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Uratował życie córki
Ta historia pokazuje, że
warto znać podstawy
pierwszej pomocy.
Zdecydowane działania
Grzegorza sprawiły,
że Gabrysia żyje.
Tu nie było czasu
na panikę, ani
chwilę namysłu.
Liczyła się
każda
sekunda

p o w i a t o w a - w i a d o m o ś c i

o ł a w s k i e

- Gdyby nie postawa
ojca dziewczynki,
my bylibyśmy już
niepotrzebni
- mówią ratownicy.
- Nie miał żadnego
sprzętu przydatnego
w ratowaniu życia, ale
miał głowę na karku.
Dziecko żyje dzięki
niemu

s.13

Agnieszka Herba

G a z e t a

Śmiertelnie potrącił i uciekł
77-letnia mieszkanka Gaju Oławskiego 11 lutego obchodziłaby urodziny. Dzień wcześniej zginęła
na drodze. Potrącił ją kierowca, który nie udzielił pomocy, tylko odjechał z miejsca wypadku.
Policja poszukuje sprawcy, który prawdopodobnie poruszał się białym samochodem

ogłoszenie płatne
REKLAMA
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Dwie minuty w Polsat News
Oława

Promocja

- Chcemy pokazać Oławę jako miasto przedsiębiorcze - mówi
Paulina Maksymiak

Maksymiak, naczelnik Wydziału
Promocji i Współpracy Europejskiej Urzędu Miejskiego. - Chcemy pokazać potencjał Oławy - to
co się buduje, cykliczne imprezy kulturalne, nowe inwestycje
i zabytki. Miasto przyjazne dla
przedsiębiorców.

Samorząd będzie właścicielem praw autorskich i majątkowych do filmu. Będzie wykorzystywany w dalszej promocji Oławy. Na przykład podczas udziału
miasta w promocyjnym projekcie
„Poloniada”, skupiającego 50
samorządów z całego kraju. (M)

Porozmawiaj o skateparku

Oława

Dla młodzieży

REKLAMA

Oława ma być pokazana
jako rozwijające się miasto,
z niskim bezrobociem, prężnym
budownictwem mieszkaniowym,
dużym potencjałem i innowacjami. Dwuminutowy spot kręciła
ekipa z firmy „Cinevision Film
Production”, z Poznania. Miasto zapłaci za to 3900 zł netto.
Będzie emitowany w telewizji
Polsat News.
- Oława jest jednym z 12
samorządów, które zostały wybrane w ramach projektu „Miasto
i gmina na 6” - tłumaczy Paulina

Monika Gałuszka-Sucharska

Spot reklamowy będzie
promował Oławę

Pierwsza w tym roku

Oddaj krew!

W sobotę 15 lutego odbędzie
się akcja krwiodawstwa

Organizuje ją Miejsko-Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi, im. św. Mak-

Oława

Walentynki w wodzie

Jelcz-Laskowice

Na basenie

14 lutego od godz. 20.00
do północy będzie można się
zrelaksować przy romantycznej muzyce. Z okazji święta
zakochanych przygotowano

symiliana.M.Kolbego w Jelczu-Laskowicach. Odbędzie
się w świetlicy „TOP”, przy
ul. Bożka 13, w godz. 9.00
-12.00.
(MON)

„Promocję na dwa serca”. Od
18.00 dwugodzinny pobyt dla
dwóch osób na basenie oraz
korzystanie z sauny będzie
(MON)
kosztowało 22 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Mikoda zaprasza
na debatę, na temat budowy
oławskiego skateparku

Kolejna edycja nocnego
pływania w „Termach Jakuba”

Spotkanie odbędzie się
w sali konferencyjnej, w ratuszu - 14 lutego, godz. 15.00.
Uczestnicy będą mogli powiedzieć, co sądzą o tej inwestycji, podyskutować na temat projektów i przydatności
obiektu.
(kt)

Gotowe

Ścieżki do mostu

Zakończono budowę brakujących odcinków ścieżek
w parku miejskim

To teren przy wale na rzece Oławie, okolice ul. Gazowej. Wcześniej parkowa alejka
w tym miejscu nie była dokończona. Potrzebne były dodatko-

Filip Łomnicki

Oława

Młodzież doczeka się skateparku?

Ferie

Dwa turnusy

Zakończono nabór
uczniów na półkolonie
zimowe

Pierwszy turnus - od 17
do 21 lutego - odbędzie się
w Szkole Podstawowej nr 8,
drugi - od 24 do 28 lutego
,w Szkole Podstawowej nr 2.

Oława

Posprzątają i naprawią

Miasto wyłoniło firmy,
które zajmą się wyglądem
ulic i nieruchomości
komunalnych

Utrzymaniem porządku i czystości dróg miejskich zajmie się
Flora Outsourcing Katarzyny
Gamrot z Wrocławia, za 239 400
zł rocznie. W przetargu nieograniczonym wybrano także firmę,

Oława

Z funduszy
europejskich

TWOJE WNUKI
NASZE

Po przetargach

Oława

Koszt półkolonii - 100 zł. Miasto dopłaci do wypoczynku
dzieci z biedniejszych rodzin.
Rodzice zapłacą za turnus
tylko 10 zł.
(MON)

60 rodzin, w których są osoby
niepełnosprawne, otrzyma
sprzęt komputerowy. Przejdą
też specjalne szkolenia

TEŻ DOCENIĄ

Będzie to możliwe dzięki
udziałowi miasta w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
Oławy e-integracja”. Rekrutacja trwała od 11 grudnia

DRZWI

we uzgodnienia, ponieważ jest
to tzw. strefa ochronna wałów.
Obustronne dojście do wałów
wykonała firma „Metal-Trans”
z Oławy, za 59 435 zł. (MON)

która będzie wykonywała bieżące
prace konserwacyjno-remontowe
w nieruchomościach, należących
do miasta. Jest to P.B. Birm Bogdana Pieprzaka z Oławy. Wartość
usługi - 500 tys. zł. (MON)

Dostaną komputery
z dostępem do internetu
do 17 stycznia. Wpłynęło 76
zgłoszeń, na 60 miejsc. Do
projektu zakwalifikowano
rodziny o najniższych dochodach.
Sprzęt komputerowy trafi
także do instytucji, które mają
pod opieką niepełnosprawnych, takich jak MOPS, SP
nr 5, SP nr 8 oraz Gimnazjum
nr 1. Otrzymają 58 zesta-

wów komputerowych i specjalistyczne oprogramowanie,
przystosowane dla potrzeb
niepełnosprawnych.
Całość zadania jest dofinansowana z Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Łączny koszt 862 783 zł.
(MON)

Roboty w okolicach Wiejskiej
Błota 64, Szydłowice
tel. 77 411-80-50

Oława

Inwestycje
Drzwi drewnonieprawdopodobne
REKLAMA

www.art-tom.pl

Trwa budowa dróg na osiedlu
„Wiejska”

Zakończono przebudowę
ul. Lutosławskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Brzegu,
za 369 238 zł. W planach są

kolejne prace. Jak informował na styczniowej sesji Rady
Miejskiej burmistrz Franciszek
Październik, zaktualizowano
dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka ul. Małopolnej. (MON)
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Doceniony za uratowanie człowieka

Warszawa/J-L

REKLAMA

Nasz bohater

Czad mógł zabić
Oława

Groźnie
Sześć osób trafiło do szpitala. Mieszkańców kamienicy
ewakuowano

(WK)

O bohaterskiej akcji ratowania życia na chodniku
pisaliśmy w artykule „Strażak
uratował mu życie” („GP-WO” nr 10/2013). Starszy
ogniomistrz Wojciech Włodarczyk w niedzielne południe
jechał samochodem z rodziną,
ulicą Bożka w Jelczu-Laskowicach. Gdy zobaczył stojący
na poboczu tłum ludzi, bez
zastanowienia wysiadł z auta
i pobiegł sprawdzić, co się
dzieje. Okazało się, że na
chodniku leży nieprzytomny
mężczyzna z zakrwawioną
twarzą i ma trudności z oddychaniem. Strażak od razu przystąpił do reanimacji. Akcję
prowadził kilka minut, zanim
z pomocą przyjechali koledzy

Wojciech Włodarczyk, strażak z Jelcza-Laskowic, został
nagrodzony za bohaterskie uratowanie życia obcemu
mężczyźnie

z JRG. Stan poszkodowanego
udało się ustabilizować dopiero po przyjeździe pogotowia
i podłączeniu do defibrylatora
- urządzenia, które przywraca
serce do normalnej pracy.
Akcja ratunkowa trwała
ponad pół godziny, od momentu przyjazdu strażaków.
Nie wiadomo, jak by się zakończyła, gdyby nie Wojtek,
który na zadane mu wtedy
pytanie, czy czuje się bohaterem, odpowiedział stanow-

czo: - Nie! Zawsze wydawało
mi się, że to normalny ludzki
odruch, chociaż znieczulica,
jaką zobaczyłem podczas tego
wypadku, była przerażająca.
30 ludzi stało i patrzyło, jak
człowiek umiera na chodniku.
To boli najbardziej...
Poszkodowany trafił do
szpitala w Oławie, po kilku
godzinach przewieziono go
helikopterem do Wrocławia.
Miał rozległy zawał serca, dlatego nagle upadł na chodnik

i stracił przytomność. Przeżył
tylko dzięki szybkiej reakcji
i pomocy strażaka.
Tamto wydarzenie ma ciąg
dalszy. Kapituła Fundacji im.
Hanki Bożyk „Pogotowie
Ratunkowe, dlaczego nie zdążyło?” przyznała Wojtkowi
Włodarczykowi jedną z pięciu
równorzędnych nagród za
ratowanie życia ludzkiego
w roku 2013. - Zdaniem kapituły jest pan prawdziwym
bohaterem, który bez chwili
wahania przystąpił do ratowania życia leżącej na chodniku osobie, znajdującej się
w stanie krytycznym. Godnym
podkreślenia jest fakt, że jest
pan człowiekiem gorącego
serca, skromnym i godnym
naśladowania - napisał do
Wojtka Włodzimierz Nowak,
przewodniczący fundacji,
w zaproszeniu na uroczystość
wręczenia nagród, która odbędzie się 13 lutego w Warszawie.
Wioletta Kamińska

wkaminska@gazeta.olawa.pl

REKLAMA

Do zdarzenia doszło 11
lutego ok. godz.15.30 przy
ul. Brzeskiej. - Gdy przyjechaliśmy na miejsce, były tam
służby medyczne, udzielano pomocy chłopakowi podtrutemu
czadem - mówi st. kpt Marek
Strugacz z Państwowej Straży
Pożarnej w Oławie.

Na I piętrze znaleziono 2
kolejne nieprzytomne osoby, które natychmiast wyniesiono z kamienicy i udzielono im pomocy.
Stężenie tlenku węgla w kilku
miejscach było bardzo wysokie.
Do szpitala trafiło 6 osób, w tym
3-miesięczne dziecko. Po przewietrzeniu, lokatorzy wrócili do
mieszkań. Strażacy zalecili, by
nie używać przewodów kominowych do czasu ich sprawdzenia
przez odpowiednie służby.
Strażacy podejrzewają, że
czad wydostał się z piecyka
w mieszkaniu, gdzie jego stężenie było największe.

Wojciech Włodarczyk,
strażak Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Jelczu-Laskowicach, znalazł
się w gronie pięciu osób
w Polsce, wyróżnionych za
ratowanie życia ludzkiego
Wioletta Kamińska
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Śmierć na drodze. Kierowca uciekł

Stra¿acy w akcji

Gaj Oławski

10 lutego o godz. 9.10, w Jankowicach doszło do
wypadku. Zderzyły się skoda i citroen. Trzy osoby zostały
poszkodowane. Pierwszej pomocy udzielił zespół pogotowia
ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli miejsce, odłączyli
akumulator w skodzie i zakręcili zawór gazu w citroenie.
Kierowali też ruchem oraz usunęli płyny eksploatacyjne z drogi

dynie zabezpieczające, do
czasu wypalenia się słomy.
* 5 lutego po godz. 8.20
wezwano strażaków do
palących się gumowych
odpadów w komorze strzępiarki, w oławskim Centrozłomie. Ogień zdążyli

Potrącił dziecko
Oława

Nie zauważył
72-letni mieszkaniec Maszkowa, nie ustąpił pierwszeństwa
i najechał na pięciolatka,
przechodzącego przez pasy

ugasić pracownicy. Strażacy zabezpieczyli miejsce
i sprawdzili maszynę.

Do tej tragedii doszło
10 lutego tuż przed godziną
19.00. 77-letnia kobieta
została potrącona na wprost
budynku nr 41.
Nie przeżyła, kierowca
uciekł w nieznanym
kierunku
Przez kilka godzin droga
była zablokowana. Na miejscu
pracowała policja, prokurator
i biegły z zakresu wypadków
drogowych. Kiedy informacje

umieściliśmy na portalu, odezwali się czytelnicy, którzy
chcieli pomóc w schwytaniu
sprawcy. - Z tego, co słyszałem,
to widziany był opel agila,
kolor biały, z zielonymi napisami, prawdopodobnie samochód służbowy przedstawiciela
handlowego - napisał w mailu
czytelnik, który chce pozostać
anonimowy. Inne nasze źródło
podało, że chodzi o srebrne
audi combi, z łysym kierowcą.
Na miejscu tragedii był
prokurator Henryk Pieńskowski z oławskiej prokuratury.
- Samochód, który potrącił
kobietę to prawdopodobnie
bus, białego koloru - mówi.

- Na miejscu tragedii były
fragmenty białej karoserii.
Prosimy o kontakt z policją,
każdego, kto ma informacje
na temat wypadku i kierowcy,
który odjechał, nie udzielając
pomocy. Samochód może mieć
rozbity reflektor.
*
Jeżeli byłeś świadkiem
tego zdarzenia, lub masz informacje, mogące pomóc w dotarciu do sprawcy, koniecznie
dzwoń na policję. Gwarantowana anonimowość. Wydział
kryminalny: 71 381-72-15 lub
wydział dochodzeniowo-śledczy: 71 381-72-17 lub 997.
(AH)

(Opracowano na podstawie informacji od st. kpt. Marka Strugacza
z KP PSP w Oławie)
(AH)

Otworzył sejf
Godzikowice

Do zdarzenia doszło 10
lutego, na ulicy Szkolnej.
Chłopiec z urazem głowy trafił
do wrocławskiego szpitala.
Pozostał tam na obserwacji.
Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca
był trzeźwy.
(AH)

Sporo pieniędzy
Na teren strzeżonej firmy
wszedł przez ogrodzenie
Włamał się do biurowca,
a z sejfu zabrał 20 tysięcy złotych i 300 euro. Do kradzieży
doszło 7 lutego.
(AH)

REKLAMA

* 4 lutego po godzinie
8.30 strażacy z JRG
Jelcz-Laskowice i OSP
Minkowice, gasili pożar sadzy w kominie,
w Miłocicach, przy ul.
Głównej. Nikt nie został
poszkodowany. W celu
sprawdzenia szczelności,
rozebrano część zabudowy komina oraz sprawdzono pomieszczenia
czujnikiem tlenku węgla.
Pomiar nie wykazał stężeń toksycznych gazów.
Do podobnego zdarzenia
doszło dzień później
w Marcinkowicach, przy
ulicy Spokojnej.
* 4 lutego po godz. 19.00,
w Jelczu-Laskowicach
przy ulicy Chwałowickiej,
paliła się sterta słomy.
Nie było zagrożenia, że
ogień się rozprzestrzeni,
dlatego nie podejmowano
działań gaśniczych, a je-
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Kuratorium nie potwierdza obaw posła

Bez
prądu

swoich poglądów politycznych
i ocenie rządu, zamiast na
przekazywaniu wiedzy. Kuratorium, po otrzymaniu tego
listu, przeprowadziło skrupulatną kontrolę. Jej wynik był
pozytywny.
- Kontrola nie wykazała
żadnych nieprawidłowości
- mówi Janina Jakubowska,
rzecznik kuratorium. - Dotyczyła m.in. realizacji podstawy
programowej, programów
nauczania historii i WOS,
planów dydaktycznych oraz
nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Sprawdziliśmy
dokumentację oraz dzienniki
w formie papierowej i elektronicznej. Należy zwrócić
uwagę, że uczniowie osiągali

Oława
* Godzikowice, 17 lutego, godz.
7.30 - 18.00: ul. Spółdzielcza 12,
SKR, firma Tabex;
* Jelcz-Laskowice, 14 lutego,
godz. 9.00 - 13.00: plac targowy
działka 21/2;
* Miłocice, 17 lutego, godz. 9.00
- 11.00: ul. Boczna, Oleśnicka
i działki przyległe;
* Miłoszyce, 14 lutego, 8.00 15.00: ul. Dziuplińska, Wrocławska, Główna, Ogrodowa,
Sadowa, Wiśniowa, Boczna,
Kolejowa, Polna, Czereśniowa
i Morelowa;
* Swojków, 25 lutego, godz. 8.00
- 18.00: cała miejscowość;
* Swojków, 26 lutego, godz. 8.00
- 18.00: numery 16, 17, 18, 19,
19a, 20, 21, 21a, 22, 23;
* Minkowice Oł., 19 lutego, godz.
9.00 - 11.00: ul. Kolonialna,
Kolejowa od numeru 4 do 7, od
14 do 19, 22, 29, 29 a, 29 b
i działki przyległe.
(www.tauron-pe.pl)
(MON)

Jedziemy
na wycieczkę

Zgodnie z planem
Kuratorium oświaty
przeprowadziło kontrolę
w oławskim LO nr 1
im. Jana III Sobieskiego.
Sprawa dotyczy
nauczycielki historii,
Doroty SemeniukKwaśnickiej. Rzekome
nieprawidłowości zgłosił
poseł Roman Kaczor.
Twierdzi, że list do
kuratorium napisał na
prośbę rodziców
Poseł zasygnalizował, że
nauczycielka od lat skupia się
na lekcjach na przedstawianiu

bardzo dobre wyniki na maturze. W każdym przypadku
była to bardzo dobra średnia,
wyższa niż średnia wojewódzka. Warto zaznaczyć, że jeden
z uczniów zakwalifikował się
do ogólnopolskiej olimpiady
z wiedzy historycznej.
To pierwszy tego typu
sygnał w kuratorium, który dotyczy oławskiego LO.
Wcześniej nikt nie zgłaszał
żadnych nieprawidłowości.
Kuratorium orzekło, że Dorota
Semeniuk-Kwaśnicka bardzo
dobrze realizuje plan pracy.
Nie opuszczała żadnych zajęć,
lekcje nie odbywały się tylko
wtedy, gdy uczniowie byli
na wycieczce szkolnej lub
na„wyjściu klasowym”. Dla-

czego poseł powiadomił kuratorium? Twierdzi, że musiał
reagować, bo prosili go o to
rodzice. - Zgodnie z ustawą
wypełniam mandat posła, reaguję na sygnały mieszkańców
- mówi. - Taki jest mój obowiązek. W mediach pojawiły się
informacje, że piszę donosy. To
bzdury! Donosy piszą osoby,
które się nie podpisują.
Obecnie poseł nie chce
rozmawiać na ten temat. Czeka na oficjalną odpowiedź od
kuratorium.
- Jeszcze w tym tygodniu ją
otrzymam, wtedy odniosę się
do sprawy - powiedział. Mówił
nam też, że już po nagłośnieniu
sprawy przez media, otrzymuje
kolejne telefony od rodziców,

którzy twierdzą, że ich dzieci „przechodziły gehennę”
na lekcjach, prowadzonych
przez tę nauczycielkę. Tymczasem na pierwszej stronie tego
wydania naszej gazety inni
uczniowie, z wcześniejszych
roczników, w płatnym ogłoszeniu dziękuję nauczycielce
za wychowawstwo, historię
i wiedzę o społeczeństwa,
a także za „uwrażliwienie na
głupotę i pozostawienie im
swobody poglądów”.
Niewykluczone, że w całej
tej sprawie tak naprawdę wcale nie chodzi o nauczycielkę i
uczniów, tylko o wewnętrzne
rozgrywki w Platformie Obywatelskiej.
(AH)

LO: - Młoda krew ratuje życie!

Oława

Zbiórka

Była to pierwsza w tym
roku akcja oddawania krwi
w oławskim LO nr 1 im. Jana
III Sobieskiego. Wzięło w niej
udział ponad 50 chętnych.
Mimo szczerych chęci, niektórzy - z powodów zdrowotnych
- nie mogli przystąpić do akcji.
Krew oddało 45 osób (każda
po 450 ml), także osoby spo-

O tym, że młoda krew
ratuje życie, wiedzą
licealiści z LO im. Jana
III Sobieskiego. Podczas
zbiórki, zorganizowanej
7 lutego, uczniowie
chętnie oddawali krew

Jelcz-Laskowice

za szkoły. Osoby, które po
raz pierwszy uczestniczyły
w akcji, niebawem odbiorą
książeczki Honorowego Dawcy Krwi.
Niektórzy uczniowie oddawali krew po raz kolejny,
a ci, którzy robili to po raz
pierwszy, zapewniali, że dalej będą się włączać w takie
działania. Za oddaną krew
uczniowie, poza dniem wolnym i czekoladami, otrzymali

PCK w Oławie dziękuje...
...za pomoc i obecność Łukaszowi Lipce, Marcie
Czekajło oraz Piotrowi. Przy okazji gratulujemy
pierwszego razu - Piotrek dzielnie oddawał krew!
symboliczne gadżety od PCK
Oława.
A k c j ę w s p ó l n i e z o rganizowali LO nr 1 oraz

Oddział Rejonowy PCK
w Oławie.
(ck)

Fot.: archiwum PCK w Oławie

Zapisz się
Wyjazd do Pragi i Skalnego
Miasta organizuje koło
terenowe Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków

W akcji udział wzięło ponad 50 uczniów

Nie jest tak źle

Ferie w Bystrzycy
Gmina Oława
Zespół Szkół im. Bronisława
Malinowskiego w Bystrzycy
przygotował ofertę na zimowe
ferie
Uczniowie klas I-III mogą skorzystać
z półkolonii oraz treningów piłki nożnej
dla chłopców. Starsi uczniowie szkoły
podstawowej oraz gimnazjaliści mają
do wyboru zajęcia sportowe w hali,
zajęcie artystyczne (plastyczne i mu-

zyczne) oraz zajęcia przygotowane
przez Klub Krótkofalowców „Antenka”.
Uczniowie ZSZ w Bystrzycy skorzystają
także z możliwości wyjazdów na basen
w Oławie.
Szczegółowy plan zajęć - na tablicach
informacyjnych w budynku szkoły
oraz na stronie internetowej: www.
zsbystrzyca.pl.
Wyjazdy na basen i półkolonię zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu
gminy Oława.
(ck)

Dla cukrzyków
Jelcz-Laskowice

Zaproszenie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, koło w Jelczu-Laskowicach,
zaprasza na wykład

Tematem będzie insulinoterapia.
Spotkanie odbędzie się 19 lutego o godz.
17.00, w świetlicy TOP przy ul. Bożka
13. - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - mówi Edward Łukaszuk,
prezes koła.
(WK)

REKLAMA

(WK)

REKLAMA

Do udziału w wycieczce
można się zapisywać do 20
marca, w biurze koła przy ul
Bożka 13, w piątki od godz.
17.00 do 19.00. Koszt wyjazdu: 200 zł i 500 koron.

5

www.gazeta.olawa.pl

Zmiana terminu
i poświęcenie kościoła

Są pytania
Władze województwa
dolnośląskiego twierdzą,
że jest przygotowywana
dokumentacja projektowa
tej inwestycji

Powiat

Na Kresy
Uczestnicy podhajeckiej
pielgrzymki kresowej wezmą udział w uroczystości
poświęcenia kościoła w Kuropatnikach oraz odwiedzą
Witków Nowy

20-25 VI
- to nowy termin
pielgrzymki
podhajeckiej

Nowy termin pielgrzymki
to 20-25 czerwca (tydzień później niż wcześniej planowano).
Zmianę tłumaczy Ryszard
Wojciechowski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Podhajeckiej: - Zadzwonił
do mnie ks. kanonik Paweł
Cembrowicz, proboszcz parafii NMP Matki Pocieszenia,
z zapytaniem o możliwość
połączenia pielgrzymki z uroczystością poświęcenia odrestaurowanego kościoła pw.
Narodzenia św. Jana Chrzci-

Zarząd województwa
o obwodnicy Oławy

Oława/Wrocław

W odpowiedzi, zarząd
województwa poinformował
autora wniosku, radnego Pawła Hreniaka, że wraz z parlamentarzystami współpracuje
w tej sprawie z Ministerstwem
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej. Podpisano projekt porozumienia
pomiędzy województwem
dolnośląskim, miastem Oława, gminą wiejską Oława
i powiatem oławskim. W ra-

Radni Sejmiku województwa dolnośląskiego, z klubu
Prawa i Sprawiedliwości,
złożyli wniosek do budżetu
województwa na rok 2014,
o ujęcie w nim 1,5 mln zł na
przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy
Oławy.

Ryszard Wojciechowski
zaprasza na pielgrzymkę
podhajecką

ciela, w Kuropatnikach - 24
czerwca. Moja odpowiedź była
szybka i pozytywna, ponieważ
Kuropatniki należą do naszej
rozległej parafii, obejmującej
Brzeżany, Podhajce, Pomorzany, Kuropatniki i Buszcze. Ponadto księża Paweł
Cembrowicz i Robert Jasik
odprawią dla nas we Lwowie
mszę świętą, w katedrze metropolitarnej. Potem udamy się
przez Kamionkę Strumiłową
i Radziechów do Witkowa
Nowego, skąd w maju 1945,
wraz z ks. Tadeuszem Pilawskim i kresowianami, trafił do
Oławy obraz Matki Boskiej
Pocieszenia.
Udział w uroczystościach
w Kuropatnikach spowoduje, że nie będzie zwiedzania
Stryja, Truskawca, Borysławia
i Drohobycza.Wojciechowski
przeprasza za zmiany w planie
pielgrzymki.

Oława

Wybory 2014
Do końca lutego działacze Prawa
i Sprawiedliwości mają wyłonić swego kandydata na burmistrza Oławy
Mówi się nie od dziś, że kandydatem
PiS będzie obecny starosta Zdzisław
Brezdeń. On sam nie wyklucza startu
w wyborach. Nieoficjalnie wiadomo,
że ma największe szanse na poparcie
partyjnych kolegów oraz dolnośląskich
władz partii.
Obok Brezdenia wymienia się
także innych kandydatów - radnych
Rady Miejskiej w Oławie - Andrzeja
Grzeszczaka i Piotra Regieca.
(MON)

mach tego porozumienia województwo wyraziło gotowość
35-procentowego udziału
w finansowaniu opracowania
projektowego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz
Decyzji o Środowiskowych
Uwarunkowaniach (DŚU)
południowo-zachodniej obwodnicy Oławy, w ciągu drogi
krajowej nr 94. Rozważany
jest również wariant popro-

wadzenia części obwodnicy
drogą wojewódzką nr 346.
- Wynika z tego, że projekt
jest w realizacji, a mój wniosek jest bezzasadny - mówi
Paweł Hreniak. - Mam jednak
poważne wątpliwości, czy tak
jest faktycznie. Główna strona - GDDKiA - nie podpisała
umowy. Wygląda to jak gra
na czas, byle do wyborów
samorządowych.
(MON)

Kogo wystawi Prawo
i Sprawiedliwość?

arch.GP-WO

7/2014

Zdzisław Brezdeń

Piotr Regiec

Andrzej Grzeszczak

(MON)

Eureka! W ferie
wesoła biblioteka

tekst sponsorowany

(AH)

REKLAMA

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie zaprasza do udziału w zajęciach.
Od 17 lutego do 2 marca
będzie organizowany cykl
spotkań dla dzieci w wieku
szkolnym. „My się zimy nie

REKLAMA

Najmłodsi nie powinni się
nudzić. W programie jest
wiele atrakcji

REKLAMA

Rozrywka

boimy, bezpiecznie się bawimy i uczymy”. To zajęcia
literacko-plastyczne, wspólne
czytanie bajek i wierszy o zimie, połączone z zajęciami
plastycznymi. Poza tym liczne
konkursy, gry, łamigłówki,
zabawy ruchowe, gry planszowe, malowanie, rysowanie.
Na wszystkie imprezy
wstęp wolny. Poniedziałek
i czwartek w godz. 10.0015.00, wtorek i piątek od godz.
13.00 do 18.00

REKLAMA

Domaniów
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Zimowe bez zimy
ebykowski@gazeta.olawa.pl

oławskim Miasteczku, za
amfiteatrem. W stosownym czasie napuszczano
wodę, a mróz robił swoje
i bywało tłoczno. A jeszcze
wcześniej, po wojnie, Polacy zastali piękny obiekt,
z drugiej strony późniejszego amfiteatru. Wykorzystywano odnogę Oławki,
z której woda poruszała
turbinę młyna. Na trójkąt
za alejką, gdzie obecnie
są korty tenisowe, przed
mrozami wpuszczano tam
wodę specjalnym kanałem
i tworzył się lód. Obok
był mały budynek. Tym
obiektem zajął się społecznie Urbańczyk, ambitny
zapaleniec. Doprowadził
radiofonizację, postarał się
o oświetlenie i w miarę potrzeb mobilizował chętnych
do usuwania śniegu. To
lodowisko funkcjonowało
do czasu budowy amfiteatru i zasypania odnogi.
Były reprezentant Rumunii,
„Kajtuś” Amirowicz, z zapałem uczył młodzież gry
w hokeja.
A na zamarzniętym
jelczańskim stawie zawsze
szaleli nie tylko łyżwiarze.
Także miłośnicy ryb, którzy
wiercili dziury i uprawiali

wędkarstwo podlodowe.
Z kolei Odrą i Oławką
śmigali na kolumbusach
i szpicakach liczni oławianie, albo spacerowali po
lodzie, nawet z rodzinami.
Zresztą w każdej miejscowości był jakiś stawik
czy strumyk, zmieniający
się w ślizgawkę, a najwięcej w Bystrzycy. Ze względu na brak lodu, strach dzisiaj myśleć o spacerze po
naszych rzekach i wodnych
zbiornikach. Wędkarskich
mistrzostw lodowych też
nie będzie. Pozostały tylko
wspomnienia...
Bez względu na pogodę, zaczynają się szkolne
ferie. Nasze miasta i gminy
przygotowały na ten czas
przeróżne zajęcia. Jest
wiele ciekawych propozycji, pełno o nich w gazecie.
Warto skorzystać. Tu apel
do rodziców: nie pozwalajcie, żeby wasze pociechy
przeżywały ferie na drętwym ślęczeniu godzinami,
przed ekranem telewizora
czy komputera. To bardzo
szkodliwe dla rozwoju
młodego człowieka.
Miłego odpoczynku od
szkolnej ławy!

Miłośnicy lokalnej historii
W ostatnim dniu stycznia odbyło się spotkanie
promocyjne, z okazji
wydania książki „Ziemia
oławska od średniowiecza
do współczesności”. To
kolejna publikacja, traktująca o lokalnej historii,
nie tylko miasta i powiatu,
ale również najbliższej
okolicy. Należą się ogromne wyrazy szacunku dla
autorów tego dzieła, którzy
odkrywają przed nami
kolejne sekrety tego terenu. Czekamy na następną
lekturę!
Na promocję książki przybyło wiele osób.
Spotkanie trwało ponad
dwie godziny, a zaledwie
„liźnięto” wiele interesujących tematów. To
potwierdza, że w powiecie
nie brakuje pasjonatów
lokalnej historii. Spektrum
indywidualnych zainteresowań jest wielkie. Ktoś
ma ogromną wiedzę na

temat Oławy z czasów
Sobieskich, inny doskonale zna dzieje Bystrzycy.
Warto to wykorzystać.
Obecnie pasjonaci miejscowej historii mają
niewiele okazji aby się
spotkać. Można byłoby
utworzyć jakiś klub, koło
miłośników lokalnej
historii. Organizować np.
raz w miesiącu spotkania,
podczas których chętni
dzieliliby się swoją wiedzą, dotyczącą określonego tematu. Wskazywano
by źródła, dzielono się
materiałami, chwalono
pamiątkami i zbiorami.
W czasie spotkań toczyłyby się dyskusje, być
może udałoby się dojść do
nowych spostrzeżeń. Na
bieżąco dowiadywano by
się o nowinkach takich,
jak poznawanie historii
Oławy dzięki pomiarom,
wykonanym za pomocą
satelity, czy udostępnie-

niu kolejnych archiwów
w wersji cyfrowej.
Ponieważ w grupie
siła, to w lecie może
udałoby się zorganizować wycieczki po „tajemniczych miejscach”
powiatu. Tych mniej lub
bardziej znanych, gdzie
bez przewodnika czasem
trudno trafić. Spróbować
zbadać np. owiane legendami oławskie podziemia,
łączące podobno zamek
z sanktuarium Matki
Pocieszenia, oczywiście
z zachowaniem niezbędnej
ostrożności. Takie spotkania, rozmowy i eksploracja
na pewno przyczyniłyby
się do poznania nowych
faktów. Być może owocowałoby to materiałami
na kolejne konferencje
i publikacje. Jest jeszcze
wiele ciekawych rzeczy do
odkrycia.
Piotr Turek

redakcja@gazeta.olawa.pl

Paweł Pittner z rekordowym pstrągiem

Złoty pstrąg Pittnera
Wędkarstwo

Rekordowy okaz

Duże ryby biorą także
zimą. Przekonał się o tym
Paweł Pittner, wybierając
się 8 lutego na łowisko
pstrągowe w rzece Bóbr,
koło Marciszowa
Oława

Spotkanie w OK

Zastępca burmistrza
Witold Niemirowski
zaprasza właścicieli
lokali mieszkalnych
i użytkowych,
szczególnie członków
zarządów wspólnot
mieszkaniowych, na
spotkanie szkoleniowoinformacyjne
Wiceburmistrz przedstawi
tam informację o planowanych wydatkach z budżetu
miasta, mających wpływ na
działalność wspólnot mieszkaniowych w roku 2014. Opowie
także o planach zagospodarowania terenów miejskich przy

Do pięciocentymetrowego
woblera „Sowa” wyszedł mu
rano pstrąg potokowy. Okazał
się on „rybą życia” spinningisty z oławskiej „Wydry”. Po
15 minutach walki wyciągnął
69-centymetrowego pstrąga
potokowego, ważącego 3,05
kg. To kwalifikuje się do
złotego medalu „Wiadomości
Wędkarskich”, oficjalnego
rankingu PZW. Ważenie odbyło się w sklepie wędkarskim
„Sumik” w Oławie, więc moż-

na przypuszczać, że waga tej
ryby w chwili złowienia była
przynajmniej o 100 g wyższa.
Wędkarz łowił na kij „Konger
World Champion” c.w.10 g,
kołowrotek „Shimano Exage”
i żyłkę 0,20 mm.
Paweł Pittner, 37-letni
przedsiębiorca, łowi ryby od
dzieciństwa, a wędkarstwo
spinningowe uprawia od 4 lat.
Do SKWS „Wydra” należy
2 lata.
(Graro)

Wiceburmistrz
o wspólnotach
archiwum „GP-WO”

Młodzież szkolna na
Dolnym Śląsku ma tym razem ferie w najpóźniejszym
terminie - od 17 lutego do
2 marca. Zanosi się na to,
że tylko z nazwy i wedle
kalendarza będą miały coś
wspólnego z tą porą roku.
Mrozu i śniegu w naszym
powiecie wciąż nie ma,
choć na wschodzie kraju
była gdzieniegdzie tragedia
z nadmiarem. Jedyny lód
mamy tylko w Jelczu-Laskowicach, na sztucznej
ślizgawce. Może lepiej nie
propagować tego osiągnięcia młodego miasta,
bo mogą się zwalić tłumy
chętnych, a tam nie mają
straży miejsko-gminnej do
pilnowania porządku.
Rzeki i stawy na ziemi
oławskiej nie zaznały lodu,
choć na nich bywały popularne lodowiska, fundowane przez naturę. Swobodnie
hasali na łyżwach młodzi
i dorośli, nawet dziadkowie. Także sanki i narty
sprawiały wiele radości,
kiedy leżał śnieg. Teraz nie
leży i nie widać nadziei.
W pewnym sensie
protoplastą jelczańskiej
mrożonej płyty był wybetonowany prostokąt na

Graro

Edward
Bykowski

Witold Niemirowski
zaprasza członków wspólnot
mieszkaniowych na spotkanie
szkoleniowo-informacyjne

budynkach wspólnotowych.
Z kolei prezes Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Zarządców
Nieruchomości i Administratorów, Tomasz Frischmann,

przeprowadzi szkolenie na
temat terminów i zasad odbywania rocznych zebrań
sprawozdawczych we wspólnotach mieszkaniowych.
Uczestnicy dowiedzą się
także o zmianach ustawowych,
regulujących zarządzanie nieruchomościami. Omówione
będą też sposoby rozliczania
mediów oraz gospodarowania
funduszem remontowym.
Spotkanie odbędzie się
we wtorek 18 lutego, w sali
konferencyjnej oławskiego
Ośrodka Kultury, ul. 11 Listopada 27. Początek o godzinie
17.00.
(KAT)
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Rodzina czeka

Minęły już dwa lata,
a dotąd nikomu nie
postawiono zarzutów.
Brat 38-letniego Tomasza Domagały, którego
nagie zwłoki znaleziono
dwa lata temu, w lesie
pod Brzegiem Dolnym,
nadal wierzy, że winni
tej tragedii odpowiedzą
przed sądem
- Ojciec do mnie zadzwonił, że musimy jechać do
medycyny sądowej, na
rozpoznanie, to była połowa
grudnia 2011 - opowiada
Marcin Domagała z Oławy.
Na co dzień prowadzi firmę
cateringową, głównie we
Włoszech, ale gdy tylko jest
w Polsce, wraca do sprawy
brata, który zginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.

