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Oławska Matka Boska z Kresów

Obraz, który cudownie ocalał podczas pożaru kościoła w Witkowie,
w archidiecezji lwowskiej, traﬁł po wojnie wraz z repatriantami do Oławy.
Cieszył się i cieszy wielką czcią. 10 lat temu kardynał Henryk Gulbinowicz
dokonał koronacji słynącego z łask obrazu Matki Bożej Pocieszenia.
Jubileusz tego wydarzenia uczczono 31 sierpnia

fot.: Wioletta Kamińska
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Są kolejne kobiety, które czują się oszukane przez ﬁrmę, handlującą odkurzaczami.
Wydały kilka tysięcy złotych na sprzęt, który psuł się już wiele razy. Poszkodowane
nie mogą odzyskać pieniędzy. Zapowiadają pozew zbiorowy
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Nabite w odkurzacz - ciąg dalszy
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arch. biura poselskiego Romana Kaczora

Obrazy, perły i autografy

Klasyczne perły wykonane
na zamówienie

Na licytacji nie zabraknie obrazów

Uczestnicy balu, organizowanego 28 września
przez posła Romana
Kaczora, będą mogli wylicytować wiele ciekawych
fantów
Dary na licytację, która
wspomoże niepełnospraw-

czor - sznur białych, klasycznych pereł. Będzie można
wylicytować także publikację, przedstawiającą historię gmachu Sejmu i Senatu,
obrazy, limitowany album
polskich olimpijczyków wraz
z ich autografami.
Wśród fantów są także
dwudniowa wycieczka do
Brukseli oraz srebrne monety
z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej”.
(MON)

Finał rozgrywek „Street
ball z kogutem” odbędzie
się 8 września, przy ul.
Serdecznej
Organizatorami zmagań,
które odbywają się po raz
dziewiąty, są Powszechna

(kt)

zbiory
Oława

Okazy
Oto dowód, że warto
wybrać się na grzyby.
Na zdjęciu Mikołaj
i piękne prawdziwki,
znalezione w podoławskim lesie, przez dziadka
Antoniego
Zachęcamy do wysyłania
swoich zdjęć na: powiatowa@gmail.com - największe
okazy opublikujemy w papierowym wydaniu „Powiatowej” i na naszym profilu
facebookowym.
(AH)

Takie grzyby
to powód do
radości!
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Zawody

Spółdzielnia Mieszkaniowa
i MGUKS Boks Team.
Uczestnicy imprezy mają
zapewnioną opiekę medyczną,
zawodnicy mogą liczyć na
wodę mineralną, słodki poczęstunek i atrakcyjne nagrody.
Patronat objął burmistrz
Franciszek Październik. Zawody finansują Starostwo
Powiatowe, Urząd Miejski
i inni sponsorzy.
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Uliczne granie Udane

Ewa Damulewicz

Charytatywnie

nych i potrzebujących, przekazali m.in.: prezydent RP,
marszałek Sejmu, premier,
wojewoda dolnośląski, minister sportu i turystyki, marszałek województwa dolnośląskiego, oławski poseł oraz
przedstawiciele lokalnego
biznesu.
Prezydent Bronisław Komorowski podarował unikatową replikę Konstytucji RP
na czerpanym papierze, wraz
z autografem. Premier Donald Tusk - srebrną broszkę
z bursztynami, Roman Ka-
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Jelcz-Laskowice

Więcej
poszkodowanych
Tydzień temu opisywaliśmy historię Ewy
z Chwałowic, która kupiła
odkurzacz dla alergików.
Następnego dnia okazało się, że zapewnienia
przedstawiciela handlowego niewiele mają
wspólnego z prawdą.
2 września do redakcji
przyszły dwie kobiety,
które też czują się oszukane
Ewa kupiła towar na raty,
na szczęście w porę zdążyła
odstąpić od umowy kupnasprzedaży i zrezygnować
z kredytu. Raty okazały się
wyższe niż zapewniał przedstawiciel. Sporo się przy tym
nadenerwowała, ale teraz
może odetchnąć z ulgą.
Tydzień temu Magda
i Małgorzata z Jelcza-Laskowic przeczytały artykuł
„Chcesz schudnąć, kup sobie
odkurzacz”. - Usiadłam z wrażenia - mówi Małgorzata. - Nie
mogłam uwierzyć. Byłam
w takiej samej sytuacji, ale ja
wzięłam odkurzacz za gotówkę
i nie zdążyłam odstąpić od
umowy.
Małgorzata zgodziła się
na prezentację sprzętu w listopadzie i twierdzi, że do tej
pory płaci za swoją naiwność.
- Namówili mnie, mówiąc, że
jeżeli się nie zgodzę, to moja
koleżanka straci szansę na
prezent. Nie miałam za bardzo czasu, ale w końcu się
zgodziłam.
Prezentacja była przeprowadzona profesjonalnie.
Wszystko odbywało się niemal identycznie, jak w przypadku Ewy z Chwałowic.
Pokaz trwał kilka godzin,
odkurzacz wydawał się wart
swojej ceny. Przedstawiciel
handlowy, wykonał jeden
telefon i załatwił w ciągu
minuty dofinansowanie z Unii
Europejskiej. - Teraz wiem,
że to był tylko taki chwyt.
Zapłaciłam 4790 złotych, ale
po kilku miesiącach zaczęli te
odkurzacze sprzedawać już

Nabite w odkurzacz - ciąg dalszy
po uzyskaniu rzekomej zniżki,
za 5790, dodając w prezencie garnki. Tak naprawdę
to żaden prezent, klient po
prostu dopłaca tysiąc złotych
za garnki, a oni mówią, że to
wspaniały podarek.

Tylko nie raty
Małgorzata nie chciała
brać towaru na raty, bo właśnie starała się o kredyt na
zakup mieszkania. Musiała
mieć czystą historię kredytową. Kilkakrotnie zaznaczyła
sprzedawcy, że nie zgada się
na raty, że chętnie kupi ten
odkurzacz, ale za gotówkę
i dopiero w styczniu. - Umowę
musimy podpisać już dzisiaj,
bo promocja obowiązuje tylko
teraz, a za towar będzie pani
mogła zapłacić do 20 stycznia
- zapewniał handlarz.
Kobieta uwierzyła, podpisała umowę, i różne papiery,
które podsuwał mężczyzna.
Przy tym opowiadał o darmowych pobytach w wybranych
hotelach w Polsce i dodatkowych prezentach.
Małgorzata cieszyła się
z zakupu, stwierdziła, że to
będzie świetny dodatek do
nowego mieszkania. Oddała
swój stary, ale sprawny odkurzacz, bo podobno to był
warunek otrzymania dotacji
z Unii.
Tu historią zaczyna się powtarzać. Wszystko wyglądało
dokładnie, jak w przypadku
Ewy. Kobieta nie mogła się
doprosić o przesłanie umowy
i gwarancji. Mężczyzna obiecywał, że dostanie 25 lat gwarancji! Tymczasem skrzynka
pocztowa dalej była pusta.
Prawdziwe kłopoty zaczęły
się na początku grudnia, gdy
Małgorzata poszła do banku,
żeby się dowiedzieć, na jakim
etapie jest postępowanie dotyczące kredytu hipotecznego.
Okazało się, że nie dostanie
pieniędzy na mieszkanie, bo
właśnie stara się o raty w innym banku. - Zatkało mnie!
- mówi. - Jakie raty, przecież
zaznaczałam, że za odkurzacz
zapłacę gotówką.
Wśród dokumentów,
które podsunął przedstawiciel handlowy, był wniosek
o kredyt. - Podpisałam to

pracownik firmy. Dała mu
dwa tysiące złotych i zaznaczyła, że nie zapłaci ani grosza
więcej, dopóki nie przyślą
obiecanych dokumentów umowy kupna-sprzedaży
i gwarancji.
Za dwa dni odebrała kolejny telefon od sekretarki
i usłyszała, że jak mogła dać
tylko połowę, co ona teraz
powie szefowi, a przez nią
straci pracę. Po Nowym Roku
zadzwonił człowiek, który
sprzedał towar. Również dopytywał się o resztę gotówki.
Wreszcie dostarczył zaległe
dokumenty, a wtedy Małgorzata uregulowała dług.

zupełnie nieświadomie, wcześniej podkreślałam, że nie
mogę kupić niczego na raty.
W banku dostałam wydruk
z BIK-u i tam było podane, że
starałam się o zakup na raty
w trzech bankach. Z tego powodu odmówiono mi kredytu
na mieszkanie i zablokowano
na 30 dni. Dopiero po tym
terminie mogłam próbować
ponownie.
Zdenerwowana zadzwoniła do przedstawiciela handlowego. Ten przepraszał
i tłumaczył, że zaszło nieporozumienie, a wszystko uda
się jeszcze odkręcić. - W jaki
sposób chce pan wykreślić
z BIK-u moje zapytania o kredyt? - pytała retorycznie.

Dwa razy zepsuty

Pani chyba żartuje!

Wprowadziła się do wyremontowanego mieszkania,
myślała, że teraz skończyły
się kłopoty. Chciała wypróbować zakup i odkurzyć panele.
Sprzęt zaczął dziwnie buczeć,
a po paru tygodniach przestał
działać, nie zwijał się również
kabel. - Sekretarka powiedziała, że jestem jedyną osobą, której ten odkurzacz się zepsuł, że
to niemożliwe, jakiś pech!
Spakowała tego „pecha”
i wysłała do naprawy. Po
kilku dniach był z powrotem.
Wymieniono w nim prawie
wszystko, oprócz obudowy.
Dołączono również kartkę,
że jak będzie używany do
prac budowlanych, to klientka
straci gwarancję. To po raz
kolejny wyprowadziło Małgorzatę z równowagi. - Byłam
wściekła, użyłam tego sprzętu
dosłownie kilka razy, nie odkurzałam żadnego gruzu.
Zadzwoniła do serwisu,
który dokonywał naprawy. To,
co usłyszała, przeraziło ją. Jeden
z pracowników poinformował,
że ten sprzęt to chińszczyzna
i będzie się często psuł, dlatego
od razu wymieniono wszystkie
podzespoły. - Dowiedziałam
się, że wcale nie jestem jedyna,
a oni bardzo często naprawiają
ten towar.
Małgorzata już wiedziała,
że nie chce tego superproduktu.
Za dwa tygodnie utwierdziła
się w tym przekonaniu. Odkurzacz znów się zepsuł...
Jakby tego było mało, okazało
się, że ten sam problem ma

Przez niefortunny zakup
odkurzacza plany z nowym
mieszkaniem trzeba było przesunąć. - O mały włos nie
straciłam życiowej szansy na
zakup czterech kątów. Właścicielka była w Anglii i miała
tu przyjechać specjalnie po
to, aby sprzedać mieszkanie.
Wszystko musiałam przełożyć,
bo otrzymanie kredytu było
możliwie dopiero za miesiąc.
Na szczęście kobieta obiecała,
że poczeka kilka tygodni.
Tu wcale nie kończą się
problemy Małgorzaty. W połowie grudnia odebrała telefon
z firmy, z pytaniem: dlaczego
do tej pory nie zapłaciła za odkurzacz? Wyjaśniła, że przecież jest umówiona na spłatę
do 20 stycznia. Tak zapewniał
przedstawiciel. - Pani chyba
żartuje - usłyszała. - W naszej
firmie nie stosuje się takich
reguł. Musiała pani coś źle
usłyszeć na prezentacji. Niech
pani pomyśli logicznie, kto
by zostawił towar i pozwolił
za niego zapłacić prawie po
dwóch miesiącach? Wpłaty
trzeba dokonać po zakupie.
Jeżeli nie będzie uregulowana
do 20 grudnia, wpiszę panią
do rejestru dłużników.
Małgorzata załamała się.
Wiedziała, że jeśli trafi do
tego rejestru, będzie bez najmniejszych szans na kredyt
hipoteczny. Nie było wyjścia.
Zdecydowała, że zapłaci. Po
gotówkę przyjechał do niej

koleżanka, która kupiła towar
w tym samym czasie. Żarty
się skończyły. Zadzwoniła do
rzecznika praw konsumenta. Dowiedziała się, że jeżeli
sprzęt zepsuje się dwukrotnie
podczas obowiązywania gwarancji, sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu gotówki.
Rozpoczęła się walka. Na
zmianę z koleżanką dzwoniły
do firmy o każdej porze dnia.
- Przestali już odbierać moje
telefony - dodaje. - Wreszcie
się udało, zażądałam spotkania
z szefem. Zwodzili mnie kolejny
tydzień. W końcu udało się
umówić z kierownikiem.

Będzie pozew
Powiedziała całą historię
od początku i zażądała zwrotu pieniędzy. Nic z tego nie
wyszło. Kierownik jednak
obiecał, że w tej sprawie
porozmawia z szefem firmy
i za tydzień oddzwoni. Tak
się nie stało. Małgorzata po
dziewięciu dniach sama zadzwoniła. Kierownik nie miał
czasu. Rozłączył się. Kolejną
próbę podjęła na początku
sierpnia. Mężczyzna zapew-

nił, że przyjmie odkurzacz,
a wszystko będzie w nim
naprawione tak, że już nigdy
się nie zepsuje. - Pan musi
mieć jakąś niezwykłą moc
- stwierdziła klientka. - Nie
chcę żadnych napraw, bo
wiem, że one nic nie dadzą.
Chcę swoich pieniędzy!
Usłyszała, że albo zgodzi
się na to, co jej oferuje, albo
koniec sprawy. - Mam tego
wszystkiego dość. Sprawa
ciągnie się od listopada. Kiedy
patrzę na ten odkurzacz, nic
mi się nie chce.
Czy kobieta podda się?
Nie zamierza. Wspólnie z koleżanką, która jest w podobnej
sytuacji, planują pozew zbiorowy przeciwko tej firmie. Są
już umówione na spotkanie
z prawnikiem. Rozmawiały
również z Ewą z Chwałowic.
Liczą, że po publikacji tego
artykułu zgłoszą się kolejne
osoby, które czują się poszkodowane. Dla tych czytelników
podają numer kontaktowy:
724 150 333. Kiedy wysyłaliśmy ten artykuł do druku,
zgłosiła się kolejna poszkodowana...
Agnieszka Herba

powiatowa@gmail.com

Sprawa kosmetyczki
znów w sądzie
Wrocław/Oława

Postanowienie
Sąd Okręgowy we
Wrocławiu Wydział IV Karny
Odwoławczy uchylił wyrok,
uniewinniający oławską
kosmetyczkę, oskarżoną
o nieumyślne spowodowanie
poparzenia skóry na twarzy
klientki
Apelację wnieśli prokurator i pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej. Sąd
wyższej instancji uchylił
zaskarżony wyrok i przekazał go Sądowi Rejonowemu
w Oławie, do ponownego
rozpatrzenia. Zdaniem Sądu
Okręgowego apelacje zasługiwały na uwzględnienie,

ponieważ nie uwzględniono
wszystkich okoliczności, co
mogło spowodować, że Sąd
Rejonowy nie zbadał ich
szczegółowo. Uznał wyjaśnienia oskarżonej za wiarygodne i na podstawie jej
wyjaśnień zrekonstruował
przebieg wydarzeń w gabinecie kosmetycznym. Sąd
Okręgowy stwierdził, że Sąd
Rejonowy nie odniósł się
wcale do dowodów, które
czynią prawdopodobną wersję pokrzywdzonej.
W ocenie wrocławskiego
sądu, nie wyjaśniono także
pierwotnej przyczyny poparzenia twarzy poszkodowanej oraz dopuszczono się
uchybień w postępowaniu
dowodowym i oceniającym
te dowody.
(MON)
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19 września od godziny 8.00 do
11.00 odbędzie się debata organizowana przez Komendę Powiatową
Policji w Oławie. Tematem spotkania
będą „Sposoby działania sprawców
kradzieży i zapobieganie tego typu
przestępstwom”. Chętnych do rozmowy zapraszamy do Ośrodka Kultury.

REKLAMA

Porozmawiaj
z policją
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Chwała
bohaterom!

Najstarszy żołnierz w powiecie - ppor. Franciszek Pierożek
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W rocznicę
Kilkadziesiąt lat temu
walczyli w obronie
honoru i godności. Dawali
przykład niezłomnej
postawy w walce
o ojczyznę. 3 września
obchodzili swoje święto
To był wyjątkowy dzień.
Weterani i kombatanci poczuli, że mimo upływu lat,
wciąż się docenia to, co zrobili. - Nieważne co za nami,
co przed nami. Ważne, co
w nas - mówił generał brygady
Zbigniew Szura. - W ludziach,
którzy się urodzili po drugiej wojnie światowej, jest
wielka wdzięczność w sercu
dla bojowników o wolność,
demokrację i niepodleglość.
Jest w nas wielki szacunek dla
tego, co zrobiliście. Zawsze
będziemy o tym pamiętać.
Generał podkreślił, że
przy okazji 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej nie
można zapomnieć o tych, którzy nie zawsze są wymieniani.
Chodzi o wybitnych polskich
matematyków - Rejewskiego,
Różańskiego i Zygalskiego,
którzy rozpracowali maszynę

por. Józefa Borowika dekoruje płk Eugeniusz Praczuk

szyfrującą, Enigmę. - Ludzie
tego świata, mówią że dzięki
tym osobom wojna została
skrócona o dwa lata - dodał.
Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia. Krzyż „Za
Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP” przyznano
Gminnemu Kołu Związku
Kombatantów RP i BWP w Domaniowie, staroście powiatu
- Zdzisławowi Brezdeniowi,
żołnierzowi 11 DKPanc. - ppłk.

W oczekiwaniu na wyróżnienia

Stanisławowi Sokołowskiemu,
żołnierzowi 1PSAP - mjr. Błażejowi Lenardowi, skarbnik
Koła w Domaniowie - Elżbiecie
Rudnik-Weinert, członkini
zarządu Koła w Doamniowie Genowefie Drabczak
*
Zarząd Główny Związku
Kombatantów RP uhonorował
„Krzyżem Czynu Frontowego
1 i 2 armii Wojska Poskiego
1943-1945”: prezesa zarządu

Federacji Organizacji Polskich
Pancerniaków - gen. bryg.
Zbigniewa Szurę, dowódcę
1 Brzeskiego PSAP - płk. Jana
Pajestkę oraz kombatantów:
por. Kazimierę Błaszczyk, por.
Józefa Bochenka, Mariannę
Sokołowską.
*
Krzyż „Zwycięzcom
1945 r.” otrzymał kombatant
- ksiądz Franciszek Perliński.
*
„Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na
Kresach Wschodnich II RP”
otrzymali: - por. Kazimiera
Błaszczyk, Marianna Sokołowska, por. Józef Borowik,
Józef Ratajczak, Józef Bochenek.
*
Władze powiatu i miasta
uhonorowały też najstarszego
żołnierza powiatu oławskiego,
ppor. Franciszka Pierożka.
Więcej zdjęć na:

Młodzież przygotowała program artystyczny

Bez
prądu

TEKST I FOT.:
AGNIESZKA HERBA

Deﬁlada w Rynku

powiatowa@gmail.com

Narodowe czytanie
OŁAWA

Rok temu bohaterem był Adam
Mickiewicz. Tym razem cała Polska
skupi się na utworach Aleksandra
Fredry. Chętnych do wspólnego czytania
zapraszamy na tereny zielone Ośrodka
Kultury - w sobotę 7 września, początek
o godz. 13.30

„Narodowe czytanie” to ogólnopolska
akcja, mająca na celu promocję rodzimej kultury, rozwijanie zainteresowań
czytelniczych oraz zbliżenie pokoleń.
W zeszłym roku wspólnie czytano „Pana
Tadeusza”. Oławianie po raz pierwszy
wezmą udział w tej akcji.
(KT)

Jeśli chcesz się przyłączyć do wspólnego czytania Fredry, zgłoś się
z wybranym fragmentem do Oddziału Dziecięcego Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Oławie - do czwartku 5 września.

REKLAMA

www.tauron-pe.pl

Poezja

REKLAMA

* Czernica, 10 września, 8-14,
ul. Ojca Pio, Wojska Polskiego od
Ojca Pio w kierunku Wojnowic
oraz ogrody działkowe;
* Czernica, 16 września, 9-11,
ul. Poprzeczna, Polna, Ogrodowa, Wrocławska 78, 80;
* Miłoszyce, 5 września, g. 8-10,
ul. Ogrodowa, od 11 do 21,
Kościelna od 17 do Ogrodowej;
* Wójcice, 5 września, g.8.30-14.30,
ul. Główna, Bystrzycka, Minkowicka, Polna i Leśna;
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Krzysztof Trybulski
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Natychmiastowego odwołania wójta zażądało Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie
Mieszkańców. (na fot. jego prezes Rolf Michałowski)

- Nie możemy pozwolić, by nas opluwano, bo dalej będą to robić - mówi wójt Jan Kownacki

Mecenas Kownacki kontra doktor Rolf

Gmina Oława

Sesja RG
Radni nie odwołają wójta,
bo nie mają takiego
prawa. Ich zdaniem
nie ma też powodów
do organizowania
referendum w tej sprawie
Natychmiastowego odwołania Jana Kownackiego
z funkcji wójta oraz powołania
zarządcy komisarycznego,
wskazanego przez wojewodę, a także natychmiastowego zwolnienia pracowników
Urzędu Gminy, odpowiedzialnych za przygotowanie
projektów uchwał w zakresie
zagospodarowania przestrzennego - wezwało radnych oraz
przewodniczącego rady Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców. Powód? Zastrzeżenia
pokontrolne NIK (pisaliśmy
o tym w artykule „Raport
NIK pozytywny, ale...” nr 32

GP-WO). W dalszej części
listu stowarzyszenie postawiło
ultimatum - Brak adekwatnej
reakcji Rady Gminy na niniejsze wezwanie do 31 sierpnia
2013 spowoduje nasze natychmiastowe wystąpienie
z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie
odwołania nie tylko wójta, ale
i całej Rady Gminy.
Stowarzyszenie nie czekało do daty postawionego przez
siebie ultimatum. 28 sierpnia
powiadomiło wójta oraz opinię
publiczną o podjęciu inicjatywy przeprowadzenia referendum. Mimo to 30 sierpnia, na
komisji wspólnej, która odbyła
się przed sesją Rady Gminy,
przewodniczący Dariusz Witkowski poinformował o liście
oraz wezwaniu stowarzyszenia
i zainicjował dyskusję radnych
na ten temat.
- Uważam, że nie ma potrzeby organizowania referendum i spełniania zachcianek
Stanowicko-Marcinkowickie-

go Stowarzyszenia Mieszkańców - powiedział radny Mariusz Michałowski. - Żadna
kontrola ani organy kontrolne
nie wykazały błędów w pracy
wójta, Urzędu czy Rady Gminy. Zarzuty stowarzyszenia są
więc bezpodstawne.
- Takim samym prawem,
jak stowarzyszenie wzywa
radnych, ja wzywam stowarzyszenie do zmiany jego zarządu i prezesa - dodał radny
Władysław Grędysz.
Wójt Jan Kownacki tłumaczył, skąd się wzięły zastrzeżenia NIK, dotyczące planu
zagospodarowania przestrzennego gminy i zapewniał, że pod
względem prawnym wszytko
jest dobrze: - Gdyby uchwały
w tej sprawie, były źle sporządzone, nadzór wojewody by to
zaskarżył w ciągu miesiąca,
tymczasem wojewoda zastrzegł
trzy, ale pod względem merytorycznym, bo nie zgadzały się
ze studium. Uchybienia pokontrolne to rzecz normalna, za-

wsze są, a my mamy obowiązek
je wyjaśnić i już to zrobiliśmy.
Tymczasem stowarzyszenie wie
swoje, lepiej niż kontrolerzy.
Zdaniem stowarzyszenia i jego
prezesa wszyscy w tej gminie
i powiecie są skorumpowani,
więc może pan Rolf powinien
mieć swoją prokuraturę w Stanowicach? Każdemu można
przedstawić zarzuty i podać do
prokuratury, ale to nie znaczy,
że jest winny.
Radny Tomasz Niewodniczański nazwał wezwanie
stowarzyszenia szantażem.
Według niego stowarzyszenie
nie działa honorowo, dlatego
radni nie muszą podnosić
rzuconej rękawicy: - Jeżeli
ktoś mi coś zarzuca, niech mi
powie co. Tymczasem pan Rolf
używa dużo mocnych epitetów,
ale nie podaje konkretów.
To bardzo chwytliwe. Wielu
podoba się, jak ktoś komuś dowali, ale gdzie argumenty?
Cytując słowa z kultowego filmu „Sami Swoi” - „sąd

Wątpliwości wokół śmieci

Oława

Ciąg dalszy
Mieszkańcy Oławy płacą
za Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który nie
działa. Ma być czynny od
1 października
- Kiedy jest realna szansa
stworzenia PSZOK? - pytał

Sesja nadzwyczajna
Jelcz-Laskowice

Obrady

radny Arkadiusz Kwiatkowski, na sierpniowej sesji Rady
Miejskiej. - Gdzie do tego czasu można bezpłatnie wywieźć
odpady wielkogabarytowe?
W Gaci nie chcą ich bezpłatnie przyjmować.
To nie jedyne wątpliwości,
jakie pojawiły się w związku
z wprowadzaniem przez miasto zmian w gospodarowaniu
odpadami. Radny Mieczysław Koprowski wskazał na
brak PSZOK, który powinien
działać od 1 lipca. Andrzej
Grzeszczak mówił o różnicach pomiędzy kalkulacją cen

wywozu śmieci, a cena po
przetargu, która jest niższa.
Pytał o możliwość obniżenia
kosztów wywozu odpadów.
Paweł Gwiazdowicz wskazywał na znaczny wzrost kosztów
wywozu śmieci, dla przedsiębiorców. Piotr Regiec poruszył
problem szczurów, które znów
są obecne w piwnicach wielu
budynków - tam, gdzie miasto
wywozi śmieci co 2 tygodnie.
- Nie ma możliwości obniżenia stawki, która się nie
zmieni prawdopodobnie do
końca 2014 roku - odpowiedział burmistrz Franciszek

Październik. - Nasze stawki to
12,50 zł za śmieci segregowane i 18 zł za niesegregowane,
od osoby. Wiele gmin ma
wyższe od nas.
Burmistrz podawał przykłady takich gmin: Lubsza,
Oleśnica, gmina wiejska Oława. W samorządach, które mają niższe stawki, np.
w Strzelinie, pokrywają one
jedynie 75% kosztów wywozu
śmieci. Zdaniem burmistrza,
gminy zrzeszone, mają lepszą
sytuację, a Związek Międzygminny Ślęza-Oława dobrze
skalkulował stawkę. Daje ona

sądem, ale sprawiedliwość
musi być po naszej stronie”,
radny Zbigniew Grędysz
stwierdził, że nie ma sensu
się handryczyć ze stowarzyszeniem, bo będzie to trwało
wieki i zabraknie kadencji,
zanim sprawa się skończy.
Dziwi go, że człowiek, który
tytułuje się doktorem, żąda
od rady działań niezgodnych
z prawem.
Na te słowa z ironicznym
uśmiechem zareagował wójt
Kownacki: - Z niego taki
doktor, jak ze mnie mecenas.
Ja też napiszę list do redakcji,
podpiszę się mecenas Jan
Kownacki i będzie to zgodne
z prawdą, bo taki tytuł przyznał mi jeden ze związków
sportowych. A mówiąc poważnie, nie możemy pozwolić się
opluwać, bo dalej będzie to robił. Za długo pracowałem na
swoją opinię, aby sobie na to
pozwolić. Nie będę chodził na
jego sznurku, dlatego podałem
stowarzyszenie do sądu.

Po wysłuchaniu opinii
radnych na sesji, głos zabrał
przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Witkowski. Stwierdził, że rada nie ma podstaw
prawnych do spełnienia żądań
stowarzyszenia. - Nigdy nie
sugerowałem radnym łamania
prawa i nie mam takiego zamiaru. Według mnie, na dzień
dzisiejszy nie ma też podstaw
do odwoływania wójta. Myślę, że nasze społeczeństwo
jest mądre i nie da się zwieść
grupce ludzi.
Sołtys Starego Górnika
pytała, czy stowarzyszenie
ma prawo zbierania podpisów
pod inicjatywa referendum.
Wójt wyjaśnił, że zbieranie
głosów jest zgodne z prawem,
ponieważ Stowarzyszenie oficjalnie poinformowało go
o inicjatywie referendum: Trzeba tylko dokładnie czytać
nagłówek i sprawdzać, co się
podpisuje.

szansę na skuteczny odbiór
śmieci.
Od 1 października będzie
w Oławie działał PSZOK.
Złożono dwie oferty. Wielkogabarytowe śmieci będą
odwożone do Gaci. W pozostałych ośmiu zrzeszonych
samorządach będą tzw. PSZOK-i ruchome. Burmistrz apelował o cierpliwość, mówiąc,
że system trzeba dopracować.
W dniu zamykania tego numeru gazety, nie wyłoniono jeszcze firmy, która poprowadzi
oławski PSZOK.
Tłumaczenia burmistrza nie
przekonały Andrzeja Grzeszczaka. Różnica pomiędzy kosztami odbioru śmieci a kalku-

lacją to ponad 1 mln zł. Jego
zdaniem, te pieniądze powinny
zostać w mieście. Burmistrz
mówił, że samorządy zrzeszone
w związku międzygminnym to
jeden organizm, to cały system:
- Mówiłem o kosztach globalnych, nie wyliczałem kosztów
dla Oławy.
Piotr Regiec przypomniał,
że burmistrz Oławy i radni RM
powinni interesować się właśnie Oławą, więc warto byłoby
przedstawić taką informację,
z rozbiciem na poszczególne
gminy. Franciszek Październik odpowiedział, że takie
rozliczenia będą możliwe za
pół roku.

Wioletta Kamińska

wkaminska@gazeta.olawa.pl
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Na ponadprogramowym spotkaniu
radni zadecydują między innymi
o przyjęciu programu promocji
zdrowia, zwalczania niepełnosprawności i chorób cywilizacyjnych. Gmina
prawie rok czekała na opinię Agencji
Oceny Technologicznej w tej sprawie.

REKLAMA

Radni i władze gminy zbiorą się
5 września w sali konferencyjnej
UMiG. Początek sesji RM o godz.
12.00
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Kamil
Tysa
Wielu z nas lubi narzekać,
tak po prostu - że nic nie ma,
że nic się nie dzieję. Bzdura!
Na szczęście są inicjatywy,
dzięki którym mogę się upierać, że jest inaczej. Tak tak,
dzieje się. Czytelniku - byłeś
na „Karawanie teatralnej”?
Nie? Żałuj.

Festiwal teatrów ulicznych, który w tym roku zawitał także do sali widowiskowej
Ośrodka Kultury, od pięciu
lat organizuje „Teatr Formy”
Józefa Markockiego. Wziąłem
w nim udział po raz pierwszy.
Żałuję, bo wiele w poprzednich latach straciłem. Już

wiem, że będę jego uczestnikiem za rok. Służbowo, czy
prywatnie - nieważne. Będę bo warto, bo kocham teatr, bo
uwielbiam takie inicjatywy.
Niech nikt nie myśli, że
to impreza wyłącznie dla miłośników teatru. Nic bardziej
mylnego. Podczas spektakli

Strona z drugiej strony
jkaminski@gazeta.olawa.pl

Jerzy
Kamiñski
Na sesji Rady Miejskiej
poinformowano, że w urzędzie działa trzyosobowy
zespół do poprawiania oficjalnej miejskiej strony inter-

netowej, więc będzie lepiej.
I bardzo dobrze, bo nowa
strona chyba nikomu się
nie podoba, a kosztowała
niemało. Ponoć są w tym

zespole sami urzędowi spece
od internetu, wprost jego
fanatycy. To też bardzo dobrze, bo właśnie tacy ludzie
powinni tworzyć strony in-

Stoi i straszy
ebykowski@gazeta.olawa.pl

Edward
Bykowski
Miasto koguta miało trochę
historycznego szczęścia. Przy
dzieleniu powojennych łupów
Stalin równo pojechał ołówkiem
po mapie od Bałtyku w dół, nie
trzymając się skręcającej Odry.
Zachodni sojusznicy nawet nie
drgnęli, bo co im tam Polacy?
Już i tak zabrali nam i dali
Sowietom trzecią część Polski.
Nysa Łużycka stała się na pewnym odcinku rzeką graniczną.
Dzięki temu w dawnej Ohlau
kogut nie piał trochę po polsku,
a trochę po niemiecku, jak to jest
z językami w Zgorzelcu i w Goerlitz. Oława jest polska w całości.

Wschodnia część naszego
miasta, z prawej strony Odry,
jest małą, ale uroczą dzielnicą. Nieco się rozrosła, jest
niewielu odważnych, którym
niestraszne groźby powodzi, bo
to teren tuż za odrzańskim wałem. Są jednak i stare budowle.
Jedna z nich jest tematem
prośby, skierowanej do redakcji. Chodzi o obiekt, który
przeżył wojnę bez uszczerbku
i był użyteczny przez wiele lat.
Miał różnych panów, wykorzystujących salę widowiskową ze
sceną i zapleczem. Miała tam
swoją siedzibę Liga Przyjaciół

Żołnierza, przekształcona po
latach w Ligę Obrony Kraju.
Oławianie chętnie tam chodzili, żeby w coś pograć, zabawić
się, obejrzeć występy. Szczególnie latem, gdy za oknem
śliczna piaszczysta plaża nad
brzegiem wielkiej rzeki.
W tej sali odbył się w 1961
roku pierwszy mecz bokserski - walczyły reprezentacje
województw. Potem znikła
stamtąd działalność kulturalna, byli inni gospodarze, np.
mieli tam magazyn. Wreszcie
założono kłódki, które wiszą
do dziś.

ternetowe. Gdzie jednak oni
byli wcześniej? Dlaczego
nikt z nimi nie konsultował
wyglądu i funkcjonalności tej
strony, zanim trafiła pod osąd
publiczny?
To oczywiście nie jest
najważniejsza sprawa, jaka
powinna nas zajmować, ale jak wiadomo - po wizytówce,
po wyglądzie zewnętrznym
często ocenia się resztę.
A dziś taka urzędowa
strona w internecie to okno
na świat. I chcielibyśmy, aby
Zniszczone okna trochę
zabezpieczono, ale przez niektóre od podwórza przełazi kto
chce i ma salę do dyspozycji.
A tam strach patrzyć. Wszystko, co metalowe, doszczętnie
wyrwane, podobnie jak z zabytkowej studni na podwórku.
To przecież szansa na piwo,
a sklep tuż za rogiem. No i pobiesiadować można, nawet na
wolnym powietrzu, nie bacząc
na ciszę nocną. Skarżącym
się na to mieszkańcom trudno
zrozumieć, że nie mogą tam
trafić informowane służby
porządkowe. Toż to przy samym odrzańskim moście! Ale
od strony rzeki dawna sala
LPŻ i LOK pięknie zarośnięta
bujną zielenią i nawet miło
spacerować wałem. Na dawnej
plaży też gęstwina, ale kto dziś
chciałby się kąpać w brunatnej
wodzie? Za to można pooglądać kaczki, szczególnie urocze
z mostu.

Józef Markocki w czasie spektaklu „Kucharz na ostro”

przez to okno dało się coś
ciekawego zobaczyć.
Wiem, co piszę, bo od kilkunastu lat mamy powiatowy
portal. I wiem, ile przygotowań potrzeba, konsultacji,
przymiarek, aby wszystko
chodziło jak trzeba. I choć
nasz portal jest chyba jednak
nieco bardziej obszerny niż
urzędowa strona miasta, to
zapłaciliśmy za niego parę
razy mniej. Można? Można.
No, ale my wydajemy prywatne pieniądze. Wiem, wiem,

przetargi... Ileż razy słyszymy takie usprawiedliwienie
dla urzędniczej niemocy.
A przecież czasem wystarczy
popytać innych, poszukać
w sąsiedztwie, skorzystać
z gotowych rozwiązań, które już dobrze funkcjonują.
W końcu takich urzędów jest
w kraju parę setek, więc...
Co znaczące, szefowa
miejskiej promocji, która
zapowiadała te zmiany, znów
nie zabrała głosu w swojej
sprawie.

Monika Gałuszka-Sucharska

ktysa@gazeta.olawa.pl

Kiedyś była tu piękna sala

A w dawnej sali widowiskowej czasem hasają
dzieci. To cud, że jeszcze
nikogo nie trafiły płyty
z walącego się sufitu. Niektóre już spadły, inne jeszcze wiszą i dyndają, a nie
wiadomo kiedy rąbną na
podłogę, gdzie jest rumowisko. W sam raz na dziecięce
zabawy.

Trudno dociec, czyja to
teraz własność. Mieszkańcy oławskiego Zaodrza i z
drugiej strony rzeki mają
kilometry do najbliższego
obiektu tzw. masowej kultury. Czy nie zasługują na to,
żeby o nich zadbać, właśnie
pod tym względem? Budynek
wciąż stoi. I straszy...

KRESK¥...

Grzegorz Pepaś

Karawana? Warto!

świetnie bawiły się dzieci,
podobnie jak młodzież i osoby starsze. Aktorzy często
wchodzili w interakcje z publicznością, co spotykało się
z bardzo pozytywnym odbiorem. Spektakle były różne, ale
w żadnym nie brakowało luzu
i humoru.
Brawa - dla „Teatru Formy” i dla Józefa Markockiego
za ten festiwal. Brawa także
dla Urzędu Miejskiego, który
wsparł tę imprezę. Kolejna
karawana za rok. Wszyscy,
narzekający na brak atrakcji
powinni się na niej znaleźć.
Bo warto.

36/2013

Jerzy Kamiński
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„My Box” już, „McDonald” w październiku

Na pierwszą oławską restaurację sieci McDonald poczekamy do października

Park handlowy „My Box” już gotowy na przyjęcie klientów

OŁAWA

Inwestorem obiektu jest
Retail Park Oława Sp. z o.o.
z grupy Eyemaxx Real Estate, założonej w połowie
lat 90. ub. wieku, przez Michaela Müllera, zajmującej
się realizacją nieruchomości
komercyjnych w Europie
Środkowej i Wschodniej,
szczególnie w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji
i obecnie w Polsce. Realizuje obiekty dla międzynarodowych i regionalnych
sieci handlowych i hipermarketów, takich jak C&A,
Intersport, Rewe, Bauhaus,

Handel
Otwarcie pierwszego
w Polsce parku handlowego pod szyldem „My
Box” w Oławie już wkrótce. Kilkaset metrów dalej,
przy rondzie, trwają
ostatnie prace budowlane
przy pierwszej oławskiej
restauracji sieci
McDonald

Mieszkańcy Oławy już 5
września będą mogli zrobić
pierwsze zakupy w tzw.
parku handlowym „My
Box” przy ulicy ks. Kutrowskiego. Podczas oficjalnego
otwarcia, które rozpocznie
się o godz. 15.00, zaplanowano promocje w nowo
otwartych sklepach, a także
koncerty z hitami lat 90.
oraz z największymi włoskimi przebojami, konkursy
z nagrodami i miasteczko
z animacjami dla dzieci.
Koncepcja parków handlowych „My Box” realizo-

wanych w Polsce, polega na
tym, że klienci wchodzą do
każdego lokalu bezpośrednio z parkingu. W obiekcie
znajdują się obecnie cztery sklepy marek branży
odzieżowej, obuwniczej,
sportowej i elektronicznej
RTV/AGD - Deichmann,
Euro RTV AGD, KIK
i Martes Sport. Jest jeszcze
piąty lokal, który na razie
pozostanie pusty - trwają
rozmowy z potencjalnie
zainteresowanymi firmami,
których inwestor nie chce
ujawniać.

