
Duet Borzym-Matuszyk 

KŁAMSTWO 
goni 

KŁAMSTWO 
Czytaj na str.4 

S t a c j a b e n z y n o w a 

W r e j o n i e O s i e d l a K o r z o n e k , 
o b o k d r o g i 4 0 8 s ą j e s z c z e 
d o w y n a j ę c i a p o m i e s z c z e n i a n a : 

• punkty usługowo-serwisowe 
• biura 
g warsztaty 

o raz t e r e n n a A u t o = K o m i s ! ! ! 

Skorzystaj z okazji ! 
Kędz ie rzyn-Koź le ul. Gliwicka 31 

tel. (077) 81 22 48 

BEZ BIURKA 
Relacja na str. 8 i 9 

Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, 
Będziemy stąpać po swych własnych schodach. 
Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu 
Lecz wiatr już o tym szepce po ogrodach. 

Leopold Staff 

Domy dla powodzian zaczyna-
ją żyć. Pierwsi mieszkańcy otrzy-
mali już klucze. Miało to miejsce 
w sobotę, 14 listopada. W uro-
czystości uczestniczyli przedsta-
wiciele władz miasta, nasi parla-
mentarzyści: Bogdan Tomaszek 
i Tadeusz Jarmuziewicz oraz 
spora grupa mieszkańców Ciso-
wej. Przed oficjalnym przecię-
ciem wstęgi proboszcz parafii 
Jacek Potempa obdarował 
mieszkańców nowego osiedla 
słowem Bożym i skropił święco-
ną wodą. 

- Bardzo jestem wzruszona -
powiedziała otwierając swój 
nowy dom lokatorka z ul.Barba-

ry 20. - Dość długo czekaliśmy na 
ten moment. Ogromnie się cie-
szymy. 

Wcześniej rodzina ta mieszka-
ła w Koźlu Rogach, na parterze. 
Dom uległ dużemu zniszczeniu. 
Popękały ściany i strop. 

Kolejny lokator, któremu wrę-
czono uroczyście klucz podzięko-
wał ludziom, którzy te domki bu-
dowali - wszystkim budowniczym. 

Potem zaczęło się gromadne 
oglądanie. Oficjele trochę zażeno-
wani, dziennikarze bez skrupu-
łów, ładowali się do wnętrz 
w brudnych, zabłoconych bucio-
rach. Ale radość mieszkańców 
była tak wielka, że nie przejmo-

wali się błotem na nowiutkiej 
wykładzinie. 

- ja lubię sprzątać, więc proszę 
się nie martwić - zachęcała 
w drzwiach gospodyni. Oglądnię-
to całe mieszkanie. Ksiądz pro-
boszcz, władze miasta, parlamen-
tarzyści. Pozostali zaglądali przez 
okna. Media rozchwytywały wła-
ścicieli domków. Było niezłe za-
mieszanie. 

Ewa i Stanisław Drążkowie 
otrzymali klucze do domku przy 
ul. Marii 22. Przenieśli się tutaj 
z Koźla Portu, z ul. Szymanow-
skiego. 

Dokończenie na str. 5 

Golgota 
zasłużonego 
gazownika 

Na str. 6 

Samochody osobowe i dostawcze 

Polonez 2000 zł taniej 
Tico 1500 zł taniej 

Espero 1000 zł taniej 
Dla każdego kupującego samochód e k s t r a p r e z e n t o d f i r m y . 
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Czekamy na mecze reprezentacji 

Trzy kolejne zwycięstwa i trzecie 
miejsce w tabeli. To efekt coraz lep-
szej gry Mostostalu-Azoty w lidze. 
Cieszą szczególnie wygrane mecze 
z Yawalem - mistrzem Polski oraz 
Czarnymi Radom - pogromcą na-
szych w pierwszym meczu. Po tych 
zwycięskich rozstrzygnięciach, 
oraz zwycięstwie Stali Nysa z GKS 
Jastrzębie, pierwsza szóstka zdaje 
się ju;j być pewna wejścia do roz-
grywek o miejsca medalowe. 

Meczom w K-K bacznie przyglą-
dali się trenerzy kadry narodowej, 
panowie Wagner i Mazur, zapisu-
jąc w swoich notesach interesują-
ce uwagi. 

AZS Olsztyn - Mostostal-Azo-
ty 0:3 (14:16, 5:15, 11:15) 

AZS: Sordyl, Dobrowolski, 
Urbanowicz, Kowalczyk, Po-
skrobko, Walczuk - Kuciński, 
Szczurowski, Nagórski, Rysak. 

Mostostal: Gcrymski, Chada-
ła, Solski, Prus, Papkę, Musie-
lak, Skrzypiec, Dembończyk, 
Serafin. 

Jeden z lepszych meczów roze-
grali kędzierzynianie na wyjeździe, 
z AZS Olsztyn. Pierwsze dwa sety, 
to prowadzenie gospodarzy i hero-
iczne pościgi zespołu z K-K. Bała-
gan w zespole powstał po kontuzji 
Mienculewicza i próbach zastąpie-
nia go przez skrzydłowego Dem-
bończyka. Ten manewr trenera 
przyczynił się do odniesienia zwycię-
stwa. Dobrze tym razem poprowa-
dził zespół rozgrywający SŁ Gerym-
ski. Dorównali mu Musielak i Pap-
kę. Mostostal-Azoty wrócił do K-K 
bogatszy o kolejne punkty. 