*

Nagie zwłoki leżały na
brzegu stawu, w środku lasu
między Brzegiem Dolnym
a Radaczem. Znalazł je
myśliwy. Ubranie, złożone
w kostkę, było nieco dalej.
Nie znaleziono żadnych
dokumentów. - Chcieli go
pochować jako nn, czyli
osobę, której nazwiska nie
ustalono, ale jeden z policjantów zobaczył w komendzie zdjęcie i rozpoznał go -

mówi Marcin Domagała.
Na ciele Tomasza było wiele
siniaków - śladów uderzeń
tępym narzędziem. - Do
takich śladów można zaliczyć np. uderzenia policyjną
pałką - mówi Marcin.
Sekcja zwłok wykazała jednak, że bezpośrednią przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu, a część
obrażeń nie powstała tuż
przed śmiercią. Prokuratura
Rejonowa w Wołowie umorzyła śledztwo po miesiącu.
- Od samego początku
bardzo duże rzeczy było niejasnych - opowiada Marcin.
- Po sekcji zwłok wiedzieliśmy, że brat był trzeźwy, nie
znaleziono śladów środków
odurzających. Co on tam
mógł robić, w szczerym
lesie, pięć kilometrów od
miasta, rozebrany do naga,
nad zamarzniętym jeziorkiem? Obok ubrań, złożonych w kostkę, stały buty,
ale dużo większe niż brata,
bo on nosił 42, a to był
rozmiar 46. Co on tam robił?
W lecie można tam było się
wybrać na spacer, wykąpać
się, ale w zimie tam nigdzie
nie jest po drodze, to 500600 metrów w głąb lasu. To
wszystko było zastanawiające.

*

Tomasz pochodzi ze znanej
oławskiej rodziny Domagałów. Do Brzegu Dolnego
trafił 15 lat temu. Znana jest
przyjaźń między klubami
„Moto-Jelcz” Oława i tamtejszym. Na którymś meczu,
gdzie był jako kibic, poznał
dziewczynę, zakochał się
i został na dłużej. Krótko
mieszkali nawet w Oławie,
ale potem już tylko tam.

Nie ożenił się, ale
mieli córkę. Po jakimś
czasie związek się
rozpadł. Ostatnio
Tomasz mieszkał
sam, pracował
dorywczo. W Oławie,
oprócz młodszego
brata, miał rodziców
i dziadka.
Tomasz nie był aniołem, policja go znała.
Miał nawet konflikt
z prawem, bo nie
płacił alimentów. - Ale
z czego miał płacić,
skoro pracował tylko
dorywczo - tłumaczy
Marcin.
Parę tygodni przed
śmiercią Tomasz był
u rodziny w Oławie.
Bracia spotkali się
wtedy po raz ostatni.

*

Półtora roku od
umorzenia sprawy
przyjechała do Oławy
szesnastoletnia córka
Tomasza: - Wujek, po
Brzegu Dolnym krążą
jakieś plotki, że jakiś
pan coś wie o tacie.
Marcin pojechał tam
i rozpoczął prywatne
śledztwo. Po paru
dniach znalazł świadka, który widział, jak
o godzinie 5.00 nad
ranem, na postoju
taksówek, policjanci
pakowali Tomka
do radiowozu. To
było dwa dni przed
znalezieniem ciała.
Tymczasem sekcja
wykazała, że zwłoki
leżały w lesie... miesiąc. To się nie trzymało kupy. Zwłaszcza
że tam był teren

arch. rodzinne

Marcin Domagała wciąż wierzy, że dowie się prawdy o śmierci brata

Tomek Domagała z mamą Urszulą

łowiecki, więc gdyby nagie
ciało leżało w lesie od miesiąca, zwierzęta z pewnością zostawiłyby jakieś ślady.
Przy okazji Marcin usłyszał
sporo opowieści o agresywnych, a nawet brutalnych
policjantach. - Podchodziłem, mówiłem, kim jestem,
opowiadali mi różne rzeczy,
a ja to wszystko nagrywałem
- mówi. - Mam nawet świadka, którego pobito pałką,
a potem porzucono w lesie.
Tam, gdzie znaleziono ciało
Tomka.
Z nagraniami zgłosił się do
policyjnego Biura Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu:
- Bardzo się zdziwili, że tyle
się dowiedziałem w ciągu
dwóch dni.
Policjanci powiadomili
Prokuraturę Okręgową we
Wrocławiu, a ta nakazała
wznowić postępowanie
w sprawie śmierci Tomasza
Domagały. Sprawę zabrano
z Wołowa i przeniesiono

do Prokuratury Rejonowej
Wrocław Psie Pole.
- Postępowanie się toczy,
dotyczy czynów z art. 231
par. 1 kk i art. 155 kk, a więc
przekroczenia uprawnień
przez funkcjonariuszy
KP w Brzegu Dolnym, co
mogło skutkować śmiercią
Tomasza D. Postępowanie
jest w sprawie, co oznacza,
że dotychczas nikomu nie
przedstawiono zarzutów
- mówi Małgorzata Klaus,
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
Rodzina Tomasza Domagały
domyśla się, że dwaj policjanci, którzy wsadzili go do

radiowozu, mogą mieć związek z jego śmiercią. - Jednego z nich już przeniesiono
w inne miejsce, poza powiat
wołowski - mówi Marcin.
- Mam nadzieję, że dowiem
się, kto stoi za śmiercią
brata. Chcę to doprowadzić
do końca. Słyszałem, jak
ktoś mówił, że on się zapił
na śmierć, a przecież wcale
tak nie było. To zresztą już
potwierdziła sekcja. Chciałbym, żeby wszystko było
wyjaśnione. Żeby wyszło,
kto brata pobił i zostawił
nagiego w lesie.
Jerzy Kamiński

redakcja@gazeta.olawa.pl

”

Zwłoki były nagie. Obok ubrań, złożonych
w kostkę, stały buty o numerze 46,
ale Tomasz nosił rozmiar... 42

Jerzy Kamiński
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Pełnomocnik zamiast rady?

Spotkanie

Kamil Tysa

Kto i w jaki sposób
powinien reprezentować
sprawy młodych?
Co zrobić, by ich głos
był słyszalny?
Czy Młodzieżowa Rada
Miasta powinna być
reaktywowana?
Na te pytania próbowali
odpowiedzieć uczestnicy
debaty, w Wydziale
Profilaktyki Uzależnień
Urzędu Miejskiego

Debata trwała ponad dwie godziny

Czy ktoś w ogóle jest za?
Tomasz Frischmann opowiadał o funkcjonowaniu po-

Serdeczne podziękowania całej rodzinie, znajomym,
sąsiadom za uczestnictwo w ostatniej drodze

śp. Tadeusza Domagały

REKLAMA

składają żona, córka i synowa z rodzinami.
Dziękujemy również księdzu z parafii NMP Matki
Pocieszenia, a także Zakładowi Pogrzebowemu
państwa Jaśnikowskich.
Serdeczne Bóg zapłać!

Anna Ślipko z OK przyznała, że często ma do czynienia z aktywną młodzieżą,
która nie potrzebuje formalnej
rady, by organizować różne przedsięwzięcia. - Chcą
organizować koncerty, my
udostępniamy sale i sprzęt,
pomagamy, na ile możemy, nigdy nie zamykając drzwi przed
nosem. Nie wydaje mi się,
żeby ci aktywni, którzy mają
chęci i pomysły, potrzebowali
formalnej organizacji.
Po wymianie zdań przez
radnych, głos zaczęli zabierać młodzi. Nawiązując do
słów Koprowskiego, mówił
przedstawiciel stowarzyszenia
„Oławscy patrioci”: - Ciężko
nas zachęcić, bo zdecydowana większość z nas, nie zna
języka, którym się państwo
posługują. Nasze stowarzyszenie ma już rok, ale pamiętamy,
ile trudności sprawiło nam
zarejestrowanie. Chodziliśmy
do jednych drzwi, wysyłali nas
do drugich, potem do trzecich
i czwartych. Nie było nikogo,
kto mógłby nam w prosty
sposób powiedzieć, jak się
załatwia takie sprawy. Co

do młodzieżowej rady, to
nie podoba mi się pomysł
reaktywacji. Jestem w wieku
studenckim i trudno mi sobie
wyobrazić, by moje sprawy
mieli reprezentować gimnazjaliści.
Prowadzący spotkanie
Paweł Dębek zapytał, czy
jest na tej sali ktoś, kto jest za
reaktywacją? Choć początkowo nikt nie podniósł ręki, to
później Piotr Regiec stwierdził: - Jestem absolutnym
zwolennikiem Młodzieżowej
Rady Miasta. Nie możemy jej
tak po prostu zlikwidować.
Jest potrzebna, bo uczy młodych demokracji. Te wszystkie
formalności, statuty, są po to,
by choć trochę pokazać, jak
funkcjonuje dorosła rada.
Czy na pewno uczy demokracji? Justyna Kłeczek
z ZHP, kiedyś radna młodzieżowa, ma wątpliwości:
- W szkole nikt się tym nie
interesował. Kazali nam iść
i reprezentować, nie było
żadnych wyborów i głosowania. Byłam gimnazjalistką.
Licealiści i tak się z nami
nie liczyli, nie dawali nam

głosu. To wszystko nie miało
większego sensu.

Polityka i pełnomocnik
Przez długi czas nie wypracowano żadnego wniosku,
oprócz jednego - Młodzieżowa
Rada Miasta nie może istnieć
w takiej formie, jak przed laty.
Paweł Brusiło z Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego
zaproponował, by stworzyć
minirady w szkołach, które co
jakiś czas mogłyby się spotykać. Mówił też o tym, jak funkcjonuje sejmik. - Nie zajmujemy
się tylko organizacją przedsięwzięć, a opiniujemy uchwały
dorosłych, które dotyczą nas,
młodych. Może warto pójść tą
drogą także w Oławie.
- Problem w tym, że u nas
praktycznie nie ma uchwał, które moglibyście opiniować - odpowiadał Koprowski. - Radni,
z koalicją rządzącą na czele, nie
zajmują się młodymi. Trzy lata
mówiliśmy o skateparku i dopiero teraz, w roku wyborczym
władza się tym zainteresowała.
Doskonała kiełbasa wyborcza,
ale spójrzmy prawdzie w oczy.

Kamil Tysa

ktysa@gazeta.olawa.pl

Odeszli

Serdeczne podziękowania lekarzom, pielęgniarkom, całemu
personelowi medycznemu oddziałów wewnętrznego i chirurgii
oraz pracownikom bloku operacyjnego szpitala w Oławie,
a w szczególności dr. Jackowi Rutkiewiczowi
za troskliwą opiekę w ostatnich chwilach życia

oława

śp. Anieli Stefanii Chrustowskiej
składa rodzina

Serdeczne podziękowania rodzinie, sąsiadom, znajomym,
przyjaciołom, przedstawicielom ZHP, którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu naszej kochanej mamusi, babci i prababci
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DOMANIÓW

śp. Anieli Stefanii Chrustowskiej
składają córki z rodzinami
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przedniej MRM. Także o tym,
że radni niekoniecznie chcieli
działać w określonych przez
statut ramach i schematach:
- Na pierwsze posiedzenia
przychodzili wszyscy, potem było ich coraz mniej, aż
w końcu nie udało się wybrać
przedstawicieli.
- My, starsi radni, powinniśmy przede wszystkim sobie
zadać pytanie, czy zrobiliśmy
wszystko, by ich zachęcić do
aktywności w młodej radzie?
- odpowiadał Mieczysław
Koprowski. - Wydaje mi się,
że nie zrobiliśmy nic.
Anna Leszczyńska zwróciła uwagę na niewielkie
zainteresowanie młodych
debatą: - Spotykamy się tutaj
i mamy ośmiu radnych, czterech urzędników i niewiele
młodzieży. Nie wydaje mi się,
by oni potrzebowali rady, która - nie oszukujmy się - w takiej formie w jakiej istniała,
była tworem fikcyjnym. Ci,
którzy chcą działać, działają.
Formalizowanie ich ogranicza. Nie chcą wypełniać
papierków, tylko faktycznie
coś robić.

Gospodarzem spotkania
był Instytut Edukacji Społecznej, z Pawłem Dębkiem
i Kingą Ekert na czele. Uczestniczyli: wiceburmistrz Witold
Niemirowski, przewodniczący
Rady Miejskiej Andrzej Mikoda, dyrektor Ośrodka Kultury
Anna Ślipko, oławscy radni:
Tomasz Frischmann, Anna
Leszczyńska, Lidia Markowska, Mieczysław Koprowski,
Piotr Regiec, Jacek Żydło
i Wiesław Kaczmarek oraz
młodzież - przedstawiciele
stowarzyszenia „Oławscy patrioci”, Związku Harcerstwa
Polskiego i Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
MRM przed laty funkcjonowała w Oławie. Dwudziestu
jeden radnych wybierano
spośród uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.
Rada zniknęła, kiedy w jednej
ze szkół nie wybrano przedstawicieli.

Nikt się nie interesował ani
młodzieżą, ani jej radą.
Na zarzuty Koprowskiego
dpowiedział wiceburmistrz
Witold Niemirowski: - Widzę,
że rozpoczął pan już kampanię. To od młodych zależało,
jak funkcjonowała rada. Proszę nie mówić, że nie interesowaliśmy się młodymi. Współpraca z Instytutem Edukacji
Społecznej dowodzi, że jest
inaczej. Odbyło się mnóstwo
przedsięwzięć, zorganizowanych przez młodzież. Jeśli ktoś
do nas przychodził z fajnym
pomysłem, zawsze pomagaliśmy, jak tylko mogliśmy.
Polityczną dyskusję przerwał Paweł Dębek i oddał
głos „Oławskim patriotom”.
- Czujemy się teraz trochę jak
w Sejmie - skwitowali. - Nie
chcielibyśmy się zamykać na
szkoły. Może zróbmy jakieś
miejsce, do którego moglibyśmy przyjść, zgłaszać swoje
pomysły i otrzymać pomoc.
- Taki pełnomocnik ds.
młodzieży - poparł patriotów
Tomasz Frischmann.
***
Choć ten pomysł jednym
spodobał się bardziej, innym
mniej, to młodzi zgodnie
stwierdzili, że problemem
najczęściej jest komunikacja.
Gdyby mieli miejsce, do którego mogą przyjść, zgłosić swój
pomysł, a kompetentna osoba
udzieliłaby im wskazówek, to
byłoby o wiele łatwiej.
Co dalej z Młodzieżową
Radą Miasta? Nie wiadomo.
Organizatorzy debaty zapowiedzieli jednak, że to dopiero
początek rozmów na ten temat
i kolejne spotkania na pewno
się odbędą.

Jelcz-Laskowice
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Powiat

Oświadczenia
majątkowe 2012

Co pokazali wiceprzewodniczący rad gmin i powiatu
48.376 zł

Gmina Oława

Z sesji
W drodze darowizny gmina
przekazała Zakładowi
Gospodarowania Odpadami
w Gaci działkę o powierzchni 1,21 ha. Ma tam stanąć
budynek administracyjno-socjalny, element wielomilionowego projektu
ZGO realizuje projekt
„System Gospodarki Odpadami Ślęza-Oława”. Po zakończeniu inwestycji powstanie
tam jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania
odpadów w Polsce.
- Celem inwestycji jest,
by jak najmniej odpadów
było składowanych, a trafiało
do recyklingu - mówi Kazi-

Trzech wiceprzewodniczących oławskiej RM. Od lewej: Jan Gogola, Zenon Leja i czwarty na
zdjęciu - Tomasz Frischmann. Z łańcuchem na szyi - przewodniczący RM Andrzej Mikoda

uzyskał w 2012 roku 16.212
zł. Jest brygadzistą produkcji
w hucie Oława. Zarobił tam
48.102 zł. Wspólnie z żoną
zaoszczędzili 30 tys. zł. Mają
mieszkanie 65 m kw., wartość
- 220 tys. zł.
Trzeci wiceprzewodniczący, Zenon Leja, zarobił jako
radny 6.052 zł. Jest dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie. Jego wynagrodzenie za pracę w szkole
- 68.456 zł. Razem z żoną jest
właścicielem domu o pow.
216 m kw., wartość 750 tys.
zł. Mają kredyty hipoteczny
i gotówkowy. Zaoszczędzili
1030 franków szwajcarskich.
Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Tadeusz Babski
jest nauczycielem w Zespole
Szkół w J-L. Wspólnie z żoną
prowadzi pośrednictwo ubezpieczeniowe i z tego tytułu
osiągnął dochód w wysokości
41.406 zł. Jako nauczyciel
zarobił 63.933 zł. Podał także
inne dochody - uzyskane za
udział w projekcie kształcenia
zawodowego na Dolnym Śląsku, za pracę kuratora społecznego oraz za zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Jelczu-Laskowicach. Łącznie - 13.233
zł. Dieta radnego - 19.655
zł. Oszczędności - 42 tys. zł
(fundusz inwestycyjny) i 670
euro. Babscy są właścicielami
mieszkania o pow. 59 m kw.,
wartość 180 tys. zł. Mają też
lokal usługowy o wartości
40 tys. zł. W oświadczeniu
majątkowym Tadeusz Babski
podał wzięty w leasing samochód osobowy nissan qashqai
z 2008 - wartość 45 tys. zł.
Drugi wiceprzewodniczący jelczańsko-laskowickiej
RM, Stanisław Łukasik, jest
rolnikiem i sołtysem Minkowic Oł. Dieta radnego to
znaczna część jego dochodów.
W 2012 roku było to 18 tys.
zł, natomiast dochód z działalności rolniczej - 15 tys. zł.
Jako sołtys zarobił 1350 zł,
a jako inkasent spółki wodnej - 310 zł. Zarobił również
400 zł za prowadzenie ksiąg
rachunkowych. Łukasikowie są właścicielami domu
o pow. 120 m kw., wartość 260
tys. zł, oraz 14-hektarowego
gospodarstwa z budynkami
gospodarczymi o wartości
250 tys. zł. Dzierżawią grunty
rolne o pow. 25 ha i wartości

280 tys. zł. Stanisław Łukasik
zadeklarował także rozpoczętą budowę domu jednorodzinnego o wartości 230 tys. zł.
Jako wiceprzewodniczący
Rady Powiatu, Piotr Błaszków
pobrał za tę funkcję 12.691
zł rocznie. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, na
stanowisku dyrektora Wydziału Środowiska. W 2012
roku zarobił 139.709 zł. Jako
sekretarz Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymał 34.855 zł. Ma
wspólnotę małżeńską z żoną.
Należą do nich: oszczędności
w wysokości 175 tys. zł, dom
o pow. 210 tys. zł, wartość 610
tys. zł, działka rolna o wartości 30 tys. zł oraz samochód
ford mondeo z 2008 roku.
Drugi wiceprzewodniczący RP, Józef Hołyński
otrzymał 13.022 zł diet. Jest
prezesem zarządu Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Godzikowicach. Zarobił tam 121.134
zł. Majątek dzieli z żoną.
Należą do nich: 29 tys. zł
i 2000 euro oszczędności,
mieszkanie o pow. 60 m kw.,

Działka gminna dla ZGO
mierz Bączek, pełnomocnik
do spraw realizacji projektu.
- Do niedawna odzyskiwaliśmy około 7% odpadów. Po
realizacji pierwszego etapu
inwestycji odzyskujemy około
20%. Docelowo, po zakończeniu inwestycji, będziemy
składować w kwaterach 43 %
procent odpadów, trafiających
do naszego zakładu. Reszta
będzie odzyskiwana.
Koszt realizacji projektu to
prawie 130 mln zł brutto, w tym
do 61 mln zł dofinansowania
z Unii Europejskiej. Inwestycja ma być zrealizowana pod
koniec tego roku. Dotychczas
wybudowano instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie
stabilizacji tlenowej. Powstała
trzecia kwatera do składowania

archiwum ZGO w Gaci

Oławski samorząd wydaje najwięcej na diety wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej, ponieważ jest ich
trzech, a nie dwóch - jak w pozostałych samorządach. Obok
dwóch członków rządzącego
BBS - Tomasza Frischmanna
i Jana Gogoli, znalazło się
miejsce dla koalicjanta. Trzecim wiceprzewodniczącym
jest Zenon Leja z PO.
Wiceprzewodniczący Tomasz Frischmann, kandydat
na burmistrza Oławy, pobrał 16.112 zł * diety radnego. Jego głównym źródłem
utrzymania jest kierowanie
Powszechną Spółdzielnią
Mieszkaniową, jest jej prezesem. Z tego tytułu osiągnął
w 2012 roku 122.415 zł **.
W oświadczeniu majątkowym podał także dochody
uzyskane z tytułu praw autorskich, innej działalności oraz
wynajmu. Łącznie 48.197 zł.
Na koniec 2012 roku Tomasz
Frischmann miał 180 tys. zł
oraz 2500 dolarów oszczędności. Razem z żoną jest właścicielem mieszkania o powierzchni 47 m kw., wartość
188 tys. zł. Do wspólnoty
majątkowej należą także dwa
inne mieszkania - o wartości
60 i 155 tys. zł. oraz samochód fiat stilo z 2003 roku.
Frischmann jest też właścicielem działki budowlanej,
oszacowanej na 55 tys. zł.
Nabył ją w 2004, w drodze
przetargu od miasta Oławy.
Frischmannowie spłacają
kredyt mieszkaniowy.
Jan Gogola, jako radny,

Monika Gałuszka-Sucharska

Zasiadają w prezydiach rad,
obok przewodniczących.
Jaki majątek deklarują?

Po zakończeniu projektu Zakład Gospodarowania Odpadami w
Gaci będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Na fot.
ukończona inwestycja do stabilizacji tlenowej

odpadów. Zakupiono maszyny
i urządzenia do obsługi. Trwa
budowa największej inwestycji
projektu, - instalacji do przetwarzania odpadów w procesie

fermentacji. Rozbudowywana
jest hala sortowni i powstaje
nowa linia sortowania. Ma też
powstać nowy budynek administracyjno-socjalny.

- tyle rocznie wynoszą
łącznie diety trzech
wiceprzewodniczących
RM w Oławie
wartość 200 tys. zł, działki rolne (6,7 ha) o wartości 67.300
zł oraz działka rekreacyjna
o wartości 50 tys. zł. W skład
majątku wchodzą także samochody citroen C5 z 2005
roku i renault megane z 2006
- o łącznej wartości 45 tys. zł.
Dochód osiągnięty w 2012
roku z uprawy pola - 930 zł.
Diety wiceprzewodniczących Rady Gminy Oława
i Rady Gminy Domaniów są
znacznie niższe niż w pozostałych samorządach. Wiceprzewodnicząca RG Oława
Maria Kołodziej otrzymała
6679 zł diet. Jest emerytką,
otrzymuje rocznie 23.889 zł.
Nie ma oszczędności, posiada
mieszkanie o pow. 70 m kw.,
wartość 140 tys. zł.
Druga wiceprzewodnicząca, Mirosława Księżopolska-Kusina, otrzymała
9540 zł diety. W oświadczeniu majątkowym podaje, że
w 2012 roku dostała 9600 zł
emerytury. Jest właścicielką
dwóch domów w Owczarach,
o wartości 400 i 200 tys.
zł. Dzierżawi 14-hektarowe
gospodarstwo rolne, wartość
700 tys. zł. Z tego tytułu
osiągnęła 25 tys. zł dochodu.
Majątek należy do wspólnoty
małżeńskiej. Oszczędności 30 tys. zł. auto - skoda octavia
z 2007 roku.
Wiesław Michniewicz jest

Działkę o powierzchni 1,21
ha na budowę obiektu przekazała ZGO gmina Oława
w drodze darowizny. Wcześniej, z myślą o tej inwestycji,
gmina pozyskała ją bezpłatnie
od skarbu państwa.
Stosowną uchwałę podjęli
radni na sesji Rady Gminy,
23 stycznia. Na komisji, poprzedzającej sesję, wójt Jan
Kownacki tłumaczył, że gmina
nie może sprzedać tej działki,
bo otrzymała ją bezpłatnie.
Gdyby wzięła za nią pieniądze,
musiałaby je oddać do budżetu
państwa. Przeznacza ją na cel
publiczny i pomaga spółce.
Radny Artur Piotrowski
sugerował, że gmina nie musi
sprzedawać działki, by skorzystać na tym interesie. Spółka
mogłaby np.dofinansować
jakąś inwestycję. Nie powiedział, co konkretnie miał na
myśli. O szczegółach nie chciał
mówić też po sesji, ale obiecał,
że wróci do tematu, gdy bliżej

wiceprzewodniczącym Rady
Gminy Domaniów. Z tego tytułu pobrał w 2012 roku 6050
zł diety. Prowadzi gospodarstwo rolne w Wyszkowicach.
Z niego zarobił w 2012 roku
80 tys. zł. Jest właścicielem
domu o pow. 200 m kw.,
wartość - 250 tys. zł. Ma
gospodarstwo rolne 22 ha, dodatkowo dzierżawi 25 ha. Na
koniec 2012 roku miał 13 tys.
zł oszczędności. Inne składniki majątku powyżej 10 tys. zł:
samochody audi A6 - 12 tys.
zł, mitsubishi pajero - 12 tys.
zł, ciągnik John Deer - 120 tys.
zł, agregat uprawowy - 60 tys.
zł, kombajn - 50 tys. zł oraz
inny sprzęt mechaniczny - 80
tys. zł. Wiesław Michniewicz
zaciągnął pięć kredytów mieszkaniowe, inwestycyjne
i klęskowy.
Drugi wiceprzewodniczący RG Domaniów, Zbigniew Dziumakowski, jest
emerytowanym funkcjonariuszem służby więziennej.
Jego roczna emerytura to 43
200 zł. Zaoszczędził 37 tys.
zł. Z diety radnego osiągnął
6600 zł. Ma dom o pow. 180
m kw., wartość - 200 tys. zł
oraz budynek gospodarczy
o wartości 500 tys. zł. W skład
wspólnego z żoną majątku
wchodzą również samochody:
mercedes z 2005 roku, land rover z 2002 roku oraz ciągnik.
Dziumakowski zaciągnął dwa
kredyty - inwestycyjny i klęskowy.
* diety radnych są wartościami netto
** zarobki to kwoty brutto
Monika GałuszkaSucharska

msucharska@gazeta.olawa.pl

przyjrzy się sprawie i uzyska
odpowiedzi na nurtujące go
pytania.
13 radnych głosowało za
podjęciem uchwały o przekazaniu działki ZGO. Od głosu
wstrzymał się tylko Piotrowski.
W rozmowie z nami Jan
Kownacki mówi, że gmina,
w szczególności miejscowość
Gać, dużo skorzystały na działalności ZGO w tym regionie.
Poza tym spółka jest jednym
z największych podatników.
Wpłaca do budżetu gminy
około 2 mln zł rocznie. 500
tys. zł podatku od nieruchomości i około 1,5 mln zł opłaty
środowiskowej. - Chociażby
dlatego należy z nią współpracować i pomagać, a nie tyko
żądać - mówi.
Koszty związane z przeniesieniem praw własności
działki w całości pokryje
spółka ZGO w Gaci.
Wioletta Kamińska

wkaminska@gazeta.olawa.pl
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D y Żu r y r a d n y c h
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Mikoda pełni dyżur w każdą środę,
od godz. 17.15 do 18.15. Zainteresowani mieszkańcy mogą się z nim spotkać
w ratuszu, Rynek 1, w pokoju nr 25, lub skontaktować się telefonicznie
- nr 71-301-10-11.
Radni Rady Miejskiej pełnią dyżury w ratuszu, w pokoju nr 21,
tel.71-301-10-11, od godz.17.00do 18.00.
Klub radnych PiS
* 13 lutego - Paweł Gwiazdowicz
* 20 lutego - Piotr Regiec
Klub radnych PO
* 17 lutego - Arkadiusz Kwiatkowski
* 24 lutego - Maria Domaradzka
Klub radnych BBS
* 18 lutego - Jan Tkaczyk
* 25 lutego - Wiesław Kaczmarek
Radna SLD Lidia Markowska dyżuruje w pierwszy wtorek miesiąca,
od godz. 16.00 do 17.00. Najbliższy dyżur 4 marca.
Radny niezależny Mieczysław Koprowski pełni dyżur w pierwszy piątek
miesiąca, od godz. 17.00 do 18.00. Najbliższy dyżur 7 marca.

D y Żu r y burmistrza i urzêdników
Burmistrz Oławy Franciszek Październik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki od godz. 10.00 do 12.00, po wcześniejszym
umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oławie,
pl. Zamkowy 15, tel. 71-303-55-01.
Zastępcy burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:
* Witold Niemirowski - w środy, od godz. 10.30 do 17.00, po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie urzędu;
* Jerzy Hadryś - w czwartki od godz. 12.00 do 14.00, po wcześniejszym
umówieniu i ustaleniu godziny w sekretariacie ratusza, tel. 71-301-10-00.
Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w godzinach pracy.

Ważne dla organizacji
pozarządowych
W ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
na lata 2014-2020 ma być
ogłoszony pierwszy konkurs

Mieszkańcy miasta, objęci systemem gospodarowania odpadami przez
Związek Międzygminny
„Ślęza-Oława”, mogą nieodpłatnie przekazać do
MPSZOK odpady niebezpieczne, w tym: przeterminowane leki, zużyte baterie,
farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin,

Mobilny
PSZOK
aerozole, środki czyszczące,
wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna
oraz opakowania po tych
substancjach, a także lampy
fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
rozbiórkowe, budowlane
i wielkogabarytowe. Mobilny PSZOK zlokalizowano na terenie parkingu
pomiędzy ulicami Rybacką

archiwum UM w Oławie

W czwartek, 13 lutego,
od godz. 12.00 do 18.00,
będzie czynny Mobilny
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
(MPSZOK)

Mobilny PSZOK będzie działał przy ul. Rybackiej - na parkingu
obok boiska „Orlik”

a Chrobrego, obok boiska
Szkoły Podstawowej nr 2

(wjazd od ulic Rybackiej
i Młyńskiej).
(KB)

W tym roku funkcję instytucji zarządzającej i wdrażającej Program FIO sprawuje
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wydział
Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, wspólnie
z Ministerstwem, zapraszają
przedstawicieli organizacji
pozarządowych z Dolnego
Śląska, na spotkanie z ekspertami. Odbędzie się ono 17
lutego, o godz. 11.00, we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej
21/23, w sali 510.
W czasie spotkania eksperci przedstawią założenia
programu oraz zasady ubiegania się o dotację (wskazanie
podmiotów uprawnionych
i nieuprawnionych do udziału
w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji,

kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny
i przyznawania dotacji, komponenty).
Organizacje pozarządowe, zainteresowane udziałem
w spotkaniu, powinny jak
najszybciej zgłosić udział
swoich przedstawicieli (maksymalnie dwie osoby) na
adres mailowy: slawomir.
wojciuk@umwd.pl.
(GCI)

Dyżury MKRPA
Miejska Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma
siedzibę przy ul. Młyńskiej
12 a, pok. nr 3, tel. 71-31325-17, gdzie przyjmuje
interesantów podczas dyżurów, w każdy czwartek,
od godz. 16.30 do 18.00.
W tym terminie można
również spotkać się z przewodniczącym MKRPA
Czesławem Miłoszem.

REKLAMA
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Zaproszenie do filharmonii

arch. Filharmonii Wrocławskiej

Serdecznie zapraszamy na
koncert, który odbędzie
się 2 marca, w Filharmonii
Wrocławskiej

Krzysztof Penderecki

Wykonawcy: Krzysztof
Penderecki - dyrygent, Michel Lethiec - klarnet oraz
Wrocławska Orkiestra Kameralna.
„Chaconne in memoriam
Giovanni Paolo II” to ostatnia
kompozycja składająca się na
„Polskie Requiem”, która dopełniła dzieło po dwudziestu
pięciu latach od powstania
pierwszej części. Utwór, poświęcony pamięci Papieża-

Polaka, jest przejawem dojrzałego, syntetycznego stylu
Krzysztofa Pendereckiego.
Kompozytor sam będzie dyrygował tym i innymi dziełami,
podczas koncertu orkiestry
Leopoldinum.
Penderecki poświęcił każdą
z części Polskiego Requiem
osobom i zdarzeniom z historii
naszego kraju. Skomponowana
jako pierwsza Lacrimosa powstała dla upamiętnienia gdańskich stoczniowców, poległych
w grudniu 1970 roku. Agnus
Dei dedykowany jest pamięci
Prymasa Tysiąclecia, Stefana
Wyszyńskiego, Dies irae - św.

Maksymilianowi Kolbemu
i powstańcom warszawskim,
zaś Libera me, Domine pamięci
ofiar Katynia. Po kojarzoną
z barokiem formę muzyczną
chaconne Penderecki sięgnął,
dowiedziawszy się o śmierci
Jana Pawła II w 2005 roku.
Kilka miesięcy później utwór
zabrzmiał po raz pierwszy na
festiwalu Wratislavia Cantans.
Sinfonietta nr 2, przepełniona ideą solowego i zespołowego koncertowania,
nawiązuje do XVII- i XVIIIwiecznych concerti grossi.
Także Serenada na smyczki
odwołuje się do dobrze zna-

nych tradycji muzycznych,
zwłaszcza druga część dzieła
(Larghetto) przypomina serenady Edwarda Elgara i Antonína Dvořáka. Właśnie dlatego
znakomitym dopełnieniem
koncertu, złożonego z utworów Pendereckiego, będzie
Serenada E-dur Dvořáka.
Idylliczny utwór jest jedną
z najpopularniejszych kompozycji czeskiego romantyka.
Bilety w specjalnej cenie:
20 zł, do nabycia w sekretariacie Centrum Kultury, ul. Oławska 23 J, Jelcz-Laskowice.
(JK)

Anielskie smyczki
W programie pt. „Anielskie smyczki” grała na kilku instrumentach smyczkowych, takich jak: fidel, pochette, lira da braccio, viola d`amore, skrzypce barokowe
i współczesne. Koncert uzupełniony był komentarzem, dzięki któremu uczestnicy
mogli bezpośrednio zetknąć się z obszernym smyczkowym instrumentarium.
W repertuarze znalazły się kompozycje największych mistrzów renesansu, baroku,
klasycyzmu i bliższych nam czasów. Instrumenty, wykorzystane podczas koncertu,
są kopiami oryginalnych egzemplarzy z mistrzowskich warsztatów lutniczych bądź
autorskimi wersjami lutnika Adama Bartosika z podkrakowskich Myślenic.
Dwa kolejne koncerty odbędą się w marcu i kwietniu. 7 marca, koncert na obój,
zagra Sebastian Aleksandrowicz, 4 kwietnia wystąpi Michał Zator, grający na
harfie celtyckiej. Na te koncerty zapraszamy do sali narad Urzędu Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice.
(JK)

D y Żu r y burmistrza

Burmistrz Kazimierz Putyra lub jego zastępcy Aleksander Mitek
i Piotr Stajszczyk, przyjmują interesantów z miasta i gminy JelczLaskowice w sprawach skarg i wniosków, po wcześniejszym umówieniu i
ustaleniu godziny w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy J-L, ul. Witosa 24,
tel. 71-381-71-00:
- we wtorki: od godz. 15.30 do 16.30
- w piątki: od godz. 8.00 do 9.00

Joanna Kowcz

Na pierwszym z trzech koncertów, mających odbyć się w naszym mieście,
w ramach projektu „Solo Festiwal”, zagrała skrzypaczka Anna Śliwa

Występ Anny Śliwy

Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach
bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom
IV Balu Charytatywnego,
który odbył się 8 lutego 2014 w Jelczu-Laskowicach,
a w szczególności osobom biorącym udział w licytacji przedmiotów na rzecz
tegorocznych beneficjentów.
Z radością informujemy, że kwota zebrana podczas aukcji wyniosła
33 150 zł,
co jest dotychczasowym rekordem.
Z serdecznymi pozdrowieniami Zarząd Stowarzyszenia

D y Żu r y radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Koch
lub wiceprzewodniczący Stanisław Łukasik i Tadeusz Babski
przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków
- w każdy czwartek od godz. 16.30 do 17.30,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
przy ul. W. Witosa 24, pok. 22.

Rozkład jazdy autobusów
Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że w związku
z rozpoczynającymi się 17
lutego, feriami zimowymi
w szkołach, w rozkładach
jazdy autobusów komunikacji
miejskiej zostaną wprowa-

dzone zmiany. Od 17 do 28
lutego nie będą realizowane
kursy autobusów, dowożących
uczniów do Zespołu Szkół
w Minkowicach Oławskich
oraz do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wójcicach.