Takko, Deichmann i Rossmann. Generalnym wykonawcą inwestycji My Box
w Oławie jest firma Skanska.
*
Budowa restauracji
McDonald w Oławie przy ul.
ks. Kutrowskiego jest już na
ukończeniu. Zgodnie z planem, lokal ma być otwarty
jesienią. - Nie ma opóźnień zapewnia kierownik budowy
i wykonawca budynku Henryk Halemski. - Otwarcie
będzie w październiku.
W tym roku sieć McDonalda otworzyła z sukce-

dz. 15:00 w Oławie,
go
od
13
20
9.
.0
05
k,
te
ar
w
Cz
Box Oława
iego 50, My• nied
ul. Ks. Kutrowiedzsk
ziela: 10.00-19.00
iałek-sobota: 10.00-20.00

4
- nowe sklepy w parku
handlowym „My Box”,
a wkrótce piąty
sem siedem restauracji,
a sześć kolejnych jest aktualnie w budowie. Niedawno
otwarto restaurację w Sochaczewie - jest to 308. restauracja tej marki w naszym kraju
(ck)

Spodnie damskie
różne modele, style i kolory,
na zdjęciu przykładowy model,
rozmiary: XS/S-L/XL, sztuka

Godziny otwarcia: pon

Koszulki chłopięce
z długim rękawem
100% bawełny,
rozmiary: 92/98-122,
sztuka

Swetry damskie z dzianiny
rozmiary: 36-42, sztuka

www.kik-textilien.com
Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik-textilien.com/shop/pl • Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco! KiK Textil Sp. z o.o. · ul. Modrzewskiego 15/17 · PL 50-156 Wrocław • Artykuły dostępne do wyczerpania zapasów.
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Koszulki dziewczęce
z długim rękawem
różne wzory,
rozmiary:
92/98-122,
sztuka

Swetry męskie
z dzianiny
rozmiary:
S-XXL, sztuka
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Księdzu prałatowi Stanisławowi Bijakowi za odprawienie mszy
pogrzebowej, ostatnią posługę kapłańską i odprowadzenie na
miejsce wiecznego spoczynku

remont głównej alei i wielu
bocznych, zarówno na starym jak i nowym cmentarzu,
uporządkowano teren przy
„starym” cmentarzu, wykonano nowe bramy, odwodniono
nowy cmentarz, wytyczono
ok. 20 miejsc na nowe murowane grobowce na „starym”
cmentarzu.
Jednocześnie zdajemy
sobie sprawę, jak wiele jest
jeszcze do zrobienia. Słuchamy wszystkich krytycznych
uwag. Podczas posiedzenia
komisji, poświęconego problematyce cmentarzy, pan
Kordys stwierdził, „że nie
oczekuje pisemnej odpowiedzi, bo wystarczy mu to, co
usłyszał”. Mimo to wysłano
ją w sierpniu.
Natomiast odpowiedzią na
stwierdzenie pana Kordysa, że

serdeczne podziękowania składają córki i syn z rodzinami

Państwu Janinie, Stanisławowi i Robertowi Jaśnikowskim
oraz pracownikom zakładu pogrzebowego za przygotowanie
uroczystości pogrzebowych

śp. Erny Puzio-Drews

składa Rada Nadzorcza „Społem” Oława spółka z o.o.

arch. OUTW

serdeczne podziękowania składają córki i syn z rodzinami

Ojca

Wyszczególnienie
2010
2011
2012
I półrocze 2013
Ogółem

Na wydatki składają się
opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, wynagrodzenie zarządcy, wywóz
nieczystości i konserwację

27 sierpnia pożegnaliśmy na
zawsze naszą koleżankę z OUTW
- Kazię Kowal. Zapamiętamy
Ją niezwykle twórczą i pełną

Pani Alicji Grabarz wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty

Ojca

składają prezes zarządu i pracownicy
„Społem” Oława spółka z o.o.

składają dyrektor, grono pedagogiczne oraz pracownicy
ze Szkoły Podstawowej i NZWP w Chwalibożycach

Serdeczne podziękowania Wspólnocie Żywego Różańca
przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, studentom
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bliskim, znajomym oraz
wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

W dniu 24 sierpnia 2013 zmarła
emerytowana nauczycielka naszej szkoły
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składa najbliższa rodzina. Do wspólnej modlitwy w intencji
śp. naszej mamusi zapraszamy
w dniu 29.09.2013 r. o godz. 1130 w kościele Piotra i Pawła
w Oławie.

bie ekshumacji i przenoszenia
ludzkich szczątków na „nowy”
cmentarz. Nie zamierzamy
powiększać „starego” cmentarza, ani budować nowych
grobów na części cmentarza
„radzieckiego”. Miasto poniosło znaczne koszty, aby na
cmentarzu przy ul. Ofiar Katynia stworzyć miejsca na godny
pochówek naszych zmarłych.

Dochody
154 445,00
196 377,02
176 979,00
94 452,00
622 253,02 zł

Natomiast nie zamierzamy likwidować na „starym”
cmentarzu, jak chce pan Kordys, grobów, które istnieją,
a ich właściciele nie życzą so-

czy rolę sprytnego kota z bajki
dla dzieci o „Kocie w butach”,
granego kilkakrotnie.
Kazia zagrała w nim ostatni
raz w grudniu 2012, w Stanowicach, już walcząc z chorobą.
Pokochała scenę, aktorstwo
i recytację poezji. Pokazywała
to na różnych uroczystościach
uniwersyteckich i konkursie
recytatorskim w Oleśnicy, w filmowym nagraniu „Studia 44”

energii. Głównie
jako aktorkę naszego uniwersyteckiego teatru
„Nota Bene”.Grała
w nim od początku, przez cztery
lata. Jako reżyser
tej grupy teatralnej
wysoko cenię jej
malowniczą rolę
Telezji w „Procesie o cień osła” F.
Durrenmatta, pełnego kobiecości
narratora z „Kobiety” J. Chmielewskiej, którą
graliśmy kilka razy w Oławie
i okolicach oraz we Wrocławiu,

Koleżance Joannie Laskowskiej-Gulla wyrazy współczucia
i słowa otuchy w związku ze śmiercią

śp. Kazimiery Kowal

Wydatki
333 480,04
256 578,35
248 303,23
185 357,02
1 023 718,64 zł

Wspomnienie o Kazimierze Kowal

śp. Erny Puzio-Drews

Pani Joannie Laskowskiej-Gulla
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

sieci wodnych oraz remonty.
W następnych latach
zamierzamy kontynuować
remonty pozostałych alejek, naprawić mur „starego” cmentarza oraz zakupić elektroniczny program
do prowadzenia ewidencji
i zarządzania cmentarzami.

„cmentarz zarabia na swoje
utrzymanie m.in. z pobieranych opłat, a te pieniądze
powinny być wydane nie tylko
na jego bieżące utrzymanie,
ale też na remonty, modernizację, bezpieczeństwo itd.”
niech będzie zestawienie wydatków i wpływów z opłat
cmentarnych, z ostatnich
trzech lat.

Dopłata z budżetu
179 035,04
60 201,33
71 324,23
90 905,02
401 465,62 zł

Niech nasza pamięć
o Nich i modlitwa zawsze im
towarzyszą.
Witold Niemirowski

zastępca burmistrza

wraz z grupą „Nota Bene”, promującym oławską Bibliotekę,
a nawet zagrała w „Trudnych
sprawach” Polsatu. W końcu
opublikowała swoje serdeczne
bajki - „Bajki babci Kazi”. To
był jej sposób na życie. Zapamiętamy taką twórczą i piękną,
jak na zdjęciu, które Jej zrobiłam rok temu, gdy dzieliłyśmy
wczasowy pokój, zapamiętamy.
Bożena Potoczny oraz koleżanki i koledzy z Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.

Przyjaciołom i wszystkim, którzy łącząc się z nami w bólu
okazali wiele serca, życzliwości i duchowego wsparcia
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej naszej kochanej
Mamy, Babci i Prababci

śp. Erny Puzio-Drews
serdeczne podziękowania składają
córki i syn z rodzinami

Odeszli

śp. Kazimiera Kowal
wychowawczyni wielu pokoleń uczniów. Po przejściu na
emeryturę pozostała bliska edukacji poprzez aktywny udział
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie realizowała
swoje pasje.
Była oddaną matką i babcią, zbyt szybko wielu z nas straciło
koleżankę i przyjaciela. Łączymy się w bólu i smutku z rodziną
naszej koleżanki. Emerytowani i obecni pracownicy Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie
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taką licencję, może startować
w przetargu na zarządzanie
cmentarzami komunalnymi.
Jedynym kryterium przetargu jest cena za zarządzanie cmentarzem i oczywiście
posiadanie odpowiednich
kwalifikacji. Firma wygrywająca przetarg zarządza
cmentarzami komunalnymi,
zgodnie z umową, w której
jest dokładny zakres obowiązków zarządcy. Zarządca
realizuje zadania zawarte
w umowie. Nadzór nad sposobem zarządzania pełni wydział GKMiOŚ. W ostatnich
latach, z roku na rok poprawia
się estetyka cmentarzy. Wykonano następujące prace:
przygotowano teren pod nowe
kwatery na cmentarzu przy ul.
Ofiar Katynia, wyremontowano dwie kaplice, wykonano

Zbulwersował mnie kolejny list pana Janusza Kordysa,
opublikowany w „GP-WO”
z 22 sierpnia, dotyczący sprawy cmentarzy komunalnych
w naszym mieście. Choć autor
listu kieruje go do przewodniczącego Rady Miejskiej,
jednak cały czas podaje wiele
nieprawdziwych informacji
i sugestii, dotyczących mnie.
Długo zastanawiałem się, czy
odpisać na te artykuły (nie
jestem zwolennikiem „gazetowej przepychanki”), ale pan
Kordys ze swoimi nieprawdziwymi stwierdzeniami poszedł
za daleko.
Oławskie nekropolie od
roku 2003 są zarządzane przez
podmiot, posiadający licencję zarządcy nieruchomości
(cmentarz stanowi też nieruchomość). Każdy, kto ma

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

24 VIII
25 VIII
24 VIII
26 VIII
28 VIII
28 VIII

Oława
- Kazimiera Kowal
- Stanisława Pawełków
- Agnieszka Żygłowicz
- Zofia Stupień
- Stanisław Kucharski
- Józefa Gładcka-Wieliczko

- ur. 1949
- ur. 1925
- ur. 1952
- ur. 1928
- ur. 1948
- ur. 1924

28 VIII
31 VIII

Jelcz-Laskowice
- Wacław Mackiewicz
- Jan Kramarczyk

- ur. 1932
- ur. 1940
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Dajmy spokój zmarłym!

Echa naszych publikacji
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Oława

Festiwal
Zespół Le Mystère des
Voix Bulgares wystąpi
9 września, w kościele
pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła

Wratislavia Cantans
Koncert odbędzie się w ramach 48. Międzynarodowego
Festiwalu Wratislavia Cantans. Tajemnica Bułgarskich
Głosów (polska nazwa grupy)
to jeden z najbardziej cenionych na świecie zespołów
folklorystycznych. Żeński
chór z Bułgarii dał już ponad

1200 koncertów, które zawsze
spotykały się z pozytywnym
odbiorem słuchaczy. Grają
już sześćdziesiąt lat, niektóre
artystki są w zespole od czterech dekad. Zaśpiewają pieśni
ludowe o miłości oraz włoskie
utwory renesansowe. Początek
- o godz. 19.00.
(kt)

arch. OK w Oławie

Domaniów

Wkrótce
Najbliższa sesja RG odbędzie się 5 września
Radni zajmą się sześcioma
uchwałami. Pierwsza dotyczy
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu zmarłego niedawno radnego Fryderyka Bochenkiewicza.
Trzy następne - zmian w bu-

Le
Mystère
des Voix
Bulgares

Zmiany w Radzie Gminy
dżecie, wieloletniej prognozie
finansowej gminy oraz zmian
w statucie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Radni
rozpatrzą także sprawę realizacji projektu „E-usługi warunkiem wzmocnienia potencjału
JST”. Kolejnym punktem jest
uchwała w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy
Domaniów. Radni wysłuchają

sprawozdania z działalności
wójta w okresie pomiędzy sesjami oraz zgłoszą zapytania,
interpelacje i wolne wnioski.
Sesja RG Domaniów, zwołana przez przewodniczącą
Elżbietę Rudnik-Weinert, rozpocznie się o godzinie 13.00,
w budynku Gminnego Centrum
Kultury.
(NAJ)
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informacje

URZ¥D MIASTA I GMINY

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

JELCZ-LASKOWICE

36/2013

strona dofinansowana
z budżetu miasta i gminy
Jelcz-Laskowice

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

BURMISTRZ JELCZA-LASKOWIC ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 8/1, AM-44,
położonej przy ul. Polnej w Jelczu-Laskowicach. Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z w/w nieruchomością.

Położenie i oznaczenie
nieruchomości
Jelcz – Laskowice, ul. Polna,
działka nr 8/1, AM- 44
obręb Laskowice,
powierzchni a 0,0751 ha
KW 24518

Przeznaczenie
nieruchomości
Dla przedmiotowej nieruchomości brak
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
teren przedmiotowej działki leży w obszarze
terenów zainwestowanych o wiodącej funkcji
mieszkaniowej.

Cena
wywoławcza
/zł./

68 000

Wadium
/zł./

Minimalne
postąpienie
/zł./

3400

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24, na tablicy ogłoszeń „Geodezja i Gospodarka
Gruntami” został wywieszony na okres od dnia 29.08.2013 r. do dnia 19.09.2013 r. wykaz nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Jelczu-Laskowicach
przy ul. Oławskiej 249, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, na podstawie zarządzenia Burmistrza Jelcza-Laskowic
z dnia 16.07.2013 roku o nr BN.0050.564.2013.
Z up. Burmistrza
Piotr Stajszczyk

Z-ca BurmistrzaJelcza-Laskowic.

680

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na
terenach osiedla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, mająca kształt nieregularnego
wielokąta.
Bezpośredni dojazd do działki drogą o nawierzchni
z kostki betonowej –ul. Polna, Jelcz-Laskowice.

1. Przetarg odbędzie się 16 października 2013 roku o godz. 9.30
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice ul. Wincentego
Witosa 24 - pok. nr 16.
2. Przetarg jest ograniczony z uwagi na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania nieruchomości.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie
uczestnictwa w przetargu do dnia 9 października 2013 r., które
powinno zawierać:
a) w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko; numer i serię dowodu
osobistego; adres zamieszkania lub jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot nazwę i adres firmy, dane osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej -stosowne pełnomocnictwo,
b) aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
bezpośrednio sąsiadującej z nieruchomością będącą przedmiotem
przetargu,
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w terminie
do dnia 9 października 2013 roku na konto: Bank Spółdzielczy
w Oławie O/Jelcz-Laskowice nr 39 9585 0007 0020 0209 7563
0002.
W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki oraz nazwę
obrębu. Za dokonanie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania
na koncie tut. Urzędu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra
zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Osobom, które przegrały przetarg, wpłacone wadium zwraca się
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
5. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie
wywieszona na tablicy ogłoszeń „Geodezja i Gospodarka Gruntami” I piętro w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, nie później niż
dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a ponadto osoby
prawne w celu przystąpienia do przetargu zobowiązane są do okazania dokumentu upoważniającego do działania w jej imieniu a także
uchwały odpowiedniego organu w sprawie nabycia nieruchomości.
7. Przy sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od
towarów i usług - art. 43, ust. 1, pkt 9.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.
9. Cena sprzedaży nie uwzględnia kosztów okazania granic nabywanej nieruchomości, które może być wykonane przez uprawnione
osoby za odrębnym wynagrodzeniem.
10. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia
nieruchomości.
11. Termin dokonania wpłaty ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia
umowy sprzedaży przed jej podpisaniem. Za dokonanie wpłaty uznaje
się datę uznania na koncie Urzędu.
12. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Burmistrz
Jelcza-Laskowic zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli
osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulegnie przepadkowi.
14. Koszty notarialne oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
15. Informacje w sprawie przetargu udzielane są w tut. Urzędzie pok. 14 lub telefonicznie - tel. 71-381-71-56.
16. Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu z ważnej przyczyny.

Z up. Burmistrza
Roman Litwicki

Kierownik Wydziału
Architektury i Nieruchomości
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Już w najbliższy weekend
rozpoczną się obchody
jubileuszowe.
Międzynarodowy zlot zabytkowych pojazdów, koncerty
muzyki rozrywkowej, konferencja o istocie decentralizacji,
mecz piłki nożnej i ręcznej
samorządowców, zawody
wędkarskie i edukacyjna gra
miejska...
Tak w telegraficznym skrócie można opisać zaplanowane na wrzesień, a szykowane
od kilku tygodni, wydarzenia
z okazji jubileuszu 15-lecia
powiatu oławskiego. Przygotowania do obchodów idą pełną
parą i weszły w fazę finałową.
Centralne obchody z największą kumulacją imprez
odbędą się 6 i 7 września (piątek i sobota). Nadchodzący
wielkimi krokami urodzinowy
weekend powiatu, zwieńczy
sobotni (7 września) pokaz
fajerwerków. Do przybycia
na uroczystości rocznicowe,
w imieniu władz samorządowych, zapraszają przewodnicząca Rady Powiatu Bożena
Worek i starosta oławski Zdzisław Brezdeń:
- Zapraszamy wszystkich
mieszkańców i gości, którzy
w tym czasie będą przebywać
w powiecie, do wzięcia udziału
w dwudniowej imprezie, którą
chcemy uczcić przypadający
w tym roku kryształowy jubileusz istnienia powiatu oławskiego. Przygotowaliśmy różnorodne atrakcje na scenie i poza
nią, na Miasteczku, dlatego
jesteśmy przekonani, że każdy
znajdzie dla siebie w programie
coś interesującego.
Początek jubileuszu
- 6 września
W ramach obchodów jubileuszowych nie zabraknie
imprez oficjalnych, rozrywkowych. Rozpoczynamy
6 września o godz.10.00.
w hotelu Oławian, przy ul.
Sikorskiego, konferencją pt.
„Przyszłość samorządu powiatowego z perspektywy 15

Rozpoczyna się kolejny
rok szkolny, pełen nowych
wyzwań, twórczej pracy i intensywnej nauki, który zaprocentuje dopiero po dłuższym
okresie. Dla uczniów będzie
to czas rodzenia się przyjaźni, poznawania i rozwijania
pasji, odkrywania talentów,
zdolności i swoich mocnych
stron. Drodzy uczniowie niech spełnią się wszystkie
plany, a młodzieńcza chęć
naprawiania świata zaowocuje
wartościowymi dokonaniami.
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Powiat oławski obchodzi piętnaste urodziny
lat funkcjonowania”. Wykład
pt. „Istota decentralizacji”
wygłosi sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału
Konstytucyjnego, współautor
Ustawy o samorządzie terytorialnym. Drugi wykład, dotyczący przyszłości samorządów terytorialnych w Polsce,
przygotował Marek Wójcik,
zastępca sekretarza generalnego Związku Powiatów
Polskich. Artystycznym urozmaiceniem konferencji będzie
recital Dominika Maciążka,
laureata nagrody „Absolwent
Szkoły Artystycznej”,
przyznanej w ramach
powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2011
roku.
W trakcie konferencji zostanie otwarta wystawa fotografii
Grzegorza Bobrowicza, ukazująca piękno przyrody powiatu
oławskiego. Nadarzy
się zatem świetna okazja, aby porozmawiać z
autorem zdjęć. Osoby,
które zechcą przetestować posiadaną wiedzę
o powiecie i jego strukturach,
zachęcamy do udziału w quizie
wiedzy samorządowej, który
rozpocznie się o godz. 16:00,
w Starostwie Powiatowym.
Piątkowe popołudnie może
dostarczyć dużą dawkę adrenaliny, szczególnie osobom
biorącym udział w zabawie pod
nazwą „Wielka Oławska Gra
Miejska - poznaj swój powiat”,
która rozpocznie się o 17.00
i potrwa około dwóch godzin.
Przypomina ona podchody
i jest realizowana w konwencji
gry terenowej, odbywającej się
w różnych częściach miasta.
To dopiero pierwszy dzień obchodów, w sobotę imprezowa
karuzela nie zwolni, a wręcz
nabierze tempa.

Wehikuły, jakich
nie znacie
W sobotę 7 września, impreza na Miasteczku, rozpocznie się
w samo południe. Zapraszamy
do odwiedzenia „strefy bezpieczeństwa”, w której zobaczymy
symulator dachowania. Będzie
można się przekonać, czym grozi niebezpieczna i brawurowa
jazda samochodem oraz nieodpowiedzialne zachowanie na
drodze. Lekcje bezpieczeństwa,
skierowane głównie do kobiet,
poprowadzi w specjalnym namiocie Robert Moskwa, który

mogą liczyć na grochówkę oraz
wiele innych atrakcji. Dla właściciela zabytkowego pojazdu,
który pokona najwięcej kilometrów do Oławy, organizatorzy
zapewnią 50 litrów paliwa.
Odbędą się m.in. wybory Miss
i Mistera Oldtimera, wybór
najładniejszego i najstarszego
pojazdu zlotu. Siłacze z naszego powiatu zmierzą się także
z ciężarem samochodu żuk,
starając się przeciągnąć pojazd
po linie. Ekspozycja wszystkich
wypielęgnowanych z czułością
i cieszących oko urokliwych

jest nie tylko gwiazdą serialu
„M jak miłość”, ale również
medalistą Mistrzostw Europy
w karate. Obecni o godzinie
14:00 na Miasteczku, będą
mogli się poczuć jakby odbyli
magiczną podróż wehikułem
czasu w przeszłość. Wszystko to
za sprawą Międzynarodowego
Zlotu Pojazdów Zabytkowych.
Z pewnością miłośnicy oldtimerów będą ukontentowani, bo
organizatorzy zlotu spodziewają
się ściągnąć na święto powiatu
nawet 200 perełek starej motoryzacji. Na zlot zgłosił się
posiadacz samochodu, którego
wcześniej właścicielką była
tenisistka Steffi Graf. Do Oławy ma dotrzeć także auto ze
szwedzkiego dworu. Kierowcy

wehikułów potrwa do godziny
18.00.
Prezentacja gmin
i finałowy koncert
Urodziny powiatu oławskiego, to święto wszystkich
instytucji powiatowych, funkcjonujących na jego obszarze. Dlatego podczas imprezy
umiejętności oraz użytkowany
sprzęt zademonstrują policjanci
i strażacy oraz inni przedstawiciele administracji zespolonej
i jednostek organizacyjnych
powiatu. Od godz.15.00 będą
prezentować się na scenie gminy naszego powiatu, promując
swój potencjał gospodarczy,
walory przyrodnicze i dorobek
kulturalny. Będzie nowocześnie i na ludowo. Wystąpią

zespoły: S.I.N (miasto Oława),
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca
„Porębiok” (gmina Oława),
Chór „Jubilat” (gmina Domaniów) oraz zespół hiphopowy MAJK (Jelcz-Laskowice).
O godz.18:00 odbędzie się
występ discopolowego zespołu
CLASSIC, a całość zamknie
o godz. 20:00 koncert gwiazdy
wieczoru - polskiego zespołu
rockowego BIG CYC, obchodzącego w tym roku jubileusz
ćwierćwiecza działalności.
Szykuje się niespodzianka.
Tam trzeba po prostu być!
Sportowo i fotograficznie
Powiat świętować będzie także na sportowo.
Tydzień później, 14 września, o godz. 14.30, na stadionie miejskim przy ul.
Sportowej w Oławie, w ramach obchodów 15-lecia
powiatu oławskiego, odbędzie się turniej piłkarski samorządów. Z kolei,
11 września, na boisku
oławskiego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
odbędzie się mecz piłki
ręcznej pomiędzy „Szczypiorniakiem” a drużyną
samorządowców. Znajdzie
się również atrakcja dla zapalonych pasjonatów wędkarstwa
- 22 września, na kanale Odry,
odbędą się mistrzostwa powiatu
w wędkarstwie spławikowym
- zbiórka zawodników o godz.
7.00.
Intencją organizatorów jubileuszu 15-lecia powiatu było
włączenie do obchodów jak
największej liczby mieszkańców, dlatego już wcześniej
ogłoszono: konkurs pn. „Powiat
Oławski w oczach mieszkańców” (w jego ramach odbyły
się konkursy na: krótki utwór
literacki, esej i prezentację
multimedialną) oraz konkurs
fotograficzny „Wydarzenie-Osobowość- Środowisko”.
Wkrótce zostaną ogłoszone

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
SZANOWNI NAUCZYCIELE, PRACOWNICY OŚWIATY, DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!
U progu roku szkolnego
2013/2014 życzymy wszystkim nauczycielom radości
z dużych i małych sukcesów
oraz wielu pomysłów, pozwalających przekształcać
szkołę w miejsce bezpieczne i przyjazne. Pamiętajmy,
że priorytetem szkoły jest

wychowywanie i kształcenie, a więc oprócz przekazywania wiedzy, jej rolą jest
także kształtowanie postaw
obywatelskich i moralnych,
rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowanie polskiego
dziedzictwa kulturowego,

przy równoczesnym otwarciu
na wartości kultur Europy.
Niech Państwa pasja i profesjonalizm w kształtowaniu
osobowości młodych ludzi
staną się źródłem satysfakcji,
również materialnej.
Rodzicom uczniów życzymy, aby w szkole zawsze

znajdowali partnera, wspierającego starania w zapewnieniu dzieciom jak najlepszych
warunków startu w dorosłe
życie. Pracownikom administracji oświatowej pragniemy
podziękować za trud, bez którego sprawne działanie szkoły
nie byłoby możliwe.

wyniki, a zwycięzcy odbiorą
cenne nagrody.
Starosta dziękuje i zaprasza
na obchody jubileuszowe
Reforma administracji publicznej, która weszła w życie
1 stycznia 1999, wprowadziła
3-stopniową strukturę podziału terytorialnego. Wybory do
Rady Powiatu I kadencji przeprowadzono 11 października
1998 r. Od 1 stycznia 1999 r.
powiat oławski funkcjonuje
w obecnym kształcie terytorialnym.
- Funkcjonowanie administracji samorządowej w dużym
stopniu zależy od osób, które
jej zadania mają realizować,
czyli od urzędników - mówi
starosta Zdzisław Brezdeń. Bez wsparcia pracowników,
ich kompetencji, oddaniu pracy
i gotowości do podejmowania
trudnych zadań, żadnej władzy
nie udałoby się wiele osiągnąć.
Proszę przyjąć słowa uznania
za aktywność i zaangażowanie
w działania, w których centrum
znajduje się człowiek i jego potrzeby. Za kształtowanie samorządności powiatowej, skuteczne rozwiązywanie problemów
mieszkańców, dbałość o dobro
społeczności lokalnej i solidną
pracę na rzecz rozwoju naszego
powiatu serdecznie dziękuję
pracownikom Starostwa, innych
jednostek organizacyjnych powiatu i administracji zespolonej,
a także wszystkim uczestnikom
życia publicznego. Jesteście
Państwo współautorami sukcesów, osiągniętych w minionym
piętnastoleciu. Chroniąc interesy mieszkańców oraz udzielając im wsparcia, pozostajecie
osobami zaufania społecznego.
Jednocześnie zachęcam
do przybycia na uroczystości
jubileuszowe wszystkich mieszkańców gmin, wchodzących
w skład powiatu, bo jest to
nasze wspólne święto.
(WOKL)

W imieniu władz samorządowych powiatu oławskiego
życzymy wszystkim Państwu
dużo zapału i efektów w pracy
i nauce, aby rozpoczynający się
rok szkolny był pełen sukcesów,
osiąganych w atmosferze dobrej
współpracy, cierpliwości i zrozumienia.
Bożena Worek

PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU
W OŁAWIE
Zdzisław Brezdeń

STAROSTA OŁAWSKI
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Strona UM
Trzy osoby pracują nad
zmianą strony internetowej Urzędu Miejskiego,
za którą miasto zapłaciło
(łącznie z ekranami dotykowymi) prawie
63 tys. zł
Krytyka wylała się wielką
falą. Strona internetowa, która
miała być popisowym osiągnięciem Wydziału Promocji
i Współpracy Europejskiej,
jest poprawiana przez 3-osobowy zespół. Kto wchodzi
w skład tego zespołu? Na sesji
Rady Miejskiej, 29 sierpnia,
burmistrz Franciszek Paź-

Wójcice

Zabawa

Miasto poprawia po firmie
dziernik powiedział, że są to
fanatycy internetu i znają się
na tym. Twierdził, że uwagi
do strony internetowej i jej
krytyka są przyjmowane
i przekazywane do zespołu,
a ten wprowadza zmiany
i modyfikuje stronę, w porozumieniu z firmą, która ją
tworzyła.
Jest to „Exaity Group”
w Wrocławia. Z oficjalnej
strony firmy wynika, że
specjalizacją tej firmy nie
są strony internetowe, lecz
witryny, ściany i podłogi
interaktywne, kioski multimedialne, stoły dotykowe,
ekrany, wirtualne spacery
i manekiny. Zajmuje się także
organizacją interaktywnych

imprez oraz projektowaniem
aplikacji. Trzy stanowiska,
wyposażone w ekran dotykowy i specjalną aplikację, zawierającą spacer po mieście
i przegląd strony urzędowej,
zamontowano w ratuszu,
Ośrodku Kultury i „Termach
Jakuba”.
O minusach nowej strony
internetowej mówili radni Mieczysław Koprowski
i Anna Leszczyńska (PO).
Koprowski zwrócił uwagę na brak zapowiadanych
zmian w spacerze wirtualnym - według niego w Oławie znajdują się głównie
ronda. W zakładce nie ma
strony OCKF (brak informacji i pokazania pięknych

obiektów, takich jak kryty
basen i stadion). Brak tłumaczenia na jakikolwiek język
obcy, punkty multimedialne
także zawierają informacje
tylko w języku polskim. Od
nowej strony, są znacznie
lepsze, np.”Term Jakuba”
oraz Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Leszczyńska wskazywała
na słabą grafikę, niewielkie
zastosowanie elementów interaktywnych, brak profesjonalnych zdjęć oraz możliwości rekomendacji strony, brak
zakładek społecznościowych.
Jest to minimalna forma
strony. Radna pytała, czy
obsadzenie na stanowisku naczelnika wydziału promocji

Ksiądz zaprasza do Wójcic

Powiat

Sesja RP
Skarga nauczycielki
na działania dyrektora
Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach stała się
pretekstem do rozważań,
czy koszty włączenia
jelczańskiego gimnazjum
w struktury szkoły nie
były zbyt wysokie
Radni powiatowi, którzy
zajmowali się skargą na dyrektora Edwarda Białowąsa,
uznali skargę nauczycielki za
zasadną w jednym punkcie
i bezzasadną w ośmiu. Niektórych tematów w ogóle nie
podjęli. Uznali, że większością spraw powinien się zająć
sąd pracy, oraz że dyrektor

Nowa strona Urzędu Miejskiego ma być zmodyfikowana

osoby, która nie ma wystarczającej wiedzy z dziedziny
reklamy, marketingu i PR-u,
było słuszną decyzją?
Burmistrz niechętnie odpowiadał na pytania dotyczące strony, a na pytania
radnej Leszczyńskiej, nie
odpowiedział wcale.

Oława

Rewolucja
w przedszkolach

Kamil Tysa

Zgodnie z nowymi
przepisami, za każdą
godzinę, wykraczającą
poza bezpłatną podstawę, rodzice zapłacą
złotówkę

Członek rady parafialnej Marian Pawłowski i ks. proboszcz Paweł Stypa

- Będzie to szczególny
czas, połączony z odpustem
parafialnym - mówi ks. proboszcz Paweł Stypa. - Li-

czymy na liczny udział w festynie.
Organizatorami są Miejsko-Gminne Centrum Kultury

w Jelczu-Laskowicach, ks.
proboszcz Paweł Stypa oraz
Rada Parafialna.
(kt)

Niedawno prezydent
Bronisław Komorowski
podpisał ustawę, na mocy
której ponadprogramowa
godzina pobytu dziecka
w przedszkolu nie może
kosztować więcej niż złotówkę. Gminy muszą zmie-

Kto jest nauczycielem drugiej kategorii?
nie naruszył prawa, a zdecydowana większość zarzutów,
zawartych w skardze, ma
charakter interpersonalny.
Relacje na linii pracodawca pracownik, nie powinny być
przedmiotem działań komisji.
Zdaniem Ewy Szczepanik
(BBS), nie byłoby tej skargi,
gdyby nie działania Rady Powiatu, a dokładniej - połączenie dwóch placówek - o odmiennych stylach kierowania
i zarządzania ludźmi - w jeden
organizm. Skargą jest pokłosiem tej uchwały, przeciw której głosowała radna. Starosta
Zdzisław Brezdeń uznał, że
słowa radnej są na wyrost i nie
powinno się wiązać konfliktu
personalnego z włączeniem
gimnazjum do struktur Zespołu Szkół. Krystyna Cecko
(BBS) przypomniała, że ona

oraz Ewa Szczepanik optowały za stworzeniem dwóch
szkół, funkcjonujących w jednym budynku. Skoro tego nie
zrobiono, powinno się powołać wicedyrektora do spraw
gimnazjum.
Odmienną opinię na temat
skargi zaprezentowali radni
koalicyjni - Bożena Worek
i Józef Hołyński (Wspólnota
Samorządowa). Przeanalizowano wszystkie elementy
skargi i nie było w niej mowy
o efektach połączenia szkół.
- W tej szkole i z tym dyrektorem, jakość zarządzania jest
z roku na rok gorsza - mówił
Marek Szponar (PO). - Było
to widoczne już w poprzedniej
kadencji. Ten styl zarządzania
spowoduje, że wkrótce będziemy musieli tę szkołę zamknąć.
Jest w niej więcej problemów

Dzień po sesji uaktualniono na stronie bieżące
informacje.
Monika GałuszkaSucharska

msucharska@gazeta.olawa.pl

Złotówka za godzinę

XVI Festyn Parafialny
w Wójcicach odbędzie się
7 i 8 września
Na sobotę zaplanowano
zabawę taneczną przy remizie
strażackiej - od godz. 20.00.
Niedzielne uroczystości rozpoczną się odpustową mszą
świętą w wójcickim kościele pw. Narodzenia NMP o godz. 12.00.
Od 14.00 uczestnicy będą
korzystać z przygotowanych
atrakcji - loterii fantowej, gier
i zabaw dla dzieci i dorosłych
oraz występów artystycznych. Na scenie zaprezentują
się Studio Piosenki Izabeli
Smoleń oraz Big Band Jelcz-Laskowice. Zabawę taneczną
poprowadzi didżej.
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i konfliktów, ale nie ujrzały
one światła dziennego. Jest
to konflikt personalny, ale ma
genezę w połączeniu szkół.
Rozumiem koszty polityczne
koalicji i że trzeba było je ponieść. Pani, która się skarży,
jest jedyną, która ma odwagę, ale trafi na mur koalicji
(...) Nauczycieli gimnazjum
traktuje się jak nauczycieli
drugiej kategorii. Nikt z zarządu powiatu nie sprawdził,
w jakim trybie ta pani została
zwolniona z pracy.
Zdaniem Mirosława
Kuleszy (PiS), tylko jedna
skarga to tani koszt koalicji.
Podobnie jak na posiedzeniu komisji oświaty, część
radnych uznała, że sprawą
powinien się zająć sąd pracy.
Marek Szponar po raz kolejny mówił o stylu rządzenia

szkołą. Pytał, co zrobi zarząd
powiatu, jeżeli zastraszany
i szykanowany nauczyciel nie
wytrzyma i oskarży dyrektora
o mobbing?
- Wchodzi pan na niebezpieczną ścieżkę, sugerując
mobbing w szkole - przestrzegał radnego starosta Zdzisław
Brezdeń. - To nie służy nikomu. Byłbym ostrożny z takimi
stwierdzeniami.
- Jestem ostrożny, co nie
znaczy, że nie mama odwagi
cywilnej, aby mówić o stanie faktycznym - ripostował
Szponar.
Na sesji zabrała także głos
nauczycielka, która złożyła
skargę. Mówiła, że to nie
jest interpersonalny spór, że
dostała upomnienie, które
sąd pracy oddalił (wyrok
jest prawomocny), ale Rada

nić obowiązujące u nich
dotychczas uchwały.
W Oławie Rada
Miejska podjęła uchwałę w sprawie wysokości
opłat za korzystanie z wychowania, dwa lata temu,
ustalając opłatę za każdą
godzinę po przekroczeniu
pięciogodzinnej podstawy
programowej - na 3,20 zł.
29 sierpnia radni podjęli uchwałę, ustalając opłatę
na poziomie 1 zł. Nie zmieniły się zapisy uchwały
dotyczące ulg w odpłatnościach. Są uzależnione
od dochodu rodziny oraz
liczby dzieci z tej samej
rodziny, uczęszczających
do przedszkola.
(MON)

Powiatu nie bierze tego pod
uwagę, także tego, że dyrektor
szafuje karami. Przypomniała
o nieprzyjmowaniu pism od
niej i pytała, czy dyrektora
nie obowiązuje prawo? Niedopuszczalnie jej zdaniem
jest także to, że dyrektor upublicznił jej skargę na radzie
pedagogicznej. Przyznała, że
ta sytuacja jest kosztem połączenia szkół, a nauczyciele
gimnazjum są traktowani jak
nauczyciele trzeciej i czwartej
kategorii. Potwierdza to także
pismo kolejnej nauczycielki
tej szkoły, które trafiło do
powiatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek życzyła
nauczycielom i dyrekcji lepszej komunikacji i porozumienia.
Monika GałuszkaSucharska

msucharska@gazeta.olawa.pl
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ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
ul. Podwale 62
71 733 04 97
www.promedica24.pl

BEZPIECZNA PRACA W NIEMCZECH
OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI

Pracuj z liderem na rynku!

REKLAMA
REKLAMA

Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1
więcej informacji: tel. 666 096 762

REKLAMA

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne !
13 września, godz. 10.00
REKLAMA
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Im mniej gadżetów, tym aktywniejsze dziecko
- Jak długo pracuje
pani w „Tęczy”?
- Prawie 10 lat. Trafiłyśmy tu z koleżanką,
z wrocławskiej przychodni. Od 2008 roku jestem
terapeutką NDT Bobath.
To metoda, stosowana
zarówno u wcześniaków,
noworodków i niemowląt, także u dzieci starszych. Przygotowujemy
małego pacjenta do osiągnięcia samodzielności
- opieramy się na funkcji,
nie zapominając o jakości. Chcemy, żeby dziecko było ruchowo sprawne,
a wzór zachowań był poprawny i funkcjonalny.
- Kiedy ta metoda
jest skuteczna?
- Jeżeli stosuje się ją
od razu, zaraz po urodzeniu. Jest przyjazna dla
dziecka i dla mamy, która
jest z nim podczas rehabilitacji. Większość dzieci
nie płacze, nie ma takich
sytuacji, że musimy przerwać rehabilitację. NDT
Bobath stosuje się przy
schorzeniach neurologicznych, wadach genetycznych i rozwojowych
mózgu. Bardzo dobrze
działa na dzieci z wadami postawy. Ma szerokie spectrum działania
- od dzieci z niewielkimi
wadami do maluchów
z ciężkimi schorzeniami
neurologicznymi oraz ze
sprzężeniami.
- Czy dzieci z niewielkimi wadami da się
wyprowadzić poprzez
rehabilitację tak, że na
dalszym etapie rozwoju
te wady są niezauważalne?
- Tak, im szybciej
rozpoczęta jest taka terapia, tym lepiej. Podstawą metody NDT Bobath
jest bowiem prawidłowa
pielęgnacja nowo narodzonego dziecka: jak jest
podnoszone, przebierane,
nawet sposób układania
go do leżenia i kąpieli.
Ważne jest, aby rodzice
pielęgnowali dziecko według prawidłowych wzorców. Mamy często przychodzą i mówią, że nie
zostały poinstruowane,
jak nosić noworodka. Nie
powinno się dziecka pionizować. Wielu rodziców
sadza dzieci zbyt szybko,
gdy ich gorset mięśniowy
nie jest do tego przygotowany. Konsekwencją

mogą być wady postawy.
Dziecka nie wolno sadzać,
dopóki nie usiądzie samodzielnie. W „Tęczy” rodzic
jest najpierw przeszkolony
pod kątem pielęgnacji - co
i jak robić w domu. Bardzo
ważne jest podłoże na którym leży dziecko, Rodzice
mówią, że po zmianie podłoża albo położeniu zabawki
ich dziecko zupełnie inaczej
i lepiej funkcjonuje. W niektórych przypadkach dzieci
nie muszą chodzić na terapię. To pokazuje, jak ważna
jest początkowa pielęgnacja.
- A wczesna diagnoza?
- Dzieci z asymetrią,
z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym, które są jak najwcześniej zdiagnozowane
i skierowane do lekarza
rehabilitacji, robią ogromne
postępy. Rozwój dzieci musi
być harmonijny - muszą
osiągać po kolei wszystkie
kamienie milowe. Jednym
z etapów jest na przykład
raczkowanie. Terapia dzieci
z zaburzoną koordynacją,
które są reahabilitowane
w ramach wczesnej interwencji, w momencie, gdy
czworakują, stają i robią
pierwsze kroki - opuszczają „Tęczę”. Żegnamy się
z nimi, umawiając się z rodzicami do kontroli. Na tym
polega wczesna interwencja.
- Kiedy rodzice przychodzą do „Tęczy”? Czują się zaniepokojeni, że
z dzieckiem coś jest nie
tak?
- Jest wielu lekarzy
w Oławie, którzy bardzo
wcześnie wysyłają dzieci do lekarza specjalisty,
z komunikatem, że coś jest
nie w porządku. Dziecko
powinno osiągnąć symetrię, kończąc trzeci miesiąc
życia. Powinno na przykład
łączyć rączki. Jeżeli tego
nie potrafi, wtedy pediatra
wysyła mamę na konsultację
do fizjoterapeuty, neurologa, lekarza rehabilitacji.
Te dzieci do nas trafiają. Są
pod naszą opieką do 10., 11.
miesiąca. Problem są dzieci,
które trafiły do nas za późno.
Okres ich rehabilitacji jest
zdecydowanie dłuższy, a co
za tym idzie - maluchy mają
później różne problemy,
np. z mówieniem. Ruch
wpływa bowiem na rozwój
mowy. Większość z nich
dogoni rówieśników, ale
wymaga to dłuższej i bardziej intensywnej terapii.