Mostostal Azoty - Yawal Czę-
stochowa 3:2 (15:11, 5:15, 15:9, 
8:15, 15:11). 

Mostostal: Dembończyk, 
Prus, Chadała, Gerymski, Mu-
sielak, Papkę - Serafin, Solski, 
Skrzypiec. 

Yawal: Panas, Gruszka, Dace-
wicz, Murek, Nowak, Kruk - Fa-

bian, Chwastyniak, Szcześniew-
ski, Zygadlo. 

Mecz rozpoczął się od pożegna-
nia Wojtka Wolińskiego, kończą-
cego karierę zawodniczą. Skrom-
nie, choć z brawami ponad tysięcz-
nej widowni, podziękowano panu 
Wojtkowi za ponad 13. letnią wier-
ność klubowi. 

dziękowali s w o i m zawodnikom za 
wspaniałe przeżycia, siatkarze tak-
że nie opuszczali parkietu. To było 
coś wspaniałego. Takiej sporto-
wej postawy oczekujemy i życzy-
my w przyszłości. Tego przecież 
nam w K-K brakuje. 

Bardzo dobre spotkanie rozegrał 
M. Prus. Uznany przez trenerów 
najlepszym zawodnikiem meczu. 

Mostostal-Azoty - Czarni Ra-
dom 3:0 (15:5, 15:4, 15:5). 

Nie wiem tak do końca na kogo 
postawić. Pewni są jedynie Stel-
machowie, a reszta - zobaczę. Na 
pewno któryś z zawodników 
z Mostostalu znajdzie się w ka-
drze. A to czy w K-K mogą się 
rozgrywać mecze międzypań-
stwowe zależy od kierownictwa 
klubu, który winien zgłosić taką 
chęć do PZPS i podać warunki 
organizacji. Z tych meczów w K-
K mogę wyróżnić jedynie Pru-

Trzy zwycięstwa 
i na trzecim 

Przyjazd mistrza kraju wzbudził 
duże zainteresowanie w gronie 
chemików. Choć biletów nie ma 
już od początku sezonu, to czynio-
no różne starania, by dostać się-
do hali. Nawet kibice z Częstocho-
wy tylko sobie znanymi sposoba-
mi zdobyli bilety i w sile około 50 
osób dopingowali swoich, czasami 
dość skutecznie. 

Mostostalowcy rozpoczęli szóst-
ką z Olsztyna z Dembończykiem 
w środku. Ten manewr był dobry 
na Olsztyn, ale nie na bardzo wy-
soki blok mistrzów. Kiedy zrobiło 
się 1:6 na tablicy wyników trener 
J. Such bardzo szybko zastąpił 
Dembończyka Solskim i od tego 
momentu gra zaczęła się wyrów-
nywać. Cały mecz był jednak bar-
dzo nierówny. Zwycięstwa setów 
na przemian doprowdziły do pią-
tego seta. W końcówce szczęście 
uśmiechnęło się do gospodarzy, a 
to dzięki zdecydowanej postawie 
kibiców, którzy - śmiem twierdzić 
- byli siódmym zawodnikiem na 
boisku. Takiego dopingu ta hala 
nie pamięta. Po zwycięskim pięt-
nastym punkcie, jeszcze bardzo 
długo hala nie pustoszała. Kibice 

Mostostal: Prus, Chadała, 
Gerymski, Solski, MusieJak, 
Papkę - Serafin, Dembończyk, 
Skrzypiec. 

Czarni: Maroszek, Szymanow-
ski, Śmigiel, Słomka, Nowik, Ga-
brych - Stępień, Grzanka, Budzyń-
ski, Stanieć, Pietralski, Skowroński. 

Zapowiadający się dobry mecz 
obu drużyn, był jedynie jednostron-
nym popisem miejscowych. Czarni 
nie podjęli walki. Mogło to być efek-
tem odprężenia po zwycięstwie 
w Radlinie lub po prostu Mostostal-
Azoty jest zdecydowanie lepszym 
zespołem i nie dał pograć przyjezd-
nym. Na wyróżnienie zasługuje cały 
zespół. Mocna i dokładna zagryw-
ka, skuteczny blok i trochę walki 
w polu. Tym razem to wystarczyło 
na radomian. Mecze dobrze sędzio-
wali panowie z OZPS Katowice, An-
drzej Kuchna i Wiesław Cieślik. 

Po meczach trenerzy byli mało-
mówni i jacyś tajemniczy, szcze-
gólnie trener kadry narodowej. 

Hubert Wagner: - Mecze na 
bardzo niskim poziomie. Jestem 
zawiedziony grą kandydatów do 
reprezentacji. Czekają nas me-
cze eliminacyjne, Euroliga. 

sa, który jednak aby być środ-
kowym w reprezentacji winien 
być trochę wyższy. 