Zawieszone zostaną również niektóre kursy autobusów
pozostałych linii. Te zmiany
uwzględniono w rozkładach
jazdy, zamieszczonych na
przystankach komunikacji
miejskiej.
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Uratował życie córki
Było groźnie
Warto znać podstawy
pierwszej pomocy.
Zdecydowane działania
Grzegorza sprawiły, że
Gabrysia żyje. Nie było
czasu na panikę, ani chwilę
namysłu. Liczyła się każda
sekunda.
- Gdyby nie postawa ojca
dziewczynki, bylibyśmy
już niepotrzebni - mówią
ratownicy. - Nie miał
żadnego sprzętu przydatnego
w ratowaniu życia, ale miał
głowę na karku. Dziecko żyje
dzięki niemu
Był drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Grzegorz
Stec spędzał czas z rodziną.
Kiedy wszyscy rozeszli się
do domów, wspólnie z żoną
posprzątał ze stołu i położył
czteroletnią córkę do łóżka.
Gabrysia czuła się dobrze, wygłupiała się przed zaśnięciem.
Ojciec kilka razy wracał, żeby
ucałować ją na dobranoc. Później oglądał film. Nic nie zapowiadało tragedii. W pewnym
momencie usłyszał z pokoju
dziecka niepokojące szmery.
- Poszedłem sprawdzić, co
się dzieje. Gabrysia miała
wywrócone oczka, a na poduszce było trochę wymiocin.
Zacząłem krzyczeć do żony,
żeby dzwoniła na pogotowie.
Potrząsałem córką, ale to
nie pomagało. Żona rozmawiała z dyspozytorką, która

Powiat

Polityka

Robert Walkowiak,
były członek PO
i wiceburmistrz JelczaLaskowic, został
pełnomocnikiem
powiatowym partii
„Polska Razem Jarosława
Gowina” i buduje jej
struktury
Gowin odszedł z PO we
wrześniu ubiegłego roku, bo
nie zgadzał się z obecną polityką tej partii. Poinformował
o tym na konferencji prasowej
w Sejmie. - W najbliższym
miesiącu ogłoszę swoje plany,
powiem, jak i z kim chcę zmieniać Polskę - mówił.
Trzy miesiące zajęło mu
powołanie swojej organizacji

Grzegorz Stec pokazuje, jak ratował córkę.
Kilka uderzeń w plecy uratowało życie Gabrysi

dawała wskazówki, co robić.
Przerzuciłem dziecko przez
kolano i parę razy uderzyłem
w plecy. Wtedy zwymiotowała
i złapała powietrze. Potem
przyszli ratownicy, karetka
przyjechała bardzo szybko.
Włożyli jej rurkę i udrożnili
drogi oddechowe. Zabrali
córkę do szpitala.
Zbigniew Gęsior i Grzegorz Imiela byli tej nocy na
dyżurze. Wiedzieli, że tu liczą
się sekundy i każda jest na
wagę życia. - Karetka była
wezwana w kodzie pierwszym,
a to kod wyjazdu alarmowego
(zagrożenie życia) - tłumaczy
Zbigniew. - Do minuty musimy

być w karetce i wyjeżdżać.
Dziecko przejęliśmy od spanikowanej matki, ale to ojciec
udzielił pierwszej pomocy. Zachował się jak profesjonalista.
Nie zdaje sobie sprawy z tego,
jak dużo zrobił. Zastosował
rękoczyn Heimlicha, sprowokował wymioty i uratował
córkę.
Resztę zrobili ratownicy.
Do zadławień i zachłyśnięć
zabierają zawsze cały sprzęt,
m.in. ssak i kardiomonitor.
Gabrysia miała bardzo niską
saturację, cały czas poddawano ją tlenoterapii. - Dzieci
mają to do siebie, że po takich
traumatycznych zdarzeniach

uciekają w sen - mówi Zbigniew. - Nie mogliśmy do
tego dopuścić. Kolega robił
wszystko, żebyśmy jak najszybciej znaleźli się w oławskim szpitalu. Dyspozytor już
ich powiadomiła, czekali na
dziecko. W czasie transportu
dziewczynka płakała, a to był
bardzo dobry znak.
Gabrysia spędziła w szpitalu trzy dni. Nie wiadomo,
co było przyczyną kłopotów
ze zdrowiem. Teraz jest już
wszystko w porządku. Dziecko tryska energią i wciąż się
uśmiecha.
Niedawno przyszedł na
świat braciszek. Ojciec jest
teraz czujny podwójnie. Co
noc, przed zaśnięciem, kilka
razy sprawdza, czy u dzieci nic złego się nie dzieje.
Skąd wiedział, jak zachować
się tej dramatycznej nocy?
Kiedyś przechodził kurs na
ochroniarza i tam nauczył się
podstaw pierwszej pomocy.
Teraz przekonał się na własnym przykładzie, że warto
poświęcić chwilę na naukę,
bo ta podstawowa wiedza ratuje życie. - Nie trzeba nawet
zapisywać się na kurs - mówi.
- Teraz wszystko jest w internecie. W takich sytuacjach,
jak mnie się zdarzyła, trzeba
zachować zimną krew. Nie
ma czasu na panikę. Lekarze
mówili, że uratowałem córce
życie, ale ja nawet nie dopuszczam myśli, że mogło jej się
coś stać. Wiedziałem, że gdy
zachłyśnie się dorosły, trzeba
zastosować ucisk w okolicach
klatki piersiowej, a inaczej
postępuje się u dziecka. Trzeba przełożyć je przez kolano
i uderzyć kilka razy dłonią,
złożoną w muszlę.

Były wiceburmistrz
tworzy partię Gowina
politycznej. Na oficjalnej
stronie PRJG, oprócz deklaracji, można znaleźć listę
założycieli organizacji oraz
nazwiska jej pełnomocników
powiatowych. Wśród nich
jest Robert Walkowiak, były
wiceburmistrz J-L, podobnie
jak Gowin - były członek
Platformy Obywatelskiej.
Walkowiak musiał opuścić szeregi PO w roku 2011,
zgodnie z decyzją sądu koleżeńskiego, który wykluczył
go z partii za niesubordynację.
Twierdzi, że nie zgadzał się
z ówczesną polityką zarządu powiatu. Podejrzewa, że
o jego wykluczenie wnioskował Marek Szponar, były
szef powiatowych struktur

PO, ponieważ Walkowiak
nie zgadzał się z jego sposobem zarządzania. - Próbowałem, w porozumieniu
z posłem Romanem Kaczorem,
ale z pominięciem Szponara,
doprowadzić do koalicji PO
i Wspólnoty Samorządowej
- mówi. - Dzięki temu tworzylibyśmy większość zarówno
w radzie Jelcza-Laskowic,
jak i powiatu, mając znaczący
wpływ na lokalną politykę. To
choćby ze względu na liczbę wprowadzonych radnych
należało się Platformie. Tymczasem w każdym samorządzie
tworzyliśmy mniejszościową
opozycję. Koalicja była możliwa, ale bez Szponara, bo nikt
nie chciał z nim współpraco-

wać. Ostatecznie nie osiągnięto porozumienia, a mnie
oskarżono o niesubordynację
i wykluczono z partii.
Pół roku później Walkowiak
stracił też stanowisko wiceburmistrza J-L, które otrzymał
na początku grudnia 2006, po
przedwyborczych rozmowach
koalicyjnych. Popierany przez
PiS Kazimierz Putyra obiecał
jedno z kluczowych stanowisk
„kolegom z Platformy Obywatelskiej”, którzy udzielili
mu wtedy oficjalnego poparcia. Niedługo potem wycofali,
mimo to Robert Walkowiak
został na stanowisku wiceburmistrza do 2011.
Dziś twierdzi, że nie tęskni
za PO i nie żałuje tego, co się

Zbigniew Gęsior, ratownik medyczny, pracuje w zawodzie od lat.
Tłumaczy, że ojciec Gabrysi zachował się jak profesjonalista:
- Ogromny ukłon w stronę tego człowieka!

Na to, że Gabrysia żyje,
złożyło się kilka szczęśliwych
zbiegów okoliczności. Ważny
udział miała również dyspozytor pogotowia ratunkowego,
która robiła wszystko, żeby
pomoc przyszła błyskawicznie. Według nowych zasad,
najpierw powinna przesłać
zgłoszenie drogą elektroniczną, ale wiedziała, że w ten
sposób straci cenny czas.
- Nie wysłała zlecenia, tylko
natychmiast zadzwoniła na telefon służbowy i powiedziała:
„Jedźcie, zlecenie doślę później”. W ocenie dyspozytora
elektronika mogła zaczekać
i to jest bardzo na plus - chwali kobietę ratownik.
Zbigniew Gęsior i Grzegorz Imiela pracują w pogotowiu od lat, jeden osiem,
drugi kilkanaście. Widzieli już
wiele. Najbardziej razi ich to,
że ludzie wciąż się boją lub
nie potrafią udzielać pierwszej
pomocy. Często przechodzą
obojętnie wobec leżącego na
chodniku, bo najłatwiej sobie
wytłumaczyć, że pewnie pijany. Dziwne zachowania widać
również podczas wypadków
drogowych: - W takich miejscach zawsze są osoby, które
do naszego przyjazdu nic nie
robią, po prostu stoją z wyciągniętymi telefonami i robią
zdjęcia. Nigdy nie zapomnę
stało, bo Platforma przestała
być partią liberalną, czyli taką,
do której wstępował - szanującą
wolność jednostki i własność
prywatną. Liberalna jest obecnie „Polska Razem Jarosława
Gowina”, dlatego zdecydował
się do niej przystąpić. Został
jej pełnomocnikiem powiatowym, a tydzień temu zaczął
budować struktury. - Na razie
mamy 12 członków, ale to dopiero początek, rozpoczęliśmy
rekrutację - mówi. - Władze
powiatowe partii zatwierdzono
na początku lutego. Jeszcze
nie chcę podawać nazwisk,
ale mogę powiedzieć, że są
wśród nas byli członkowie PO,
a także grupa młodych ludzi,
którzy do tej pory nie mieli nic
wspólnego z polityką.
Dodaje, że pierwszym
sprawdzianem będą dla nich
wybory do Europarlamentu.
Kolejnym - samorządowe.
Zamierzają wystawić swoich
kandydatów do rad miast

sytuacji, gdy we Wrocławiu
byliśmy wezwani do kobiety,
która wpadła pod tramwaj.
To były godziny szczytu, wokół
mnóstwo ludzi, ale nikt nie ruszył z pomocą. Nikt z Polaków,
bo jedynym, który zareagował,
był Rosjanin, kierowca tira,
który mimo ogromnego zmęczenia, podjął działania.
Młoda dziewczyna miała
odciętą nogę. Mężczyzna działał odruchowo, wiedział, co
robić, złapał linę holowniczą
i zrobił opaskę uciskową.
- My przyjeżdżamy bardzo
szybko, ale czasami jest już za
późno - mówi Gęsior. - Dlatego
tak ważne są pierwsze działania osób, będących w pobliżu.
Jeszcze raz powtórzę - ogromny ukłon w stronę ojca, który
wiedział, co robić, i uratował
córkę. To postawa godna podziwu. Kursów pierwszej pomocy jest coraz więcej, nawet
bezpłatnych. Tam się nie uczy
głupot ani leczenia, tylko ratowania metodą bezsprzętową.
Dziewczynka była przez kilka
chwil niedotleniona, jej stan
był ciężki, ale ojciec zadziałał na tyle przytomnie, że już
w drodze do szpitala dziecko
zaczęło być w kontakcie i mówić, że chce do taty.
Tekst i fot.:
Agnieszka Herba

powiatowa@gmail.com

arch. „GP-WO”

Jelcz-Laskowice

Robert Walkowiak były
wiceburmistrz Jelcza-Laskowic
buduje powiatowe struktury
partii Jarosława Gowina

i powiatu: - Nie wykluczamy
koalicji, ale na rozmowy o tym
i o kandydatach jest jeszcze za
wcześnie. Obecnie musimy się
skupić na budowaniu struktur,
i to robimy. Zapraszam na
naszą stronę internetową,
gdzie można znaleźć kontakt
do mnie.
Wioletta Kamińska

wkaminska@ gazeta.olawa.pl
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Spotkanie
Inicjatorami są rodzice,
którzy sprzeciwiają się
wprowadzeniu do szkół
edukacji seksualnej typu
„B”. Ich zdaniem deprawuje
ona dzieci i zabija wartości
rodzinne
Spotkanie odbyło się 7
lutego, w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury. Jest jednym
z wielu prowadzonych w naszym województwie, z inicjatywy stowarzyszenia „Zdrowa
Rodzina”, w związku z akcją
- „Stop seksualizacji naszych
dzieci”. Jej patronem jest
metropolita wrocławski abp
Józef Kupny. - To akcja ludzi
świeckich, którzy - widząc co
się szykuje w edukacji naszych
dzieci - postanowili działać mówi prowadząca spotkanie
Edyta Świder, jedna z dwustu

Oława

Pomoc i zabawa
18 stycznia, w restauracji
„Grażka”,odbył się bal
charytatywny dla fundacji
„Krok po kroku”
Zorganizował go oławski
klub Stronnictwa Demokratycznego. O oprawę muzycz-

wolontariuszy stowarzyszenia
„Zdrowa Rodzina”. - Naszym
celem jest uświadomienie
rodzicom, jak wygląda i na
czym polega edukacja seksualna typu B, którą chce się
wprowadzić do polskich szkół
i przedszkoli.
Organizatorzy spotkania
przypomnieli, że w ubiegłym
roku odbyła się w Warszawie
konf ere ncja pt. „Standardy
edukacji seksualnej w Europie”, którą rekomendowała
Światowa Organizacja Zdrowia. Ich zdaniem to próba
wprowadzenia do polskich
szkół edukacji seksualnej
typu B. Prowadząca spotkanie
tłumaczyła, że w polskich
szkołach od 1998 roku jest
prowadzona edukacja seksualna typu A, czyli „wychowanie
do życia w rodzinie”. Na zajęciach mówi się o seksualności
w kontekście miłości i piękna.
Zajęcia są nieobowiązkowe za zgodą rodziców - obejmują
V i VI klasę szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum.

Nie ma więc potrzeby wprowadzania kolejnych zajęć edukacji seksualnej, zwłaszcza
typu B, czyli biologicznej edukacji seksualnej. - To zajęcia
dla dzieci, które wprowadza
się już w przedziale wiekowym od 0 do 4 lat - mówiła
Świderska. - Prowadzone są
w kilku krajach UE. Dzieciom
tłoczy się do głów informacje,
na które nie są przygotowane.
Proponuje się radość z dotykania ciała, masturbację,
mówi się im o miłości do osób
tej samej płci, antykoncepcji,
różnych modelach rodziny
itp. Młody człowiek wychowywany w wartościach rodzinnych, bombardowany takimi
treściami, łamie kręgosłup
moralny.
Na spotkaniu nie dyskutowano o gender. - Organizatorzy spotkania nie byli
specjalistami w tej dziedzinie
- powiedział nam Jacek Hełka,
członek Ruchu Światło-Życie
w Jelczu-Laskowicach, jeden
z inicjatorów spotkania.

Osoby, które oczekiwały informacji na ten temat,
odesłano do wykładu księdza
Dariusza Oko. - Nas interesuje
temat edukacji seksualnej
naszych dzieci - mówi Hełka. - Chcemy uświadomić
ludziom, że do polskich szkół
próbuje się tylnymi drzwiami
wprowadzić edukację typu
B, która jest zła. Twierdzi, że
dowodem na to jest Konwencja
Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej, którą polski rząd zamierza
podpisać, a to oznacza zgodę
na edukację typu B. Mówiąc
to, powołał się na dyskusję,
która toczyła się w tej sprawie,
w programie telewizyjnym Jana
Pospieszalskiego.
Czy i kiedy Polska ratyfikuje konwencję - zadecydują
posłowie, głosując w Sejmie.
Niewykluczone, że stanie się
to jeszcze w lutym. Spór w tej
sprawie toczy się w rządzie
od dłuższego czasu. Zdaniem
prawicy, konwencja jest „kon-

stytucją gender”, która uderzy w małżeństwo i rodzinę.
Przeciwna ratyfikacji jest też
Konferencja Episkopatu Polski.
Innego zdania jest Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu do spraw równego
traktowania. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” stwierdziła, że
dokument nie zawiera zapisów,
które uderzałyby w tradycję.
Mówi jedynie, że „aktów przemocy nie można usprawiedliwiać tradycją ani religią”.
Organizatorzy piątkowego
spotkania nie zamierzają się
poddawać w walce o niewpro-

wadzanie zmian do edukacji
seksualnej w szkołach, oczekują wsparcia społeczeństwa.
Podczas spotkania zbierali
podpisy pod stosownym wnioskiem, który zamierzają wysłać do Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Osoby które, chciałyby
złożyć swój podpis pod tym
dokumentem, mogą to zrobić
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach.
Wioletta Kamińśka

wkaminska@gazeta.olawa.pl

Licytowali dla fundacji
ną zadbał zespół „Enduro”
z Kucharzowic, o menu - właściciele restauracji. Odbyła
się licytacja, z której dochód
przeznaczono dla podopiecznych „Krok po kroku”. Wśród
licytowanych fantów były:
weekend w stadninie koni,
karnety na zajęcia hipoterapii,
wizyta w salonie fryzjerskim,

masaż relaksacyjny. - Głównymi darczyńcami byli: Agata
Abrahamowicz, Paulina Donimirska, Edyta Marcinów,
Agnieszka Basiura, Łukasz
Kiwała i Andrzej Wierzbicki
- mówi Piotr Soroczyński,
wiceprzewodniczący zarządu
klubu SD w Oławie. - Na
podziękowanie zasłużyli tak-

że Marek Gudaniec i Adam
Wojciechowski oraz wszyscy
zaangażowani w przygotowanie balu i wspierający
organizacje, działające na
rzecz potrzebujących.
Podczas balu można było
zobaczyć siedzibę „Krok po
kroku”.
(MON)

Od lewej: Piotr Kluz- przewodniczący SD w Oławie, Dorota
Gudaniec, prezes „Krok po kroku” oraz Paulina Donimirska przewodnicząca dolnośląskich struktur SD

Angielski na wesoło

Dzieci
z organizatorami:
Elżbietą
ZbroniecGałuszką, Anną
Piach i Dorotą
Oparą oraz
z prowadzącymi
zajęcia: Izabelą
Zinkiewicz,
Karoliną Górską
i Natalią Cisek

OŁAWA

Inaczej

Marta Szymańska

Gimnazjaliści dla maluchów
W sali zabaw, w „Galerii
Oławskiej”, uczennice II klasy
Gimnazjum nr 1 w Oławie przeprowadziły pokazową lekcję
języka angielskiego dla dzieci

US informuje

Kończy się ulga internetowa

Od 1 stycznia 2013 zmieniły
się zasady odliczenia podatku
w ramach ulgi internetowej. Można tego dokonać
wyłącznie w kolejno po
sobie następujących dwóch
latach podatkowych i pod
warunkiem, że w okresie
poprzedzającym te lata, nie
korzystało się z tej ulgi.

Internetowa ulga powoli
kończy swój żywot. Rozliczając się z Urzędem Skarbowym za 2013, praktycznie już
po raz ostatni możesz z niej
skorzystać.Aby to jednak
było możliwe, musisz spełnić
kilka warunków. Po pierwsze
- poniosłeś w ubiegłym roku
wydatki z tytułu użytkowania
internetu, a po drugie - masz
dokumenty to potwierdzające
(faktury, dowody wpłaty).

Powiat

Na spotkanie „Stop seksualizacji naszych dzieci” przyszło około
50 osób

arch. SD Oława

Jelcz-Laskowice

Wioletta Kamińska

Akcja „Stop seksualizacji naszych dzieci” dotarła do J-L

- Z ulgi internetowej za
rok 2013 może skorzystać
tylko ten podatnik, który
będzie ją odliczał po raz
pierwszy od dochodów lub
przychodów za ten rok, bądź
skorzystał z tego odliczenia
wyłącznie za rok 2012 - wyjaśnia Bogusława Oleasz, naczelnik Urzędu Skarbowego
w Oławie. - Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych

do 4 lat. Projekt realizowały
Izabela Zinkiewicz, Karolina
Górska oraz Natalia Cisek,
pod kierownictwem anglistki
Elżbiety Zbroniec-Gałuszki,
we współpracy z jedną za szkół
języka angielskiego.
Podczas zajęć, 8 lutego,
dzieci uczyły się w zabawie
m.in.nazw kolorów oraz podstawowych słówek, przy pomocy

na instalację, rozbudowę,
modernizację oraz serwis
i obsługę techniczną sieci
internetowej. Jeżeli dostęp
do internetu jest tylko jedną
z usług, kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu
stacjonarnego, z dokumentu
wystawionego przez operatora musi wynikać kwota
wydatków za użytkowanie
internetu.

rysunków, piosenek i kolorowych plansz. Projekt ma na
celu zachęcenie dzieci do nauki
języka angielskiego.
Za parę dni w sali zabaw
odbędą się „Warsztaty animatora czasu wolnego”. Zajęcia
16 i 17 lutego są przeznaczone
dla uczniów Gimnazjum nr 1
w Oławie.

Prawo odliczenia wydatków, związanych z użytkowaniem internetu, przysługuje podatnikowi niezależnie
od miejsca, w którym z niego
korzystał oraz formy dostępu.
- Ulga internetowa jest limitowana i wynosi 760 zł rocznie - przypomina naczelnik.
- Można więc odliczyć wydatki
faktycznie poniesione w roku
podatkowym z tytułu użytkowania internetu, ale w kwocie
nie wyższej niż 760 zł.
Płatnik podatku dochodowego, obliczanego na

(masz)

ogólnych zasadach, przy
zastosowaniu skali podatkowej (np. uzyskujesz dochody
z pracy), odliczeń dokonuje
od dochodu. Jeżeli jest płatnikiem podatku dochodowego, obliczanego w formie
ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, odliczeń dokonuje od przychodu. Odliczeń dokonuje się
w zeznaniu podatkowym
PIT-36, PIT-37 lub PIT-28,
do których dołącza się formularz PIT/O (informacja
o odliczeniach).
(KAT)
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Krzysztof Trybulski

nowe firmy domaniowskie,
a 24 wyrejestrowano, bo zaprzestały prowadzenia działalności. Wydano 80 decyzji
na wycinkę drzew oraz zapewniono opiekę dziewięciu
bezpańskim psom, co kosztowało gminę prawie 21 tys. zł.
64 domaniowskie gospodarstwa rolne ucierpiały
w 2013 na skutek powodzi
i podtopień. Łączna powierzchnia uszkodzonych
upraw wyniosła 762 ha, a wartość szkód oszacowano na ok.
2,8 mln zł.
Te skondensowane informacje statystyczne podała
na styczniowej sesji Rady
Gminy Domaniów wójt Dorota Swadek-Schneider, przy
referowaniu sprawozdania

ło ze stałego zamieszkiwania
w Domaniowie i okolicy.
W 2013 urodziło się
54 nowych domaniowian,
a zmarły 63 osoby. Odbyło
się 18 ślubów, a miejscowa
placówka USC odnotowała 13
rozwodów. W domaniowskim
Urzędzie Gminy wyrobiono
440 nowych dowodów osobistych, wydano dwie decyzje
o zmianie nazwiska i dwie
o zmianie imienia. Dziewięciu parom, świętującym złote
gody, czyli 50-lecie związku
małżeńskiego, wręczono medale za wieloletnie pożycie.
Jedna para obchodziła jubileusz 60-lecia małżeństwa.
Do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
Gospodarczej wpisano 42

Wójt Dorota SwadekSchneider na styczniowej
sesji Rady Gminy Domaniów
przedstawiła sprawozdanie z
pracy lokalnego samorządu
w 2013 roku

z pracy lokalnego samorządu
w minionym roku.
(KAT)

REKLAMA

REKLAMA

Według stanu na 31 grudnia 2013, gminę Domaniów
zamieszkiwały 5.254 osoby,
czyli o 35 mniej niż 31 grudnia
2012. Liczba mieszkańców
zmalała w piętnastu domaniowskich miejscowościach,
w pięciu utrzymała się na tym
samym poziomie, a również
w pięciu wzrosła. 107 osób
zameldowało się na pobyt
stały, a 138 osób zrezygnowa-

Domaniów się „odchudził”

REKLAMA

O 35 mieszkańców mniej
na koniec roku 2013,
w porównaniu do 2012,
ma najmniejsza jednostka
samorządowa naszego
powiatu
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Ujemny przyrost

REKLAMA

Gmina Domaniów
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Impreza
120 dzieci uczestniczyło
4 lutego w balu karnawałowym, zorganizowanym
przez Polski Komitet
Pomocy Społecznej
W hotelu „Marta”dzieci bawiły się od 16.00 do
19.00. Skakały, tańczyły,
rywalizowały w konkursach i rozwiązywały zagadki. W przerwach mogły
skosztować smacznych
i słodkich przysmaków.
Sala była pełna, bawili się
również dorośli. Oprawę muzyczną zapewnili
Joanna i Marek Herbowie
z zespołu „Zgrana para”.
Zachęcali najmłodszych
do obecności na parkiecie. Atmosferę karnawału
można było poczuć, patrząc
na stroje uczestników balu.
To księżniczki, królewny,
wróżki i motylki, piraci,
czarodzieje, strażacy,
kowboje i Kubuś Puchatek.
W imprezie uczestniczyli
członkowie PKPS i wiceprezesi zarządu miejskiego,
Beata Glejzow i Paweł
Gwiazdowicz.
Tekst i fot.: Kamil Tysa

ktysa@gazeta.olawa.pl

Zabawy czas

Dzięki inwestycjom miasto
się rozwija, a stopa bezrobocia
wynosi 8 - 9%, co jest ewenementem w skali kraju. Jako
radny, mieszkaniec Oławy,
nie podzielam tego optymizmu!(...)
Wykształceni młodzi oławianie mają problemy ze znalezieniem pracy w naszym
„Eldorado”. Praca jest, ale na
krótki okres i na tzw. „umowę
śmieciową” (...) Dostęp do
pracy w urzędzie też nie dla
wszystkich, tylko dla wybrańców, bo tu obowiązują dziwne
zasady.
Z inwestycji, zakończonych w 2013, pozytywnie
oceniam wykonanie bieżni
wokół głównej płyty boiska na
stadionie. W mieście narodziła
się nowa świecka tradycja -

Oława

Zgłoś się
Jesteś młody, a w twojej
głowie roi się od pomysłów?
Weź udział w konkursie
„Młoda Cooltura”

Żeby tańczyć, trzeba zjeść

„Kaczuchy” zawsze na czasie

Podziękowania

”

- W imieniu zarządu dziękuję wszystkim członkom
i wolontariuszom PKPS, którzy pomogli zorganizować
bal - mówi Beata Glejzow. - Nie mógłby się jednak odbyć
bez hojnych sponsorów. W tym roku pomogli nam: Urząd
Miejski, Bank Spółdzielczy, Marta Berdyś - hotel „Marta”,
Janina i Stanisław Jaśnikowscy, Jan Kuriata, Paweł Witowski - Bar „Smakuś”, Jan Tkaczyk, Lidia Markowska,
Zbigniew Buła - Piekarnia-Cukiernia w Sycowie, Paweł
Gwiazdowicz, Przedsiębiorstwo Pakcez Oława, Wioleta
i Ireneusz Bułajewscy, Sebastian Paliwoda - Import-Export
SDL, Adrian Waszkiewicz - Hurtownia Owoców oraz Joanna i Marek Herbowie - „Zgrana Para”...

Rok 2013 okiem radnego
Do oceny minionego roku
skłonił mnie ostatni wywiad
w OTvK, z burmistrzem
Franciszkiem Październikiem. Można by rzec,
że według burmistrza
nasze miasto to kraina
szczęśliwości i sukcesu
gospodarczego

Szansa dla kreatywnych

bieganie, i to napawa optymizmem. Stadion mógłby pełnić
rolę centrum rekreacji, ma
dwa zapasowe boiska, bieżnię
i halę sportową.
Decyzję władzy o sprzedaży działki po zielonym targu
uważam za niewybaczalny
błąd, ponieważ w tym miejscu można wybudować korty
tenisowe. Na działce rosną
chaszcze. Obok hali, w 2014
planowana jest budowa skateparku dla miłośników sportów ekstremalnych. Różne są
opinie na ten temat, ale jeśli
jest takie zapotrzebowanie,
to dlaczego nie?! Ciekawe,
że akurat w roku wyborczym
władza dała się przekonać
do tego, zwłaszcza że przez
ostatnie trzy lata ja i moja
koleżanka, Ania Leszczyńska,
składaliśmy wnioski do budżetu w tej sprawie. Może lepiej
późno niż wcale? Pozytywnie
oceniam pomysł na zagospodarowanie parku, choć co do
wykonania były wątpliwości.
To dopiero I etap, poczekamy
na końcowy efekt (...) Na tym
mój optymizm się kończy.
W trzecim roku obecnej
kadencji działo się wiele w Radzie Miejskiej. W marcu 2013
młodzi mieszkańcy Oławy

Jeden z uczestników imprezy
- Kubuś Puchatek

W rywalizacji mogą
uczestniczyć młodzieżowe
stowarzyszenia oraz niesformalizowane grupy, działające
na rzecz środowiska lokalnego.
Mają szansę otrzymać do 3 tys.
złotych dofinansowania, na
realizację swojego pomysłu.
Proponowane przedsięwzięcia powinny:
* stanowić część obchodów święta miasta - „Dni
Koguta”. Może to być np.
konkurs, wystawa, występ
artystyczny, animacja, performance itp.;
* odbywać się na oławskim
Rynku (działanie nie musi się
odbywać na scenie, może także
na rynkowym placu);
* być skierowane do lokalnej społeczności, np. do rówieśników, młodszych dzieci,
ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.
Komisja konkursowa,
z udziałem pracowników i dyrektora Ośrodka Kultury, po
zapoznaniu się z wnioskami
wybierze pięć najlepszych
propozycji, które będą przed-
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wystąpili do RM, z wnioskiem
o nazwanie ronda przy ul. 1
Maja im. Żołnierzy Wyklętych. Z powodu błędów formalnych wniosek odrzucono.
W odwecie burmistrz złożył
projekty uchwał, aby nazwać
wszystkie ronda w mieście
nazwami miasta partnerskich.
Porównywanie idei upamiętnienia bohaterów walczących
z totalitarna władzą z uhonorowaniem rond nazwami miast
partnerskich, uważam za - delikatnie mówiąc - niestosowne.
Zdecydowałem się przyłączyć
do inicjatywy młodych ludzi
i pomogłem sporządzić wniosek, już zgodny z procedurą.
Został przyjęty.
Na sesji, mimo zakazu
wypowiedzi, przekonywałem
radę co do słuszności inicjatywy upamiętnienia Żołnierzy
Wyklętych, popartej ustawą
podpisaną przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego,
z 3 marca 2011, ustanawiającą
1 marca Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia.Udało się i RM
podjęła uchwałę. Kolejna bulwersująca sprawa to stypendia
dla sportowców. Niektórzy

uważają, że jest to wynagrodzenie za uprawianie sportu, ja
uważam, że to wyróżnienie za
osiąganie wysokich wyników
w sporcie, promujący nasze
miasto (...) W 2013 roku doszło
do kuriozalnej sytuacji, gdzie
dwie drużyny awansowały do
II ligi - siatkarze Olavii i piłkarze ręczni Moto-Jelcz Oława.
Ci pierwsi mają dostęp do hali,
wsparcie finansowe z budżetu
miasta i prawo do stypendiów,
a szczypiorniści nie mogą
liczyć na wsparcie finansowe
miasta, mają zakaz wstępu
do hali i nie mają prawa do
stypendiów. Aby unormować
dwuznaczną sytuację, złożyłem projekt zmian do uchwały
stypendialnej. Koalicja, na
apel pana burmistrza, odrzuciła
ten projekt. Szkoda, że niektórzy nie dostrzegają, że radni
powinni kształtować prawo
lokalne równe dla wszystkich,
a nie tylko dla wybranych
dyscyplin sportowych, akceptowanych przez burmistrza.
We wrześniu miała się
odbyć wielka impreza sportowa, hucznie zapowiadana przez wydział promocji
i burmistrza - turniej sambo
i kurash, z udziałem mistrzów
tej dyscypliny sportu. Miał być

HIT, wyszedł KIT. Burmistrz
bronił swoich urzędników,
a za wszystko obwiniał Ministerstwo Sportu i prezesa
Federacji Kurash. Okazało
się, że ministerstwo nie miało
z tą imprezą nic wspólnego,
a wskazany przez burmistrza
pan M. Bigoszewski, nie był
prezesem Kurash, ani doradcą
ministra sportu.
Następna sprawa, budząca wątpliwość, to podział
środków z budżetu miasta,
na finansowanie działalności
organizacji pozarządowych.
Chyba jesteśmy jedynym samorządem w powiecie, bądź
w województwie, który dzieli
i przyznaje wsparcie finansowe
organizacjom pozarządowym,
pomijając wymagane ustawą
ogłoszenie otwartego konkursu
ofert i bez powołania komisji
konkursowej. Pan burmistrz
właściwie dzieli i decyduje
jednoosobowo komu i ile,
bo mówi, że sam odpowiada
przed prawem. Sprawę bada
Regionalna Izba Obrachunkowa, na wniosek Departamentu
Pożytku Publicznego MPiPS,
oraz nadzór prawny wojewody.
Czy mieszkańcom Oławy
żyło się lepiej w 2013? Na
pewno oławianom żyło się

stawione na facebooku Ośrodka Kultury (facebook.com/
kulturaolawa).
Głosowanie odbędzie się
w otwartej grupie „Młoda Cooltura” (facebook.com/groups/
mloda.cooltura). Zwycięzca
będzie mógł zrealizować swój
projekt za środki finansowe
OK, nieprzekraczające 3 tys.
złotych.
Celem konkursu jest:
* rozbudzanie wśród
młodzieży kreatywności oraz
umiejętności organizacyjnych;
* promowanie działalności
społecznej;
* aktywizacja środowiska
młodzieżowego;
* odkrycie potrzeb środowiska lokalnego.
Aby uzyskać wsparcie finansowe, należy złożyć wniosek w Ośrodku Kultury. Formularz jest dostępny na www.
kultura.olawa.pl.
Projekty można składać do
28 lutego, osobiście w OK, lub
przesłać na adres: sekretariat@
kultura.olawa.pl.
Więcej informacji udziela Kamila Bakalarczyk-Kruk,
tel. 71-313-28-29, e-mail: kamilabk@kultura.olawa.pl.

Opinie w tej rubryce
nie zawsze są zgodne
z poglądami redakcji

lżej, bo za przyczyną kolejnych podwyżek mamy mniej
pieniędzy w kieszeni, a koszty
życia w naszym mieście rosną.
W lutym, tradycyjnie jak co
roku, podwyżka opłat za wodę
i ścieki, w lipcu podwyżka
opłat za śmieci, we wrześniu
podwyżki podatków lokalnych
(...) Może gdyby nasi mieszkańcy zarabiali tyle, co nasza
„droga” władza, podwyżki
byłyby nieodczuwalne? Pod
koniec roku radni dowiadują
się o pięciu przegranych procesach sądowych z podwykonawcami budowy krytego
basenu, na kwotę 1,29 mln zł,
a kolejny pozew w kolejce na
ponad 200 tys. zł. Drugi raz
płacimy za te same wykonane
prace podwykonawców. Rozliczenie budowy budzi wiele
wątpliwości i jeśli jest prawdą,
co zapowiadał Rolf Michałowski, sprawę zbada prokuratura.
Na ocenę dokonań moich, burmistrza i pozostałych
radnych obecnej kadencji,
przyjdzie jeszcze czas, a tak
naprawdę, to najlepszym i najbardziej wiarygodnym cenzorem będą najbliższe wybory
samorządowe.
Mieczysław Koprowski

radny Rady Miejskiej
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Pomóżmy!
35-letni oławianin Mariusz
jest chory na raka. Jedyną
szansą dla niego jest kosztowna terapia nierefundowanym lekiem ipilimumab.
Pełne leczenie kosztuje
ponad 350 tysięcy złotych
Na Facebooku powstała
strona „Życie dla Mariusza”.
Za jej pośrednictwem chory
dokładnie opisuje swoją sytuację i prosi o pomoc:
Mam na imię Mariusz,
mam 35 lat. 29 listopada 2012
roku przeszedłem zabieg wycięcia pieprzyka, który miałem
od dziecka. W styczniu 2013
dostałem wynik histopatologiczny i okazało się, że w zwykłym pieprzyku czaił się cichy
zabójca - czerniak złośliwy.
Nasz świat się zawalił. Oczywiście była chwila płaczu, ale
po otrząśnięciu się ruszyliśmy
do walki. Szybko podjąłem
leczenie w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Poszerzono mi wycięcie,
wycięto węzły wartownicze.
W węzłach chłonnych były
już komórki rakowe - decyzja
lekarzy: wycinamy więcej.
Tylko do tego nigdy nie doszło.
W kwietniu zacząłem mieć
ataki, podobne do padaczki.
Wzywanie karetki, modlenie
się, aby dojechali na czas.
Pierwsze słowa lekarza - nadciśnienie, za dużo kawy, stresu
itp. Zapisano leki, wysłano
do domu, kazano mierzyć
ciśnienie.
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Ma raka, ale chce żyć.
Obiecał to żonie i synkowi

Przez tydzień strach nie
pozwalał mi wyjść z domu.
W niedziele poszedłem z rodziną na spacer, ale już nie
wróciłem do domu. Dostałem
kolejny atak, dłuższy, mocniejszy. Żona wezwała karetkę.
W czasie tego ataku pogodziłem się, że to koniec mojego
życia... Usłyszałem słowa
żony: „Panie Boże, nie zabieraj mi go”. Atak się skończył,
a karetka dojechała. Ratownicy
medyczni, pomimo że podejrzewali „tylko” padaczkę, to
przytomnie zdecydowali, żeby
zawieźć mnie do Wrocławia,
na SOR, w Szpitalu im T. Marciniaka we Wrocławiu. Tam
zrobiono tomografię głowy...

Guz mózgu... prawie 3 cm
średnicy.
Po raz kolejny cała ta budowla wiary i nadziei runęła.
Na szczęście guz był tuż pod
czaszką, więc lekarze zdecydowali się go usunąć, już na
drugi dzień. Udało się, choć
byłem długo sparaliżowany. Wtedy zobaczyłem, jak
ważna i potrzebna jest lewa
ręka, jak zwykłe codzienne
czynności stają się trudne.
Ćwiczyłem z żoną, z panią
rehabilitantką, która przyjeżdżała prawie codziennie.
Jak ruszyłem palcem, to
możecie sobie wyobrazić
jakiej dostałem motywacji.
I tak każdego dnia było

Dzieci bawiły się na balu
kostiumowym, zorganizowanym przez Publiczną Szkołę
Podstawową w Goszczynie
Impreza odbyła się 1 lutego, w świetlicy wiejskiej, z inicjatywy Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych”. Byli tam nie
tylko nauczyciele i uczniowie,
ale również dzieci z całej okolicy, wraz z rodzicami. Tempo
zabawie nadawali wodzireje.
Główną atrakcją i wielką nie-

Można na dwa sposoby. Wpłacając pieniądze na konto:
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: „JAMBOR”
Bank Pekao S.A. I o/Wrocław
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
„DOLFROZ” ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław KRS:
0000050135
NIP: 899-17-72-534 REGON: 005950309

spodzianką był gość specjalny
- instruktor tańca nowoczesnego, Maciej Czernek. Po swoim
występie poprowadził krótką
lekcję tańca i uczył maluchy
choreografii.
Jak przystało na bal karnawałowy, wszystkie dzieci
wystąpiły w kostiumach. Na
parkiecie hasały księżniczki,
wróżki i rozmaite bajkowe
postacie. Najoryginalniejszych
przebierańców wybrano na króla i królową balu. Nie brakowało pysznego jedzenia i wielu
konkursów. Śpiewy i tańce
trwały do godziny 20.00.
- Tego balu nigdy nie zapomnimy, świetne dekoracje, wie-

coraz lepiej. Wróciłem do
zdrowia.
Badania wyciętego guza
potwierdziły, że to czerniak.
Od tamtej pory moje ciało było
wciąż skanowane, poddawane
tomografii. Było wszystko super,
żadnych nowych przerzutów.
Wygrywałem do lipca 2013.
Po profilaktycznej radioterapii i kontrolnym tomografie
głowy okazało się, że mam kolejny przerzut w mózgu. Wtedy
udało się dostać do Centrum
Gamma Knife w Warszawie
i tam miałem operację metodą
nieinwazyjną Gamma Knife.
Przeszedłem dwa takie zabiegi,
bo w sierpniu uwidocznił się
kolejny przerzut w mózgu...