W wieku szkolnym mogą
się pojawić wady postawy.
Lekarze fizjoterapeuci kładą
duży nacisk, aby wszystkie
zaburzenia rozwoju jak najszybciej wyłapywać.
- Dlaczego to takie
ważne?
- Okres niemowlęcy
trwa od początku drugiego
miesiąca do końca pierwszego roku życia. Charakterystyczną cechą jest bardzo
szybkie wzrastanie dziecka.
Rozwój psychiczny i motoryczny są ze sobą ściśle
związane. Dlatego też tak
ważny jest ten okres. Nie
można czekać, liczy się
każdy dzień. Im szybciej zaczniemy terapię, tym lepsze
osiągniemy efekty.
- Czy tak trudno zobaczyć rodzicom i lekarzom,
że z maluszkiem może być
coś nie tak?
- Nie. Rodzice zgłaszają
się do nas, gdy widzą, że
inne dzieci robią coś, czego ich dziecko nie potrafi,
albo coś ich niepokoi. Np.
gdy maluch śpi w pozycji
banana, albo nie łapie zabawek. Coraz więcej rodziców
zgłasza się szybko - gdy
dziecko ma 2 - 3 miesiące.
Zdarzają się jednak dzieci
roczne. Rodzice ufają lekarzowi pediatrze, ale pewne
rzeczy powinny niepokoić.
Jeżeli dziecko w wieku 10
miesięcy nie potrafi się
obrócić z pleców na brzuch,
jest to ogromny problem.
Istnieje zła tendencja - że
takie dziecko od razu się
sadza, albo nawet stawia.
Nie można tego robić i od
razu je pionizować. Nawet
jeżeli dziecko porusza się
już w pozycji pionowej,
trzeba z nim powrócić przez
kilka dni na podłogę - pokazać prawidłowe wzorce.
Poradnictwo jest niezwykle
ważne. Rodzice często skarżą się, że nikt im tego nie
powiedział. Metoda NDT
Bobath jest logiczna i prosta. Jeżeli rodzice postępują
zgodnie ze wskazówkami,
to dziecko staje się bardziej
aktywne i ruchliwe.
- Na czym polega rehabilitacja? Czy jest bolesna?
- To wspomaganie
i odpowiednie techniki,
nie żadne ćwiczenia czy
masaż, raczej stymulacja
odpowiednich wzorców.
Wykorzystujemy silną stronę dziecka. Nie patrzymy,
czego nie umie zrobić, ale

Anna Borkowska-Szwarc

Jak właściwie pielęgnować niemowlę, żeby zapewnić mu prawidłowy rozwój
i dlaczego kolejność ma znaczenie? Z rehabilitantką ze Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom „Tęcza”, Adrianną Suchocką - rozmawia Monika Gałuszka-Sucharska

Antosia Kukiełka z Janikowa skończyła pierwszy rok życia. Kilka dni temu zrobiła sama pierwsze
kroki. Jest w świetniej kondycji ﬁzycznej. Urodziła się jako wcześniak, w 31. tygodniu ciąży.
Po porodzie otrzymała tylko 1 punkt w skali Apgar. Od roku jest rehabilitowana przez Adriannę
Suchocką (na fot.) metodą Bobath

wykorzystujemy to, co potrafi, żeby aktywować całe
ciało. Nie są to bolesne
ćwiczenia, ale wymagają
od dzieci aktywności. Jeżeli starsze dziecko robi
coś w niewłaściwy sposób, musimy nauczyć go
tego właściwego. Można
to robić przez zabawę, ale
zdarza się, że dziecko nie
chce współpracować, może
się sprzeciwiać. Rola rodziców jest ogromna, bo
oni również muszą pracować z dzieckiem w domu.
Czasem widać po dziecku,
że było za dużo noszone
na rękach, pionizowane.
Taki maluch jest mało aktywny. Jeżeli będziemy
niemowlaka trzymać tylko
w łóżeczku, wózku i na
rękach, to nie nauczy się
prawidłowych zachowań.
W wózku nie przewróci się
na drugi bok, łóżeczko jest
za małe. Musi mieć miejsce
do zabawy i aktywności.
Zniesienie maluszka z łóżka
na podłogę powoduje, że on
jest bezpieczny, pokonuje
przeszkody, podnosi się,
chce gdzieś dojść, bo coś
widzi. To stymuluje jego

rozwój. Dzieci od urodzenia noszone i sadzane nie
mają takiej szansy. Rodzice
często sami powodują, że
dzieci mają problemy, np.
z kręgosłupem. Im mniej
tych wszystkich gadżetów,
chodzików, grających zabawek, tym zdrowsze dziecko
i bardziej ciekawe świata.
Połóżmy dziecko na podłodze, niech czworakuje. To
ważny etap rozwoju - daje
świetną naprzemienność,
dużą rotację, aktywność
mięśni brzucha.
- Dzieci wymagające wczesnej interwencji
to jedno, a jakiego efektu oczekuje się od dzieci
z wrodzonymi wadami
genetycznymi, bądź z chorobami neurologicznymi?
- Najważniejsze jest
uzyskanie funkcji - aby
dziecko w przyszłości mogło się w miarę możliwości
samodzielnie najeść, umyć,
ubrać. To uczenie niezależności. Nie zawsze będzie to
robić tak, jak zdrowe dzieci.
Nie zapominamy o jakości
wzorca, ale nie jest ona
najważniejsza. Rehabilituję
dziewczynkę, która idzie do

trzeciej klasy gimnazjum,
jest po przepuklinie oponowo-rdzeniowej. Sukcesem było, jak usiadła, a teraz staje przy drabinkach.
Spełniło się jej marzenie. Jej radość z ćwiczeń
i postępów udziela się
nam wszystkim. U dzieci
neurologicznych liczy się
każdy krok. Nigdy nie powiedzieliśmy w „Tęczy”
nikomu, że nic więcej nie
da się zrobić. Usprawnia
się bez końca. Mieliśmy
dzieci, które w wieku 10
miesięcy prawie niczego nie potrafiły zrobić,
a teraz - po żmudnej pracy - biegają, wchodzą
na drabinki. Ciężko jest
przewidzieć na początku
rehabilitacji, co dziecko osiągnie. Terapia jest
ogromnie ważna. Gdybym
mogła, dałabym rodzicom
nowo narodzonych dzieci
lekcję instruktażu - żeby
dzieciom nie szkodzili.
Niestety, są też dzieci,
które zostaną w „Tęczy”
jeszcze długo. Będziemy
rehabilitować tak długo,
jak będzie trzeba.
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- Już dawno chcieliśmy wprowadzić e-dzienniki - przyznaje
Małgorzata Łagowska

Powiat

Elektroniczne dzienniki
zastąpią te tradycyjne. Teraz
każdy rodzic będzie mógł
na bieżąco sprawdzać oceny
i frekwencję swojego dziecka
Starostwo Powiatowe
kupiło licencję na e-dzienniki
dla wszystkich czterech placówek ponadgimnazjalnych.
Oławskie Liceum Ogólnokształcące nr 1 zdecydowało
się na system Librus, pozostałe trzy będą korzystać z systemu Vulcan. Nie ma to jednak
większego znaczenia, gdyż
obydwa funkcjonują na tych
samych zasadach, zastępując
w pełni dziennik papierowy.
- Już dawno myśleliśmy o takim rozwiązaniu - przyznaje
Małgorzata Łagowska, naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia
w Starostwie Powiatowym.
- Problemem był jednak brak
odpowiedniej ilości komputerów w szkołach. W tym roku
zdecydowaliśmy się zakupić
sprzęt każdemu nauczycielowi, w każdej ponadgimnazjalnej placówce w naszym
powiecie. Dzięki temu możemy sprawnie przejść przez
zmiany. Wstępnie chcemy,
by przynajmniej przez pierwsze dwa miesiące system
funkcjonował równolegle
z tradycyjnym dziennikiem.
Ostateczna decyzja należy
jednak do szkół.

Czym jest e-dziennik?
To przede wszystkim
duże ułatwienie dla nauczycieli, których ominie czasochłonne podliczanie średnich ocen i frekwencji. To
także komfort dla rodziców,
którzy z każdego kompute-

www.vulcan.edu.pl

Krzysztof Trybulski

www.gazeta.olawa.pl

Dziennik Vulcan

Rewolucja w szkołach
ponadgimnazjalncyh
ra, z dostępem do internetu,
będą mogli skontaktować
się z nauczycielem oraz
sprawdzić oceny i nieobecności swojego dziecka.
System w pełni zastępuje
wersję papierową - rejestruje również tematy lekcji,
oceny klasyfikacyjne i z
zachowania oraz uwagi.
W e-dzienniku gromadzone
są dane osobowe, wraz ze
zdjęciami uczniów, informacje o rodzinie i plany zajęć.
Wprowadzanie elektronicznych dzienników
ma zmobilizować uczniów
do pilnej nauki i regularnej obecności na lekcjach.
Kontrolowana będzie także
praca nauczycieli. Dyrektorzy szybciej będą mogli
sprawdzać dzienniki poszczególnych klas, zobaczyć
realizowane tematy i frekwencję w danej klasie.
To może się nie podobać
uczniom. Młodzież nie lubi
być kontrolowana, a wiele
osób poprawia słabsze oceny tuż przed wywiadówką.
Ona jest często dla rodzica
jedyną okazją do spotkania
z wychowawcą i poznania
ocen potomka. Teraz sprawa
będzie dużo prostsza. Kilka
kliknięć i już - rodzic widzi
całą szkolną aktywność swojego dziecka.

Grono pedagogiczne na tak
Minie trochę czasu, zanim system zastąpi w pełni papierowe dzienniki.

Dyrekcja i nauczyciele nie
kryją entuzjazmu. Zgodnie
przyznają, że e-dzienniki
to dobry pomysł, który po
pewnym czasie może przynieść oczekiwane rezultaty.
- Trzeba iść z duchem czasu
- mówi Jadwiga Braniewska, dyrektor oławskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. - Wybraliśmy e-dziennik firmy Vulcan, który nie przewiduje
żadnych opłat rodziców.
Przynajmniej przez semestr
będziemy równolegle prowadzić dziennik papierowy.
Sam pomysł uważam za
bardzo dobry, choć nie ukrywam, że mamy pewne obawy, co do tego, czy rodzice
będą chcieli z takiego rozwiązania korzystać. Mamy
nadzieję, że tak. Wtedy oceny i frekwencja uczniów
najprawdopodobniej ulegną
poprawie. Czy faktycznie tak
było - powiem panu za rok.
Oczywiście, nadal będziemy
szkołą otwartą dla rodziców,
w takim samym stopniu jak
wcześniej. Nie przestaniemy
organizować wywiadówek
i konsultacji, bo niektóre
sprawy zawsze lepiej załatwić w cztery oczy.
W Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach przeprowadzono kurs pilotażowy
systemu Vulcan w trzech
placówkach, które zdecydowały się z niego skorzystać.
Dyrektor Edward Białowąs
również uważa pomysł elektronicznych dzienników za

wart uwagi. - Najważniejsze, by rodzice chcieli z tego
dziennika korzystać - mówi.
- Tylko wtedy wszystko będzie
miało sens. Po konsultacji
z nauczycielami informatyki
zdecydowaliśmy, że system
Vulcan będzie dla nas najlepszy.
Najbardziej zadowoleni
powinni być nauczyciele
i wychowawcy. Innowacyjne rozwiązanie ma przede
wszystkim im pomagać
w pracy. Potwierdza to Magdalena Maziarz, germanistka
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Jako wychowawca w LO cieszy się, że
system pomoże zwiększyć
kontrolę rodzicielską i ułatwi nużącą pracę pod koniec
semestrów: - Nie będę tęsknić za zwykłym dziennikiem
- przyznaje. - Ten elektroniczny wykorzystywany jest
od lat, więc czas najwyższy
byśmy i my mogli go poznać. Na początku zapewne
pojawią się problemy, ale
każdy jest w stanie opanować
obsługę takiego programu.
Rewolucyjne i rewelacyjne
są efekty wprowadzenia edziennika. To dla nas koniec
z godzinami zliczania tabelek
z frekwencją, średnią ocen
itp. Każdy nauczyciel, o każdej porze, może uzupełnić temat, wpisać oceny i nie musi
marnować czasu na lekcji.
Zwiększa się także kontrola
rodzicielska - rodzice otrzymują dostęp do wszystkich
danych dotyczących dziecka,

mogą sprawdzać oceny, systematyczność uczęszczania
na zajęcia, dostać informacje
od wychowawcy o zebraniu.
Wystarczy podać adres email. To ułatwia nam pracę
wychowawczą. Jestem bardzo zadowolona, że w końcu
następuje ta zmiana. Uczniowie chyba trochę mniej.

Młodzież raczej na nie
Magdalena Maziarz przyznała, że uczniowie nie będą
zadowoleni z tej zmiany. Nietrudno znaleźć potwierdzenia
tej tezy, z którą większość się
zgodzi. Niektórym, choć jest
to zdecydowana mniejszość,
pomysł e-dzienników jednak
się podoba.
- Wydaje mi się, że jeśli
ktoś jest pełnoletni, to nie
powinno się udostępniać jego
danych osobowych, wraz
z ocenami - mówi Paweł Grzęda z Zespołu Szkół w JelczuLaskowicach. - Czy to nie jest
wbrew prawu? Dla mnie ten
pomysł to bezsens. Zostaną
tylko wydane pieniądze na
coś, co tak naprawdę nie jest
potrzebne. Rodzicie, którzy interesowali się swoimi dziećmi,
dalej będą to robić, a ci, którzy
mieli to gdzieś, nadal będą
mieli gdzieś. Nie wiem, czy
pomysł sprawdzi się w naszej
szkole. Nauczyciele często nie
wpisują ocen na bieżąco do
dziennika, a co dopiero do
systemu.
Podobnego zdania jest
Sara Bagińska z oławskiego

Liceum Ogólnokształcącego
nr 1. - E-dzienniki nie są potrzebne - mówi. - To wyłącznie dodatkowe zamieszanie.
Szkoła ponadgimnazjalna
jest przełomowym etapem
w życiu młodego człowieka,
który zaczyna się uczyć już
tylko dla siebie, dla własnej
satysfakcji i z myślą o swojej
przyszłości. To nie podstawówka, w której uczyliśmy
się, by sprawić przyjemność
rodzicom. Jeśli mama i tata
chcą mieć wgląd do dziennika, to mogą po prostu
uczęszczać na konsultacje,
które odbywają się chyba
raz w miesiącu. Ciągła kontrola w postaci e-dzienników
pozbawia nas prywatności.
Inaczej twierdzi Mateusz
Widera, uczeń Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1,
którego cieszy wprowadzenie nowych rozwiązań. - Dla
mnie to fajna sprawa - przyznaje. - Dobrze żyję z rodzicami, oceny też mam dobre,
z lekcji raczej nie uciekam,
więc nie mam powodu, żeby
być przeciw temu. Dodatkowo sam nie będę musiał biegać za nauczycielami, żeby
zobaczyć, co mam do poprawy, czy po prostu sprawdzić
swoje oceny i nieobecności.
Zdecydowanie wygodniejsze.
Na pewno niektórzy będą
mieli mniej luzu. Większość
rodziców tylko dzięki wywiadówkom wie, co się dzieje
z ich dzieckiem. Teraz będą
mogli nadzorować wszystko
z dnia na dzień. Może dzięki
temu też niektórzy będą mieć
mniej zagrożeń na semestr.
U każdego będzie to działać
inaczej, głównie ze względu
na relacje i poglądy na pewne sprawy rodzinne.
Kamil Tysa

ktysa@gazeta.olawa.pl
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Festiwal
„Karawana teatralna”
za nami. Przez dwa dni
oławianie mogli oglądać
polskie i zagraniczne
spektakle

„Teatr Nikoli” - „Święto kucharza”

tym razem plenerowy występ,
był zagraniczny - czeski „Teatr Cirkus Trochu Jinak” odegrał sztukę „Cirkulum”. „Ka-

rawanę teatralną” zakończył
„Kucharz na ostro” wystawiony przez „Teatr Formy”. Na
koniec czekała uczestników

niespodzianka - wojskowa
grochówka, przygotowana
przez profesjonalnego kucharza.

Kamil Tysa

Imprezę, znaną wcześniej
jako „Karawana teatrów ulicznych”, zorganizowano po raz
piąty. Oprócz przedstawień
ulicznych, aktorzy wystąpili
również w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury.
Festiwal rozpoczął się
w piątek. O 17.00, na placu
przy ul. Młyńskiej, sztukę pt.
„Święto kucharza” prezentował ukraiński „Teatr Nikoli”.
Potem przedstawienie „Sobótka” wystawili chojniczanie z „Teatru 4 Żywioły”.
Na koniec pierwszego dnia
uczestnicy przenieśli się do
Ośrodka Kultury, by obejrzeć
sztukę „Only You”, przygotowaną przez „Teatr Formy”.
W sobotę ze swoim „Drapaczem Chmur” wystąpili
w OK przedstawiciele „Teatru
Zielony” z Gdańska. Kolejny,

Weekend ze sztuką

Monika Gałuszka-Sucharska
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Aktorzy „Teatru Formy” w spektaklu „Kucharz na ostro”

Przedstawienie „Sobótka”

JAKUBOWICE
/DRZEMLIKOWICE

Happening
w zabytkowym
pałacu
Zakończyło się kolejne
spotkanie młodzieży
z krajów Grupy Wyszehradzkiej, zorganizowane
przez Fundację Wspierania Kultury „Cultura
Mundi” z Drzemlikowic
Zajęcia, wspierane przez
Fundusz Wyszehradzki, odbywały się w Drzemlikowicach, od 19 do 25 sierpnia.
Wzięli w nich udział młodzi
artyści z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Uczyli się
nowych form artystycznego
wyrazu, poprzez taniec, teatr
i pantomimę. Tematem artystycznego pleneru była ekologia, jej przejawy w sztuce,

Kamil Tysa

Monika Gałuszka-Sucharska

Czeski „Teatr Cirkus Trochu Jinak”

Organizatorem imprezy
był „Teatr Formy” z dyrektorem Józefem Markockim
na czele. Wsparcia finansowego udzielił oławski Urząd
Miejski. - Już piąty raz organizujemy ten festiwal, ale
po raz pierwszy występujemy
również na scenie - mówił
Markocki. - Wprawdzie na

spektakle plenerowe przychodzi więcej ludzi, ale mamy
nadzieję, że to się z czasem
zmieni. Dziękuję za wsparcie
Urzędowi Miejskiemu, Ośrodkowi Kultury i wszystkim innym, bez których „Karawana
Teatralna” nie mogłaby się
odbyć.
(KT)

Ekologiczny protest artystów

Warsztaty teatralne i pantomima zaowocowały przedstawieniem, które przyciągnęło wielu widzów,
nie tylko z najbliższej okolicy

modzie, dizajnie i w życiu
codziennym. - Zagadnienie
ekologii jest ważne i aktualne,
stykamy się z nim na co dzień,
choćby wtedy, gdy obserwujemy dzikie wysypiska śmieci,
spacerując po lesie - mówi
Józef Markocki, organizator
warsztatów, dyrektor Teatru
Formy. - Jako ludzie i artyści
nie zgadzamy się na bezmyślną dewastację przyrody.
Ludzie mają ogromny problem ze wzrastającą ilością
odpadów, które nie podlegają
recyklingowi. Musimy sobie
z tym poradzić, zamiast spy-

chać problem na bok. Poprzez
teatralny przekaz chcemy dać
ludziom do myślenia. Zawsze
podejmujemy ważne społecznie tematy, a ekologia na
pewno nim jest.
Podczas kilku dni pleneru
młodzi artyści zapoznawali się
z ekologicznymi programami
państw, uczestników projeku.
Dyskutowali, oglądali filmy,
poznawali podstawy zdrowego trybu życia, uczyli się lepić
z gliny. Największe wrażenie
zrobiły zajęcia z tancerzami. - Warsztaty były bardzo
rozwijające, zarówno dla

początkujących uczestników,
jak i dla zajmujących się tańcem i teatrem już od dawna
- mówi Sebastian z Wrocławia, uczestnik warsztatów.
- Najbardziej rozwijające były
zajęcia ze Slawą, tancerzem
z Białorusi, który nauczył nas
swojej autorskiej techniki tańca. Wszystkie zajęcia były ciekawe, uczyły nas świadomości
własnego ruchu i nowych form
sztuki teatralnej.
Kończące warsztaty
przedstawienie, przygotowane
przez młodzież, uświadomiło
widzom, jak destrukcyjny

- Najbardziej podobały nam się zajęcia tańca improwizowanego
- mówią uczestniczki warsztatów - Ola, Kasia i Grażyna

wpływ na nasze życie ma
cywilizacja, coraz bardziej
agresywna w stosunku do
środowiska. Artyści pokazali,
że wszystkie nieekologiczne
postępowania ludzi mogą się
obrócić przeciw nim, a kata-

strofa ekologiczna może wcale
nie być tak odległa, jak nam
się wydaje.
TEKST I FOT.:
NATALINA ŻYGADŁO

redakcja@gazeta.olawa.pl
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Uroczystość
10 lat temu kardynał
Henryk Gulbinowicz dokonał koronacji słynącego
z łask obrazu Matki Bożej
Pocieszenia. Jubileusz
tego wydarzenia uczcili
wierni wraz z duchowieństwem 31 sierpnia
Mszę pontyfikalną tak
jak przed 10 laty celebrował
ks. kardynał Gulbinowicz
arcybiskup senior wrocławski.
Kazanie wygłosił ks.Adam
Łuźniak, rektor Metropolitarnego Wyższego Seminarium
we Wrocławiu.Wspomniał,
że jedną z największych bolączek dzisiejszego świata jest

Oławska Matka Boska
z Kresów
lęk. Boi się każdy, niezależnie
od wieku, i to bardzo często przeradza się w problem.
Z pomocą zawsze przychodzi
Matka-Rodzicielka Zbawiciela, którą Jezus dał wiernym
pod krzyżem. Korony, które
są na obrazie Matki Boskiej
Pocieszenia, to wyraz wiary
oławian i ich doświadczeń.
- Wasi ojcowie z wiarą zabrali
ten obraz z Witkowa Nowego,
bo był istotnym elementem ich
wiary i przywiązania - podkreślił. - To nie znaczy, że dzięki
niemu nie spotykają nas i nie
będą się zdarzały złe rzeczy,

Wioletta Kamińska

Oława

www.gazeta.olawa.pl

Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz wręczał
wieloletniemu organiście Tadeuszowi Frontowi
Pierścień Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej

czego przykładem jest niedawny pożar kościoła św. Józefa .
W trudnych sytuacjach wiemy

Po mszy odpustowej procesja wraz z obrazem NMP Matki Pocieszenia przeszła wokół oławskiego
ratusza

Swojków

Dożynki gminne
Rolnicy i goście świętowali
zakończenie zbiorów.
W konkursie wieńców
najlepszym okazał się ten
Domaniowa, upleciony
przez tamtejsze Koło
Gospodyń Wiejskich
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, którą
celebrowali ks. proboszcz
parafii Wierzbno Jan Banaszak, oraz ks.Roman Cały
z Rochester z Nowego Jorku,
wraz z ks. proboszczem Mar-

jednak, do kogo przyjść i kto
poda nam rękę.
Przypomniał rocznicę
i idee Solidarności. Cytując słowa błogosławionego
Jana Pawła II - „Nigdy jeden
przeciw drugiemu, a obok
drugiego i razem z drugim”,
stwierdził, że Polacy potrafią
budować zdrowe społeczeństwo. Dziś też jest na to prosta, a zarazem bardzo trudna
recepta - solidarność w duchu
Ewangelii:
- Jesteśmy odpowiedzialni
za swoje podwórko i od nas
zależy, czy Ewangelia będzie
obecnie realizowana w ży-
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Obraz Matki Boskiej Pocieszenia trafił do Oławy z Kresów Wschodnich. Pierwszym miejscem jego kultu była
Ruś Kijowska, a następnie kościół w Witkowie Nowym,
w archidiecezji lwowskiej. Od 1680 roku zaczęto spisywać
łaski, doznawane za pośrednictwem Matki Boskiej Pocieszenia w Witkowie. Obraz cieszył się wielką czcią, każdego
roku przychodziły tam liczne pielgrzymki.W 1944 kościół
w Witkowie spłonął, a obraz cudownie ocalał. Rok później
wierni z ks. Tadeuszem Pilawskim na czele przywieźli
go do Oławy. Umieszczono w ołtarzu poewangelickiego
kościoła i poświęcono dając mu patronat Matki Boskiej
Pocieszenia.W roku Wielkiego Jubileuszu 2000 ówczesny
arcybiskup metropolita wrocławski, ks. kardynał Henryk
Gulbinowicz, na prośbę ks. proboszcza Andrzeja Szafulskiego, miejscowego duchowieństwa oraz wiernych, ustanowił
kościół parafiany pw. NMP Matki Pocieszenia sanktuarium
maryjnym, dając przywilej odpustów, a jego proboszcza
podniósł do rangi kustosza.
29 maja 2003 ks. kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał
koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Kaplica, w której
znajduje się obraz jest dostępna dla wiernych codziennie
od godz. 6.00 do 19.00. Główne uroczystości odpustowe
odbywają się w pierwszą niedzielę września i poprzedzającą
ją sobotę.
ciu codziennym. Matka nam
w tym pomoże.
Po mszy świętej grono
wiernych i duchownych przeszło w procesji przez centrum
miasta, niosąc obraz Matki
Pocieszenia.Odpust był okazją
do uczczenia jeszcze jednego
jubileuszu. 35- lecia pracy organisty Tadeusza Fronta. - Od
lat gorliwie zapewnia śpiew
i z wielką pieczołowitością
dba o organy w naszym kościele - powiedział proboszcz

parafii MBP Paweł Cembrowicz, a kardynał Gulbinowicz
wręczył jubilatowi Pierścień
Tysiąclecia Archidiecezji
Wrocławskiej. Na zakończenie proboszcz zaprosił
zebranych oraz kardynała
do sanktuarium na kolejny
jubileusz - 70-lecie przybycia
obrazu Matki Boskiej Pocieszenia do Oławy.
Tekst i fot.:
Wioletta Kamińska

wkaminska@gazeta.olawa.pl

Dzisiaj rolnik to dobry pracodawca
kiem Górdziałkiem z Domaniowa. Ksiądz Jan Banaszak
przypomniał w kazaniu, że od
zysku ekonomicznego w pracy rolnika ważniejsze jest
przestrzeganie Boskich praw
oraz podkreślił, że nie można
zapominać o wdzięczności za
chleb powszedni.
W nabożeństwie uczestniczyli okoliczni mieszkańcy
i zaproszeni goście, a wśród
nich przedstawiciele samorządu gminnego - wójt Dorota
Swadek-Schneider, przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Rudnik-Weinert oraz
posłowie na Sejm Rzeczy-

Zwycięski wieniec z Domaniowa w dożynkowym pochodzie

pospolitej Roman Kaczor
i Andrzej Dąbrowski. Była też
sześcioosobowa delegacja niemieckiej gminy partnerskiej
Hagenowf-Land, z jej wójtem
Brigitte Wolff.
Po mszy wszyscy udali
się barwnym korowodem na
boisko sportowe. Pani wójt
przyjęła chleb od starostów
dożynek - Katarzyny Żygadło
oraz Jacka Mikody. W swoim
przemówieniu poruszyła sprawy bliskie wszystkim mieszkańcom wsi: - Święto plonów
to jeden z najpiękniejszych
dni w roku dla rolników, to
czas dla gości, ale też i czas

podziękowań za chleb powszedni. Dziękuję rolnikom za
to, że swoją pracą dają przykład wytrwałości w dążeniu
do celu, mimo przeciwności
losu. Tegoroczne plony nie
do końca cieszą, ze względu
na duży spadek cen zbóż. Ta
coraz mniejsza opłacalność
upraw powoduje rozżalenie
rolników. Trudny rok stawia
nowe cele rolnictwu i nam
wszystkim. Nie ma już powrotu
do rolnictwa sprzed kilkudziesięciu lat. Dzisiaj rolnik
to mądry pracodawca, ale
jedno nie zmieniło się w tym
zawodzie od pokoleń - pokora.
Szczególne słowa podziękowań pani wójt kierowała
do mieszkańców Swojkowa
i sołtysa Lucjana Skowrona,
którzy byli gospodarzami
tegorocznych dożynek. Poseł
Andrzej Dąbrowski przekazał
domaniowskiej orkiestrze
dętej OSP nagrodę, przyznaną przez Ministra Kultury.
Będzie przeznaczona na nowe
instrumenty i uzupełnienie
umundurowania muzyków.
Podczas koncertu zagrali kilka
utworów, w tym Louisa Armstronga „Wonderful world”,
ze specjalną dedykacją dla
wszystkich, którzy starali
się o przyznanie tej nagrody.
Potem wręczano gościom

Komisja konkursowa wybiera najpiękniejszy wieniec

upominki. Dziewczynki z zespołu tanecznego „Viva”, pod
kierownictwem Dominiki
Bator, zaprezentowały układ
utrzymany w stylu hip-hop.
Po tańcach występował domaniowski chór „Jubilat”,
pod dyrekcją Artura Normana.
Zaśpiewał lubiane piosenki,
m.in. „Lato, lato”, „Zachodzi
słoneczko” i „Wrocławska
piosenka”. Na scenie popisywał się kabaret „Drzazgi”.
Trzy panie ze Strzelina rozbawiły publiczność skeczami
o niezbyt zgodnych sąsiadkach.
Wszyscy czekali na ogłoszenie wyników konkursu
wieńców dożynkowych. Rywalizowały w nim wszystkie miejscowości z gminy

Domaniów. Trzecie miejsce
przypadło gospodarzom imprezy, mieszkańcom Swojkowa. Drugie zajął wieniec
z Goszczyny, a zwyciężył
wieniec z Domaniowa, upleciony przez tamtejsze Koło
Gospodyń Wiejskich.
Dalszą część programu
wypełniły występy muzyków.
Obok pokazów artystycznych
były stoiska z rękodziełem
lokalnych artystów, wesołe
miasteczko dla najmłodszych,
konkursy, grill oraz konie.
Świętowanie zakończyła zabawa taneczna, trwająca do
późnych godzin nocnych.
Tekst i fot.:
Natalia Żygadło

redakcja@gazeta.olawa.pl
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Oławskie śmieci mogą być tańsze nawet o 25%!
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami, przedstawione przez Zarząd Związku
Międzygminnego „ŚlęzaOława”, zawierają cztery
składniki: odbiór odpadów,
zagospodarowanie odpadów,
utworzenie i utrzymanie
PSZOK (Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów), administracja. Dla odpadów segregowanych podział obowiązującej stawki 12,50 zł za osobę
miesięcznie jest następujący:
odbiór - 5,77zł, zagospodarowanie- 4,42 zł, PSZOK - 0,43
zł, administracja - 1,90 zł. Dla
odpadów niesegregowanych
podział stawki 18,00 zł za
miesiąc wygląda następująco:

odbiór - 7,61 zł, zagospodarowanie - 8,09 zł, PSZOK
- 0,43 zł, administracja 1,90 zł. Widać, że drastyczny
wzrost opłat za odpady jest
spowodowany zmuszeniem
mieszkańców do ponoszenia
opłat za zagospodarowanie
śmieci, utworzenie i utrzymanie PSZOK i administracji.
W obowiązujących opłatach
koszty odbioru stanowią tylko
46% i 42% stawki za odpady
segregowane i niesegregowane. Mimo to wysokość opłat
za „oławskie śmieci”, a tym
samym w całym Związku
Międzygminnym „ŚlęzaOława”, może być znacznie
mniejsza! Na stronie www.

Listy, opinie, polemiki
Od pewnego czasu pod
wieżowcem przy ul.
Chrobrego jest coraz
głośniej
W ogródkach piwnych
kwitnie głośne życie towarzyskie. Do okna ostatnich pięter
docierają krzyki śmiechy,
przekleństwa. Poziom hałasu
nasila się pod wieczór i trwa
do późnej nocy, a nawet do
rana. Obok ogródków są rozkładane kolorowe dmuchane
zamki dla małych dzieci. Kojarzenie rozrywki dla dzieci
z barem piwnym ma zapewne
przyciągnąć klientelę, o czym
świadczy napis, że korzysta-

bip.sleza-olawa.pl przedstawiono informację o przetargach na wybór najbardziej
korzystnej oferty odbioru
odpadów we wszystkich gminach związku „Ślęza-Oława”.
W gminach przetargi wygrały
firmy, proponujące za odbiór
śmieci stawki dwu-, a nawet
trzykrotnie mniejsze od skalkulowanych przez zarząd.
Taki wynik przetargów stwarza możliwość obniżki obecnie obowiązujących stawek
za odpady.
Rozpatrzmy taką możliwość na przykładzie Oławy.
Konsorcjum firm Trans-Formers i van Gansewinkel gwarantuje odbiór śmieci w Oławie

do końca 2014 roku, za 2 859
866 zł, czyli za połowę ceny
przyjętej przez zarząd Związku „Ślęza-Oława” do kalkulacji obowiązujących stawek
opłat za odpady. W związku
z tym opłaty za odbiór śmieci
mogą być o połowę mniejsze
od obecnie obowiązujących.
Dla śmieci segregowanych
opłata może wynosić 2,88
zł, a nie 5,77 zł. Natomiast
dla śmieci niesegregowanych
może wynosić 3,80 zł, a nie
7,61 zł. Taka obniżka opłat za
odbiór śmieci spowodowałaby obniżkę obowiązujących
stawek za odpady. Przy tej
symulacji stawki opłaty za
„oławskie śmieci” wynosił-

by odpowiednio - 9,63 zł za
śmieci segregowane i 14,21 zł
za niesegregowane. Byłaby to
obniżka o 25% - a więc znacząca dla mieszkańców. Jest
to realne, ponieważ koszt odbioru śmieci w Oławie stanowi
około 50% kosztów odbioru
śmieci dla wszystkich gmin
należących do Związku „Ślęza-Oława”. Nie są to stawki
z kosmosu. Podobne stawki
obowiązują np. w Strzelinie
(10,30 zł i 15,70 zł ). Jak
wiadomo, Strzelin wystąpił ze
Związku „ Ślęza-Oława”.
Panie burmistrzu, mieszkańcy oczekują, że jako szef
zarządu Związku „ŚlęzaOława”, spowoduje Pan nie-

Andrzej Grzeszczak

zwłocznie znaczną obniżkę
stawek opłat za odpady. Na
przykładzie Oławy widać, że
może to być duża obniżka.
Wyniki przeprowadzonych
przetargów na odbiór śmieci
nie pozostawiają żadnych
wątpliwości, co do takiej
możliwości. Pozostaje tylko
dokładne policzenie obniżek
stawek dla wszystkich gmin
związku, a następnie prawidłowe obliczenie opłaty dla
całego Związku „Ślęza-Oława”. To nie jest trudne.
Z poważaniem
Andrzej Grzeszczak

radny RM w Oławie

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

O spokój pod wieżowcem i nie tylko
nie z zamku jest „dla gości
baru bezpłatne”. Nie wiem,
czy rodzice zdają sobie sprawę, że przyprowadzając małe
dzieci do barów piwnych,
żeby bawiły się na dmuchanych zamkach, uczą je tym
samym tego, czego by pewnie
nie chcieli - pozytywnego stosunku do picia piwa (...)
Lubimy coś, co się nam
kojarzy z dzieciństwem - smak
ciasta, które piekła kochana
babcia, kolor morza, nad
którym budowaliśmy zamki
z piasku. To podstawowa

zasada tworzenia nawyków,
odruchów warunkowych, którą dawno temu odkrył fizjolog
Pawłow.
Głośne imprezy odbywają
się już teraz nie tylko w obu
barach i ogródkach piwnych.
Taras powyżej barów upodobała sobie młodzież jako
miejsce głośnych spotkań. (...)
Zostawiają śmieci: butelki
z piwa, papiery, pestki słoneczników i pety papierosów.
Codziennie aż do 22.00 skacze młodzież na deskorolkach.
Słychać walenie deskami

o beton. To taki odgłos, jakby
ktoś zrzucał deski z wysokiego rusztowania. Trudno to zignorować, skoncentrować się
na pracy lub odpocząć. Prośby
o zaprzestanie hałasowania
deskorolkami spotykają się
z różną reakcją, często roszczeniowo-arogancką: „To
jest nasz skate park, my tu
będziemy jeździć, jak się nie
podoba, no to trudno, trzeba
rozmawiać z burmistrzem...,
burmistrz nas nie lubi” itp.
Po interwencji zazwyczaj
nasilają się hałasy. Odnoszę

wrażenie, że hałasowanie
deskorolkami pod oknami
jest jakimś argumentem przetargowym w ścieraniu się
deskorolkowców z władzami
miasta.
Brak skateparku nie oznacza, że można hałasować
deskorolkami, gdzie się chce.
Nie szanując prawa innych
do spokoju, skaczący na deskorolkach sami zapracowują
sobie na niechęć otoczenia.
W miastach Europy i w innych częściach świata istnieją
ograniczenia w używaniu de-

skorolek. Tak jak i rowerów.
Nie można na nich jeździć
wszędzie. W Londynie można
spotkać napisy, zakazujące
jazdy - nawet w parkach.
W wieżowcu mieszka dużo
ludzi w starszym wieku, często schorowanych, którzy
potrzebują spokoju.
Zbliża się sezon jesienno-zimowy, ale czy dopiero
deszcz, śnieg i zawieje zapewnią mieszkańcom wieżowca
spokój i ciszę pod oknami?
Oławianka

(nazwisko do wiadomości redakcji)
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W tym roku drużyna siatkarzy awansowała do II ligi
- gratulacje! Nasi mieszkańcy
będą mogli oglądać mecze siatkówki na wyższym poziomie.
Do II ligi awansowali także
piłkarze ręczni. Gratulacje!
Tym bardziej, że osiągnęli

Równi i równiejsi - ciąg dalszy
ten sukces bez pomocy władz
miasta. Niestety, nasi mieszkańcy nie będą mogli oglądać
meczów szczypiorniaka na
poziomie II ligi, bo nie ma dla

nich miejsca w hali. Burmistrz
mówi stanowcze NIE! Trochę
to przypomina czasy PRL-u,
kiedy o wszystkim w mieście
decydował I sekretarz partii,

a teraz w czasach demokracji
o wszystkim decyduje I burmistrz. A może to nawyk
z tamtej epoki? Jeszcze nie tak
dawno, do kwietnia ubiegłego
roku, drużyna szczypiorniaka
mogła trenować i rozgrywać
mecze III-ligowe w hali. Niestety, decyzją władz musiała
opuścić miejską halę. Najpierw
przyczyną był klej bez atestu,
który podobno brudzi parkiet.
Potem sugerowano, że jak
piłkarze zakupią maszynę do
czyszczenia parkietu, to może
będą mogli grać. A przecież
nikt nie wymaga od naszych
futbolistów, aby robili zrzutkę
na kosiarkę do koszenia trawy
na boisku. Przyjęto wersję,
że nie ma miejsca w hali ze
względu na napięty harmonogram i obłożenie przez innych
użytkowników. Ta wersja
także staje się wątpliwa, bo
młodzi sportowcy udowodnili,
że wieczorami hala bywała
pusta. Dziś, kiedy mamy dwie

dyscypliny sportowe w II lidze, powinniśmy je traktować
priorytetowo. Klub Moto-Jelcz
Oława wystosował pismo do
burmistrza, w sprawie finansowania klubu i udostępnienia
hali sportowej do rozgrywania
meczów o mistrzostwo II ligi,
a także możliwość szkolenia
w hali najmłodszych sportowców z naszego miasta. Pan
burmistrz odpowiada, że „nie
ma możliwości finansowania
szczypiorniaka”. To akurat
mnie nie dziwi, bo od trzech lat
woli wspierać finansowo kluby
czy stowarzyszenia, które nie
mają nic wspólnego z krzewieniem kultury fizycznej,
promocją zdrowego trybu życia czy sportu, zgodnie z priorytetami zawartymi w uchwale
o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Ta
sama uchwała zapewnia dostęp do obiektów sportowych
klubom sportowym, działającym w mieście. W uchwale

stypendialnej pominięto piłkę
ręczną jako ważną dla gminy,
choć w wersji pierwotnej projektu taki zapis funkcjonował.
Burmistrz odpowiada, aby nie
stwarzać sytuacji konfliktowej,
która nikomu nie służy, a jeśli
chce się rozwijać klub, to należy brać pod uwagę możliwości
prowadzenia zajęć treningowych, rozgrywania meczów
i finansowania działalności.
Czy to oznacza, że klub Moto
Jelcz-Oława, awansując do II
ligi szczypiorniaka, powinien
najpierw wybudować sobie
halę sportową? Problem jest
w tym, że w przeciwieństwie
do tych dyscyplin, rzekomo
ważnych dla gminy, które
albo nie funkcjonują, albo nie
uczestniczą w rozgrywkach
o mistrzostwo I bądź II ligi,
piłka ręczna w Oławie funkcjonowała od lat, a Robert Padula
ją reaktywował i doprowadził
do II ligi. Mam wrażenie, że
kością niezgody jest osoba
prezesa klubu.
Mieczysław Koprowski

28

www.gazeta.olawa.pl

Witamy

BARAN
(21.03-20.04)

Mnóstwo energii i refleks - to
będzie najbardziej potrzebne
w najbliższym tygodniu. Wszystko
z powodu nagromadzenia starych
i nowych obowiązków. Aby im
podołać, musisz dobrze zaplanować
swoje działania. Nie zrażaj się
drobnymi niepowodzeniami i nie
poddawaj się złym nastrojom.

BYK
(21.04-21.05)

Codzienne zajęcia i konieczność
załatwiania spraw urzędowych
będą nużące. Warto urozmaicić
monotonię i odnowić kontakty
z przyjaciółmi, kolegami,
sąsiadami. Zachowaj jednak
ostrożność przy zawieraniu nowych
znajomości, może być przykra
niespodzianka.

BLINIÊTA
(22.05-21.06)

Nadszedł doskonały czas na
podejmowanie ważnych decyzji
finansowych. Nie zagalopuj się, ale
też nie odkładaj. Bliscy oczekują,
że poświęcisz im więcej swojego
czasu. Oni liczą na ciebie. Podobnie
jak bliska twemu sercu osoba,
która potrzebuje pomocy.

RAK
(22.06-22.07)

Weekend zapowiada się
bardzo atrakcyjnie. Spotkania
towarzyskie, miła wiadomość
z daleka, harmonia w życiu
uczuciowym. To sprawi, że
poczujesz się jak nowo narodzony.
Z ochotą rzucisz się w następnych
dniach w wir pracy i domowych
obowiązków.

wœród nas

MARTA SZYMAŃSKA
redakcja@gazeta.olawa.pl

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

Urodzili się
Cichoński Julian
Florczyk Marcel
Gadziała Natalia
Gałęzki Wojciech
Jędrzejowska Hanna
Kinaszczuk Tadeusz
Kudła Mikołaj
Kwiatkowski Fabian
Lakwa Roksana
Litwin Piotr
Łuczejko Amelia
Maj Nadia
Mazurek Fabian
Mikoda Aleksander
Niepiekło Hubert
Pajda Emilia
Proba Karol
Sewruk Wiktoria
Waliczek Oliwia
Zygmunt Alicja

WAGA
(23.09-23.10)

Tydzień rozpoczniesz niezbyt
wesoło. Powrót do starych
obowiązków, sprzeczki z rodziną
i nieporozumienia w pracy
mogą przytłoczyć. W tej sytuacji
nie odtrącaj rad bliskiej osoby,
skorzystaj z proponowanej
pomocy. Pomyśl o zorganizowaniu
relaksującego spotkania lub
ciekawego wyjazdu.