Ireneusz Mazur, trener złotej 
drużyny juniorów: - Mecze były 
bardzo emocjonujące i zacięte. 
Cieszę się, iż członkowie złotej 
drużyny grają w pierwszych szóst-
kach ligowych drużyn. To, że gra-
ją Papkę i Prus, Chadała w Mo-
stostalu i grają bardzo dobrze, 
a inni w pozostałych drużynach, 
to nie fakt jakiejś kurtuazji wobec 
mistrzów, ale po prostu fakt, iż lep-
szych w kraju nie ma. I jeśli ci 
chłopcy nie znajdą uznania 
w oczach trenera kadry narodo-
wej, będzie to kolejne zmarnowa-
ne pokolenie w siatkówce. 

Stanisław Gościniak, Yawal 
Częstochowa: - Mój zespół zagrał 
słabe spotkanie. Szczególnie ka-
drowicze nie umieli znaleźć sposo-
bu na miejscowych wpiętym se-
cie. Gramy spokojnie i szykujemy 
się już na II rundę. 

Edward Skorek, Czarni Ra-
dom: - No cóż, przegraliśmy dość 
gładko. Moi nie podjęli żadnej 
walki. Mie umiałem ich do tego 
zmobilizować. Myślę, że w II run-

dzie pogramy znacznie lepiej i zre-
wanżujemy się Mostostalowi. 

J a n Snach, Mostostal-Azoty;. 
Dwa bardzo ważne wygrane spo-
tkania. Szczególmie z mistrzem 
Polski pokazaliśmy, iż umiemy 
walczyć. Cała drużyna zasłużyła 
na wyróżnienie. Brakuje trochę 
kontuzjowanego Mienculewicza, 
ale mam nadzieję, iż od drugiej 
rundy Bogdan będzie już zdolny 
do gry. W końcówce listopada wy. 
jeżdżamy na turniej kwalifikacyj-
ny do rozgrywek europejskich, do 
Holandii. Zmierzymy się z mało 
znanymi drużynami z Holandii, 
Chorwacji i Luksemburga. 

W pozostałych meczach uzyska-
no następujące wyniki: 

Yawal - Chełmiec 3:1 
Czarni - Hochland 3:0 
Legia - Górnik 3:1 
Morze - Jastrzębie 3:0 
Stilon - Płomień 3:0 
Jastrzębie - Chełmiec 3:1 
Płomień - Hochland 3:0 
Stilon-AZS 3:0 
Morze - Legia 3:1 
Górnik - Czarni 2:3 
Jastrzębie - Hochland 2:3 
Płomień - Chełmiec 3:0 
Stilon - Legia 3:1 
Morze-AZS 3:0 
Górnik - Yawal 1:3 

Tabela 
1. Stilon Gorzów 15 28 41:11 
2. Morze Szczecin 15 27 39:16 
3. Mostostal-Azoty 15 25 33:20 
4. Yawal Częstochowa 15 25 34:23 
5. Czarni Radom 15 25 32:23 
6. Hochland Nysa 15 24 28:27 
7. Jastrzębie Borynia 15 22 31:29 
8. Płomień Sosnowiec 15 22 22:28 
9. Legia Warszawa 15 21 17:34 
10. AZS Olsztyn 15 19 20:36 
11. Chełmiec Wałbrzych 15 17 13:39 
12. Górnik Radlin 15 16 18:42 

W najbliższą sobotę i niedzielę 
Mostostal wyjeżdża na mecze do 
Nysy i Wałbrzycha. Natomiast 
mecze z Płomieniem i Jastrzębiem 
z 9 i 10 XII zostają przeniesione na 
początek stycznia. 

TAW 
Po długich przygotowaniach gru-

pa kibiców wywodząca się z przytul-
nej kafejki „Smakosza" powołała do 

Klub Kibica 
życia Klub Kibica Mostostalu-Azo-
ty. Po sobotnim meczu z Yawalem 
Częstochowa w restauracji „Ko-
smos", wybrano władze klubu, przy-
jęto statut, oraz kierunek działania. 
Dyżury członków zarządu odby-
wać się będą w każdy piątek 
wgodz. 17.00-20.00 w „Kosmosie". 

TAW 

Mikołaj pod siatką 
Miejski Ośrodek Sportu w K-K 

organizuje turnieje mikołajkowe 
w siatkówce dziewcząt i chłopców 
szkół podstawowych. 

Regulamin 
Klasy V i VI grają trójkami. Każ-

da szkoła ma prawo wystawić od 
1 do 3 trójek. Każda trójka stano-
wi samodzielną drużynę. 

Klasy VII i VIII grają zgodnie 
z przepisami PZPS. 

Zależnie od ilości zgłoszonych 
drużyn organizator ma prawo do 
zmian regulaminowych. Dziew-
częta swoje mecze rozegrają 

w dniach 2. grudnia, klasy V i VI 
(w SP 19) oraz 3. grudnia, klasy 
VII i VIII (w SP 11). Chłopcy nato-
miast grać będą w hali sportowej 
- 28. listopada klasa VI, 4 grudnia 
klasy VII i VIII. Klasy V rozegrają 
mecze 1 grudnia w SP 8. Zgłosze-
nia drużyn można dokonywać do 
26 listopada w MOS, przy ul. 
Świerczewskiego (hala sporto-
wa). Dzieciakom organizatorzy 
zapewniają napoje i słodkości, 
a zdobywcom miejsc I - IV, pamiąt-
kowe dyplomy. 