Kiedy myślałem, ze nie ma
już ratunku, zakwalifikowałem
się do leczenia wemurafenibem, w Centrum Onkologii
w Warszawie. Zmiany nowotworowe w płucach zniknęły,
a w mózgu nie pojawiały się
nowe przerzuty.
Jednak radość nie trwała
zbyt długo. W grudniu po raz
kolejny mój świat się zawalił.
Rezonans magnetyczny pokazał drobne przerzuty w mózgu.
Jednak kolejny tomograf nie
wykazał nic. Mój neurolog nie
mógł w to uwierzyć, że dwa
badania są tak różne. Mówił
o możliwych błędach, kazał się
nie przejmować, ale - kierując
się rozsądkiem - powtórzyć
rezonans. Kolejny rezonans nie
pozostawił już złudzeń, zmian
przerzutowych w mózgu jest
już tak dużo, że lekarze nie są
w stanie ich policzyć. Wemurafenib przestał działać.
Na badania kliniczne już
się nie kwalifikuję, pozostaje
ipilimumab - lek, który jest
„dostępny” w Polsce, ale nie
jest na liście leków refundowanych. A cena tego leku
zmienia znaczenie słowa „dostępny”. Nie będę opisywał, co

przeżywamy. Jest to po prostu
straszne. Zaczęły się stany
takiego otępienia, zaburzenia
widzenia, czasem nie mogę
zebrać myśli. Teraz już liczy
się czas...
Koszt terapii lekiem ipilimumab zależy od masy ciała
pacjenta. W moim przypadku
koszt jednego podania leku
wyniósłby orientacyjnie 88
250 zł , a koszt 4 podań (pełny
kurs leczenia) - ok. 353 000
zł. Nie jest to kwota, która jest
w zasięgu ręki zwykłego człowieka. Nie chcę się poddawać,
chcę walczyć, ale bez pomocy
to się nie uda.
Niedawno kupiłem synkowi Happy Meal`a i wieczorem
powiedziałem, że mam dla
niego niespodziankę. Kiedy
zobaczył, co mu przywiozłem,
to się rozpłakał, wręcz wpadł
w histerię. Kiedy udało nam
się go uspokoić, powiedział:
„Myślałem, że niespodzianką będzie to, że tata jest już
zdrowy”.
Chcę żyć dla żony, dla
synka. Obiecałem im to.
Oprac.: (KT)
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Wobec prawa i mieszkańców
Od kilku miesięcy osiedle Sobieskiego zostało
oznaczone przez SM „Odra” jako strefa zamieszkania. Pojawiły się także krótkie informacje, na
tablicach w klatkach, odnośnie zakazu parkowania, dozwolonej prędkości i o prawach pieszego na
drodze w takiej strefie.

Takiego balu jeszcze nie było w najbliższej okolicy! - mówili
rodzice po zakończonej zabawie

Wesoła maskarada

”

Jak pomóc?

ofiarowując 1% podatku Dolnośląskiej Fundacji
Rozwoju Ochrony Zdrowia „Dolfroz”
ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław KRS: 0000050135 Hasło:
„Jambor” oraz na stronie www.siepomaga.pl

Karnawałowe szaleństwo

Skrzypnik
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Dziecięce stroje były
przemyślane w każdym
szczególe

le atrakcji, muzyka dla dzieci
młodszych i starszych. - mówi
przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego Filip Czurak
(kl. V). - Ogromne wrażenie zrobił na nas pan Maciej
Czernek i jego pokaz tańca.
Byliśmy tak zachwyceni, że nie
chcieliśmy wracać do domu,
więc zostaliśmy, by pomóc
uporządkować salę po zabawie.
Natalia Żygadło

redakcja@gazeta.olawa.pl
Fot.: Elżbieta Ożga

Cała informacja od spółdzielni do mieszkańców
skupiła się głównie na tym. Zapisano także prośbę
do mieszkańców, aby przestrzegali przepisów ruchu
drogowego dot. strefy zamieszkania.
Zabrakło natomiast informacji o obowiązku, jaki
w myśl przepisów o ruchu drogowym na spółdzielni
ciąży. Mianowicie obowiązek oznakowania dróg
zgodnie z przepisami art. 10 ust. 7, czyli „Zarządzanie
ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem
dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających
tymi drogami”.
Proszę w imieniu mieszkańców os. Sobieskiego, by
na łamach gazety zadać pytanie włodarzom SM „Odra”,
kiedy się doczekamy oznakowań dróg, wynikających
z obowiązku spółdzielni wobec prawa, a co za tym idzie
i wobec mieszkańców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa „Odra”
w Oławie uprzejmie informuje, że
oznakowanie dróg wewnętrznych
spółdzielni na os. Sobieskiego
jako „strefy zamieszkania” istnieje
od wielu lat. W roku 2013 dokonano, na podstawie projektu
organizacji ruchu, prawidłowego
oznakowania dróg wewnętrznych w „strefie zamieszkania”
i informacje, które pojawiły się
na klatkach schodowych, były
przypomnieniem dla mieszkańców
i kierowców. Jako zarządca dróg
wewnętrznych na w/w osiedlu,
uznajemy, że oznakowanie na
naszych drogach jest prawidłowe.
Jeżeli są uwagi o nieprawidłowościach, to jesteśmy otwarci na
sugestie i dopuszczamy możliwość ewentualnych poprawek
w oznakowaniu, pod warunkiem,
że będą zgodne z kodeksem
drogowym. Osoba zgłaszająca
problem do redakcji mogła sprawę
załatwić w administracji osiedla.
W przypadku zniszczenia znaków
drogowych, zamontowanych na
osiedlu, będą one uzupełnione.

Czytelnik

(imię i nazwisko
do wiadomości redakcji)

Lucjan Mróz

zastępca prezesa zarządu ds. technicznych
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Powiat

US informuje
Oławski Urząd Skarbowy
rozpoczął akcję rozliczania
rocznego podatku
dochodowego od osób
fizycznych. Do 30 kwietnia
podatnicy mogą się rozliczyć
z fiskusem ze swoich
dochodów, osiągniętych
w 2013 roku
Zeznania roczne składa
się na odpowiednich formularzach, w zależności od źródeł dochodu, jakie podatnik
chce rozliczyć. Są to PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT39. Zeznania roczne można
składać osobiście w siedzibie
Urzędu Skarbowego w Oławie, przy ul. Lwowskiej 1,
lub za pośrednictwem poczty
(w tym przypadku o terminie
złożenia deklaracji decyduje
data stempla pocztowego). Już
po raz szósty podatnicy mają
możliwość złożenia zeznania
podatkowego również przez
internet. Bez tzw. „podpisu
kwalifikowanego elektronicznego” drogą internetową moż-

na złożyć zeznania podatkowe
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT38, PIT-39, PIT-16A i PIT-19A.
W tej formie swoje zeznania
mogą także złożyć małżonkowie, którzy wspólnie się
rozliczają, oraz osoby samotnie
wychowujące dzieci.
Elektroniczna forma rozliczania się z fiskusem jest
w tym roku szczególnie preferowana i promowana, w ramach ogólnopolskiej akcji
„Szybki PIT”. - Jej celem jest
uświadomienie podatnikom
tego, jakie korzyści płyną
z terminowego i szybkiego
składania zeznań podatkowych oraz rozpowszechnienie
informacji o możliwości składania zeznań drogą elektroniczną - mówi Bogusława
Oleasz, naczelnik Urzędu
Skarbowego w Oławie. - Na
stronie www.szybkipit.pl znajdują się wszelkie informacje
i niezbędne narzędzia (formularze, broszury, porady,
kalkulator) do prawidłowego
sporządzenia zeznania za rok
2013 oraz przesłania go drogą
elektroniczną do właściwego
urzędu. Każdy internauta

Krzysztof Trybulski

Ruszyła akcja
„Szybki PIT”

- Gorąco zachęcam podatników
do składania zeznań za rok
2013 w formie elektronicznej,
bo to najkorzystniejsza
i najbezpieczniejsza forma
rozliczenia się z należności
wobec fiskusa - mówi
Bogusława Oleasz, naczelnik
Urzędu Skarbowego w Oławie

może też swobodnie przeglądać wszystkie zadane pytania
poprzez aplikację, np. po
kategoriach tematycznych, za
pomocą tagów lub najciekawszych czy najczęściej zadawanych pytań. Zadanie pytania
przez użytkownika wymaga
jedynie podania jego adresu
e-mail, na który otrzymuje
się ID pytania, powalające je
później odnaleźć w aplikacji.
Zachęcam wszystkich podatników z powiatu oławskiego
do korzystania z tej strony
internetowej przy składaniu
zeznań podatkowych. W ten
sposób zeznanie za 2013
szybko i bezpiecznie będzie
przesłane do naszego Urzędu
Skarbowego, co przyczyni się
do szybszego zwrotu nadpłaty, ochrony środowiska oraz
umożliwi złożenie zeznania
i otrzymanie potwierdzenia,
bez wychodzenia z domu.
(KAT)

Opinie prezentowane w tej rubryce nie zawsze sĄ zgodne z poglĄdami redakcji

Złość i rozczarowanie.
Rodzice o szkole specjalnej
Mimo obietnic, że szkoła specjalna
będzie oddana do użytku w 2015 roku, na
otrzymanej działce nic nie widać. Nie ma
nawet symbolicznie wmurowanego kamienia
węgielnego!
Mieć szkołę z prawdziwego zdarzenia,
godne warunki kształcenia, a nie półśrodki
i prowizoryczne rozwiązania - to marzenie
dzieci i nas, rodziców, z Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie.
Pomimo zapowiedzi współfinansowania,
nadal nie ma porozumienia. Pozostaje uczucie
niedosytu, złości, rozczarowania. Pytamy
- kiedy wreszcie ruszy ta wymarzona inwestycja - budowa szkoły specjalnej? Chcemy
usłyszeć, że to, o co walczono, wreszcie się
ziściło i nabiera realnych kształtów. Taka
informacja byłaby bezcenna.
Co trzeba jeszcze zrobić, by nadać sprawie
priorytetowe znaczenie? Do tej pory sami
szukaliśmy pomocy i rozwiązania problemu
przy pomocy decydentów naszego powiatu,
miasta i gminy. Jednak chyba najwyższa pora
poprosić środki masowego przekazu - radio,

internet i telewizję - o nagłośnienie sprawy,
aby znalazł się ktoś, kto wreszcie ruszy do
działania. Bo deklaracje są, ale co dalej?
Może władający powiatem, miastem i gminami chcą jakiegoś rozwiązania, ale dobrego
dla siebie?
Deklaracje padły, ale jak to bywa z ich
realizacją - jest coraz gorzej. Wybory ...
nowa władza... i nikt już nie ponosi odpowiedzialności za to, co wcześniej zostało
postanowione. Tylko żeby tym razem też tak
nie było. Pragniemy natychmiast zobaczyć
potrzebne uzgodnienia oraz dokumentację do
pozwolenia na budowę i umowę o partycypacji miasta i gmin w kosztach, oraz to, co dla
nas najważniejsze - harmonogram prac.
Prosimy o poważne potraktowanie i ustosunkowanie się do naszego problemu. Jak na
razie my, rodzice dzieci niepełnosprawnych,
ciągle dostajemy kłody pod nogi.
Zaniepokojeni rodzice uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych

(w ich imieniu podpisała Teresa Kruczkowska,
przewodnicząca Rady Rodziców)

Z sesji RP

Skontrolują instytucje powiatowe

Rada Powiatu przyjęła
plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2014 rok

Komisja będzie kontrolowała Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka oraz
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Po-

Powiat

wiatowego. Zajmie się także
sprawą windykacji należności
powiatu oraz oceni realizację
inwestycji i budżetu.
(MON)
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- Nie każdy chce opowiadać o koszmarze syberyjskiej
ziemi. Pani postanowiła spisać
swoje wspomnienia i opowiedzieć, jak to było. Czy wiersze
to pani sposób na opowiedzenie tych tragicznych wydarzeń? Ten pt. „Wygnanie”
wydaje się poetyckim przekrojem całego pani pobytu na
„nieludzkiej ziemi”.
- Wszystkie moje wiersze
są związane z naszym wygnaniem. To tkwi bardzo głęboko
w moim sercu. Ten żal i tęsknota - to zawsze wraca. Więc
tak, Syberia to stałe tło moich
wierszy.
- Czy poezja już od dziecięcych lat była obecna w pani
życiu?
- Na Syberii nie tworzyłam.
Zaczęłam pisać po powrocie do
Polski. Ale to zawsze było we
mnie. Przyglądałam się temu
światu, zachwycałam się nim,
a rymy pojawiały się same
w mojej głowie.
- Kiedy wywieziono pani
rodzinę na Sybir, była pani
jeszcze małym dzieckiem...
Czy ktoś raki mógł rozumieć,
co się dzieje?
- Nic nie rozumiałam. Miałam zaledwie 8 lat. Nad ranem
obudzili nas Rosjanie i Ukraińcy. Kazali się ubierać. Nic nie
rozumiałam. Jasny był dla mnie
tylko strach, jaki odczuwałam.
- To na początku wojny?
- Był już 1940 rok. Nas
wywieźli 10 lutego. Pamiętam,
jak to wszystko się odbywało.
Jak wybuchła wojna. Mieszkaliśmy w kolonii osadników
wojskowych, w miejscowości
Biała, powiat zaleszczycki.
Nasz dom był bardzo duży, więc
rodzice oddali połowę domu
dla polskiej szkoły powszechnej. Kiedy 1 września 1939
wybuchła wojna, w tej połowie
naszego domu, gdzie znajdowała się szkoła, zebrało się
mnóstwo ludzi, bo to przecież
rozpoczęcie roku szkolnego.
Pamiętam ten popłoch, lament,
płacz, mobilizację.
- Ukraińcy obudzili was
w środku nocy i dali godzinę,
żeby się spakować?
- Na tych terenach mieszkało
dużo Ukraińców i dużo Polaków.
Jak organizowano potańcówki,
to ukraińscy chłopcy i dziewczęta bawili się i tańczyli z polskimi. Nie było żadnych zatargów,
żyliśmy w wielkiej zgodzie.
Wśród tych, co przyszli nas
zabrać, był znajomy Ukrainiec.
Stał w progu i powiedział mamie, żeby brała, co tylko może,
bo już nigdy do tego domu nie
wrócimy. Ale gdzie nas zabierają
- nie mógł powiedzieć, za to od
razu dostałby kulę w łeb. Kiedy
moja mama to usłyszała, przestała rozpaczać, tylko rozścieliła
prześcieradła i rzucała na nie, co
tylko miała pod ręką - pierzyny,
poduszki, ubrania.
- Ile was było?
- Tato, mama, dwie moje, starsze siostry, babcia i ja. Sześcioro.
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Ja to wszystko pa
Z Łucją Michalik - sybiraczką, mieszkanką Jelcza-Laskowic, autorką
wierszy o przeżyciach na „nieludzkiej ziemi” - rozmawia Anna Kamińska
- Jak długo trwała podróż?
- Około miesiąca. Sańmi
zawieźli nas na dworzec. Tam
wpakowali do wagonu i kazali
czekać. W wagonie mieliśmy
żelazny piecyk, prycze, a na
środku wycięta była duża dziura, żeby załatwiać swoje potrzeby. Ulokowaliśmy się, każdy na
swojej pryczy, i czekaliśmy, aż
zapełnią cały transport. Trwało
to dwa, może trzy dni. Dopiero
wtedy pociąg ruszył.
- Życie na Syberii to ciągła
walka o przetrwanie. Zabrane
przez matkę rzeczy chyba
bardzo się przydały?
- Mama wymieniała te rzeczy za żywność. Jak nas zabierano z naszego domu, jeszcze
w Polsce, to mama wzięła ze
sobą taką beczułkę, w której
były zamrożone słonina, kiełbasa i inne wędliny, a to wszystko
zalane tłuszczem. To nam życie
ratowało przez długi, długi czas.
- Co wam doskwierało,
poza głodem i zimnem?
- W Krasnojarskim Kraju,
gdzie nas na początku wywieźli,
jest czarna muszka. Ten drobny
owad siada na ludzkie ciało
i wysysa krew. Dlatego ludzie
chodzili w takich kapeluszach,
jakie mają pszczelarze, z siatką
na twarz. Ta muszka pojawia
się tylko latem. Jak zimą na
Syberii jest 40 stopni mrozu,
tak latem dochodzi nawet do 50
stopni gorąca. Osoby pracujące
w tajdze musiały być poubierane
w kufajki i watowane spodnie.
Jaka to musiała być męczarnia
w tym upale!
- Dzieci też musiały pracować?
- Nie. Dzieci pracowały po
ukończeniu 12 lat. Więc obowiązkiem mojej siostry Wiśki
i moim było chodzenie po lesie
i szukanie czegoś do jedzenia
- jagód, grzybów, pokrzyw, dzikiej cebuli, czy dzikiego czosnku. A w rowach rosła nawet taka
gruba, zielona roślina, która się
mydliła, jak mydło.
- O pani mamie mówiono,
że „Polaczka” leczy...
- Moja mama przywiozła
bańki z Polski. Stawianie baniek
bardzo pomaga przy przeziębieniu i zapaleniu płuc. Tam nie
było lekarza. Szybko rozeszła
się wieść, że Polaczka leczy.
Oni, Rosjanie, czegoś takiego
w życiu nie widzieli i dla nich
to było bardzo dziwne, że takie
szklane bańki pomagają.
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- lata temu, 10 lutego
1940 rozpoczęła się
największa zsyłka
na Sybir
- Na Syberii wiele osób
straciło swoich bliskich. Pani
rodzina też nie wróciła do
Polski w komplecie...
- W 1941 roku umarł mój
ojciec. Pracował przy ścinaniu
drzew. Najpierw całą zimę
ścinano drzewa, a potem, kiedy
rzeka ruszyła, to spychało się je
do wody - to był naturalny transport drewna. Ale czasami zdarzało się, że belki się piętrzyły,
jedna na drugiej, tworząc tamę.
Wówczas mężczyźni, płynąc
na tratwach, specjalnym bosakiem rozpychali drzewa, torując
drogę innym. Taką pracę dostał
mój ojciec. Niestety, w pewnym
momencie belki potoczyły się na
niego i ojciec utonął.
- Straciła pani też jedną
z sióstr...
- Dwa lata starszą ode mnie,
Wiśkę. Naprawdę nazywała się
Jadwiga, ale tak do niej wołaliśmy - Wisia, Wiśka. Miała 12
lat, gdy umarła. Zachorowała
na odrę. Dostała obustronnego
zapalenia płuc, miała bardzo
wysoką gorączkę, która ją „spaliła”. A ładna dziewczynka
była, miała takie długie, jasne
warkocze. Wiśka wiedziała, że
umiera. Matka dała jej do ręki
święty obrazek. A Wiśka mówiła: - Matko Boska, nie pozwól,
żebym tu umarła, ja bardzo bym
chciała wrócić do Polski. Mama
tak rozpaczała, że jednej nocy
siwiuteńka się zrobiła, a miała
tylko 35 lat.
- A co się stało z babcią?
- Straciliśmy z nią kontakt już na samym początku.
Wywieźli ją w inny teren. Nie
odnaleźliśmy się.
- Jak pani rodzina radziła
sobie po odejściu ojca i siostry
Wiśki?
- Dostawaliśmy pół kilo
chleba na osobę pracującą i 20
deka dla dzieci. Ciężko było
z tego wyżyć. Czasami dawali
zupę z brukwią, z kapustą, jakieś
ziemniaki tam pływały. Ludzie
strasznie głodowali. Jak ktoś

nie wyrobił normy, to dostawał
mniej chleba. A jak był chory, to
nie mógł wyrobić normy, więc
w ogóle nie dostawał. Rosjanie
mówili: - Kto nie pracuje, ten
nie je. Było nam coraz trudniej.
- We w s p o m n i e n i a c h
opisała pani dramatyczną
historię rodziny Barlików.
Przyjaźniła się pani z Anielką
i Janką?
- Nasz barak był bardzo
długi. Na pryczach przedzielała
rodzinę od rodziny drewniana
deska. Zaraz za nią żyła rodzina
Barlików, mieli aż dziewięcioro dzieci. To była bardzo
biedna rodzina. Na gołych deskach spali. I te dzieci im tak
po kolei umierały. Głównie
z głodu. Zaprzyjaźniłam się
z jedną z Barlików. Janka miała
na imię. Pewnego razu moja
mama przyniosła ziemniaki
od Rosjanki. Powiedziałam do
Janki: - Chodź, będziemy sobie
piekły ziemniaki na tym piecyku.
W baraku był rozgrzany żelazny
piecyk. No i piekłyśmy. Kiedyś
nagle Janka podbiegła do mamy
na pryczę. Po chwili usłyszałam,
jak jej mama krzyczy: - Jańciu,
nie umieraj, Jańciu, nie umieraj!
Patrzę, a Janka już leży nieżywa. Matka zaczęła ją szarpać.
Niespodziewanie dziewczynka
usiadła i wyszeptała: - Mamo,
czemu mnie zawróciłaś. Ja już
tak daleko byłam, a tak mi było
dobrze. Jak ona tak powiedziała, to matka ją puściła, a Janka
zamknęła oczy i umarła.
- Janka miała jeszcze siostrę...
- Anielka była starsza ode
mnie. Kiedyś obudził mnie
w nocy ogromny smród. Otworzyłam oczy i zobaczyłam, że
noga Anielki leży na tym żelaznym piecyku, a ona nie ma siły
jej podnieść. Strasznie jęczała.
Narobiłam krzyku. Jej mama
się zerwała. Ale ona już umarła.
Przez cały czas, jak ta noga się
paliła, Anielka umierała. To było
już ostatnie dziecko Barlików.
- Nie tylko głód i mrozy
dziesiątkowały Polaków na
Syberii, również epidemia
tyfusu...
- Potwornie ludzie umierali, nieraz po piętnaście osób
z baraku. Pamiętam ten płacz,
krzyk i te trupy. Rodzina sama
musiała pochować zmarłego.
W lecie to jeszcze pół biedy, bo
w tajdze wystarczyło wykarczować krzaki, powycinać drzewa

Łucja Michalik

i wykopać grób. Ale w zimie,
jak nieraz dochodziło do 40
stopni mrozu... Nawet kilofem
się nie przebije tego lodu. Więc
się trzymało zmarłych do wiosny, zakopanych w śniegu, albo
gdzieś na strychu, na poddaszu.
Moja starsza siostra, Janka,
też zachorowała. Zabrano ją
do takiego specjalnego baraku
dla zakażonych. Rosjanie bali
się, że stracą tanią siłę roboczą,
więc izolowali chorych od zdrowych. Pewnego razu kobieta,
opiekująca się zarażonymi tyfusem Polakami, przybiegła do
mojej mamy, która pracowała
wtedy w lesie, i powiedziała, że
Janka umiera. W baraku mama
uklękła przy łóżku swojej córki
i zaczęła się modlić.
- Opuściła miejsce pracy?
- No właśnie... Nie wolno było tego robić. Strażnik,
kiedy zobaczył jej nieobecność, przybiegł do baraku.
Zaczął krzyczeć, aż w końcu
zdezorientowany zapytał: - Co
robisz? Mama odpowiedziała,
że się modli, żeby pan Bóg
nie pozwolił umrzeć jej córce.
Ale Rosjanin rzekł, że nie ma
żadnego Boga, za to jest praca,
do której należy wrócić. Po
kilku dniach Janka czuła się
o wiele lepiej. Mama znów
uciekła z pracy, żeby zajrzeć
do córki. A kiedy przybiegł za
nią strażnik, powiedziała: - Widzisz, że Bóg jednak istnieje?
Taki cud. Janka wyzdrowiała
i Ruski się nawrócił. Kiedyś,
jak nakrył Polaków modlących
się do świętego obrazka, od razu

do tego obrazka strzelał. Teraz
udawał, że nic nie widzi.
- Wspomina pani często
Boże Narodzenie na Sybirze.
To czas, w którym zapalała się
nadzieja na powrót do Polski?
- Jak przychodziły święta, to
tęsknota bardziej się uwidoczniała. Jak życzenia sobie ludzie
składali, to głównie... szczęśliwego powrotu do Polski.
- Bała się pani, że straci
również matkę, prawda?
- Pewnego razu mama pomyślała, że napisze do Polski
list. Do swojej siostry, żeby
przysłała nam paczkę żywnościową, bo my umieramy
z głodu. Dopiero po półrocznym
oczekiwaniu, gdy przyszła
zima, dostaliśmy wiadomość,
że czeka na nas paczka. Niestety, trzeba po nią było pójść
do rejonu, jakieś 15-20 km.
Mama nie wracała cały dzień.
Kiedy nadszedł wieczór, zaczęłyśmy bardzo płakać. Ludzie
z baraku rozpalili ognisko na
brzegu rzeki, żeby mama wiedziała, w którą stronę iść. Nagle
usłyszałyśmy głos: - Ratunku,
ludzie! Ratunku! Kilku mężczyzn pobiegło za nawołującym
głosem i przyprowadzili mamę.
- Z tego, co wiem, nie tylko
Polacy pomogli pani mamie,
był też pewien Rosjanin...
- Mama później opowiadała, że jak szła, to czuła się
bardzo zmęczona. Pomyślała,
że usiądzie sobie na pieńku
i odpocznie. Był straszny mróz
i gdyby wtedy zasnęła, to już by
się z pewnością nie obudziła.
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Anna Kamińska

amiętam!

Całe szczęście, sańmi nadjechał Ruski i zobaczył mamę.
Zawołał do niej: - Co ty robisz?
Wstawaj, bo zamarzniesz! Tak
nie można! Podwiózł mamę na
tyle blisko rozpalonego przez
nas ogniska, że zdołaliśmy
usłyszeć jej krzyk. Ten Rosjanin
uratował jej życie.
- Często zdarzali się życzliwi Rosjanie?
- Tylko stalinowcy męczyli
Polaków. Ale naród rosyjski
jest bardzo życzliwy. Dzięki
pewnej Rosjance myśmy też
z głodu nie umarli. Taka Niura,
tak miała na imię - Niura. Kiedy
tylko byłyśmy przemęczone
i wygłodzone, ona zawsze stanowiła naszą ostatnią nadzieję.
Czy noc, czy dzień, otwierała
nam drzwi, nakarmiła, słomy
w kuchni naścieliła. Nieraz po
parę dni nas trzymała, żeby nam
wróciły siły.
- Nie od razu udało się
pani wrócić do Polski. Pierwsza próba była nieudana...
- W 1943, kiedy generał
Sikorski werbował Polaków
do Wojska Polskiego, pojechaliśmy z Krasnojarskiego
Kraju do Nowosybirska. Podróż była kosztowna. Mama
sprzedała, co mogła, nawet
złote zęby sobie powyrywała.
Niestety, w trakcie podróży
zatrzymali nasz transport,
z powodu azjatyckiej cholery,
jaka wybuchła w Taszkiencie, przez który mieliśmy jechać. Tak naprawdę, transport
wstrzymano wtedy, kiedy generał Sikorski zginął, ale tego

dowiedzieliśmy się dopiero po
wojnie.
- Jaki był następny przystanek waszej tułaczki?
- Ałtajski Kraj. Wywieźli
nas w taką głuszę, że gdzie
okiem sięgnąć - tylko las.
Miałam już skończone 12 lat,
więc mama załatwiła mi pracę - w przedszkolu. Niestety,
zamiast zajmować się dziećmi,
bawiłam się z nimi. Rosjanom
się to nie podobało. Przenieśli
mnie do kuchni, gdzie szorowałam podłogę i obierałam
ziemniaki. Po jakimś czasie
wszystkie polskie rodziny
stwierdziły, że trzeba się przenieść z tej głuszy gdzieś bliżej
torów. Tutaj, nawet jak się
skończy wojna, nikt nas nie
znajdzie. Wyruszyliśmy w drogę. Po drodze znaleźliśmy dwa
zamarznięte psy. A może to
były lisy? Obdarte ze skóry.
Zabraliśmy je i w domu jakiejś
Rosjanki, która nas przygarnęła, ugotowaliśmy mięso.
Tak pięknie pachniało, że nam
kiszki marsza grały. W końcu
dotarliśmy do miejscowości,
bliżej torów kolejowych. Była
tam nawet polska szkoła.
- Wcześniej chodziła pani
do rosyjskiej?
- Tak, w Krasnojarskim
Kraju. A tu już była polska
szkoła. Jak przychodziło Boże
Narodzenie, to w tej szkole
spotykali się wszyscy zesłańcy.
- Podczas ostatnich świąt
na Sybirze mówiła pani
wiersz o Polsce. Czy to właśnie tam?

- Tam, tam... Nasza nauczycielka ten wiersz mi pokazała.
Zawsze miałam donośny głos.
Pamiętam, jak wyszłam na
scenę. Gdy tylko powiedziałam: - Polsko, Ojczyzno moja...
- wszyscy zaczęli płakać, ale ja
mówiłam dalej. Część pamiętam: - Polsko, Ojczyzno moja,
przez sybirskie stepy widzę
Cię dziś dokładniej i lepiej,
bo w czasach, gdy powietrzem
Twoim oddychałam, choć kochałam Cię zawsze, ale jednak
Cię nie znałam. Byłaś mojego
serce prostą codziennością,
twój orzeł, twych... twych nieznanych... twych..., nie, dalej
nie pamiętam.
- Pracowała pani w urzędzie NKWD, czyściła pani
podłogi i odbierała telefony.
To tam przeżyła pani atak
szczurów?
- Do moich obowiązków
należało wyszorowanie wszystkich podłóg, napalenie w piecach oraz odbieranie telefonów.
Pewnego razu poproszono do
telefonu jakąś ważną szychę.
Niestety, ów urzędnik mieszkał
3 km od miejsca, w którym
znajdował się urząd. Enkawudziści kazali mi wziąć kufajkę
i narty, i wyruszyć w drogę.
Rozpłakałam się i odmówiłam.
Bałam się wilków. Za karę zamknęli mnie w piwnicy pełnej

szczurów. Były ich tysiące.
Boleśnie pogryzły mi nogi. Kiedy wreszcie mama się o mnie
upomniała i wyszłam na świeże
powietrze, zachowywałam się,
jakbym straciła rozum. Ciągle
krzyczałam: - Szczury, szczury!
- W 1946 roku udało się
pani i rodzinie powrócić do
Polski.
- Pewnego dnia, to było
wiosną, jakiś mężczyzna zaczepił mnie i zapytał tak: - Ty
Polka czy Ruska? Kiedy się
dowiedział, że Polka, powiedział, że za godzinę wszyscy
Polacy mają znaleźć się w podstawionym dla nich wagonie. To
był dokładnie taki sam wagon,
jakim nas przywieźli. Identyczny. Prycze, piecyk, dziura
na środku. Pamiętam potworny
płacz. My płakaliśmy ze szczęścia, że wreszcie wracamy do
Polski, a ci, którzy podpisali
obywatelstwo rosyjskie, płakali,
ponieważ, nie mogli wrócić.
- W wierszu pod tytułem
„Wspomnienia z Sybiru”
pisze pani: - Sybirska ziemio,
czemu zapomnieć Ciebie nie
mogę? Czy wiersze pomagają
pani poradzić sobie z takimi
wspomnieniami, których zapomnieć nie można?
- To wszystko siedzi we
mnie bardzo głęboko. Naprawdę nie mogę tego zapomnieć.
Mam te wspomnienia przed
oczami. Te straszne zimy i te
huragany. Te mrozy trzaskające. Wichury tak wiały, jakby
wilki wyły. Ludzie tak ciężko
pracowali, że mieli odmrożone
ręce i nogi, a rany im się nie
goiły. Strasznie cierpieli. Ja to
wszystko pamiętam...

wspomnienia
Dzień pochmurny,
Za oknem deszcz pada,
Siedzę w domu samotnie
I ze wspomnień ten wiersz układam.
Wkrótce już świta,
Dzień Bożego Narodzenia,
A mnie jest jakoś smutno.
I nadchodzą przeżyte wspomnienia.
Wspominam mojego ojca, matkę,
Wspominam na Sybir wygnanie
I tę straszliwą tułaczkę,
Utracone dzieciństwo - poniewieranie.
Lata dziecięce, Sybir, tułaczka,
Głód, zimno i tamto Boże Narodzenie,
Gdzie nie było chleba ani opłatka,
Tylko garść kaszy jęczmiennej, którą
Z trudem zdobyła moja matka.
Gdzie jesteś, matko moja,
Gdzie są Twoje spracowane ręce?
Wiem, jak ciężka była dola Twoja
W tej sybirskiej męce.
Już nie wrócą minione lata,
Pozostały już tylko wspomnienia,
Tylko myśl ciągle ulata.
Gdzie zostały dziecięce marzenia?
Kiedy wezmę do ręki opłatek
I zmówię w modlitwie życzenia,
To nie proszę Cię, Jezu, o dostatek
Tylko o grzechów mych wybaczenie.

”

Łucja Michalik

Kalendarium historyczne

Dawno temu
na tej ziemi
Luty

* 5 lutego 1584 Jerzy II wprowadził w księstwie brzeskim
kalendarz gregoriański. Wcześniejszy o 1600 lat kalendarz Juliusza Cezara został w 1582 zastąpiony przez
papieża Grzegorza XIII nowym. 5 lutego w księstwie
brzeskim cofnięto kalendarz na 26 stycznia.
* 5 lutego 1676 utworzono kondukt pogrzebowy ostatniego śląskiego księcia piastowskiego Jerzego Wilhelma.
Kondukt szedł z brzeskiego zamku w kierunku Legnicy.
Wielu mieszkańców miejscowości, znajdujących się na
trasie, złożyło zmarłemu ostatni hołd. 7 lutego kondukt
dotarł do Legnicy, a dzień później Jerzy Wilhelm został
pochowany w kościele pw. świętego Jana.
* 6 lutego 1660 na zamku w Oławie zmarła w wieku
2,5 lat księżniczka Ludwika. Pochowano ją w krypcie
oławskiego kościoła ewangelickiego - sarkofag znajduje
się obecnie na stałej wystawie w Izbie Muzealnej Ziemi
Oławskiej.
* 13 lutego 1640, na skutek skarg mieszkańców, że
mięso jest zbyt drogie, rada miasta wprowadziła obowiązujące rzeźników ceny. Rybacy zostali zobowiązani do
sprzedaży ryb w mieście trzy razy w tygodniu. Wprowadzono też normy jakości, dotyczące wyrobu piwa
* 14 lutego 1427 książęta śląscy, między innymi Ludwik
III brzesko-oławski, spotkali się na ważnym zgromadzeniu. Powodem była inwazja husytów na Śląsk. Książęta
śląscy postanowili zawrzeć sojusz przeciwko husytom,
na okres 10 lat. Była to pierwsza polityczna i militarna
organizacja, obejmująca cały Śląsk.
* 15 lutego 1545 odbyły się podwójne śluby, wzmacniające dziedziczne związki między rodami Piastów i Hohenzollernów: książę Jerzy poślubił księżniczkę Barbarę
z Hohenzollernów, a księżniczka piastowska Zofia
wyszła za Johanna Georga Hohenzollerna.
* 18 lutego 1653 książę Chrystian na nowo ustanowił
statut oławskich rybaków i przewoźników. Zobowiązał
ich m.in. do użyczania łodzi, podczas budowy młynów
i wiatraków, do transportowania drewna dębowego.
Podczas powodzi przewoźnicy mieli obowiązek użyczać
łodzi (dla przewiezienia na suchy ląd) - otrzymywali 4
grosze za kurs. Gdy Odra była skuta lodem, otrzymywali
pół antałka piwa za rozbijanie lodu.
* 22 lutego 1835 spłonęła piekarnia w budynku przy ul.
Brzeskiej nr 57, w sąsiedztwie Bramy Brzeskiej. Wkrótce
- dla poszerzenia ulicy - rozebrano starą wieżę przy tej
bramie.
* 27 lutego 1664 zmarł Chrystian Ludwik (ur. 15 stycznia 1664), syn oławskiego księcia Chrystiana. Miał być
spadkobiercą księstwa brzesko-oławskiego. Został pochowany obok swojej siostry Ludwiki, w krypcie kościoła
ewangelickiego w Oławie - sarkofag znajduje się obecnie
w Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej.
* W nocy z 25 na 26 lutego 1815 w Domu Stanowym
(Ständehaus) w Oławie nocował król Prus Fryderyk
Wilhelm III. Wraz z małżonką, córką i dworem podążał
na Kongres Wiedeński.
* 27 lutego 1704 - książęta Jakub i Konstanty Sobiescy wracali z Wrocławia po rozmowach z sojusznikami
politycznymi. Tuż za Bramą Oławską porwał ich oddział
jazdy saskiej. Na podstawie znalezionych przy nich
dokumentów August II Sas oskarżył Jakuba o dążenie do
korony polskiej z pomocą szwedzką. Książęta Sobiescy
spędzili w niewoli saskiej ponad 2 lata.
* W lutym 1945 roku, do Oławy - zdobytej w ostatnich
dniach stycznia przez Armię Czerwoną - przywożono żołnierzy radzieckich, rannych podczas oblężenia Festung
Breslau. Lazaret pomocniczy mieścił się w budynku gimnazjum (dzisiaj liceum) oraz przy pl. Zamkowym nr 25.

(Opracowano na podstawie materiałów ze zbiorów
Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej)
(MM)
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Koncert Cantus
Olaviensis
Redaguje: Kamil Tysa
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Casting

ktysa@gazeta.olawa.pl

Oława

Dla młodych
Masz od 14 do 19 lat?
Jesteś uzdolniony wokalnie? Chcesz zaśpiewać
podczas majowego koncertu
„80`ława”? Przyjdź na
casting do warsztatów
muzycznych
Dzięki projektowi
„80`ława” będzie można
poznać cały proces tworzenia wydarzenia kulturalnego, u boku profesjonalistów.

