożony mandat, w wysokości od 200 do 500 zł.
*
Zarząd Koła Miejskiego
PZW nr 16 w Oławie zaprasza
12 stycznia na zebranie sprawozdawcze członków koła,
które odbędzie się w klubie
„Parnas”, przy ul 1 Maja 13 d.
Początek o godzinie 10.00.
*
Skarbnik Koła Miejskiego
PZW nr 16 w Oławie przyjmuje wpłaty we wtorki i w
czwartki, w godzinach 15.30
-17.00, w sklepie wędkarskim
koło dworca PKS. W tym
samym miejscu takie sprawy
członków Koła PZW nr 19 załatwia Agata Kieda. Skarbnik
Koła PZW nr 90 „Rzemieślnik” dyżuruje w jego siedzibie,
przy ul. ks. Kutrowskiego.
*
Wszyscy wędkarze mogą
współtworzyć tę rubrykę, kontaktując się telefonicznie:
600-378-240.
(Graro)

S zukaj ą d omu

Zaginął pies mini collie-lessie.
Rudy z białym „krawatem”
pod szyją, puchaty, średniego
wzrostu do kolan. Boi się
ludzi, nie łapać na siłę, tylko
dzwonić, tel. 791-970-727 lub
695-240-292. Dla znalazcy
przewidziana nagroda

Wyjątkowo przyjazny, łagodny,
umie podać łapę, posłuszny,
towarzyski, bardzo dobry do
pilnowania, tel. 71-303-52-31

Miły, mały piesek, grzeczny,
zadbany, ładna sierść, w sam
raz do towarzystwa dzieci,
tel. 71-303-52-31

Stary, kudłaty, czarno-biały
piesek, znaleziony w Oławie,
tel. 504-211-752

Bardzo grzeczny - daje łapę,
posłuszny, ma ładną sierść,
domowy, ale dość energiczny,
wesoły, świetny towarzysz na
dłuższe spacery,
tel. 71-303-52-31

Mały kundelek, żywy, grzeczny,
wesoły, chętny do zabawy, lubi
biegać, tel. 71-303-52-31

Zadbany, posłuszny, chętnie
się bawi, dobry do pilnowania
posesji, tel. 71-303-52-31

Młody, rudy, łagodny piesek,
tel.667-735-988

Niewielki, bardzo przyjazny,
przyzwyczajony do pieszczot,
w sam raz do domu, w którym
są dzieci, tel. 71-303-52-31

Dwumiesięczny czarny kotek
z białym krawatem. Wesoły
i zdrowy, tel. 600-413-534

Rudy, nieduży, przyjacielski
piesek, tel. 504-211-752

Czarny, łagodny, nieduży
piesek, tel. 504-211-752

Trzymiesięczny kocurek,
domowy, czysty, kochający
ludzi, tel. 693-154-864
Młody, łagodny, czarnypodpalany piesek,
tel. 667-735-988

Młoda suczka, mieszaniec
husky, tel. 667-735-988

Suczka rasy jagdterier
znaleziona w Kucharzowicach,
tel. 667-735-988
Zaginął 10-letni kot Chips,
jest w trakcie leczenia,
tel. 792-510-311

Starszy, łagodny kundelek
czeka na nowy dom,
tel. 667-735-988

Wykastrowany cichy, spokojny
krótkowłosy jamniczek tel. 504211-752
Nieduży, spokojny,
wykastrowany kudłaty piesek,
tel. 504-211-752

Duży, beżowy mieszaniec
teriera, dobry do pilnowania,
tel. 667-735-988

Oddam szczenięta mieszańce malamut i owczarek niemiecki,
tel. 501-008-880

Młody, rudy mieszaniec,
tel. 667-735-988

Rudy duży, krótkowłosy
mieszaniec, tel. 504-211-752

(KT)

ktysa@gazeta.olawa.pl
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Szef działu: Krzysztof A.Trybulski

Na starcie szóstej edycji
„Zimowego Maratonu na
Raty” stanęło 230 zawodników i zawodniczek, którzy
będą się ścigali na siedmiu
sześciokilometrowych
etapach
Zawodników i kibiców,
zgromadzonych blisko jelczańskiego stawu, w niedzielne przedpołudnie 5 grudnia,
przywitała piękna pogoda,
przywodząca na myśl raczej
wiosnę niż środek zimy. Warunki do biegania były doskonałe, całość psuło jedynie
błoto w kilku miejscach, co
utrudniało bieg. Dobra pogoda
i rosnąca popularność biegania przyciągnęły na start rekordową liczbę uczestników.
- Wydaliśmy 230 numerów
startowych, tak dużo jeszcze
nas nie było - mówił przed
rozpoczęciem rywalizacji
organizator zawodów, Arkadiusz Tołłoczko, z jelczańsko-laskowickiego Klubu
Biegacza „Harcownik”.
Przed startem rozlosowano wśród uczestników
kilka nagród: darmowe starty
w Półmaratonie Ślężańskim
oraz w biegu na 10 km, or-

Dobry trener
nie odchodzi
z klubu z dnia
s.36
na dzień

Poświąteczna forma
i poszukiwania
trenera
s.35

kat@gazeta.olawa.pl

Rekordowy ZiMnaR 2014

W pierwszym etapie „ZiMnaRa 2014” wystartowało 230 biegaczy
i miłośników nordic walking

ganizowanym przez fundację
„Wroactiv” we Wrocławiu,
a także wejściówki na oławski
basen „Termy Jakuba”.
Zwycięzcą pierwszego
etapu „ZiMnaRa 2014” został Grzegorz Kiełczewski
z Wrocławia, triumfator całego cyklu sprzed roku. Uzy-

Zapisy na „Festiwal biegowy”
Podczas całego cyklu tegorocznego „ZiMnaRa”
można się zapisywać na wybrane zawody,
odbywające się w ramach Festiwalu Biegowego
„Krynica - Muszyna”, zaplanowanego na 5-7 września
2014, ze zniżką 50% do obowiązujących opłat.
Program i informacje o tej imprezie można znaleźć na
stronie www.festiwalbiegowy.pl

skał bardzo dobry czas: 21
minut i 10 sekund. Tuż za
nim zameldował się na mecie Rafał Tyburek z „Biegaj
z SCA Oława” - 21 minut
i 17 sekund, a trzecie miejsce
zajął Przemysław Gancarz
ze Szprotawy - 21 minut i 39
sekund.
Wśród pań najszybsza
była Agata Litwin, reprezentująca „RunPlanet” Wrocław,
która osiągnęła czas 24 minuty
58 sekund, zajmując 23. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Wyprzedziła Joannę Bartoszek-Kunecką z Ratowic, czas
27 minut i 18 sekund i Dorotę
Burdelak z Jelcza-Laskowic 28 minut i 39 sekund.
- Aż 9 osób przebiegło
ten etap w czasie poniżej 23
minut, a kolejnych 7 - poniżej
24 minut. To dobre wyniki,
świadczące o tym, że czeka nas
zacięta rywalizacja - mówił po
biegu Arkadiusz Tołłoczko.

230

Na pierwszym planie najlepsza trójka, zbliżająca się do mety.
Od lewej: Rafał Tyburek, Przemysław Gancarz i Grzegorz
Kiełczewski

- tylu zawodników
wystartowało
w I etapie
W niedzielę 12 stycznia
odbędzie drugi etap „Zimowego Maratonu na Raty 2014”.
Start o godz. 11.00, w lesie
przy ul. Bażantowej w Oławie.
Arkadiusz Okoń

sport@gazeta.olawa.pl
Fot.: Piotr Wicher

I tym razem w „ZiMnaRze” nie zabrakło miłośników marszów
z kijkami. Na fot.: oławianki Małgorzata Dudek (z lewej) i Teresa
Janiszewska

Najlepsi po I etapie
Mężczyźni
1. Grzegorz Kiełczewski - 21:10
2. Rafał Tyburek - 21:17
3. Przemysław Gancarz - 21:39
4. Paweł Rak - 21:43
5. Piotr Spaliński - 22:03

Kobiety
1. Agata Litwin
- 24:58
2. Joanna Bartoszek-Kunecka - 27:18
3. Dorota Burdelak - 28:39
4. Zuzanna Marek - 28:41
5. Alicja Baran - 29:20

Futsal

Turniej młodzików
i orlików
W hali OCKF, przy ulicy
Sportowej, w niedzielę
12 stycznia odbędą się
zawody młodych piłkarzy
Druga na mecie wśród pań Joanna Bartoszek-Kunecka
sprawdza czas, w jakim przebiegła pierwszy etap

Turniej czci pamięć znanego oławskiego szkoleniowca,

Zdzisława Nabiałczyka, który
wychował wielu zawodników.
Pożegnaliśmy go w 2003 roku.
1 lutego przypadają jego siedemdziesiąte urodziny.
W dwóch kategoriach wiekowych wystąpią drużyny:
oławska „Akademia Talentu”
(jako gospodarz), MKS SCA
Oława, UKS „Dwójka” Jelcz-Laskowice, Śląsk Wrocław,
UKS Brzeg oraz Piast Strzelce
Opolskie.
Do kibicowania młodym
zawodnikom zapraszamy
wszystkich sympatyków piłki
nożnej.
(POL)

archiwum „GP-WO”