TAW 

Liga wojewódzka koszykówki 

Psycholog potrzebny od zaraz 
MKS Otmuchów - MMKS K-K 

103 - 94 
(49 - 41) 

MMKS: Pakosz 35, Pora 17, Kra-
szewski 15, Pałczyński 14, Woju-
tyński 14 - Jastrzębski 4, Słowik, 
Kazimierski, Tracz, Tokarz, Ro-
man. Trener W. Sobierajsld. 

Najwięcej dla MKS: Kucia 21, 
Piórecki 27 

Początek meczu nie zapowiadał dra-
matycznej końcówki. Koszykarze 
MMKS rozpoczęli z animuszem, ma-
jąc dużą przewagę wzrostu górowali na 
obydwu tablicach. Gospodarze starali 
się zniwelować tę przewagę rzutami za 
3 pkt. MMKS prowadził 14:7 w 4 min. 
i 23:17 w 9. Jednak dwa rzuty za trzy 

punkty Kuci i Pióreckiego pozwoliły 
doprowadzić do remisu. Od tego mo-
mentu gra koszykarzom MMKS prze-
stała się układać. Wykorzystali to otmu-
chowianie odskakując na osiem 
oczek. 

Druga część spotkania rozpoczęła 
się od błędów w ataku kędzierzynian, 
co wykorzystali gospodarze i na tabli-
cy wynik brzmiał 59:45 dla Otmucho-
wa /w 23 min./. Jednak ostra repry-
menda W. Sobierajskiego oraz zmia-
na systemu obrony, pozwoliły na od-
robienie strat, a nawet uzyskanie prze-
wagi 78:73 w 33 min. Niestety końco-
we minuty meczu MMKS zagrał fatal-
nie. Proste błędy pozwoliły otmucho-
wianom przypieczętowć zwycięstwo. 

Wiktor Sobierajski:- Nie byliśmy 
zespołem gorszym. Po raz kolejny 
potwierdził się fakt, że moja druży-
na nie potrafi grać końcówek, w któ-
rych ważą się losy meczu. Zawodni-
kom potrzebny jest dobry psycholog. 
Pozostałe wyniki: 

KS Strzała Opole - MKS Stobrawa Klucz-
bork 123-64 
MKS Strzelce Op. - MKS Brzeg 73-100 
Pauzuje AZS Politechnika Opole 

Tabela 
1. KS Strzała Opole 2 123:64 
2. MKS Brzeg 2 100:73 
3. MKS Otmuchów 2 103:94 
4. MMKS Kędzierzyn 1 94:103 
5. MKS Strzelce 1 73:100 
6. MKS Stobrawa Klucz. 1 64:123 

Witalis 

W trakcie ostatniego spotkania 
Mostostalu-Azoty z Yawalem Często-
chowa wybuchła awantura o miejsca 
na widowni. Okazało się iż kibice 
z Częstochowy, którzy przyjechali na 

Tę część biletów na miejsca stojące 
rozprowadziliśmy w czwartek i pią-
tek, przed meczami. Tak, by w dniu 
meczu biletów już nie sprzedawać. 
Bilety dla częstochowian kupili więc 

Awantura o bilety 
mecz posiadali ważne, wykupione 
w kasie Mostostalu bilety. Aby nie do-
szło do zamieszek na widowni, dowo-
dzący policją wydał zalecenie (i słusz-
nie), aby jeden z górnych sektorów 
opróżnić i w to miejsce wpuścić przy-
jezdnych. Sprzeciw wnieśli posiada-
cze biletów na tamte miejsca (też 
słusznie) - dlaczego mają stać, skoro 
zapłacili. Obeszło się bez ekscesów, 
ale niesmak pozostał. 

Kazimierz Pietrzyk, prezes klu-
bu: - Chciałbym przeprosić, ale to co 
się stało, jest już faktem. Zaintereso-
wanie siatkówką jest ogromne. Pod-
jęliśmy decyzję, iż dla zapobieżenia 
ekscesom kibiców zrezygnujemy ze 
sprzedaży biletów dla przyjezdnych. 

w dniach przedsprzedaży nasi kibice, 
a z tego co mi na dzisiaj wiadomo -
Dom Dziecka z Opola. Sprawę bę-
dziemy wyjaśniać. Chciałbym powie-
dzieć, iż nie kupili biletów jako kibi-
ce z Częstochowy. Ktoś nas po pro-
stu oszukał. 

Ostatnio odzywają się głosy, iż blo-
kowanie biletów dla kibiców przy-
jezdnych jest zamachem na demokra-
cję i wolność obywatela. Nasi kibice 
też nie są wpuszczani do innych hal. 
To też jest prawda. Więc co robić? 

Od redakcjL A może Klub Kibi-
ca Mostostalu-Azoty, który powstał 
w minioną sobotę, zajmie się proble-
mem? 