Na przesłuchania!
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z najnowszymi
technologiami oraz z historią
lat osiemdziesiątych.Wezmą
też udział w warsztatach muzycznych, dziennikarskich
i postprodukcji filmowej.
Podczas zajęć muzycznych, które poprowadzi Kamila Bakalarczyk-Kruk, poznają
przeboje lat 80. oraz podstawy emisji głosu. Popracują
także nad autoprezentacją
i kształceniem umiejętności
wokalnych. Całość podsumuje
przedstawienie multimedialne,
z muzyką na żywo w aranża-

cji „OK Band” i wybranych
uczestników warsztatów.
Najpierw jednak trzeba
przyjść na casting - 21 lutego, o godz. 16.00, do Klubu
Skrzydlatych. Na przesłuchanie
należy przygotować dwie zróżnicowane stylistycznie piosenki
w języku polskim.
*
Terminarz całego projektu
„80`ława” - na www.kultura.
(kt)
olawa.pl.

Kabaret „Jurki” już w sobotę
Oława

Kabaret Jurki

jurki.com.pl

Spektakl
Wciąż można kupować bilety na przedstawienie kabaretu „Jurki”, który 15 lutego
wystąpi w sali widowiskowej Ośrodka Kultury.
Wejściówki do nabycia w OK, oraz na stronie
www.kultura.olawa.pl. Cena - 35 złotych.

Oława

Projekcje
Na początku marca dowiemy
się, kto otrzyma najważniejsze nagrody filmowe
na świecie. Wcześniej OK
zaprasza do sali widowiskowej
na spotkanie oscarowe
Uczestnicy mogą zobaczyć
dwa filmy - „Slumdog. Milioner
z ulicy” oraz „Wróg nr 1”. Pierwszy otrzymał kilka lat temu osiem
Oscarów, a drugi uważany jest
za wielkiego przegranego w wyścigu o nagrodę Amerykańskiej
Akademii Filmowej.
„Slumdog. Milioner z ulicy”
to dzieło Danny`ego Boyle`a.
Opowiada historię chłopaka,
wychowanego w slumsach Bombaju, który nieoczekiwanie staje
przed szansą wygrania głównej
nagrody w indyjskiej wersji
„Milionerów”.
Film „Wróg nr 1” wyreżyserowała Kathryn Bigelow. Po ataku na World Trade Center, Osama
bin Laden stał się dla Stanów
Zjednoczonych wrogiem numer
jeden, a Amerykanie rozpoczęli
na niego wielkie polowanie. To
pasjonująca próbą odtworzenia
szeregu zdarzeń, które przyczy-

Filmowy wieczór w OK
niły się do zlikwidowania najgroźniejszego terrorysty naszych
czasów.

Filmy będą emitowane 22
lutego. Pierwszy o godz. 18.00,
drugi o 20.00. Bilet na oba kosz(kt)
tuje 10 złotych.
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Nudy nie będzie

Oława

Wolne!
Czas na przerwę zimową i dwa
tygodnie laby. Dla tych, którzy
nie planują wyjazdu, Ośrodek Kultury oraz Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna
przygotowują wiele atrakcji
W PiMBP

W Oddziale Dziecięcym
zajęcia będą się odbywały od
poniedziałku do piątku, w godz.

11.00 - 12.30. W pierwszym
tygodniu - dla dzieci od siedmiu
do dwunastu lat, w drugim - dla
starszych, w wieku 10-16. Zajęcia młodszych rozpoczynać
będzie czytanie bajki. Potem
będą warsztaty plastyczne oraz
gry i zabawy ruchowe.
Starsi rozpoczną spotkania od ustalenia zasad pracy
z grupą. Następnie wezmą
udział w zabawach integracyjnych i tańcach. W kolejnych
dniach - warsztaty plastyczne

Oława

Znamy laureatów

arch. „GP-WO”

W Państwowej Szkole
Muzycznej rozstrzygnięto
IX międzyszkolny konkurs
„Mały skrzypek”

Małgorzata Pasierbska (na
zdjęciu) oraz Kamila Woźniak
wygrały jedną

Przedstawiamy wyniki:
Kl. II/6:
I miejsce - Urszula Dzierżanowska z Wrocławia.
II miejsce - Barbara Kłopocka z Wrocławia.
III miejsce - Filip Roćko
z Oławy.
Wyróżnienia: Weronika
Drożdżal z Oleśnicy oraz Igor

i ćwiczenia ruchowe. Każdy
dzień będzie się kończył projekcją filmu animowanego. Na
zajęcia w Oddziale Dziecięcym
prowadzono zapisy i wszystkie
miejsca są już zajęte.
PiMBP przygotowała również spotkania otwarte - w Filii
nr 2, przy ul. Iwaszkiewicza
11, w godz. 11.00 - 12.30.
Podczas ich trwania dzieci
wykonają własne wizytówki,
będą czytały, pisały, rysowały,
malowały, lepiły z plasteliny

i uczestniczyły w grach planszowych. Szczegółowe plany
sa na poniższych plakatach.
To nie koniec atrakcji biblioteki. Od poniedziałku do
piątku, od 12.30, w sali konferencyjnej w ratuszu, będą
wyświetlane filmy animowane.
W OK

W zajęciach plastyczno-ruchowych, które poprowadzi Aleksandra Zawer, dzieci będą wykonywały prace
plastyczne, zainspirowane
muzyką. We wtorki i czwartki
Ośrodek Kultury zaprasza

do kina familijnego, na projekcje znanych i lubianych
filmów. Początek o godz.
10.00. Studio Tańca „Piruet”
przygotowało spektakl baletowy „Księżniczka i ziarnko
grochu”, który przeniesie
młodą widownię w świat baśni. Młodzież, zainteresowana
tworzeniem filmów, może
wziąć udział w warsztatach
video - 20 i 27 lutego, w Klubie Skrzydlatych. Zajęcia
poprowadzi Sabin Kluszczyński - realizator teledysków,
reklam oraz etiud. Pokaże,
że do stworzenia filmu nie
potrzeba wielkich nakładów

finansowych, lecz niewielkiego zaplecza i chęci. Opierając
się na przykładach własnej
twórczości, zademonstruje
podstawy sztuki operatorskiej i montażu oraz przekona
uczestników warsztatów, że
każdy może rozpocząć zabawę w świecie filmowej iluzji.
Ferie zakończą się balem
karnawałowym - „Bohaterowie naszych bajek”. Animatorzy przygotowali tańce, zabawy ruchowe, pokaz strojów
na czerwonym dywanie oraz
mini zumbę.
Kamil Tysa

ktysa@gazeta.olawa.pl

Rywalizacja młodych skrzypków
Podlecki z Oławy.
Kl. III/6, II/4:
I miejsce - Małgorzata Pasierbska i Kamila Woźniak
z Oławy.
II miejsce - Aleksandra Kowalczyk z Sycowa.
III miejsce - Jolanta Niewiadomska z Wrocławia.
Wyróżnienia: Gerard Błaszczyk z Wrocławia i Zofia Sieradzka z Oleśnicy.
Kl. IV/6, III/4:
I miejsce - Julia Łabowska
z Oławy.
II miejsce - Michał Krajew-

ski z Wrocławia.
III miejsce - Bartłomiej
Sobieraj z Brzegu oraz Anna
Strońska z Wrocławia.
Wyróżnienia: Wioletta Blicharska z Wrocławia, Izabela
Burska ze Świdnicy, Kacper
Garncarz z Brzegu, Martyna
Kamińska z Oławy oraz Liwia
Rajczakowska z Oleśnicy.

Kl. V/6:
I miejsce - Julia Gurgul
z Oławy.
II miejsce - Natalia Hołówka
z Oławy
III miejsce - Aleksandra Mazurek i Julia Żurek z Wrocławia.
Wyróżnienia: Kinga Adamek z Wrocławia i Alicja Bo(kt)
czulak z Oławy.

Określenie „kl. II/6” oznacza, że w tej kategorii
rywalizowali uczniowie drugich klas, cyklu
sześcioletniego.

arch. „GP-WO”

7/2014

Kolejną oławską laureatką
jest Julia Łabowska
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Witamy

BARAN
(21.03-20.04)

Tydzień zacznie się kiepsko - od
sprzeczek i nieporozumień z kimś
bliskim. Nie wpadaj w panikę, nie
dawaj się sprowokować. Potem
będzie coraz lepiej. Zaczniesz
dostrzegać to, na co wcześniej nie
zwracałeś uwagi. Nie są to sprawy
istotne, ale mogą popsuć miłe chwile.
Ustabilizuje się sytuacja finansowa.

byk
(21.04-21.05)

Tydzień pełen napięć
i niespodzianek. Zaskakujące
zwroty akcji i zdarzenia zburzą
trochę twój porządek i wprowadzą
chaos. Wtedy możesz się poczuć
zniechęcony i zagubiony. Nie
ulegaj tym nastrojom. Nie martw
się o przyszłość, ważne sprawy
zmierzają w dobrym kierunku.

BLINIÊTA
(22.05-21.06)

Tydzień przyjemny, zwłaszcza
dla urodzonych w czerwcu.
Poprawa finansów pozwoli na
małe przyjemności. Twoje wysiłki
doceni szef. Brak czasu na domowe
obowiązki sprawi, że zaniedbasz
trochę dom. Weź się do pracy,
a potem odpocznij z bliską osobą.

RAK

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

Cześć, jestem
Dominik Jaworski.
Urodziłem się 2 lutego.
Ważę 3,6 kg i mierzę
52 cm. Z mamą
Magdaleną i tatą Pawłem
mieszkamy w Oławie

Urodzili się
Julia Białożyt
Nikodem Bobko
Filip Domaradzki

Jestem Hania Dzieciniak.
Urodziłam sie 2 lutego.
Moje wymiary to 3,3 kg i 55 cm.
Mama to Weronika, a tata to
Marek. Mieszkamy we Wrocławiu

Antoni Michalski
Michał Pawliczek

STRZELEC

Łukasz Siedlecki

(23.11-21.12)

Michał Stec

Zachowaj umiar i rozsądek
w finansach, bo możesz uwikłać
się w kłopoty. Zdrowie zacznie
szwankować już w poniedziałek.
Najpierw katar, a potem będzie
coraz gorzej. Znajdź czas dla siebie
i swojego zdrowia, przyda ci się
odpoczynek.

Oskar Szydłowski
Adam Wychowaniec

Powiedzieli: TAK
Ewa Niżyńska
- Mateusz
Taraciński

Jestem Tymon Kwiecień.
Urodziłem się 5 lutego.
Ważę 3800 g i mierzę 57 cm.
Moi rodzice to Wioletta i Piotr.
Mieszkamy we Wrocławiu

(22.06-22.07)

Jestem Emilka Kapciak.
Urodziłam sie 4 lutego.
Moje wymiary to 3,25 kg i 52 cm.
Mama to Klaudia, a tata to
Grzegorz. Mieszkamy
w Ratowicach

Witajcie, nazywam się
Jaś Zwierzchowski.
Urodziłem się 1 lutego.
Ważę 4,2 kg i mierzę 57 cm.
Z tatą Adamem i mamą Moniką
mieszkamy w Oławie

Finanse zdominują życie prawie
przez cały tydzień. Ciągle będą
cię zaskakiwały nowe wydatki,
potrzeby, niespodziewane
okoliczności. Nie martw się, sytuacja
wkrótce się uspokoi. W życiu
uczuciowym - małe chmury, spięcia,
nieporozumienia.

W życie zacznie wkraczać ktoś, kto
wywiera silny wpływ na innych.
Powoli możesz znaleźć się pod
wpływem tej osoby. Nie daj się
zdominować, przedstaw swoje racje.
W domu i w pracy - miła i przyjazna
atmosfera. Zastanów się, co dalej
z pracą i finansami.

KOZIORO¯EC
(22.12-20.01)

Miłość będzie w tym tygodniu
najważniejsza. Serce podyktuje
wszystkie kroki i rozwiązania.
Efekty zadowolą ciebie i ukochaną
osobę. Zapał i entuzjazm utrzyma
się przez cały czas. Więcej wrażeń
- w sobotę. W niedzielę możliwe
odwiedziny.

LEW
(23.07-22.08)

Zmęczenie i znużenie powinno
wkrótce minąć. W przezwyciężeniu
kryzysu pomogą Koziorożec lub
Strzelec. W bardzo istotnej i trudnej
sprawie życiowej zaufaj partnerowi,
posłuchaj rad - nie zawiedziesz
się. Powoli staniesz przed szansą
poprawy finansów, ale musisz
poczekać.

Poczujesz się doceniony i lubiany
przez bliskich i współpracowników.
Sprawi to, że sukces będzie gonił
sukces. Tydzień dobry na szybkie
biznesowe decyzje i podjęcie
ryzyka finansowego. Nie licz na łut
szczęścia, weź sprawy w swoje ręce.

Maria Kamyk

Kacper Leśniewicz

(23.09-23.10)

(24.10-22.11)

Dominik Jaworski

Kamil Kwilarz

WAGA

SKORPION

Hanna Dzieciniak

Karol Korol
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WODNIK
Nazywam się Amelia
Borkowska.
Mama Izabela urodziła mnie
6 lutego. Ważę 2600 g i mierzę
50 cm. W domu w Kolnicy
czekają tata Piotr oraz siostry
Klaudia (17) i Dominika (12)

Nazywam się Liliana Szuflada.
Urodziłam się 6 lutego.
Ważę 3400 g i mierzę 57 cm.
Moimi rodzicami są Karolina
i Darek. Mieszkamy w JelczuLaskowicach

To ja, Paulina Lewek.
Przyszłam na świat 6 lutego.
Ważę 3650 g i mierzę 57 cm.
Moimi rodzicami są Marta
i Wojciech. Mam brata
Bartusia (2). Mieszkamy
w Piekarach

To ja, Alan Jan Stec.
Mama Ewelina urodziła mnie
6 lutego. Ważę 3400 g i mierzę
55 cm. W domu w JelczuLaskowicach czekają tata
Waldemar oraz siostry Daria
i Klara

(21.01-20.02)

Dobry i raczej udany tydzień. Mile
wydarzenia od piątku do niedzieli.
Zwłaszcza sobotę zaliczysz do
szczególnie udanych. Pokaż innym,
na co cię stać, nie siedź w kącie.
W sprawach zawodowych zapanuje
mały chaos. Uda się wyjść na
prostą, ale nieprędko.

PANNA

RYBY

(23.08-22.09)

(21.02-20.03)

Musisz bardziej zadbać o swoje
zdrowie, a zwłaszcza zwracać uwagę
na to, co jesz. Kłopoty z żołądkiem
pojawią się we wtorek. Zastanów
się, co jest przyczyną. Zaczniesz
snuć plany wyjazdowe i finansowe.
Nie szalej z wydatkami, bo wkrótce
pojawią się nowe.

Jestem synkiem Justyny
i Rafała Lusaków.
Urodziłem się 7 lutego.
Ważę 3200 g i mierzę 52 cm.
Mieszkamy w Jelczu-Laskowicach

To ja, Zosia Buczkowska.
Urodziłam się 7 lutego.
Ważę 3500 g i mierzę 52 cm.
Moimi rodzicami są Emanuela
i Damian. Mieszkamy w Grędzinie

Jestem Daria Woźniakiewicz.
Urodziłam się 8 lutego.
Ważę 3750 g i mierzę 54 cm.
Moi rodzice to Agnieszka
i Aleksander. Mieszkamy
w Jelczu-Laskowicach

To ja, Maja Sypień.
Przyszłam na świat 9 lutego.
Ważę 3450 g i mierzę 52 cm.
Moi rodzice to Aleksandra
i Radosław. Mieszkamy w JelczuLaskowicach

Korzystne warunki w domu i w
pracy pozwolą ci zebrać myśli,
skupić się i załatwić wiele ważnych
spraw. Zadowoleni będą zwłaszcza
twoi bliscy. W miłości - ożywienie
i niespodzianki. Zachowaj spokój
i konsekwentnie dąż do celu.
Zdrowie - w normie.
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Mocno naaaaci¹gane...
Tygodniowy remanent
powiatowy

- Jasiu, kurcze,
co ty tu rozlałeś na tym naszym
raucie pożegnalnym?!
Ten szampan pachnie jak
zwykły jabol!

Na Semenę doniósł do
kuratorium, że na lekcjach
wiedzy obywatelskiej premiera Donalda i jego rządy
szkaluje, zamiast słuszną
linię partii posła promować.
Naszego parlamentarzystę
do takiego działania ponoć
mieszkańcy zainspirowali.
Na dyżury do biura poselskiego przychodzili i na
polityczną indoktrynację
w naszej oławskiej Alma
Mater uwagę zwracali.
Obrońcy Semeny twierdzą, że Romek się mści za
to, że kiedyś mu do ogólniaka kolegę Stefana nie
wpuszczono. Romek przyznaje, że Stefka do Oławy
z Warszawy przytargał, bo
chciał licealistom lekcje
biologii uatrakcyjnić oraz
przy okazji coś dla miasta
zrobić. „Niesioł” miał bowiem wygłosić prelekcję, na
temat pożywności szczawiu
z nasypów kolejowych oraz
wartości zdrowotnych śliwek mirabelek, które miały
być posadzone wzdłuż oławskich obwodnic, o co Roman

w różnych ministerstwach
zabiegał. Stefana do szkoły
jednak nie wpuszczono,
z powodu czego akcje Romka we władzach PO się
obniżyły, a i szanse na zbudowanie obwodnic w Oławie spadły niemal do zera.
Romek chciał skorzystać
z nowego programu budowy dróg lokalnych, którego
zadaniem było przykrycie
mało ostatnio popularnej
w PO nazwy „schetynówka”
określeniem „niesiołówka”.
I w ten sposób nieodpowiedzialne władze ogólniaka, Stefana do gadki z młodzieżą nie dopuszczając,
chcąc nie chcąc obwodnicę
nam zbojkotowały!
Dlatego teraz Romek
prewencyjnie działa, bo
wszak nowy okres podziału
środków unijnych nadchodzi. A jak do Warszawy
dotrze, że w Oławie się na
lekcjach rządy Donalda
krytykuje, to tych unijnych
pieniędzy nikt nam przecież
nie da...
(Pieprz)

Cytaty tygodnia
- Podobnie pastwiliście się nad prezesem „Term Jakuba”, tymczasem basen osiąga dobre wyniki... - burmistrz
Franciszek Październik do opozycyjnych radnych, na sesji
oławskiej Rady Miejskiej, podczas dyskusji na temat zatrudnienia naczelnika Wydziału Promocji.

Humorek

- Masz rację,
Lucjan, trochę kwaśny!
Ale na lepszy nas nie stać,
bo przecież już od lat nie podnosimy
składek na działalność
społeczno-wychowawczą!

nie tylko powiatowy

Kamil Tysa

Romek zakapował!

Wybrał i opracował:
Krzysztof A. Trybulski

...czyli strona dla
ludzi z powiatowym
poczuciem humoru

- Strzelające korki szampana nie zagłuszą nadciągającej burzy, jaką będzie jesienna
wymiana naszej lokalnej władzy, na wszystkich możliwych szczeblach - zapowiada Rolf
„Miś” Michałowski i dodaje, że wiatry odnowy powieją nie tylko w samorządach
gminnych czy w powiatowym, ale obejmą także spółki i spółdzielnie wszelkiego typu,
a więc także mieszkaniowe.
Jak widzimy na załączonej fotografii, szefowie oławskiej SM „Odra” - Jan Tkaczyk
(z prawej) i Lucjan Mróz (z lewej) są już do tych zapowiedzi Rolfa M. przygotowani.
Kilka dni temu w klubie „Parnas” zorganizowali treningowe spotkanie, na którym
ćwiczyli odejście z władz spółdzielni, a przy okazji ustosunkowali się do naliczonej niedawno jej członkom nowej opłaty czynszowej...
(KAT)

KRESK¥ olimpijską...

- Ja nie kandyduję, więc mogą mnie już nie słuchać! burmistrz Oławy Franciszek Październik, na spotkaniu
roboczym w UM, o swoim wpływie na radnych.

* W związku z zaakceptowaniem przez naszych rajców podatku rolnego w kwocie podanej przez GUS,
jesteśmy w czołówce piekieł
podatkowych w powiecie.
Radni tym razem nie obniżyli opłaty, a burmistrz im
wtórował, tłumacząc to relatywnie niskimi wpływami
podatkowymi od rolników,
w porównaniu do mieszkańców miasta. Włodarz
argumentuje to również dbałością o budżet naszej gminy.
Rolnicy mają dwa warianty:
przenieść swoje grunty do
rajów podatkowych lub - co
jest zapewne mniej skomplikowane - jesienią wybrać
przedstawicieli lepiej reprezentujących ich interesy.

* Były dyrektor zakładów samochodowych, dziś
nieśmiały kandydat na kandydata w walce o stołek
burmistrza Jelcza-Laskowic,
chce założyć stowarzyszenie na potrzeby jesiennych
wyborów samorządowych.
Ma ono zrzeszać jego fanów i zwolenników, w tym
nawet byłych pracowników
owej firmy. Tekst deklaracji
założycielskiej brzmi jak
z minionej epoki, a jej główny autor cały czas waha się,
czy kandydować. Decyzję
uzależnia od tego, czy będzie
miał godnego rywala. Najlepiej takiego, który w sondażach nie przekroczy progu
wyborczego...
(Sól)

Grzegorz Pepaś

Subiektywna kronika J-L

Oława. Późną porą,
w walentynki, młody chłopak wchodzi do apteki na
Brzeskiej i z rumieńcami
na twarzy mówi:
- Dobry wieczór, poproszę...
- Przykro nam, skończyły się!
*
Oława. Zwierzyniec
Duży. Pod osiedlowym
sklepem rozmawia dwóch
kolegów:
- Zenek, moja żona ma
dzisiaj urodziny, a ja nie
wiem, jaki jej dać prezent?!
- To może, Stefek,
przyjdź dziś do domu trzeźwy?!
- No nie przesadzaj przecież to nie jest okrągła
rocznica!
*
Domaniów. W przerwie obrad Rady Gminy
radna o blond włosach
wraz kolegami ogląda
transmisję z Soczi. Po niezbyt udanym skoku Kamila
Stocha, w telewizji pokazują powtórkę. Radna woła
koleżankę:
- Ania, chodź prędko!
Kamil skacze jeszcze raz,
może teraz wyląduje dalej!
- E, no co ty! Przecież od razu widać, że leci
wolniej!
*
Oława. Strzelnica na
Rybackiej. Rozmawiają
dwaj działacze Ligi Obrony Kraju:
- Gienek, jak długo
można według ciebie patrzeć na teściową z przymrużeniem oka?
- Dopóki się nie pociągnie za spust! No a wcześniej muszka ze szczerbinką
musi się zgrać...
*
Jelcz-Laskowice. Osiedle Hirszfelda. Znudzony
mąż pyta żony:
- Kochanie, dlaczego
nosisz obrączkę na niewłaściwym palcu?
- Ponieważ wyszłam za
niewłaściwego mężczyznę.
*
Wierzbno. Przychodnia zdrowia. Lekarz mówi
do pacjenta:
- Niech pan zdejmie
spodnie, to zmierzymy temperaturę.
- Ale czemu tak?
- No bo ja mam tylko
taki termometr - do badania per rectum.
Po zmierzeniu:
- Niedobrze... Ma pan
39 stopni...
- O kurcze! I to na dodatek w cieniu...
Opr.: (KAT)
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Najlepsza jednostka w województwie

131 kontroli, 221 stwierdzonych wykroczeń i 111
nałożonych mandatów oraz
29 spraw skierowanych do
sądów - to bilans działań
Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oławskiego,
w roku 2013
Członkowie straży spotkali
się 5 lutego z oławskim starostą, Zdzisławem Brezdeniem,
w sali obrad Rady Powiatu.
Oprócz strażników uczestniczyli w spotkaniu: wicestarosta
Joanna Kruk-Gręziak; Dariusz
Dżegniuk, Jan Wanzek i Henryk Banasik - z Komendy
Wojewódzkiej Państwowej
Straży Rybackiej; Karol Napora, Andrzej Walaszek i Mariusz Mazur - z władz Okręgu
Wrocławskiego PZW; Przemysław Zawłodzki z Komendy
Powiatowej Policji w Oławie;
zastępca komendanta Straży
Miejskiej Piotr Gawerski i Zbigniew Jakubowicz ze Straży
Gminnej w Oławie, a także Jan
Jedynak - komendant Straży
Leśnej w Bystrzycy. Wśród
gości byli również komendanci
powiatowi straży rybackiej
z ościennych powiatów: Jan
Kubik z wrocławskiego grodzkiego, Piotr Cieślak z wrocławskiego ziemskiego i Józef
Kot ze strzelińskiego.

Małgorzata Cybulska wyróżniona przez starostę Zdzisława
Brezdenia

Starosta wyróżnił strażników listami gratulacyjnymi
i upominkami, które otrzymali: Daniel Sypień, Małgorzata i Emil Cybulscy, Kamil
Mrówczyński, Krzysztof Brąś
i Rafał Puś - za zaangażowanie i wyniki pracy. W grupie wyróżnionych był także
Janusz Romańczukiewicz,
który od 11 lat kieruje oławską
jednostką.
Dyrektor Okręgu Wrocławskiego PZW, Karol Napora, wręczył Markowi Rakowskiemu i Krzysztofowi
Brąsiowi złotą odznakę „Zasłużony Strażnik”.
Komendant powiatowy
SSR Janusz Romańczukie-

wicz podziękował starostwu
za dotychczasową pomoc
w zwalczaniu kłusownictwa
i wręczył dyplomy przedstawicielom służb powiatowych.
Poinformował również o efektach pracy w ubiegłym roku.
SSR przeprowadziła 131
kontroli - sprawdzono 2155
osób i stwierdzono 221 wykroczeń. Ukarano mandatami
111 kłusowników, pouczono
81 osób, 29 spraw trafiło do
sądów rejonowych. Strażnicy
działali w terenie ponad 418
godzin, w tym 26 w porze
nocnej. Ściśle współpracowali
z policjantami, Państwową
Strażą Rybacką, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Wód

Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania w oławskim starostwie

PZW i Strażą Leśną, przeprowadzając 58 wspólnych
kontroli.
Dariusz Dżegniuk - zastępca komendanta wojewódzkiego PSR stwierdził, że
oławska jednostka SR wiedzie
prym w województwie, a jej
osiągnięcia nie mają sobie
równych na Dolnym Śląsku.
Oprócz realizacji swoich zadań w powiecie, jej komendant wraz ze starostwem jest
inicjatorem porozumienia, na
mocy którego 10 powiatów
dawnego województwa wrocławskiego nawiąże bardzo
ścisłą współpracę w zwalczaniu kłusownictwa rybackiego.
Pierwsze spotkanie z udziałem
starostów i naczelników wy-

działów ochrony środowiska
odbyło się w Oławie, 9 stycznia,. Obecnie trwają prace
nad doszlifowaniem umowy,
przed jej podpisaniem. Po
sfinalizowaniu straże z poszczególnych powiatów będą
mogły dokonywać kontrole na
terytorium innych starostw.
Spotkanie zakończyło się
dyskusją o działalności straży
rybackiej i jej problemach.
*
Zarząd Koła PZW nr 19
zaprasza członków na walne
zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się 12 lutego.
Początek o godzinie 17.00,
w klubie „Parnas”, Oława, ul.
1 Maja.
*

Skarbnik Koła Miejskiego
PZW nr 16 w Oławie przyjmuje wpłaty we wtorki, czwartki
i piątki, w godzinach 15.30
-17.00, w sklepie wędkarskim
koło dworca PKS. W tym
samym miejscu podobne
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)

Fot.: archiwum SP w Oławie

S zukaj ą d omu

5-miesięczny szczeniak, stróżujący,
tel. 504-211-752

Wychowany w domu, zaszczepiony,
zżyty z ludźmi, psami i kotami,
czteromiesięczny kocurek,
tel. 693-154-864

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

Dwa owczarki niemieckie,
czarne-podpalane, znalezione
w Św.Katarzynie, tel. 667-735-988

Znaleziono w Jeszkowicach
kilkuletniego psa, tel. 504-211-752
Starszy, łagodny kundelek,
tel. 667-735-988

Młoda, posłuszna, pilnująca suczka,
tel. 667-735-988

2-letnia suczka, owczarek niemiecki,
dobra do pilnowania, tel. 667-735-988

Pięcioletnia, wysterylizowana kotka,
nie lubi innych zwierząt,
tel. 693-154-864

Młody mieszaniec teriera,
tel. 667-735-988

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

Kilkuletnia suka, owczarek niemiecki,
znaleziona koło Wiązowa,
tel. 504-211-752

Terierowaty trójkolorowy pies,
tel. 504-211-752
Duży, beżowy mieszaniec teriera,
dobry do pilnowania,
tel. 667-735-988

Biało-ruda młoda suczka,
tel. 504-211-752

Rudy wykastrowany kocur,
tel. 504-211-752

Trzymiesięczna, żywiołowa, wesoła
suczka, znaleziona w miejscowości
Gać, tel. 667-735-988

Kilkuletni rudy mieszaniec,
tel. 667-735-988

Młody, pilnujący, posłuszny
mieszaniec, tel. 667-735-988
(KT)

ktysa@gazeta.olawa.pl
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Bal przedsiębiorców
dla „Tęczy”
Jelcz-Laskowice

Ponad 33 tys. zł to dochód z aukcji, przeprowadzonych podczas czwartego
charytatywnego balu przedsiębiorców. Ile pieniędzy ostatecznie trafi do
potrzebujących - jeszcze nie wiadomo
Jednym z pierwszych dań był pieczony dzik

Bal jest miejscową tradycją, cieszącą się dużym zainteresowaniem. W tym roku
impreza odbyła się 8 lutego,
w hotelu Antonio. Bawiło się
180 osób, wśród nich władze
Jelcza-Laskowic. Jak co roku,
dochód z balu przeznaczono na rzecz Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom „Tęcza”
w Oławie oraz dla ciężko
chorych mieszkańców miasta
i gminy J-L.
Gości tradycyjnie powitał
Edward Łydżba, prezes Stowarzyszenia Pracodawców
w J-L, organizator i inicjator
imprezy. Burmistrz Kazimierz Putyra przypomniał,
jak doszło do organizacji
pierwszego balu i podziękował przedsiębiorcom, którzy
przyszli z pomocą wtedy
i pomagają do dziś.
Atrakcją wieczoru był ludowo-biesiadny zespół „Gieni
Dudki” z Nadolic Wielkich.
Wesoła grupa grajków podbiła serca gości, którzy prosili
o jeszcze. Na scenie wystąpiła też solistka Karolina Kamińska. Przez cały wieczór
bawiła gości grupa „Stop
Brothers” z Niemodlina, która
od pierwszego balu gra dla
przedsiębiorców.
Niezwykle emocjonująca była licytacja. Wspierając słuszny cel, licytowano
obrazy, figurki, monety itp.
Największe zainteresowanie
wzbudziła piłka z autografami
siatkarek, reprezentantek Polski na mistrzostwach w roku
2007. Zapłacono za nią 10
tys. zł.
Dochód z całej licytacji wyniósł 33.150 zł. - Do
potrzebujących trafi więcej

Przed aukcją trzeba było bliżej przyjrzeć się fantom

Wiesława Pohoriło, prezes stowarzyszenia „Tęcza”, tańczy
z Marcinem Bojakowskim, lokalnym przedsiębiorcą

pieniędzy - mówi Edward
Łydżba. - Nie podajemy konkretnej kwoty, bo jeszcze jej

Atrakcja wieczoru był występ kapeli ludowo-biesiadnej „Gieni
Dudki” z Nadolic Wielkich

nie znamy. Część pieniędzy
wpłacimy na konto „Tęczy”.
Pozostałe przeznaczymy dla
potrzebujących, ciężko chorych z miasta i gminy J-L.
W poprzednich latach udało
nam się pomóc około 20 osobom w ciągu roku.
Organizatorzy zadbali, by
goście nie tylko dobrze się
bawili ale i dobrze pojedli.
Najpierw podano przekąskę
z łososiem, a po niej rosół
z kołdunami i półmisek mięs
oraz pieczonego dzika.
Tekst i fot.: Wioletta
Kamińska

wkaminska@gazeta.olawa.pl

Panie z zespołu „Gieni Dudki” porwały gości na parkiet. Jednym z pierwszych był wiceburmistrz Piotr
Stajszczyk
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PRACA
DAM PRACĘ
►► Zostań konsultantką Avon, tel.
661-199-465 (1)
►► Dodatkowa,
min.
pracalis4@gmail.com (14)

średnie,

►► Clar System - Zakład Pracy Chronionej - zatrudni w Oławie osobę z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności na stanowisku Pracownik
Pomocniczy przy Produkcji. Praca na
zmiany. Więcej informacji pod tel.
512-053-503 (3)

►► PROMEDICA24 – Legalna i bezpieczna praca w Niemczech – Opieka
nad osobami starszymi. Tel. 501-355948.(3)
SPÓŁKA FINANSOWA EUROCENT
ZATRUDNI PRZEDSTAWICIELI
FINANSOWYCH Z OŁAWY I OKOLIC.
PRACA DODATKOWA, ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE +
TELEFON!
CV: praca@eurocent.pl (2)
FIRMA MAKROPOL SP. Z O.O.
ZATRUDNI EMERYTKI/ÓW
DO WYKONYWANIA ZADAŃ
PORTIERSKICH/DOZORU NA
TERENIE POLWICY.
KONTAKT: 663 555 710 (1)
FIRMA PRODUKCYJNA ZATRUDNI
PRACOWNIKA NA STANOWISKU
FREZER. ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE.
KONTAKT: 512-157-717,
603-620-713 (2)
►► Przyjmę do sklepu rowerowego
osobę z dobrą znajomością napraw
rowerowych, 603-315-907 (1)
►► Zatrudnię sprzedawcę – sklep
spożywczy w Oławie, tel. 607-165625 (2)
„CHROMAX” ZAKŁAD OBRÓBKI
METALU, UL. WROCŁAWSKA 10,
JELCZ-LASKOWICE
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA
STANOWISKO: PERATOR PRASY
KRAWĘDZIOWEJ Z DOBRĄ
ZNAJOMOŚCIĄ RYSUNKU
TECHNICZNEGO. MILE WIDZIANA
ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI PRAS
DARLEY. TEL. KONTAKTOWY –
71 318 86 40; 71 381 94 85,
E-MAIL: biuro@chromax.pl (5)
►► Zatrudnię murarzy, pomocników,
pracowników ogólnobudowlanych
Tel.530-320-332 (2)
PRZYJMĘ DO PRACY SPAWACZA WYPALACZA, ŚLUSARZA.
TEL. 501727013 (3)
►► Przyjmę pracownika do prac wykończeniowych – kafelki, malowanie,
gładzie, 790-220-053 (2)
►► Zespół szuka wokalisty lub wokalistki na wesela, 721-656-740 (1)
►► Oławskie Centrum Zdrowia i Urody Aga-Med przyjmie doświadczoną
kosmetyczkę na stanowisko menadżera salonu w Oławie. CV wyłącznie
mailowo agamed@onet.pl (2d)
►► Sklep Medyczny Aga-Med przyjmie osobę na stanowisko sprzedawcy
w sklepie medycznym w Oławie. Wykształcenie fizjoterapii, pielęgniarka
lub technik farmacji. CV tylko mailowo agamed@onet.pl (2d)
Firma PERFECTA
- producent mebli reklamowych w Kamieńcu Wrocławskim (Łany)
poszukuje:
MONTERÓW i OPERATORÓW
MASZYN FREZUJĄCYCH
(tel. 693 799 999) oraz
MAGAZYNIERÓW (tel. 603 602 603).
Mail: hr@perfecta.com.pl (2)