Memoriał Zdzisława
Nabiałczyka

1 lutego Zdzisław Nabiałczyk obchodziłby swoje 70. urodziny.
Na turniej poświęcony jego pamięci zaprasza oławska
„Akademia Talentu”
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W kolejnej rundzie ligi
miłośników bilarda, w odmianie „8 bil”, świetnie
spisał się Michał Kliszczak,
który z pewnym opóźnieniem przystąpił do rozgrywek. Z turnieju na turniej
gra jednak coraz lepiej
i w klasyfikacji generalnej
systematycznie pnie się
w górę tabeli
Dwunastą rundę LMB
rozegrano 17 grudnia 2013,
w SKB Oława, z udziałem
11 zawodników. W pierwszej fazie walczono w dwóch
grupach, każdy z każdym. Po
czterech najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, od
których rywalizowali systemem pucharowym.
W sześcioosobowej grupie „A” najlepiej spisał się
Krzysztof Biegański. Cztery zwycięstwa i tylko jedna
porażka dały mu pierwsze
miejsce we wstępnej fazie
zawodów. Biegański pokonał
Zdzisława Wesołowskiego,
Mirosława Pańkowa, Arkadiusza Machija i Bartosza
Mydłowskiego po 2:0, a uległ
Janowi Włodarczykowi 0:2.
Drugi w grupie „A” był Bartosz Mydłowski, trzeci Arka-

„Wspinaczkowy”
Kliszczak

Czołówka tabeli
po XII rundzie

Michał Kliszczak mozolnie odrabia straty do rywali. Po zwycięstwie w XII rundzie, w klasyfikacji generalnej awansował do pierwszej
dziesiątki

diusz Machij, a czwarte miejsce, ostatnie z gwarantujących
występy w fazie pucharowej,
wywalczył Jan Włodarczyk.
W pięcioosobowej grupie
„B” faworytem był wicelider
klasyfikacji generalnej - Andrzej Niedziółka, ale najlepiej
grał Michał Kliszczak, który
przystąpił do rozgrywek dopiero w szóstej rundzie. Teraz
jednak mozolnie odrabia straty do rywali. W grupie pokonał Marcina Wrzesińskiego
i Waldemara Turzańskiego po

2:1 oraz Andrzeja Niedziółkę
2:0. Mimo porażki w ostatnim
meczu grupowym, z Dariuszem Czajką 0:2, do dalszej
fazy rozgrywek awansował
z pierwszego miejsca.
Z trójki zawodników,
walczących o drugą pozycję,
najlepiej spisał się Waldemar
Turzański. Kolejne miejsca,
dające awans, zajęli Andrzej
Niedziółka i Dariusz Czajka.
W ćwierćfinałach nie
brakowało niespodzianek.
W pierwszym meczu czwar-

Miller nowym
wiceliderem
MLB
W finale szóstego
turnieju młodzieżowej
ligi bilardowej Michał Miller
pokonał lidera, Patryka
Strzałkowskiego, i awansował na drugie miejsce
w klasyfikacji generalnej
S z ó s tą k o le jk ę ML B
2013/14, rozegrano w oławskim SKB 4 stycznia. W odmianie „10 bil” rywalizowało
12 zawodników, w tym debiutant - Bartek Waliś.
Po fazie wstępnej, do półfinału awansowali: Patryk
Strzałkowski, Adrian Kalandyk, Michał Miller i Adrian
Drohomirecki.
W pierwszym z półfinałowych pojedynków zdecydowanie górą był lider
klasyfikacji generalnej - Patryk Strzałkowski, pokonując
Adriana Kalandyka 3:0.

Drugi półfinał był bardziej zacięty, o czym świadczy końcowy wynik - 3:2.
W decydującym piątym
frejmie spokojniej grał
Michał Miller, eliminując
z walki o turniejowe zwycięstwo dotychczasowego
wicelidera - Adriana Drohomireckiego.
Mecz finałowy to kolejny dreszczowiec, a w roli
głównej znowu występował
Michał Miller. Przegrywał
z Patrykiem Strzałkowskim
już 0:2, ale w drugim starciu
pokazał, że ma nerwy ze
stali i zwyciężył 3:2.
Druga turniejowa wygrana Millera dała mu kolejny awans w klasyfikacji
generalnej MLB - tym razem aż na drugie miejsce.
*
Wi ę c e j i n f o r m a c j i
o MLB - na stronie www.
facebook.com/SkbOlawa.
*
Siódmą rundę MLB zaplanowano na sobotę 11 stycznia,
w SKB Oława, ul. Żołnierzy

Sporty walki

Zawody karate

Krzysztof Trybulski

Poolbilard

ty zawodnik grupy „B” Dariusz Czajka pokonał lidera
grupy „A” Krzysztofa Biegańskiego 3:1. W drugim
zdecydowany faworyt, lider
„generalki” Arkadiusz Machij, mimo prowadzenia
2:0, uległ Waldemarowi Turzańskiemu 2:3. W kolejnym
Bartosz Mydłowski dość
łatwo pokonał wicelidera
Andrzeja Niedziółkę 3:0.
W ostatnim meczu tej fazy
spore problemy przeżywał
Michał Kliszczak, walcząc

Michał Miller (z lewej)
po drugim turniejowym
zwycięstwie awansował na
wicelidera MLB, zastępując
na tej pozycji Adriana
Drohomireckiego (z prawej)

AK 5 - początek gier o godz.
13.00.
Czołówka tabeli
po VI rundzie
1. Patryk Strzałkowski
2. Michał Miller
3. Adrian Drohomirecki
4. Michał Hercer
5. Konrad Kalandyk
6. Maciej Nowak
7. Adrian Kalandyk
8. Maciej Miller
9. Adrian Adamski
10. Artur Babij

Turnieje Punkty
6
48
6
47
6
46
6
31
6
29
6
26
6
26
6
25
6
24
3
22

(KAT)

Miły przedświąteczny
prezent sprawił swoim
rodzicom oraz trenerowi
Przemysławowi Biegańskiemu, dziesięcioletni Kacper
Huculak, ćwiczący w oławskiej filii Wrocławskiego
Klubu Sportów Azjatyckich
„Budokan”
Uczeń Szkoły Podstawowej w Radwanicach, trenujący
w Marcinkowicach, uczestniczył w „Dolnośląskim turnieju
samuraja w karate”, rozgrywanym 21 grudnia 2013,
w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
W zawodach uczestniczyło
84 młodych karateków, z siedmiu dolnośląskich klubów,
oraz dziewięcioosobowa reprezentacja narodowa juniorów z Czech.
Kacper Huculak pojechał
do Lubania ze swoim tatą,
bez trenera Biegańskiego,
którego zatrzymały w domu
obowiązki rodzinne. Mimo
braku wsparcia ze strony
klubowego szkoleniowca,
Kacper spisał się na medal
- dosłownie i w przenośni.

z nestorem oławskiego bilarda, Janem Włodarczykiem. Przegrywał już 0:2,
ale w następnych frejmach
grał mocno skoncentrowany
i ostatecznie pokonał rywala
3:2.
W pierwszym półfinale
Czajka uległ Turzańskiemu
1:3, a w drugim Kliszczak,
po zaciętej walce, zwyciężył
Mydłowskiego 3:2.
W meczu o trzecie miejsce w turnieju Mydłowski
pokonał Czajkę 3:0. W finale

1. Arkadiusz Machij
2. Andrzej Niedziółka
3. Bartosz Mydłowski
4. Andrzej Stolarczyk	
5.Waldemar Turzański
6. Dariusz Czajka
7. Zdzisław Wesołowski
8. Krzysztof Biegański
9. Michał Kliszczak
10. Mirosław Pańków

T
12
12
9
8
12
10
11
9
7
11

Pkt
88
79
79
65
64
51
52
46
44
39

*
Relację z XIII rundy LMB,
rozegranej 7 stycznia, zamieścimy w następnym wydaniu
„GP-WO”. Kolejną zaplanowano na 14 stycznia, w SKB
Oława, przy ul. Żołnierzy
Armii Krajowej 5. Początek
gier o godzinie 18.00.
Krzysztof A. Trybulski

kat@gazeta.olawa.pl

Złoty Kacper pod choinkę
W swojej kategorii wiekowej, w konkurencji kumite, pokonał w finale kolegę
klubowego, wrocławianina
Grzegorza Siudarkiewicza,
i przywiózł do domu złoty
krążek. Gratulujemy!
*
Sportowcy z gminy Oława, ćwiczący w klubie „Budo-

kan” i osiągający coraz lepsze
wyniki, poszukują sponsorów.
Zainteresowani wsparciem
organizacyjnym i finansowym
młodych karateków, proszeni
są o kontakt z prezesem klubu
Piotrem Babiczem, tel. 602868-427.
(KAT)

Piotr Babicz

LMB

2/2014

walczyli świetnie dysponowani w tym dniu - Michał
Kliszczak i Waldemar Turzański. Pierwszego frejma
zdecydowanie wygrał Turzański, co tylko podrażniło
przeciwnika, który do końca
meczu nie popełnił ani jednego błędu i wygrał 3:1,
inkasując za to 10 punktów
do klasyfikacji generalnej.
Zadowolony był także
Turzański, bo drugie miejsce, premiowane ośmioma
„oczkami”, pozwoliło mu
zbliżyć się w „generalce” do
czwartego gracza, Andrzeja
Stolarczyka, do którego popularny „Waldi” ma już tylko
jeden punkt straty.