TAW 

Szachowe mistrzostwa miasta 

Prowadzi Pletruczuk 
WSDK„Chemik" rozpoczęły sięXIV 

Mistrzostwa Miasta Kędzierzyna- Koźla 
w szachach na rok 1997. Organizatorami 
turnieju są KKS „Szach" i SDK „Che-
mik". W mistrzostwach bierze udział 24 
zawodników z trzech kędzierzyńskich 
klubów: „Szacha", „Hetmana" i „Promo-
cji". Turniej rozgrywany jest systemem 
szwajcarskim -10 rund. Po rozegraniu 
Wrund wyniki są następujące: 

1. Roman Pietruczuk - Szach 
4 pkt. 

2 - 5. Krzysztof Kowolik - Het-
man, 3 pkt., Stefan Kowalski -
Szach, 3 pkt., Andrzej Kliroiec 
Szach, 3 pkt., Kazimierz Arendar-
ski -Hetman, 3 pkt, Zdzisław Mar-
szałek-Szach, 3 pkt. 

6 - 10. Wiktor Kocoń - Szach, 
Jacek Kaliński - Hetman, RogJ 
Bagiński - Hetman, Ryszard Sw*' 
drak - Hetman, wszyscy po 2,5 P*1 

Ginter m* 

10 
SPORTKI 

JEST NASZA GAZETA 



11 

Liga okręgowa 
Radośnie i efektownie 

Odra CPN Jarand K-K - LZS 
Kuniów 2:1 (1:0) 

l : 0 T u r e k - 2 6 min., 2:0Tiui!rek- 47 

min., 2:1 J. Jacheć - 84 min. Sędzio-
wali: Korzeniec (główny) w asy-
ście Waszkiewicza i Stonogi (wszy-
scy z Ozimka). Widzów: ok. 70 

Odra CPN Jarand K-K Bronia -
Micek (88 min. Zega), Paterak, 
P. Dziewulski, Koś, Kania 
(83 min. R. Stobrawę), J. Dzie-
wulski, Niciejewski, Mochni-
k,Turek (79 min. Sulima), Paw-
lak (60 min. Wolanski). 

LZS Kuniów: Nowak - Pawłow-
ski, Bogusz, Lemiesz, J. Jacheć, 
Hermański (79 min. Buła), Ry-
giel, Mo Jacheć, Karpiński, Ka-
niak, Kirchniawy (79 min. IJla-
nek). 

Żółte kartki: J. Jacheć, Lemiesz, 
Rygiel (wszyscy LZS Kuniów) 

„Serce roście patrząc na te czasy 
(tu na taką grę)" - tak chciałoby się 
zawołać słowami Kochanowskiego, 
obserwując grę gospodarzy w tym 
ostatnim spotkaniu jesieni. Faktycz-
nie, niewielka garstka kibiców miała 
wiele okazji do radości obserwując 
jak piłka latała nad głowami obroń-
ców gości, a sytuacje do strzelenia 
bramki starali się wykorzystywać 

czy to Dziewulscy, czy to Moch-
nik, czy to Kania ozy to najbardziej 
pracowity Turek, a ponieważ goście 
nie pozostawali dłużni, gra stawała 
się z każdą minutą szybsza, efek-
towniejsza, ciekawsza. Kiedyż to 
Odra tak grała? - zastanawiali się 
niektórzy. Wreszcie w 26 min. Tu-
rek kończy ładną główką, składną 
akcję całego zespołu. Bramkarz 
gości nawet nie drgnął. Jeszcze do 
przerwy koźlanie mogli prowadzić 
nawet 4:0. 

Po zmianie stron Odra przycisnę-
ła i niedługo Turek rado wznosi 
rpmiona w górę. Jest 2:0 , > jego dry-
bL.^u, a akcję zaczął I Dziewulski 
wykonu ic rzut wolny powodujący 
z.miieszanie na polu karmin gości. 
Jeszcze kilkakrotnie miejscowi za-
grażają „świątyni" Nowaka. Ostat-
ni kwadrans, to cofnięcie się koźlan. 
Goście częściej pod bramką Droni, 
ale - na szczęście - udaje im się tylko 
zdobycie kontaktowego gola na 
6 min. przed końcem. Kożlanie nie 
pozwalają wydrzeć sobie tak ciężko 
wywalczonego zwycięstwa. Tym ra-
zem cały zespół zagrał mądrze. Ofiar-
nie, na czele z Turkiem, na którego 
goście urządzili prawdziwe polowa-
nie w drugiej odsłonie, co było po-

wodem jego ściągnięcia z placu gry 
w 79 min.. Gdyby Odra grała tak 
w większóści spotkań jesieni, nie by-
łaby w ogonie tabeli. Gdy po ostat-
nim gwizdku sędziego piłkarze scho-
dzili z murawy w jednym z pobli-
skich kościołów... rozległy się dzwo-
ny, jakby na chwałę koźlan, głosząc 
wieść o triumfie Turka i jego kole-
gów. Wydawało się, że w ich dźwię-
ku przebijał jeden ton: „Chwała od-
rze, chwała zwycięzcom". 