►► Zakład Produkcyjny w Łęgu przyjmie do pracy pracowników produkcji.
Praca w systemie trzyzmianowym.
Podania o pracę należy przesłać na
adres mailowy: sekretariat@epp-pl.
com lub dostarczyć na adres EPP Sp.
z o.o. ul. Polna 22 Łęg, 55-220 Jelcz
Laskowice (1)
FIRMA ROSA EUROPE SP. Z O.O.
W OŁAWIE ZATRUDNI NA
STANOWISKO: PRACOWNIK
DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU
(MECHANIK). WYMAGANIA:
MINIMUM 2 LATA NA PODOBNYM
STANOWISKU, MILE WIDZIANE
UPRAWNIENIA NA SUWNICE,
WÓZKI WIDŁOWE oraz
UPRAWNIENIA SEP. KIEROWNIK
MAGAZYNU WYMAGANIA:
MINIMUM 2 LATA NA PODOBNYM
STANOWISKU, WYKSZTAŁCENIE
WYŻSZE, UMIEJĘTNOŚCI W
ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM
PRACOWNICZYM, ZNAJOMOŚC
ZASAD GOSPODARKI
MAGAZYNOWEJ, WYSOCE
ROZWINIĘTE ZDOLNOSCI
ORGANIZACYJNE, BARDZO
DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA
ANGIELSKIEGO, MILE WIDZIANA
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA WŁOSKIEGO
ORAZ UPRAWNIENIA NA
WÓZKI WIDŁOWE, BARDZO
DOBRA ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE
ORAZ SYSTEMU KLASY ERP,
UMIEJETNOSC PRACY POD
WPLYWEM STRESU ZAPEWNIAMY:
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE,
UMOWĘ O PRACĘ.
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZĘ
O PRZESYŁANIE CV
I LISTU MOTYWACYJNEGO NA
ADRES:
rekrutacja.olawa@rosagroup.com
INFORMUJEMY, ŻE ODPOWIADAMY
TYLKO NA WYBRANE OFERTY. (3)
►► Salon w Oławie zatrudni fryzjera,
tel. 608-640-140, e-mail: fryzjerjoasia@op.pl (1)
►► Firma pożyczkowa zatrudni doradcę klienta w gminie Jelcz-Laskowice, tel. 725-047-247 (1)
FIRMA CNC PROFI ZATRUDNI
SPECJALISTĘ DO DZIAŁU
SPRZEDAŻY ORAZ INFORMATYKA
ELEKTRONIKA WIĘCEJ INFORMACJI
POD NUMEREM TELEFONU:
602-280-501 (3)
►► Firma zatrudni szwaczki, krawcowe, Oława, tel. 605-357-115 (1)
►► Zatrudnię fryzjerkę, Oława, ul. P.
Własta 14/4a, 510-716-607 (3)
►► Przyjmę do pracy na etat fryzjerkę
w Kamieńcu Wrocławskim. Dobre wynagrodzenie i warunki pracy. Kontakt
71-318 -59 -33 (3)
►► Zatrudnię doświadczoną fryzjerkę
Tel. 71-313-61-47, 609-837-667 (3)
►► Zatrudnię kierowcę kategorii C+E
w ruchu kraj-zagranicą, najchętniej
z okolic Jelcza-Laskowic ,Oławy lub
Wrocławia. Wymagania prawo jazdy
kat C+E, karta kierowcy i aktualne
badania. Wszelkich informacji udzielę
pod 00447766748234 lub mailowo
bukujuku@wp.pl (4)
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►► Zatrudnię kierowce w transporcie
międzynarodowym kat. C+E, 663366-368 (3)
FIRMA „JACK-POL” SP. Z O.O.
55-200 OŁAWA, UL. PORTOWA 1 B,
ZATRUDNI:
- OSOBY Z OŁAWY I OKOLIC.
1. OPERATORÓW MASZYNY
PAPIERNICZEJ, MECHANIKÓW,
AUTOMATYKÓW - WYMAGANIA:
WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE
/ ZAWODOWE. DOBRA
OBSŁUGA KOMPUTERA.
ZAINTERESOWANIE ASPEKTAMI
TECHNICZNYMI,GOTOWOŚĆ
DO PRACY PRACA W SYSTEMIE
CZTEROBRYGADOWYM NA
3 ZMIANY, UMIEJĘTNOŚCI
PRACY W ZESPOLE, MILE
WIDZIANI KANDYDACI Z
DOŚWIADCZENIEM W PRACY
W FIRMACH PRODUKCYJNYCH,
TAKŻE ABSOLWENCI
SZKÓŁ ZAWODOWYCH,
ZAANGAŻOWANIE. OFERUJEMY:
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ W PEŁNYM
WYMIARZE CZASU –
BEZPOŚREDNIE ZATRUDNIENIE
PRZYUCZENIE DO PRACY OD
PODSTAW, SOLIDNE, RYNKOWE
WYNAGRODZENIE, SYSTEM
PREMIOWANIA POWIĄZANY
Z WYDAJNOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ
PRACY ORAZ WYNIKAMI FIRMY
2.OPERATORÓW URZĄDZEŃ
PRZEWIJAJĄCYCH - WYMAGANIA:
WYKSZTAŁCENIE MIN. ZAWODOWE.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
MIN. 3 LATA. ZDOLNOŚĆ
MANUALNA. UPRAWNIENIA NA
WÓZKI WIDŁOWE, MILE WIDZIANE
NA SUWNICĘ. ZAANGAŻOWANIE
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE
SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z
WYBRANYMI KANDYDATAMI.
DOKUMENTY APLIKACYJNE
PROSZĘ PRZESYŁAĆ DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ,
BĄDŹ OSOBIŚCIE NA ADRES:
OŁAWA, UL. PORTOWA 1 B
DROGA ELEKTRONICZNA:
kadry@jack-pol.pl (2)
ZPHU DREMAT JAN BARTECKI
POSZUKUJE DO PRACY
KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
SAMODZIELNY OPERATOR
MASZYN CNC – FREZARKA ZE
ZNAJOMOŚCIĄ HEIDENHAIN,
SAMODZIELNY OPERATOR MASZYN
CNC – TOKARKA ZE ZNAJOMOŚCI
Ą FANUC, Z DOŚWIADCZENIEM
MIN. 1 ROK. MIEJSCE PRACY –
JELCZ-LASKOWICE.
CV PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES:
E-MAIL : biuro@dremat.pl.
TEL 71-381-12-28, 601-625-944 (1)
►► Hurtownia Materiałów budowlanych w Jelczu-Laskowicach przyjmie
sprzedawcę posiadającego doświadczenie w branży oraz uprawnienia na
wózki widłowe i prawo jazdy – 601331-101 (4)
►► Zatrudnię kucharza na umowę
zlecenie do Pałacu w Jędrzychowicach, tel. 603-239-102 (1)
►► Studio Reklamy “Wena” zatrudni osobę do pracy w dziale reklamy
zewnętrznej. Zakres obowiązków:
wyszukiwanie lokalizacji pod reklamę
zewnętrzną, załatwienie pozwoleń/
podpisywanie umów, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji, kontakty z
klientem, wyjazdy służbowe na terenie całego kraju, drobne prace montażowe. Wymagania: dyspozycyjność,
komunikatywność, wysoka kultura
osobista, prawo jazdy kat. B (warunek konieczny), dobra znajomość
obsługi komputera, mile widziana
znajomość programu Corel Draw. CV
proszę wysyłać na adres: rekrutacja@
wenareklamy.pl (1)
ZATRUDNIĘ KASJERA DO SKLEPU
ŻABKA, 601-669-064 (1)
PRZYJMĘ DO PRACY NA
STANOWISKO KASJERSPRZEDAWCA
DO SKLEPU W MIŁOSZYCACH,
TEL. 603-057-791 (1)
►► Przyjmiemy do pracy w nowym
pubie-restauracji doświadczoną kucharkę i kelnerki, tel. 602-331-651 (2)

►► Przyjmę do pracy w Oławie, 608329-778 (1)
►► Możliwość dorobienia w Centrum
Promocji Zdrowia. 668-607-582, stochel.paula@gmail.com (4)
►► Zatrudnię doświadczoną fryzjerkę
Tel.71-313-61-47, 609-837-667 (1)
►► Zakład produkcji odzieży w Oławie
zatrudni szwaczki Tel.605-214-417 (4)
►► Zatrudnię fryzjerka Tel.781-212102 (4)
ARCAPOL SP. Z O.O.
JEST FIRMĄ ZAJMUJĄCĄ
SIĘ KONSTRUOWANIEM
FORM WTRYSKOWYCH DO
TWORZYW SZTUCZNYCH,
PRZYJMIE DO PRACY OSOBY
Z DOŚWIADCZENIEM I /
LUB ABSOLWENTÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH O
PROFILU TECHNICZNYM NA
STANOWISKA: OPERATOR
FREZARKI NUMERYCZNEJ CNC.
MIEJSCE PRACY: ŁĘG, KOŁO
JELCZA-LASKOWIC.
WYMAGANIA: UKOŃCZENIE
SZKOŁY O PROFILU
TECHNICZNYM, BARDZO
DOBRA ZNAJOMOŚĆ RYSUNKU
TECHNICZNEGO. OFERUJEMY:
UMOWĘ O PRACĘ, SZKOLENIE
PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY
W ZAWODZIE. WYNAGRODZENIE
ADEKWATNE DO POSIADANEGO
DOŚWIADCZENIA I
UMIEJĘTNOŚCI. ZGŁOSZENIA
PROSZĘ KIEROWAĆ:
info@arcapol.com,
TEL. 71 – 318 - 81 – 94 (5)

►► 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 (2d)

SZUKAM PRACY
►► Operator koparko ładowarki refulera watermaster, 665-747-641 (2)
►► Szycie firan i zasłon, tel. 793-974236 (3)

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 (1)

►► Zaopiekuję się dzieckiem w Oławie, tel. 723-487-057 (4)
►► Młoda, sumienna, energiczna absolwentka WSB we Wrocławiu z doświadczeniem w pracy biurowej i obsłudze
klienta poszukuje pracy. Kontakt, tel.
785-880-625 lub nkati88@o2.pl (2)

KUPNO
►► Kupię: szable, militaria, bagnety,
zegary, zegarki kieszonkowe i odznaki, 502-627-675 (2d)
►► Kupię starocie - 663-624-214 (37)
►► Stare motocykle, motorowery,
części. Tel. 662-117-944 email: edmar222@wp.pl (1)
►► Kupię palety drewniane (każdą
ilość), tel. 609-658-433 (4)
►► Kupie orzechy włoskie, tel. 885334-674 (7)
►► Kupię drewno tartaczne topola,
możliwość wycinki. Tel. 667-522-365

SPRZEDAŻ

►► Sprzedaż drewna opałowego, tel.
665-289-776 (4)

PIASEK BUDOWLANY
– DO TYNKÓW, - DO MUROWANIA,
- POSPÓŁKA, - PODSYPKA,
- ZIEMIA POD TRAWNIKI,
TEL. 71-313-28-40,
602-690-289 (21)

►► Komplet wypoczynkowy, meble
stołowe 504-500-551 (1)
►► Odsprzedam okna PCV z demontażu z drzwiami balkonowymi, 662538-025 (1)

►► Piasek z dowozem, różne gatunki,
71-303-48-55, 501-279-475 (2)

►► Sprzedam, w dobrym stanie meblościankę z fotelem i ławą, 603-318529 (1)

►► Produkcja, sprzedaż, montaż rolet
wewnętrznych w kasecie i prowadnicach, cena 70 zł komplet, 602-342338 (20)

►► Sprzedam lodówkę Electrolux (kolor inox), wysokość 1,75 m, 3,5 letnia,
cena 600 zł, stan bardzo dobry, tel.
607-295-275 (1)

►► Sprzedaż lodówek i zamrażarek,
tel. 792-016-323 (3)

LEKARSKIE

►► Sprzedam drewno opałowe i palety pod big bagi, tel. 609-658-433 (5)

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)

►► Skład opału „Tani Węgiel”; ekogroszek z Czech 510 zł/t luzem; 580 zł/t,
workowany; ekogroszek polski 700
zł/t luzem; 770 zł/t workowany; ekogroszek polski 750 zł/t luzem; 820 zł/t
workowany; orzech-kostka z Czech
590 zł/t; orzech polski już od 690 zł/t
do 770 zł/t; miał polski 460 zł/t; miał
z odsiewki 540 zł/t. transport gratis!
szczegóły w biurze! Michałowice 202
(2 km od brzegu) tel. 534-872-436 lub
512-374-324 (2)
►► Sprzedaż drewna kominkowego i
opałowego, transport 71-313-12-68,
509-460-961 (3)

►► Esperal, 603-606-121 (26)
►► PSYCHOLOG, 514-120-477 (33)

►► 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 (2d)

►► GABINET ORTOPEDYCZNY dr
nauk med. LESZEK MORASIEWICZ
przyjmuje w środy 16 – 18, Oława, pl.
Zamkowy 18 (obok Domu Dziecka),
tel. 601-702-263 (3)

►► 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 (26)

►► LEKARZ DENTYSTA KRZYSZTOF
OZGA, ul. Warszawska 30, Oława, tel.
539-123-444 (2)

►► 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
►► 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
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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 (15)
►► GASTROSKOPIA - Gabinet chirurgiczny: specjalista - chirurg JACEK
RUTKIEWICZ, rejestracja, tel. fax 71302-86-66 (1)
►► 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)
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 ŻUKOWSKAKOWALSKA 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. (6d)
►► LEKARZ STOMATOLOG MAGDALENA OZGA-PORADA, Oława, ul. Warszawska 30, tel. 660-700-290 (2)
►► PSYCHOLOG KLINICZNY - dr n.
hum. JOLANTA KACZMAREK-STEC,
501-681-669 (1)
►► 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 (10)
►► 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)
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►► 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
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 (4)
►► LEKARZ DENTYSTA WŁODZIMIERZ
KOFROŃ, Oława – Rybacka 5a, 71303-22-33 (3)

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 DLONI 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)
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 (15)
►► Odchudzanie, zdrowe, bezpieczne,100% gwarancji, tel. 692 877 636
►► Zdrowy kręgosłup-ćwiczenia na
bolące plecy dla młodych i seniorów
726-011-623 (4)
►► Super odchudzanie-jedyne w mieście ćwiczenia shape 726-011-623 (4)
►► Teraz 10% zniżki. Profesjonalny
masaż, rehabilitacja z dojazdem do
klienta. Masaż klasyczny, masaż relaksacyjny, masaż sportowy, masaż
odchudzającym, masaż leczniczy, kontakt 691-816-801, www.masazjl.cba.pl

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 (22)
►► 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 120 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 37,20 m kw., II piętro, po remoncie, 1 Maja - 144 tys zł,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► 2-pokojowe, 45 m kw., IX piętro,
po częściowym remoncie - 145 tys zł,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► 2-pokojowe, 52 m kw., I piętro,
balkon, nowe, okolice Zacisznej - 209
tys zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
►► 2-pokojowe, 53 m kw., wysoki
parter, balkon, nowe, wysoki standard, okolice Zacisznej - 235 tys zł,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► 2-pokojowe, 53 m kw., II piętro,
Chrobrego, kamienica - 107 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., wysoki
parter, balkon, deweloperskie, odbiór listopad 2014 - 125.625 zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187
►► 2-pokojowe, 47 m kw., II piętro,
centrum, nowe, wysoki standard 174 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► 3-pokojowe, 70 m kw., I piętro,
balkon, nowe z 2010 r. - 279 tys zł,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► 3-pokojowe, 62 m kw., III piętro,
balkon, Sportowa - 189 tys zł, www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187

►► 3-pokojowe, 51 m kw., IV piętro,
balkon, Chopina - 155 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
►► 4--pokojowe, 72 m kw., III piętro,
balkon, po remoncie, Iwaszkiewicza, 240 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
►► 4-pokojowe, 77,50 m kw., IV piętro, 2 balkony, garderoba, po remoncie - 210 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
►► 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 (2d)
►► 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 - 3200 zł/ ar, możliwość podziału na dwie działki 791-756-848 (7)
►► Sprzedam lokal handlowy 40 m
kw., 1 Maja 46 A, 697-061-052 (2)
►► * Okazja* Mieszkanie w JelczuLaskowicach, centrum, 38 m kw.,
2-pokojowe, balkon, 114 tys www.
PROSPERHOME.pl 506-540-120
►► Mieszkanie 3-pokojowe z balkonem, 63 m kw- 170 tys BN 506-540120
►► **Dobra oferta** Mieszkanie w
Jelczu-Laskowicach, 4-pokojowe, 72
m kw, II piętro z dużym balkonem
195tys 506-540-120 www.PROSPERHOME.pl

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
►► Działki budowlane: Chwałowice60 tys, Jelcz-Laskowice- 90 tys, Dębina- 62 tys, Miłoszyce-80 tys, Kopalina95tys (24ar), 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 nowe mieszkanie,
wykończone pod klucz, 70 m kw w
centrum, 4 pokoje, klimatyzacja, III
piętro, 167500 zł Oława tel. 508-295115 (2d)
►► Sprzedam działkę budowlaną – 13
a w Wójcicach – 71-318-66-34 (4)
►► Sprzedam dom w centrum Oławy,
698-623-537 (5)
►► Sprzedam nowy dom do wykończenia w Siechnicach tel.
609584497 (1)
►► Sprzedam czteropokojowe mieszkanie 72 m kw. w Laskowicach ul.
Hirszfelda, tel. 604-944-993 (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 (1)
►► Sprzedam lub wynajmę lokal
użytkowy 45m2 z możliwością nadbudowy (z projektem) przy ul.Sportowej 32c w Oławie. Cena do negocjacji.
Tel. 606215328 (1)
►► Działkę 11,5 ha, wszystkie media
w Miłoszycach, 697-142-520 (1)
►► Dom do remontu w Gaju Oławskim, cena 109 tys., tel. 691-257921 (1)
►► Mieszkanie trzypokojowe z balkonem, II piętro, przy ul. 3 Maja 11/7.
Mieszkanie do remontu, cena do
negocjacji, tel. kontaktowy 603-429609 (1)
►► Działkę o pow. 12 arów z budynkiem gospodarczo-warsztatowym w
Jelczu-Laskowicach, 120 tys. zł, 606929-502 (1)
►► Sprzedam garaż
29000, 724519-842 (1)

murowany,

►► Sprzedam mieszkanie na parterze
40 m kw., do zamieszkania, 504-500551 (1)
►► Sprzedam mieszkanie do remontu, Chrobrego, IX piętro, dwa pokoje,
36 m kw., 105 tys. zł, 503-075-455 (1)
►► Mieszkanie w Oławie dwupokojowe, I p., 39 m kw., kuchnia po remoncie, ul. Oleśnicka, 99 tys. zł, tel.
507-080-479 (1)
►► Sprzedam dwupokojowe, 36 m
kw., wysoki parter, ul. Kasprowicza,
po remoncie 2003, umeblowane, 120
tys. zł, 004928147360530 (4)
►► Sprzedam nowy dom do wykończenia w Siechnicach tel.
609584497 (1)
►► Sprzedam grunt rolny, 697-206363 (2)
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►► Sprzedam działkę rzemieślniczą w
Jelczu-Laskowicach przy ul. Stalowej
o powierzchni 1.376 m kw. z dojazdem z obu stron. Cena do negocjacji,
kontakt daro42@autograf.pl (2)
►► Sprzedam trzypokojowe, 54 m
kw., w Oławie, wieżowiec koło PKS, X
piętro, 150 tys. lub zamienię na Wrocław, tel. 504-045-654 (3)
►► Sprzedam ładne mieszkanie, 47
m kw., cena 184 tys. zł, Oława, ul. 11
Listopada. Pilne! 516-056-504 (3)
►► Sprzedam trzypokojowe mieszkanie z balkonem, II piętro, do remontu,
cena do uzgodnienia, przy ul. 3 Maja
11/7, tel. 603-429-609 (3)
►► Sprzedam garaż ul. Wiejska koło
ogródków działkowych, 502-895504 (1)
►► Dom piętrowy, może być dwurodzinny, w Jelczu-Laskowicach ul. Polna 8. Cena 270 tys. - 723-445–677 (2)
►► Atrakcyjne, tanie działki budowlane pod Oławą, znajdziesz na www.
nieruchomościw.eu (4)
►► Atrakcyjne, trzypokojowe mieszkanie w Oławie i Jelczu-Laskowicach
szukaj na www.nieruchomościw.eu (4)
►► Sprzedam lub wynajmę pawilon
handlowy nr 4 w Jelczu-Laskowicach
– plac targowy, 608-652-214 (4)
►► Dwupokojowe, ładnie i tanie, w
centrum Oławy, szukaj na www.nieruchomościw.eu (4)
►► Sprzedam działkę budowlaną w
Oławie, ul. Słowicza 13 a + media, tel.
793-611-512 (4)
►► Sprzedam dwa mieszkania w Oławie przy ul. 3 Maja 48 m kw. (I piętro)
i 20 m kw. (poddasze) w budynku
jednopiętrowym, sześciorodzinnym
z gruntem rekreacyjnym, piwnicą.
Bezczynszowe, księga wieczysta, instalacja gazowa, nowe okna, bez pośredników, cena 290 tys. złotych, tel.
795-400-097 (4)
►► Sprzedam pilnie mieszkanie 50
m kw. w Jelczu-Laskowicach przy ul.
Witosa wraz z całym wyposażeniem
– tylko 107 tys. – tel. 508085331.
Mieszkanie zostało też wystawione
na tablica.pl (1)
►► Sprzedam atrakcyjną, tania kawalerka w centrum Oławy, szukaj na
www.nieruchomościw.eu (4)
►► Sprzedam pilnie małą działkę
budowlaną w centrum Jelcza-Laskowic - tylko 39 tys. – tel. 508085331.
Działka została też wystawiona na
tablica.pl (1)
►► Tanie domy w okolicach Oławy
znajdziesz na www.nieruchomościw.
eu (4)
►► Sprzedam kantor wymiany walut przy ul. Chrobrego 23 a w D.H.
Kwadraciak w Oławie. Punkt dobrze
prosperujący. Sprzedaje z przyczyn
osobistych, tel. 782-206-262 (1)
►► Sprzedam tanio pawilon handlowy 30 m kw., ul. Sportowa 2 a, 660360-052 (5)
►► Sprzedam działkę ogrodową „Pierwiosnek”, nr działki 38, cena 1500 zł,
tel. 796-931-911 (2)
►► Sprzedam kawalerkę w centrum
Oławy, I piętro, 26 m kw., bezpośrednio, tel. 725-901-601 (1)
►► Sprzedam kawalerkę przy Chrobrego, 504-396-140 (3)
►► Sprzedam działkę ogrodową „Krokus”, tel. 884-319-828 (1)
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►► Sprzedam, ewentualnie zamienię
w rozliczeniu na mieszkanie trzypokojowe (65-70 m kw.) I, II p., dom
piętrowy wolnostojący z garażem, o
powierzchni całkowitej 178 m kw., tel.
71-313-89-56, 504-302-586 (1)
►► Sprzedam mieszkanie własnościowe, 40 m kw., IV p., po remoncie,
Oława, ul. Chrobrego 112/15, tel. 796669-991 (5)
►► Działka ok. 25 a, Janików, Zielona
16, cena do negocjacji, ok. 120 tys. zł,
tel. 787-417-300 (5)
►► Sprzedam mieszkanie w centrum
Oławy, 2 pokoje, 42 m kw., II piętro,
rozkładowe, bezpośrednio, tel. 725901-601 (1)
►► Sprzedam dom w Oławie 256 m
kw. + powierzchnia warsztatowa 36
m kw., okolice straży pożarnej, tel.
601-053-064 (5)
►► Dom jednorodzinny w Piekarach
- 106 m kw. +budynek gospodarczy
78 m kw. Cena 230 tys. zł – 515-686088 (5)
►► Działkę budowlaną 934 m kw.
ogrodzoną. Prąd i woda na działce,
ścieki obok. Jelcz-Laskowice ul. Polna.
100 tys. zł – 71-725-38-48 (2)
►► Sprzedam lokal w okolicach rynku
791-369-286 (5)
►► Działka budowlana Bolechów 27
ar 502-895-504 (5)

DO WYNAJĘCIA
►► 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
►► Biura w centrum Oławy - 32 m kw.,
38 m kw., I piętro witryna, klimatyzacja, www.brzeska.olawa.pl tel.501784-299 (3)
►► Lokal usługowy nowy w Centrum
Jelcza-Laskowic, niskie opłaty, BN
506-540-120
►► 2-pokojowe mieszkanie, Jelcz-Laskowice 600zł +opłaty, BN 506-540120
►► Nowy lokal na wynajem 41 m kw.,
ul. 3 Maja, centrum Oławy, tel. 601791-526 (1d)
►► Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe + piwnica, 69 mkw, nowe, wysoki parter, w Oławie ul. Lutosławskiego,
tel. 603 750 900 (2d)
►► Do wynajęcia dwupokojowe,
nowe, AGD, mieszkanie w Oławie,
Iwaszkiewicza ,I p., 850 zł + opłaty, tel.
509-724-991(1)
►► Lokal do wynajęcia – na biuro, gabinet, pow. 56 m kw., I piętro, Oława,
ul. Brzeska, F VAT 603-315-907 (6)
►► Wynajmę halę 120 m kw. w Oławie nadająca się każdą działalność tel
609584497 (1)
►► Wynajmę garaż za stadionem, ul.
Sportowa. Tel. 601 583 678 (1)
►► Posiadamy do wynajęcia przy ul.
Chrobrego w Oławie bezczynszowe
mieszkania całkowicie lub częściowo
wyposażone. Cena zależy od standardu, od 800zł do 1000zł. plus media.
Wystawiamy faktury. Informacja 313
90 48, 601 583 678 (1)
►► Lokal do wynajęcia - wysoki parter z witrynami, 50 m kw. z zapleczem
sanitarnym i gospodarczym, ul. Chrobrego 15, Oława. Obiekt monitorowany, z parkingiem. Informacja 313 90
48, 601 583 678., (1)
DO WYNAJĘCIA LOKALE
HANDLOWO-USŁUGOWE
W OŁAWIE I BRZEGU.
ATRAKCYJNE CENY!
”SPOŁEM” OŁAWA, TEL. 713132407,
adm@spolem.olawa.pl (3)
►► Wynajmę czteropokojowe mieszkanie w Laskowicach ul. Hirszfelda,
umeblowane ,650zl, wynajem plus
opłaty, tel. 604-944-993 (5)
►► Kawalerka do wynajęcia w Oławie,
609-840-762 (1)
►► Wynajmę trzypokojowe mieszkanie w Laskowicach, 600 zł plus opłaty,
tel. 604-944-993 (5)
►► Lokal 43 mkw, przy ul, Hirszfelda
4 A w Jelczu-Laskowicach - 510-265979 (2)

►► Wynajmę lokal użytkowy 76 m
kw., w przyziemiu z witryną przy ul. 1
Maja (obok starego sądu), możliwość
podziału na 2 mniejsze, 602-443-872,
604-239-079 (2)
►► Wynajmę lokal użytkowy przy ul.
11 Listopada 7 w Oławie (po gabinecie kosmetycznym) 33 m kw., nadający się na fryzjera, kosmetyczkę, biuro
itp., 602-443-872, 604-239-079 (2)
►► Pokój z kuchnią w Miłoszycach 71 318- 48 -56 (2)
►► Lokal na targu miejskim w JelczuLaskowicach - 691-016-313 (2)
►► Wynajmę część lokalu na usługi
kosmetyczne, tel. 606-247-369 (2)
►► Wynajmę lub sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 49 m kw., w centrum Oławy, 536-755-042 (4)
►► Wynajmę nowe, w pełni wyposażone pokoje jednoosobowe dla
osób prywatnych w Marcinkowicach
z miejscem parkingowym, kontakt
535-080-816 (3)
►► Wynajmę mieszkanie w Jelczu-Laskowicach, sypialnia, salon, kuchnia,
jadalnia, łazienka, duży taras, 691371-026 (1)
►► Garaż przy ulicy Grabskiego w Jelczu-Laskowicach – 697-142-520 (1)
►► Wynajmę kawalerkę w Oławie,
605-607-237 (1)
►► Dwupokojowe, 45 m kw. + balkon, ul. Sportowa, II p., w pełni wyposażone, 550 zł + opłaty + kaucja,
502-721-207 (1)
►► Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny ( 9 pomieszczeń) w Miłoszycach
- 692-741-220 (1)
►► Wynajmę mieszkanie, Chrobrego.
Tel. 661 432 250 (1)
►► Wynajmę kawalerkę przy ul. Kasprowicza, cena do uzgodnienia,
41766528601 (1)
►► Atrakcyjny lokal po remoncie 43,4
m kw. w Jelczu-Laskowicach. Dobra
cena - 502-063-639 (1)
►► Posiadam mieszkanie do wynajęcia w Jelczu-Laskowicach,2 pokojowe,całkowicie umeblowane, wyposażone w agd, klimatyzacja, satelita,40
m kw. Wynajmę na dłuższy okres, IV
piętro , cena 750 pln plus czynsz, tel
532774700 (2)
►► Dwupokojowe mieszkanie w Jelczu-Laskowicach – 500-134-683 (1)
►► Wynajmę lokal pod działalność
kosmetyczną, gabinet masażu, stylizacja paznokcia, 731-740-013 (1)
►► Wynajmę mieszkanie w Oławie –
trzy pokojowe od zaraz, cena 1000 zł,
723-346-404 (3)
►► Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe, 107 m kw., w centrum Oławy
– Rynek, I piętro, wyremontowane na
biuro lub gabinet lekarski, cena do
negocjacji, kontakt: 691-187-523 (3)
►► Mieszkanie ok. 55 m kw., dwupokojowe, stare budownictwo, c.o. gazowe, łazienka z WC, II piętro przy ul.
ks. Kutrowskiego, tel. 724-858-148 (3)
NOWY UMEBLOWANY DOM W
CENTRUM OŁAWY, 601-057-752 (3)
►► Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, Hirszfelda – Jelcz-Laskowice, 505387-853 (3)
►► Do wynajęcia mieszkanie dwupoziomowe w centrum Oławy dla pracowników firm lub osób prywatnych.
tel. 605-335-511 (1)
►► Wynajmę dwupokojowe, umeblowane w Laskowicach, nowe bloki,
Oławska, 1250 zł całość z internetem i
TV, tel. 604-944-993 (4)
►► Do wynajęcia ładne dwupokojowe mieszkanie z aneksem, w JelczuLaskowicach. Tel. 608-506-258 (1)
►► Wynajmę mieszkanie dwupokojowe o pow. 38,5 m kw. + piwnica,
umeblowane, wyposażone, możliwa
kablówka i internet, przy ul. B. Chrobrego w Oławie obok PKS-u, tel. 600289-578 (2)
►► Garaż na os. Słonecznym, ul. Grabskiego w Jelczu-Laskowicach – 609785-994 (2)
►► Mieszkanie 51 m kw. w Jelczu-Laskowicach - 782-555-764 (4)

►► Mieszkanie w Oławie, w rynku
dwupokojowe, po remoncie, umeblowane. 750 + opłaty + kaucja – 607080-535 (1)
►► Wynajmę pokój w centrum Oławy,
tel. 692-009-780 (1)
►► Do wynajęcia pokoje dla firm lub
cały budynek 138 m kw. w Jelczu,
608-652-214 (4)
►► Kawalerka do wynajęcia przy ul.
3 Maja, tel. 795-523-499 (4)
►► Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Oławie, tel. 604-141-228 (1)
►► Wynajmę pomieszczenie warsztatowe i magazynowe w Oławie, c.o.,
gazowe, 604-141-228 (1)
►► Mały dom umeblowany, 3 pokoje,
Oława – 668-961-823 (1)
►► Wynajmę komfortową kawalerkę
– pełnie wyposażenie i umeblowanie
kuchni, pokoje, przedpokój i łazienka
+ taras 24 m kw. (ogrodzony). Opłata
do uzgodnienia. Kontakt tel. 71-31345-38 lub 663-934-839 (4)
►► Wynajmę kawalerkę w centrum
Oławy, parter, 507-266-417 (1)
►► Mieszkanie 50 m kw., umeblowane, AGD, TV, do wynajęcia lub sprzedaży w Oławie, tel. 71-313-76-02 (1)
►► Wynajmę lokal użytkowo-handlowy w Oławie przy ul. 3 Maja 8u
przed światłami, 35 m kw., tel. 602735-547 (4)
►► Wynajmę kawalerkę w centrum,
wyposażoną w pełni, mieszkanie bezczynszowe, 608-627-817 (1)
►► Piękne mieszkanie czteropokojowe w centrum Oławy o podwyższonym standardzie. Po całkowitym
remoncie. Kaucja tysiąc zł. Wynajem +
liczniki – 665-144-651 (1)
►► Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
531-782-502 (1)
►► Wynajmę kawalerkę, centrum
Oławy, od lutego, super okazja, tel.
501-316-010 (4)
►► Wynajmę kawalerkę w Jelczu-Laskowicach na osiedlu, cena 500 zł +
opłaty, kaucja 1000 zł, 792-363-013 (1)
►► Wynajmę mieszkanie w JelczuLaskowicach,3 p.,3 pokoje,balkon.600
zł+ opłaty+ kaucja. 607882170 (5)

►► Dwa mieszkania po 45 m kw. w
Jelczu-Laskowicach, ul Witosa - 609485- 999 (2)

►► Usługi ogólno krawieckie „Krawiec
Miejski”, tel. 606-946-265, ul. 1 Maja 1
naprzeciwko kościoła św. Rocha (39)

►► Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, 45 m kw., 71-313-00115 (1)

►► Porady Architekta – dobór kolorów, tel. 697-717-861 (17)

►► Do wynajęcia dwupokojowe
mieszkanie w pełni wyposażone, I
piętro, osiedle Kasprowicza, Oława,
kaucja 1200 zł, 850 zł z czynszem +
światło, woda, gaz, tel. 506-170-108 (2)

►► Usługi elektryczne, 604-613-483

►► Wynajmę mieszkanie w Oławie
przy ul. 3 Maja, na I piętrze, o pow. 39
m kw. (1 pokój, kuchnia, łazienka, p.
pokój). Mieszkanie po remoncie, rozkładowe, umeblowane i wyposażone.
Budynek dwupiętrowy, opłaty – 550
zł plus liczniki, telefon 799-131-428 (2)
►► Wynajmę mieszkanie trzypokojowe po przebudowie, I piętro, ul.
Hirszfelda Jelcz-Laskowice, częściowo wyposażone (lodówka, kuchenka, zmywarka) - odstępne 650 zł, od
kwietnia, tel. 693-170-523 (1)

ZAMIENIĘ
►► Zamienię mieszkanie 62,3 m kw.
- III piętro na mniejsze – parter lub I
piętro przy ul. Sportowej, tel. 784437-924 (1)

►► Do wynajęcia pomieszczenie
warsztatowe o pow. 144 m kw, wszystkie media, tel. 665-003-548 (3)
►► Mieszkanie do wynajęcia, IV piętro, 2 pokoje, umeblowane, 609-396581 (5)
►► Wynajmę pokój samotnej osobie
– tanio, 71-313-55-23 (1)
►► Do wynajęcia samodzielne pokoje
w Oławie, 608-610-584 (5)
►► Do wynajęcia mieszkanie w Oławie, 60 m kw., 608-610-584 (5)
►► Do wynajęcia lokal w Oławie na
Sobieskiego, 608-610-584 (5)
►► Garaż do wynajęcia w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Grabskiego, na
osiedlu Słonecznym, 604-469-525 (2)
►► Lokal
usługowo-przemysłowy,
110 m kw., z placem w Oławie, tel.
885-450-521, 695-549-443 (5)
►► Do wynajęcia kawalerka 30m, ul.
Kasprowicza, umeblowana, wyposażona, po remoncie, czynsz + opłaty
950, tel. 604 93 77 98 (1)

►► Usługi stolarskie plus montaż
drzwi, okien, parapetów drewnianych
i PCV - 691- 016 -313 (2)
►► Świadectwa energetyczne, 885243-771 (49)
►► Instalacje elektryczne, tel. 500110-394 (7)

►► Brukarstwo - 501-658-951 (11)

►► Kupię jedno lub dwupokojowe
mieszkanie w Oławie, do II piętra,
balkon, w dobrym stanie lub nowe,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187

►► Złota rączka, tel. 662-117-944 (1)

►► Usługi spawalnicze oraz utrzymanie ruchu dla zakładów przemysłowych - 608 472 054 (1)

BHP
►► BHP szkolenia, nadzór, doradztwo,
dokumentacja wypadkowa, ocena ryzyka, tel. 603-127-445, tel./fax 71-31374-45, www.bhpolawa.pl (46)

STOLARSTWO
►► Renowacje
607-916-795

mebli

antycznych,

►► Schody i drzwi z drewna, 605-741606 (27)

►► 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
►► Kupię grunt, 692-471-877 (2d)
►► Kupię lokal usługowy 666-855484 (2d)
►► Kupię grunt w Jelczu-Laskowicach
lub okolicy - 607-744–767 (12)
►► Kupię grunty rolne, tel. 887-374712 (13)

►► Kupię mieszkanie lub dom do remontu w Oławie lub Jelczu-Laskowicach, 791-625-620 (4)

►► Do wynajęcia pokoje w Oławie –
miejsca noclegowe dla pracowników
firm, 17 zł od łóżka, tel. 505-900-394,
71-303-20-09 (1)

►► Studnie   wiercone mechanicznie,wiercenia próbne,geologia i geotechnika,dokumentacje. Pełna oferta
na www.doma-wiert.pl ,Domaniów,
tel.604-665-879 (7)

KUPIĘ

►► Dom poniemiecki + działka w Bystrzycy, 250.000 zł Tel. 607 109 787,
www.kosmos-nieruchomosci.pl

PODNAJMĘ CZĘŚĆ LOKALU NA
SALON FRYZJERSKI (BLISKO
RYNKU), TEL. 603-505-666 (1)

►► Projektowanie ogrodów, terenów zieleni i małej arch, kom. 696667-226 (3)

►► Konstrukcje stalowe – bramy,
ogrodzenia, balustrady itp., 696-059448, 696-437-306 (3)

►► Kupię grunt, 603-127-445 (21)

►► Mieszkanie 3 pokoje, ul Iwaszkiewicza, 186.000 zł Tel. 607 109 787,
www.kosmos-nieruchomosci.pl

USŁUGI GEODEZYJNE,
792-192-679, 603-247-811,
www.geometra-wroc.pl (22)

►► 3 pokoje na 2 lub sprzedam os.
Chrobrego, 606-380-652 (5)

►► Mieszkanie z ogródkiem w Oławie,
3 pokoje, 215.000zł Tel. 607 109 787,
www.kosmos-nieruchomosci.pl

►► Dom w zabudowie szeregowej, ul. Baczyńskiego, 358.000 zł
Tel. 607 109 787, www.kosmosnieruchomosci.pl

►► Alarmy i monitoring, 604-613-483

►► Kupię prawo do lokalu TBS w Oławie lub jelczu, tel. 791-625-620 (4)

►► Kupie mieszkanie dwu lub trzypokojowe w Oławie, bez pośredników,
660-360-052 (1)
►► Kupię garaż w Jelczu - Laskowicach - tel 608 472 054 (1)

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 (1)
►► GEODEZJA, www.mptgeo.pl, klasyfikacja gruntów, Marcinkowice, ul.
Sokola 6, tel. 606-929-582 (12)
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 (25)
►► 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)
►► Usługi
223 (3)

elektryczne,

603-076-

►► Archeolog – Marcin Diakowski,
www.archeoreplica.com, tel. 604593-263 (12)
GEODEZJA - MAPY D/C
PROJEKTOWYCH, TYCZENIA,
INWENTARYZACJE, WSKAZANIA
GRANIC,
TEL. 502-833-943, 604-957-359,
www.geosystem.olawa.pl (21)
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►► 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)
►► „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 (13)
►► Meble na wymiar. Kuchenne,
szafy, garderoby, bezpłatny pomiar i
solidne wykonanie. Ścinawa Polska,
788-852-601 (25)

AGD
AGD - SERWIS NAPRAWA LODÓWKI, ZAMRAŻARKI ORAZ
URZĄDZENIA SKLEPOWE, PRALKI.
DOJAZD GRATIS!
TEL. 71-302-83-70, 605-388-369 (47)
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)
►► Naprawy domowe i warsztatowe
telewizorów i monitorów LCD i plazm,
tel. 603-701-066 dojazd gratis! (5)

ELEKTRONIKA RTV
►► Montaż i serwis anten satelitarnych, www.satix.net.pl, 602-495-749
►► Montaż i serwis anten naziemnych
DVB-T i satelitarnych, 602-495-749 (18)
►► Serwis RTV – SAT, 602-49-57-49 (21)

www.gazeta.olawa.pl

►► Karcher! dywany, tapicerka meblowa i samochodowa. Konkurencyjne ceny - 509-083-386. Zapraszamy!
►► Sprzątanie, prasowanie, mycie
okien, 660-633-026 (9)