Krzysztof Trybulski

Poolbilard

www.gazeta.olawa.pl

Zwycięzcy w kategorii kumite, z rocznika 2004. Na
najwyższym stopniu podium Kacper Huculak, z lewej
Grzegorz Siudarkiewicz, a z prawej Norbert Kurek. Wszyscy
reprezentowali „Budokan” Wrocław
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Siatkówka

II liga
- W pierwszych dwóch setach
graliśmy tak, jakby święta się
jeszcze nie skończyły - mówił
po meczu z zielonogórskimi
akademikami atakujący Olavii Kamil Paciukanis. - Długo
nie mogłem znaleźć optymalnego zestawienia personalnego i pozycyjnego, a gdy to się
w końcu udało, to zabrakło
szczęścia, by wygrać ważnego
seta, a potem być może i cały
mecz - tak z kolei tłumaczył
trener Olavii Arkadiusz Stadnik przyczynę porażki swoich
podopiecznych
W pierwszej rundzie,
w październiku ubiegłego roku,
zielonogórzanie łatwo pokonali
u siebie oławski zespół 3:0,
w setach dwukrotnie do 16 i raz
do 15. W pojedynku rewanżowym także byli faworytami,
bo są znacznie wyżej w tabeli i wciąż liczą się w walce

MKS Olavia Oława - KU AZS UZ Zielona Góra 0:3

Poświąteczna forma i poszukiwania trenera
o awans do I ligi. Przed sobotnim pojedynkiem w Oławie,
do końca rundy zasadniczej
pozostały tylko trzy kolejki, po
których nastąpi faza play off.
Drużyny będą podzielone na
dwie grupy. W pierwszej cztery najlepsze powalczą o tytuł
mistrzowski i prawo gry w barażach o pierwszoligowy awans,
a w drugiej - cztery najsłabsze
rywalizować będą o utrzymanie
się w II lidze.
Drużynie ze stolicy Ziemi
Lubuskiej brakowało jednego
punktu meczowego, żeby zakwalifikować się do grupy mistrzowskiej. Gwarantowało go
wygranie dwóch setów w meczu z Olavią, bo przy wyniku
3:2 zwycięzca otrzymuje dwa
punkty, a przegrany 1. Nastawienie gości na wywalczenie
jednego punktu widoczne było
od pierwszych zagrań. Mocno
skoncentrowani zielonogórzanie
nie odpuszczali nawet najtrud-

Składy drużyn
MKS Olavia: Patykiewicz, Paciukanis, Nakonieczny,
Jarecki, Reczuch, Krupa, Engel, Glinka, Bryłkowski,
Pasierbowicz, Boczar i Skarżyński (libero).
KU AZS UZ Zielona Góra: Szymeczko, Klucznik,
Ruciński, Kępski, Bitner, Skibicki, Mariaskin,
Kaczurowski, Biczyk, Smętek i Zasowski (libero).

niejszych piłek, lecących po
rykoszecie daleko w trybuny.
W pierwszym secie szybko
objęli prowadzenie 4:0. W dalszej fazie trochę lepiej zagrali
gospodarze i zredukowali przewagę rywali do trzech punktów.
Przy wyniku 6:9 Michał Glinka
z Olavii zepsuł zagrywkę i to
był wyraźny przełom w secie, bo
w ciągu kilku następnych minut
przyjezdni dołożyli trzy punkty
i prowadzili różnicą aż sześciu
„oczek” - 12:6. Potem systematycznie powiększali przewagę,
nawet do dziewięciu punktów
(23:14) i z taką różnicą wygrali
pierwszego seta, 25:16.
W drugim znacznie lepiej
spisywali się gospodarze. Dość
długo byli równorzędnym partnerem, ale od wyniku 5:5 popełniali seriami proste błędy.
Jakub Pasierbowicz, atakując
z drugiej linii, trafił w siatkę,
podobnie uderzył z zagrywki
Tomasz Reczuch, a Michała
Glinkę goście zatrzymali pojedynczym blokiem. W efekcie
zielonogórzanie szybko odskoczyli na kilka punktów, do czego
w dużym stopniu przyczynił się
ich kapitan - Łukasz Klucznik.
Przede wszystkim świetnie rozgrywał, także zdobywał punkty
sprytnymi kiwkami i dobrą
zagrywką. Goście utrzymali
bezpieczną przewagę do końca

Fotogaleria z meczu na:

200
- tylu widzów obserwowało mecz
Piotr Wicher
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Kilka udanych ataków Kamila Paciukanisa (z lewej) nie wystarczyło do pokonania dobrze
dysponowanych zielonogórskich akademików

seta, a punkt, decydujący o zwycięstwie 25:17, „wywalczył” im
Łukasz Krupa z Olavii, kierując
piłkę w aut, z mocnej zagrywki.
Trzeci set początkowo przypominał poprzedni. Zespoły
długo odpowiadały atakiem
na atak, aż do stanu 6:6. Po
kolejnych świetnych zagraniach
Łukasza Klucznika (miał dobre
kiwki i jeszcze lepsze wystawy),
goście prowadzili 7:6 a potem
10:8. Od tego momentu coraz
lepiej grali gospodarze. Za

Powiedzieli po meczu
Zdaniem zawodników

Łukasz Klucznik - rozgrywający
i kapitan KU AZS

- Chcieliśmy wywalczyć w Oławie
przynajmniej jeden punkt meczowy, który
gwarantował nam udział w fazie play off
w grupie, którą utworzą zespoły z górnej
części tabeli i będą walczyć o awans do I ligi. To spowodowało,
że w pierwszym i drugim secie zagraliśmy bardzo mocno
skoncentrowani. Gdy je wygraliśmy, zapewniając sobie ten
potrzebny punkt meczowy, trochę zeszło z nas powietrze.
W kolejnym secie pozwoliliśmy więc rywalom przejąć
inicjatywę, ale obudziliśmy się w końcówce i przy większym
łucie siatkarskiego szczęścia wygraliśmy także to starcie.
Cieszę się, że miałem w tym pewien skromny udział. Udało mi
się dzisiaj wykonać kilka sprytnych kiwek oraz zdobyć parę
punktów z zagrywki. No i koledzy dobrze kończyli akcje, które
rozpoczynałem, za co im dziękuję, bo przecież w pojedynkę nie
mogłem wygrać tego spotkania.
Kamil Paciukanis - atakujący Olavii

- Pierwsze dwa sety to jeden wielki dramat.
Nic nam nie wychodziło - graliśmy tak, jakby
święta jeszcze się nie skończyły. W trzecim
pokazaliśmy jednak, że potrafimy stawić
czoła nawet najsilniejszemu rywalowi.
Szkoda, że nie udało się zakończyć
zwycięstwem tego starcia, bo gdyby tak się stało, to śmiem
twierdzić, że wygralibyśmy mecz 3:2. Zabrakło nam odrobiny
koncentracji w decydującym fragmencie tego trzeciego seta.
Nie załamujemy się tą porażką, bo w pewnym sensie ona
była wkalkulowana w naszą strategię. Bardzo ważny będzie
następny pojedynek, z Chrobrym Głogów. On przesądzi o tym,
z jakim dorobkiem punktowym wkroczymy w fazę play off,
która zadecyduje o naszym być albo nie być na kolejny sezon
w drugiej lidze.

not. i fot.: (KAT)

Zdaniem szkoleniowców
Tomasz Paluch - trener KU AZS
Uniwersytet Zielonogórski

- Przyjechaliśmy do Oławy przynajmniej po
jeden punkt. Wiedzieliśmy, że nie przyjdzie
to łatwo, bo zespół Olavii gra teraz dużo
lepiej niż w pierwszej rundzie. Przed nami
walczyła tutaj Astra Nowa Sól, która stoi od nas wyżej
w tabeli i mocno się męczyła z oławianami. Zagraliśmy
bardzo dobrze w pierwszych dwóch setach. Prawie
bezbłędnie przyjmowaliśmy wtedy zagrywkę, dobrze
spisywaliśmy się również w obronie, zdobyliśmy także kilka
punktów udanymi serwisami. W trzecim secie, co zrozumiałe,
chłopcy trochę się rozluźnili i rywal był bliski wygrania tej
partii. W końcówce szczęście było jednak po naszej stronie
i dzięki temu szybciej wrócimy dzisiaj do domu.
Arkadiusz Stadnik - trener Olavii

- Drużyna zielonogórska gra już od kilku
sezonów w II lidze, jest więc bardziej od
nas doświadczona i zgrana, a my, jako
beniaminek, ciągle jesteśmy na etapie
budowy zespołu. W tym meczu dość
długo szukałem optymalnego zestawienia
personalnego i pozycyjnego. Wypaliło ono
dopiero w trzecim secie, który powinniśmy
wygrać. Przy prowadzeniu 21:18 popełniliśmy trzy proste
błędy, co nas zdeprymowało, a rutynowany przeciwnik
to bezwzględnie wykorzystał. Przed nami bardzo ważne
spotkanie z głogowskim Chrobrym, na które w imieniu
własnym i zespołu serdecznie zapraszam oławskich kibiców.
Mam nadzieję, że gorącym dopingiem pomogą nam wygrać.
Muszą być jednak bardziej aktywni niż dzisiaj. W meczu
z lubuskimi akademikami momentami miałem wrażenie, że
ogląda nas widownia teatralna, a nie sportowa.