Opiekunem zespołu z Kuniowa 
był Krzysztof Stokłosa, wielokrot-
ny mistrz Polski kibiców:- Był to dla 
nas trudny mecz, ciężkie warunki, 
ciężkie boisko. Cały zespół zagrał 
słabo w porównaniu chociaż do 
dwóch poprzednich spotkań. 
W swoim zespole wyróżniłbym: Bo-
gusza i Jacka Jachecia, strzelca je-
dynej bramki. Czy trudno zostać mi-
strzem Polski kibiców? Doszedłem 
do tego ciężką pracą. Trzeba być na 
bieżąco z tym co się powszechnie 
w całym sporcie dzieje. Dzięki wła-
snej pracy i uporowi udało mi się być 
najlepszym i być osobiście na dwu 
letnich olimpiadach w Barcelonie 
i Atlancie. Chciałbym jeszcze raz 
zwyciężyć i pojechać na Olimpiadę 
2000 do Sydney. Interesują mnie 

wszystkie dyscypliny sportowe, od 
najpopularniejszych (np. piłka noż-
na, koszykówka) do tych najmniej 
znanych. 

Dwie kolejki spotkań 
rozegrali piłkarze tej klasy 

w ubiegłym tygodniu. W świątecz-
ny wtorek niepowodzeniem za-
kończył się występ Odry CPN Ja-
rand w Gogolinie. Koźlanie długo 
utrzymywali wynik remisowy, by 
w końcówce meczu stracić dwie 
bramki i przegrać 1:3 (bramka dla 
koźlan - Niciejewski). Victoria 
Cisek zaś nie miała nic do powie-
dzenia w dalekim Kuniowie, ule-
gając miejscowemu LZS-owi aż 
0:3. Lider - Skalnik Gracze pewnie 
odprawił z kwitkiem TOR Do-
brzeń Wlk. 3:1. Podobnie ex lider 
- Willich/Fortuna Walce, outside-
ra również 3:1. Mające aspiracje 
na medalowe miejsce rezerwy 
Włókniarza Kietrz bez problemów 
pokonały Budowlanych Strzelce 
Op. 3:0. Szczęśliwy zwycięzca 
z Koźla - Elkon Goświnowice mu-
siał podzielić się punktami z rezer-
wami opolskiej Odry (2:2). 

W ostatnią niedzielę zaś trener 
Victorii Cisek J. Barszcz znalazł 
odpowiednią strategię na groźny 
zespół Willich/Fortunę Walce, 
polegającą na ograniczeniu swo-
body w ich linii pomocy. Dzięki 
temu zwyciężył 2:0 (bramki Plu-
cik i Nowak). Kozielska Odra 

CPN Jarand zwyciężyła w ramach 
jesiennych ostatków LZS Kuniów 
2:1 (piszemy o tym w innym miej-
scu). Sensacyjnie zakończył jesień 
lider - Skalnik Gracze ulegając 
w Tułowicach outsiderowi Unii aż 
1:3, ale bez konsekwencji dla sie-
bie. W tym samym stosunku rezer-
wy Włókniarza Kietrz przegrały 
w Dobrzeniu Wlk. Pozostałe rezul-
taty w pewnej mierze też są niespo-
dziankami: KKS Kluczbork - El-
kon Goświnowice 4:0, GKS Grod-
ków - Małapanew Ozimek 1:1, tak 
samo 1:1 grali Budowlani Strzel-
ce Op. z Olimpią Lewin Brzeski. 
Nie odbyły się zawody: Odra II 
Opole - MKS Gogolin. 

Tabela po rundzie jesiennej 
1. Skalnik Gracze (b) 15 31 44-27 
2. Victoria Cisek 15 31 23-9 
3. Willich/Fortuna Walce 15 30 34-17 
4. Włókniarz II Kietrz (b) 15 28 38-24 
5. Małapanew Ozimek 15 25 29 - 22 
6. KKS Kluczbork 15 24 24-24 
7. TOR Dobrzeń Wlk. 15 22 30-21 
8. Budowlani Strzelce Op. 15 21 16-16 
9. Elkon Goświnowice 15 20 22-25 
10. MKS Gogolin (b) 14 19 28-27 
11. GKS Grodków 15 15 25-27 
12. LZS Kuniów 15 15 20-32 
13. Odra CPN Jarand K-K 

15 14 19-30 
14 Olimpia Lewin Brzeski (b) 

15 14 21-38 
15. Unia Tułowice 15 10 17-29 
16. Odra II Opole 14 10 12-32 

F. W. 

I liga wojewódzka juniorów 
W ostatniej kolejce „jesieni" 

odbyły się derby pomiędzy Victo-
rią Cisek a Odrą CPN Jarand K-
K. Lepsi okazali się podopieczni 
Wojciecha Zyskowskiego, którzy 

Bamaś imponował przede wszyst-
kim świetnym startem do piłki, oraz 
szybkością. W pierwszej połowie 
goście z Łącznika ani razu nie za-
grozili bramce Wilka. W drugiej 

Górą podopieczni 
Zyskowskiego 

zwyciężyli 2:1." 
W meczu na szczycie mający duże 

aspiracje Metal Kluczbork musiał 
uznać wyższość rewelacyjnego 
Włókniarza Kietrz, ulegając mu 1:2. 

Unia Kędzierzyn wykorzystała 
atut włagnegó boiska wygrywając 
ż bćniaminkiem Fortuną Łącznik. 

• F.W 

Siedem bramek na. 
pożegnanie ... 