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)
►► Transport bus 1.5 t. Przeprowadzki, 693-372-032 (1)
►► Wypożyczalnia, przyczep i lawet,
tel. 504-004-772, 508-295-104 (18)
►► Przeprowadzki - transport, niskie
ceny, 24 h, duże auto, 661-515-308 (2d)
►► Przewóz osób, tanio, 604-332-147
►► Tani transport bus 1.1, 604-441548 (2)
►► Przewóz mebli, 661-515-308 (2d)
PRZEWÓZ OSÓB, WYNAJEM
BUSÓW, AUTOBUSÓW, WESELA.
TEL. 601-780-731(2d)
►► Transport: tłuczeń, piasek, ziemia,
żwir, zboża 797-515-252 (31)
►► Tani transport samochodem dostawczym, 693-103-666 (8)
►► Olavia Taxi całodobowa, tel. 691166-605 (2d)
►► Ducato maxi, kraj zagranica, 693372-032 (1)
►► Transport, przeprowadzki kraj
zagranica, tanio, weekendy, 664-117076 (4)

►► Pranie tapicerki meblowej dywanów, wykładzin i foteli samochodowych 513 655 883 (3)

WYNAJEM KOPARKI GĄSIENICOWEJ
24 T, TEL. 501-278-422 (1)
►► Malowanie, gładzie, wykańczanie
poddaszy, regipsy, panele, przeróbki
hydrauliczne, kafle, 698-623-537 (4)
►► Remonty: klinkier, papa termozgrzewalna, wymiana drzwi, docieplanie, podbitki, 698-623-537(4)

►► Skarabeusz pożyczki gotówkowe,
797-708-357 (1)

►► Minikoparka - 691-064-200 (5)

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 (21)
►► Dekorowanie sal weselnych, kościołów, wynajem fontanny czekoladowej, wypożyczanie dekoracji weselnych, 691-969-370 (32)
►► Stypy od 25 zł/os. Tel. 530-705770 (8)
►► Wystrój kościołów, 503-041-449
►► Profesjonalna ekipa (kucharze
+ kelnerzy) obsługująca imprezy
okolicznościowe: wesela, komunie,
chrzciny, urodziny itp., tel. 886-044479 (2)

FOTOGRAFIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ABT”,
UL. BRZESKA 26/9, OŁAWA,
www.abtprojekt.pl,
TEL/FAX. 71-303-36-99,
abt_olawa@o2.pl
PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY (9)
►► Gładzie, malowanie, panele, regipsy, kafle, tanio i solidnie, docieplenia,
500-254-830 (7d)
►► Usługi remontowo-budowlane.
Tanio, szybko i solidnie, 663-625-229

BAGAŻÓWKA, 518-375-844 (5)
►► Laweta – 691-064-200 (5)
►► Przewóz osób 608-574-0451 (26)

HYDRAULICZNE

►► Instalacje c.o., wod-kan, gazowe,
montaż - kotły, kuchenki, junkersy,
wodomierze, Polan, 601-754-709 (10)
►► B&S Usługi hydrauliczne. Ogrzewanie, wod-kan, udrażnianie rur i
kan., tel. 71-301-42-74, kom. 795-877954 (5)
HYDRAULIKA SOLIDNIE
602-186-281, 71-725-62-10 (1)

BUDOWLANE
►► Adaptacje poddaszy. Kompleksowe remonty mieszkań i łazienek, 71301-52-59, 693-753-029 (34)
►► Remontowo-budowlane,
312-688 (11)

889-

►► Usługi budowlane - Kafelkowanie,
Malowanie, Panele i inne, tel. 725143-324 (14)
►► Tynki maszynowe gipsowe, 888087-667 (4)

►► Fotografia VIDEO-FOTO-CYFRA
„U PAWŁA”, 607-165-625 (5d)
►► www.fotoreklama.olawa.pl
►► www.fotoreklama.olawa.pl
►► www.fotoreklama.olawa.pl
►► WWW.STUDIOHQ.PL
►► Stylowa Fotografia Ślubna, www.
paulagracja.com (17)

VIDEOFILMOWANIE

►► Malowanie, kafelkowanie, wykończenie wnętrz, 607-893-073 (6)
►► Cyklinowanie bezpyłowe i renowacja schodów, 600-170-178 (24)
►► Koparko-ładowarka, roboty ziemne, 509-806-585 (5)
►► Usługi remontowo - budowlane.
Malowanie, tynkowanie, układanie
kafli i podłóg. Usługi hydrauliczne i
inne. Tel. 693-964-152 (1)
►► Remonty – 696-437-306 (1)
►► Glazura – 696-437-306 (1)
ADAPTACJA PODDASZY,
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
607-504-925 (1)
►► Domy od podstaw – fundamenty – mury, stropy, dachy. Długoletnia
gwarancja, 661-563-060 (8)
►► Remonty łazienek, 661-563-060 (7)
►► Docieplenia budynków. Twój dom
to ciepły dom. Długoletnia gwarancja, 661-563-060 (7)
►► Budowa domów, elewacje, regipsy, wykończenia wnętrz. Solidnie ! 781-412-379 (9)
►► Remonty domów i dachów. Pomiary kamerą termowizyjną - 511536-155 (3)
►► Usługi remontowo-budowlane,
tel. 502-505-001 (3)
►► Remonty i wykończenia od A do Z.
Duże rabaty do 20% na wykończenia
do końca marca, tel. 782-495-853 (4)
►► Budowa domów o A do Z, przyjmujemy zlecenia murarskie, docieplanie budynków i poddaszy, tel. 782495-853 (4)
►► Usługi remontowo-budowlane.
Tynki, płytki, regipsy, kapitalne remonty itp. Tanio, szybko i solidnie, tel.
788-069-378 (5)
►► Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, panele, sufity podwieszane
ozdobne, zabudowy z regipsu. Niskie
ceny, wysoki standard usług! Tel. 782192-207 (5)

►► Tłumacz przysięgły j. niemieckiego JAKUB MOŻEJKO, briefy, dokumenty, Tel. 502-125-909 (19)
►► Tłumacz przysięgły j. niemieckiego KRYSTYNA JONKO (dokumenty
samochodowe, USC, sądowe i inne),
tel./fax 71-311-59-24, 604-287-675 (10)
BIURO TŁUMACZEŃ ETO.
TŁUMACZENIA
ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE,
OŁAWA, UL.BRZESKA 19,
71-318-10-50, 501-621-443 (22)
►► 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(18)

KOMPUTERY
►► Pogotowie i serwis komputerowy, rozwiążę każdy problem, dojazd
do klienta, 10-letnie doświadczenie,
tanio, szybko, solidnie, tel. 603-715185 (44)
►► S-Computers: komputery, kasy
fiskalne, serwis, NC +, PLAY. Nowy adres: 3 Maja 8u/2a. 792 502 051 (2d)

►► www.fotoreklama.olawa.pl

►► Junkersy, piece - naprawa, montaż. Vaillant, Saunier Duwal, Ariston,
Senseo. Hydrauliczne - c.o., woda,
gaz, 501-278-041, 71-313-38-19, 501714-308 (25)

►► 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)

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

TŁUMACZENIA

►► Przeprowadzi, tanio! - 509 -323
-228 (2)

►► Anteny i tunery, 604-613-483 (2)

►► Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej, samochodowej. Kompleksowe sprzątanie biur, domów, mieszkań, 724-429-736 (18)

►► Docieplenia budynków, 607-916795

►► Malowanie regipsy, panele, gładzie, kafelki, ogrodzenia. Solidnie 501-528-186 (2)

►► Usługi remontowo-budowalne od
A do Z (ślusarstwo), 723-636-532 (3)

►► Usługi hydrauliczne, remont łazienek i mieszkań 693-753-029, 71-30152-59 (36)

►► Karcher - profesjonalne czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej
oraz samochodowej, 504-163-100 (2D)

USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ + MŁOT,
JACEK BENDER, 601-212-889 (52)

►► Pożyczki gotówkowe, telefon 746632-777, sms „pożyczka” 666-632-777

►► Ciesielstwo-dekarstwo, 697-177730 (2)

►► Naprawy domowe telewizorów
LCD, plazma i kineskopowe tel. 509064-432 (25)

►► KARCHER! Wykładziny, dywany,
tapicerka meblowa, NAPRAWDĘ
WARTO! 505-093-019 (2D)

►► Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietów 71-392-05-19, 691-268795 (15)

►► DJ na Twoją imprezę, tel. 669-043888 (1)

►► Usługi transportowe, tel. 665-150778 (3)

►► Pogotowie RTV – SAT, tel. 665155-525 (18)

CZYSZCZENIE

►► Malowanie wnętrz i fasad, 889312-688 (11)

►► Ciesielstwo-dekarstwo, 697-177730 (52)

►► www.fotoreklama.olawa.pl

►► Junkersy, kuchenki, gaz, hydrauliczne, naprawa, montaż, wodomierze, 71-313-44-39 (10)

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

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 (36)
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►► Video-foto-cyfra “U Pawła”, przegrywanie VHS na DVD, tel. 607-165625 (5d)
►► www.arturstudio.eu, 888 664 585
►► Video-Cyfra Andrzej, 605-741-660
►► Videofilmowanie, tel. 508-295104 (18)
►► www.pacyfikstudio.pl tel. 607 307
821(39)
►► Zgrywanie z kaset VHS na DVD.
3 Maja 8u/2a. 792 502 051 (2d)
►► Nietypowe, nowoczesne, satysfakcjonujące - www.moviecocktail.pl
505-350-052 (15)
►► Gregmar Video – kamerzysta na
Twoje wesele, komunie oraz każdą
inna okazję. Reklama video dla firm,
661-081-202 www.gregmarvideo.pl
►► Videofilmowanie Full-HD - 606855–427 (25)

ZESPOŁY
►► Dj Robi - wesela, integracje, plenery, scena - doświadczenie - ponad 16
lat www.djrobi.pl 507-053-028 (16)
►► ZGRANA PARA, 692-717-384 (8)
►► FOR-YOU, tel. 604-421-959 (16)
►► Muzyczna Obsługa Imprez RadiDj,
663-634-904 (28)
►► LIMIT, 697-792-933 (32)
►► DJ, 781-660-311 (32)
►► Zespół K&K. Atrakcyjne ceny 600-232-074 (36)
►► www.tuttifruttiband.pl, tel. 600726-426 (10)
►► DJ-JACEK wesela, zabawy integracyjne, 721-656-740 (1)

►► 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 (1d)

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: 71303-27-31, 71-307-02-11 lub e-mail:
biuro@biurozawex.pl (2)
►► Pity, Zwrot podatku VAT budowlanego, poprowadzę księgę przychodów, 604-441-548 (2)

►► Pożyczka dla każdego, tel. 784051-313 (3)
►► Ale szybka gotówka – nawet
7000 zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident: 600-400-295
(taryfa wg opłat operatora) (3)
►► Porady-Kancelaria-Luty-Gratis! Tel:
723-111-743 (3)
POŻYCZKI GOTÓWKOWE Z PEŁNĄ
OBSŁUGĄ W DOMU KLIENTA!
SZYBKA DECYZJA, NIEWIELKIE
FORMALNOŚCI, POŻYCZKI DLA
KAŻDEGO.
EUROCENT: 691-691-548 (4)
►► Biuro odszkodowań 884-909-396
►► J. niemiecki – korepetycje
801 403 (10)
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NAUKA
►► Angielski tel. 605-644-785 (6)
►► 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)
►► Korepetycje z matematyki. Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego. Tanio, dojazd do ucznia.
607-699-173 (7)
►► Angielski – skuteczna nauka, korepetycje, materiały szkoły podstawowej, tel. 500-308-751 (po 15.00) (1)
►► Matematyka – skutecznie, przygotowanie do matury! 505-188-102 (11)
►► Zimowe Półkolonie z Językiem
Angielskim, 2 turnusy pełne zabawy
i nauki, opieka 8-15:30, 15h,3 j. ang,
wyjazdy: Bobolandia, basen, obiad,
NNW, dzieci 5-10 lat, tel. 507 062 580,
www.eldorado-cc.pl (2)
►► Chemia- korepetycje przygotowanie do matury i testów gimnazjalnych
512-295-408 (4)
►► Nauka Jazdy Kat. Am, A1, A2, A,
B1, B, B+E ,C, C+E, D, T Jelcz-Laskowice ul. Oławska 18 608-574-041 (26)

POTRZEBUJĘ

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)

►► Rodzina w potrzebie przyjmie nieodpłatnie pralkę, tel. 691-513-041 (1)

►► Kancelaria prawna, 604-572-968

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

►► Kuchenkę gazową lub elektryczną, pralkę i wersalkę, Oława, 697-732459 (1)

PRZYJMĘ
ZGUBIONO/ZNALEZIONO
►► 6 lutego w Oławie w sklepie Rondo na schodkach zgubiono portfel z
dokumentami. Uczciwego znalazcę
proszę o kontakt, tel. 665-818-613 lub
wysłanie dokumentów na adres

Podziêkowania
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie składa serdeczne podziękowania za zorganizowanie IV
Balu Charytatywnego panu Edwardowi Łydżbie, prezesowi
Zarządu Stowarzyszenia Pracodawców i Przedsiębiorców
w Jelczu-Laskowicach, jak i całemu Zarządowi, za kontynuację tej wspaniałej inicjatywy. Dziękujemy Arkadiuszowi
Matuninowi, Piotrowi Nowickiemu, Witoldowi Nisiniewiczowi, Januszowi Lachowskiemu za współpracę i osobiste
zaangażowanie w zorganizowanie balu. Dziękujemy panu
burmistrzowi Kazimierzowi Putyrze za objęcie patronatem
tego wydarzenia. Dziękujemy firmom sponsorującym bal oraz
wszystkim, którzy przekazali przedmioty na aukcję, prowadzącemu Jackowi Wajdzie. Uczestnikom balu gorąco dziękujemy
za fantastyczne i aktywne uczestnictwo w licytacji. Jesteśmy
pod ogromnym wrażeniem Państwa wrażliwości i życzliwości.
Dziękujemy wszystkim osobom, niewymienionym z imienia
i nazwiska, które powinniśmy wymienić. Dochód z licytacji
zostanie przeznaczony na rehabilitację i terapię podopiecznych
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie.
*
Serdecznie dziękuję panu doktorowi okuliście Witoldowi
Mireckiemu za pomoc w wyleczeniu oka - wdzięczny pacjent
Wiesław Długoszewski z Jelcza-Laskowic.
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P£YWALNIA MIEJSKA w Jelczu-Laskowicach
Czynna w godzinach:
poniedzia³ek - sobota
10.00 - 22.00
niedziela 11.00 - 21.00
Ceny biletów za godzinê
do 16.00: normalny - 8 z³,
ulgowy - 6 z³, dzieci do lat 7 - 2 z³,
po 16.00: normalny - 10 z³,
ulgowy - 8 z³

MOTORYZACYJNE

►► Rejestracja sprowadzanych pojazdów, 501-955-042 (6)
►► Sprowadzę auto! Sprzedam Opel
Astra Kombi 99r, Renault Clio 99 r,
VW Polo TDI, 71-303-84-09, 501-955042 (1)

►► Blacharstwo, lakiernictwo i inne.
Stefan Rolka, Oława, ul. Turkusowa 2
(Nowy Otok), tel. 71-303-80-21, 508287-203 (2d)

►► Usługi
blacharsko-lakiernicze,
mechanika, spawanie plastików, Jaczkowice, tel. 665-150-778 (3)

KUPIĘ KAŻDE AUTO DO 5000 ZŁ,
TEL. 504-004-956 (16)

►► Usługi
blacharsko-lakiernicze.
Solidnie i tanio. Kontakt pod nr tel
501498409 (3)

►► Sprzedam różne felgi i opony,
501-955-042 (6)

►► Kupie samochody na złom. Płatne
gotówką. 609-734-168 (3)

►► Autolaweta - usługi, 501-955-042

►► Kupię auto do 5 tys. 889-747-799

Ogrodzą i zadrzewią

Na styczniowej sesji
Rady Gminy Domaniów
uchwalono nowy
regulamin korzystania
z boiska „Orlik”
w Wierzbnie - po to, by
otrzymać unijną dotację
na modernizację obiektu
Wprowadzone zmiany umożliwią wszystkim
mieszkańcom gminy, także
osobom przyjezdnym,
korzystanie z wierzbniańskiego „Orlika”.
- W 2013 roku zgłosiliśmy naszą gminę do
„Regionalnego programu
odnowy wsi w województwie dolnośląskim” - wyjaśnia wójt Dorota SwadekSchneider. - Opracowali-

“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.
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adiustacji materia³ów i zmiany tytu³ów.
Za treœæ og³oszeñ redakcja nie ponosi
odpowiedzialnoœci i nie zwraca materia³ów
niezamówionych.

¯yczenia
Kochanym rodzicom, dziadkom i pradziadkom Annie
i Bronisławowi Trościańcom, z okazji 65. rocznicy ślubu
moc najlepszych życzeń, dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego
składają dzieci, wnuki i prawnuki.
*
Z okazji urodzin Roberta Stacha oraz nadchodzących
imienin, dużo szczęścia,
zdrowia i błogosławieństwa na dalsze lata
życzą
mama, brat Sławek i siostra Renata.

(TS) - tekst sponsorowany
DZIAŁ REKLAM

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

tel. i fax 71-313 70 78
Bogus³aw Szymañski - reklama, przetargi
e-mail: reklama@gazeta.olawa.pl

Zmodernizują „Orlika” w Wierzbnie

Wioletta Kamińska

Gmina Domaniów

Si³ownia
czynna poniedzia³ek - sobota
10.00 - 22.00 niedziela - nieczynna
cena biletu: 6 z³ za godz.

DANE TELEADRESOWE

Sauna
czynna poniedzia³ek - pi¹tek 17.00
- 22.00
sobota 14.00 - 22.00
niedziela 14.00 - 21.00
cena biletu:
normalny 12 z³ za godz.
ulgowy 10 z³ za godz.
cena biletu z basenem:
normalny 11 z³ za godz.
ulgowy 9 z³ za godz.
Inne
nauka pływania 300 zł/20 godz.
wypożyczenie czepka 1 zł.

Otwarcie „Orlika” w Domaniowie było wielkim wydarzeniem

śmy 11 lokalnych strategii
rozwoju, w oparciu o które
nasze sołectwa mogą bezpośrednio składać wnioski
o pieniądze unijne, rozdzielane przez Urząd Mar-

Jeszcze więcej na ferie
Oława

Wolne!

W ostatniej chwili otrzymaliśmy informację
o kolejnych atrakcjach podczas ferii
Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty z modern jazz`u
oraz tańca współczesnego. Zajęcia poprowadzi Maciej Czernek. Będą się odbywały w poniedziałki i środy od 13.00 do
14.30 na sali baletowej.
*
Oławski Klub Strzelecki LOK zaprasza młodzież szkolną
na zajęcia strzeleckie - od poniedziałku do piątku w godz.
13.00 - 16.00 na strzelnicy pneumatycznej.
(kt)

gistów LKS Polwica Adam
Kraska, zawnioskowało
o pieniądze na modernizację boiska sportowego „Orlik”. Chodzi o ogrodzenie
obiektu, wykonanie piłkochwytów oraz obsadzenie
go drzewami i krzewami.
- Na boisku sportowym w Wierzbnie bardzo
często odbywają się gminne
imprezy sportowo-rekreacyjne: zawody pożarnicze,
dożynki i festyny rodzinne
- mówi szefowa domaniowskiego samorządu. - Na
wierzbniańskim „Orliku”
regularnie ćwiczą zawodnicy LKS Polwica oraz
innych klubów sportowych,
nie tylko z naszej gminy.
Bliskie sąsiedztwo Zespołu
Szkół w Wierzbnie umożliwia uczniom tej placówki

korzystanie z obiektu
w czasie lekcji wychowania
fizycznego oraz podczas
szkolnych zawodów sportowych. Planowana modernizacja, poprawiająca
warunki organizacji imprez
i zajęć sportowo-rekreacyjnych, z pewnością wpłynie
na wzrost atrakcyjności
obiektu i pozwoli jeszcze
mocniej zaktywizować naszą lokalną społeczność.
Planowany koszt
modernizacji „Orlika”
w Wierzbnie, oddanego do
użytku na początku grudnia
2009, to 38.376 zł. Gmina
Domaniów chce pozyskać
na ten cel z funduszy unijnych 24.959 zł, czyli 65%
potrzebnych środków.

szałkowski. Drugim celem
przyjęcia tych strategii było
to, aby pieniądze z funduszy
sołeckich nie były wydawane na przypadkowo wymyślane zadania. Działania

realizowane w sołectwach
powinny się wzajemnie uzupełniać i stopniowo tworzyć
nową jakość życia na wsi.
Sołectwo w Wierzbnie,
którym kieruje trener sztan-

Oława

Piraci i księżniczki na balu

Udana zabawa

(KAT)

Przedszkolaki bawią się
na balach karnawałowych
6 lutego, księżniczki,
strażacy, kowboje, motylki, królewny, spiderman,
batman, a także inne postaci
z bajek i kreskówek zawitały do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Oławie, gdzie
odbył się długo wyczekiwany bal karnawałowy.
- Przedszkolaki w pięknych
strojach tańczyły twista,
sambę a także makarenę
i kaczuszki - mówi Anna

arch. Miejskie Przedszkole nr 1

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 (6)

Redakcja

71-318-24-44

Pamiątkowe zdjęcie uczestników balu

Baranowska. - Było bardzo
radośnie, mimo zmęczenia uśmiechy nie znikały

z twarzy małych tancerzy
i tancerek . W przerwie na
odpoczynek dzieci udały

się na poczęstunek oraz na
sesję zdjęciową.
(MON)
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Tyburek o krok od zwycięstwa

Lekkoatletyka

VI etap
Dobiega końca „Zimowy
Maraton na Raty 2014”.
Bliski końcowego tryumfu
jest Rafał Tyburek. Ma
ponad 30 sekund przewagi
nad Grzegorzem Kiełczewskim w klasyfikacji
generalnej
Przedostatni etap „ZiMnaRa” odbywał się 9 lutego,
w oławskim lesie, za ulicą
Bażantową. Słońce i przelotne
deszcze sprawiły, że było sporo kałuż i błota, co nie ułatwiało zadania biegaczom oraz miłośnikom marszów z kijkami.
Wysoką temperaturę - jak na
tę porę roku - podgrzewała
rywalizacja dwóch czoło-

wych zawodników. Czwarte
etapowe zwycięstwo odniósł
Rafał Tyburek, wyprzedzając
Grzegorza Kiełczewskiego
o 9 sekund, co niemal przesądza o wygraniu tegorocznego
maratonu.
Lider zastosował odpowiednią taktykę, która miała
mu zapewnić wygranie etapu.
- Do połowy trasy biegłem za
innym zawodnikiem, który
trzymał równe tempo - opowiadał na mecie Tyburek.
- Po nawrocie postanowiłem
przejąć prowadzenie i zwiększać tempo. Słyszałem za sobą
kroki Grześka oraz czułem
jego ciężki oddech.
To ostatnie wzięło się
chyba stąd, że Kiełczewski
przyjechał do Oławy przezię-

Najlepsi po VI etapie
Mężczyźni

1. Rafał Tyburek 			
2. Grzegorz Kiełczewski 		
3. Piotr Spaliński 			
4. Bartosz Roskosz 		
5. Paweł Szyler 			

Kobiety

1. Joanna Bartoszek-Kunecka
2. Zuzanna Marek 		
3. Dorota Fojtar			
4. Marta Gotfried 			
5. Alicja Baran 			

2:05:27
2:06:00
2:10:20
2:10:55
2:12:05

2:42:40
2:48:53
2:51:12
2:54:51
2:55:45

Nordic walking

1. Jakub Kopczyński 		
2. Katarzyna Rak 			
3. Małgorzata Jarzyńska 		
4. Agnieszka Bejda 		
5. Małgorzata Dudek 		

4:34:08
4:34:59
4:46:03
4:46:45
4:48:02

biony. Nie mógł więc skutecznie rywalizować z Tyburkiem,
który świetnie zna oławską
leśną trasę w rejonie ulicy
Bażantowej, bo tam na co
dzień trenuje.
Kiełczewski był drugi na
mecie, 9 sekund za Tyburkiem. Biegacz z Wrocławia
i triumfator ubiegłorocznego
„ZiMnaRa”, ma więc znikome szanse na wyprzedzenie
oławianina w końcowej klasyfikacji generalnej.
Na ostatnim etapie pozostanie Rafałowi Tyburkowi
tylko postawić kropkę nad „i”.
Jednak zawodnik klubu „Biegaj z SCA” zapowiada, że na
tym nie poprzestanie: - Jeśli
zdrowie mi dopisze i nie stanie
się nic nieoczekiwanego, to
zamierzam zwyciężać w kolejnych edycjach „ZiMnaRa”.
Na mecie VI etapu trzeci
był Bartosz Roskosz, przed
Piotrem Spalińskim, plasującym się na trzecim miejscu
w klasyfikacji generalnej.
Wśród pań bezkonkurencyjna była Agata Litwin, która
przed tygodniem nie startowała, więc nie ma szans na
końcowe zwycięstwo. Będzie
mogła jeszcze pobiec w „Jokerze” (ten dodatkowy bieg
będzie rozgrywany 2 marca,
w Jelczu-Laskowicach), ale
tylko po to, by zaliczyć pełny dystans maratonu. Druga
przybiegła na metę Jolanta
Klimaszewska, wiceliderka
w klasyfikacji pań, przed
Joanną Bartoszek-Kunecką.
Ta zawodniczka ma ponad 6
minut przewagi nad Zuzanną

Rafał Tyburek jest bliski
wygrania „ZiMnaRa 2014”

Marek, która w VI etapie zajęła czwarte miejsce.
W rywalizacji nordic
walking pierwsze i drugie
miejsce, podobnie jak przed
tygodniem, zajęli Katarzyna
Rak i Jakub Kopczyński. Jako
trzecia minęła metę Małgorzata Jarzyńska, która jest
również trzecia w klasyfikacji
generalnej. Pierwszy jest Jakub Kopczyński, z przewagą
51 sekund nad Katarzyną Rak.
*
W niedzielę 16 lutego odbędzie się siódmy etap „Zimowego Maratonu na Raty
2014”. Start o godz. 11.00,
nad jelczańskim stawem.
Zawodnicy nordic walking
wyruszą na trasę 30 minut
wcześniej, o godz. 10.30.
Tekst i fot:
Arkadiusz Okoń

sport@gazeta.olawa.pl

Więcej zdjęć na:
Joanna Bartoszek-Kunecka jest po sześciu etapach liderką wśród
pań. Na fot. odpoczywa po biegu, z mężem Norbertem Kuneckim

Najlepsi kijkowi chodziarze - Jakub Kopczyński
i Katarzyna Rak - pilnują się na trasie

Tenis stołowy

III liga
Victoria Jelcz-Laskowice
zwyciężyła 8 lutego Sudety
Międzylesie 10:4.
Drużyna jelczańska prowadzi w rozgrywkach i ma
teraz trzy punkty przewagi
nad wiceliderem
Sudety to zespół z dołu
ligowej tabeli, ale nie jest
dla jelczan wygodnym rywalem, o czym świadczy
wynik pierwszego meczu,

rozegranego w Międzylesiu.
Zakończył się on nieznaczną
wygraną Victorii 10:7.
W rewanżu od początku
gospodarze grali skoncentrowani, by nie stracić ważnych
punktów. Dość szybko okazało się, że obawy o końcowy
sukces nie były bezpodstawne. W pierwszej serii pojedynków singlowych przegrali
czołowi zawodnicy Victorii Jacek Gadziński i Rafał Kownacki. Miejscowi uzyskali
prowadzenie po wygraniu
pojedynków deblowych.
W drugiej serii gier pojedynczych Jarosław Woźniakiewicz nie sprostał liderowi
przyjezdnych - Mateuszowi

Dubikowi, ale gospodarze
prowadzili 7:3. W następnej
serii gier singlowych uległ
rywalowi Łukasz Mucha, ale
dzięki trzem wygranym pozostałych zawodników Victorii,
mecz zakończył się wynikiem
10:4 dla gospodarzy.
- Zdobyliśmy kolejne
punkty, które znacznie przybliżają nas do dwumeczu
barażowego o awans do
drugiej ligi - mówił po meczu
zadowolony z gry swoich
podopiecznych trener Victorii, Wincenty Marchewski.
- Mamy duże szanse na
awans, tym bardziej, że
w rundzie rewanżowej nasi
zawodnicy grają dużo sku-

Piotr Przyborowski

Wygrana za wygraną

Drużyna Victorii świetnie spisuje się w rozgrywkach trzecioligowych. Od lewej: trener Wincenty
Marchewski, Jarosław Woźniakiewicz, Łukasz Mucha, Rafał Kownacki i Jacek Gadziński

teczniej i pewnie ogrywają
kolejne drużyny.

W sobotę 15 lutego Victoria podejmie w hali przy
pl. Partyzantów w J-L Ślężę

Wiry. Początek meczu o godz.
16.00.
(PEPE)
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Piłka ręczna

II liga
Osłabieni brakiem kilku
podstawowych zawodników
piłkarze ręczni Moto-Jelcz
Handball Team Oława
wysoko przegrali
wyjazdowe potkanie
z ASPR Zawadzkie
Mecz rozgrywano awansem już we środę 5 lutego,
bo w sobotę odbywały się
w Zawadzkiem ćwierćfinały
mistrzostw Polski juniorów.
Środek tygodnia i późna pora
sprawiły, że na wyjazdowe
spotkanie z zespołem, którego wychowankiem jest
bramkarz i kapitan reprezentacji Polski - Sławomir
Szmal, nie mogło pojechać
kilku zawodników, w tym
Piotr Kijek, jeden z liderów
M-J HT. - Piotrkowi umarł
wujek, a inni mieli obowiązki
zawodowe lub egzaminy na
uczelniach - wyjaśnia prezes
oławskiego klubu Robert Padula. - Doliczając kontuzjowanych, kadra naszej drużyny
była daleka od optymalnej.
Od początku lekko przeważali gospodarze. Oławianom dawali się we znaki
Kamil Kulej i Denis Hertel,
którzy często trafiali do bramki

Poolbilard

MLB
Po raz kolejny w rozgrywkach młodzieżowej ligi
bilardowej zwyciężył Patryk
Strzałkowski. Podobnie jak
przed tygodniem, w finale
stoczył zacięty pojedynek
z Arturem Babijem
W zawodach, rozgrywanych 8 lutego w oławskim
SKB, w odmianie „9 bil”,
uczestniczyło aż 19 młodych

ASPR Stal Zawadzkie - Moto-Jelcz HT Oława 35:23

Zdekompletowani, bezsilni i mało ambitni

Piotr Wicher

7/2014

W meczu ze Stalą Zawadzkie przetrzebieni kadrowo szczypiorniści Moto-Jelcza nie stosowali się
do wskazówek trenera, popełniali często te same błędy i w efekcie wysoko przegrali

gości. W drużynie Krzysztofa
Mistaka aktywni byli Jakub
Olejniczak i Michał Zarych,
jednak wciąż rosła przewaga
miejscowych. W 12 minucie
prowadzili 9:4. Potem oławianie strzelili trzy bramki, a tylko jedną stracili, zmniejszając
dystans do trzech goli (7:10).
Z kolei po bramce dodali
Maciej Pieńczewski, Łukasz

Kuberacki i Mariusz Hubal,
więc był remis 10:10.
W 16 minucie karę dwóch
minut otrzymał Dariusz Myśliński i wtedy zaznaczyła
się ogromna niemoc oławian,
co skrupulatnie wykorzystali
miejscowi. W ciągu kwadransa zaaplikowali Moto-Jelczowi aż 9 goli, nie
tracąc żadnego. Po pierwszej

połowie Stal prowadziła więc
19:10. Drugą połowę również
fatalnie zaczęli oławianie. Nie
do zatrzymania był Kamil
Kulej, który w całym meczu
zdobył 8 bramek. Gospodarze
imponowali zespołową grą
i twardą obroną. Ich przewaga
nieustannie rosła, a rywale nie
potrafili nawiązać równorzędnej walki.

chwilę wcześniej wyeliminował Adriana Drohomireckiego, również wynikiem 2:0.
Finał to kopia meczu
sprzed tygodnia. Tempo nadawał początkowo Babij i przy
wyniku 1:1 podszedł pierwszy
do meczowej „dziewiątki”. Po
raz kolejny nie wykorzystał
jednak szansy na finałowy
triumf.
Po meczu Artur Babij
nie krył rozczarowania: - Po
raz drugi z rzędu zagrałem
w finale i ponownie byłem

bardzo bliski zwycięstwa, ale
znowu czegoś mi zabrakło
na finiszu. Ale nie załamuję
się porażką, bo jak powiada
znane przysłowie - do trzech
razy sztuka!
Błąd rywala w finale XI
rundy skrzętnie wykorzystał
Strzałkowski. Wygrał więc
rundę drugi raz z rzędu i w
„generalce” zwiększył przewagę do dwunastu punktów
nad drugim w klasyfikacji
Michałem Millerem.
*
Więcej informacji o MLB na stronie www.facebook.com/
SkbOlawa.

Krzysztof Trybulski

Czołówka tabeli
po XI rundzie

Artur Babij
po raz
drugi grał
w finale
rundy
MLB, ale i
tym razem
nie zdołał
pokonać
lidera

Turnieje
1. Patryk Strzałkowski 11
2. Michał Miller
11
3. Adrian Drohomirecki 11
4. Michał Hercer
11
5. Artur Babij
8
6. Konrad Kalandyk
11
7. Adrian Kalandyk
10
8. Maciej Nowak
10
9. Adrian Adamski
10
10. Mateusz Tronina
9

ASPR Zawadzkie

Mateusz Albinger, Denis
Hertel 5, Kamil Kulej 8, Michał Krygowski 3, Paweł Zagorowicz 3, Maciej Garbowski, Patryk Szlensog 4, Piotr
Puszkar, Daniel Skowroński
6, Kacper Szmal 4, Kewin
Kubillas 2 i Łukasz Szulc.
Moto-Jelcz HT Oława

Rafał Sapała - Maciej
Pieńczewski 1, Daniel Piłat 2,
Dariusz Myśliński 1, Mariusz
Hubal 1, Paweł Brzeziński,
Bartosz Markiewicz 4, Łukasz
Kuberacki 1, Michał Zarych
6, Jakub Jarząbek, Tomasz
Padula 1, Maciej Taśmiński 2,
Jakub Olejniczak 4 i Tomasz
Macyszyn.
Arkadiusz Okoń

sport@gazeta.olawa.pl

II liga piłki ręcznej
Wyniki XVII kolejki, rozegranej 5 i 8 lutego
ASPR Stal Zawadzkie - Moto Jelcz HT Oława 		
SKS ORLIK Brzeg - UKS Lider Swarzędz				
MKS Żagiew Dzierżoniów - KU AZS UZ Zielona Góra 		
MKS Zagłębie II Lubin - SSRiR Start Konin 				
MKS Tęcza Kościan - SPR Bór Oborniki Śląskie 				
EUCO UKS Dziewiątka Legnica - AZS Politechnika Wrocławska 		

35:23
28:36
13:23
31:20
31:32
23:29

Mecz KF KPR Sparta Oborniki - LKS OSiR Komprachcice
przełożono na 12 lutego.

Rozczarowany Babij
adeptów poolbilarda, w tym
dwóch debiutantów: Adam
Karpiel i Robert Ring. Obaj
zakończyli rywalizację ex
aequo na 9. miejscu. W eliminacjach niespodzianką była
porażka wicelidera Michała
Millera z Cezarym Walczakiem. Skorzystał z tego Patryk
Strzałkowski, który systematycznie gromił kolejnych
rywali. W półfinale pokonał
Michała Hercera 2:0, a w
ostatnim spotkaniu wieczoru
trafił na Artura Babija, który

Na 10 minut przed końcem przewaga Stal wynosiła
13 bramek (29:16), więc było
oczywiste, że Moto-Jelcz nie
wygra tego meczu. Końcowe
minuty to wymiana gol za gol
i w efekcie wysoka porażka
oławian.
- Byliśmy dzisiaj mocno
osłabieni, ale obiektywnie
patrząc, muszę stwierdzić, że
większość naszych zawodników zagrała znacznie poniżej
swoich możliwości - podsumowuje występ M-J HT prezes
Padula. - Każdy gracz mógł
dać z siebie odrobinę więcej,
a końcowy wynik wyglądałby
zupełnie inaczej. Zawodnicy
nie stosowali się do wskazówek trenera, popełniali
często te same błędy, dlatego
skończyło się naszą wysoką
porażką.