Zawody sędziowali...
...dwójka arbitrów z Łodzi - jako pierwszy Marcin
Sawoniuk, a drugi - Katarzyna Mencel. W roli liniowych
występowali - Anna Szołtysek z Wrocławia i Kamil Sujka
z Sobótki, a sekretarzem zawodów był Piotr Kowalski
z Wrocławia.

sprawą skutecznie atakującego Kamila Paciukanisa oraz
dobrej gry blokiem Miłosza
Engela i Tomasza Reczucha,
prowadzili 11:10. Potem dzięki
Arturowi Nakoniecznemu, który
raz wygrał walkę przy siatce
i dwukrotnie dobrze zaatakował
po skosie, Olavia prowadziła
13:12, 14:12 i 15:12.
Przy stanie 21:18 dla gospodarzy znowu popisywał się zielonogórzanin Łukasz Klucznik.
Zdobył dwa punkty z zagrywki
i jeden z przerzutki nad blokiem.
Od wyniku 21:21 do końca
seta trwała zażarta walka. Najpierw punkt zdobyli goście, po
nieporozumieniu w szeregach

oławian, ale potem skutecznie
zaatakowali Paciukanis i Pasierbowicz, więc Olavia prowadziła
23:22. Dwudziesty czwarty
punkt zdobyli gospodarze, po
odgwizdaniu przez sędziego
błędu podwójnego zagrania,
przypisanego Klucznikowi.
Ostatnie słowo należało jednak
do gości. Dwoma skutecznymi
atakami z krótkiej popisał się
Błażej Szymeczko, a kropkę nad
„i” postawił Łukasz Klucznik,
obijając oławski blok. Goście
wygrali trzeci set 26:24, a cały
mecz 3:0.
Krzysztof A. Trybulski

kat@gazeta.olawa.pl

II liga siatkówki mężczyzn
Wyniki XII kolejki, rozegranej 4 stycznia

Olavia Oława - KU AZS Zielona Góra 0:3
Gwardia Wrocław - Sobieski Żagań 3:0
Astra Mowa Sól - Chrobry Głogów 3:1
W meczu rozegranym awansem 21 grudnia 2013, Bielawianka pokonała Victorię Wałbrzych 3:2.
Tabela
1. Gwardia Wrocław
2. Victoria PWSZ Wałbrzych
3. Astra Nowa Sól
4. KU AZS UZ Zielona Góra
5. Bielawianka Bester Bielawa	
6. Sobieski Arena Żagań
7. MKS Olavia Oława
8. Chrobry Głogów

12
12
12
12
12
12
12
12

33
29
24
21
13
9
9
6

33:5
32:12
28:19
27:18
19:30
13:30
12:30
15:35

*
W XIII kolejce, MKS Olavia zagra w sobotę 11 stycznia,
u siebie z Chrobrym Głogów. Mecz w hali OCKF przy ulicy
Sportowej w Oławie rozpocznie się o godz. 17.00.
W pozostałych pojedynkach XIII kolejki zmierzą się:
Victoria Wałbrzych - Astra Nowa Sól, KU AZS UZ Zielona
Góra - Gwardia Wrocław, Sobieski Arena Żagań - Bielawianka Bielawa.
(KAT)
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- Przejął pan oławską
drużynę w końcowym okresie gry w drugiej lidze, z zadaniem utrzymania jej na
tym poziomie rozgrywek.
Nie udało się, a mimo to został pan w Oławie i jesienią
z sukcesem prowadził zespół
w trzeciej lidze. Odbyło się
to w bardzo szybkim tempie
i nasi czytelnicy nie mieli
dotąd okazji usłyszeć pana
opinii, w sprawie nieudanej
walki o utrzymanie się na
ogólnopolskiej arenie. Czy
mógłby pan teraz krótko
podsumować ten końcowy
okres gry zespołu w drugiej lidze i podać przyczyny
spadku do trzeciej ligi?
- Przyczyn spadku oławskiej drużyny z drugiej ligi
na pewno było kilka. Nigdy
bowiem nie jest tak, że o być
albo nie być drużyny czy
klubu na odpowiednim poziomie rozgrywkowym decyduje
jeden czynnik. Patrząc na to
z mojej perspektywy, jako
szkoleniowca, który faktycznie przejął zespół MKS SCA
Oława w końcowym i bardzo
trudnym okresie gry w drugiej
lidze, to za jedną z najważniejszych przyczyn wskazałbym
zbyt późno podjętą uchwałę
stypendialną. To w dużym
stopniu źle wpłynęło na funkcjonowanie klubu w rundzie
wiosennej. Opóźnione stypendia oznaczały bowiem kłopoty
finansowe i niewywiązywanie
się z bieżących zobowiązań
wobec zawodników i innych
pracowników klubu. Jego
zarząd, składający się z bardzo
rozsądnych ludzi, musiał ciągle wiązać przysłowiowy koniec z końcem, a to nie zawsze
się udawało. Zaległości stypendialne, które powiększyły
długi klubu, odziedziczone po
poprzednich władzach, ograniczyły zimą możliwości transferowe, a po rundzie jesiennej
wiadomym było, że takowe
są drużynie bardzo potrzebne.
Uważam, że popełniono także
pewne błędy w przygotowaniach zimowych, ale nie dlatego, że źle je prowadził trener
Sebastian Sobczak. Mam tu na
myśli ogólnie złe warunki do
takich przygotowań, jakie są
w Oławie. Sam to odczułem,
jeszcze długo przed obecną
przerwą zimową, późną jesienią 2013, kiedy okazało się,
że po zmroku praktycznie nie
możemy trenować na boiskach
klubowych, bo na stadionie nie
ma odpowiedniego oświetlenia. Na pewno bardzo ważnym
czynnikiem były też porażki,
jakich doznał zespół na swoim
stadionie, na początku rundy
rewanżowej, z drużynami także walczącymi o utrzymanie
się w drugiej lidze - z Jarotą
Jarocin i Gryfem Wejherowo.
One miały ważny psychologiczny aspekt. Mimo tego,
gdy obejmowałem zespół,
sytuacja była bardzo trudna,

2/2014

Dobry trener nie odchodzi z klubu z dnia na dzień

(1)

Ze Zbigniewem Smółką, trenerem drużyny MKS SCA Oława, rozmawia Krzysztof Andrzej Trybulski
ale nie beznadziejna. Pierwsze
rozmowy przeprowadzono ze
mną przed meczem z Zagłębiem Sosnowiec. Tam jednak,
mimo porażki, zespół wypadł
całkiem dobrze, więc trener
Sobczak, którego działacze
MKS darzyli bardzo dużym
szacunkiem i sporym zaufaniem, otrzymał kolejną szansę.
Przełomem był mecz w Kaliszu, przegrany przez MKS
w fatalnym stylu. Wtedy ja
objąłem zespół. Zdecydowałem się na to także dlatego, że
widziałem w oławskim klubie
ten duży szacunek dla trenera
Sobczaka, co w dzisiejszych
czasach nie jest takie powszechne. Wiedziałem więc,
że jeśli będę w Oławie dobrze
pracował, a inaczej tego sobie
nie wyobrażałem, to mogę
liczyć na to samo. Zaczynałem
od czterech bardzo trudnych
spotkań - z drużynami, które
wtedy były na topie. Graliśmy
z Chrobrym Głogów, Bytovią Bytów, ROW-em Rybnik
i MKS-em Kluczbork. Zdobyłem w tych pojedynkach tylko
jeden punkt, co zresztą zakładałem w swoich kalkulacjach,
aczkolwiek byliśmy też bardzo
bliscy remisu w pojedynku
z Kluczborkiem. Gdy diabeł
okazał się nie taki straszny,
jak go malowano, trochę zaryzykowałem i postanowiłem
powalczyć o pełną pulę. Skończyło się golem dla rywala
w 93 czy 94 minucie i porażką 0:1. Potem „planowo”
wygraliśmy z Turem w Turku
i liczyliśmy też na komplet
punktów w następnym meczu, z Górnikiem Wałbrzych,
który wówczas przegrywał
wszystko i ze wszystkimi,
więc na pewno był do ogrania.
Niestety, z przyczyn znanych
kibicom, spotkanie odwołano
i przegraliśmy je walkowerem
0:3. W następnej kolejce pojechaliśmy do Częstochowy,
ale mentalnie już jako drużyna
w praktyce zdegradowana do
trzeciej ligi. W pojedynku
z Rakowem, zakończonym
remisem 1:1, byliśmy lepsi
i powinniśmy go wygrać, ale
zabrakło tego mentalnego powera i przekonania, że jeszcze
nie wszystko stracone. Kto się
lubuje w statystykach, może
łatwo sprawdzić, że przy zwycięstwach z Górnikiem Wałbrzych i Rakowem Częstochowa, i po wygraniu z Ruchem
Zdzieszowice, w meczu kończącym wiosenny sezon, jesienią nadal gralibyśmy w drugiej
lidze. Myślę też, że po prostu
wszystkim w oławskim klubie,
począwszy od sprzątaczki, aż
do dyrektora sportowego i prezesa, zabrakło tej odrobiny
doświadczenia, niezbędnego
do funkcjonowania na ogólnopolskim szczeblu rozgrywek.
To wszystko razem stanowi

Krzysztof Trybulski
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- Wszystkim w oławskim klubie, począwszy od sprzątaczki, aż do dyrektora sportowego i prezesa,
zabrakło tej odrobiny doświadczenia, niezbędnego do funkcjonowania na ogólnopolskim szczeblu
rozgrywek - mówi Zbigniew Smółka, szkoleniowiec piłkarzy MKS SCA Oława

pewien konglomerat przyczyn
spadku piłkarzy MKS do II
ligi, w której zagrali przez
jeden sezon, po dwudziestu
latach przerwy.
- Po spadku o klasę niżej
początkowo wydawało się, że
drużyna całkowicie się rozsypie. Na lipcowy pucharowy
mecz do Zamościa pojechał
pan z zespołem, utworzonym na zasadzie przypadkowej łapanki. Mimo porażki
z Hetmanem, oławski zespół
otrzymał za ten mecz bardzo
dobre recenzje, a potem ta
opinia o pańskim korzystnym wpływie na drużynę
potwierdziła się w rozgrywkach trzecioligowych.
- Na pewno zrobiliśmy
jesienią bardzo dużo, i to w sytuacji, w jakiej postanowiłem
zostać w oławskim klubie po
spadku, czyli z budżetem 6
tysięcy złotych na cały pierwszy zespół. To może dla wielu
osób brzmi niewiarygodnie,
ale tak faktycznie było. Chylę
czoła przed moimi zawodnikami, którzy zasłużyli na wielki
szacunek - choćby dlatego, że
postanowili zostać w Oławie
po spadku. Grali tu za 100,
200, czasami 300 zł miesięcznie (najwyższe wynagrodzenie
wynosi u nas 500 zł) i zrobili
taki wynik. Pracowałem z kadrą, która formalnie liczyła ponad dwudziestu zawodników,
ale w praktyce, zwłaszcza
w końcówce sezonu, miałem
do dyspozycji maksymalnie trzynastu, a z juniorami
może czternastu czy piętnastu
zawodników. Na mecz do
Zamościa, na który rzeczywiście skompletowałem drużynę
„z łapanki”, pojechało kilku
graczy, którzy potem odeszli
do innych klubów. Mając
świadomość tych wszystkich
negatywnych okoliczności,