SKORPION
(24.10-22.11)

Nazywam się Marianna
Ewiak.
Mama Weronika urodziła mnie
22 sierpnia. Ważę 4300 g
i mierzę 58 cm. W domu
w Groblicach czekają na mnie
tata Jan i siostra Zosia (4,5)

Jestem Fabian Kwiatkowski.
Przyszedłem na świat
24 sierpnia. Moje wymiary to
2800 g i 51 cm. Mama to Marta,
a tata Marcin. Mieszkamy
Oławie

Cześć, jestem Mikołaj Kaleta.
Mama Urszula urodziła mnie
24 sierpnia. Ważę 3850 g
i mierzę 58 cm. W domu
we Wrocławiu czekają na mnie
tata Marek i brat Adaś (2)

Nie zapominaj o własnych
potrzebach. Jest czas na pracę i na
odpoczynek. Musisz zmienić tryb
życia, zwolnić tempo. Zachowaj
ostrożność podczas czekającej cię
ważnej rozmowy. Od jej rezultatu
będzie zależało, czy zostaniesz
obdarzony kredytem zaufania.

STRZELEC
(23.11-21.12)

Powiedzieli: TAK
Barbara Kulesza
- Daniel
Abramowicz
Agnieszka Dziędziora
- Konrad
Wojciechowski
Aleksandra Jóżków
- Wojciech
Wdowik
Marta Chmiel
- Bartłomiej
Wiśniewski
Ewelina Frydlewicz
- Paweł Cieplik
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Na początku tygodnia pewne
sprawy wyprowadzą z równowagi.
Nie możesz ciągle liczyć na to,
że ktoś zrobi wszystko za ciebie.
To ty jesteś panem swego losu
i za to odpowiadasz. W sprawach
finansowych nie idź na żywioł.
Nazywam się Mateusz
Talkowski.
Mama Edyta urodziła mnie
25 sierpnia. Moje wymiary
to 3200 g i 51 cm. W domu
w Brzegu czekają na mnie tata
Roman oraz siostra Letycja (5)

Cześć, jestem Szymon
Kaczmarz.
Urodziłem się 25 sierpnia.
Ważę 3000 g i mierzę 52 cm.
Mama to Marzena, a tata
Sebastian. Mieszkamy
w Niemilu

Jestem Mikołaj Kudła.
Przyszedłem na świat
23 sierpnia. Moje wymiary
to 3800 g i 57 cm. Mama
to Katarzyna, a tata Daniel.
Mieszkamy w Biskupicach
Oławskich
Nazywam się
Dawid Panek.
Mama Anna urodziła
mnie 29 sierpnia. Moje
wymiary to 3750 g
i 55 cm. Na rękach
trzyma mnie tata Piotr.
Mieszkamy
w Groblicach

KOZIORO¯EC
(22.12-20.01)

Mnóstwo zajęć, pracy, telefonów
i spotkań. Nie zabraknie stresu,
ale pomyśl o satysfakcjonujących
efektach. Uważaj na zdrowie,
odżywiaj się prawidłowo i nie
przesiaduj bezmyślnie przed
telewizorem.

LEW
WODNIK

(23.07-22.08)

Na początku tygodnia mogą się
pojawić nieporozumienia z bliską
osobą. Twój bezdyskusyjny upór
pogarsza sytuację. Wysłuchaj
rozważnie argumentów drugiej
strony, poszukajcie kompromisowej
drogi. W pracy - miła
niespodzianka, możesz otrzymać
bardzo ciekawe propozycje.

Cześć, jestem Roksana
Lawka.
Mama Ola urodziła mnie
25 sierpnia. Ważę 3300 g
i mierzę 54 cm. W domu
w Siechnicach czekają na mnie
tata Karol i siostra Karina (3)

(21.01-20.02)

Nazywam się Nadia Jadowska.
Przyszłam na świat 25 sierpnia.
Ważę 3600 g i mierzę 56 cm.
Mieszkam w Chrząstawie
Wielkiej razem z mamą Anną,
tatą Piotrem oraz siostrą
Marysią (5)

Czeka cię udany tydzień.
Szczególnie miły będzie czwartek.
Nie odkładaj zaległych spraw na
jutro, bo może się okazać, że
zawiedziesz tego, kto na ciebie
liczył najbardziej i na nim bardzo
ci zależy. Nie odwracaj głowy od
problemów, z jakimi boryka się
twój partner, bo na tym stracisz.

PANNA

RYBY

(23.08-22.09)

(21.02-20.03)

Najbliższy tydzień nie będzie
sprzyjał eksperymentom, dlatego
nie podejmuj pochopnych decyzji,
szczególnie w najświeższej sprawie.
Dotychczasowa cierpliwość będzie
wystawiona na próbę przez osoby
próbujące wykorzystać twoją
pozycję społeczną. Zachowaj
spokój i nie daj się wyprowadzić
z równowagi.

Nazywam się Alicja Zygmunt.
Przyszłam na świat 28 sierpnia.
Ważę 2850 g i mierzę 50 cm.
Razem z mamą Aleksandrą
i tatą Marcinem mieszkamy
w Oławie

Jestem Marcelina Kamińska.
Mama Sylwia urodziła mnie
27 sierpnia. Moje wymiary
to 4200 g i 58 cm. W domu
w Biskupicach Oławskich
mieszkamy z tatą Krzysztofem
oraz bratem Filipem (7)

Cześć, jestem Staś
Kownacki.
Mama Monika urodziła mnie
27 sierpnia. Ważę 4100 g
i mierzę 61 cm. W domu w Gaci
czekają na nas tata Paweł
i siostra Zosia (2,5)

Jestem Tadzio Kinaszczuk.
Mama Kasia urodziła mnie
24 sierpnia. Moje wymiary
to 4250 g i 59 cm. W domu
w Lewinie czeka na mnie tata
Jacek

W najbliższym tygodniu
okoliczności umożliwią realizację
śmiałego planu i spełnienie
jednego z marzeń. Nie pozwól,
by ktoś ostudził twoje zapały.
Wszystko powinno się udać.
Unikaj kłótni z domownikami,
bo zabrniesz w ślepą uliczkę.
Weekend to dobry czas na
miłe i pożyteczne spotkania
towarzyskie.
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HISTORIA NIE Z PIERWSZYCH STRON GAZET
Tekst pochodzi z książki
„Historia nie z pierwszych
stron gazet”, zawierającej
artykuły Stanisława
Borkowskiego, które
ukazywały się w naszej
gazecie w latach 1991-2003

Joannici na ziemi oławskiej
W okolicy Oławy przebywali prawie przez 500
lat. Mieli swoją komturię
w Oleśnicy Małej
Zakon joannitów powstał
w 1048 roku. Jest to pierwszy
zakon religijno-militarny,
utworzony przez krzyżowców. Początek był bardzo
skromny. Grupa kupców włoskich, przebywających w Jerozolimie, postanowiła zorganizować szpital i przytułek dla
pielgrzymów. Po pokonaniu
wielu trudności, udało im się
to przeprowadzić. Kaplicę,
którą urządzili koło szpitala,
poświęcili św. Janowi Chrzcicielowi. Do opieki nad chorymi i bezdomnymi zaczęli się
zgłaszać liczni pielgrzymi.
Zgłaszali się również rycerze
i inni przedstawiciele ówczesnych wyżyn społecznych.
Gerhard Tonque, inicjator
tego przedsięwzięcia, zorganizował swoich towarzyszy
w zakon religijny, potwierdzony przez papieża Paschalisa II.
Następca Gerharda, Rajmund
du Puy, zreformował zakon,
dodając do trzech obowiązujących prawd kardynalnych
- czystości, pokory i ubóstwa
- czwartą: ciągłej walki z niewiernymi. Przybrał on tytuł
mistrza zakonu i podzielił
wszystkich zakonników na
trzy klasy: rycerzy, księży
i braci. Od ich patrona, św.
Jana, zostali nazwani Joannitami. Ich główne zadania, to
opiekowanie się pielgrzymami, zbrojna ochrona przed
muzułmanami i różnej maści
bandytami. Zaczęli również
walczyć przy boku krzyżowców. Na polu walki używali czerwonej flagi z białym
krzyżem. W XIII wieku brali udział w wielu bitwach,
stoczo nych przez chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
W tym czasie także otrzymali
liczne nadania ziemskie na
terenie całej Europy. Byli
bardzo waleczni, toteż od
kolejnych papieży otrzymali
szereg przywilejów, w dowód
uznania zasług.
Wzrost potęgi spowodował rozprężenie w ich szeregach. Ponadto wdali się
w niepotrzebne zatargi z templariuszami i miejscowym duchowieństwem. Szereg błędnych posunięć politycznych
i wojskowych w Królestwie
Jerozolimskim, a także spory
o prymat wśród zakonów ry-

Joannicki szpital w Oleśnicy Małej

Łaciński napis na budynku mówi: „Na początku życia - wiara, na
końcu życia - miłość”

cerskich, spowodowały utratę
Jerozolimy.
W roku 1187 joannici
przeprowadzili się do Ptolemaidy, a gdy i ta w roku 1291
dostała się w ręce Saracenów,
przenieśli się na Cypr, gdzie
król wyspy ustąpił im miasto
Limisso. Na Cyprze joannici
przebywali tylko 18 lat. Po
zdobyciu wyspy Rodos, tam
się osiedlili. Od nazwy wyspy
przybrali nazwę Kawalerów
Rodyjskich. Od tego czasu
brali udział w wielu bitwach,
prowadzonych z mahometanami. Sława zakonników, jako
rycerzy, wzrosła po obronie
miasta Rodos przed przeważającymi siłami tureckimi. Napady Turków wciąż
się powtarzały, więc w roku
1522 musieli wyspę opuścić.
W liczbie około 4000 Kawalerów udali się na Sycylię
i do Włoch. W roku 1530
otrzymali od cesarza Karola
V w lenno posiadane wyspy:
Maltę, Gozo i Comino, z wa-

runkiem walki z Turkami,
Arabami i korsarzami.
Od nowego siedliska przybrali nazwę Rycerzy lub Kawalerów Maltańskich. Wyspy
Malty nie fortyfikowali, gdyż
mieli nadzieję, że uda im się
powrócić na Rodos. Gdy te
plany okazały się nierealne,
a zaczęło wzrastać zagrożenie
tureckie, zostali zmuszeni do
budowania twierdzy, umocnień wyspy i świątyni. Miasto,
które zaczęli budować, nazwali Lavalette, od nazwiska
wielkiego mistrza Jana de
Lavalette.
Pod jego też dowództwem
w roku 1565 odparli gwałtowny napad Turków i zadali im
druzgocącą klęskę. W latach
późniejszych zagrożenie przyszło z najmniej spodziewanej
strony - w wyniku reformacji
zaczęli tracić swoje posiadłości w Anglii, Niderlandach,
Skandynawii, później we
Francji, w wyniku rewolucji.
W roku 1798 Napoleon Bona-

parte zajął Maltę na skutek
zdrady. Dla dobra zakonu
wielki mistrz Hompesch złożył god ność, a zastąpił go
Paweł I, car rosyjski.
Po utracie Malty, zakon
zainstalował się na Sycylii,
a od 1826 w Ferrarze, następnie w Rzymie. W tym czasie
papież mianował wielkich
mistrzów. Za rządów wielkiego mistrza, Franciszka
Jana Baptysty Ceschi a Santa
Croce, zakon pod niósł się
z upadku, a w roku 1879
papież przywrócił joannitom
prawo samodzielnego obierania swego przełożonego,
według dawnego zwyczaju.
Na tro chę zmienionych
zasadach ten zakon funkcjonuje do dnia dzisiejszego i jest
obecny w Europie. Działa
w wielu akcjach pomocy
biednym i poszkodowanym.
Status Kawalera Maltańskiego stał się raczej honorowy, a zakon utracił funkcję
polityczną. Dla dobra sprawy,
do zakonu dopuszczono kobiety. Są to Damy Maltańskie.
Taką damą jest Anna Branicka-Wolska, znana z tego, że
ubiega się o zwrot Wilanowa.
Wyszła za mąż za wielkiego
hodowcę roślin, prof. Tadeusza Wolskiego, twórcy
pszenicy „grana” i większości
odmian pszenżyta.
Jak już zaznaczyłem,
na czele zakonu stał Wielki Mistrz Szpitala św. Jana
Chrzciciela w Jerozolimie
i Generał Armii Jezusa Chrystusa, którego władza podporządkowana była Kapitule
Generalnej, w skład, której
wchodzili zakonni dostojnicy.
Zakon podzielony był na tzw.
języki, których było siedem:
Owernia, Prowansja, Francja,
Aragonia, Kastylia, Italia,
Niemcy i Anglia. Na czele
każdego języka stał przeor.
Kilkanaście lat w okresie przedrozbiorowym istniał również Przeorat Polski.
W Europie za konnicy żyli
w małych zgromadzeniach,
zwanych komturiami lub komandoriami, do których należało administrowanie dóbr
zakonnych, a także utrzymywanie szpitali. Jedna z takich
komandorii była w Oleśnicy

Małej, odziedziczona po templariuszach w roku 1319. Nie
była to ich pierwsza siedziba
na Śląsku. Wcześniej byli
w Tyńcu nad Ślężą (1189),
Strzegomiu (1203) i w Makowie koło Raciborza (1224).
W wieku XIV komturie
joannickie istniały w Oleśnicy
Małej, Strzegomiu, Złotoryi,
Lwówku Śląskim, Tyńcu nad
Ślężą, Łosiowie, Grabnikach,
Wrocławiu i Dzierżoniowie.
Komandoria oleśnicka była
stosunkowo bogata. Kronikarz podaje, że przynosiła
dochody dwa razy większe niż
któraś z pozostałych śląskich
placówek. Liczyła kilkanaście wiosek: m.in. Jaworów,
Brożec, Bąków, Bierzów,
Jutrzyna, Kowalów, Owczary,
Chwalibożyce, Młodoszowice, Częstocice, Kłosów. W latach 1350 - 1370 dołączono
Niemil, Kalinową, Bryłów,
Jankowice Małe, Kucharzowice i inne.
Jo annici potrafili robić
pieniądze - wioskami ciągle
handlowali, sprzedawali gorsze lub leżące dalej od ośrodka
gospodarczego, a kupowali
lepsze, gdy tylko nadarzyła
się ku temu okazja. Na rzekach, przepływających przez
ich grunty, budowali młyny
wodne, a w miejscach niżej
po łożonych z dostępem do
wody przepływowej zakładali stawy rybne, w których
hodowali karpie. Stawy leżące pomiędzy Oleśnicą Małą
a Niemilem są kontynuacją
małej ich części. Na swoich
włościach komturowie mieli
prawo sądownictwa, w niektórych okresach włącznie
z wyrokami tzw. gardłowymi.
Tych, którym udowodniono
winę, najczęściej po ciężkich
torturach wieszano, palono na
stosach lub ścinano.
Palenie na stosie było też
dwojakiego rodzaju: mianowicie na wolnym ogniu palono
tych, którzy nie przyznali się
do winy, a na ostrym ogniu
tych, którzy okazali skruchę.
Pamięć o miej scu straceń
zachowała się wśród miejscowej ludności do końca wojny.
Np. most, sąsiadujący z tym
miejscem, nazywano „mostem
wisielców”.
Zakonnicy prowadzili również szpital. We dług
dzisiejszych kryteriów, byłby to raczej przytułek lub
dom starców. W tym szpitalu
znajdowali miejsce zasłużeni
w jakiś sposób dla zakonu,

starzy, niedołężni mieszkańcy
z należących do niego wiosek.
Bywało też, że ten szpital był
rozsadnikiem chorób. Do dnia
dzisiejszego zachował się
w Oleśnicy Małej budynek
trzeciego z kolei szpitala joannickiego.
Zakonnicy ufundowali kościoły, m.in. w Niemilu i Częstocicach, oraz kaplicę w Kalinowej. Zostały wybudowane
lub gruntownie przebudowane
za rządów komtura Johannesa
von Tschetschau Metticha.
Można mieć zakonnikom za
złe, że w okresie kontrreformacji byli bardzo nietolerancyjni wobec protestanckich
mieszkańców swoich wsi.
Skończyło się to burzliwymi
rozruchami. Dopiero oddział
wojska uspokoił rozsierdzonych chłopów. W najbliższej
okolicy do dziś pozostały
po joannitach obiekty kultu
religijnego. Są to dwie drogi
krzyżowe. Starsza, bardzo
źle zachowana, znajduje się
w lesie nad rzeką Oławą,
a druga, młodsza, około 2
km za Oleśnicą Małą, blisko
autostrady. Ta droga krzyżowa
jest unikalna, gdyż kapliczki
są podwójne, dwustronne. Na
ich daszkach są osadzone tzw.
krzyże maltańskie. Przejście
przez wieś grupy brodatych
zakonników w czarnych habitach, z krzyżem maltańskim na
piersiach, z pochodniami w rękach, śpiewających smutne
pieśni wielkopostne, musiało
być bardzo widowiskowe.
Egzystencja katolickich
joannitów na Śląsku skończyła się w 1810 roku. Wtedy
władze pruskie przeprowadziły sekularyzację wszystkich
dóbr kościelnych. Komandoria oleśnicka przeszła do skarbu królewskiego. W Prusach
rozwiązano zakon w roku
1811, a na jego miejsce powołano w 1812 Pruski Zakon
Joannitów. Był początkowo
przeznaczony dla szlachty
ewangelickiej.
Fryderyk Wilhelm IV
zreformował ten zakon. Zgodnie z pierwotnym celem, jego
zadaniami stały się pielęgnowanie chorych i akcje charytatywne. Po roku 1980 również
na drogach w Polsce można
było zauważyć samochody
z krzyżem maltańskim, wiozące paczki z medykamentami
czy żywnością.
OPR. I FOT.:
ANNA BORKOWSKASZWARC
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Uroczystości
Odegraniem sygnału
„rozpoczęcie polowania”, przez grupę
trębaczy i uroczystą
mszą świętą przy
kapliczce św. Huberta
w Janikowie rozpoczęły
się17 sierpnia obchody
60-lecia oławskiego
Koła Łowieckiego
„Jeleń”
Mszę dziękczynną
w intencji braci łowieckiej odprawił ks. Eryk
Dobrzański. Uczestniczyli
zaproszeni goście, sympatycy koła oraz rodziny
myśliwych. Dalszą część
prowadził prezes koła Roman Zagórski. Powitał
przybyłych gości, wśród
których byli.: łowczy Roman Rycombel z Zarządu
Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego
we Wrocławiu, Sławomir
Wojtczak z Nadleśnictwa
Oława, Michał Wąsiewicz
- prezes oławskiego Koła
Łowieckiego „Bażant”,
Wacław Grzebień - prezes
Koła Łowieckiego „Szarak” z Jelcza-Laskowic,
Mateusz Gramza - członek
zarządu Koła Łowieckiego
„Tur” z Oławy, Stanisław Ziaja - prezes Koła
Łowieckiego „Korona”
z Jelcza-Laskowic, Stefan
Synowiec - dyrektor Zakładu Doświadczalnego
Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Oleśnicy Małej i Wincenty Ciężczyk
z firmy „Kanwil” Dębica
-Skup Dziczyzny Oława.
Prezes „Jelenia” zapoznał zebranych z jego
historią, działaniem,
a także z osiągnięciami
w gospodarce hodowlanej.
- Przypadł mi olbrzymi
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Ochraniają, hodują, a potem polują

Podczas jubileuszu myśliwi wystąpili w galowych mundurach

zaszczyt, jako prezesowi
Koła Łowieckiego „Jeleń”,
otwarcia dzisiejszej uroczystości 60-lecia powstania
naszego koła - mówił Roman
Zagórski.- Choć historia
Koła sięga swym początkiem
roku 1947, to za moment
jego powstania przyjmuje się
dopiero rok 1953, kiedy Koło
Łowieckie „Jeleń” zostało
zarejestrowane w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Związku Łowieckiego
we Wrocławiu. Stało się to
możliwe po podziale, jaki
dokonał się na początku lat
pięćdziesiątych. Między innymi z tego podziału powstało oławskie Koło Łowieckie
„Bażant”, któremu od wielu
lat prezesuje Michał Wąsiewicz - były naczelnik Oławy.
W chwili powstania koło
swym zasięgiem obejmowało
obwody powiatu oławskiego
i częściowo strzelińskiego.
Jubileusz 60-lecia to także
historia co najmniej dwóch
pokoleń myśliwych, kontynuujących wieloletnie chlubne
tradycje rodzinne. Do dziś
przez nasze koło przewinęło
się ponad 100 osób, a już
niedługo do bram naszej

Wrocławscy sygnaliści Zarządu Okręgowego PZŁ

myśliwskiej społeczności
będą pukać kolejne pokolenia - nasze dzieci i wnuki.
Nie możemy też zapominać
o tych wszystkich naszych
kolegach, którzy w minionym 60-leciu odeszli od
nas na zawsze do bezkonfliktowego świata, krainy
wiecznych łowów. Wśród
tych, którzy niegdyś aktywnie działali w naszym kole,
byli m.in.: Antoni Bienias,
Lesław Bigos, Władysław
Cieśla, Michał Chmiel, Józef Chorążek, Władysław
Fiśkiewicz, Jan Chładczuk,
Antoni Hołyński, Jan Hołyński, Stanisław Horwacki,
Bogdan Iżewski, Stanisław
Jankowski, Ryszard Jasiński,
Marian Kałwak, Jan Krótki,
Tadeusz Madejka, Bolesław
Pilipiak, Władysław Popik,
Józef Prask, Józef Puzyniak,
Emil Różewicz, Feliks Sawicki, Władysław Składnik,
Franciszek Składnik i Dominik Żurawski.
Aktualnie koło liczy
40 członków, w tym trzech
niemacierzystych i dwoje
kandydatów. Kieruje nim
zarząd koła: prezes - Roman
Zagórski, łowczy - Roman

Roman
Zagórski
- prezes koła
„Jeleń”

Ziobrowski, skarbnik - Mieczysław Jankowski i sekretarz - Zbigniew Fałek. Jego
członkowie wywodzą się
z różnych środowisk. Mają
przeróżne zawody. Jednak
łączy ich jedno - wspólne
umiłowanie przyrody i pasja łowiectwa. Niejednokrotnie też ich członkowie,
jak w przypadku rodziny
Ziobrowskich ze Ścinawy
- wywodzą się z rodzin o tradycjach łowieckich, które
tradycję pielęgnują przez
pokolenia.
Dalszy fragment przemówienia prezesa koła „Je-

leń”: Koło gospodaruje na
trzech obwodach łowieckich,
położonych na terenie powiatów oławskiego i strzelińskiego. Ich łączna powierzchnia
wynosi ponad 10 500 ha,
z czego na lasy przypada
zaledwie 650 ha. Na dzierżawionych obwodach występują, oprócz zwierzyny
drobnej, takiej jak: zając,
kuropatwa, bażant i kaczka,
również zwierzyna gruba
- sarna, dzik, czy borsuk.
Nie brakuje też szkodników,
takich chociażby jak : lis,
jenot, norka amerykańska
i szop pracz. Cele i kierunki
działalności w kole zamykają
się w trzech słowach: ochraniamy, hodujemy, polujemy.
Ich kolejność nie jest przypadkowa. Ochraniamy przed
kłusownikami, wnykarzami
i szkodnikami przede wszystkim zwierzynę żyjącą w stanie wolnym. W tej kwestii
współpracujemy ze Strażą
Leśną Nadleśnictwa Oława, Komendą Powiatową
Policji w Oławie oraz Strażą Gminną Oława. W swej
pracy chronimy również
pola miejscowych rolników
przed szkodami łowieckimi,
zakładając poletka żerowe.
Poprzez dokarmianie pomagamy również zwierzynie
przetrwać najcięższy okres
zimy. W zakresie hodowli
staramy się utrzymywać dobry stan bażantów, zasilając
okresowo stado osobnikami

zakupionymi w ośrodkach
hodowlanych. W tej dziedzinie mamy najwięcej
do zrobienia, gdyż nadal
utrzymuje się, nie tylko
u nas, niski stan kuropatw i zajęcy, pomimo
całkowitego zaprzestania
polowań na tę zwierzynę, już od kilkunastu lat.
Stąd nadal będziemy dążyć
do wzrostu tej populacji
w dzierżawionych przez
nas obwodach. Za stan
zadowalający możemy
natomiast uznać występującą ilość zwierzyny
grubej. Niemniej nadal
będziemy pozyskiwać takie
jej ilości, żeby ograniczyć szkody łowieckie,
a jednocześnie utrzymać
stado podstawowe na poziomie przewidzianym dla
danego obszaru. Choć
dla wielu ludzi łowiectwo
nadal kojarzy się głównie
z oddawaniem strzału do
zwierzyny, to tak naprawdę nasza działalność koncentruje się w dużej mierze
na właściwej gospodarce
hodowlanej i odpowiednim zagospodarowaniu
terenów łowieckich. W ten
sposób kontynuujemy wieloletnie i chlubne tradycje Polskiego Związku
Łowieckiego, który jako
organizacja polskich myśliwych - powstał 9 lipca
1923 roku. Jak pokazuje
tradycja - myślistwo to
przede wszystkim szlachetność, szacunek i zgoda.
Myślę, że nieraz dawaliśmy dowód na prawdziwość tych słów i nieraz
będziemy jeszcze dawać.
Niech święty Hubert czuwa nad nami. Darz Bór!
Kończąc przemówienie, prezes koła podziękował za organizację
obchodów Kazimierzowi
Królowi, Mieczysławowi
Jankowskiemu, Michałowi Fałkowi oraz Kołu
Łowieckiemu „Bażant”
za udostępnienie malowniczego miejsca na uroczystość.
Po oficjalnej części
i pamiątkowej fotografii odbyła się tradycyjna
biesiada myśliwska, która
przy dźwiękach muzyki
i suto zastawionych stołach trwała do późnych
godzin wieczornych.
Tekst i fot.:
Zbigniew Jakubowicz
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Spojrzenie na powiat z góry.
Jest na co popatrzeć

Główne skrzyżowanie we wsi
TEKST I FOT.:
PIOTR TUREK

Odlotowe
Minkowice Oławskie
redakcja@gazeta.olawa.pl

Kościół św. Jana Nepomucena

Zespół Szkół w Minkowicach Oławskich

Minkowice Oławskie
należą do gminy JelczLaskowice. Funkcję
sołtysa sprawuje Stanisław
Łukasik, który jest również
radnym RM. Miejscowość
jest bardzo duża, domy
są rozmieszczone
głównie wzdłuż Kolejowej,
Tadeusza Kościuszki
oraz Kościelnej. Z lotu
ptaka w oczy rzuca się
skrzyżowanie tych dwóch
pierwszych ulic. Od strony
Wójcic łatwo dostrzec tory
i wiadukt kolejowy oraz
boisko.W centrum wsi
wyróżnia się zbudowany
z czerwonej cegły kościół
pw. Piotra i Pawła, przy
nim cmentarz oraz Zespół
Szkół z boiskiem. Nieco
trudniej zauważyć kościół
św. Jana Nepomucena.
Za tydzień pokażemy,
jak z góry prezentuje się
Dębina.

Widok na wieś od strony Celiny

Kościół pw. Piotra i Pawła i cmentarz
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►► Zatrudnię frezera do obsługi maszyny konwencjonalnej i numerycznej. Tel 71303-80-39 (2)
►► Przyjmę do pracy studentów na
stanowisko kasjer – sprzedawca. STACJA PALIW ORLEN OŁAWA. Tel.. 603040-311 (1)

►► Zatrudnię kucharza w Oławie, tel.
782-155-707 (4d)

PRACA
DAM PRACĘ
►► Zostań konsultantką Avon, tel.
661-199-465 (24)
FIRMA BUDOMET - OKNA
POSZUKUJE SAMODZIELNEJ FIRMY
MONTERSKIEJ DO MONTAŻU
STOLARKI OTWOROWEJ. KONTAKT
TEL. 607-955-678.(2)
►► Dodatkowa,
min.
pracalis4@gmail.com (10)

średnie,

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,
UPRAWNIENIA SEP. PRACOWNIK
PRODUKCYJNY OPERATOR
WTRYSKAREK, PRACOWNIK
PRODUKCYJNY OPERATOR
WTRYSKAREK – PRACOWNIK
WEEKEND-owy, MAGAZYNIER –
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO.
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. (7)

►► Przyjmę na dogodnych warunkach fryzjera z doświadczeniem, 608640-140 (2)
►► Przyjmę do pracy samodzielnego
dekarza i pomocnika, 691-740-193 (2)
►► Brukarstwo solidnie Tel.501-658951 (1)
►► Zatrudnię kierowcę w transporcie
międzynarodowym kat. C+E, 663366-368 (4)
FIRMA BOGRES ZATRUDNI
PANIE I PANÓW DO PRAC
FIZYCZNYCH ZWIĄZANYCH
Z PRODUKCJĄ CHIPSÓW W
STANOWICACH K/OŁAWY. PRACA
W SYSTEMIE NAZYWANYM
„CZTEROBRYGADÓWKĄ”.
WYMAGANE JEST
POSIADANIE KSIĄŻECZKI
DO CELÓW SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNYCH.
BEZPŁATNY TRANSPORT NA
WYBRANYCH TRASACH. KONTAKT
TELEFONICZNY W GODZ. 10.00 –
17.00 POD NUMERAMI: 666-852243 LUB 600-010-634 (1)
►► Przyjmę pracowników do prac
wykończeniowych, regipsy, gładzie,
malowanie, 790-220-053 (1)
►► Przyjmę pomocników do prac wykończeniowych, 790-220-053 (1)
►► Zatrudnię do dociepleń z doświadczeniem 791-694-077 (1)
►► Firma handlowo-usługowa z
Oławy zatrudni księgową do prowadzenia pełnej księgowości i kadr.
Podania kierować na adres e-mail:
podania2013@op.pl (3)
„CHROMAX” ZAKŁAD OBRÓBKI
METALU, UL. WROCŁAWSKA 10,
JELCZ-LASKOWICE PILNIE
ZATRUDNI OSOBĘ NA
STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY.
TEL. KONTAKTOWY – 71-318-86-40,
71-381-94-85
E-MAIL: biuro@chromax.pl (3)
►► Przyjmę do pracy w barze w Jelczu-Laskowicach. Tel. 605-049-925 (1)

POSZUKUJEMY KANDYDATA
DO PRACY NA STANOWISKU:
PRACOWNIK STACJI PALIW.
MIEJSCE PRACY: STACJA PALIW
SHELL OŁAWA. ZADANIA:
OBSŁUGA KLIENTA, OBSŁUGA KASY
FISKALNEJ. OFERTY PRACY PROSZĘ
KIEROWAĆ NA ADRES MAILEM :
5006@shellpl.pl (3)
►► Zakład Pracy Chronionej zatrudni w Oławie osobę z orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności na stanowisku Pracownik Pomocniczy przy
Produkcji. Praca zmianowa. Więcej
informacji pod tel. 512-053-503 (1)
►► Firma zatrudni krawcowe do szycia kurtek w Oławie Tel. 605-214-417
►► Firma Karaś przyjmie pracowników na stanowisko elektryk i spawacz,
tel. kontakt. 509-828-672 do g. 15 (1)
PRZYJMĘ DO PRACY NA
STANOWISKO KASJERSPRZEDAWCA DO SKLEPU
W MIŁOSZYCACH.
TEL. KON. 603057791 (1)
►► Regipsy, gładzie malowanie - 606407-373 (1)
►► Zatrudnię murarzy, regipsiarzy,
płytkarzy, tel. 501-621-506 (4)
►► Firma GKON zatrudni majstra do
spraw produkcji konstrukcji stalowych oraz obróbki skrawania. Wymagania: - wykształcenie minimum
średnie, - umiejętności zarządzania
zasobami ludzkimi, - umiejętność
czytania rysunku technicznego, doświadczenie zawodowe. Kontakt
gkon@gkon.pl (4)
POSZUKUJEMY HANDLOWCÓW DO
SPRZEDAŻY PROFESJONALNYCH
KOSMETYKÓW I NARZĘDZI
FRYZJERSKICH OFERUJEMY:
- ZATRUDNIENIE W OPARCIU
O UMOWĘ O PRACĘ, PROFESJONALNE SZKOLENIA,
- PRACĘ W PRZYJAZNEJ
ATMOSFERZE, - NIEZBĘDNE
NARZĘDZIA PRACY (SAMOCHÓD,
TELEFON ITP.), - MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU ZAWODOWEGO.
OBOWIĄZKI: - SPRZEDAŻ
PRODUKTÓW FIRMY, NADZOROWANIE PŁATNOŚCI,
- BIEŻĄCA OBSŁUGA KLIENTÓW
FIRMY, - POZYSKIWANIE NOWYCH
KLIENTÓW, - MONITORING
DZIAŁAŃ KONKURENCJI, RAPORTOWANIE. WYMAGANIA:WYKSZTAŁCENIE - MINIMUM
ŚREDNIE, - DOŚWIADCZENIE
W HANDLU - MINIMUM 2
LATA, - WYSOKIEJ KULTURY
OSOBISTEJ, UCZCIWOŚCI, ŁATWOŚCI W NAWIĄZYWANIU
KONTAKTÓW, - SUMIENNOŚCI
I ZDYSCYPLINOWANIA,
- SAMODZIELNOŚCI, KOMUNIKATYWNOŚCI, - PRAWA
JAZDY KAT. B I DOŚWIADCZENIA
W PROWADZENIU SAMOCHODU
TYPU BUS/VAN. APLIKACJE
PROSIMY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE:
P.P.H.U. MAX, UL.DZIERŻONIA 2A,
OŁAWA LUB MAILOWO:
biuro@maxkosmetyki.pl (1)
►► Potrzebny pracownik do prac wykończeniowych, 698-623-537 (2)
►► Szkoła Języków Obcych zaprasza
do współpracy lektorów języka angielskiego. Praca w miłym energicznym zespole na terenie Oławy, JelczaLaskowic i okolic. Zgłoszenia: biuro@
eto.com.pl (1)
►► Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem, praca w
Oławie, tel. 507-804-231 (4)
►► Zatrudnię fryzjera 781-212-102 (4)

FIRMA
MAKART - BOX BOJAKOWCY S. J.
Z SIEDZIBĄ W DOMANIOWIE,
ZATRUDNI NA STANOWISKO:
PRACOWNIK PRODUKCYJNY
- OPERATOR SLOTERA DRUKUJĄCO
- WYCINAJĄCEGO. WYMAGANIA:
DOŚWIADCZENIE W OBSŁUDZE
MASZYN FLEKSOGRAFICZNYCH.
PROSZĘ O KIEROWANIE CV NA
ADRES: biuro@makartbox.pl (2)
PRODUCENT STOLARKI
ALUMINIOWEJ ZATRUDNI
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
ZE ZNAJOMOŚCIĄ BRANŻY.
ZGŁOSZENIA NA ADRES: biuro@
budomet.pl DO 15.09.2013 (2)
►► Firma P.U.H.\”ŁUKASZ\” Gold Drób
zatrudni osobę do pracy w sekretariacie i rozliczeń magazynowych.
Kandydat powinien posiadać 1,5roku
doświadczenia na podobnym stanowisku. Obowiązkowa znajomość
programu Microsoft Office. CV proszę
przesyłać na adres luka@onet.pl (1)
►► Zatrudnię operatora koparki i koparkoładowarki JCB. Tylko z doświadczeniem - 512-148-786 (2)
►► Szukam doświadczonej stylistki
paznokci. Mile widziane dodatkowe
umiejętności. Praca w Laskowicach,
umowa zlecenie- 663-970-173 (1)
►► Zatrudnię w barze w Oławie. CV
składać pod.debami.wesela@interia.
pl tel. 660-317-334 (2)
►► Zatrudnię elektryka z prawem jazdy, tel. 601-846-747 (2)
►► Zatrudnię pracownika do ociepleń
elewacji – murarza, 693-377-300 (1)
►► Przyjmę ucznia w zawodzie fryzjera, 509-937-509 (2)
►► Zatrudnię samodzielnego pracownika do prac wykończeniowych
płytki, płyta G/K, tel. 502-505-001 (2)
►► Zostań doradcą pożyczkowym,
664-707-324 (5)
►► Zatrudnimy pracowników do
Kontroli Jakości przy Produkcji w
Jelczu-Laskowicach oraz w Oławie. 3
zmiany. Umowa zlecenie. rekrutacja.
wroclaw@sgp.biz.pl (5)
►► Spawacz MAG, tel. 500-284-942 (5)
►► Przyjmę do pracy fryzjerkę (fryzjera)Tel. 606 247 369 (5)
►► Praca dla dekarza lub pomocnika
dekarza 502 895 504 (1)
ZATRUDNIMY PRACOWNIKA
PODJAZDU NA STACJĘ PALIW
W SIECHNICACH. ZAPEWNIAMY
STABILNOŚĆ ZATRUDNIENIA,
DOBRE WYNAGRODZENIE.
WYMAGANIA: KOMPETENCJA,
RZETELNOŚĆ I SUMIENNOŚĆ
WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW,
TEL. 608-324-443 (2)
►► Zatrudnię Panią do opieki nad
przedszkolakiem, koniecznie z samochodem. Praca ok. 15 godz. tygodniowo. Kontakt: 668435745 po 17,00 (1)
►► Zatrudnię przepalacza do złomu
z uprawnieniami i praktyką. Wymagane prawo jazdy kat. B. Umowa o
pracę, bardzo dobre warunki pracy,
501-278-422 (2)
►► Zatrudnię pracowników: dekarzy,
tynkarzy, płytkarzy oraz do wykończenia wnętrz. tel kont. 665 771 770

SZUKAM PRACY
►► Wysprzątam
dom,mieszkanie,
biuro, 667-503-792 (1)
►► Kierowca C+E, wózki widłowe +
ładowarka jednonaczyniowa 889747-799 (1)
►► Zaopiekuję się dzieckiem w Jelczu-Laskowicach lub okolicy. Posiadam doświadczenie - 519-124- 501 (4)

KUPNO
►► Kupię: szable, militaria, bagnety,
zegary, zegarki kieszonkowe i odznaki, 502-627-675 (1d)
►► Kupię palety drewniane (każdą
ilość), tel. 609-658-433 (5)