•Unia K-K - Fortuny Łącznik 

7 : 0 * 4 : 0 ) . . . / ' 

Unia: Wilk. - Podoborożny, 

Winkler," Kmieć, Ł. Prochem - ' 

Hadamek, Żyła, Adamczyk (68 

Kamiński), B. Prochera - Ba-

naś, Hepper (41 Burczyk), Tre-

ner: - Jerzy Fuks • 

1:T>-Banaś - 2 min, 2:0 - Banaś 

- 5 min, 3:0 Banaś -10 min, 4:0 

Hadamek - 30 min, 5:0 - Adam-

czyk-58 min, . 

6:0 - Hadamek - 60 min, 7:0 -

Banaś - 65 min. 

Piłkarze Unii K-K występujący 

w I lidze juniorów swoje mecze 

jako gospodarze rozgrywają na 

„stadionie leśnym" w Łąkach Ko-

zielskich. 

W niedzielę z bagażem sied-

miu bramek odprawili Fortunę 

Łącznik, a nieprzeciętną sku-

tecznością popisał się Banaś, 

który po 10. minutach gry miał 

już na koncie klasyczny hat -

trick. 

połowie obraz gry nie uległ zmianie. 
Aktywnie grał Bartek Prochera, 
oraz Hadamek, zdobywca dwóch 
bramek w tym spotkaniu. 

Dużą ilością goli, juniorzy Unii K-
.K pożegnali swojego dotychczaso-
wego trenera Jerzego Fuksa. 
Jego miejsce już w następnej kolej-
ce zajmie Leszek Jędraszczyk. 

. " : Witalis 
• Pozostałe wyniki: 

Unia Krapkowice » Stal Zawadz-
kie 3:1-

Małapanew Ozimek - LZS Su-
chodaniec 1:2 
• Ruch Zdzieszowice - LZS Siołko-

wice 1:1 . ' . . 

" Odra rf Opole - Polonia Nysa 2:0' 
Pionier Strzelce Op. - Varta/ 

Start Namysłów 1:1 ' **' 

LZS Siołkowice - Małpanew 
Ozimek 1:2, mecz zaległy. 

Tabela 
1. Włókniarz Kietrz ' 15 40 42-11 
2. Varta Namysłów 15 34 40-6 
3. Metal Kluczbork 15 # 34 35-16 
4. Odra CPN Jarand 15 31 33-17 
5. Unia K-K 15 26 37-13 
6. Odra II Opole 15 25 32-22 
7. Polonia Nysa 15 25 33-24 
8. Unia Krapkowice 15 23 25-19 
9. Małapanew Ozimek 15 20 19-28 
10. Fortuna Łącznik 15 17 23 - 52 
11. Ruch Zdzieszowice 15 15 22 - 28 
12. LZS Suchodaniec 15 14 20 - 39 
13. Pionier Strzelce 15 11 13-34 
14. Stal Zawadzkie 15 11 16-50 
15. LZS Siołkowice 15 9 28-32 
16. Victoria Cisek 16 6 17-44 

F.W. 

II liga wojewódzka juniorów 

w Koźlu 
- grupa III 

Odra II CPN Jarand K-K- LZS 
Gościęcin 13:0 (4:0) 

Orzeł Branice - Odrzanka Dziergo-
wice 7:1 

LZS Włodzienin - Polonia Głubczy-
ce 1:1 

Włókniarz II Kietrz - Cukrownik 
Baborów 6:0 

Kombinat Głubczyce - LZS Stare 
Koźle 4:1 

Willich/Fortuna Głogówek - KS 
Sławięcice 4:4 

Odra II CPN Jarand K-K - LZS 
Gościęcin 

1:0 Bajewicz - 8 min, 2:0 Bajewicz 
-15 min, 3:0 Staniek (samobójcza) 
22 min, 4:0 Antos - 31 min, 5:0 Wę-
gier - 47 min, 6:0 Węgier - 54 min-, 
7:0 Bajewicz (rz. karny) - 57 min, 8:0 
Jamrozy - 60 miń, 9:0 Węgier. - 61 
min, 10:0 Bajewicz - 75 min, 11:0 
Jąmroay- 78 min,'12:0 Fibak (zrzu-
tu rożnego) - 79 min, 13:0 Błasiak -
80 min. Sędziował Janusz (K-K) 
' Odra II CPN Jarand K-K: Mertz -
Płachta, Jurkowski, Sadowski, 
Marek (62 min. Więcek), Wrona 
(46'min. Fiuk), Jamrozy, Antos, 
Wawrzak (41 min. Węgier), Cze-
pili (54'min. Błasiak), Bajewicz. 
Trener J. Borzęcki , 

LZS Gościęcin: Szymczyk - Zając, 
Remień, Bąk, Staniek, Lewczak, 

Winnik, Pantke, Machulak, Ku-
nik, Biały. Trener Janusz Marks. 

Prawdziwy trening strzelecki urzą-
dzili sobie futboliści rezerw Odry 
w spotkaniu ze swymi rówieśnikami 
z Gościęcina. 0 ile jeszcze w pierw-
szej odsłonie przeciwnik próbował 
stawiać jakiś opór rozpędzonej mło-
dzieży kozielskiej, to już w drugiej 
części meczu na boisku istnieli tylko 
gospodarze. Strzelał każdy piłkarz 
kozielski, z każdego miejsca, z każ-
dej dogodnej pozycji, a efekt, prze-
kroczone pół tuzina goli. Nawet bram-
karz kozielski mógłby strzelić gola, 
gdyby tylko chciał - mówiono na wi-
downi. Która bramka była najładniej-
' sza? - chciałoby się zapytać. Moim 
zdaniem, każda z nich była na swój' 
sposób ciekawa. Dobrze jest-, że za* 
.wodnicy .strzelają - przyda-się to 
w ostatnim spotkaniu sezonu,.w Ba: 

• borowie. Widać; że w Odrze CPN Ja-
rand dobrze pracuje się z młodzieżą*. 