Punkty
93
81
80
64
55
49
44
43
40
38

*
Dwunastą rundę MLB
zaplanowano na sobotę
15 lutego, w SKB Oława,
ul. Żołnierzy AK 5 - początek
gier o godz. 13.00.
(KAT)

Miejsce
Drużyna	
1. KU AZS UZ Zielona Góra 14
2. MKS Żagiew Dzierżoniów
3. SPR Bór Oborniki Śląskie
4. ASPR Stal Zawadzkie
5. UKS Lider Swarzędz	
6. LKS OSiR Komprachcice
7. Moto-Jelcz HT Oława	
8. SKF KPR Sparta Oborniki
9. SKS Orlik Brzeg
10. MKS Tęcza Kościan
11. MKS Zagłębie II Lubin
12. KS AZS Politechnika Wrocławska	
13. EUCO UKS Dziewiątka Legnica	
14. SSRiR Start Konin

Zwycięstwa
14
12
12
10
7
9
8
8
6
6
5
5
4
0

Remisy
2
2
1
1
5
1
2
2
2
1
2
0
2
1

Porażki
Bramki
Punkty
1 30 517:383
3 26 478:408
4 25 503:469
6 21 547:499
5 19 506:501
6 19 476:460
7 18 415:424
6 18 426:423
9 14 449:487
10 13 482:489
10 12 465:502
12 10 477:511
11 10 427:465
16 1 375:522

*
W XVIII kolejce, w sobotę 15 lutego, Moto-Jelcz HT
Oława zagra w Siechnicach, w hali sportowej przy ul. Świerczewskiego, z EUCO UKS Dziewiątka Legnica. Początek
spotkania o godz. 16.30.
(AO)

Młodzież pod siatką
Siatkówka

Liga młodzików
Podopieczni Stanisława
Pławskiego, walczący
w play offach w grupie „B”,
zajęli ostatecznie VI miejsce
w mistrzostwach Dolnego
Śląska, w sezonie 2013/14
W czwartym i ostatnim
turnieju tej fazy, z udziałem

oławskiego zespołu, rozegranym 9 lutego w Wałbrzychu,
zanotowano następujące rezultaty:
Victoria Wałbrzych - MKS Olavia 2:0
AKS Strzegom - MKS Olavia 0:2
Victoria Wałbrzych - AKS Strzegom 2:1

Tabela grupy „B”
1. Victoria Wałbrzych
2. MKS Olavia Oława
3. Chrobry Głogów
4. AKS Strzegom

6 12
6 10
6 8
6 6

12:2
9:5
5:9
2:12

(KAT)
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SIATKÓWKA

Fotogaleria z meczu na:

II liga

To było drugie starcie
tych zespołów w tym roku.
W pierwszym meczu, jeszcze z fazy zasadniczej, rozegranym także w Oławie, 4
stycznia, górą byli głogowianie, chociaż faworytem byli
wtedy gospodarze. Trener
Olavii Arkadiusz Stadnik
wówczas szukał przyczyn
porażki w pierwszym secie,
przegranym przez oławian, po
rywalizacji na przewagi:
- Mieliśmy ich zdusić od
początku, by nie dać im poczuć, że mogą z nami dzisiaj
skutecznie powalczyć - komentował po styczniowym

MKS Olavia Oława - Chrobry Głogów 2:3

Składy drużyn

Bolesna porażka
pojedynku szkoleniowiec
oławskich siatkarzy.
Wydawało się, że oławianie potrafią się uczyć
na własnych błędach, bo do
meczu z głogowskim Chrobrym w fazie play off przystąpili mocno skoncentrowani.
W pierwszym secie spotkania, rozgrywanego w sobotni
wieczór 8 lutego, w dużej
hali OCKF, goście tylko raz
prowadzili (6:5), a potem
już cały czas przewagę mieli
gospodarze. Nietypowo ustawieni, z Piotrem Borkowskim
jako libero (powodem kontuzja pachwiny), umiejętnie się
bronili i skutecznie atakowali.
Świetnie grał w Olavii zwłaszcza Michał Glinka, popisując
się skutecznymi uderzeniami
na dziewiąty metr oraz asami
serwisowymi. Sporo punktów
po atakach ze skrzydeł zdobywał także Kamil Paciukanis.
W efekcie oławianie wygrali
pierwszego seta 25:22.
Początek drugiego starcia
jeszcze nie zwiastował późniejszego dramatu. Do stanu
7:7 walczono punkt za punkt.
Wtedy trzy błędy z rzędu po-

100

Dawid Chachulski - atakujący
Chrobrego

- Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa,
już drugiego w krótkim czasie, odniesionego na trudnym terenie i z wymagającym
rywalem. Po słabej rundzie zasadniczej
wzięliśmy się ostro za siebie, i to nie tylko pod względem
intensywniejszych treningów stricte fizycznych, ale także
taktycznych, dostosowujących naszą grę do określonego rywala. Nagrywamy swoje mecze i potem wspólnie z trenerem
oraz pomagającym mu naszym kapitanem Danielem Wilkiem
dokładnie wszystko analizujemy. Efekty widać gołym okiem znacznie lepiej ustawiamy się teraz w obronie, dzięki czemu
mamy skuteczniejszy blok, poprawiliśmy także zagrywkę.
Sądzę więc, że nieprzypadkowo wygraliśmy trzy kolejne
mecze z drużynami, z którymi w fazie play off rywalizujemy
o utrzymanie się w drugiej lidze.
Michał Patykiewicz - przyjmujący Olavii

- Grałem ostatnio jako libero i dość
fajnie to wyglądało, ale w tygodniu przed
meczem z Chrobrym Piotrek Borkowski
naderwał mięśnie pachwiny, co uniemożliwiło mu występ w ofensywie, dlatego
dzisiaj zamieniliśmy się rolami. Co do gry
naszej drużyny, to ona już od dłuższego czasu tak trochę faluje. Lepsze występy przeplatamy słabszymi. Potrafimy zagrać
trzy świetne sety, jak tydzień temu w Bielawie i zwyciężyć
faworyta, by potem przegrać u siebie z zespołem teoretycznie
znacznie słabszym od poprzedniego rywala. Nie wiem, skąd
się to bierze - może z braku konsekwencji?

Chrobry Głogów: Grabowski, Chachulski,
Lesiak, Matyja, Bartnik, Hasanli, Koprowski, Wilk,
Kucharski, Rybak i Szczepański (libero).

- tylu widzów
obserwowało
mecz

Oławianie nie potrafili się przeciwstawić Dawidowi Chachulskiemu, skutecznie atakującemu ze
skrzydeł

pełnił Miłosz Engel - najpierw
dotknął siatki przy obronie,
potem został zablokowany
przy ataku z krótkiej oraz uderzył w siatkę, przy ofensywnej
akcji ze skrzydła. Chrobry
objął więc prowadzenie 10:7,
którego nie oddał do końca,
wygrywając drugiego seta
25:19.

Trzeci także zaczął się od
zdecydowanego prowadzenia
gości - najpierw 1:0, potem
5:1 oraz 7:2. W tym momencie trener Stadnik wziął czas
i to pomogło, bo po przerwie
oławianie zaczęli grać o niebo
lepiej. Zdobyli pięć punktów
z rzędu i doprowadzili do remisu 7:7. Od tej chwili znowu

Powiedzieli po meczu
Zdaniem zawodników

MKS Olavia: Paciukanis, Nakonieczny, Jarecki,
Reczuch, Patykiewicz, Engel, Glinka, Bryłkowski,
Pasierbowicz i Borkowski (libero).

Piotr Wicher

- W piątym secie, który
zadecydował o naszym zwycięstwie, długo trwała zacięta
walka punkt za punkt, ale
my lepiej psychicznie wytrzymaliśmy końcówkę, dlatego
zabieramy zwycięstwo do
Głogowa - mówił po spotkaniu
Artur Pawluś, trener siatkarzy
Chrobrego.
- Co do gry naszej drużyny,
to ona już od dłuższego czasu
tak trochę faluje. Lepsze występy przeplatamy słabszymi.
Nie wiem, skąd się to bierze
- może z braku konsekwencji?
- zastanawiał się głośno po
meczu, ostatnio najbardziej
uniwersalny zawodnik Olavii,
Michał Patykiewicz
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Zdaniem szkoleniowców
Artur Pawluś - trener Chrobrego

- To druga nasza wygrana w Oławie, ale
przyszła nam znaczniej trudniej niż ta, którą
odnieśliśmy na początku roku, jeszcze w fazie
zasadniczej. Graliśmy dzisiaj nierówno, bardzo dobrze w drugim i trzecim secie, a bardzo
źle w pierwszym i czwartym. W piątym, który zadecydował
o naszym zwycięstwie, długo trwała zacięta walka punkt za
punkt, ale my lepiej psychicznie wytrzymaliśmy końcówkę,
dlatego zabieramy zwycięstwo do Głogowa. Może nie w pełni
satysfakcjonujące, bo tylko za dwa punkty, ale bardzo cenne. Ono
przybliża nas do celu, jaki sobie wytyczyliśmy, czyli pozostanie
na następny sezon w gronie drugoligowców.

dominowali goście, głównie
za sprawą Daniela Wilka
i Dawida Chachulskiego. Obaj
świetnie atakowali ze skrzydeł, a oławianie nie potrafili
się temu przeciwstawić. Chrobry błyskawicznie odskoczył
więc na kilka punktów. Goście
utrzymali wysoką przewagę
do końca seta, który przyniósł
im zwycięstwo 25:17.
Głogowianie, wyraźnie
zadowoleni ze zdobycia przynajmniej jednego meczowego punktu, słabiej grali
w czwartym secie. Tym razem
od początku przewagę mieli
oławianie, a sporo punktów

w tej partii wywalczyli Artur
Nakonieczny, Kamil Paciukanis i Michał Patykiewicz, który w pojedynku z Chrobrym
zastąpił Piotra Borkowskiego
w roli przyjmującego. Dobrze
rozrzucał też piłki po skrzydłach kapitan Olavii, Tomasz
Reczuch. W efekcie oławianie wygrali pewnie czwarte
starcie 25:19, gwarantując
sobie co najmniej jeden punkt
meczowy.
Wydawało się, że podobnie jak tydzień temu w Bielawie, teraz także powalczą
w tiea breaku o drugi punkt
i zwycięstwo w meczu. Piąty set był zacięty, ale tylko
w pierwszej fazie, do zmiany
boisk. Głogowianie prowadzili wówczas 8:7, ale po
skutecznych atakach Chachulskiego, szybko uzyskali przewagę kilku „oczek”. W końcówce goście zagrali świetnie
blokiem, zatrzymując Glinkę
i Patykiewicza. To przyniosło
im wygraną w tiea breaku
15:10, a w całym meczu 3:2.
*
Teraz nastąpi tygodniowa przerwa w rozgrywkach
II ligi. Następny mecz Olavia
zagra 22 lutego - na wyjeździe,
z Sobieskim-Areną Żagań.
Wynik tego pojedynku może
zadecydować o dalszym ligowym bycie tych drużyn.
Krzysztof A. Trybulski

kat@gazeta.olawa.pl

Zawody sędziowali...
...jako pierwszy arbiter - Bartosz Słowik
z Gorzowa Wlkp., a jako drugi - Piotr Flis
z Zielonej Góry, zaś w roli liniowych występowali
wrocławianie - Roald Zub i Marcin Murdzek.
Sekretarzem zawodów był Robert Praisnar
z Jelcza-Laskowic. Na meczu był także
obserwator PZPS, pełniący rolę sędziego
głównego - Grzegorz Jacyna z Wrocławia.

Arkadiusz Stadnik - trener Olavii

- Źle zaczęliśmy pierwszy tegoroczny mecz
z Chrobrym i chłopaki mieli to chyba w głowie. Skoncentrowali się dzisiaj od początku
i pewnie wygrali inauguracyjnego seta. To
ich jednak trochę uśpiło - pewnie myśleli, że
dalej samo się potoczy. Tymczasem w drugim
i w trzecim starciu zeszło z nich powietrze, jak
z przedziurawionej dętki. Zmobilizowałem ich
jeszcze do walki i dzięki temu zdobyli przynajmniej ten jeden punkt, który w końcowym rozrachunku może się
okazać kluczowy. Teraz będzie tygodniowa przerwa w rozgrywkach. Mam nadzieję, że to pozwoli Piotrkowi Borkowskiemu
wyleczyć uraz, a całemu zespołowi dobrze przygotować się do
arcyważnego dla nas meczu w Żaganiu.

II liga siatkówki- grupa 2 „B”
Faza play off - wyniki II kolejki, rozegranej 8 lutego
MKS Olavia Oława - Chrobry Głogów 			
BIelawianka Bielawa - Sobieski Arena Żagań

2:3
3:2

Tabela
1. Bielawianka Bester Bielawa
2. Chrobry Głogów
3. Sobieski Arena Żagań
4. MKS Olavia Oława

2
2
2
2

12
8
7
3

5:5
6:2
2:6
5:5

*
W trzeciej kolejce fazy play off MKS Olavia zagra w sobotę 22 lutego na wyjeździe z Sobieskim-Areną. Mecz w hali
przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu rozpocznie się o godz.
18.00.
(kat)
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Piłka nożna

Fotogaleria z meczu na:

III liga

Na pierwszą połowę
nasza drużyna wybiegła
w potencjalnie silniejszym
zestawieniu, ale bez kilku
czołowych graczy, z różnych powodów nieobecnych.
Nie było także Sławomira
Kopka, który wrócił do macierzystego klubu, Czarnych
Jelcz-Laskowice, i najprawdopodobniej tam też spędzi
całą rundę wiosenną. Od
początku, w defensywie - tym
razem w parze z Michałem
Sikorskim - zagrał ponownie Piotr Galuś, który jesienią wystąpił w MKS tylko
w pojedynku z wrocławską
Ślęzą, a potem długo i ciężko
chorował. Powrót do zdrowia
tego piłkarza bardzo cieszy
trenera Zbigniewa Smółkę
i kibiców oławskiej drużyny, bo Galuś to rutynowany
gracz, mający za sobą wiele lat występów w II lidze
(głównie w Czarnych Żagań).
Na pewno będzie wiosną dużym wzmocnieniem zespołu
z ulicy Sportowej.

Młodzieży testowanie

Krzysztof Trybulski

Po meczach rozgrywanych
w styczniu w Opolu, z drugoligowym Rakowem Częstochowa oraz LZS Piotrówka z górnośląskiej III ligi, piłkarze
MKS SCA Oława w kolejnym
sparingu zmierzyli się
9 lutego w Siechnicach,
z dolnośląskim czwartoligowcem, LKS Stary Śleszów.
Oławianie wygrali 2:0,
po golach Adriana Okonia
i Pawła Skorupy

Adrian Okoń (w żółtym plastronie) w 10 minucie strzałem z linii pola karnego zaskoczył bramkarza LKS

Trener Smółka wykorzystał sparing ze Śleszowem
do przetestowania systemu
gry z jednym defensywnym
pomocnikiem. Tę rolę pełnili
Mateusz Peroński (do przerwy) oraz Jakub Kalinowski
(po zmianie stron). Okazało
się, że nie jest to łatwe, więc
trener MKS często musiał
wspomagać krzykiem swoich piłkarzy, korygując ich
ustawienie na boisku.
W pierwszej połowie mecz
był wyrównany i raczej nie
było widać różnicy klas, jaka
dzieli oba zespoły. Śleszowianie walczyli bardzo ambitnie
i często stwarzali groźne sytuacje pod bramką MKS, strzeżoną przez Radosława Florczyka.

W drużynie Marcina
Krzykowskiego wyróżniali
się zwłaszcza wszędobylski
Kamil Żbik, a także dobrze
zbudowany napastnik Daniel
Dołęga oraz skrzydłowi Igor
Janiuk i Armand Siwik. To po
akcjach z udziałem głównie
tych piłkarzy kotłowało się
na polu karnym MKS.
Pierwszą groźną sytuację
stworzyli jednak oławianie.
W 7 minucie, po indywidualnej akcji na lewym skrzydle, prawie z linii końcowej
dośrodkował Marcin Mazur,
ale Krzysztof Gancarczyk nie
sięgnął piłki, a był sam na
piątym metrze i przed pustą
bramką. 3 minuty później
jeden z obrońców Śleszowa

niedokładnie wybił piłkę,
którą przerzucił główką Mateusz Peroński do Adriana
Okonia. Młody piłkarz MKS
niezbyt czysto uderzył piłkę
z linii pola karnego, a mimo
to zaskoczył Roberta Nowickiego, bramkarza zespołu
z gminy Żórawina. W ten
sposób oławianie prowadzili
1:0.
W 17 minucie, przed polem karnym MKS, faulowany
był Kamil Żbik. Poszkodowany sam egzekwował
rzut wolny, ale po jego atomowym uderzeniu, piłka
przeleciała nad poprzeczką
oławskiej bramki. Po chwili
śleszowianie przeprowadzili
składną akcję i po zagraniu

Janiuka w uliczkę, w sytuacji
sam na sam z Florczykiem
był Daniel Dołęga, ale przegrał pojedynek z golkiperem
MKS.
W 30 minucie, po dwójkowej akcji z Siwikiem, kąśliwie z rogu pola karnego
strzelił Żbik, ale tuż obok
słupka oławskiej bramki.
W końcówce pierwszej połowy ładnym strzałem zza
pola karnego popisał się Piotr
Galuś, ale świetną paradę zaprezentował Robert Nowicki,
wybijając futbolówkę spod
poprzeczki na rzut rożny.
W przerwie meczu w obu
zespołach doszło do radykalnych przetasowań. Na boisku
byli przede wszystkim testowani oraz młodzi gracze.
W LKS zagrał m.in. były piłkarz Śląska Wrocław, Tomasz
Rudolf. Bramki MKS strzegł
Kamil Kosut, wychowanek
opolskiej Odry, a obecnie
zawodnik Gwarka Zabrze,
a więc kolega klubowy Filipa
Wichmana, podstawowego
golkipera oławskiej drużyny
w rundzie jesiennej, obecnie
kontuzjowanego.
Po raz pierwszy w seniorskiej drużynie MKS
zagrali juniorzy - Lucjan
Zieliński i Mateusz Kluzek.
Obaj prezentowali się bardzo
przyzwoicie. Podobnie jak
wychowanek MKS, a obecnie gracz Foto-Higieny Gać
- Paweł Skorupa, który w 73
minucie zakończył akcję
Damiana Szaciły i Mateusza
Gancarczyka, wpychając
piłkę z trzech metrów do
pustej bramki. Trener Smółka
przydzielał Pawłowi różne

zadania. Testowany w MKS
zawodnik zaczął grę na pozycji wysuniętego napastnika,
a kończył jako jeden ze środkowych obrońców. W obu rolach wypadł całkiem dobrze
i niewykluczone, że wiosną
zobaczymy go w oławskiej
drużynie. Paweł mocno się
o to stara, czego najlepszym
dowodem jest to, że w ciągu
miesiąca zrzucił kilka kilogramów nadwagi.
Na koniec warto dodać,
że na dłużej (przynajmniej
na całą rundę wiosenną)
zostanie w MKS Waldemar Gancarczyk, któremu
działacze klubowi załatwili
indywidualnego sponsora.
MKS SCA w I połowie:
Florczyk - Dołgan, Sikorski,
Galuś, Mazur - Peroński
- K.Gancarczyk, W.Gancarczyk, Okoń, Kiełbasa
- M. Gancarczyk.
MKS SCA w II połowie:
Kosut - Szymański, Krzyśków, Sikorski (65 Peroński,
77 W.Gancarczyk), Mazur
(67 K.Gancarczyk) - Kalinowski - Zieliński, Szaciło,
Okoń (60 M.Gancarczyk, 77
Dołgan), Kluzek - Skorupa.
*
Kolejnym sparingpartnerem oławskiej drużyny
będzie drugoligowa Lechia
Zielona Góra. Mecz odbędzie
się w niedzielę 16 lutego,
w Legnicy, na stadionie Miedzi, przy ul. Orła Białego.
Początek o godzinie 14.00.
Krzysztof A. Trybulski

kat@gazeta.olawa.pl

Dobry napastnik pilnie poszukiwany

Arkadiusz Okoń

Przygotowująca się do
rundy wiosennej Foto-Higiena rozegrała drugi sparing
w tym roku. Gacianie pokonali drużynę z wrocławskiej
okręgówki 2:1, ale nie
grzeszyli skutecznością

Mateusz Janas jest bliski przejścia ze Ślęzy Wrocław
do Foto-Higieny Gać

Mecz z Polonią Środa Śląska odbył się w Siechnicach,
8 lutego, na boisku ze sztuczną
nawierzchnią. Od początku
przeważali gacianie, ich motorem napędowym był Paweł
Synowiec. W środku pola występowali nowi zawodnicy Mateusz Janas i Michał Zięba.
Ci trzej wyróżniali się w ataku
i w obronie. Często odbierali
piłkę rywalom na ich połowie
i stwarzali partnerom dogodne
sytuacje strzeleckie. Najlepszą
do przerwy zmarnował Dawid
Pałys, który po podaniu od
Synowca przegrał pojedynek
sam na sam z bramkarzem
Polonii.

W ofensywie Foto-Higieny był testowany Mateusz
Pałys, który przed tygodniem
zdobył zwycięskiego gola
w sparingu z Piastem Strzelce
Opolskie. W meczu ze średzką
Polonią potwierdził, że jest
nieźle wyszkolony technicznie, jednak niski wzrost i ogólnie słabe warunki fizyczne
raczej nie predysponują go do
gry na pozycji wysuniętego
napastnika.
Po czterech miesiącach
przerwy, z powodu kontuzji
doznanej w październiku,
wrócił do drużyny Paweł
Przytuła i nieźle sterował
gacką defensywą. Grał tylko
45 minut, bo podobnie jak
w poprzednim sparingu, trener Krystian Pikaus wystawił
na drugą połowę zmienioną
jedenastkę. Tylko bramkarz
Marcin Mazur rozegrał cały
mecz.
Druga część była podobna
do pierwszej, ale teraz gacianie potwierdzili przewagę

zdobyciem dwóch bramek.
Najpierw z rzutu karnego trafił Jacek Sorbian, a drugiego
gola zdobył głową Dawid
Pożarycki, po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego. Poloniści
odpowiedzieli jednym trafieniem, wykorzystując niepewną interwencję Marcina
Mazura.
Zwycięstwo Foto-Higieny mogło być bardziej
okazałe, ale znowu zawiodła
skuteczność. Dobrych okazji
strzeleckich nie wykorzystali
grający na szpicy Krzysztof
Telatyński oraz skrzydłowi
Marek Budny i Patryk Domagalski.
F-H w I połowie: Mazur - Szponar, Koszelowski, P.Przytuła, Płomiński M.Przytuła, Janas, Synowiec,
Zięba, M.Pałys - D.Pałys.
F-H w II połowie: Mazur - Kucyniak, Pożarycki,
Smoliński, Strójwąs - Skorłu-

towski, Sorbian - Domagalski,
Mułyk, Budny - Telatyński.
*
Działacze Foto-Higieny
podjęli decyzję w sprawie
Pawła Synowca. Po okresie
wypożyczenia wykupiono go
ze Ślęzy Wrocław. Natomiast
wciąż nie wiadomo, jaki los
czeka Pawła Boczarskiego.
Pochodzący z Brzegu zawodnik trenuje z tamtejszą Stalą
i gra w tej drużynie mecze
sparingowe. Jednak między
klubami jeszcze nie doszło
do porozumienia. - Paweł
formalnie jest nadal piłkarzem Foto-Higieny - mówi
jej prezes Tomasz Luda. - Nie
dostaliśmy z Brzegu żadnej
propozycji, chociaż w Stali
znają nasze warunki. Boczarski prosił niedawno o spotkanie, ale na nim się nie pojawił.
Trudno powiedzieć, co z nim
dalej będzie...
Arkadiusz Okoń

sport@gazeta.olawa.pl
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Kopali w marcinkowickiej hali
Turniej gminny

Czarni Sobocisko wygrali
halowy turniej seniorów,
rozgrywany 1 lutego
w Marcinkowicach
Imprezę zorganizowało
Miejsko-Gminne Zrzeszenie
LZS w Oławie. Występowało 66 zawodników w ośmiu
drużynach z miasta i gminy
Oława. Grały systemem każdy
z każdym, w dwóch grupach.
Turniej wygrali Czarni So-

Czarni Sobocisko wygrali gminny turniej halowej piłki nożnej

Rywalizowały „czwórki”
Minisiatkówka

Zawody SZS

Uczestniczyło około stu
uczniów klas szóstych, po pięć
zespołów dziewcząt i chłopców. Wszyscy wystąpili w nowych strojach sportowych,
ufundowanych przez sponsorów - spółkę Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Invest-Park” oraz Urząd
Miejski w Oławie.
Mecze rozgrywano na
trzech boiskach, a grano systemem każdy z każdym, do
dwóch wygranych setów.
Turniej dziewcząt wygrała
drużyna Szkoły Podstawowej
nr 5, prowadzona przez Klaudię Rzeszut. Kolejne miejsca
zajęły: SP nr 2, SP nr 8, SP
nr 1 i SP nr 4. W zwycięskim
zespole grały: Kamila Ciepła,
Aneta Ciepła, Natalia Sobótka, Sandra Kawałko, Eliza
Pabich, Katarzyna Raginia,
Wiktoria Węglowska, Ola
Kucharska, Nikola Golec
i Patrycja Pieńkowska.
W rywalizacji chłopców
pierwsze miejsce zajęli podopieczni Jakuba Smyka z SP

archiwum SZS w Oławie

27 stycznia odbyły się
w hali OCKF mistrzostwa
drużyn czteroosobowych
z oławskich podstawówek

Zwycięska drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 5
z opiekunką Klaudią Rzeszut

nr 1. W tym zespole grali:
Damian Powałowski, Marcel
Karpiński, Bartosz Ciszewski,
Jakub Pękalski, Mateusz Pakuła, Oskar Sandryk, Damian
Pałucki, Konrad Chorągwicki
i Wojciech Różniatowski. „Jedynka” wyprzedziła SP nr 8,
SP nr 2, SP nr 5 i SP nr 4.
Zwycięskie drużyny
dziewcząt i chłopców będą

reprezentowały Oławę na
zawodach powiatowych.
Impreza odbyła się dzięki pomocy MKS „Olavia”.
Sędziowali wolontariusze
z oławskiego Gimnazjum nr 1
- Wiktoria Szumiel, Dominika
Szpilakowska, Kaja Trznadel,
Nicola Groń i Karolina Morawska.

Finisz w hali
Udany sezon halowy mają
za sobą zawodnicy UKS
„Orlica” Domaniów,
podopieczni Lilli Mikody.
Maciej Grynienko
dobrze zaprezentował się
w mistrzostwach Polski
juniorów, rozgrywanych
25 stycznia w Spale,
a Kamila Ferenc,
startująca 5 lutego
w wałbrzyskich
mistrzostwach Dolnego
Śląska młodzików,
wywalczyła srebrny medal
Skaczący wzwyż Maciej
Grynienko dopiero od niedawna rywalizuje w grupie
juniorów młodszych. Start na
zawodach w Spale nie należał
więc do łatwych. Pierwszą
minimalną wysokością do pokonania było 180 cm. Maciek
zaliczył to w pierwszej próbie, a potem bezproblemowo
przeskoczył 185 cm. Niestety,
poprzeczka na wysokości 190
cm była już przeszkodą nie do
pokonania. Zaliczona wysokość dała Maćkowi w rywalizacji ze starszymi i bardziej
doświadczonymi kolegami
piąte miejsce. Zwyciężył Norbert Kobielski z MKP Inowrocław, wynikiem 202 cm.
Ostatnie w tym roku lekkoatletyczne zawody halowe
dla młodzieży, mistrzostwa
Dolnego Śląska młodzików,
rozgrywano 5 lutego, w hali

sportowy. Nagrody ufundował
Urząd Gminy Oława.

(KAT)

Fot.: archiwum RM-G LZS w Oławie

Srebrna Kamila

Kamila Ferenc (z lewej) wywalczyła w Wałbrzychu srebrny medal.
W środku Justyna Bryłka, a z prawej Paulina Zdanowicz.
Na pierwszym planie prezes Górnika Wałbrzych, Stanisław
Grędziński (były reprezentant Polski w lekkiej atletyce, olimpijczyk
z Meksyku), który dekorował zwycięzców

Gratulujemy! Z kronikarskiego obowiązku dodajemy, że
zwyciężyła reprezentantka
gospodarzy Justyna Bryłka, a trzecie miejsce zajęła
Paulina Zdanowicz z Osy
Zgorzelec.

Rugby dla najmłodszych

Rugby. Do tej pory odbyły się
dwie dwugodzinne akcje promocyjne, w jelczańskiej PSP
nr 2 oraz w miłoszyckiej podstawówce, cieszące się dużym
zainteresowaniem. Po feriach
zimowych instruktor odwiedzi
jelczańską PSP nr 3.
Każda placówka, która
zdecyduje się na zorganizowanie pokazowych zajęć
rugby, otrzyma nieodpłatnie
jajowatą piłkę i zestaw tagów
- pasów z tasiemkami, które są
niezbędne do prawidłowego
prowadzenia gry.

(POL)

Nowa akcja

archiwum Dariusza Święsa

Lekkoatletyka

Błękitni Siedlce zajęli drugie miejsce w marcinkowickim gminnym
turnieju futsalu

sportowej wałbrzyskiego Górnika.
Bardzo dobrze spisała się
tam Kamila Ferenc w skoku
wzwyż. Uczennica Gimnazjum w Domaniowie pokonała
poprzeczkę na wysokości 150
cm i zajęła drugie miejsce.

Sport szkolny

Młodzi adepci rugby z jelczańskiej PSP nr 2, wraz z Dariuszem
Święsem i Piotrem Nowakowiczem, nauczycielem w-f

bocisko, pokonując w finale
Błękitnych Siedlce 3:0. Trzecie miejsce zajęła BurzaDombud I Chwalibożyce, po
zwycięstwie 1:0 nad drugim
zespołem tego klubu.
Najlepszym bramkarzem
był Marcin Lipiński z Czarnych Sobocisko, a zawodnikiem z pola - Piotr Słonina
z Burzy-Dombud I Chwalibożyce.
Sędzią głównym zawodów był Szczepan Kobel,
a wspomagali go Bogdan
Prusak i Piotr Kuniniec.
Najlepsze drużyny otrzymały puchary oraz sprzęt

Lilla Mikoda

Futsal

W szkołach podstawowych
miasta i gminy Jelcz-Laskowice rozpoczęły się
lekcje pokazowe bezkontaktowej odmiany rugby
Do tej nowej dyscypliny
sportu zachęca Dariusz Święs,
regionalny oficer rozwoju
rugby w województwie dol-

nośląskim, mieszkaniec Łęgu.
Uczniowie mogą poznać „rugby tag” - bezpieczną odmianę
jednej z najpopularniejszych
gier zespołowych na świecie.
- „Tagi” to w pełni bezpieczna zabawa, która przygotowuje dzieci do prawdziwego
rugby - przekonuje Święs.
- Zawody można organizować
na każdej nawierzchni, pod dachem i na otwartej przestrzeni.
Do gry nie potrzeba pełnowy-

miarowego boiska, wystarczy
mały plac. Dzięki prostym
i przejrzystym przepisom oraz
małym wymogom sprzętowym,
w rugby typu „tag” może
grać każdy, bez względu na
wiek i płeć. Ważną zasadą jest
absolutny zakaz przewracania
rywala. Niedozwolone jest
również kopanie piłki.
Szczegółowe przepisy
znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku

(KAT)

(TN)
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O puchar starosty „Dwójka” siatką stoi

Drużyna oławskiej „Akademii Talentu”, pod wodzą
Krzysztofa Wierzbickiego,
była bezkonkurencyjna
1 lutego, w Oleśnicy

Mistrzostwa SZS

archiwum AT w Oławie

Oławianie wygrali 1:0
z Akademią Piłkarską Oleśnica, po bramce Rafała Węglarowicza. W drugim meczu
pokonali Odrę I Wrocław 2:0
(gole Michała Plucińskiego
i Michała Kaczora), a następnie rozgromili pierwszy zespół
wrocławskiej Odry 8:0. Potem podopieczni Krzysztofa
Wierzbickiego bezbramkowo
zremisowali z Miedzią Legnica. Wystarczyło to na zajęcie
pierwszego miejsca oraz zdobycie pucharu oleśnickiego
starosty.

Minisiatkówka

Zespół oławskiej „Akademii Talentu” z trenerem Krzysztofem
Wierzbickim oraz pucharem oleśnickiego starosty

W drużynie „Akademii
Talentu” grali: Michał Bernacki, Michał Pluciński, Michał
Kaczor, Kacper Pluciński,
Jakub Graj, Kacper Urysz
i Rafał Węglarowicz.
Oławski zespół pojechał
na turniej w siódemkę, był
tylko jeden rezerwowy. Mieli

mniej czasu na wypoczynek
między meczami, ale nie zabrakło kondycji. Na uwagę
zasługuje fakt, że bronił Michał Bernacki, zastępujący
nieobecnego Natana Dębińskiego. Bernacki okazał się
rewelacją zawodów, nie puścił
(POL)
ani jednej bramki.

LMB
W drugiej rundzie ligi miłośników bilarda, w odmianie
„9 bil”, przypomniał o sobie
triumfator turnieju Masters
w „ósemce” - Bartosz
Mydłowski
Drugą rundę „dziewiątki”
rozegrano 4 lutego, w Sportowym Klubie Bilardowym
Oława, z udziałem 11 zawodników. W pierwszej fazie
walczono w dwóch grupach,
każdy z każdym. Po czterech
najlepszych awansowało do
ćwierćfinałów, od których
rywalizowano systemem pucharowym.
W grupie „A” najlepszy
bilans mieli po trzech meczach
Waldemar Turzański i Bartosz
Mydłowski. W bezpośrednim
pojedynku wygrał Mydłowski 3:2, zajmując I miejsce
w grupie. Trzecie przypadło
Zdzisławowi Wesołowskiemu, a czwarte Krzysztofowi
Biegańskiemu.
W grupie „B” trzech zawodników miało na koncie
po trzy zwycięstwa i po dwie
porażki. O kolejności zajętych
miejsce decydowały małe
punkty i wyniki bezpośred-

nich pojedynków. Pierwszy
był Marcin Białowąs, a z
drugiego miejsca awansował
do fazy pucharowej Andrzej
Stolarczyk. Trzecie zajął Dariusz Czajka, a z ostatniej
pozycji wywalczył awans Jan
Włodarczyk.
W pierwszym ćwierćfinale Jan Włodarczyk uległ
Bartoszowi Mydłowskiemu
1:4, a w drugim Zdzisław
Wesołowski wygrał z Andrzejem Stolarczykiem 4:2. Potem
niespodziewane zwycięstwo
nad Waldemarem Turzańskim
odniósł Dariusz Czajka, pokonując pierwszego lidera „dziewiątki”, po zaciętej walce,
4:3. W ostatniej parze tej fazy
Krzysztof Biegański przegrał
z Marcinem Białowąsem 2:4.
W półfinałach najpierw
Wesołowski nieskutecznie
próbował powstrzymać świetnie dysponowanego w tym
dniu Mydłowskiego. Wygrał
pierwszego frejma, ale potem
przy stole już tylko rządził
mistrz „ósemki”. Drugi mecz,
w którym Czajka walczył
z Białowąsem, był bardziej
zacięty. Po siedmiofrejmowej walce zwyciężył Czajka,
wykorzystując w decydującej
partii niezamierzony faul rywala.
W pojedynku o III miejsce
Wesołowski uległ Białowąsowi 0:4.

W zawodach minisiatkówki (trójek), które odbyły się
29 stycznia, w hali OCKF,
wzięło udział 80 zawodników
i zawodniczek. Rywalizowało
po pięć zespołów z pięciu
oławskich podstawówek. Grano systemem każdy z każdym,
na czterech boiskach o wymiarach 4,5 x 7 m.
Turniej chłopców wygrali
podopieczni Renaty Bartkiewicz, wyprzedzając SP nr 1,
SP nr 8, SP nr 5 i SP nr 4.
W drużynie „Dwójki” grali:
Krzysztof Kołtowski, Sebastian Sobczak, Hubert Słabicki, Jakub Laferi, Rafał Świętach, Łukasz Jadach, Marcin
Hawro i Dawid Korkuś.
W rywalizacji dziewcząt
pierwsze miejsce zajęły pod-

Finał to mecz bez większej
historii. Od początku wyraźnie
dominował Mydłowski i pokonał Czajkę 4:0.

Podopieczni Mariusza
Łuniewskiego (z rocznika
2003) rywalizowali 2 lutego w Wołowie i zajęli tam
trzecie miejsce w gronie
dziewięciu zespołów orlików

Punkty Turnieje
1.Waldemar Turzański	 2 	
15
2. Bartosz Mydłowski	 2 	
15
3. Dariusz Czajka	 2 	
13
4. Krzysztof Biegański 	
2 	
12
5. Marcin Białowąs 	
2 	
11
6. Piotr Majewski 	
2	 10
7. Jan Włodarczyk 	
2 	
10
8. Arkadiusz Machij 	
1	 8
9. Mirosław Pańków 	
2	 7
10. Zdzisław Wesołowski 	 1 	
6

*
Relację z trzeciej rundy,
w odmianie „9 bil”, rozegranej 11 lutego, zamieścimy
w następnym wydaniu „GP-WO”. Czwartą rundę zaplanowano na 18 lutego, w SKB
Oława, przy ul. Żołnierzy
Armii Krajowej 5. Początek
gier o godzinie 18.00.

opieczne Elżbiety Krzyśków
z SP nr 2, przed SP nr 8, SP nr
4, SP nr 5 i SP nr 1. W zwycięskim zespole grały: Ola Janicka, Nikola Wajdlich, Nikola
Kłonowska, Magda Stempin,
Nikola Grześkowiak, Iza Fliśnik, Julia Pawlak i Patrycja
Bagińska.
Chłopcy i dziewczęta z SP
nr 2 będą reprezentować Oławę na zawodach powiatowych.

Sprzęt sportowy na zawody udostępnił MKS „Olavia”,
a sędziowali wolontariusze
z oławskiego Gimnazjum nr 1
- Wiktoria Szumiel, Dominika
Szpilakowska, Kaja Trznadel,
Nicola Groń, Mateusz Szubertowicz i Karolina Morawska.
Sponsorzy zawodów:
Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „Invest-Park”
sp. z o.o. oraz Urząd Miejski
w Oławie.
(POL)

Futsal

Turniej Game-Cup

Tabela po II rundzie

Zwycięska drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2

MKS był bliski finału

Bartosz Mydłowski wygrał drugą
rundę LMB w odmianie „9 bil”

MKS Oława wygrał trzy
mecze grupowe: z Trikiem
Sołtysowice 2:1, Piastem Żmigród 2:1 oraz z FC Bambini I
5:0. Poniósł porażkę 0:1 z Parasolem Wrocław, późniejszym zwycięzcą turnieju. Oławianie zajęli drugie miejsce
w grupie i grali z MKP Wołów

Trener Mariusz Łuniewski z podopiecznymi

o trzecie miejsce. Jedna strzelona bramka zapewniła sukces
naszym zawodnikom.
W zespole MKS grali:
Jakub Baran, Patryk Żurawski,
Przemysław Porębski, Mar-

cel Szałankiewicz, Seweryn
Małecki, Norbert Racławski,
Wojciech Popów, Aleksander
Cybulski, Jakub Juszczyk
i Jakub Gębarzewski.
(POL)

(kat)

ogłoszenie płatne

Poolbilard

archiwum SKB Oława

Mydłowski wraca do gry

Drużyny chłopców
i dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej nr 2 okazały
się najlepsze
archiwum SZS w Oławie

Turniej orlików

archiwum MKS SCA Oława

Futsal

REKLAMA
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