SPRZEDAŻ
PIASEK BUDOWLANY
- DO TYNKÓW, - DO MUROWANIA,
- POSPÓŁKA, - PODSYPKA, - ZIEMIA
POD TRAWNIKI, TEL. 71-313-28-40,
602-690-289 (18)
►► Piasek z dowozem, różne gatunki,
71-303-48-55, 501-279-475 (5)
„AWIDA” KOPALNIA PIASKU
W BYSTRZYCY OŁAWSKIEJ - LEŚNA
WODA. SPRZEDAŻ PIASKÓW
I KRUSZYW DROGOWYCH,
PODSPÓŁKI, TEL. 71-30-30-982,
71-313-40-87, 606-767-585,
ZAPEWNIAMY TRANSPORT
15-,20-,26-TONOWY awida@wp.pl,
www.awida.pl (13)
►► Kostka granitowa 509-248-018 (22)
►► Sprzedam okorowane stemple
budowlane, 604-109-565 (6)
►► Produkcja, sprzedaż, montaż rolet
wewnętrznych w kasecie i prowadnicach, cena 70 zł komplet, 602-342338 (43)
►► Sprzedaż drewna kominkowego
i opałowego transport 509-460-961,
71-313-12-68 (18)
►► Kostka brukowa, obrzeża, płyty tarasowe, tanio, projekt gratis, tel. 604421-959, www.otoczeniedomu.pl
►► Drewno kominkowe dąb, buk, jesion, sosna, 501-433-926 (5)
►► Miód pszczeli od 25-30 zł, Częstocice 24 Oława okolice dowóz gratis
kom. 667-125-064 (11)
►► Tanio sprzedam POROTON ROBEN
T-24 oraz bloczek betonowy sommelrock 14/24/38 nowy fabrycznie zapakowany - 722-067-499 (1)
►► Sprzedam króliki, 724-489-374 (4)
►► Meble kuchenne jak nowe, okap
narożny, duży, tanio, 608-862-202 (2)
►► Suknię ślubną białą roz.36, wzrost
155-160 + welonem. Haftowaną wyszywaną kryształkami, pięknie zdobioną. Buty białe ze skórki cielęcej roz,
35 - 35,5 tel. 698 - 769 - 743 (4)
►► Sprzedam siewnik poznaniak, tel.
663-659-802 (1)
►► Sprzedam maszyny stolarskie, tel.
663-659-802 (1)
►► Sprzedam gołębie: pawiki białe,
kapucyny, motyle warszawskie - 691818 - 421 (5)
►► Sprzedam bramy aluminiowe
przesuwne, tel. 500-284-942 (5)
►► Sprzedam drewno opałowe i palety pod big bagi, tel. 609-658-433 (5)
►► Sprzedam wózek widłowy 2002 r.,
tel 609-658-433 (5)
►► Sprzedam nowy nieużywany wózek inwalidzki z funkcją toalety oraz
materac przeciwodleżynowy. tel. 606
636 022 (5)
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LEKARSKIE
FAMIDENTAL STOMATOLOGIA
RODZINNA to TWÓJ DENTYSTA,
Oława, ul. Rybacka 5 a, tel. 601-8932-32, 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(1d)
►► 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 (1d)
►► 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 (1d)
►► 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 (1d)
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
(NZOZ MEDAN). GABINET CZYNNY
W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI
w godzinach 16.00-18.45, od 16.00
do 17.00 przyjęcia bez uprzedniej
rejestracji telefonicznej, po 17.00
konieczna rejestracja telefoniczna:
601-990-167
www.dermatologolawa.pl (10)
►► 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 (23)
►► Esperal, 603-606-121 (23)
►► 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
►► GABINET ORTOPEDYCZNY dr
nauk med. LESZEK MORASIEWICZ
przyjmuje w środy 16 – 18, Oława, pl.
Zamkowy 18 (obok Domu Dziecka),
tel. 601-702-263 (5)
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 (12)
►► GASTROSKOPIA - Gabinet chirurgiczny: specjalista - chirurg JACEK
RUTKIEWICZ, rejestracja, tel. fax 71302-86-66 (23)
►► PRYWATNY GABINET LARYNGOLOGICZNY, LEK. MED. BOŻENA
LEŚNIAK, pn - 17.00-18.00, śr 16.3017.30 NZOZ Medica, 11 Listopada 14,
601-911-459 (5)
►► PSYCHOLOG - PSYCHOTERAPEUTA mgr JOLANTA ŻAK-KOŚCIUK, TEL.
509-903-761,
www.psychoterapia.
olawa.pl (5)
OŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA
AGA-MED 71-313-31-86
SPECJALISTA REHABILITACJI
MEDYCZNEJ
- lek EDYTA WOJCIECHOWSKA,
leczenie zespołów bólowych
kręgosłupa, choroby
zwyrodnieniowej stawów.
Usprawnianie pacjentów ze
schorzeniami neurologicznymi,
rehabilitacja po zabiegach
(endoprotezoplastyka, artroskopia)
rehabilitacja sportowa
- ORTOPEDA - lek. MAREK BORYK
- NEUROLOG - dr ELŻBIETA TYSIĄC
dolegliwości bólowe po urazach
głowy i kręgosłupa, powikłania
cukrzycowe, bóle głowy i twarzy,
choroba alzheimera, choroba
parkinsona, przebyte udary
mózgowe, stwardnienia rozsiane,
zaburzenia snu,
- CHIRURG
- dr n med. MACIEJ GARBIEŃ
- med. estetyczna, leczenie żylaków
- ENDOKRYNOLOG
- dr n. med. KATARZYNA
ŻUKOWSKA-KOWALSKA
choroby tarczycy
- DERMATOLOG dr n med.
ELŻBIETA PLATT - leczenie chorób
skóry: łuszczycy, trądzików, grzybic,
łysienia, alergii, wymrażanie zmian
chorobowych , - PSYCHIATRA PSYCHOTERAPEUTA WIESŁAW
DAWIDZIUK leczenie depresji,
leczenie nerwic, leczenie innych
zaburzeń psychicznych
USG - dr n med. ADAM KOWAL
specjalista chorób wewnętrznych,
certyfikat Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego. USG jamy
brzusznej, piersi, tarczycy, jąder,
węzłów chłonnych, ślinianek. USG
Doppler tętnic szyjnych, tętnic
kończyn, żył kończyn. USG Doppler
układu wrotnego
- HIRUDOLOGIA - leczenie
pijawkami
- 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.
►► LEKARZ DENTYSTA KRZYSZTOF
OZGA, ul. Warszawska 30, Oława, tel.
539-123-444 (1)
►► LEKARZ STOMATOLOG MAGDALENA OZGA-PORADA, Oława, ul. Warszawska 30, tel. 660-700-290 (5)
►► LEKARZ DENTYSTA WŁODZIMIERZ
KOFROŃ, Oława – Rybacka 5a, 71303-22-33 (5)

►► PSYCHOLOG KLINICZNY - dr n.
hum. JOLANTA KACZMAREK-STEC,
501-681-669 (24)
►► ANDRZEJ WICHER – Z DNIEM
16.03.2013 GABINET PRZENIESIONY
DO NZOZ OMEGA ul. Chrobrego 23D.
Wtorki godz. 18, 602-376-939 (1)
KARDIOLOG DR N. MED.
DANIEL BŁASZCZYK GABINET
PRYWATNY, UL. SIENKIEWICZA 8,
OŁAWA (NZOZ MEDAN - ZAKŁ.
PRZYRODOLECZNICZY), CZYNNY
WE WTORKI W GODZ. 16.00 – 18.00,
REJ. TEL. 698-808-606 (11)
GABINET
ENDOKRYNOLOGICZNOPEDIATRYCZNY
DR N MED AGATA SKALSKA
SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
I PEDIATRA. PRZYJMUJE ŚRODY
15.30 - 19 OŁAWA, CHROBREGO
64A – PRZYCHODNIA EWA MED,
REJESTRACJA POD NUMEREM
71-313-70-33 (1)

ZDROWIE I URODA
BEAUTY COMPLEX” SOLARIUM,
FRYZJER, KOSMETYCZKA
- MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
LUB MISECZKAMI KOKOSOWYMI,
OPALANIE NATRYSKOWE SUNFX,
PROMOCYJNE CENY,
TEL. 71-303-34-24,
OŁAWA, MAGAZYNOWA 3 (1D)
CENTRUM KOSMETYKI
PROFESJONALNEJ „SZALIŃSKA”
OFERUJE: *ZABIEGI NA TWARZ
I CIAŁO *PIELEGNACJA DŁONI
I STÓP *FRYZJER *LASEROTERAPIA
ELIHT 3200 *FOCUSSHAPE
*OXYBRAZJA *MAKIJAŻ
PERMANENTNY *MEDYCYNA
ESTETYCZNA.
713033029, 509166914 (1D)
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(2)
ODCHUDZAMY SKUTECZNIE,
BEZPIECZNIE,
www.centrum.olawa.pl,
71-313-25-19
*****ORGANIZUJEMY URODZINY
DLA DZIECI
www.centrum.olawa.pl
CAŁOROCZNA WYPOŻYCZALNIA
STROJÓW KARNAWAŁOWYCH
tel. 71-313-25-18, 509-102-778 (7)
►► Żelowanie, tipsy. Niskie ceny 500077-811 (30D)
ODNOVA FABRYKA PIĘKNA
OŁAWA 3 MAJA 8U/8
(wejście od podwórka)
TEL. 724064346 FRYZJERSTWO, KOSMETYKA,
MAKIJAŻ PERMAMENTNY,
MIKRODERMABRAZJA,
MEZOTERAPIA, PRZEDŁUŻANIE
RZĘS, KOLORYZACJA LOREAL,
KERATYNOWE PROSTOWANIE
WŁOSÓW (1d)
►► Oczyszczanie twarzy, promocja –
35 zł, 692-877-636 (12)

NIERUCHOMOŚCI
►► CAPRI NIERUCHOMOŚCI. 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 (14)
►► 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.
►► AXIOMA-nieruchomości. Kupno,
sprzedaż, zamiana. Kompleksowa
obsługa prawna transakcji. Kredyty
hipoteczne i gotówkowe. Oława ul.
Chrobrego 23, e-mail: axioma@poczta.fm, www.axioma.otodom.pl 500064-032

SPRZEDAM
CAPRI – NIERUCHOMOŚCI,
OŁAWA, UL. ZACISZNA 60/8,
TEL. 601-990-187. DO SPRZEDANIA
W OŁAWIE I OKOLICY MIESZKANIA:
1-POKOJOWE - OD 100 TYS ZŁ ***
2-POKOJOWE OD 115 TYS ZŁ ***
3-POKOJOWE OD 152 TYS ZŁ ***
4-POKOJOWE OD 207 TYS ZŁ ***
MIESZKANIA DEWELOPERSKIE OD
3150 ZŁ/M KW. DO SPRZEDANIA
W OŁAWIE I OKOLICY DOMY
JEDNORODZINNE. OD 155 TYS
ZŁ *** DZIAŁKI BUDOWLANE
OD 28 ZŁ/M KW. www.caprinieruchomosci.gratka.pl (1d)
►► 1-pokojowe 28 m kw., II piętro,
koło Rynku, po remoncie, 100 tys zł,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► 2-pokojowe, 45 m kw., II piętro,
balkon, garderoba, deweloperskie –
164 tys. zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► 2-pokojowe, 48 m kw., II piętro, 2
balkony, centrum, do odnowienia –
145 tys. zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► 2-pokojowe, 40 m kw., II piętro,
balkon, winda, deweloperskie - 153
tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► 2-pokojowe, 47 m kw., II piętro,
centrum, nowe, wysoki standard 185 tys zł, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► 2-pokojowe, 36 m kw., I piętro,
balkon, Kasprowicza, 119900 zł www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187
►► 2-pokojowe, 48 m kw., II piętro,
po remoncie, Chrobrego, kamienica, bezczynszowe – 149 tys. zł www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187
►► 2-pokojowe, 48 m kw., I piętro,
balkon, Chrobrego, po remoncie –
169 tys. zł www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► 2-pokojowe, 57 m kw., II piętro,
bezczynszowe, Chrobrego, do remontu – 115 tys zł www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
►► 3-pokojowe, 49 m kw., I piętro, balkon, winda, do odnowienia - 152.000 zł,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187

►► 4-pokojowe, 68 m kw., II piętro, bezczynszowe, z cegły, okolice
1 Maja, po remoncie – 207 tys zł www.
capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601990-187
►► 4-pokojowe, 98 m kw., parter,
okolice Domaniowa, bezczynszowe,
taras, ogródek 200 m kw., garaż, jak w
szeregówce, po remoncie – 255 tys zł
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► 5-pokojowe, Jelcz-Lakowice, 84 m
kw., wysoki parter, balkon, Hirszfelda,
po remoncie – 230 tys zł www.caprinieruchomosci.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 225 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. 71-303-4011, 691-691-638 (1d)
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 (1D)
WWW.DOMNASZAFIROWEJ.PL
DOM W CENIE MIESZKANIA (1d)
►► Działki budowlane w Wiązowie
pow. 10 ar – 25 ar, cena od 30 zł/m kw,
świetna lokalizacja tel. 692-471-877
www.dzialkiwiazow.pl (15)
►► *Okazja* Jelcz-Laskowice, Hirszfelda, 3-pokojowe, 60 mkw z balkonem,
169 tys PROSPERHOME 506-540-120
►► Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach,
2-pokojowe, IV piętro, 35,5 m kw, 119
tys 506-540-120 www.PROSPERHOME.pl
►► Mieszkanie w Jelczu-Laskowicach,
parter, 3-pokoje, 159 tys www.PROSPERHOME.pl 506-540-120
►► *Okazja* Mieszkanie 4–pokojowe
w Jelczu-Laskowicach, II piętro z balkonem, 195 tys BN 506-540-120
►► Działki budowlane: Chwałowice60 tys, Kopalina- 57 tys, Dębina- 62
tys, Miłoszyce-80tys, Siedlce- 58 tys,
BN 506-540-120
►► Dom wolnostojący w Jelczu-Laskowicach, 350 tys, do zamieszkania,
spokojna okolica BN 506-540-120
►► *Okazja* Dom w Dziuplinie, działka 19arów, 265 tys, BN 506-540-120
►► Mieszkanie trzypokojowe urządzone do zamieszkania 56 m kw.,
I piętro, duża jasna kuchnia przy
1 Maja tel. 602 780 554 (1D)
►► Sprzedam lub wynajmę pawilon
wolnostojący handlowo-usługowy z
zapleczem socjalnym, 30 m kw., Chrobrego, tel. 605-292-921, 606-625-272

►► AXIOMA Nieruchomości Oława
ul.Chrobrego 23 tel. 500/064032, tel.
507/027168. Do sprzedania: Oława: 1
pokojowe, Kasprowicza, Chrobrego od
85.000zł, 2 pokojowe, Chrobrego, Zaciszna, Pałacowa, Szymanowskiego od
119.000zł, 3 pokojowe, Kościelna, Osiedle Sobieskiego, 1 Maja, od 140.000zł,
mieszkanie z ogródkiem 185.000,
domy w okolicach Oławy i w Oławie od
175.000zł, działki budowlane w okolicach Oławy i w Oławie od 65zł/1mkw
mieszkania 2 i 3 pokojowe, nowe, klient
nie płaci prowizji, 3-pokojowe w Gać –
75.000zł, Jelcz-Laskowice: 2-pokojowe
– 125.000zł 3-pokojowe od 150.000zł.
Do wynajęcia: szeregówka w Oławie,
powierzchnie biurowe i handlowe, hala
300mkw www.axioma.gratka.pl lub
www.axioma.otodom.pl
►► Działka budowlana w Niemilu 26
arów. (woda, kanalizacja) przy drodze
asfaltowej - 3200 zł/ ar, możliwość podziału na dwie działki 791-756-848 (2)
►► Sprzedam lub wynajmę lokal 29
m kw., pl. Starozamkowy 3, Oława, lokal przystosowany pod salon kosmetyczny, tel. 516-195-407 (1d)
►► Mieszkanie w Oławie, w centrum,
boczna Rynku, 64 m kw. powierzchni,
3 pokoje, balkon, tel. 504-104-276 (1)
►► Sprzedam lokal handlowy 40 m
kw., 1 Maja 46 A, 697-061-052 (5)
►► Sprzedam działkę budowlaną
w Oławie 989 m kw., ul. Bażantowa kształt prostokąta, wszystkie
media, dojazd drogą asfaltową. tel
601790710 (1d)
►► Sprzedam działkę budowlaną – 13
a w Wójcicach - 71 318- 66- 34 (1)
►► Sprzedam mieszkanie ul. Chrobrego w Oławie, trzypokojowe, II p., w
pełni wyposażone, 78 m kw., tel. 693030-477 (1d)
►► 20 ha sprzedam tanio 661-946549 (8)
►► Sprzedam działki budowlane Oława - Nowy Otok, tel. 662-098-391 (20)
►► Sprzedam działkę 8,8 a, Nowy
Otok, dogodne położenie, tel. 604978-000 (1)
►► Sprzedam działkę budowlaną
10-arową, położoną w Miłoszycach.
Kontakt:, 889-723-332 lub e-mail: aggimala@wp.pl (1)
►► Sprzedam lokal 100 m kw., Marcinkowice ul. Piastowska 22, tel. 723486-993 (1)
►► Działki budowlane w Miłoszycach
40 tys. zł, 10 a, tel. 796-852-929 (1)
►► Sprzedam działkę w Miłocicach
Dużych, 35 arów z domkiem wypoczynkowym całorocznym, wszystkie
media, cena 250 tys. zł, tel. 884-311123, 697-281-290 (5d)
►► Sprzedam mieszkanie na parterze
32 m kw., pokój, kuchnia, łazienka,
piwnica, centralne ogrzewanie, działka na warzywa z altanką, cena 95 tys.
zł, ul. Różana, tel. 71-303-40-27 (1)
►► Nowy dom w Bystrzycy 190 m kw.
791 694 077 (1)
►► Sprzedam lub wynajmę mieszkanie dwupokojowe, 45 m kw., I piętro,
po remoncie, ul. Rybacka, tel. 605292-450 (2)
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►► Sprzedam działkę budowlaną w
Oleśnicy Małej 20 arów, cena 2800 zł/
ar, 512-306-217 (7)

►► Sprzedam działkę budowlaną 10 a
w Nowym Otoku. Atrakcyjna cena 65
tys. 667 858 247 (1)

►► Sprzedam nowy dom w Bystrzycy,
tel. 608-132-387 (2)

►► Sprzedam działkę budowlaną w
Nowym Otoku Tel. 606 759 747 (4)

►► Dwie działki budowlane w Brzezimierzu 15a każda. 607-140-211 (2)

►► Sprzedam mieszkanie w Groblicach 63mkw na poddaszu w kamienicy w atrakcyjnej cenie. 606-517-825

►► Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 48 m kw., II p., z balkonem lub
zamienię na większe, Jelcz-Laskowice
tel. 603-583-996 (2)
►► Sprzedam mieszkanie 36,5 m kw.,
parter, 105 tys. zł, Czernica, 783-700978 (2)
►► Sprzedam dom jednorodzinny
143 m kw + działka 20 arów w Bystrzycy Oławskiej, tel. 71-313-09-30,
71-303-11-02 (2)
►► Sprzedam razem lub osobno 3
działki budowlane, każda po 14 arów
możliwość podłączenia do sieci gazowej. Godzikowice ul .Spacerowa tel.
693 150 064 (2)
►► Sprzedam nowy dom do wykończenia w Siechnicach, tel. 609-584497 (3)
►► Sprzedam dom w Oławie 256 m
kw. + powierzchnia warsztatowa 36
m kw., okolice Straży Pożarnej, tel.
601-053-084 (3)
►► Działka budowlana 10 ar, niska
cena, 693-817-660 (3)
►► Mieszkanie, dwa pokoje, 38 m kw.,
ul. Rybacka, odnowione, wyposażone, kuchnia, 500-181-151 (1)
►► Sprzedam dom w centrum Oławy,
tel. 698-623-537 (5)
►► 2 p., 47 m kw., z loggią i dużą
kuchnią, sprzedam w Oławie, osiedle
obok PKS, 130 tys zł do negocjacji, tel.
796-931-911 (1)
►► Działka budowlana 8 ar, okolice
Wiejskiej Telefon 602-24-34-06 (3)
►► Działki budowlane Jaczkowice Tel.
607-699-236 (3)

►► Sprzedam dom w Nowym Dworze
ok Jelcza-Laskowic 666 924 832 (2)
►► Sprzedam dom do remontu z
pomieszczeniami gospodarczymi o
pow. 659 m kw. wraz z ziemią 0,54
ha. Działka zabudowana, można wykorzystać jako magazyn dla swojej
działalności gospodarczej, w cenie
120000 zł w Zborowicach k. Wiązowa,
tel. 785-366-717 (5)
►► Sprzedam mieszkanie w Oławie.
Tel. 600-807-490 (1d) kobusiński
►► Mieszkanie trzypokojowe, IV p.,
58 m kw., wysoki standard, osiedle
Sobieskiego, tel. 729-422-870 (2)
►► 2 pokoje, 56 m kw., I p., po remoncie, garderoba, c.o. + kominek, 220
tys. zł, zdjęcia na www.gratka.pl, tel.
691-231-869 (3)
►► Pole orne 0,94 ha w Wójcicach, tel.
71-318-63-95 (3)
►► Pole orne zalesione 1,80 ha sprzedam w Wójcicach, 71-318-63-95 (3)
►► Sprzedam w dobrej cenie działkę
23 ary z wydanymi warunkami zabudowy w Wójcicach pod lasem, 667257-778 (5)
►► Sprzedam działki budowlane w
Jaczkowicach, tel. 691-221-097, 783701-017 (13)
►► Sprzedam działkę budowlaną w
miejscowości Marcinkowice o pow.
1500 m kw., tel. 793-373-260 (5)
►► Sprzedam dom poniemiecki w
Piekarach 80 m kw., 270 000 zł, tel.
515-686-088 (5)

►► Sprzedam dwa domy na jednej
na działce w dobrej cenie, Oława, tel.
668-961-823 (1)

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ HALĘ
PRODUKCYJNĄ 1500 M KW.
Z SOCJALNYM, MAGAZYN 500 M
KW., POMIESZCZENIE BIUROWE,
POMIESZCZENIE SŁUŻBOWE,
TEREN 6500 M KW.,
K. OŁAWY, 603-380-238 (9)

►► Atrakcyjną kawalerkę w centrum
Oławy, szukaj na www.nieruchomosciw.eu (5)

►► Sprzedam mieszkanie 39 m kw.,
I p., wyremontowane, ul. Oleśnicka,
cena 109 tys zł, tel. 507-080-479 (5)

►► Mieszkanie 2-pokojowe, tanie, w
centrum Oławy, szukaj na www.nieruchomosciw.eu (5)

►► Rolnikowi pole o pow. 1,60 ha
kl.4a w Starym Otoku cena 48 tys. tel
795-15-60-40 (1)

►► Sprzedam działkę budowlaną w
Lizawicach, 502-969-858 (4)

►► Sprzedam lub wynajmę kawalerkę
w Jelczu-Laskowicach, ul. Piastowska.
tel.664151614 (5)

►► Pilnie sprzedam działkę budowlaną Nowy Otok Tel.601-746-542 (3)

►► Sprzedam dom za wiaduktem, ul.
Dąbrowskiego 21, 721-275-000 (4)
►► Atrakcyjne, tanie działki budowlane, szukaj na www.nieruchomosciw.
eu (5)
►► Mieszkanie 54 m kw., tanio, JelczLaskowice, 665-919-885 (4)
►► Odsprzedam działający lokal handlowy z wyposażeniem, 507-164-230,
600-523-636 (4)
►► Domy w okolicach Oławy w okazyjnych cenach, znajdziesz na www.
nieruchomosciw.eu (5)
►► Sprzedam grunt orny o powierzchni 7,50 ha gmina Oława, 762453-176 (1)
►► Dom Miłocice 5 pokoi + kuchnia +
2 łazienki, 130 m kw., 3 pomieszczenia gospodarcze 70 m kw., 2 budynki
gospodarcze 220 m kw., działka 20 ar,
cena 355 tys, tel. 782-200-312 (1)
►► Sprzedam lub zamienię górę
domu (wszystko osobno) w Radwanicach 501-169-184, 509-689-040 (4)
►► 3- i 4-pokojowe mieszkanie w
najlepszych cenach, szukaj na www.
nieruchomosciw.eu (5)
►► Sprzedam działkę budowlaną
ogrodzoną, 30 arów, w Godzikowicach, tel. 603-463-473 (4)
►► Pilnie mieszkanie w Jelczu-Laskowicach - 35,5,m kw. z balkonem. III p.,
Bez pośredników, tel. 516 -271 -806 (4)
►► Mieszkanie 2 pokoje 40m kw.
II piętro Oława, ul. Chopina, ładne,
zadbane, słoneczne, własnościowe.
Czynsz 350 zł/miesięcznie, nowa podłoga- panele, szafa wnękowa, okna
– bez pośredników 13 0000 tys. Tel.
884 817 100 (1)

►► Wynajmę domek w Jelczu-Laskowicach, umeblowany, 605-130-667 (3)

►► 2 p. na os. Chrobrego, I p., cena
800 zł + opłaty, tel. 691-231-869 (3)

►► Kupię biuro, lokal, grunt rolny, tel.
722-137-774 (2)

►► Wynajmę mieszkanie w Jelczu-Laskowicach, 4 pokoje, balkon, częściowo umeblowane, wyremontowane;
1000zl + opłaty. 509-612-639 (2)

►► Do wynajęcia trzypokojowe
mieszkanie z aneksem, niezależne
ogrzewanie CO w Jelczu-Laskowicach
Tel. 608-506-258 (2)

►► Kupię lub wynajmę garaż w okolicy Rynku lub ul. Żeromskiego 503149-146 (2)

►► Wynajmę lub sprzedam kawalerkę
w atrakcyjnym miejscu, 71-318-74-11,
kom. 884-005-817 (1)

►► Wynajmę trzypokojowe, umeblowane mieszkanie w Jelczu-Laskowicach, 800 zł + opłaty, tel. 604-944-993

►► Wynajmę mieszkanie 38 m kw.,
rozkładowe, 2 pokoje, ubikacja, łazienka osobno, w pełni wyposażone
w sprzęt AGD, w pełni umeblowane,
wysoki parter, Jelcz-Laskowice, 601244-805, 609-444-572 (4)

►► Wynajmę mieszkanie ul. Chrobrego w Oławie, trzypokojowe, II p., w
pełni wyposażone, 78 m kw., tel. 693030-477 (1d)

►► Sprzedam tanio działkę budowlaną w Oławie, 602-775-663 (1)

►► Mieszkanie w nowym budownictwie w Jelczu-Laskowicach 2-pokojowe, wszystkie opłaty 1350zł/m-c, BN
506-540-120
►► Kawalerka do wynajęcia. Jelcz-Laskowice tel 609-595-828 (4d)
►► Nowy lokal na wynajem 41 m kw.,
ul. 3 Maja, centrum Oławy, tel. 601791-526 (1d)

►► Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe na parterze, ul. B. Chrobrego, 530707-256 (4)

►► Dom, mieszkanie, pokoje dla pracowników, pełne wyposażenie, tanio
515-933-977 (1)

►► Do wynajęcia lokal biurowo-usługowy 75 m kw., i 38 m kw., parter,
wszystkie media, parking, 602-775663 (1)

►► Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe + piwnica, 69 mkw, nowe, wysoki parter, w Oławie ul. Lutosławskiego,
tel. 603 750 900 (1d)
OKAZJA!!! SUPER LOKALIZACJA!!!
DO WYNAJĘCIA OD WRZEŚNIA
LOKAL UŻYTKOWY W RYNKU OBOK
EUROBANKU (OBECNIE SALON
T-MOBILE ) 42 M KW. WSZYSTKIE
MEDIA TEL 501-319-661 (1)
►► Lokal do wynajęcia na targu w Jelczu-Laskowicach, tel.
dom:
0049307467717
kom:
004917696754399 (1)
►► Wynajmę kawalerkę, tel. 888-119099 (1)
►► Wynajmę lokal w Oławie, ul. Młyńska, obecnie Shisha Bar. Okazyjna
cena!! 501-676-913, 692-482-874,
501-779-230 (1)
►► Lokal handlowy do wynajęcia
Osiek 117, kom. 691-191-577 (1)
►► Wynajmę kawalerkę w Oławie, ul.
Kasprowicza, tel. 603-298-803 (2)
►► Wynajmę kawalerkę urządzoną w
Oławie, tel. 697-075-321 (1)
FIRMA WYNAJMIE POMIESZCZENIA
BIUROWE I MAGAZYNOWE,
TEL. 71-303-38-36, 601-734-551,
602-256-691 www.fiodor.pl (12)
►► Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w Oławie po remoncie, 608367-579 (3)
►► Dwupokojowe, Oława, ul. Wiejska,
I piętro, umeblowane, komfortowe,
zdjęcia www.szybko.pl/1356393, tel.
788-907-788 (2)

►► Mieszkanie z ogródkiem w Oławie,
3 pokoje, 215 000zł Tel. 607 109 787,
www.kosmos-nieruchomosci.pl
►► Ładnie urządzone mieszkanie,
Oława, ul. Kutrowskiego, 210 000
zł Tel. 607 109 787, www.kosmosnieruchomosci.pl

►► Wynajmę czteropokojowe mieszkanie w Laskowicach – ul. Hirszfelda,
częściowo umeblowane, odstępne
850 zł, tel. 604-944-993 (3)

►► Mieszkanie Pl. Zamkowy, 3 pokoje, 255 000 zł Tel. 607 109 787, www.
kosmos-nieruchomosci.pl

►► Hala do wynajęcia w Oławie 100
m kw., tel. 609-584-497 (3)
►► Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe,
58 m kw., w Oławie, Paderewskiego,
parter, tel. 604-578-085 (1)

►► Mieszkanie w Oławie, 2 pokoje,
149 000 zł Tel. 607 109 787, www.kosmos-nieruchomosci.pl

►► Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
o pow. 42 m kw. i 3-pokojowe o pow.
62 m kw., w Oławie od 1.09.2013, ul.
Janowskiego 3, tel. 502-540-657 (3)

►► Nowy dom w Stanowicach,
335 000 zł Tel. 607 109 787, www.kosmos-nieruchomosci.pl

KAWALERKA W OŁAWIE, I PIĘTRO,
DO WYNAJĘCIA, OD WRZEŚNIA BR.,
TEL. 783-666-146 (2)

►► Działka budowlana 1230 m2,
Nowy Otok – 83 600 zł Tel. 607 109 787,
www.kosmos-nieruchomosci.pl

►► Wynajmę mieszkanie 37 m kw., os.
Chrobrego, tel. 781-359-846 (3)

►► Działka budowlana, Jaczkowice,
1960 m2 - 130 000 zł Tel. 607 109 787,
www.kosmos-nieruchomosci.pl

DO WYNAJĘCIA
►► Lokal użytkowy w Rynku, 42 m
kw., parter, witryny parking, na każdą
działalność - 3500 zł miesięcznie +
media, kaucja, www.capri-nieruchomosci.gratka.pl, 601-990-187
►► Biura w centrum Oławy - od 32 m
kw. do 69 m kw. ,piwnica 130 m kw
www.brzeska.olawa.pl tel. 501 784
299 (7)
►► Do wynajęcia pokój w Centrum
Jelcza-Laskowic, 500zł + 200zł (opłaty), wyposażony BN 506-540-120

►► Do wynajęcia kawalerka w Oławie,
661-022-172 (1)

►► Wynajmę lokal usługowy w Brzegu
przy ul. Długiej o powierzchni 40m2,
wysoki standard. Tel. 692 471 877 (7)

►► Wynajmę mieszkanie 45 m kw.,
2 pokoje z aneksem kuchennym, umeblowane, nieużywane, nowy blok,
Jelcz-Laskowice, tel. 602-485-440 (2)

►► Mieszkanie
ul.
Kasprowicza,
3 pokoje, 209 000 zł Tel. 607 109 787,
www.kosmos-nieruchomosci.pl
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►► Wynajmę lokal 54 m kw na salon
fryzjerski lub kosmetyczny, Oława –
przy wiadukcie, 509-937-509 (3)
►► Umeblowane 2-pokojowe mieszkanie os. Chrobrego, cena 750 zł +
250 czynsz + liczniki prądu, wody,
gazu + kaucja, tel. 795-616-250 (3)
►► Lokal handlowo-usługowy 50140m kw.,wszystkie media,ciąg handlowy koło Tesco. 602-24-34-06 (3)
►► Mieszkanie 2-pokoje,umeblowane, os. Chrobrego. 602-24-34-06 (3)
►► Mieszkanie luksusowe 3 pokoje
(w tym 1 pokój z kuchnią) Pow. 64,66
m kw. kontakt Tel. 785-809-752 po
godz. 18, Tel.695-628-306 po godz.
16 (4)

►► Do wynajęcia mieszkanie 1-pokojowe, 70 m kw., dla „konesera” media i
klimatyzacja, 602-775-663 (1)
►► Wynajmę 2 – pokojowe mieszkanie w Jelczu-Laskowicach, ul. Techników 663 645 435 (4)
►► Pilnie wynajmę sklep w Jankowicach Tel. 721-175-989 (2)
►► Do wynajęcia duży garaż przy ul.
Kamiennej, tel. 71-303-47-47 (2)
►► Wynajmę lokal handlowo-usługowy o powierzchni 35 m kw., w Oławie
przy ul. 3 Maja 8U przed światłami, tel.
602-735-547 (5)
►► Tanio wynajmę umeblowane
mieszkanie w Oławie 503-149-146 (2)
►► Wynajmę ładne, zadbane mieszkanie, dwupokojowe, w centrum,
I piętro, w pełni wyposażone, internet, tel. 608-747-060 lub 71-313-4547 (wieczorem) (3)
►► Wynajmę mieszkanie w rynku w
Oławie, 2 pokoje, 800zł+opłaty. Tel.
785-157-650 (2)
►► Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje,
Chrobrego Oława, 800+opłaty. Tel.
661-432-250 (2)
►► Mieszkanie 2-pokojowe, częściowo umeblowane w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - 71 318- 10- 95 (1)
►► Wynajmę dwupokojowe, tanio,
509-768-613 (1)

►► Wynajmę mieszkanie 58 m kw. na
Iwaszkiewicza, umeblowane, gotowe
do zamieszkania. Cena do negocjacji.
601 518 506 (5)
►► Wynajmę mieszkanie w Oławie
przy Sportowej, dwupokojowe, II p.
(1 lub 2 osoby) w pełni wyposażone.
71 31 37 456 po godz. 16 (2)
►► Wynajmę mieszkanie dwupokojowe Sportowa 662 211 582 (3)
►► Lokal Marcinkowice 602 503 553
►► Kwatera, lokal Marcinkowice 602
503 553(1)
►► Mieszkanie w Oławie, 2 pokoje, 58 m2, 950 zł/m-sc + opłaty
Tel. 607 109 787, www.kosmosnieruchomosci.pl

ZAMIENIĘ
►► Zamienię dom jednorodzinny w
Oławie 95 m kw., działka 400 m kw.,
na mieszkanie 2-pokojowe, na I piętrze, z dopłatą lub sprzedam - 275 tys
zł, www.capri-nieruchomosci.gratka.
pl, 601-990-187
►► Zamienię mieszkanie os. Sobieskiego, 2 pokoje (35 m kw.) I piętro, na
większe, tel. 662-265-168 (2)
►► Zamienię mieszkanie komunalne
41 m kw. na większe z zadłużeniem,
783-700-871 (2)
►► Zamienię mieszkanie komunalne,
4 pokoje na mniejsze, tel. 726-562990 (3)
►► Zamienię mieszkanie własnościowe 44 m kw., parter, po remoncie,
wieżowiec przy Odrze, na mniejsze z
dopłatą, 601-889-180 (1)

SZUKAM
►► Szukam do wynajęcia garaż, tel.
790-671-143 (2)
►► Szukam do wynajęcia pomieszczenia magazynowego do 30 m kw.,
tel. 790-671-143 (2)

KUPIĘ

►► Do wynajęcia duże (56 m kw.),
dwupokojowe mieszkanie + kuchnia
z jadalnia + balkon na os. Sobieskiego, całkowicie umeblowane i wyposażone, cena 1200 zł (+media), kaucja
– 1500 zł, tel. 886-593-525 (5)

►► Do wynajęcia kawalerka w Oławie,
506-076-218 (5)
►► Wynajmę umeblowane 2 pokoje z
kuchnią w wieżowcu k/PKS, 663-099890 (1)
►► Wynajmę dwupokojowe mieszkanie od zaraz, tel. 518-352-160 (2)
►► Kawalerka przy ul. 1 Maja, tel. 537302-992 (2)
►► Do wynajęcia kawalerka w Oławie,
609-840-762 (1)
►► Wynajmę mieszkanie, ul. Chrobrego, dwupokojowe, II piętro, 600 zł
+ media + czynsz, kaucja 1000 zł, tel.
509-992-108 (2)

►► GEODEZJA, www.mptgeo.pl, klasyfikacja gruntów, Marcinkowice, ul.
Sokola 6, tel. 606-929-582 (9)
GEODEZJA ABGEO POMIARY
POWYKONAWCZE, TYCZENIE
BUDYNKÓW, MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH, PODZIAŁY
DZIAŁEK, WSKAZANIA GRANIC,
OŁAWA, BRZESKA 26/4,
TEL. 71-301-42-67, 663-734-474
www.abgeo.com.pl (19)
►► Koparko-ładowarka + młot, 601212-889 (22)
►► Elektryk – awarie, instalacje, montaż, odbiory, 608-770-478 (6)
►► Projektowanie, certyfikaty energetyczne, kierowanie budowami,
usługi budowlane PiW „BIELECKI”
Biuro: Marcinkowice, ul. Cicha 13, tel.
506-196-175, 695-777-444 (1)
►► Usługi elektryczne, 603-076-223
USŁUGI PODNOŚNIKAMI
KOSZOWYMI 16,26 M ** USŁUGI
KOPAKO-ŁADOWARKĄ ** USŁUGI
HDS 5,5 T + SKRZYNIA 2,5 x 8 M **
USŁUGI ELEKTRO-ENERGETYCZNE.
ELCAT BOGUMIŁ WNUK
TEL. 601-846-747 (1d)
►► Kompleksowe usługi ogrodnicze,
667-694-545 (1)
►► Instalacje elektryczne, odgromowe, teleinformatyczne, pomiary, 605369-550 (6)
PROJEKTY BUDOWLANE USŁUGI
GEODEZYJNE CERTYFIKATY
ENERGETYCZNE terminowo, tanio
792210884 (8)
►► Archeolog – Marcin Diakowski,
www.archeoreplica.com, tel. 604593-263 (35)
GEODEZJA - MAPY D/C
PROJEKTOWYCH, TYCZENIA,
INWENTARYZACJE, WSKAZANIA
GRANIC,
TEL. 502-833-943, 604-957-359
►► Trawniki, ogrody, systemy nawadniania, usługi miniciągnikiem,
uprawa i wyrównanie terenu tel 600
295 900 (4)

►► Wynajmę kawalerkę w Oławie, tel.
697-224-624 (3)

►► Wynajmę lokal 26 m kw., wysoki
standard, 1500 zł + media, tel. 531470-522 (3)

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 (24)

►► Usługi minikoparką - 695- 830922 (5)

►► Kupię jedno lub dwupokojowe
mieszkanie w Oławie, do II piętra,
balkon, w dobrym stanie lub nowe,
www.capri-nieruchomosci.gratka.pl,
601-990-187
►► Zdecydowani klienci kupią dom
jednorodzinny Oławie www.caprinieruchomosci.gratka.pl,
601-990187
►► Kupimy 3- lub 4-pokojowe mieszkanie, w Oławie, w bloku do II piętra,
w bardzo dobrym stanie, po remoncie
lub nowe, www.capri-nieruchomosci.
gratka.pl, 601-990-187
►► Kupię grunt, 692-471-877 (17)
►► Kupię lokal usługowy 666-855484 (17)
►► Kupię grunt, 603-127-445 (4)

►► Osuszanie wewnątrz budynków,
likwidowanie zapachów obcych (ozonowanie), 794-786-250 (1)
►► Odkomarzanie, dezynfekcja, usuwanie dzikich zwierząt z posesji, np.
(kun), 794-786-250 (1)
►► Studnie – wiercenie, tel. 792-340855 (6)
VANGARD CONSULTING
ZAKŁADANIE FIRM, DORADZTWO
TRANSPORTOWE, ROZLICZENIA
PRACOWNICZE TACHOGRAF
CYFROWY, KSIĘGOWOŚĆ
TEL. 607-120-025
www.vangard-consulting.com (3)
►► Minikoparka + młot, tel. 691-064200 (2)
►► Przesyłki kurierskie,punkt wysyłkowy. Oława ul. 3 Maja 20K tel.69289-42-05 (3)
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KAMIENIARSTWO: - NAGROBKI,
- BLATY, - SCHODY, - PARAPETY,
JELCZ-LASKOWICE,
UL. TURNIEJOWA 1, 790-700-622 (3)
►► Montaż mebli typu Bodzio, Ikea
itp, tel. 518-548-466 (1)
►► Studnie wiercone mechanicznie,
wiercenia próbne, geologia i geotechnika, dokumentacje. Pełna oferta
na www.doma-wiert.pl, Domaniów,
tel. 604-665-879 (10)
►► Usługi ogrodnicze, 785-297-137 (2)
►► Gięcie profili, płaskowników, rur,
spawanie, toczenie, frezowanie itp.
Wykonywanie różnych konstrukcji
stalowych, Oława – 607-893-852 (5)
►► Napędy do bram przesuwnych i
skrzydłowych, tel. 500-284-942 (5)
►► Profesjonalne czyszczenie tapicerki samochodowej , dywaników sprzętem firmy karcher - 603- 912- 436 (1)
TOKARSTWO. PRZYJMĘ ZLECENIE
NA TOKARKI UNIWERSALNE,
TEL. 608-186-438 (5)

BHP
►► BHP szkolenia, nadzór, doradztwo,
dokumentacja wypadkowa, ocena ryzyka, tel. 603-127-445, tel./fax 71-31374-45 (17)

KAMIENIARSTWO
►► Zakład Kamieniarski Zabardowice
8a – k/Oławy, tel. 71-302-84-98, kom.
888-265-831. Wyprzedaż nagrobków
granitowych – rabat do 30% (2)

STOLARSTWO
►► Renowacje
607-916-795
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mebli

antycznych,

►► Schody i drzwi z drewna, 605-741606 (50)
►► Meble na wymiar. Kuchnie, szafy,
zabudowy, 604-109-565, 788-852601 (5)
►► Meble Mix Marcin Zanin www.
meblemix.com.pl, kuchenne, szafy,
garderoby, łazienkowe oraz inne w
tym nietypowe poddasza. oferujemy
fachowe doradztwo. bezpłatne pomiary oraz solidne wykonanie. JelczLaskowice ul. Oławska 204, 609-034113 (4)
►► Schody, drzwi, altanki, 693-061860, 731-960-305 (3)
►► „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 (1)

AGD
AGD - SERWIS NAPRAWA LODÓWKI, ZAMRAŻARKI ORAZ
URZĄDZENIA SKLEPOWE, PRALKI.
DOJAZD GRATIS!
TEL. 71-302-83-70, 605-388-369 (18)
HERRMANN AGD OŁAWA,
UL. IWASZKIEWICZA 35,
TEL. 603-835-219. PRALKI, SPRZĘT
CHŁODNICZY, GRZEWCZY ORAZ
INNE. NAPRAWA, SPRZEDAŻ. (1d)
NAPRAWA I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I AGD –
DOMOWYCH I SKLEPOWYCH –
OŁAWA, PL. ZAMKOWY 19,
TEL. 71-301-42-71, 508-267-478 (1d)
►► 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 (4)
►► Naprawa lodówek-zamrażarek,
montaż klimatyzacji stacjonarnych
883-491-069 (3)
►► Naprawa pralek, lodówek, zamrażarek, lad, regałów – gwarancja. Tel.
71-318-65-37, 792-016-323 (5)

ELEKTRONIKA RTV
►► Montaż i serwis anten satelitarnych, www.satix.net.pl, 602-495749 (15)
►► Montaż i serwis anten naziemnych
DVB-T i satelitarnych, 602-495-749 (15)
►► Serwis RTV – SAT, 602-49-57-49 (15)
►► Pogotowie RTV – SAT, tel. 665155-525 (41)
►► Naprawy domowe telewizorów
LCD, plazma i kineskopowe tel. 509064-432 (22)