czyli poważnych problemów
organizacyjnych, finansowych
i kadrowych, z jakimi borykaliśmy się w rundzie jesiennej,
jestem zadowolony z tego, co
zrobiliśmy, czyli z uzyskanego
wyniku sportowego. W naszej
grze widoczne były efekty
wspólnej pracy. Dobrze wychodziło nam przechodzenie
z defensywy do ofensywy
i odwrotnie, po założeniu
szybkiego pressingu i ataku,
bądź kontrataku. Mieliśmy
swój charakterystyczny styl
gry, za który byliśmy chwaleni w wielu miejscach. Było
ich sporo, bo jak wiadomo,
z powodu remontu oławskiego
stadionu, prawie całą rundę jesienną graliśmy na wyjazdach.
- Na odprawie przed spotkaniem w Karninie mówił
pan zawodnikom, żeby nie
zepsuli tego, co dotąd uzyskali, czyli oprócz bogatej
zdobyczy punktowej, także
tej dobrej opinii o swojej
postawie. Oni jednak nie posłuchali trenera i w efekcie te
dobre notowania pańskiego
zespołu osłabiła jednak fatalna końcówka rundy jesiennej. Na finiszu były porażki
z Piastem Karnin i Piastem
Żmigród oraz bezbramkowy
remis ze słabym Promieniem
Żary. Te dwa ostatnie mecze
odbywały się już w Oławie
i na pewno nie zachęciły
kibiców do liczniejszego odwiedzania stadionu OCKF
w rundzie wiosennej...
- Po meczu z Piastem Karnin powiedziałem, że na taką
porażkę, jaka się wtedy przytrafiła, z drużyną potencjalnie
słabszą od nas, zanosiło się już
od dłuższego czasu. Na mecze
w odległe miejsca jeździliśmy
już wcześniej praktycznie bez
rezerwowych. Przy wyprawie

w rejon Gorzowa Wielkopolskiego doszła jeszcze do tego
choroba dwóch zawodników,
którzy z Piastem nie powinni
grać, ale musieli, bo nie było
ich kim zastąpić. Chodzi tu
o Norberta Pierzgę i Marcina
Mazura, którzy mieli jelitówkę. Dwaj inni zawodnicy
pojechali z niezaleczoną grypą
i jeszcze w autobusie oraz
w hotelu zażywali antybiotyki.
Musiałem ich zabrać i wystawić do gry, bo z różnych powodów nie mogli pojechać na ten
mecz juniorzy, którzy czasami
wzmacniali mój zespół. Mimo
tych osłabień, mecz w Karninie powinniśmy wygrać, i to
przynajmniej 5:2. Głupszej
porażki jak ta, jeszcze chyba
nie miałem w swojej karierze
trenerskiej. Sami sobie strzeliliśmy dwa gole, a potem mimo
przewagi jednego zawodnika,
nie potrafiliśmy wykorzystać
całej serii stuprocentowych
sytuacji. Co do meczu z Promieniem Żary, to tu także
zadecydował brak skuteczności. Gdyby Mateusz Peroński
zdobył gola w 20 minucie, co
powinien uczynić, strzelając
z trzech metrów do praktycznie pustej bramki, to spotkanie
pewnie by się zakończyło
naszą co najmniej pięciobramkową wygraną. Drużyna z Żar,
która u nas prawie przez całe
90 minut broniła się na własnej połowie, tydzień później
przegrała w Dzierżoniowie aż
1:7. Jak mi powiedział jej trener, którego dobrze znam, bo
był w Czarnych Żagań moim
zawodnikiem, zapłacili tam
wysoką cenę za wysiłek, włożony w pojedynek z oławskim
zespołem. Porażka z Piastem
Żmigród, chociaż też trochę
pechowa i doznana w podobnych okolicznościach, jak
drugoligowa z MKS Klucz-

bork, czyli po golu w doliczonym czasie, uwypukliła
natomiast różnicę w poziomie
organizacyjnym obu klubów.
Ławka rezerwowych Piasta
była zapełniona do ostatniego
miejsca, a u nas prawie cała
pusta. Na naszą słabszą postawę w końcowej części sezonu
istotny wpływ miały także
warunki, w jakich wówczas
trenowaliśmy. Chłopcy pracowali zawodowo w fabrykach
czy na budowach, do godziny
15.00, a nawet 16.00, więc
treningi zaczynaliśmy najczęściej o 17.00. Na dworze
było już wtedy ciemno. Kilka
razy musiałem zapalać światła w swoim samochodzie,
w którym na szczęście jest
duży i mocny akumulator,
żeby piłkarze nie musieli
biegać w zupełnych ciemnościach. Boiska na stadionie
w Oławie są nieoświetlone.
Od biedy mogą być jeszcze
te światła na trybunach, przy
głównej płycie, ale my tam
w październiku i listopadzie
nie mogliśmy trenować, bo
trwały prace modernizacyjne
i to był niedostępny dla nas
plac budowy.
- Ale są przecież w Oławie orliki, a w okolicy oświetlone boiska zaprzyjaźnionych klubów, np. w Chwalibożycach czy w Marcinkowicach...
- Orliki zbudowano przede
wszystkim dla młodzieży
i dla dzieci, więc im powinny
służyć w pierwszej kolejności. Serce mi się krajało, gdy
musiałem wyganiać dzieci
z orlików, by wpuścić tam
swoich piłkarzy. Czasami
rzeczywiście trenowaliśmy
w Chwalibożycach, za co
serdecznie dziękuję władzom
tamtejszego klubu, ale to nie
były komfortowe warunki, bo
oświetlenie jest tam stosunkowo słabe, a płyta też nie jest
najrówniejsza. Ale najgorszą
rzeczą była w tym czasie fatalna frekwencja na treningach.
Bywało, że prowadziłem zajęcia z siedmioma czy ośmioma
zawodnikami. Ta treningowa
absencja częściowo wynikała
z chorób i kontuzji zawodników, albo z ich obowiązków zawodowych. Niektórzy
chłopcy, np. Michał Sikorski,
pracują na zmiany, więc często
także w godzinach popołudniowych, a nawet nocnych.
Ale byli też tacy piłkarze, jak
Mateusz Dobkowski, któremu
chętnie bym zmienił pewne
literki w nazwisku. Oni często
zachowywali się niepoważnie,
olewając swoje obowiązki.
(cdn.)
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Zwłaszcza na wyjazdach
gacianie imponowali formą.
Wygrali sześć z dziewięciu
gier na obcych boiskach, zdobywając 19 punktów, a tylko
14 przed własną publicznością. Pięciokrotnie wygrali
mecze, w których prowadzenie zdobywał przeciwnik. Najwięcej emocji było
w spotkaniu w Gaci, ze Ślęzą
Wrocław, w którym FotoHigiena rozpoczęła pogoń
za rywalem przy stanie 0:4,
a skończyła na 4:5.
Sezon rozpoczął się dla
klubu z Gaci wyprawą do
Mostek. Tamtejsza Formacja
Port 2000, beniaminek, za
sprawą sporych pieniędzy,
wykładanych na klub przez
Janusza Marcinkiewicza, nie
ukrywa dużych ambicji. Kadra klubowa składa się tam nie
tylko z zawodników z ekstraklasową przeszłością, ale również z Brazylijczyków, co na
tym poziomie rozgrywek jest
rzadkością. Podopieczni Krystiana Pikausa mocno weszli
w sezon, odnosząc tam cenne
zwycięstwo, dzięki bramce
Pawła Boczarskiego.
W następnej kolejce przyjechał do Gaci GKS Kobierzyce, również beniaminek.
Goście objęli prowadzenie
w 17 minucie, a potem bardzo
długo i skutecznie bronili się
przed atakami gospodarzy.
Dwa trafienia Dawida Pałysa,
który wszedł do gry w końcówce meczu, zwieńczyły
udaną pogoń i zapewniły miejscowym drugie zwycięstwo
w sezonie.

Wielka piłka w małej Gaci
31 sierpnia Foto-Higiena
podejmowała lidera rozgrywek, Stilon Gorzów Wielkopolski, z którym przyjechała
zorganizowana grupa ponad
stu kibiców. Ubrani w klubowe barwy i wspierający swoją
drużynę ciągłym dopingiem,
tworzyli namiastkę wielkiego
futbolu na kameralnym obiekcie. Do poziomu na trybunach
przystosowali się piłkarze.
Miejscowi musieli gonić wynik, po nie najlepszym początku gry. Mimo ambitnej
postawy stać ich było tylko na
kontaktowego gola, którego
strzelił Jacek Sorbian.
- Tracimy sporo bramek
w pierwszej połowie. Nie wiemy, z czego to wynika, może

Foto-Higiena coraz lepsza
Piotr Wicher

Bardzo udaną rundę
jesienną ma za sobą zespół
z Gaci, prowadzony przez
trenera Krystiana Pikausa.
Na półmetku rozgrywek
2013/14 wywalczył
tylko 11 punktów mniej
niż w całym poprzednim
sezonie

czarskiego i Synowca z karnego w doliczonym czasie,
to oni cieszyli się z wygranej.
Nie krył zadowolenia Krystian
Pikaus, który to zwycięstwo
nad kultowym „Śląskiem”
nazwał „wyjątkowym”.
Dwa ostatnie jesienne
mecze Foto-Higien rozegrała
u siebie. Po zaciętej walce
najpierw przegrała z młodymi lubińskim wilkami,
czyli z rezerwą Zagłębia 1:2,
a potem zremisowała z będącą
na fali Formacją Port Mostki
2000 1:1. To drugie spotkanie
rozegrano awansem z rundy
wiosennej.

