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Meble w ogniu

Fabryka mebli Bodzio
w Goszczu pod Oleśnicą sta-
nęła wczoraj w ogniu. Pożar
wybuchł po godz. 13 w jednej
z hal magazynowych i szybko
objął dach. Doszczętnie spło-
nęła duża jego część, 20 ton
płyt wiórowych i pianka
do produkcji mebli.

– Na szczęście ogień nie
zdążył rozprzestrzenić się da-
lej. Gdyby przedostał się do hal
produkcyjnych, byłaby trage-
dia – informuje Jacek
Nowoczycki, komendant po-
wiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Oleśnicy.

Fabryka ma własny wóz bo-
jowy, więc robotnicy sami ru-
szyli do gaszenia pożaru.
Dzięki temu płomienie nie

miały szans dosięgnąć goto-
wych do sprzedaży łóżek,
krzeseł i szaf. Sami jednak nie
poradziliby sobie z opanowa-
niem pożaru. Dziewiętnastu
zastępom strażaków z Wrocła-
wia i Oleśnicy zajęło to go-
dzinę.

Kilku osobom na miejscu
trzeba było podać tlen, a pięciu
mężczyzn od razu trafiło
do szpitala we Wrocławiu.

– Wszyscy to pracownicy fa-
bryki – tłumaczy komendant
Nowoczycki.

Jednego z nich, najciężej
rannego mężczyznę, do szpi-
tala we Wrocławiu zabrał śmi-
głowiec. Był mocno poparzony
i zatruty ulatniającym się wew-
nątrz hali toksycznymi opa-
rami. Trwa wyjaśnianie przy-
czyn wypadku.

EwelinaOleksy

Profesjonalne obserwacje
astronomiczne wymagają cał-
kowitych ciemności. Tymcza-
sem rozwój cywilizacji spra-
wia, że naukowcom coraz
trudniej znaleźć w Polsce
i w Europie miejsca, nad któ-
rymi nocne niebo nie jest za-
kłócone sztucznym światłem.

– Na obszarach najbardziej
zurbanizowanych jasność
nocnego nieba jest tak duża,
że widoczne są tylko najjaś-
niejsze gwiazdy. Z tych powo-
dów nasze obserwatorium we
Wrocławiu nie nadaje się już
do profesjonalnych badań
naukowych. Może służyć je-
dynie do popularyzacji astro-
nomii – tłumaczy dr Sylwester
Kołomański z Instytutu
Astronomicznego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego.

Naukowcy poszukują ciem-
ności na zupełnym odludziu.
Znaleźli je podczas obozu
astronomicznego w Górach
Izerskich. Test jasności nieba
wykazał, że na Hali Izerskiej
jest ponaddwudziestokrotnie
ciemniej niż na terenach za-
mieszkanych.

– To proste badanie. Im
więcej uda się policzyć
gwiazd, tym tło nieba jest
ciemniejsze – tłumaczy dr
Kołomański.

Astronomowie z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego uważają,
że warto chronić te wyjątkowe
warunki do obserwacji. We
współpracy z nadleśnictwem
Świeradów, które jest gospo-
darzem tego terenu, chcą
stworzyć pierwszą w Polsce
strefę ochrony ciemności
nocnej. Pomysł spodobał się
leśnikom.

– Zajmujemy się nie tylko
pozyskiwaniem drewna. Po-
dejmujemy się również działań
edukacyjnych – tłumaczy nad-
leśniczy Wiesław Krzewina.

Przy turystycznych szla-
kach na Hali Izerskiej staną
wkrótce tablice informujące
o dobrych warunkach do ob-
serwacji gwiazd i skutkach za-

nieczyszczania nieba świat-
łem. Zostanie też zbudowany
kamienny model układu sło-
necznego.

– Aktywna ochrona tego
obszaru polegałaby na wy-
mianie zewnętrznego oświet-
lenia schronisk Orle i Chatki
Górzystów na lampy kierujące
snop światła tylko w jednym
kierunku – dodaje Sylwester
Kołomański z Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Obecnie rezerwaty ciem-
nego nieba istnieją w Kana-
dzie i USA. Planuje się rów-
nież utworzenie podobnych
na Nowej Zelandii i na Wę-
grzech. Polskie prawo nie
chroni w żaden sposób ciem-
ności. Można jedynie tak jak
wrocławscy astronomowie
postarać się o ograniczenie
źródeł sztucznego światła.
Ciemności ustawowo chronią
na przykład Czesi.

Rafał Święcki

Astronomowie chcą chronić niebo w Górach Izerskich

W ciemności gwiazdy
świecą najjaśniej

Paweł Pres, Tomasz Mrożek i Sylwester Kołomański znaleźli czyste niebo w Górach Izerskich
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gwiazd można dostrzec
w naszych miastach.
W Górach Izerskich – 800
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EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział we Wrocławiu informuje, że 24 czerwca
2008 r. z powodu planowych prac na urządzeniach sieci elektroenergetycznej 
wystąpią wyłączenia dopływu energii elektrycznej dla następujących odbiorców:

RD Wrocław
Godz. od 8.00 do 15.00
Miejsce: Wrocław: Łyżwiarzy 6-8, Braci
Wardzyńskich, Desantowa.