►► Montaż, serwis anten satelitarnych i naziemnych DVB-T, tel. 603121-591 (21)
ZURIT SERWIS RTV,
PL. ZAMKOWY 11-13.
DOMOWE NAPRAWY
TELEWIZORÓW LCD, PLAZM
I MONITORÓW,
TEL. 71-303-42-46, 603-701-066 (1)
►► Emsat - Montaż Anten DVB-T, SAT,
Serwis 24, www.emsat.com.pl, Sklep
C.H. Oławka Sportowa 2A, tel. 535102-211 (6)

CZYSZCZENIE
►► Profesjonalne czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek, 607-916795
►► KARCHER! Wykładziny, dywany,
tapicerka meblowa, NAPRAWDĘ
WARTO! 505-093-019 (1D)
►► Karcher - profesjonalne czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej
oraz samochodowej, 504-163-100 (1D)
►► Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej, samochodowej. Kompleksowe sprzątanie biur, domów, mieszkań, 724-429-736 (11)
►► Kompleksowe usługi: czyszczenie
dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej, sprzątanie domów, mieszkań, biur (również po remontach) mycie okien, profesjonalnie i tanio, tel.
503-663-375 (6)
►► Karcher! dywany, tapicerka meblowa i samochodowa.konkurencyjne ceny.509-083-386 zapraszam (5)
►► Sprzątanie domów, firm, 794-786250 (1)
►► Czyszczenie tapicerek
wych, 794-786-250 (1)

weluro-

►► Profesjonalne czyszczenie tapicerki samochodowej, dywanów, sof,
puf itp. sprzętem i środkami firmy
Kärcher. Tel. 781-996-158 (3)
►► Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek meblowych i samochodowych 71 31 39 365, 504 910 168 (3)
►► Sprzątanie domów, prasowania,
660-633-026 (10)
►► Pranie tapicerki meblowej dywanów, wykładzin i foteli samochodowych 513 655 883 (26)

TRANSPORT
SPEED-TRANS.
USŁUGI TRANSPORTOWE.
BUSY 3,5,8-PALETOWE,
TEL. 609-884-122 (1d)
TRANSPORT KONTENEROWY,
PODSTAWIANIE KONTENERÓW
POD GRUZ, ZŁOM, I ŚMIECI
TEL. 501-278-422 (5)
►► Transport bus 1.5 t. Przeprowadzki, 693-372-032 (4)
►► Wypożyczalnia, przyczep i lawet,
tel. 504-004-772, 508-295-104 (16)
►► Przeprowadzki - transport, niskie
ceny, 24 h, duże auto, 661-515-308 (9d)
►► Przewóz osób, tanio, 604-332-147
►► Tani transport bus 1.1, 604-441548 (1d)
►► Przewóz mebli, 661-515-308 (9d)
PRZEWÓZ OSÓB, WYNAJEM
BUSÓW, AUTOBUSÓW, WESELA.
TEL. 601-780-731(1d)
►► Przewóz osób, tel. 608-574-041 (16)
►► Tani transport, 693-103-666 (1)
►► Laweta, tel. 691-064-200 (2)
►► Transport 3,5t, 693-247-390 (3)
►► Sprinter maxi tanio.602-24-34-06

►► Usługi transportowe. Chętnie podejmę współpracę, tel. 507-053-028

TELEFONY

Telefony alarmowe

HYDRAULICZNE

Pogotowie Ratunkowe
9 9 9
Stra¿ Po¿arna		
9 9 8
Stra¿ Miejska		
9 8 6
Komenda Powiatowa Policji 9 9 7
Pogotowie Wod. - Kan.
9 9 4
Pogotowie Gazowe
9 9 2
Sanepid
- 71-313-38-21
Zagro¿enie epidemi¹
-600-779-259

►► Junkersy, kuchenki, gaz, hydrauliczne, naprawa, montaż, wodomierze, 71-313-44-39 (33)
►► Usługi hydrauliczne, remont łazienek i mieszkań 693-753-029, 71-30152-59 (4)
►► Instalacje centralnego ogrzewania, wody sanitarnej, instalacje
wodno-kanalizacyjne i gazowe. Hydrauliczne - piece gazowe, olejowe.
Eko-groszek. Montaż, sprzedaż, naprawa. Instalacje wod-kan, c.o., gaz.
Domy, łazienki, przyłącza, 501-278041, 501-714-308, 71-302-94-71 (19)

Telefony o³awskie

►► Ocieplenia i elewacje tel. 730-016891 (7)

►► Świadectwa energetyczne tel. 885
243 771 (22)

►► Usługi remontowo-budowlane,
604-109-565 (4)

►► Ciesielstwo-dekarstwo, 697-177730 (25)

►► Elektryka, hydraulika, kafle, regipsy, tel. 606-346-298 (3)

►► Cyklinowanie bezpyłowe i renowacja schodów 600-170-178 (3)

►► Usługi remontowo-budowalne od
A do Z (ślusarstwo), 723-636-532 (26)

►► B&S Usługi Hydrauliczne. Centralne ogrzewanie, kotły eko-groszek,
woda użytkowa, wod-kan, udrażnianie rur i kanalizacji. Dzwoń, na pewno
się dogadamy, tel. 71-301-42-74, kom.
795-877-954 (5)

►► Pokrycia dachowe tel. 730-016891 (7)

►► Wykończenia, kafle, regipsy, gładzie, malowanie, tel. 661-563-060 (3)

►► Usługi remontowo-budowlane.
Tanio, szybko i solidnie, 663-625-229

►► Domy od podstaw, tel. 661-563060 (3)

PRODUKCJA SIATKI
OGRODZENIOWEJ, AKCESORIA,
SŁUPKI. PANELE OGRODZENIOWE.
MONTAŻ OGRODZEŃ. OŁAWSKA
FIRMA !! 693-372-032 (4)

►► Usługi remontowo-budowlane,
budowa domów, ocieplanie, więźby i
pokrycia dachowe, tel. 606-346-298 (3)

►► Junkersy, naprawa, wymiana Vailant, Termet, Saunier Duval, Senseo,
Ariston, 501-278-041, 501-714-308,
71-302-94-71 (19)

POGOTOWIE HYDRAULICZNE 24 H.
INSTALACJE WOD-KAN, C.O., GAZ,
UDRAŻNIANIE KANALIZACJI.
PROFESJONALIZM, RZETELNOŚĆ,
FACHOWE DORADZTWO,
KONTAKT:
667-545-633, 603-991-144 (11)
►► Pompy ciepła z montażem, tel.
790-710-900 (3)

►► Tynki maszynowe, tel. 724-520030 (3)

Komenda Powiatowa Policji
			
-71-313-20-41
Szpital Powiatowy
-71-301-13-00
Stra¿ Miejska		
-71-301-12-22
Stra¿ Miejska
Patrol zmotoryzowany
- 601-146-905
Stra¿ Gminna		
-71-313-25-83
Kom. Powiatowa PSP
-71-313-40-45
Pogotowie Energet.
-71-313-29-06
Zak³. Wod. i Kan.
-71-303-95-21
Zak³ad Gazownictwa
-71-313-23-61
Dom Pomocy Spo³ecz.
-71-313-91-03
Dzienny Dom Pobytu
-71-313-29-91
Polski Czerwony Krzy¿
-71-313-23-25
Dworzec PKS O³awa
-71-313-72-32
Oœrodek Kultury
-71-313-28-29
K¹pielisko OCKF
-71-313-21-89
Dom Dziecka		
-71-313-20-51
Punkt Konsultacyjny Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie
-71-313-25-17
Miejski Zespó³ Ekonomiczno
-Administracyjny Szkó³
-71-313-25-70
Inf. LOT		
- 801-703-703

BUDOWLANE

Urzêdy pocztowe

►► Adaptacje poddaszy. Kompleksowe remonty mieszkań i łazienek, 71301-52-59, 693-753-029 (4)

UP nr 1, ul. 1 Maja
UP nr 3, ul. Wroc³awska
UP nr 4, ul. B. Chrobrego
UP nr 5, ul. Iwaszkiewicza
		

►► Remontowo-budowlane,
312-688 (4)

889-

ETKA-PROJEKT.
OŁAWA, UL. CHROBREGO 17/3.
PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE
BUDOWAMI. 10 000 PROJEKTÓW
TYPOWYCH DOMÓW DO WYBORU.
www.etka.pl
tel. 603-685-925, 71-303-28-05 (7)
►► Malowanie wnętrz i fasad, 889312-688 (4)
►► Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietów 71-392-05-19, 691-268795 (12)
USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ + MŁOT,
JACEK BENDER, 601-212-889 (23)
►► Docieplenia budynków, 607-916795
►► Cyklinowanie solidnie podłóg i
schodów, 697-143-799 (3)
WYNAJEM KOPARKI GĄSIENICOWEJ
24 T, TEL. 501-278-422 (5)
►► Malowanie, gładzie, wykańczanie
poddaszy, regipsy, panele, przeróbki
hydrauliczne, kafle, 698-623-537 (7)
►► Remonty: klinkier, papa termozgrzewalna, wymiana drzwi, docieplanie, podbitki, 698-623-537(7)
PRACOWNIA PROJEKTOWA „ABT”,
UL. BRZESKA 26/9, OŁAWA,
www.abtprojekt.pl,
TEL/FAX. 71-303-36-99,
abt_olawa@o2.pl
PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY (6)
►► Gładzie, malowanie, panele, regipsy, kafle, tanio i solidnie, docieplenia,
500-254-830 (4)
►► Mycie elewacji, dachów i tarasów,
889-312-688 (4)

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

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

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

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

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

URZÊDY
Urz¹d Miasta i Gminy
-71-318-16-11
Urz¹d Stanu Cywilnego
-71-381-71-12
Powiatowy Urz¹d Pracy
-71-318-33-46
Zak³ad Gospodarki
Komunalnej
-71-318-80-17
Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej TBS
-71-318-81-47
Zespó³ Ekonomiczno		
-Administracyjny Szkó³ -71-318-15-12
PARAFIE
NMP Królowej Polski
Stanis³awa Biskupa
Maksymiliana Kolbego

-71-318-81-03
-71-318-15-55
-71-318-13-74

URZÊDY POCZTOWE
UP ul. Folwarczna
UP ul. Liliowa		
UP ul. Wroc³awska
UP ul. Techników

-71-318-71-07
-71-318-71-08
-71-318-71-09
-71-318-71-10

inne
TOWARZYSTWO OPIEKI
NAD ZWIERZÊTAMI
			
- Jelcz-Laskowice
- O³awa		

-71-318-22-89
-71-313-51-11
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► Język angielski - korepetycje, lekcje indywidualne, przygotowanie do
egzaminów, 509-937-831 (3)

TELEFONY
TELEFONY W DOMANIOWIE

Urz¹d Gminy
Urz¹d Stanu Cywilnego
Parafia Nawiedzenia NMP
Gminne Centrum Kultury

► J. niemiecki – dzieci, młodzież i
dorośli. 609 801 403 (3)

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

► J. niemiecki- solidnie- 71 31814
92, 510-313-377 (1)
ANGIELSKI- LEKCJE PRYWATNE
INDYWIDUALNE
LUB GRUPY 2-4 OSOBY.
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO, MATURY, FCE,
CAE. 606320161 (1)

TELEFONY W GMINIE O£AWA

Urz¹d Gminy

- 71-313-30-44

Gminny Zespó³ Oœwiaty

- 71-313-46-57

TELEFONY ZAUFANIA

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

dyrektor
zastêpca dyrektora
sekretariat dyrektora
- fax:
naczelna pielêgniarka

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

ODDZIA£ DZIECIÊCY

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

ordynator
sekretariat
izba przyjêæ
dy¿urka lekarska
USG:
EKG
sala “R”

- 71-301-13-22
- 71-301-13-54
- 71-301-13-35
- 71-301-13-34
- 71-301-13-84
- 71-301-13-85
- 71-301-13-32

► Język angielski dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Jelczu-Laskowicach. Skuteczna nauka, przystępne ceny, wszystkie poziomy
zaawansowania. www.english-spot.pl,
tel. 605563213 (1)
► Kursy j. angielskiego dla początkujących Szkoła Języków Obcych
ETO, Oława tel. 71 318 10 50 (2)
► Kursy j angielskiego dla zaawansowanych Szkoła Języków Obcych
ETO, Oława tel. 71 318 10 50 (2)
► Budowa domów, profesjonalnie
tel 791 694 077 (9)
► Usługi budowlane - Kafelkowanie,
Malowanie, Panele i inne, tel. 725143-324 (37)
► Malowanie, kafelkowanie, wykończenie wnętrz, 607-893-073 (3)
► Usługi miniciągnikiem, przygotowanie terenu pod ogrody tel 600 295
900 (4)
► Trawniki, systemy nawadniania,
ogrody tel. 600 295 900 (4)
► Ocieplenia budynków-posadzki
maszynowe, atrakcyjne ceny! tel. 733065-429(5)
► Docieplanie - Firma z długoletnim
doświadczeniem-świadczy profesjonalne usługi z zakresu:docieplanie
budynków, wykończenia wnętrz,
ogólnobudowlane, szybko, tanio, solidnie, terminowo tel. 508 311 610 (1)

ODDZIA£ CHIRURGICZNY

DOCIEPLENIE BUDYNKÓW, TYNKI
STRUKTURALNE, 607-504-925 (1)

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

► Budowa domów, więźby i pokrycia dachowe, schody betonowe, 603798-656 (6)

ODDZIA£ GINEKOLOGICZNO-PO³O¿NICZY

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

► Brukarstwo, 785 716 277 (7)

► www.fotoreklama.olawa.pl
► www.fotoreklama.olawa.pl
► www.fotoreklama.olawa.pl
► www.fotohq.com.pl

VIDEOFILMOWANIE
► Video-foto-cyfra “U Pawła”, przegrywanie VHS na DVD, tel. 607-165625 (19)
► www.arturstudio.eu, 888 664 585
► Video-Cyfra Andrzej, 605-741-660
► Videofilmowanie, tel. 508-295104 (13)
► www.pacyfikstudio.pl tel. 607 307
821(10)
► Zgrywanie z kaset VHS na DVD. 3
Maja 8u/2a. 792 502 051 (1d)
► Nietypowe, nowoczesne, satysfakcjonujące - www.moviecocktail.pl
505-350-052 (38)
► mmfilms.eu
► mmfilms.eu
► mmfilms.eu (14)

ZESPOŁY
► Dj Robi - wesela, integracje, plenery, scena - doświadczenie - ponad 16
lat www.djrobi.pl 507-053-028 (13)

- 71-301-1351

► Układanie paneli podłogowych i
ściennych, tel. 518-548-466 (1)

► Zespół K&K, 600-232-074 (6-jl)

- 71-301-13-52

► Sprzedam stemple budowlane,
502-969-858 (2)

► www.tuttifruttiband.pl, tel. 600726-426 (5)

- 71-301-13-49

► Docieplenia, tynki strukturalne,
docieplenia od 76 zł/ m kw. z materiałem. Tynki elewacyjne od 30 zł/ m kw.
z materiałem, 514-496-591 (5)

► Zespól muzyczny Kaja, 721-656740 (9)

► Usługi budowlane, 791-824-949 (2)

TŁUMACZENIA

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

ODDZIA£ LARYNGOLOGICZNY

ordynator
dy¿urka lekarska
dy¿urka pielêgniarska
sala operacyjna

► Ogrodzenia panelowe, sprzedaż,
montaż, 501-934-204 (13)

► www.fotoreklama.olawa.pl

► Usługi remontowo-budowlane,
kapitalne remonty itp., tanio , szybko,
solidnie, tel. 788-069-318 (4)

ODDZIA£ NEONATOLOGICZNY

ordynator
dy¿urka pielêgniarska

► Tynki maszynowe gipsowe, 888087-667 (27)

► www.fotoreklama.olawa.pl

- 71-301-13-21
- 71-301-13-53
- 71-301-13-89

- 71-301-13-50

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

laboratorium
blok operacyjny
POZ

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

pogotowie-dyspozytor
rehabilitacja
RTG - pracownia
ruch chorych
centrala

- 71-301-13-92
- 71-301-13-68
- 71-301-13-87
- 71-301-13-78
- 71-301-13-00
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► Usługi remontowo-budowlane.
Układanie glazury, nakładanie gładzi,
malowanie, tapetowanie, murowanie,
531-905-025 (2)

UROCZYSTOŚCI
► Dekoracje ślubne, komunijne
kompleksowo (kościół, sala, auto, bukiet ślubny, wypożyczenie pokrowców, art. weselne itp.) Kwiaciarnia w
DH Kwadraciak, ul. Chrobrego 23a,
Oława, www.kameliaolawa.pl tel.
603-122-603 (9D)
► Chłodnia na wesela 604-421-959
► Dekoracje kościołów, 509-826345, 515-156-202 (1d)
► Grupa muzyczna Artmix, 882-068662, 602-443-528 (6)

FOTOGRAFIA

► For-You, tel. 604-421-959 (38)
► Oprawa Muzyczna Dj.EJsy, www.
djejsy.pl, 667-054-756 (5-jl)

► Muzyczna Obsługa Imprez RadiDj,
663-634-904 (51)

► Tłumacz przysięgły j. niemieckiego JAKUB MOŻEJKO, briefy, dokumenty, Tel. 502-125-909 (16)
► Tłumacz przysięgły j. niemieckiego KRYSTYNA JONKO (dokumenty
samochodowe, USC, sądowe i inne),
tel./fax 71-311-59-24, 604-287-675 (6)

centralna rejestracja do poradni
specjalistycznych

► Mgr EWA JÓZKÓW – tłumacz
przysięgły j. niemieckiego, tel. 605292-921 (1d)
► Vision jobs - tłumaczenia przysiegłe i zwykłe wszystkie języki. Oława,
ul. Magazynowa 3/9, 71-758-4840,
www.visionjobs.com(41)

► Pogotowie i serwis komputerowy, rozwiążę każdy problem, dojazd
do klienta, 10-letnie doświadczenie,
tanio, szybko, solidnie, tel. 603-715185 (15)

- 71-301-13-00
- 71-301-13-75
- 71-301-13-76
► Fotografia VIDEO-FOTO-CYFRA
„U PAWŁA”, 607-165-625 (19)

RÓŻNE
Biuro rachunkowe „ZAWEX”
Ewa Zawłodzka–Parlej,
ul. 3 Maja 26, Oława – oferujemy
usługi z zakresu pełnej
księgowości, ksiąg przychodów
i rozchodów, ryczałtu, kadr, płac,
rozliczeń z US i ZUS. Kontakt: 71303-27-31, 603-463-337 lub e-mail:
biuro@biurozawex.pl (1d)
► Zwrot podatku VAT budowlanego, poprowadzę księgę przychodów,
604-441-548 (1d)

► S-Computers: komputery, kasy
fiskalne, serwis, NC +, PLAY. Nowy adres: 3 Maja 8u/2a. 792 502 051 (1d)

► Kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Międzynarodowe
egzaminy. „Translator” ul. Gimnazjalna1 Jelcz-Laskowice. tel. 71 381-1324, www.kursy-tlumaczenia.pl (4)
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)
► Dwujęzyczny Klub Malucha dzieci
3-5 lat opieka pon-pt godz.8-12 moc
atrakcji tel. 507 062 580 (2d)
► Gra na gitarze. Różne poziomy zaawansowania. 693-223-320 (6)

► Angielski. Lekcje, korepetycje,
konwersacje, matura, FCE. 693-223320 (6)
► Korepetycje z biologii, 693-441501 po 17.00 (5)
► „Nowy Rok Szkolny po angielsku”.
Indywidualne zajęcia z języka angielskiego, tel. 730-635-658 (3)
► Angielski- korepetycje, nauka –
szkoła podstawowa, doświadczony
nauczyciel, tel. 500-308-751 (1)
► Entrance Agata Ozga - język angielski dla dzieci. Nauka w grupach
w sali lekcyjnej w Sz. P. Nr 8 w Oławie.
Zapisy telefonicznie lub 9 i 10 września w godz. od 17-19 w sali nr 1, tel.
503 047 540 (1)

ODDAM

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 (1d)

► Oddam kafle ozdobne z pieca kaflowego, 511-587-747 (1)
► Oddam za darmo stolik pod komputer (kolor czarny), dywan używany,
ubranka dla dziewczynki (5-6 lat), tel.
71-313-21-78 (1)

► Największy wybór pożyczek na terenie powiatu Oławskiego zadzwoń,
501-169-184, 535-987-252-promocja
pierwsza pożyczka za darmo (1d)

POTRZEBUJĘ
► Wdowa z 6 dzieci potrzebuje
2 wersalki, 1 fotel rozkładany dwuosobowy, telewizor, 724-338-624 (1)

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

PRZYJMĘ
► Przyjmę ziemię w Oławie, tel. 692471-877 (9d)

► Pożyczki, 883-364-676 (1)
► Miałeś wypadek, Zadzwoń!, tel.
71-303-34-87, Oława, ul. Wiejska 40/2,
www.ifcorp.pl (2)
► Kancelaria Wrocław, 1 porada gratis tel. 723 111 743 (3)
► Kancelaria prawna, 604-572-968
► Zapisy na zajęcia Karate Marcinkowice i Bystrzyca Oławska - 509-689040/ 501-169-184 (0d)
► Przyjmę do domu pana w bardzo
podeszłym wieku z godziwą emeryturą potrzebującego stałej opieki, tel.
71-303-42-44, kom. 791-113-688 (2)
► Pożyczki gotówkowe, 666-065386 (5)

BIURO TŁUMACZEŃ ETO.
TŁUMACZENIA
ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE,
OŁAWA, UL.BRZESKA 19,
71-318-10-50, 501-621-443 (19)

KOMPUTERY

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

► 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 (3)

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA KAŻDYM POZIOMIE
- KOREPETYCJE, KONWERSACJE,
PRZYGOTOWANIE DO MATURY/
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,
POMOC W PISANIU PRAC
LICENCJACKICH/MAGISTERSKICH.
781-637-754 (5)

NAUKA
► Nauka Jazdy kat. A,B,C,D,E,T, tel.
608-574-041 (17jl)
► Angielski zajęcia indywidualne
i zajęcia w grupach, tel. 605-644785 (10)
► Matematyka - skutecznie! 505188-102 (5)
► Korepetycje z fizyki i matematyki
– Tel. 608-367-579 (13)
► Matematyka, tel. 604-785-434 (3)
► Angielski, niemiecki doświadczony nauczyciel, 725-298-360 (3)

MOTORYZACYJNE
SKUP SAMOCHODÓW DO KASACJI
- ZA KAŻDY PŁACIMY GOTÓWKĄ,
TRANSPORT SAMOCHODU
GRATIS, WYSTAWIAMY
ZAŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
DO WYREJESTROWANIA W
WYDZIALE KOMUNIKACJI I FIRMIE
UBEZPIECZENIOWEJ. OŁAWA
UL. ZWIERZYNIECKA 11
TEL/FAX 7131-33-024, 509-582-251,
505-045-414 (29)
► Blacharstwo, lakiernictwo i inne.
Stefan Rolka, Oława, ul. Turkusowa 2
(Nowy Otok), tel. 71-303-80-21, 508287-203 (1d)
► Serwis i sprzedaż opon, prostowanie felg, Tadeusz Fudała ul. 3 Maja 24,
tel. 888-531-263 (1d)
KUPIĘ KAŻDE AUTO DO 5000 ZŁ,
TEL. 504-004-956 (3)
► Kupię auto do 5 tys. 889-747-799

► Dorabianie części blacharskich do
samochodów zabytkowych, nietypowych i współczesnych, Oława, tel.
607-893-852 (6)
► Sprzedam ciągnik Ursus C4011,
cyklop czeski, pług 3skibowy, 5 brony,
tel. 696-818-088 (1)
► Sprzedam różne felgi i opony,
501-955-042 (3)
► Autolaweta - usługi, 501-955-042
► Rejestracja sprowadzanych pojazdów, 501-955-042 (2d)
► Kupię samochody na złom . płatne gotówką 609734168 (5)
► Sprowadzę auto! Sprzedam opla
astrę kombi 99 r., renault clio 99 r., vw
polo 2000 r, 71-303-84-09, 501-955042 (1)
► Naprawy blacharskie – progi,
nadkola, podłoga itp. Samochody zabytkowe i współczesne, Oława – 607893-852 (5)

36/2013

37

www.gazeta.olawa.pl

Podziêkowania
Pani Marcie i całej załodze restauracji „Marta” oraz państwu Jaśnikowskim, za profesjonalne i eleganckie zorganizowanie w dniu 24 sierpnia 2013 przyjęcia weselnego Oli i Wojtka Wdowików, oraz zespołowi
muzycznemu „Bajan” i wszystkim zaproszonym gościom składamy serdeczne podziękowania.
Ola i Wojtek wraz z rodzicami
**
Dziękujemy DJ ROBI za oprawę muzyczną i wspaniałą zabawę na dożynkach gminnych w Grędzinie
**
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grędzina składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za pomoc
i wsparcie przy organizacji dożynek gminnych w Grędzinie: Urzędowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ZGK
Jelcz-Laskowice, Bankowi Spółdzielczemu w Jelczu-Laskowicach, Komendzie Policji w Jelczu-Laskowicach,
Piekarni Heleny Bułat, Piotrowi Razikowi, Rafałowi Zającowi oraz firmie PPHU FORMA. Dziękujemy
również Kołu Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, klubowi sportowemu „Widawa Grędzina”
oraz wszystkim mieszkańcom za wystrój wsi, wykonane prace i pomoc w przygotowaniu dożynek
**
Przewodnicząca KGW w Gminie Oława pragnie podziękować panu staroście powiatu oławskiego - Zdzisławowi Brezdeniowi oraz prezesowi Eugeniuszowi Chrzanowi za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na
dożynki w Częstochowie. Maria Mazur
**
Serdeczne podziękowania za projekt i artystyczne wykonanie wieńca dożynkowego składamy pani sołtys
Sylwii Haniszewskiej, Leonowi i Teresie Haniszewskim, Marysi i Gosi Łukasiewicz, Edycie Galasińskiej,
Iwonie Standio, Marysi Kędrej, Hani Szczygieł i Rysi Pasierbowicz - mieszkańcy Niemila
**
Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich z Niemila za przygotowanie doskonałych ciast dożynkowych
**
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie składa serdeczne podziękowania za pomoc
w zorganizowaniu „X Tęczowych Zawodów Jeździeckich”: Januszowi Sienkiewiczowi - Klub Jeździectwa
Sportowego W „Siodle”, hipoterapeutce Marcie Rylokowskiej-Maciążek, Komisji sędziowskiej - Ewie Obręckiej, Marcinowi Kupczokowi, prowadzącej spotkanie Marcie Aksman, zawodniczce Klaudii Rausińskiej,
Piotrowi Mijałowi - Last-Pub, Tomaszowi Jurczakowi Studio Reklamy „Wena”, Annie Ślipko - Ośrodek
Kultury, Piotrowi Kowalczykowi, Marcie Świętach, Grzegorzowi Sidelnikowi. Sponsorami wydarzenia
byli Jarosław Józwenko - „Mustang” Artykuły Jeździeckie, Zbigniew Szwarc „Termy Jakuba”, Dziękujemy
rodzicom. Dziękujemy mediom: Gazecie Powiatowej Wiadomości Oławskie, Oławskiej Telewizji Kablowej,
Oławskiemu Serwisowi Informacyjnemu, portalowi Oława24. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w niesieniu pomocy podopiecznym „Tęczy”. Impreza dofinansowana ze środków PFRON
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PLANOWANE DY¯URY APTEK

Redakcja nie odpowiada
za zmiany dy¿urów aptek

O³awa

Jelcz-Laskowice

Od 5 do 8 września
apteka „Szpital”,
ul. Baczyńskiego 1,
tel.71-301-53-97

Od 5 do 8 września
apteka „Jelczańska”,
ul. Wrocławska 11,
tel. 71-318-80-14

Od 9 do 12 września
apteka „Kauﬂand”,
ul. Iwaszkiewicza 4,
tel. 71-303-43-06

Od 9 do 12 września
apteka „Panax”,
ul. Hirszfelda 10a/13,
tel. 71-318-40-38
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Dwa
bilety
do
rozdania
Mamy dwie
wejściówki na
koncert „Brel
Une Fois Encore”.
Wystarczy
zadzwonić do
redakcji w piątek,
między godz.
10.00, a 11.00.
Kto pierwszy,
ten lepszy!
(kt)
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Zarząd Fundacji Świat Dzieci i Dorosłych

www.gazeta.olawa.pl

Początek roku szkolnego w Goszczynie

Szkoła
po nowemu
Goszczyna

Nowy rok szkolny
W Szkole Podstawowej
w Goszczynie wiele się
zmieniło, przede wszystkim organ prowadzący,
którym od 1 września
jest Fundacja Świat Dzieci
i Dorosłych
Celem fundacji jest działalność oświatowa i edukacyjna, w szczególności w zakresie
prowadzenia Szkoły Pod-

stawowej, w przyszłości zaś
również kierowanie punktem
przedszkolnym.
Rozpoczęcie roku szkolnego było dniem szczególnym. Jednym z gości był
oławski poseł Roman Kaczor.
Zarząd fundacji ma nadzieję,
że szkoła w nowej formie
sprosta oczekiwaniom rodziców i uczniów.
Zarząd, nauczyciele i pracownicy szkoły, zapraszają
na festyn „Nasz pierwszy
dzwonek”, który odbędzie
się 8 września, początek
o godz.14.00 (szczegóły na
str. 9).
(MON)

S zukaj ą domu
6-tygodniowe
kociaki (kotka
i kocurek),
zdrowe,
samodzielne,
korzystają
z kuwety,
tel. 605-741-631

Młody łagodny,czarny-podpalany
piesek, tel. 667-735-988

Oddam szczeniaki w dobre ręce,
tel. 71-318-60-35

Kilkuletni doberman, bardzo dobry
do pilnowania, tel. 667-735-988

Jednooka, wysterylizowana
młodziutka kotka,
tel. 503-599-424 lub 71-313-40-53

Kociaki
różnej
płci
i maści,
tel. 504211-752

Młody biały piesek- maltańczyk,
tel. 504-211-752
Łagodna,
młoda suczka,
czarna z białą
krawatką,
tel. 667-735988

Malutka, młoda, wysterylizowana
suczka, tel. 667-735-988

Młoda, beżowa suczka,
tel. 667-735-988

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

Kilkuletni bokser, czujny, dobry do
pilnowania, tel. 667-735-988

Dwumiesięczna kotka,
marmurkowa z nieco dłuższym
włosem, tel. 751-877-186
Przeurocze 5-miesięczne
kotki (szara kotka i biało-szary
kocurek), tel. 508-085-331

Kudłaty łagodny trójkolorowy
kundelek, tel. 504-211-752

Brązowa przyjacielska spokojna
suczka, tel. 504-211-752

Młoda suczka mieszaniec
owczarka, idealna do pilnowania,
tel. 667-735-988

Młody beżowy piesek i młoda
wysterylizowana suczka,
tel. 667-735-988
Mała, wysterylizowana, łagodna
suczka, tel. 667-735-988

Młody mieszaniec czarny z białą
krawatką, tel. 667-735-988

10-miesięczny
mieszaniec,
tel. 667-735-988

Mały krótkowłosy spokojny czarny
jamniczek, tel. 504-211-752

(KT)
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Żużel

Podsumowanie sezonu
Z Patrykiem Malitowskim z Jelcza-Laskowic,
zawodnikiem Sparty Betard Wrocław - rozmawia Piotr Przyborowski.

Jesteśmy zadowoleni
z planu minimum
- Sezon 2013 dla Sparty
Betard już się zakończył.
Czy cele, założone we wrocławskim klubie na ten rok,
zostały zrealizowane?
- Głównym celem było
utrzymanie się w ekstraklasie,
choć mówiło się też o wejściu
do fazy play-off i ugraniu czegoś więcej. Dokonaliśmy tego,
z czego wszyscy jesteśmy zadowoleni. Myślę, że w klubie
liczono się z tym, że będziemy
walczyć o utrzymanie. Jesteśmy siódmą drużyną w Polsce,
co można uznać za całkiem
niezły wynik względem tego,
co większość osób związanych
z żużlem przedstawiała przed
sezonem. Najważniejszym
celem było utrzymanie się i to
udało się osiągnąć.
- Ten sezon, ze względu na niesprzyjającą aurę,
rozpoczął się z kilkutygodniowym opóźnieniem. Czy
to zmodyfikowało przygotowania do startów?
- Faktycznie, tym razem
sezon wystartował bardzo
późno. Aby nie zostać z przygotowaniami mocno z tyłu,
musieliśmy korzystać z wyjazdu za granicę. Wszystko
się opóźniło - jazda na motocyklu, testy sprzętu, przez
co praktycznie z marszu weszliśmy w sezon. Tydzień po
tygodniu było coraz lepiej, ale
braki w treningach odbiły się
na dyspozycji w pierwszych
meczach. Ja jeszcze nie jeżdżę w ligach zagranicznych,
nie mam za sobą zbyt dużo
turniejów, brałem udział zaledwie w 30 zawodach, to
z pewnością za mało. Przerwa
w startach była bardzo długa,
pierwsze mecze nie były zbyt
pewne w moim wykonaniu, ze
względu na wydłużony rozbrat
z motocyklem, co wpłynęło na
moją dyspozycję.
- Czy w klubie z Wrocławia jest zawodnik, z którym
masz szczególny kontakt?
- Raczej nie, z wszystkimi
koleguję się w takim samym
stopniu, czy to z zagranicznymi, czy polskimi seniorami.
Najdłużej znam się z Tomaszem Jędrzejakiem, dlatego
podczas obozów zimowych
czy wyjazdów zazwyczaj z nim
mieszkam w pokoju. Można powiedzieć, że najczęściej rozmawiam z Tomkiem, ale podczas
sezonu staram się utrzymywać
jak najlepszy kontakt z wszystkimi zawodnikami.
- Który mecz z tego sezonu uważasz za swój najlep-

szy, a który za najsłabszy?
- Bez trudu można wskazać moje słabe występy, bo
z różnych przyczyn było ich
dużo. Zbyt długo trzeba by się
rozpisywać, żeby o wszystkich
wspomnieć. Poza tym, wolałbym o nich szybko zapomnieć
i już do nich nie wracać. Za
swój najlepszy mecz uważam
wrocławski pojedynek z Polonią Bydgoszcz. Miałem wtedy
pewne 7 punktów, z perspektywą zdobycia jeszcze kilku,
ale w jednym z biegów, na
wejściu w ostatni wiraż, zerwał
się w moim motocyklu łańcuch
sprzęgłowy, co pozbawiło
mnie trzech „oczek”. Byłaby
to moja najwyższa tegoroczna
zdobycz punktowa. W tym
sezonie zdobywałem niewiele
punktów, dużo traciłem przez
mnóstwo problemów z silnikami. Często na końcowy rezultat
miały wpływ pechowe drobne
usterki, niezależne ode mnie,
które nie pozwalały mi osiągać
dobrych wyników. Moja dyspozycja fizyczna była całkiem
dobra, ale problemy sprzętowe i niepowodzenia odbijały
się w kolejnych zawodach.
Chciało się lepiej, a wychodziło nawet gorzej, wszystko
się nawarstwiało. Słabych
występów było naprawdę dużo
i taki sezon nie może się już
powtórzyć.
- Czy po informacji
o kontuzji lidera drużyny,
Tai`a Woffindena, wkradł
się moment załamania i wizja
pewnego spadku?
- Nie można powiedzieć,
że była to wizja spadku, ale
każdy miał świadomość, że
jest to znaczne osłabienie
drużyny. Tai wnosi do zespołu
pozytywną energię, kiedy jest
w parkingu, czuć znakomitą
atmosferę. Wiadomo było,
że uciekną nam punkty, które
Anglik regularnie przywoził praktycznie co mecz powyżej
dwunastu. Zawodnicy mieli
to wszystko w głowie, ale
wiadomo, że trzeba było walczyć bez niego. Kilka meczów
przez tę kontuzję nam uciekło,
szczególnie na własnym torze,
gdzie z Woffindenem w składzie ani razu nie przegraliśmy.
To zaważyło na tym, że do
samego końca walczyliśmy
o utrzymanie, a tak naprawdę
już wcześniej mogliśmy sobie
zapewnić bezpieczne miejsce
w tabeli.
- Na własnym torze przegrywaliście tylko wtedy, gdy
w składzie brakowało Wof-

findena. Czy można wysnuć
teorię, że bez Tai`a nie dałoby rady wygrać żadnego
spotkania?
- Ciężko powiedzieć, ile
punktów mielibyśmy na swoim koncie, gdyby nie jeździł
z nami „Tajski”. Z tego, co
widać po wynikach, jednak
nie dało się wygrać meczu bez
niego. Mogłoby się tak faktycznie zdarzyć, że gdyby nie
jego dyspozycja, byłoby o to
bardzo ciężko. Jednak z drugiej strony, gdyby od początku
sezonu nie prezentował takiej
formy, to każdy inny starałby
się zdobywać jeszcze więcej
punktów. Sądzę, że byłyby
to zupełnie inne spotkania,
teraz nie można jednoznacznie
określić, na którym miejscu
bylibyśmy dziś w przypadku
nieobecności Anglika w naszej
drużynie.
- Słoweniec Matej Zagar, Duńczyk Nicki Pedersen oraz Amerykanin Greg
Hancock jeździli w drużynach, które spadły do I ligi.
Gdybyś mógł zdecydować,
który z nich ewentualnie
trafi w przyszłym sezonie
do Wrocławia, na kogo byś
postawił?
- Ciężko powiedzieć, bo
każdy z nich jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o dobro drużyny, to najlepszym wyborem
byłby Hancock. Wprowadza
dobrą atmosferę, jaką czuje
się przy Woffindenie, potrafi
doskonale jeździć parami,
rozumie się z zawodnikami.
Gdybym miał wybrać właśnie z tej trójki, postawiłbym
w pierwszej kolejności na
Amerykanina.
- Do fazy medalowej
awansowały drużyny z Zielonej Góry, Częstochowy,
Torunia i Tarnowa. Którą
z nich typujesz do zdobycia
złotego medalu?
- Po cichu liczę na Włókniarza Częstochowa. Myślę,
że obecnie wszyscy zawodnicy z tego klubu dochodzą do
optymalnej formy. Gdy Emil
Sajfutdinow osiągnie poziom,
który prezentował wcześniej,
to ta drużyna może powalczyć
o złoto. W finale widzę też
Unię Tarnów, która ma wielki
atut własnego toru. Ciężko
zdobywa się tam punkty, nawet najlepszym zawodnikom,
bo tor jest bardzo trudny.
Wiem to sam po sobie, bo
w Tarnowie zawsze osiągałem dobre wyniki, a w tym
roku kompletnie mi nie szło.

- Głównym celem na pewno było utrzymanie, choć mówiło się też o wejściu do fazy playoff i ugraniu czegoś więcej - mówi Patryk Malitowski (z lewej). - Dokonaliśmy tego, z czego
wszyscy jesteśmy zadowoleni

Stawiam na finał Częstochowa - Tarnów, pomiędzy tymi
drużynami rozegra się walka
o złoty medal.
- Co sądzisz o przywróceniu 8-zespołowej ekstraligi?
- Uważam, że nie jest to
trafiony pomysł. W tym roku
ekstraliga była bardzo wyrównana, do ostatniej kolejki
toczyła się gra o to, kto spadnie, a kto awansuje do fazy
play-off. Na pewno lepiej dla
zawodników jest wtedy, gdy
mają możliwość startu w jak
największej liczbie spotkań.
Myślę, że ta decyzja jest zbyt
pochopna i w niedalekiej przyszłości trzeba będzie wrócić
do 10-zespołowej ekstraligi.
- Gdybyś miał możliwość
wprowadzić nowe przepisy,
bądź zmodyfikować już istniejące w regulaminie, co byś
zaproponował?
- Mówiąc szczerze, nie
czytam regulaminów, za bardzo mnie one nie interesują.
Na pewno chciałbym, aby
nadal w najwyższej klasie
rozgrywkowej było miejsce
dla 10 zespołów. Od kilku
tygodni słyszy się o nowych
tłumikach, zaprojektowanych
przez sędziego Leszka Demskiego. Gdyby w przyszłym
sezonie można było z nich
korzystać, na pewno byłoby
jeszcze więcej emocji niż
dotychczas. To z pewnością
uzdrowiłoby żużel.
- Które ze swoich tegorocznych osiągnięć uważasz
za największe?
- W tym sezonie nie miałem ich zbyt dużo. Na pewno
bardzo dobrze wspominam
mecz na własnym torze z Bydgoszczą. Uświadomiłem sobie,
że gdy wszystko układa się po
mojej myśli, to jestem w stanie
wygrywać naprawdę z każdym, czy to Greg Hancock, jeżdżący w cyklu Grand Prix od
powstania tych rozgrywek, czy
będący cały czas w czołówce
światowej Hans Andersen, czy
inni, którzy jeżdżą kilkanaście
lat - jestem w stanie zostawić
ich za plecami. To były bardzo
pozytywne momenty sezonu, kiedy potrafiłem z nimi
wygrywać. Wszystko musi
układać się po mojej myśli,
wtedy jestem w stanie osiągać
dobre wyniki.