Dobra jesień
Piłkarze
Foto-Higieny
mogą być zadowoleni
ze swoich występów
w pierwszej części
sezonu 2013/14

jest problem z koncentracją.
Cały czas zastanawiamy się
z trenerem, jakie są tego przyczyny - powiedział strzelec
honorowej bramki. Gacianie
przegrali 1:2, ale rozegrali
bardzo dobry mecz. Świetną
atmosferę na widowni z tego
meczu przyćmiły dopiero późniejsze derby z MKS Oława.
Zanim do tego doszło,
drużyna trenera Pikausa rozgrywała trzy spotkania z zespołami z dolnej części tabeli:
Polonią Świdnica i Bystrzycą
Kąty Wrocławskie na wyjeździe, oraz w Gaci z Bielawianką. Te sprawdziany zdali
celująco zawodnicy i trener.
Odnieśli komplet zwycięstw,
a stracili tylko jedną bramkę.
Emocji dostarczył zwłaszcza
mecz z Bielawianką - po golu
straconym już w 17 minucie,
gospodarze znowu gonili
wynik. Zrobili to skutecznie
i jeszcze w pierwszej połowie
ustalili rezultat na 3:1. Trafienia zaliczyli Paweł Synowiec
i Mieczysław Przytuła, który
popisał się pięknym uderzeniem zza pola karnego, do
tego doszedł gol samobójczy
bramkarza gości. W Świdnicy
3 punkty zapewniła bramka
Pawła Przytuły, a w Kątach
Wrocławskich zadecydowało
uderzenie Pawła Boczarskiego. W obu przypadkach FotoHigiena wygrała 1:0.

Derby z MKS
Mecz Foto-Higieny z MKS SCA Oława był
z wielu względów wyjątkowy. W pierwszym spotkaniu
trzecioligowym tych drużyn zasiadła na trybunach
w Gaci rekordowa liczba
widzów - ponad 1200. Oba
zespoły plasowały się wówczas w czołówce tabeli, a na
kwestie sportowe nakładały
się również osobiste: - Dzisiaj

spełniło się jedno z moich największych życiowych marzeń,
a było nim rozegranie właśnie
takiego meczu, jak ten - nie
ukrywał emocji prezes klubu
z Gaci, Tomasz Luda. - Walczyła w nim drużyna, którą
założyłem w 1995 roku, i z
nią mozolnie przez wiele lat
pnę się do góry w rozgrywkach. Naszym rywalem był
oławski MKS, niegdyś mój
ukochany Moto-Jelcz Oława,
w którym przed laty założyłem
klub kibica. Jeszcze niedawno
takie spotkanie obecnie równorzędnych ligowo zespołów,
było możliwe tylko w sferze
teoretycznych rozważań.
Choć przed pierwszym
gwizdkiem zarówno trenerzy
jak i zawodnicy tonowali
nastroje, przekonując nawet,
że to mecz jak każdy inny, to
fantastyczna atmosfera na trybunach oraz zacięta walka na
boisku potwierdziły, że odbywało się jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych
minionego roku w powiecie
oławskim.
Samo spotkanie, zwłaszcza w pierwszej połowie, było
wyrównane i zakończyło się
sprawiedliwym remisem 1:1.
Strzelcem obu bramek był
pomocnik Paweł Boczarski.
Najpierw zdobył prowadzenie dla swojej drużyny, po
precyzyjnej główce, a potem
wyręczył graczy MKS, gdy
po dośrodkowaniu Krzysztofa
Gancarczyka skierował piłkę
do swojej bramki.

Szaleńczy pościg za Ślęzą
W następnej kolejce FotoHigiena pojechała do Dzierżoniowa, na trudne spotkanie
z Lechią. Gospodarze zdobyli
dwa gole na początku drugiej
połowy, w ciągu 3 minut.
To mocno podcięło skrzydła
kiepsko grającej drużynie

gości. Widząc bezradność
swoich zawodników, Krystian
Pikaus wykonał pokerowe
zagranie - wprowadził jednocześnie cztery zmiany. Ożywiła się gra gości, ale groźnej
kontuzji nabawił się Paweł
Przytuła. Karetka odwiozła go
do szpitala, a z powodu wykorzystania kompletu zmian,
nikt nie mógł go zastąpić na
boisku. Porażka 0:2, poniesiona przy grze w niepełnym
składzie, tak nie martwiła, jak
strata kolejnego środkowego obrońcy, po Krzysztofie
Smolińskim. Był to jednak
dopiero początek problemów
kadrowych.
W kolejnym spotkaniu
u siebie, ze Ślęzą Wrocław,
z powodów zdrowotnych nie
mógł wystąpić także Boczarski. Osłabieni gospodarze
przegrywali już 0:4, kiedy
sędzia podyktował rzut karny
po faulu na Synowcu, a faulującego Macieja Bielskiego
wyrzucił z boiska. Karnego
wykorzystał sam poszkodowany, a miejscowi rozpoczęli
szaleńczy pościg za osłabionym przeciwnikiem. Na
bramki Macieja Żarskiego,
Krzysztofa Telatyńskiego
i Łukasza Kucyniaka udało
się Ślęzie odpowiedzieć trafieniem Grzegorza Rajtera, który
zapewnił swojej drużynie
szczęśliwe zwycięstwo 5:4.

Kucyniaka „stadiony świata”
Po wyjazdowym zwycięstwie w Rzeplinie FotoHigiena pojechała do Prochowic, gdzie rok wcześniej
przegrała 0:3. Teraz gacianie
też szybko stracili bramkę
i do końca pierwszej połowy
grali bardzo słabo. Gorąca
dyskusja w szatni podczas
przerwy sprawiła, że na drugą
połowę wyszli skoncentrowani i zaczęli odrabiać straty.

Sygnał do ataku dał Łukasz
Kucyniak, który popisał się
fantastycznym uderzeniem
z 30 metrów, po którym piłka
wpadła w okienko bramki
gospodarzy. Drugiego gola
dołożył Boczarski, więc Foto-Higiena zdobyła kolejne
3 punkty na wyjeździe. - Strzeliliśmy dwie piękne bramki, zwłaszcza gol Łukasza
Kucyniaka to przysłowiowe
„stadiony świata” - mówił po
meczu trener Pikaus.
Kolejną udaną pogoń za
przeciwnikiem zaliczyli gacianie w następnej kolejce,
kiedy na własnym boisku
podejmowali Polonię Trzebnica, drużynę z dołu tabeli.
Gospodarze szybko objęli
prowadzenie, a na początku
drugiej połowy prowadzili
już 3:1. Chwile rozkojarzenia
i kiksy w obronie sprawiły,
że od 72 minuty miejscowi
przegrywali z outsiderem 3:4.
Na szczęście formą błysnął
Marek Budny, który zaliczył
w tym meczu dwa gole i asystę, a jego drużyna ostatecznie
wygrała 5:4.
Podobny dramatyczny
przebieg miało spotkanie we
Wrocławiu, z rezerwą Śląska.
Znowu gospodarze zdobyli
prowadzenie i wyglądało na
to, że wygrają, jednak gacianie
po raz kolejny pokazali charakter. Dzięki bramkom Bo-

Po rundzie jesiennej Foto-Higiena zajmuje szóste
miejsce w tabeli, ma wyraźną
przewagę nad strefą spadkową.
Największy wkład w grę mieli
Paweł Boczarski - 8 goli oraz
Paweł Synowiec - 7. Jesienny
wynik przyjęto w klubie z zadowoleniem, ale nikt nie buja
w obłokach.
- Bardzo trudno być niezadowolonym z zakończonej
rundy - mówi trener Krystian
Pikaus. - Gra w większości
meczów była dobra, lub bardzo dobra. Pewien niedosyt
pozostawiły niektóre spotkania z czołowymi zespołami.
Nie zawsze byliśmy słabsi,
często brakowało nam szczęścia. Mówiąc żartobliwie,
gdyby nie to, bylibyśmy liderem. Mówiąc zaś poważnie,
jestem bardzo zadowolony
z szóstego miejsca. Gdyby
udało się je zająć na koniec sezonu, to byłby sukces.
Najważniejsze będzie jednak
nadal zdobywanie punktów,
żeby jak najszybciej oddalić
widmo zagrożenia spadkiem
i po prostu stawać się coraz
lepszym zespołem. Treningi
rozpoczynamy 7 stycznia. Nie
zmieniły się nasze cele na ten
sezon - mamy zająć miejsce
w środku tabeli. Jestem zadowolony ze swojej kadry, jest
w niej ponad 20 graczy. Nie
mam zamiaru pozbywać się
żadnego, ale zawsze powtarzam, że zmiany są potrzebne,
żeby w zespole cały czas był
głód wygrywania.
Arkadiusz Okoń

sport@gazeta.olawa.pl

Najwięcej grali w rundzie jesiennej:
* Dawid Pożarycki			
* Wojciech Strójwąs 		
* Paweł Synowiec 			
* Paweł Boczarski 		
* Jacek Sorbian			
* Łukasz Kucyniak			
* Marek Budny 				

- 1610
- 1564
- 1532
- 1510
- 1476
- 1273
- 1956

18 		
18 		
18 		
17 		
18 		
15 		
12 		

89,4 		
86,8 		
85,1 		
88,8 		
82,0 		
84,9 		
79,6 		

0
0
7
8
1
2
3

0
1
2
0
2
6
1

3
2
0
3
2
3
1

Legenda: imię i nazwisko zawodnika, liczba minut w rundzie, liczba występów w rundzie, średnia minut na mecz, gole,
asysty, żółte kartki
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Sportowe podsumowanie roku 2013 (2)
Wrześniowe mistrzostwach świata w sambo i kurash miały być jedną z największych imprez sportowych,
jakiej dotąd nie widziano
w Oławie. Tak przynajmniej
twierdziła Renata Romanowska, ówczesna szefowa Wydziału Promocji i Współpracy Europejskiej oławskiego
Urzędu Miejskiego, gdy na
styczniowej sesji Rady Miejskiej omawiała plan działań na
rok 2013. - Zorganizowanie
tych zawodów w Oławie ma na
celu promocję naszego miasta
w kraju i za granicą - podkreślała Romanowska.