RD Oborniki Śląskie
Od 17.06.2008 do 27.06.2008
Godziny: 8.00-15.00 
Miejsce: KANCLERZOWICE, GM. ŻMI-
GRÓD, od nr. 10 do nr. 17a i 34a. 
Od 23.06.2008 do 25.06.2008
Godziny: 8.00-15.00 
Miejsce: STRZESZÓW, GMINA WISZNIA
MAŁA.

RD Oleśnica
Godziny: 9.00-15.00

Miejsce: Kiełczów ul. Cyprysowa, dz.
370, 371, 372 od ul. Cyprysowej w kier.
ul. Rzecznej i przyległe, gm. Długołęka.
Godziny: 8.00-14.00
Miejsce: Damnik, gm. Oleśnica.
Godziny: 8.00-13.00
Miejsce: Bukowina 1-7, 33-38, dz. 25,
95, 96, 97 108 i przyległe, gm. Długołęka.
Od 23.06.2008 do 25.06.2008
Godziny: 8.00-15.30
Miejsce: Miłoszyce ul. Wrocławska od
Dziuplińskiej w kier. Wrocławia, Sadowa
8, 9; Nowa i przyl. dz. bud., gm. Jelcz-
Laskowice.
Od 24.06.2008 do 25.06.2008
Godziny: 8.00-14.00
Miejsce: Wróbliniec, Wielgie Milickie,

Górka, gm. Milicz.
Od 24.06.2008 do 25.06.2008
Godziny: 8.00-15.30
Miejsce: Dziuplina ul. Leśna od nr. 5 do
końca w str. leśniczówki, gm. Jelcz-La-
skowice.

RD Strzelin
Od 18.06.2008 do 24.06.2008
Godz. 8.00 do 15.00
Miejsce: Witowice, gmina Wiązów, od nr.
1 do nr. 41 i szkoła.

RD Środa Śląska
W godzinach 8.00-13.00
Miejsce: Domasław, gm Kobierzyce:
Nowa zabudowa dz. nr. 29/1, 2, 3, 28/3, 4.

W godzinach 9.00-12.00
Miejsce: Sobótka: ul. Szmaragdowa, 
ul. Rubinowa, ul. Zaułek Słoneczny, 
ul. Strzelców, ul. Słoneczna, ul. Chro-
brego, ul. Piastów, ul. Kabata, ul. Wro-
cławska, ul. Przesmyk, dz. nr. 15, 17,
19, 21, 25, 29/1, 2, 9/2 ul. Armii Krajowej, 
ul. św Jakuba od Kościuszki w kierunku
ul. Garncarskiej, ul. Garncarska od ul.
Browarnianej do Armii Krajowej, 
ul. Wichrowe Wzgórza.
W godzinach 8.00-14.00
Miejsce: Kobierzyce: ul. Bukowa od 
ul. Polnej w kierunku drogi na Wrocław.

Za uciążliwości z tym związane ser-
decznie przepraszamy.
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Zabójca Grażynki
nigdy nie wyjdzie
z więzienia

Wrocławski Sąd Apelacyjny
utrzymał wczoraj w mocy wy-
rok dożywotniego więzienia
dla Andrzeja S. z Wałbrzycha
za gwałt i zabójstwo 7-letniej
Grażynki.

Do zbrodni doszło 31 grud-
nia 2006 roku. Ciało dziecka
znaleziono w altance na dział-
kach niedaleko jej domu. Jak
się okazało, sprawcą zbrodni
był sąsiad dziewczynki, który
wskazał dziecko.

Sąd Okręgowy w Świdnicy
skazał go w lutym na dożywo-
cie. Jego obrońca chciał złago-
dzenia kary. Przekonywał, że
nie można w tej sprawie mówić
o zabójstwie ze szczególnym
okrucieństwem i twierdził,
że nie ma dowodów na gwałt.

Sąd Apelacyjny odrzucił te
argumenty. Uznał, że każda
zbrodnia popełniona na dzie-
cku może być uznana
za zbrodnię ze szczególnym
okrucieństwem.

Na dodatek – zdaniem sądu
– dowody przedstawione w tej

sprawie świadczą o tym, że
sprawca bił i kopał dziecko.

– Proszę o danie mi szansy
i obniżenie wyroku – mówił
Andrzej S. podczas rozprawy.
Przez cały czas zasłaniał twarz
rękami.

– Zdenerwowany byłem
i tyle – mówił dziennikarzom
podczas przerwy, w oczekiwa-
niu na wyrok sądu. – Nie chcia-
łem tego zrobić – dodał, wciąż
zasłaniając twarz rękami.
– Chcę dostać szansę – powta-
rzał.

Wyrok jest prawomocny.

MarcinRybak

Mord karateki

Kilka dni temu wrocławski
Sąd Apelacyjny uchylił
wyrok 25 lat więzienia
na instruktora karate
Daniela K. z Boguszowa-
-Gorców, który w maju
2006 zamordował swoje-
go ucznia 9-letniego
Sebastiana. Uznał, że kara
25 lat jest zbyt łagodna.