- Czy jest jakiś żużlowiec,
na którym się wzorujesz?
- Kiedy byłem mniejszy, to
mocno podpatrywałem Hansa
Andersena, Jasona Crumpa
i Nickiego Pedersena. Jednak
gdy zacząłem jeździć w ekstralidze i spotykać się na torze
z zawodnikami, którzy byli
moimi idolami, to takie wzorowanie się mi przeszło. Teraz
nie mam idola, nie skupiam się
na tym. Bardziej niż podpatrywanie innych interesuje mnie
moja osoba i to, co robić, żeby
osiągać lepsze rezultaty. Oczywiście warto na zawodach czy
przed telewizorem popatrzeć
na zawodników z czołówki,
ale teraz nie mam żadnego
takiego wzoru.
- Czy myślałeś już o startach w ligach zagranicznych?
- Myślę cały czas, powoli
trzeba zacząć to realizować.
Został przede mną ostatni rok
w kategorii juniorów. Trzeba
zadbać o nowe kontrakty,
pokazywać się na wielu imprezach. Wejście w wiek seniorski
jest dość trudne, odpadają
starty młodzieżowe. W tym
roku nie startowałem poza granicami kraju, w tamtym miałem jedną przygodę w klubie
niemieckim. Myślę, że w zimie
poszukam pierwszoligowego
klubu w Szwecji. Może zdecyduję się na Anglię, choć jest
to ciężki „kawałek chleba”
pod względem logistycznym
i rywalizacji na torze. Na pewno nowe kontrakty są w mojej
głowie i w przyszłym sezonie
powinny się pojawić.
- Następny sezon będzie
dla ciebie ostatnim w gronie
juniorów. Czy masz już pewne plany na ten szczególny
okres?
- Mam pewną wizję na
ten ostatni sezon w roli młodzieżowca i trzeba będzie ją
zrealizować w stu procentach.
Należy zacząć od stworzenia
teamu odpowiedzialnego za
moje motocykle, dogrania
wszystkich kontraktów, poukładania spraw logistycznych. W przyszłym roku trzeba
pokazać się z dobrej strony, bo
od tego będzie zależeć moja
przyszłość. Jeśli to wszystko
się powiedzie, będzie to dla
mnie udany rok startów. Mam

już trochę doświadczenia,
dołożę do tego wsparcie logistyczne i przede wszystkim
sprzętowe. Wtedy wszystko
powinno ułożyć się po mojej
myśli.
- Sezon ligowy już za
tobą, ale może w tym roku
wystąpisz jeszcze w zawodach juniorskich?
- Jedziemy z chłopakami
powalczyć o medal drużynowych mistrzostw Polski. Przebrnęliśmy przez ćwierćfinały
i półfinały. Mamy nadzieję na
dobry wynik w finale, przywiezienie medalu, jeszcze
nie mamy takiego w kolekcji.
Zostały nam też młodzieżowe mistrzostwach Polski
par klubowych, jest jeszcze
trochę imprez. Mam nadzieję,
że pojawi się szansa występu
w młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski
- nieszczęśliwie odpadłem
w biegu dodatkowym po dość
udanych zawodach w Opolu.
Z dziesięcioma punktami nie
awansowałem z najmocniej
obsadzonego półfinału, zabrakło jednego punktu. Codziennie czekam na listę startową
finału, mam nadzieję, że w tym
sezonie będzie mi dane powalczyć o indywidualne trofeum,
a jeśli nie, to tak jak wcześniej
wspomniałem, z kolegami
z drużyny młodzieżowej będziemy walczyć o medal.
- Życzę powodzenia
w kończących ten sezon startach oraz wysokiej formy
w przyszłym roku.
- Sezon 2014 będzie dla
mnie najważniejszy w dotychczasowej karierze. Na
sukces musi się złożyć wiele
czynników, również aspekt
finansowy. Na pewno będę
poszukiwał sponsorów, mam
już przygotowane oferty sponsorskie. Jeśli osoby lub firmy
byłyby zainteresowane współpracą w kolejnym sezonie,
proszę o kontakt mailowy: patrykmalitowski@o2.pl. Wkrótce zapraszam również na moją
stronę internetową malitowskiracing.pl, która niedługo zostanie ukończona. Przy okazji
chciałbym podziękować mojej
rodzinie za pomoc i wsparcie
w sezonie 2013.
Fot.: Paweł Mruk
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Burza lepsza
w derbach
s.47

s.45

Karolina G

O puchar burmistrza

W turnieju streetballa wzięło udział osiem zespołów

Koszykówka

Streetball
MGULKS Boks-Team
Oława zorganizował 30
sierpnia turniej o puchar
burmistrza Franciszka
Października
Impreza odbyła się przy
współpracy z oławską Powszechną Spółdzielnią Mieszkaniową przy ulicy Wiejskiej.

POWIAT

W lasach
i nad wodą

Turniej ulicznej koszykówki
wspierali również Starostwo
Powiatowe i Urząd Miejski.
W grupie starszej rywalizowały trzy drużyny. Pierwsze
miejsce zajął zespół o nazwie
„Wiecznie Młodzi”. Wyprzedził on „Roztentegowywaczów” i „Makarony”. Konkurs
rzutów za trzy punkty wygrał
Paweł Kotwicki.
W grupie młodszej rywalizowało pięć drużyn. Wygrał
„Żak Team”. Drugie miejsce
zajęli „Dominatorzy”, a trzecie - „Dziewczyny i Brothers”,

przed „FC Oława”. W konkursie rzutów za trzy punkty
bezkonkurencyjny był Igor
Różalski.
- Dziękuję wszystkim
uczestnikom za rywalizację
w duchu fair play - mówi
prezes BOKS-Teamu, Tomasz Rożniatowski. - Zapraszamy wszystkich na festyn,
w niedzielę 8 września. Tam
odbędzie się finał „Streeballa
z Kogutem”, o puchar burmistrza Oławy.
(mecz)

i Straży Gminnej. Przejechały
one ponad 470 km.

Żeby było bezpiecznie

31 sierpnia o godzinie
16.00 po odprawie przeprowadzonej przez starszego aspiranta Przemysława
Zawłodzkiego, wyruszyło
w teren dziewięć zmotoryzowanych patroli trzy- lub
czteroosobowych. Ich celem
było ujawnianie przestępstw
i wykroczeń, związanych
z nieprzestrzeganiem ustaw
o lasach państwowych i o
rybactwie śródlądowym,
także prawa wodnego oraz
przepisów o ochronie środowiska.

Graro

Po raz kolejny podjęto
wspólną akcję oławskiej
policji, straży miejskiej,
gminnej, leśnej, rybackiej, łowieckiej i ochrony
wód

Odprawa przed wyjazdem w teren

Ponad cztery godziny
patrolowano drogi lokalne
i polne, sprawdzając akweny
w powiecie. Skontrolowano
stopnie wodne na Odrze
w Lipkach, Oławie i Ratowicach, kanały w Oławie,
zbiorniki Łacha Jelecka, Pod
dębami, Łąki, Matunin, Stary

Górnik, Żółta Woda, Leśna
Woda, rzeki Oławę i Smortawę oraz starorzecze Odry
koło Siedlec. Zlustrowano
lasy podległe leśnictwom:
Oława, Oleśnica Mała, Bystrzyca, Janików, Jelcz, Łaziszki, Chrząstawa i Miłoszyce.

Działania trwały do godziny 20.30. Wykryto 21 wykroczeń, nałożono 15 mandatów
karnych, w sumie na 2.450 zł,
w tym za połów na stopniu
wodnym, brak dokumentów
uprawniających do połowu
ryb, za połów na 3 wędki, za
ryby niewymiarowe, wjazd do

lasu oraz zaśmiecanie terenów
wodnych i leśnych. Jedna osoba będzie miała sporządzony
wniosek do sądu rejonowego.
Udzielono 10 pouczeń. Wylegitymowano 105 osób.
W tej akcji wzięło udział
4 policjantów z KPP Oława
oraz posterunku w Jelczu-Laskowicach, 17 strażników
Straży Rybackiej Powiatu
Oławskiego, 4 strażników
Państwowej Straży Rybackiej
we Wrocławiu, 2 strażników
Straży Miejskiej w Oławie
i oraz po jednym Straży Leśnej, Straży Gminnej i Straży
Ochrony Wód PZW. Po raz
pierwszy w akcji uczestniczyło 2 strażników Państwowej
Straży Łowieckiej z Wrocławia. Wykorzystano do tych
działań dziewięć pojazdów,
w tym trzy radiowozy policyjne, 2 samochody terenowe
PSR, po jednym ze Straży
Miejskiej, Łowieckiej, SSR

Powiedzieli o akcji
Jan Kubik - komendant
Straży Rybackiej Powiatu
Grodzkiego we Wrocławiu:
- Po raz pierwszy uczestniczyłem w tak dużej akcji
z udziałem tylu służb. W moim
powiecie jest ponad 100 strażników, ale nie ma takiej współpracy z tyloma jednostkami.
To doświadczenie będę próbował zaszczepić w naszym
mieście. Oławskim służbom
gratuluję modelowego przykładu współpracy, godnego
naśladowania w całym kraju
Mariusz Mazur - komendant Straży Ochrony Wód
PZW: - Z punku widzenia
organizacji zrzeszającej wędkarzy takie akcje powinny być
realizowane we wszystkich
powiatach. Płyną z tego korzyści dla wód i lasów oraz dla
użytkowników naturalnego
środowiska.
(Graro)
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Żużel

Memoriał
Łukasza Romanka
31 sierpnia uczczono
pamięć tragicznie
zmarłego przed siedmioma laty żużlowca.
W Rybniku rozegrano
VII Memoriał Łukasza
Romanka, w którym
zwyciężył Patryk
Malitowski.
Młodzieżowiec
Sparty Betard Wrocław,
która przed tygodniem
zapewniła sobie byt
w Enea Ekstralidze, nie
planował udziału w rybnickich zawodach, jednak
otrzymał zaproszenie, bo
z turnieju zrezygnował
dwukrotny mistrz świata
- Greg Hancock.
Pomimo absencji
Amerykanina, stawka zawodników była bardzo
mocna. O medale walczyli m.in. trzykrotny mistrz

Życiowy sukces jelczanina

Paweł Mruk

36/2013

Patryk Malitowski odniósł największy sukces w dotychczasowej karierze

świata Nicki Pedersen oraz
lider tegorocznego cyklu
indywidualnych mistrzostw
świata Tai Woffinden.
Mieszkaniec Jelcza-Laskowic od początku czuł się

znakomicie na rybnickim
owalu. Wygrał swoje trzy
wyścigi, bijąc w drugim
rekord toru. Czas Malitowskiego poprawił później
Rosjanin Ilja Czałow.

W czwartym biegu jelczanin zdobył trzy punkty,
wyprzedzając miejscowego młodzieżowca Kacpra
Worynę oraz seniorów Macieja Kuciapę z Lublina

i Michała Mitkę z Rybnika.
W piątej gonitwie Malitowski przywiózł za plecami
Ilję Czałowa z Rybnika,
lidera wrocławskiej Sparty
Taia Woffindena oraz rybniczanina Lewisa Bridgera.
W piętnastym wyścigu Malitowski pokonał mistrza
Szwecji Andreasa Jonssona, Romana Chromika
z Rybnika i Denisa Gizatullina z Ostrowa Wlkp.
Jedynym pogromcą jelczanina został w biegu XIV
Rosjanin Artiom Łaguta,
który wyprzedził również
Troy`a Batchelora z Wrocławia i Ronniego Jamrożego z Krosna. Malitowski
dorzucił jedno „oczko” za
trzecie miejsce w XIX biegu, przegrywając z Nickim
Pedersenem (Rzeszów)
oraz Andriejem Kudriaszowem (Lublin).
Po fazie zasadniczej
rozegrano bieg finałowy

z udziałem najlepszej
czwórki, punktowano
wyjątkowo 5-3-1-0.
W decydującej gonitwie
zwyciężył jelczanin, mijając linię mety przed
Woffindenem, Pedersenem oraz Czałowem.
Patryk uzyskał w sumie 17 punktów, co mu
dało zwycięstwo w turnieju. Drugie miejsce zajął Pedersen (16), a trzecie - klubowy kolega
Malitowskiego - Woffinden (15).
Jelczanin stanął na
podium pomiędzy byłym
i prawdopodobnie tegorocznym mistrzem świata. Potem stwierdził, że
spełniło się jedno z jego
największych marzeń.
To największy sukces
juniora Sparty w jego
dotychczasowej karierze.
(PEPE)

Tęczowe zawody jeździeckie
Oława

Dzieci i konie

W turnieju wzięło udział
dziewięciu zawodników, którzy przez całe wakacje przygotowywali się do rywalizacji,
pod czujnym okiem hipoterapeutki Marty Rylokowskiej.
Zrobili to tak znakomicie, że
jury musiało przyznać wszystkim wszystkim zawodnikom
pierwsze miejsce. Na najwyższym stopniu podium stanęli:
Ksawery Flakowski, Mateusz

Mateusz Czajka

Odbyły się po raz dziesiąty. Były zwieńczeniem
wakacyjnych zajęć z hipoterapii podopiecznych
stowarzyszenia „Tęcza”
Po zawodach odbył się pokaz mistrzów w wykonaniu Klaudii Rausińskiej z Oławy laureatki IV
miejsca w mistrzostw Dolnego Śląska

Wyrozumski, Wiktor Rosłoński, Ania Popławska, Marcel
Wąsiewicz oraz Zofia Żygadło, Stefania Jazowska, Julia
Rogozińska i Julia Bober.
Wszyscy otrzymali nagrody, upominki i listy gratulacyjne.

Na zakończenie zawodów
uczestnicy oraz goście mogli
oglądać skoki przez przeszkody, w wykonaniu mistrzów.
Swoje umiejętności prezentowała Klaudia Rosińska
z Oławy, która zajęła czwarte
miejsce na mistrzostwach Dol-

nego Śląska w skokach przez
przeszkody.
Impreza odbyła się w klubie jeździeckim Jana Sienkiewicza „W siodle”, przy ulicy
Oleandry.
Tekst i fot.:
Wioletta Kamińska

Maciej Stelmaszek z Oławy - ubiegłoroczny finalista Memoriału
Korzenia

Zaproszenie na „Korzenia”
Tenis

Turniej OKT
Organizatorzy zapraszają
na XII Memioriał Jaremiego
Korzenia - Non omnis moriar

Wszyscy uczestnicy zawodów wraz z opiekunami, jurorami i sponsorami nagród

Najmłodsza uczestniczka
zawodów - 15-miesięczna
Stefania z uśmiechem
pokonała tor przeszkód

Amatorski turniej singlowy, zorganizowany z myślą o mieszkańcach powiatu
oławskiego i zaproszonych
gościach, będzie rozgrywany
14 i 15 września, na oławskich
kortach przy ulicy Sienkiewicza.
Zapisy zawodników są
przyjmowane telefonicznie

- nr 502 164 007, lub pocztą
elektroniczną. Wiadomość e-mail należy wysłać na adres:
- mp@im.pl. Będzie również
możliwość zgłoszenia się
w dniu imprezy, od godz. 9.30.
Początek gier - 14 września,
godz. 10.10.
W ubiegłorocznym finale
seniorów walkę o zwycięstwo
stoczyli Maciej Stelmaszek
z Oławy i Piotr Mizera z Brzegu. Zawodnik z Opolszczyzny wygrał 6:4 i 6:4. Trzecie
miejsce zajął Andrzej Biela.
W grupie wiekowej powyżej
45 lat zwyciężył oławianin
Edward Pająk.
(mecz)
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Piłka nożna

Klasa „O” seniorów
W drugiej połowie goście
złapali odpowiedni rytm,
ale zabrakło im czasu,
aby odrobić straty. Trenera Krzysztofa Konona
może cieszyć powrót do
drużyny kilku zawodników
1:0 - Kamil Węgiel (w 12 min.)
2:0 - Jakub Myka (54)
2:1 - Przemysław Zygmunt (62)

Wrocław, ulica
Niepodległości
1 września 2013. Widzów około 50.

Sędziowali
Mateusz Maj jako główny oraz Krzysztof
Kłopotowski i Paweł Ogrodnik - asystenci
liniowi.

Piast Żerniki-Wrocław - Czarni Jelcz-Laskowice 2:1

Nieudany pościg
nej przerwy w treningach,
zaliczał się do najlepszych
na boisku.
Czarni mierzyli się z zespołem, który wcześniej zajmował pozycję lidera. Po porażce
z MKP w Wołowie, wyprzedziła Piasta Wratislavia. Beniaminek z Wojnowa prezentuje się
znakomicie i jeszcze w tym
sezonie nie zaznał goryczy
porażki. Punkty stracił tylko
w derbowym meczu z Polonią,
zremisowanym 2:2.
Spotkanie rozpoczęło się
od przewagi Piasta, ale w rozgrywaniu akcji przeszkadzał
silny wiatr. W zespole gospodarzy najlepiej prezentował
się Kamil Węgiel, z którym

obrońcy gości mieli najwięcej
problemów. To właśnie on
otworzył wynik w 12 minucie, dobijając piłkę po nie
najlepszej interwencji Rafała
Maliszewskiego. Bramkarz
Czarnych wybił piłkę wprost
pod nogi napastnika gospodarzy, choć uderzenie Wojciecha
Szota nie było mocne.
Jeszcze w pierwszej połowie miejscowi mogli podwyższyć, ale Dominik Chwastek,
Bartłomiej Matyja i Węgiel
nie potrafili pokonać Maliszewskiego w sytuacji sam na
sam. W 44 minucie uratował
Czarnych Marek Bartosiewicz, wybijając piłkę z linii
bramkowej, po strzale Matyi.

Goście zaatakowali odważniej dopiero w końcówce
pierwszej części gry. Po akcji
Adriana Modliborskiego piłka
trafiła na pole karne do Marka
Januszkiewicza, ale nic z tego
zagrożenia nie wyszło, bo on
zbyt długo zwlekał z uderzeniem i obrońca zażegnał
niebezpieczeństwo. Później
Czarni przeprowadzili trójkową akcję, z udziałem Mateusza Wilkowskiego, Tomasza
Tarasewicza i Dominika Domino. Ten ostatni uderzył z 16
metrów w okienko bramki
Piasta, ale świetną paradą
popisał się Patryk Bednarek.
Od początku drugiej połowy trener Konon zdecydował

się na grę dwoma napastnikami i posłał do boju Przemysława Zygmunta, który zastąpił
Michała Sadę. Jego miejsce
na prawej obronie zajął Januszkiewicz, bezużyteczny na
prawej pomocy w pierwszej
połowie. Nie przyniosło to
spodziewanego efektu, bo
miejscowi podwyższyli na
2:0. Jakub Myka wbiegł między Miłosza Łebka i Marka
Bartosiewicza, dostał prostopadłe podanie od Matyi i w
sytuacji sam na sam pokonał
Maliszewskiego.
Podopieczni Jacka Kucharskiego cofnęli się na własną połowę i skupili się na
wyprowadzaniu kontrataków.
Po kwadransie udało się
Czarnym zmniejszyć straty.
Zza pola karnego uderzył
Modliborski, piłka odbiła się
od Roberta Małeckiego i przypadkowo trafiła do niepilnowanego Zygmunta. Młody
napastnik uderzył z woleja

Żółte kartki
Bednarek, Lamberski, K.Szot oraz
Bartosiewicz, Kozina.

Piast
Bednarek - Wysoczański, Lamberski,
Małecki, Andruszko (65 Wiśniewski)
- W.Szot (70 Kapek), Janowski (65
Kossakowski), Myka, - Chwastek (88 Kiepał),
Matyja, Wegiel (75 K.Szot)

Czarni
Maliszewski - Sado (46 Zygmunt),
Bartosiewicz, Łebek, Tarasewicz Januszkiewicz (60 Pietrzycki), Kemski (65
Lichwa), Wilkowski (70 Minicz), Domino,
Kozina - Modliborski (80 Kosiński).

Piłka nożna

Klasa „O” seniorów
Burza-Dombud Chwalibożyce i Sokół Marcinkowice
solidarnie zremisowali
swoje mecze
Mniej zadowoleni z podziału punktów są podopieczni Jakuba Kalinowskiego.
W pierwszej połowie wyraźnie dominowali w spotkaniu
z Widawą Bierutów, czego
efektem były dwa gole, strzelone przez Karola Nikodema
i Artura Gancarczyka. Wynik
do przerwy mógł być zdecydowanie wyższy, ale chwalibożyczanie nie grzeszyli
skutecznością pod bramką
rywala. Kapitan miejscowych Piotr Słonina mógł
dwukrotnie wpisać się na listę
strzelców.
Po zmianie stron przyjezdni strzelili bramkę kontaktową. Nic nie zapowiadało, że Burza-Dombud straci

z 10 metrów, nie dając szans
Bednarkowi na skuteczną
interwencję.
Podopieczni Konona szukali usiłowali strzelić drugiego
gola, ale nie potrafili zagrozić
bramkarzowi Piasta. Najlepszej okazji nie wykorzystał
Modliborski, który chybił po
dośrodkowaniu Koziny.
Bardziej klarowne okazje do strzelenia trzeciego
gola mieli gospodarze. W 70
minucie Chwastek minął
Maliszewskiego, ale piłkę
zmierzającą do bramki wybił
Bartosiewicz. W 85 minucie,
po dośrodkowaniu Małeckiego, minął się z futbolówką
bramkarz przyjezdnych, w zamieszaniu podbramkowym
najprzytomniej zachował się
Matyja, ale jego uderzenie
zablokował Łebek.
*
Porażka we Wrocławiu
sprawiła, że klub z Jelcza-Laskowic spadł na przedostatnie miejsce w tabeli. Ma
cztery punkty po pięciu kolejkach, tyle samo mają zespoły
z miejsc od 12 do 14. Jeszcze
nie ma powodu do większego
niepokoju w Czarnych, bo do
siódmego miejsca tracą tylko
trzy punkty, ale w spotkaniu
z Wiwą Goszcz u siebie muszą wywalczyć zwycięstwo,
aby wydostać się ze strefy
spadkowej.
Mateusz E. Czajka

mczajka@gazeta.olawa.pl

Mateusz Czajka

Klasa „O” seniorów

Piłkarze Czarnych (zielone koszulki) mieli we Wrocławiu dobre momenty, ale zabrakło wykończenia pod bramką rywala

Zgodnie zremisowali
punkty, ale zadanie ułatwił
Widawie Artur Gancarczyk,
który 15 minut przed końcem opuścił boisko z powodu
czerwonej kartki. Kilka minut
później bierutowianie mieli
rzut wolny z 20 metrów, po
którym wywalczyli rzut karny. Jedenastkę wykorzystał

jeden z zawodników gości,
doprowadzając do remisu 2:2
i takim rezultatem zakończył
się ten pojedynek.
Chwalibożyczanie dopisali do swojego dorobku
punktowego jedno oczko i z
sześcioma punktami utrzymali
dziewiąte miejsce. W następ-

nej kolejce Burza-Dombud zagra z liderem na jego boisku,
więc o punkty będzie bardzo
trudno.
W zespole gospodarzy
wciąż brakuje kontuzjowanego Tomasza Watrala, a tym
razem pauzował Krzysztof
Messyasz.

Mateusz Czajka

Kamil Lichwa dołączył
do Czarnych w przerwie letniej. Podejrzewano u niego
poważne problemy z płucami, ale na szczęście dla tego
młodego człowieka, skończyło się na strachu. Z pracy
za granicą wrócili Mariusz
Minicz i Patryk Kozina, który
wybiegł w niedzielę w wyjściowej jedenastce. Nie było
widać u niego dwumiesięcz-
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Emil Kędzior (z prawej) uratował punkt dla Sokoła w minionej kolejce

Są natomiast zadowoleni
z wyniku 1:1 piłkarze Sokoła
Marcinkowice, którzy pojechali na mecz z Polonią Jaszowice bez zmienników. Trener
Bogusław Wilk musiał sobie
radzić bez Filipa Żabki, Pawła
Alberta, Łukasza Sypka i Piotra Walczaka. Gospodarze
objęli prowadzenie dopiero
po zmianie stron. Goście nie
załamali się i dziesięć minut
przed końcem wyprowadzili
skuteczną kontrę. Łukasz Soorczyński przedarł się lewym
skrzydłem i zagrał na pole
karne. Zamykający akcję Emil
Kędzior skierował piłkę do
siatki i goście mogli się cieszyć z wyrównania, którego
już nie oddali do ostatniego
gwizdka sędziego.
Po remisie w Jaszowicach
Sokół awansował na 12. miejsce, ale ma tyle samo punktów, co wszystkie zespoły
plasujące się za nim.
Mateusz E. Czajka

mczajka@gazeta.olawa.pl

Wyniki V kolejki,
rozegranej 31 sierpnia i 1
września
Burza-Dombud Chwalibożyce - Widawa Bierutów
2:2, Polonia Jaszowice - Sokół Marcinkowice 1:1, Piast
Żerniki-Wrocław - Czarni
J-L 2:1, Polonia Środa Śląska
- Polonia Wrocław 2:0, Iskra
Pasikurowice - Bór Oborniki
Śląskie 0:4, Falko Rzeplin
- Wratislavia Wrocław 1:3,
Wiwa Goszcz - MKP Wołów
3:0, KS Łozina - Strzelinianka 4:0.
Tabela
1. Wratislavia Wrocław 	
2. Piast Żerniki-Wrocław 	
3. Widawa Bierutów 	
4. Bór Oborniki Śląskie 	
5. Polonia Środa Śląska 	
6. Polonia Jaszowice 	
7. KS Łozina 	
8. MKP Wołów 	
9. Burza-Dombud
10. Polonia Wrocław 	
11. Strzelinianka Strzelin 	
12. Sokół Marcinkowice
13. Falko Rzeplin 	
14. Wiwa Goszcz 	
15. Czarni J-L
16. Iskra Pasikurowice 	

5 	 13 	 13:6
5 	 12 	 10:7
5 	 10 	 18:7
5	 9 	 14:12
5	 8	 8:4
5 	 8	 7:5
5 	 7	 11:9
5 	 6	 7:8
5 6
6:7
5 	 5	 7:8
5 	 5	 5:9
5 4
4:5
5	 4 	
5:8
5 	 4
5:9
5 4
4:9
5 	 4 	 5:15

*
Zestaw par VI kolejki: Sokół - Piast, Czarni J-L - Wiwa
i Wratislavia - Burza-Dombud
- wszystkie mecze w niedzielę
8 września, o godz. 16.00, Bór
- Strzelinianka, MKP Wołów KS Łozina, Polonia Wrocław
- Polonia Jaszowice, Widawa
- Polonia Środa Śląska, Iskra
(mecz)
- Falko.
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Piłka nożna

III liga
Foto-Higiena Gać zaznała
po raz pierwszy w tym
sezonie goryczy porażki.
Podopieczni Krystiana
Pikausa przegrali w Żmigrodzie 0:4

Piast Żmigród - Foto-Higiena Gać 4:0,
Prochowiczanka Prochowice - MKS SCA Oława 0:5

Boleśnie przerwana passa

1:0 - Grzegorz Sawicki (w 1 min.)
2:0 - Mariusz Niedbała (35)
3:0 - Sebastian Zagórski (43)
4:0 - Marcin Matusiak

Piast Żmigród
Bilakiewicz - Piotrowski (72 Sobkowiak),
Matusiak, Gołębiewski, Monasterski
- Zagórski, Niedbała (78 Janczyszyn),
Brumirski (62 Olikieiwcz), Kłos, Sawicki Niedźwiedź (67 Abramowicz).

Foto-Higiena Gać

Wędkarstwo

Grand Prix
Sportowy Klub Wędkarstwa Spinningowego
„Wydra” zorganizował
zawody 25 sierpnia
Wędkowano na Odrze
i jej kanale w Ratowicach oraz
przy żwirowni w Czernicy.
Sędziował Andrzej Walaszek. W ciągu siedmiu godzin
rywalizowało 14 wędkarzy,
złowili łącznie 1.550 g ryb.
Wygrał Stanisław Kadziołka
- 6 okoni, 515 g. Drugie miejsce zajął Mirosław Mazur - 3
okonie, 375 g, wyprzedzając
Janusza Romańczukiewicza
- okoń, 200 g, Roberta Pilśniaka - 2 okonie, 165 g, Tadeusza
Sobotowicza - okoń, 155 g
i Jarosława Godlewskiego okoń, 130 g.

Mateusz Peroński (z prawej) przeżywał w Prochowicach huśtawkę nastroju. Najpierw strzelił gola, a później wyleciał
z boiska z powodu czerwonej kartki

Ponad pół godziny trwała
wymiana ciosów, do 35 minuty. Wtedy Zagórski posłał
z rzutu rożnego płaską piłkę
na szesnasty metr, a Mariusz
Niedbała uderzył bez przyjęcia
nie do obrony, w samo okienko
bramki gości.
Jeszcze przed przerwą gospodarze po raz trzeci pokonali
Marcina Mazura. Asystujący
przy dwóch pierwszych trafieniach Zagórski, wykorzystał
pewnie rzut karny. Goście mieli
znakomitą okazję na strzelenie
bramki do szatni, przy stanie
3:0. Paweł Boczarski egzekwował rzut karny, ale bramkarz
Piasta Piotr Bilakiewicz wyczuł
jego inwencje.

Podopieczni Pikausa wyszli
na drugą połowę naładowani
energią i chęcią odrobienia
strat. Trwało to tylko 8 minut,
bo gola ustalającego wynik spotkania strzelił Marcin Matusiak.
Obrońca gospodarzy urwał się
spod opieki obrońców i z kilku
metrów wpakował piłkę do
bramki przyjezdnych.
- Przyjechaliśmy do Żmigrodu po zwycięstwo, bo przecież wyniki w pierwszych kolejkach tak się ułożyły, że byliśmy
nawet liderem - powiedział
trener Pikaus. - Początek nie był
dla nas udany, co miało wpływ
na końcowy wynik. Dlatego trzy
punkty zostały w Żmigrodzie.
Bardzo szybko straciliśmy gola,

już w 35 sekundzie. Później nie
wykorzystaliśmy rzutu karnego,
a na początku drugiej połowy,
kiedy jeszcze mieliśmy iskierkę
nadziei, dostaliśmy czwartą
bramkę. Rywal nas wypunktował znakomicie. Liga jest
jednak nieprzewidywalna, bo
każdy z każdym może wygrać,
dlatego nie załamujemy się.
Dzisiaj lepszy był Piast, gratuluję trenerowi i jego zawodnikom okazałego zwycięstwa.
*
0:1 - Dominiki Wejerowski (w 12 min.)
0:2 - Mateusz Peroński (32)
0:3 - Mateusz Gancarczyk (60)
0:4 - Arkadiusz Synówka (84)
0:5 - Jakub Kalinowski (90, z karnego)

Prochowiczanka
Prochowice
Salamon - Baranowski, Cieślak, P.Kula,
M.Kula - Gałęza (77 Kalicki), Babeczko,
Miśta (60 Grochowski), Węgłowski (85
T.Wojciechowski), K.Wojciechowski (60
Celny) - Azikiewicz

MKS SCA Oława
Wichman - Dołgan, Kalinowski, Sikorski,
Zapał - Pierzga, Peroński - Wejerowski,
K.Gancarczyk (80 Moćkun), Kiełbasa (67
Synówka) - M.Gancarczyk (70 Dobkowski).

Znakomicie powetowali
sobie porażkę w środku tygodnia w Kątach Wrocławskich
podopieczni Zbigniewa Smółki. MKS SCA Oława zagrał

Mateusz E. Czajka

mczajka@gazeta.olawa.pl

Tylko okonie
Przed wędkarzami „Wydry” jeszcze dwie takie imprezy, ich wyniki zadecydują
o nominacji do przyszłorocznych klubowych mistrzostw
Polski.
*
Zarząd Koła PZW nr.70
„AGRO - POL” Polwica organizuje 8 września zawody
wędkarskie na rozlewisku „Łacha Jelecka”, o puchar prezesa
koła. Zbiórka zawodników do
godz.6.00. Połów ryb metodą
dowolną, na dwie wędki.
*
Zarząd Koła PZW n 90
„Rzemieślnik” w Oławie zaprasza członków na zawody
o „Puchar Babiego Lata”,
które odbędą się 8 września na
Leśnej Wodzie za Bystrzycą,
od strony żwirowni. Zbiórka
i zapisy do godziny 7.00.

*
Komitet organizacyjny
mistrzostw powiatu w wędkarstwie spławikowym zapraszają
na zawody 22 września, na kanale żeglownym Odry w Oławie, naprzeciw elewatorów.
Prawo startu mają członkowie
wszystkich kół PZW z powiatu
oławskiego - kobiety, juniorzy i seniorzy - którzy do 10
września zgłoszą swój udział
w sklepie wędkarskim „Sumik” u Lucjana Zielińskiego.
Warunek: macierzyste koło
zawodnika wpłaci składkę
w wysokości 200 zł. Z uwagi
na ograniczoną liczbę stanowisk, o udziale w mistrzostwach decyduje kolejność
zgłoszeń. Pieniądze z tych
składek oraz dotacja starostwa
pokryją koszty pucharów,
medali, nagród i wyżywienia.

Graro

Trener gości nie miał miłych wspomnień z ostatniego
spotkania w Żmigrodzie. Walcząca wtedy o awans do III ligi
Foto-Higiena przegrała 0:2,
ale był to najniższy wymiar
kary jaki mógł spotkać przyjezdnych, bo gospodarze nie
grzeszyli skutecznością. Gacianie rozegrali wtedy najsłabszy
mecz w sezonie, zakończony
jednak awansem do wyższej
ligi, właśnie kosztem Piasta.
Również tego spotkania
z 28 sierpnia, szkoleniowiec
gacian nie będzie miło wspominał. Początek ułożył się
znakomicie dla tegorocznego
beniaminka. Po dynamicznym
rajdzie Sebastiana Zagórskiego
w pierwszej minucie lewym
skrzydłem, piłka trafiła do
Grzegorza Sawickiego, który
sprytnie pokonał Marcina Mazura. Bramkarz był całkowicie
zasłonięty i dodatkowo został
zmylony, bo piłka przeszła
między nogami Dawida Pożaryckiego.

Mateusz Czajka

M.Mazur - Strójwąs, P.Przytuła, Pożarycki,
Płomiński (46 Szponar) - Kucyniak (55
Telatyński), Sorbian (50 Mułtyk), Synowiec,
Boczarski (70 Skorłutowski), Domagalski
- Pałys.

najlepsze spotkanie w tym
sezonie i rozgromił Prochowiczankę na jej boisku aż 5:0.
Oławianom nie przeszkodziła
gra w osłabieniu, gdy w 67
minucie czerwoną kartkę, konsekwencję dwóch żółtych,
obejrzał Mateusz Peroński,
defensywny pomocnik.
Prochowiczanka to całkowicie odmieniony zespół
w porównaniu z poprzednim
sezonem. Drużyna, która walczyła o czołowe lokaty, obecnie
walczy o byt w trzeciej lidze
i będzie to dla niej niezwykle
ciężkie zadanie.
Mecz układał się od początku pod dyktando przyjezdnych.
W pierwszej połowie strzelili
dwa gole. Wynik spotkania
otworzył Dominik Wejerowski,
a na 2:0 podwyższył Mateusz
Peroński. Pierwsze trafienie
było ozdobą meczu, bo strzelec
uderzył z woleja, z linii pola
karnego. Przy obu bramkach
spory udział miał Krzysztof
Gancarczyk. Przy pierwszej
Wejerowski dobijał piłę po
jego uderzeniu, a przy drugiej
Peroński główkował celnie po
jego dośrodkowaniu.
W 60 minucie Krzysztof
Gancarczyk zaliczył trzecią
asystę. Wymanewrował obrońców Prochowiczanki i wyłożył
piłkę swojemu bratu, Mateuszowi, który dołożył nogę
i trafił do bramki. Czwarty gol
to zasługa Wejerowskiego, który obsłużył prostopadłym podaniem Arkadiusza Synówkę.
Wynik ustalił Jakub Kalinowski, skutecznie egzekwując rzut
karny, podyktowany za faul na
Wejerowskim. On i Krzysiek
Gancarczyk konstruowali większość akcji ofensywnych MKS
SCA w Prochowicach.

Najlepsi w zawodach „Wydry”. Stoją, od lewej: Mirosław Mazur, Stanisław Kądziołka, Jarosław
Godlewski. Przykucnęli: Tadeusz Sobotowicz, Robert Pilśniak i Janusz Romanczukiewicz

Bliższe informacje - w sklepie
„Sumik”.
*
Skarbnik Koła Miejskiego
PZW nr 16 w Oławie przyjmuje wpłaty w czwartki, w go-

dzinach 16.00 -18.00, w sklepie wędkarskim koło dworca
PKS. W tym samym miejscu
wpłaty członków Koła PZW
nr 19 przyjmuje Agata Kieda,
a skarbnik Koła PZW nr 90

„Rzemieślnik” - w jego siedzibie, przy ul. ks. Kutrowskiego.
Wszyscy wędkarze mogą
współtworzyć tę rubrykę, kontaktując się telefonicznie: 600(Graro)
378-240.
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III liga
Foto-Higiena Gać doznała Foto-Higiena Gać - Stilon Gorzów Wielkopolski 1:2
drugiej porażki w tym
sezonie i to pod rząd.
Lepszy okazał się beniatrafił w bramkarza. Cofnięci niak. Po kolejnym faulu gości
minek z Gorzowa
goście ratowali się faulami. rzut wolny wykonywał Budny.

Gospodarzom zabrakło skuteczności

Sędziowali
Krystian Stenzinger jako główny, oraz
asystenci Paweł Chwałek i Radosław
Pawlaczyk (OZPN Żary).

Żółte kartki
Paweł Boczarski (w 49 min), Wojciech
Strójwąs (53) - Filip Waśniewski (27),
Kordian Ziajka (68), Łukasz Maliszewski
(90).

Foto-Higiena Gać
Mazur - Strójwąs, P.Przytuła, Pożarycki
(80 Telatyński), Płomiński - Domagalski,
Boczarski, Synowiec, Sorbian (70
M.Przytuła), Budny (82 Szponar) - Żarski
(60 Pałys).

KS Stilon Gorzów
Dłoniak - Kozioła, Gruszecki, Suchowera,
Somrani - Wiśniewski (46 Kaniewski),
Świtaj, Maliszewski, Ziajka (81 Werbski),
Szałas (88 Rosołowicz) - Posmyk (89
Janczylik).

Spotkanie dwóch czołowych drużyn zaczęło się lepiej
dla gości, którzy pierwszą
groźną akcję zakończyli golem. Indywidualnie przedarł
się Kordian Ziajka, jego strzał
zablokowali obrońcy, ale piłka
trafiła prosto do niekrytego
Rafała Świtaja, który nie dał
szans Marcinowi Mazurowi.
Po akcji prawą stroną główkował Damian Szałas, ale nad
bramkę.
Po początkowym kwadransie inicjatywę przejęli
gospodarze. Strzelił Wojciech
Strójwąs, ale bramkarz Stilonu Dawid Dłoniak popisał
się udaną interwencją. Po
nieudanej pułapce ofsajdowej
i zagraniu Jacka Sorbiana, piłkę przejął Maciej Żarski, który

Piłka nożna

Puchar Polski
Burza-Dombud Chwalibożyce odpadła w rundzie
wstępnej okręgowych
rozgrywek pucharowych.
Sokół Marcinkowice i Czarni
Jelcz-Laskowice przeszli do
następnej rundy
Podopieczni Jakuba Kalinowskiego przegrali z zespołem klasy „B” - MPWiK Mokry
Dwór, uzyskując hokejowy wynik 3:4. Gospodarze prowadzili
już 2:0, ale przyjezdnym udało
się doprowadzić do wyrównania, po dwóch trafieniach Przemysława Sekuły. W meczach
o punkty jest on bramkarzem,
ale trener Kalinowski sprawdzał jego umiejętności w polu.

Trafił w mur, a dobitka Pawła
Przytuły była nieudana.
W końcówce spotkania
huraganowo atakowali gacianie, prawie nie schodząc
z połowy Stilonu. Goście
bronili się umiejętnie i byli
groźni w kontratakach. Po
jednym z nich Paweł Posmyk
wygrał pojedynek biegowy
z Pawłem Przytułą i był sam
na sam z Marcinem Mazurem.
Na szczęście dla miejscowych
górą był bramkarz Foto-Higieny. Na wyrównującego
gola zabrakło czasu i ze zwycięstwa mogli się cieszyć
gorzowianie.

Mateusz Czajka

Gać
31 sierpnia 2013. Widzów około 500.

Po jednym z nich strzelał
z 20 metrów z rzutu wolnego
Paweł Przytuła, sprawiając
sporo trudności Dłoniakowi,
który odbił piłkę przed siebie,
ale w pobliżu nie było nikogo,
kto mógłby ją dobić. Najlepszą okazję zmarnował Żarski.
Na lewej stronie ograł obrońcę
Marek Budny, podał do Żarskiego, ale napastnik Foto-Higieny zbyt długo zwlekał
z oddaniem strzału i obrońcy
zdołali wybić piłkę. Kiedy
wydawało się, że gol dla
miejscowych to kwestia czasu,
niefrasobliwość w szeregach
obrony gacian wykorzystał
Paweł Posmyk i podwyższył
na 2-0 dla przyjezdnych.
Druga część spotkania
zaczęła się podobnie jak
pierwsza, a bramkę mogli
zdobyć goście. Rzut wolny
z 18 metrów wykonywał Łukasz Maliszewski, ale jego
strzał minął spojenie słupka
z poprzeczką. Groźnie było
po uderzeniu Ziajki, ale sprzed
linii bramkowej wybił piłkę
Dawid Pożarycki.
Po godzinie gry Foto-Higiena zdobyła gola kontaktowego. Po rzucie rożnym zamieszanie na polu karnym gości wykorzystał Jacek Sorbian
i precyzyjnym strzałem pod
poprzeczkę ożywił nadzieję
na dobry wynik. Podopieczni
Krystiana Pikausa złapali
wiatr w żagle. Indywidualną
akcję przeprowadził prawą
stroną Patryk Domagalski,
podał do niekrytego Dawida
Pałysa, ale jego strzał zablokowali obrońcy. Piłka wróciła
na pole karne, ale uderzenie
Marka Budnego obronił fantastyczną paradą Dawid Dło-

Arkadiusz Okoń

sport@gazeta.olawa.pl
Jacek Sorbian (przy piłce) strzelił honorowego gola dla Foto-Higieny

Powiedzieli po meczu

notował: (AO)

Jacek Sorbian - kapitan Foto-Higieny Gać

- Tracimy sporo bramek w pierwszej połowie. Nie wiemy, z czego to wynika, czy jest to problem
z koncentracją. Cały czas zastanawiamy się z trenerem jakie są przyczyny. W tej chwili naprawdę
trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Drugi mecz z rzędu jesteśmy zespołem co najmniej równorzędnym, a tracimy punkty, to bardzo martwi. Dużym osłabieniem jest brak Krzyśka Smolińskiego,
który ma uszkodzone kolano i prawdopodobnie nie zagra już w tej rundzie. Niestety, nie mamy rotacji
w obronie. W pierwszych meczach obrona spisywała się dobrze, ale na dłuższą metę widać brak doświadczonego lidera w tej formacji.
Paweł Posmyk - napastnik Stilonu Gorzów Wielkopolski

- Wiedzieliśmy, że jedziemy na ciężki teren. Mieliśmy sygnały, jak gra Foto-Higiena, ale znamy
wartość swojej drużyny i w tej lidze nie będziemy się nikogo bali. Mamy szacunek dla wszystkich zespołów, bo każdy jest tutaj groźny i z każdym można przegrać. Zwłaszcza po tak dalekich podróżach,
jak dziś. Chcemy jednak grać o najwyższe cele i zdajemy sobie sprawę, że jeśli się uda, to te wyjazdy
będą jeszcze dalsze. Miasto, a zwłaszcza kibice potrzebują piłki nożnej, co pokazali dzisiaj. Z tego,
co wiem, przyjechało ich ponad stu, za co im bardzo gorąco dziękuję. Zdajemy sobie sprawę, że
w Gorzowie apetyty są zdecydowanie wyższe niż III liga, ale teraz koncentrujemy się na najbliższym
spotkaniu. O dzisiejszym meczu już zapominamy. Będzie jeszcze analiza w poniedziałek, ale później
interesuje nas już tylko „misja Polonia Trzebnica”.