Sport

Upadki
Za nami kolejny rok, tym razem z budzącą kontrowersje liczbą w nazwie. Przed tygodniem wspominaliśmy tych,
dla których „trzynastka” okazała się szczęśliwa, a dziś prezentujemy największych przegranych i pechowców z naszych
lokalnych aren i imprez sportowych

Impreza miała być organizowana wspólnie z polską
i światową federacją sambo
i kurash, przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz pod patronatem ambasady Uzbekistanu. Federacje
miały zapewnić sędziów i pokryć koszty pobytu zawodników w Oławie, a ministerstwo
zakupić puchary i nagrody
rzeczowe dla najlepszych
zawodników.
12 lutego odwiedzili Oławę Ikrom Nazarow - ambasador Republiki Uzbekistanu
w Polsce, oraz Mieczysław
Bigoszewski, którego przedstawiano jako przedstawiciela
Ministerstwa Sportu i Turystyki (później wyszło na jaw,
że już wtedy nie pracował
w ministerstwie). Na spotkaniu z nimi ustalono, że impreza odbędzie się w dużej hali
sportowej na stadionie. Miasto
miało być odpowiedzialne
za przygotowanie obiektu,
w jego gestii było też pokrycie
kosztów przewozu zawodników z wrocławskiego lotniska
do Oławy oraz zakwaterowania VIP-ów w oławskich hotelach. - Widzę wolę wszystkich
zainteresowanych podmiotów
oraz deklarację zorganizowania imprezy, której jednym
z inicjatorów jest poseł Roman
Kaczor - mówił naszej reporterce pod koniec lutego burmistrz Franciszek Październik
i zapewniał: - Wszystko jest
na dobrej drodze! Szacujmy,
że we wrześniu przyjedzie do
nas około stu zawodników
z całego świata...
Po zakończeniu rozmów
z ambasadorem zadowolony
burmistrz pozował do pamiątkowej fotografii w złotych
szatach, podarowanych mu
przez Uzbeka.

To nie ja byłam Ewą...
- Miał to być wielki hit,
pod auspicjami szefa miasta,
a wyszedł z tego ogromny kit,
do którego nikt się teraz nie
chce przyznać! - tak kilka

Krzysztof Trybulski

Światowa Oława

Strach przed najazdem zwaśnionych kibiców był przyczyną odwołania drugoligowego meczu MKS SCA z Górnikiem Wałbrzych,
a to przesądziło o spadku oławskiej drużyny do III ligi

miesięcy później mówił o niedoszłych do skutku zawodach
w egzotycznych sztukach walki radny miejski Mieczysław
Koprowski.
- Jeśli pan radny chce znać
prawdziwe powody odwołania
imprezy, to niech sobie porozmawia ze szwagrem, czyli z
posłem Romanem Kaczorem,
bo to on był jej inicjatorem
i promotorem, a ja byłem
tylko małym pionkiem w tej
grze - odpowiadał na zarzuty
rajcy PO burmistrz Franciszek
Październik.
Roman Kaczor kilka razy
potwierdził publicznie, że
faktycznie zaangażował się
w sprawę organizacji oławskich mistrzostw świata
w sambo i kurash. Uczestniczył w kilku spotkaniach, na
których omawiano szczegóły
planowanej imprezy. Nie miał
jednak z tego żadnych oficjalnych notatek czy protokołów,
bo wszystko ustalano „na
gębę”. - Sprawę od początku
pilotowali panowie Paweł
Malowaniec i minister Mirosław Bigoszewski, a ja im tylko
pomagałem w popychaniu jej
u burmistrza Października i w
kilku miejscach w Warszawie,
między innymi w ambasadzie
Uzbekistanu. Według Kaczora to właśnie Uzbecy mieli
pokryć większość wydatków,
związanych z organizacją imprezy w Oławie. Jej fiasko poseł upatrywał właśnie w tym,
że Uzbecy w ostatniej chwili
wycofali się z wcześniejszych
ustaleń. Winą za odwołanie imprezy Roman Kaczor obarczył
także Pawła Malowańca: - On
zaczął całą sprawę, a gdy przyszło do jej finalizowania, to
gdzieś się zaszył i nie odbierał
od nikogo telefonów!
Paweł Malowaniec, założyciel i prezes Uczniowskiego

Klubu Sportowego „Olimp”
Oława oraz prezes polskiej
Federacji Sambo i Kurash,
szkolący młodych judoków
i miłośników sportów walki, który uczestniczył także
w kilku międzynarodowych
zawodach, m.in. w Uzbekistanie, gdzie zdobył kilka medali,
całą winę zwalił natomiast
na władze Oławy. - Nie mam
sobie nic do zarzucenia, bo ja
owszem, jeszcze na początku
2012 roku zainicjowałem organizację w Oławie Pucharu
Świata w sambo i kurash, ale
z mistrzostwami świata w tych
dyscyplinach, które miały się
odbyć 7 i 8 września tego
roku, nie miałem nic wspólnego - wyjaśniał naszemu
reporterowi.
Gdy czas mistrzostw nieubłaganie się zbliżał, a w
sprawie nic się nie działo,
interpelował na sesji radny Koprowski. Burmistrz
Październik potwierdził, że
imprezy jednak nie będzie,
a przesądzić o tym miała rezygnacja polskiego Ministerstwa
Sportu i Turystyki z dotowania oławskiego turnieju.
- Podana na wrześniowej
sesji oławskiej Rady Miejskiej
informacja nie jest prawdziwa,
bo Ministerstwo Sportu i Turystyki nigdy nie deklarowało
finansowania lub współfinansowania imprezy pod nazwą”mistrzostwa świata w sambo
i kurash” - odpowiedziała na
pytania naszego reportera Katarzyna Kochaniak, rzecznik
prasowy MSiT.
Tak czy inaczej, impreza
się nie odbyła. Według niektórych oławskich urzędników
oraz posła Kaczora, nie została definitywnie odwołana, tylko przełożona na inny termin.
Nie podano jednak, na jaki.
Na początku tego roku znowu

zrobiło się o niej głośno, bo
burmistrz Październik podarował uzbeckie złote szaty na
licytację Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy.

Walkower i spadek z II ligi
Na pewno nie mogą uznać
roku 2013 za udany piłkarze
MKS SCA Oława. Nie wiodło
im się zwłaszcza w pierwszym półroczu, kiedy grali
w II lidze i nie udało im się
w niej utrzymać na kolejny
sezon. Zawodnicy twierdzą
jednak, że w dużym stopniu
przyczynili się do tego klubowi działacze, odwołując mecz
z Górnikiem Wałbrzych.
- W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, dotyczącej
zaplanowanego do rozegrania,
na stadionie miejskim w Oławie, 2 czerwca 2013, meczu
II ligi pomiędzy drużynami
MKS Oława i Górnik Wałbrzych, informuję, że Komenda Powiatowa Policji
w Oławie posiada informacje,
z których wynika, że istnieje
uzasadnione niebezpieczeństwo zakłócenia przebiegu
powyższej imprezy masowej...
- tak zaczynało się pismo
zastępcy komendanta powiatowego policji w Oławie, adresowane do Witolda
Niemirowskiego, zastępcy
burmistrza, a zarazem członka
zarządu Miejskiego Klubu
Sportowego Oława. Inspektor Leszek Łukasik pisał, że
z posiadanych przez policję
informacji wynika, iż na mecz
do Oławy zamierza przyjechać grupa 250-300 kibiców
Górnika Wałbrzych, znanych
z agresywnego zachowania
oraz negatywnego stosunku do
policji i służb porządkowych,
a mają ich „wspomóc” co
najmniej kilkudziesięciooso-

bowe grupy kibiców Zawiszy
Bydgoszcz, Odry Opole i Arki
Gdynia. Wiceszef oławskiej
KPP stwierdził następnie, że
kibice wymienionych klubów
są bardzo silnie zantagonizowani z kibicami Śląska
Wrocław, z którymi z kolei
sympatyzują i są powiązani
kibice MKS Oława: - Ma to
swoje korzenie w przeszłości
i było już wcześniej źródłem
ekscesów i incydentów, zakłócających przebieg imprez,
zarówno w ich trakcie jak
i przed ich rozpoczęciem oraz
po ich zakończeniu. Zdaniem
wiceszefa oławskiej KPP,
przykładem tego był jesienny
mecz Górnika z MKS Oława,
rozgrywany w Wałbrzychu,
podczas którego doszło do
„przepychanek” i konfrontacji
z policją zwaśnionych ze sobą
kibiców wałbrzyskich z kibicami oławskimi, wspomaganymi
przez kibiców z Wrocławia,
Bielawy i Brzegu Dolnego.
W efekcie policja nadała
meczowi status imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
a działacze klubowi uznali, że
nie są w stanie bezpiecznie
ją zorganizować. Mecz więc
odwołano, a uzasadnieniu podano, że 1 i 2 czerwca będzie
się odbywać w Oławie wiele
imprez z okazji Dnia Dziecka,
a oławski klub oraz burmistrz
boją się, że miasto stanie się
wtedy jedną, wielką areną
„walki” kibiców. 29 maja
Zarząd MKS Oława wydał
oświadczenie w tej sprawie,
w którym napisał m.in.: - Mając na celu bezpieczeństwo zawodników, sędziów a w szczególności mieszkańców i gości,
przebywających w Oławie,
musieliśmy z wielkim żalem
podjąć tę dramatyczną decyzję.
Zdajemy sobie sprawę na jakie
konsekwencje narazimy klub,