Niespodzianka na Mokrym Dworze
W regulaminowym czasie był
remis i o zwycięstwie zdecydowała dogrywka. Lepsi byli
miejscowi, którzy strzelili dwa
gole. Burza-Dombud odpowiedziała bramką Krystiana Koziny i ostatecznie przegrała 3:4.
Niespodzianką była też
porażka Iskry Pasikurowice
z B-klasowym Płomieniem
Wisznia Mała 2:6. Potknięciem można nazwać porażkę
Wiwy Goszcz z A-klasowym
Zenitem w Międzyborzu 1:4, bo
goście to ubiegłoroczni finaliści
Pucharu Polski na szczeblu
regionalnym. Niespodziewanie
odpadła też Strzelinianka Strzelin, pokonana po dogrywce
przez LKS w Brożcu 2:4.
Wyborną formę strzelecką
zaprezentowali Czarni Jelcz-Laskowice, którzy pokona-

li Borowiankę w Borowie
9:0. Jedną z bramek strzelił
Krzysztof Konon, grający
trener. Formą błysnął Marek
Januszkiewicz, strzelec pięciu
goli. Ponadto na listę strzelców
wpisali się: Sławomir Kopek,
Dominik Domino i Przemysław Zygmunt.
Pierwsze zwycięstwo po
przerwie letniej odniósł Sokół
Marcinkowice. Podopieczni Bogusława Wilka jeszcze
w okręgówce nie wygrali, ale
w Pucharze Polski pokonali
rywala zza miedzy - Start
Stanowice. Marcinkowiczanie
zwyciężyli zespół B-klasowy
5:2, a bramki dla nich strzelili
Łukasz Soroczyński - dwie,
Mateusz Soroczyński, Łukasz
Pańkowski i Dawid Kopestyński.

Mateusz Czajka

0:1 - Rafał Świtaj (w 9 min.)
0:2 - Paweł Posmyk (41)
1:2 - Jacek Sorbian (64)

Marek Januszkiewicz (w białej koszulce) błysnął skutecznością w Pucharze Polski

W poprzednim tygodniu pisaliśmy o meczu pucharowym
trzecioligowej Foto-Higieny
Gać, która rozgromiła Nefryt

w Jordanowie Śląskim 9:1.
Za tydzień podamy rywali
zespołów z naszego powiatu
w kolejnej rundzie okręgowego

Pucharu Polski. Losowanie
odbyło się po zamknięciu tego
wydania „GP-WO”.
(mecz)
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Po nieudanym spotkaniu
MKS Oława przegrał
w Kątach Wrocławskich po
raz pierwszy w sezonie.
Dla gospodarzy, którzy
byli przed sezonem
murowanym kandydatem
do spadku, był to czwarty
z rzędu mecz bez porażki
1:0 - Jarosław Gambal (w 70 min)

Kąty wrocławskie
Arkadiusz Okoń

28 sierpnia 2013. Widzów ok. 50.

Sędziowali
Sławomir Sinicki jako główny, oraz Paweł
Białek i Damian Szutkowski (Zielona Góra).

Czerwona kartka
Damian Kiełbasa (49) druga żółta za
symulację.

Żółte kartki
Grzegorz Dorobek (w 69 min) za faul Damian Kiełbasa (28), Kamil Dołgan (29)
za faul.

Bystrzyca Kąty
Wrocławskie
Anisimowicz - Wróbel, Ożga, Gawron,
Bagiński - Pawlak (84 Juchno), Dorobek
,Nowak, Gambal (85 Paszkiewicz) - Wróbel
(62 Kurek), Mierzwa (90 Szewczyk)

MKS SCA Oława
Wichman - Dołgan, Kalinowski, Sikorski,
Mazur (80 Synówka) - Zapał (46 Pierzga),
Peroński - Kiełbasa, K.Gancarczyk,
Wejerowski - M.Gancarczyk.

Mimo kilku rzutów wolnych, nie udało się znacząco zagrozi bramce gospodarzy, w której dobrze spisywał się Damian Anisimowicz

Bystrzyca Kąty Wrocławskie - MKS SCA Oława 1:0

Pierwsza porażka
Spotkanie w Kątach Wrocławskich było dla trenera
Zbigniewa Smółki powrotem
w dobrze znane strony. Jeszcze jako bramkarz występował w ówczesnym Motobi
Inkopax. Wtedy o miejsce
w bramce rywalizował z dzisiejszym trenerem bramkarzy
Maciejem Zdrojewskim.

Tabela III ligi
Wyniki V kolejki, rozegranej 28 sierpnia
Piast Żmigród - Foto-Higiena Gać 4:0, Bystrzyca - MKS
SCA 1:0, Formacja Port 2000 - Prochowiczanka 5:2, Piast
Karnin - Śląsk II 1:5, Promień - Polonia Trzebnica 3:2, Stilon
- Ilanka 1:0, Polonia/Sparta Świdnica - Ślęza 0:4, Bielawianka
- Lechia 0:3, Zagłębie II - GKS STK 4:0
Wyniki VI kolejki, rozegranej 31 sierpnia i 1 wrześniaFoto-Higiena - Stilon 1:2, Prochowiczanka - MKS SCA 0:5,
Ślęza - Bielawianka 1:1, Ilanka - Polonia/Sparta Świdnica 2:3,
Polonia Trzebnica - Piast Żmigród 0:1, Śląsk II - Promień
2:0, Zagłębie II - Piast Karnin 5:1, Formacja Port 2000 - GKS
STK 5:1, Bystrzyca - Lechia 1:0.
Miejsce
Drużyna
1. Zagłębie II Lubin
2. Ślęza Wrocław
3. MKS SCA Oława
4. Stilon Gorzów
5. Piast Żmigród
6. Formacja Port 200 Mostki
7. Bystrzyca Kąty Wrocławskie
8. Foto-Higiena Gać
9. Lechia Dzierżoniów
10. Śląsk II Wrocław
11. Bielawianka Bielawa
12. Promień Żary
13. GKS STK Kobierzyce
14. Polonia Trzebnica
15. Polonia/Sparta Świdnica
16. Piast Karnin
17. Prochowiczanka Prochowice
18. Ilanka Rzepin

Zwycięstwa
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

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

Porażki
0
0
1
0
2
1
1
2
3
1
2
4
3
3
4
4
4
5

Bramki
Punkty
13
21:3
13
14:1
12 13:2
12
7:2
12
9:5
11
17:8
11
5:4
10
7:8
9
9:5
8
9:6
7
5:12
6
7:13
5
7:15
4 10:17
4
4:11
4
5:18
2
5:19
1
5:10

*
W VII kolejce, w piątek 6 września Foto-Higiena Gać
zagra w Świdnicy z Polonią/Spartą. Początek meczu o godz.
17.00. Natomiast w sobotę 7 września MKS SCA spotka się
z Lechią w Dzierżoniowie. Początek również o godz. 17.00.
Zestaw pozostałych par VII kolejki: GKS STK - Prochowiczanka, Piast Karnin - Formacja Port 2000, Promień - Zagłębie II, Piast Żmigród - Śląsk II, Stilon - Polonia Trzebnica,
Bielawianka - Ilanka, Bystrzyca - Ślęza.
(mecz)

Wbrew przedmeczowym
przewidywaniom, gospodarze od początku przeważali.
Natarcie z ich strony zaczęło się od lewego skrzydła,
którym przedarł się Krystian
Bagiński. Zagrał on do Jarosława Gambala, ale jego
strzał sparował na róg Filip
Wichman, strzegący oławskiej bramki. Później jego
koledzy z pola sprokurowali
sobie akcję przed własnym
polem karnym, przy wyprowadzaniu piłki. Marcin Mazur
zbyt lekko podał do swojego
golkipera, piłkę przechwycił
Arkadiusz Pawlak i w sytuacji
sam na sam przegrał pojedynek z Wichmanem. Później
po faulu Kamila Dołgana,
rzut wolny z 20 metrów wykonywał Michał Wróbel, ale
strzelił nad bramkę. Ten sam
piłkarz kilka minut później

zdecydował się na indywidualną szarżę, po której uderzył
w kierunku bramki, ale chybił
nieznacznie.
Po drugiej stronie boiska
działo się niewiele. Próbę
pokonania Damiana Anisimowicza podjął Mateusz
Gancarczyk, ale po jego uderzeniu zza pola karnego, piłka
pofrunęła daleko od bramki.
To jedyna akcja przed przerwą
w wykonaniu gości, o której
warto wspomnieć.
Zespół Bystrzycy prezentował się znacznie lepiej, ale
nieskuteczny był Wróbel. Najlepszy strzelec miejscowych
tuż przed końcem pierwszej
części gry wykorzystał złe
ustawienie pomocników, ale
znowu spudłował. Pierwszą
połowę kończył rzut wolny
dla gospodarzy, po którym
zamykający akcję Bartłomiej

Ożga nie trafił z kilku metrów.
W przerwie trener Smółka dokonał jednej zmiany,
ale styl gry oławian pozostał
ten sam. Zaraz po wznowieniu dwukrotnie strzelali z 20
metrów Grzegorz Dorobek
i Wróbel, ale obaj chybili.
W odpowiedzi akcję
prawą stroną przeprowadził
Krzysztof Gancarczyk, podał
na pole karne do Damiana
Kiełbasy, który po kontakcie
z rywalem upadł na murawę.
Sędzia nie podyktował jednak
rzutu karnego, a zawodnikowi
gości pokazał żółtą kartkę, za
symulację. Była to jego druga,
a w konsekwencji czerwona,
dlatego niemal całą drugą
połowę oławianie grali w osłabieniu, bo zegar wskazywał
dopiero 49 minutę.
Mimo tego, że Bystrzyca
grała z przewagą jednego
zawodnika, gościom udawało
się momentami wyprowadzać
groźne ataki. Po jednym z nich
oławianom zabrakło niewiele
do szczęścia. Dwójkową akcję przeprowadzili Krzysztof
Gancarczyk i Dominik We-

jerowski, ten drugi uderzył
w kierunku bramki Anisimowicza, ale piłka przeszła obok
bramki.
Goście dzielnie się bronili,
ale 20 minut przed końcem
skapitulowali po indywidualnej akcji pomocnika miejscowej Bystrzycy. Jarosław
Gambal wykorzystał lukę
w obronie gości, przedarł się
na pole pole karne i będąc
w sytuacji sam na sam uzyskał
prowadzenie.
Mając korzystny wynik
i jednego zawodnika więcej, bystrzyczanie cofnęli
się na własną połowę, licząc
na dowiezienie korzystnego
wyniku. Zbigniew Smółka postawił wszystko na jedną kartę
i ściągnął z boiska obrońcę
Marcina Mazura, zastępując
go napastnikiem Arkadiuszem
Synówką.
Na kilkanaście minut
przed końcem dośrodkował
z prawej strony Krzysztof
Gancarczyk. Piłka trafiła na
głowę Mateusza Perońskiego, a jego strzał zablokował
obrońca. Peroński sugerował
zagranie ręką, ale na pretensje
nie było czasu. Piłkę odzyskał
Krzysztof Gancarczyk i podał
do Michała Sikorskiego, który
strzelił nad bramkę. Oławianie wykonywali rzuty wolne
w okolicach pola karnego
Bystrzycy, ale niewiele z nich
wynikało. Nie pomogło też
przesunięcie Jakuba Kalinowskiego do ataku. W końcowych minutach okazję miał
Synówka. Wygrał pojedynek
biegowy z obrońcą, strzelił
obok bramkarza, ale toczącą
się piłkę wygarnął sprzed
linii Ożga.

Powiedzieli po meczu
Marcin Foltyn - trener Bystrzycy Kąty Wrocławskie

- Drużynę z Oławy znaliśmy bardzo dobrze. W okresie przygotowawczym przegraliśmy z nią 0:4.
Tamten mecz sporo nas nauczył, dlatego wyciągnęliśmy z niego odpowiednie wnioski i dziś udało nam
się mocno ograniczyć poczynania ofensywne gości. Czerwona kartka na pewno pomogła, wiadomo,
że z przewagą jednego zawodnika gra się łatwiej. W końcówce pozwoliliśmy gościom na przejęcie
inicjatywy. Zabrakło nam zawodnika, który przetrzymałby piłkę i oddalił zagrożenie od naszej bramki.
Popełnialiśmy też dużo głupich fauli na własnej połowie, co na szczęście pozostało bez konsekwencji.
Cieszę się, że dowieźliśmy ten wynik do końca. Myślę, że zespół z Oławy będzie grał o czołowe miejsca
w III lidze. To mocny zespół, który mimo spadku z II ligi nabrał sporo doświadczenia. Tym bardziej
cieszy dzisiejsze zwycięstwo. Nie bujamy jednak w obłokach. Naszym celem pozostaje dogranie sezonu
do końca i utrzymanie się w III lidze.
Krzysztof Gancarczyk - pomocnik MKS SCA Oława

- Spotkanie zapowiadało się na łatwe, ale wiedzieliśmy, że boisko jest w tragicznym stanie. Naprawdę
ciężko się na nim grało. Wiemy też, że Kąty zawsze mobilizują się na Oławę. Niedawno graliśmy z nimi
sparing i na lepszym boisku pokazaliśmy, kto jest lepszą drużyną. Trener miał w przerwie pretensje.
Po przechwycie piłki mieliśmy od razu grać do przodu, żeby nie dawać przeciwnikowi czasu na zorganizowanie obrony. Mamy zawodników idealnie predysponowanych do grania z kontry. Tymczasem za
każdym razem cofaliśmy grę i byliśmy zmuszeni do konstruowania ataku pozycyjnego. Sędzia też nam nie
pomagał, a można nawet powiedzieć że przeszkadzał. Czerwonej kartki nie powinno być. Nie wyrzuca
się z boiska w takiej sytuacji. W Polsce w ogóle ciężko jest o dobrych sędziów, a na poziomie III ligi
jest po prostu tragedia. Mimo osłabienia przycisnęliśmy w końcówce i stworzyliśmy kilka dogodnych
sytuacji. Chcieliśmy pokazać, że mimo nieprzychylności arbitra potrafimy lepiej grać w piłkę

Arkadiusz Okoń

sport@gazeta.olawa.pl

notował: (AO)

46

www.gazeta.olawa.pl

Parasol Wrocław - MKS SCA Oława 2:1
MKS SCA Oława - Ślęza Wrocław 1:3

DLJ
Wyniki z 28 sierpnia
Parasol Wrocław - MKS Oława 4:0
FC W-w Academy - Orzeł Ząbkowice 9:0
Stal Świdnica - Lechia Dzierżoniów 0:0
Górnik Wałbrzych - Bobrzanie 2:2
Chrobry Głogów - Konfeks Legnica 4:3
KS Polkowice - Zagłębie II Lubin 0:2
Miedź II Legnica - Polar Wrocław 4:3
Pauzował AKS Strzegom

Wyniki z 1 września
MKS Oława - Polar Wrocław 2:6
Zagłębie II Lubin - Miedź II Legnica 1:4
Konfeks Legnica - KS Polkowice 0:3
Bobrzanie - Chrobry Głogów 2:3
Lechia Dz. - Górnik Wałbrzych 2:0
Orzeł Ząbkowice Śl. - Stal Świdnica 4:1
Parasol Wrocław - AKS Strzegom 6:0
Pauzował FC W-w Academy

Tabela po IV kolejce
1. Parasol Wrocław	
2. Chrobry Głogów	
3. Miedź Legnica
4. Górnik Wałbrzych
5. FC W-w Academy
6. Polar Wrocław	
7. Zagłębie II Lubin
8. AKS Strzegom	
9. KS Polkowice
10. Lechia Dzierżoniów	
11. Bobrzanie Bolesławiec
12. Stal Świdnica
13. Konfeks Legnica
14. Orzeł Ząbkowice Śl.
15. MKS Oława

9
9
7
7
6
6
6
6
6
4
4
4
3
3
1

12:0
11:12
10:8
6:5
11:2
16:11
10:6
8:9
7:9
4:4
6:7
3:6
4:9
6:18
3:11

*
8 września MKS Last
Pub gra w Strzegomiu
z AKS, o godz.13.00.

DLJM
Wyniki z 28 sierpnia
Parasol Wrocław - MKS Oława 2:1
FC Academy - Victoria Świebodzice 6:5
Gryf Świdnica - Lechia Dzierżoniów 5:1
Górnik Wałbrzych - Karkonosze JG 0:1
Chrobry Głogów - Chojnik JG 4:2
Miedź Legnica - Ślęza Wrocław 5:2
Unia Złoty Stok - Śląsk Wrocław 1:6

Wyniki z 1 września
MKS Oława - Ślęza Wrocław 1:3
Zagłębie Lubin - Miedź Legnica 3:1
Chojnik JG - KS Polkowice 5:2
Karkonosze JG - Chrobry Głogów 1:4
Lechia Dz. - Górnik Wałbrzych 2:3
Victoria Świebodzice - Gryf Świdnica 2:2
Parasol Wrocław - Unia Złoty Stok 4:1
Śląsk Wrocław - FC W-w Academy 2:3

Tabela po IV kolejce
1. Śląsk Wrocław	
2. Zagłębie Lubin
3. Karkonosze JG
4. Parasol Wrocław	
5. Ślęza Wrocław	
6. Gryf Świdnica
7. Chrobry Głogów	
8. Lechia Dzierżoniów	
9. Górnik Wałbrzych
10. FC W-w Academy
11. Miedź Legnica
12. Victoria Świebodzice
13. Chojnik Jelenia Góra
14. KS Polkowice
15. MKS SCA Oława
16. Unia Złoty Stok

9
9
9
9
7
7
7
6
6
6
4
4
3
3
1
0

20:6
13:1
10:5
10:10
10:7
10:8
8:9
10:10
6:7
11:15
8:9
10:12
7:11
6:11
4:11
3:14

*
8 września MKS SCA
gra w Złotym Stoku z Unią,
o godz.15.30.
(POL)

Jak po grudzie
Piłka nożna

DLJM
Podopieczni Sebastiana
Sobczaka ponieśli dwie porażki - z Parasolem i Ślęzą
Środowy mecz z Parasolem
rozpoczął się pomyślnie dla
gospodarzy. W 3 minucie wykorzystali kontrę, a po chwili
nieudaną interwencję naszego
bramkarza Piotra Wojciechowskiego, który nie złapał piłki
przy dośrodkowaniu na pole
karne.
Po przerwie nastąpiła metamorfoza oławian. W 47 min.
Krzysztof Waliś wykorzystał

podanie od Andrzeja Kosiora. Do wyrównania zabrakło
szczęścia. Po strzale Adriana
Pałuckiego piłka trafiła w słupek. Później uderzenie Pałuckiego wybił bramkarz Parasola,
a dobitka Łukasza Anklewicza
była niecelna.
MKS SCA
Wojciechowski - Kłak (70 Sobczak),
Mańkowski, Pożarycki, Makowski - J.Mazur
(60 Pałucki), Morawski, Anklewicz, Kosior,
Waliś - Kulczycki.

*
Ślęza atakowała od początku. W 5 minucie Mateusz Drabicki trafił w słupek. Wrocławianie objęli prowadzenie w 16
min., kiedy Drabicki wykończył
kontrę. Oławianie przejęli inicjatywę i coraz częściej gościli

Parasol Wrocław - MKS Last Pub Oł. 4:0
MKS Last Pub Oława - Polar Wrocław 2:6

Dziurawa obrona
Piłka nożna

DLJ
Dziesięć goli stracili juniorzy
MKS w dwóch meczach
z wrocławskimi drużynami Parasolem i Polarem
Wyjazdowy mecz z Parasolem zakończył się porażką
0:4. Podopieczni Jarosława
Boguckiego wyraźnie ustępowali liderowi. To spotkanie
można podsumować tak: wrocławianie grali, a oławianie
przyglądali się i czasem pró-

bowali im przeszkodzić. W 75
minucie boisko opuścił nasz
bramkarz Szymon Janiuk, po
czerwonej kartce za faul poza
polem karnym.
MKS Last Pub
Janiuk - Miniach, Reder, Czerniak (75
Orłowski), Winnicki - Pawłowski, Moćkun
(46 Kuś), Okoń, Kowalik - D.Mazur (20
Musiał, 80 Morawski), Zieliński.

*
Niedzielny pojedynek
z Polarem rozpoczął się pomyślnie dla gości. Wrocławianie szybko prowadzili 3:0, po
dwóch golach Dawida Chabra
oraz Piotra Pałaszewskiego.
Oławianie ruszyli do odrabiania strat i przed przerwą strzelił

Piłkarskie nadzieje
Piłka nożna

Liga „O” juniorów
młodszych

Grupy
młodzieżowe
Liga „O” juniorów

Pogoń Oleśnica - Czarni J-L 3:1
Gola dla Czarnych strzelił Gracjan
Telążka.
Forza Wrocław - KP Brzeg Dolny 2:5
Parasol Wrocław - Wiwa Goszcz 1:7
MKP Wołów - Lotnik Twardogóra 1:2
Polonia Środa Śl. - Ślęza Wrocław 0:5
Strzelinianka - GKS Kobierzyce 13:0
Piast Żmigród - Pogoń Syców 5:2
Śląsk Wrocław - Orzeł Pawłowice 2:0
Mecz zaległy
Polonia Środa Śl. - MKP Wołów 3:0

Tabela po III kolejce
1. Piast Żmigród	
2. Śląsk Wrocław	
3. Strzelinianka
4. Lotnik Twardogóra
5. Wiwa Goszcz
6. Pogoń Oleśnica
7. KP Brzeg Dolny
8. Forza Wrocław	
9. Ślęza Wrocław	
10. Orzeł Pawłowice
11. Pogoń Syców
12. Polonia Środa Śl.
13. Czarni Jelcz-Lask.
14. Parasol Wrocław	
15. MKP Wołów	
16. GKS Kobierzyce

9
9
7
7
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0

15:3
9:2
19:4
7:4
16:5
11:6
7:7
9:10
8:7
3:4
8:11
4:8
5:9
2:8
2:12
1:25

Śląsk Wrocław - FAT Oława 5:1
Gola dla oławskiej Akademii Talentu
strzelił Sebastian Szwedzki.
Polonia Środa Śl. - Orzeł Prusice 4:9
Polonia Trzebnica - Barycz Milicz 5:1
Śląsk II Wrocław - KS Łozina 1:4
SKS Głuchów Górny - KP-99 Śliwice 4:2
Pauzowali Lider Borów oraz Strzelinianka

Tabela po III kolejce
1. Polonia Trzebnica
2. KS Łozina
3. Śląsk Wrocław
4. Piast Lutynia
5. Barycz Milicz
6. Orzeł Prusice
7. SKS Głuchów Górny
8. Strzelinianka
9. KP-99 Śliwice
10. Lider Borów	
11. FAT Oława
12. Śląsk II Wrocław	
13. Polonia Środa Śl.
14. Polar Wrocław	

9
9
6
6
6
3
3
1
1
1
1
0
0
0

26:2
18:1
17:4
9:5
5:6
13:16
4:14
1:2
4:6
2:4
2:6
1:4
6:13
0:25

Liga terenowa juniorów

Skra Wojnowice - Barycz Milicz 1:5
Plon Gądkowice - FC W-w Academy 5:1
Orzeł Pawłowice - KS Smolna 3:0
Pauzowały Polonia Miłoszyce i Widawa
Grędzina
Burza Bystrzyca wycofała się z rozgrywek.

(POL)

pod bramką gości. Najpierw
Łukasz Anklewicz przedarł się
przez defensywę, ale nie pokonał bramkarza. W 33 min. Jakub
Pożarycki został zaatakowany
nakładką na polu karnym rywali,
przy próbie strzału. Sędzia podyktował rzut karny. Wyrównał
Kasper Morawski z jedenastki.
W drugiej połowie wrocławianom bardzo zależało na
zwycięstwie, więc atakowali.
W 61 min. Damian Gniłka przejął piłkę po rzucie wolnym i z 16
metrów strzelił celnie w długi
róg. W rewanżu Andrzej Kosior
umieścił piłkę w siatce rywali,
ale był na pozycji spalonej.
W końcówce wrocławianie z łatwością dochodzili do pozycji
strzeleckich, ale byli nieskuteczni. Jednak w przedostatniej
minucie Drabicki ustalił wynik.
MKS SCA
Wojciechowski - Gawron, Makowski,
Pożarycki, J.Mazur (71 Kłak) - Morawski
(79 Sobczak), Anklewicz, Mańkowski,
Kosior, Waliś (41 Pałucki) - Kulczycki.

(POL)

bramkę Lucjan Zieliński, w sytuacji sam na sam. Po przerwie
gola kontaktowego zdobył
Adrian Okoń i wydawało się,
że gospodarze wyrównają.
Kilku świetnych okazji nie
wykorzystali Zieliński i Okoń.
Goście zrewanżowali się bramką Chabra, a w doliczonym
czasie Kacper Kaczmarek
i Filip Bienkiewicz pokonali
Piotra Orłowskiego.
W tym meczu nie grali
kontuzjowani - Marcin Musiał
i Radosław Krzyśków. Oni są
ważnymi ogniwami oławskiej
drużyny.
MKS Last Pub
Orłowski - Kuś, Reder, Czerniak (66
Kolano), Winnicki - Pawłowski, Moćkun (79
Morawski), Okoń, Kowalik - Orzechowski,
Zieliński.

(POL)

Piłka nożna

Powiatowa klasa „C”
Aż 39 goli strzelono
w sześciu meczach pierwszej
kolejki
Czarni Piekary - Błękitni II Siedlce 1:4

Strzelcy: Mateusz Siemiątkowski - dla gospodarzy, a dla
gości - Sebastian Smotrycki - 2,
Łukasz Jabłonowski i Mateusz
Happel.
Szaluna Zębice - Burza Dębina 8:1

Bramki dla Szaluny: Łukasz
Bojarski, Daniel Kanarek i Martin
Szydłowski - po 2, Paweł Bielec
i Damian Jakubowski.
Zaodrze Oława - Jankowianka W. 9:1

Gole: Daniel Droździel - 4,
Sławomir Lejman i Piotr Lewandowski - po 2 oraz Mieszko
Koprowski - dla oławian, a dla
wierzbnian - Sebastian Jankowski.

LZS Ścinawa P. - Orzeł Jędrzychowice 2:1

Strzelcy: Łukasz Golec i Ka-

36/2013

Grad bramek
mil Rajca - dla Ścinawy Polskiej,
a dla Jędrzychowic - Grzegorz
Sobiak.

Syrena Jaczkowice - LKS Owczary 0:8

Gole: Sebastian Maszkowski,
Maciej Mirowski i Kamil Haczkiewicz - po 2, Kamil Przydział
oraz Damian Kendzierski.
Widawa Grędzina - Logan II Kurów
3:1

Bramki: Mateusz Sujecki,
Marcin Sztaba i Waldemar Bartoszek - dla gospodarzy, a dla
gości - Zbigniew Gałęzki.
Pauzował Tramp Dziuplina

Liderem jest oławskie Zaodrze, przed LKS Owczary i Szaluną Zębice.
W następnej kolejce, 8 września, o godz.14.00 zagrają: LKS
Owczary z Widawą, Orzeł z Syreną, Jankowianka z LZS Ścinawa Polska, Burza z Zaodrzem,
Błękitni II z Szaluną, a Tramp
z Czarnymi o godz.11.00.
(POL)

Ustrzelili Orła
Piłka nożna

Klasa „B” - grupa VII

Ciekawe rozstrzygnięcia
zapadły na inaugurację
„bundesligi”
Świteź Wiązów - Błękitni
Siedlce 4:3
Gole: Marcin Hrydczuk - 3
i Tomasz Łach - dla gospodarzy, a dla gości - Łukasz Rolka
- 2 i Adrian Romaniak.
Rzemieślnik - Orzeł
Marszowice 3:0
Bramki: Rafał Stanik - 2
i Mateusz Nieckarz.

Polonia Godzik. - Zalesie
Wójcice 1:1
Strzelcy: Grzegorz Ciepliński - dla miejscowych,
a dla przyjezdnych - Damian
Birecki.
Pogoń Kopalina - Dolomit Chwał. 2:6
Gole: Sebastian Włodek
i gol samobójczy - dla Kopaliny, a dla Chwałowic - Tomasz
Kozieł - 3, Marcin Horodyski, Marcin Zając i Krystian
Kuryś.
Start Stanowice - Zorza
Niemil 4:1
Bramki: Rafał Fornal, Karol Charysz, Dawid Boawerte
i Tomasz Mikuś - dla Startu,
a dla Zorzy - Rafał
Bogunia.
Logan Witowice - Wena Sami
Swoi 4:3
Strzelcy: Paweł Łagodziński 2, Dawid Motyka
i Wojciech Tomczyk
- dla gospodarzy,
a dla gości - Marek
Warszawski, Piotr
Bielecki i Bartłomiej
Żurawski.
Pierwszym liderem jest Dolomit
Chwałowice, przed
Startem Stanowice
i Rzemieślnikiem
Oława.
W następnej kolejce, 8 września, zagrają o godz.11.00
Błękitni z Zalesiem,
Orzeł z Polonią,
Zorza z Rzemieślnikiem, Wena Sami
Swoi ze Startem,
Dolomit z Loganem
oraz Świteź z Pogonią.
(POL)
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Piłka nożna

Klasa „A” - gr. III
Spotkanie derbowe było
zacięte i emocjonujące.
Miejscowi dłużej utrzymywali się przy piłce,
natomiast goście kontratakowali. Po takich akcjach
piłka dwukrotnie znalazła
się w siatce Lotosu

Lotos Gaj Oławski - Burza Bystrzyca 0:2

Zabójcze kontry Burzy

0:1, 0:2 - Michał Gałaszewski (w 18 i 33
min.)

Gaj Oławski
1 września 2013. Widzów około 30.

Sędziowali
Jakub Zalewski jako główny oraz Mariusz
Bogucki i Michał Mróz - asystenci liniowi.

Żółte kartki
Mateusz Czajka

Bartosz Paluch, Wojciech Bochniarz
i Mariusz Pelc -wszyscy za faule oraz
Michał Kamiekiewicz - za niesportowe
zachowanie.

Lotos
Front - Niemczyński, Paluch, Wyrozumski,
Bochniarz - Kohut (74 Chowaniak), Mik (67
Gąsiorowski), Dutka, Wojciechowski (57
Niklewicz), Tomaszewski - Kamiekiewicz.

Burza
Stach - Prokopowicz, Korczowski, Pelc Bekalski, Bojakowski (80 Mączka), Kuś (88
Czajkowski), Jarosławski, Dobrzański (85
Leniak) - Gałaszewski, Pióro (76 Jabłoński).

Dodatkowym smaczkiem
tego pojedynku był występ w zespole gospodarzy Sławomira
Dutki i Mateusza Wojciechow-

Piłka nożna

Klasa „A”

Po trafieniach Michała Gałaszewskiego (przodem) bystrzyczanie wygrali 2:0

skiego, którzy przez kilka lat
grali w bystrzyckim klubie.
W poprzednim sezonie Dutka
był kapitanem Burzy i jednym
z kluczowych zawodników.
Tworzył z Wojciechowskim parę
środkowych pomocników.
Beniaminek z Gaju Oławskiego zaczął sezon od dwóch
zwycięstw, więc apetyty na
kolejne trzy punkty były mocno

rozbudzone. Bystrzyczanie od
początku stawili zacięty opór,
grali konsekwentnie w defensywie i szukali okazji do kontrataków.
Pierwszą groźną sytuację
stworzyli gospodarze. W środku
boiska piłkę przejął Michał Kamiekiewicz, podał prostopadle do
Marcina Mika, który przestrzelił
z kilkunastu metrów.

Rapid na dnie

karzem Sycowa, wykorzystując
podanie od Szponara.
*
Polonia Miłoszyce zrehabilitowała się za porażkę z LZS
Solniki Małe na własnym boisku. Tym razem podopieczni
Sławomira Miziniaka wygrali
z Zenitem w Międzyborzu 3:1.
Gole dla gości strzelili Dawid
Kotliński, Marcin Koselski
i Paweł Łodyga, który wrócił do
zespołu po jednym meczu nieobecności. Drużyna z Miłoszyc
awansowała na czwarte miejsce
i traci tylko punkt do Mirkowa/
Długołęki, po jego remisie na
własnym boisku z Gromem
Szczodrów 0:0.
*
Pierwszy raz w tym sezonie posmakowali zwycięstwa

(TN)

Czarni Sobocisko, wygrywając
z Gromnikiem w Kuropatniku 5:3. Hat-trickiem popisał
się w zespole gości Jarosław
Wejerowski, a po jednym golu
strzelili Arkadiusz Kłak i Jacek
Gucwa.
*
Coraz gorzej wygląda sytuacji drugiej drużyny z naszego
powiatu w grupie IV. Rapid
Domaniów przegrał po raz trzeci
z rzędu i z zerowym dorobkiem
okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Tym razem podopieczni
Bartłomieja Mikody przegrali
u siebie ze Ślężą Sobótka 0:1.
W trzech dotychczasowych
spotkaniach strzelili cztery gole,
a stracili 11.

Grupa III

Wyniki III kolejki,
rozegranej 1 września
Lotos Gaj Oławski - Burza
Bystrzyca 0:2, Huragan Minkowice Oławskie - LZS Zbytowa
2:0, Zenit Międzybórz - Polonia
Miłoszyce 1:3, Pogoń Syców Foto-Higiena II Korona Osiek
0:3, GKS Mirków/Długołeka
- Grom Szczodrów 0:0, LZS
Solniki Małe - Dąb Dobroszyce
3:1, KS Smolna - Kolektyw
Radwanice 2:2.
Tabela
1. GKS Mirków/Długołęka
2. Kolektyw Radwanice
3. Huragan Minkowice
4. Polonia Miłoszyce
5. LZS Solniki Małe
6. Lotos Gaj Oławski
7. Burza Bystrzyca
8. Grom Szczodrów
9. Zenit Międzybórz
10. LZS Zbytowa
11. Dąb Dobroszyce
12. Foto-Higiena II
13. KS Smolna
14. Pogoń Syców

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

7
7
6
6
6
6
6
4
3
3
3
3
1
0

12:1
8:4
9:3
6:3
7:5
6:6
7:8
4:4
8:6
8:7
6:10
5:13
4:12
2:10

*
W IV kolejce, która będzie rozgrywana w niedzielę
8 września, o godz. 11.00,
zmierzą się: Lotos Gaj Oławski - Huragan Minkowice Oł.,
Burza Bystrzyca - Kolektyw
Radwanice, Polonia Miłoszyce
- KS Smolna i Foto-Higiena
II - LZS Solniki Małe.
Grupa IV

Wyniki III kolejki,
rozegranej 1 września
Gromnik Kuropatnik Czarni Sobocisko 3:5, Rapid
Domaniów - Ślęża Sobótka
0:1, Sokół Smolec - Czarni
Kondratowice 1:2, Korona
Pęcz - Galacticos Solna 0:1,
Puma Pietrzykowice - Zachód
Sobótka 0:1, Ognisko Przeworno - KS Żórawina 1:4,
Nefryt Jordanów Śląski - LKS
Brożec 1:1.
Tabela
1. Czarni Kondratowice
2. Zachód Sobótka
3. Sokół Smolec
4. KS Żórawina
5. Ślęża Sobótka
6. LKS Brożec
7. Gromnik Kuropatnik
8. Czarni Sobocisko
9. Nefryt Jordanów Śląski
10. Puma Pietrzykowice
11. Galakticos Solna
12. Korona Pęcz
13. Ognisko Przeworno
14. Rapid Domaniów

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
7
6
6
6
5
4
4
4
3
3
1
1
0

10:1
7:3
17:5
10:4
4:4
7:4
7:7
10:12
3:6
3:6
2:14
4:6
4:8
4:11

(mecz)

(mecz)

Mateusz Czajka

Zespoły z powiatu oławskiego mają za sobą
udaną kolejkę. Większość
wygrała swoje potyczki
Najwyżej notowany w grupie trzeciej Huragan Minkowice
Oławskie pokonał na swoim
terenie LZS Zbytowa 2:0. Podopieczni Tomasza Mola musieli
sobie radzić bez Waldemara
Żelaski. W pierwszej połowie
gospodarze wyraźnie dominowali, ale skuteczność nie była
ich mocną stroną. Sytuacje sam
na sam z bramkarzem zmarnowali Marcin Chorzępa, Sebastian Jackowski i Przemysław
Krzesiński. Później Chorzępa
trafił w słupek, a najlepszą
okazję zmarnował Wojciech
Jaszczyszym, który przestrzelił
rzut karny.
Do przerwy było 0:0, ale piłkarze Huraganu chyba usłyszeli
w przerwie gorzkie słowa od
swojego szkoleniowca, bo tuż
po zmianie stron strzelili dwa
gole. Na listę strzelców wpisali
się Marcin Tretyn i Paweł Rydzyk. Od 80 minuty miejscowi
grali w osłabieniu, bo po drugiej
żółtej kartce boisko opuścił Jackowski. Nie miało to wpływu na
wynik spotkania i minkowiczanie mogli się cieszyć z drugiego
zwycięstwa w tym sezonie.

Goście odpowiedzieli w 18
min. Paweł Pióro wygrał pojedynek biegowy z Bartoszem Paluchem i został przez niego sfaulowany w obrębie szesnastki. Sędzia
wskazał na biały punkt, a obrońcę
Lotosu ukarał tylko żółtą kartką.
Skutecznym egzekutorem jedenastki był Michał Gałaszewski.
Miejscowi ruszyli do odrabiania strat. Dwukrotnie bliski

powodzenia był Kamiekiewicz,
jednak obrońcy skutecznie interweniowali.
W 29 min. sytuację sam na
sam z Pawłem Frontem zmarnował Pióro. Następna kontra
bystrzyczan była udana. Pióro
wpadł na pole karne, wycofał do
Gałaszewskiego, który podwyższył na 2:0, mocnym strzałem
z bliskiej odległości.
W końcówce pierwszej połowy kontaktowego gola mógł
zdobyć Dutka, ale z ostrego kąta
uderzył poza bramkę.
Po zmianie stron było podobnie. Optyczną przewagę mieli
miejscowi, jednak nie potrafili
sforsować szczelnej obrony bystrzyczan. W 63 min. prawym
skrzydłem przedarł się Marcin
Niklewicz, dośrodkował do Rafała Kohuta, a jego strzał z kilku
metrów obronił Sebastian Stach.
Po chwili uderzył z kilkunastu
metrów Niklewicz, do piłki odbitej przez Stacha dopadł Kohut,
jednak nie trafił do bramki.
Burza odpowiedziała trójkową akcją. Pióro podał prostopadle
do Gałaszewskiego, ten zacentrował do Patryka Dobrzańskiego,
a jego uderzenie obronił Front.
W końcówce gospodarze
zaatakowali jeszcze większą
ilością zawodników. Najpierw
zza szesnastki spudłował Kamiekiewicz, a chwilę później wolej
Chowaniaka trafił w słupek.
Po końcowym gwizdku przyjezdni wykonali taniec radości,
ciesząc się z wywalczonego
zwycięstwa.

Czarni Sobocisko w końcu wygrali mecz mistrzowski. Jedną
bramkę strzelił Jacek Gucwa

*
Pierwszy raz wygrała rezerwa trzecioligowej Foto-Higieny Gać. Po dwóch wysokich
porażkach zespół z Osieka
wygrał z Pogonią w Sycowie
3:0. Trener Krzysztof Smoliński w końcu mógł liczyć na
wsparcie przez zawodników
pierwszego zespołu, mając do
dyspozycji Jakuba Skorłutowskiego, Mateusza Szponara,

Oleknadra Mułyka i Krzysztofa Telatyńskiego. Głównie
za sprawą popularnego „Teli”
Foto-Higiena II wywalczyła
komplet punktów. Po jego akcji
Michał Borowski otworzył wynik spotkania, natomiast dwie
następne bramki strzelił Telatyński. Najpierw wykorzystał
zamieszanie na polu karnym
miejscowych, a później wygrał
pojedynek sam na sam z bram-

REKLAMA

36/2013

36/2013

REKLAMA

48