ale ważniejsze od punktów
i bramek jest życie ludzkie.
W takich okolicznościach nie
pozwolimy, aby Oława stała
się areną bandyckich porachunków, które nie mają nic
wspólnego ze sportem. Nasza
decyzja jest też krzykiem rozpaczy, który ma zwrócić uwagę
wszystkim zainteresowanym, że
organizator imprezy masowej,
zgodnie z dzisiejszym prawem,
tak naprawdę zostaje sam...
Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN nie był jednak litościwy dla oławskiego
klubu. Nie zgodził się na przełożenie meczu i ukarał MKS
walkowerem 0:3, co - jak się
wkrótce okazało - definitywnie przesądziło o jego spadku
do III ligi.
Konsekwencją tych decyzji była też rezygnacja prezesa Andrzeja Węglowskiego
i członka zarządu Witolda
Niemirowskiego z działalności we władzach MKS. - Pracując całkowicie społecznie
przez 3 lata, poświęcając
mnóstwo czasu i tracąc dużo
zdrowia, zrobiliśmy bardzo
wiele dla tego klubu, a tymczasem cały czas spotykamy
się z krytyką, a nawet jawną
wrogością. Niech więc przyjdą
teraz inni i pokażą, że będą
nim lepiej kierować niż my mówili zgodnie obaj działacze
MKS na zwołanej w tej sprawie konferencji prasowej.

Pechowy żużlowiec
i nagrodzony skazaniec
Na koniec kilka zdań o indywidualnych problemach.
Miał je m.in. młody żużlowiec
z Jelcza-Laskowic, Patryk
Malitowski. Zawodnik Sparty
Betard Wrocław w czerwcowym meczu z Unią Leszno
miał groźnie wyglądający
wypadek i został odwieziony
do szpitala, gdzie stwierdzono
wstrząs mózgu oraz lekki uraz
płuca. Po wakacyjnej przerwie
wrócił jednak na tor i wywalczył kilka ważnych punktów
dla swojej drużyny, przyczyniając się do jej utrzymania
w ekstralidze.
Innym swoistym pechowcem i zarazem szczęściarzem
był znany działacz sportowy
z gminy Oława Ryszard W.
W sierpniu został skazany
przez Sąd Rejonowy w Oławie, za nieprawidłowości przy
organizacji imprez biegowych
w Bystrzycy. W grudniu natomiast za tę samą działalność
Rada Wojewódzka Dolnośląskiego Zrzeszania Ludowe
Zespoły Sportowe przyznała
mu wyróżnienie i nagrodziła
pamiątkową statuetką.
Krzysztof A. Trybulski

ktrybulski@gazeta.olawa.pl
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Noworoczne zawody
Młoda wrocławianka Patrycja Wrona zdobyła tytuł
oławskiego „Noworocznego
króla strzeleckiego 2014”
Wywalczyła go na zawodach, organizowanych
już od kilkunastu lat przez
oławski oddział Ligi Obrony
Kraju, zawsze 1 stycznia, na
strzelnicy miejskiej przy ulicy
Rybackiej.
W tym roku pogoda wyjątkowo sprzyjała, bo nie było
ani śniegu, ani mrozu. Utrudnieniem był jednak silny wiatr,
co negatywnie wpływało na
osiągane rezultaty. Strzelano
z nowych karabinków pneumatycznych niemieckiej firmy
„Weihrauch”, zakupionych za
środki, pozyskane z miejskiego budżetu. Tuż przed zawodami, w czasie uroczystego
otwarcia, wiceburmistrz Witold Niemirowski oraz prezes
Klubu Strzeleckiego LOK
Oława Tadeusz Kułakowski,
wręczyli te karabinki instruktorom LOK, a podopiecznym
życzyli sportowych sukcesów.
Prowadząca uroczystość
sekretarz klubu Agnieszka
Dziwak oraz wiceprezes Eugeniusz Engel przybliżyli
uczestnikom i gościom historię działalności Ligi Obrony
Kraju w Oławie. Opowiedzieli także o noworocznych
zawodach strzeleckich, które
od początku wspierał oławski
Bank Spółdzielczy. - W pierwszym dniu nowego roku, i to
niezależnie od warunków pogodowych, nagrody rzeczowe,
medale, dyplomy i statuetki najlepszym zawodnikom,
a więc także „Noworocznemu
królowi”, zawsze wręczał
prezes banku Ryszard Żuraw,
który wczoraj, w sylwestra, po

Patrycja Wrona króluje w Oławie
20

- tylu zawodników
rywalizowało
1 stycznia na strzelnicy
w Oławie
Część dochodów z imprezy, pochodzących od
sponsorów i z wpisowego od
uczestników, przekazano na
wsparcie rehabilitacji Justyny
Piotrowskiej.
Tekst i fot.:
Krzysztof A. Trybulski

kat@gazeta.olawa.pl

Fotogaleria na:
Instruktorzy LOK otrzymali nowe karabinki pneumatyczne, zakupione za środki pozyskane
z budżetu miasta

raz ostatni pełnił tę funkcję, bo
od dzisiaj, czyli od 1 stycznia
2014, jest już na zasłużonej
emeryturze - mówił Eugeniusz
Engel.
Dziękując za tę wieloletnią, owocną współpracę,
działacze oławskiego LOK
wręczyli Ryszardowi Żurawiowi pamiątkową statuetkę
oraz bukiet kwiatów. W roli
dekorującego zwycięzców
na tegorocznych zawodach
wyręczył go nowy prezes
oławskiego banku, Bartosz
Sobiesiak, który zapowiedział
„kontynuację prospołecznej
linii poprzednika”.
Za wspieranie Ligi Obrony Kraju i oławskich strzelców podziękowano także
miejskiemu radnemu i oław-

Ryszard Żuraw - były prezes BS w Oławie, otrzymał
podziękowania za wieloletnią współpracę z oławskim oddziałem
LOK

skiemu przedsiębiorcy - Pawłowi Gwiazdowiczowi.
Po części uroczystej rozpoczęto rywalizację strzelecką, a czekający na swoją
kolej zawodnicy oraz goście
i kibice, mogli się w tym czasie posilić kiełbaską z rożna
oraz napić gorącej herbaty lub
kawy. W zawodach uczestniczyło 20 osób, w tym dziewięć
juniorek i juniorów. Najpierw
przeprowadzono eliminacje,
po których odrębnie sklasyfikowano najlepszych juniorów
oraz seniorów (w obu grupach
kobiety rywalizowały razem
z mężczyznami). Wyłoniono
także dziesiątkę najlepszych
strzelców, zakwalifikowanych
do finału, w którym walczono
o tytuł „Noworocznego króla
strzeleckiego 2014”.
W eliminacjach, w grupie młodszej najcelniej strzelała Patrycja Wrona, która
uzyskała 69 punktów, na
100 możliwych. Wyprzedziła
Damiana Zielonkę - 68 pkt
oraz Igora Radocha - 66
pkt. Kolejne miejsca zajęli:
Dawid Marszałek (59), Julia
Piotrowska (47), Maria Wójcik (45), Szymon Małkowicz
(43), Klaudia Tulej (11) oraz
Jakub Patryków (3).
W grupie seniorów eliminacje wygrała Kazimiera
Jasińska, z wynikiem 77 pkt
(na 100 możliwych), przed
Jarosławem Tulejem - 72
i Agnieszką Dziwak - także 72 pkt. Na kolejnych
miejscach sklasyfikowano:
Henryka Kochutka (71),
Ireneusza Bazylewicza (66),
Krzysztofa Trybulskiego
(65), Eugeniusza Engla
(65), Witolda Niemirowskiego (65), Bartosza Sobiesiaka (64), Krzysztofa

Wronę (58) i Stanisławę
Sochę (30).
W finałowej rywalizacji
najlepiej strzelała Patrycja
Wrona i to ona zdobyła miano
oławskiego „Noworocznego
króla strzeleckiego 2014”.
Uczennica prywatnego wrocławskiego liceum uzyskała
36 punktów, na 50 możliwych.
Wyprzedziła Kazimierę Jasińską - 31 pkt oraz Igora Radocha
- 25 pkt.
Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe
puchary, dwójkę najmłodszych
uczestników - Klaudię Tulej i
Jakuba Patrykowa, oraz najstarszego, Henryka Kochutka uhonorowano naszą redakcyjną
maskotką „Wiadomostkiem”.
Wszystkim uczestnikom rywalizacji przekazano ścienne
kalendarze na rok 2014, ufundowane przez oławski Bank
Spółdzielczy, Urząd Miejski
w Oławie oraz spółkę „Ryza”,
wydawcę „Gazety Powiatowej
- Wiadomości Oławskie”.

Strzela Kazimiera Jasińska, zwyciężczyni eliminacji w grupie
seniorów

Patrycja Wrona zdobyła tytuł „Noworocznego króla strzeleckiego
2014”. Okazały puchar wręczył jej nowy prezes oławskiego BS Bartosz Sobiesiak
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