Pomeczowe refleksje 
J. Marks, trener LZS Gościęcin:-

# Graliśmy w bardzo osłabionym skła-
dzie, praktycznie bez rezerw, brako-
wało mf 4 zawodników z pódstawo-

' wega składu. W trakcie sezonu z ze-
społu odeszło.z różnych przyczyn 6 
dobrych piłkarzy, stąd tald wynik. 

J . B o r z ę c k i , Odra CPN Jarand: 
Cały mój zespół zagrał ambitnie, 
wszyscy zasłużyli na wyróżnienie, ;a 
ofiarną i zaangażowaną postawę na 
tym trudnym boisku. Ładne bramki, 
ładne akcje były przeprowadzane 
przez moich podopiecznych. Prze-
ciwnik w zasadzie nie stawiał oporu. 

B a j e w i c z , strzelec 4 bramek dla 
Odry CPN Jarand: - Dużo było zaan-
gażowania w grze. Cała drużyna bar-
dzo się starała. Ciężko trenujemy i są 
tego efekty. Wszyscy moi koledzy 
grali z zapałem. Przegrane mecze na 
jesieni z Włókniarzem II Kietrz 
i z Kombinatem Głubczyce, to efekt 
braku skuteczności i błędów naszej 
obrony. Chcemy bardzo zająć pierw-
sze miejsce na koniec sezonu 97/98. 

FM 

Tabela 
1.WłókniarzII Kietrz 12 31 40-13 
2. Odra II CPN Jarand 12 .28 56-11. 
3. Kombinat Głubczyce' 12 2& 47-16 * 
4. Orzeł Branice • .12 22 41 -26 
5. LZS Włodzienin 12 20 36-17 
6. Polonia Głubczyce 12 • 20 33 - 24 
7. Willich/Fortuna Głogówek 

*.* 12 19 34-26 
8.LZSGościęcio ' 12 16 >6-37 
9. LZS. Piast Raków 11 11 13-20 

. 10. Odrzanka Dziergowice 12 10 15-38' 

. 11. 'LZS Stare Koźle- •• 12 9 25-45 
' 12. KS Sławięcice 12 9* 25-46 

13, LZS Mokra ' . 1 1 S 17- 47 
'14. Cukrownik Baborów 12 5 17-46 

' " Witalis 

Unia K-K - Sośnica Gliwice 0:0 
Śląsk Łubniany - Polonia Nysa 3:0 

Czarni Otmuchów - Victoria Czę-
stochowa 1:1 

Sparta Lubliniec - Rozbark By-
tom 1:1 

Unia na ósmym 
Urania Ruda Śl. - Unia Krapkowi-

ce 3:1 
Ruch II Radzionków - Rozwój Ka-

towice 1:2 
Skalnik Tarnów Op. - Walka Za-

brze 0:3 
Unia Racibórz- Górnik II Zabrze 1:0 
Sparta Zabrze - Metal Kluczbork 2:0 

Tabela 
1. Walka Zabrze 36 
2. Urania Ruda Śl. 36 
3. Rozwój Katowice 34 
4. Śląsk Łubniany 31 
5. Victoria Częstochowa 

27 
6. Ruch II Radzionków 

43-1411-3-2 
36-1210-6-0 
27-11 10-4-2 
45 - 24 9-4-3 

38 - 24 8-3-5 

27 27 -177-6-3 
7. Sparta Zabrze 27 30 - 26 8-3-5 
8. Unia K-K 24 23 -15*6-6-4 
9. Górnik II Zabrze 23 27 - 23 7-2-7 
10. Unia Krapkowice • 

22 24 -19 6-4-6 
11. Sośnicy Gliwice 22 22 -16 6-4-6 
12. Rozbark Bytom 22 30 - 29 6-4-6 
13. Polonia Nysa 18 17 - 30 5-3-8 
14. Unia Racibórz 16 20 - 34 4-4-8 
15. Skalnik Tarnów Op. 

15 32 - 36 3-6-7 
16. Sparta Lubliniec 10 12 -23 1-7-8 
17. Czarni Otmuchów 

3 11 - 51 0-3-13 
18. Metal Kluczbork 2 5 - 66 0-2-14 

Witalis 

JEST NASZA GAZETA SPORTKI 

Pogrom w Koźlu 
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PROGRAM 1 

6.00 Kawa czy herbata? 
8,05 „Doogie Howser - lekarz medycyny" [29/35] - serial kome-

diowy prod. USA 
8.30 Wiadomości 
8,45 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 
9.00 Tęczowy Musie Box - program dla dzieci 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 

10.00 ,,Milagrosn[40/200] - serial prod.włoskiej 
11.10 Miniatury 
11:15 Dom pełen zwierząt 
11,20 Gitarowe ABC 
11.30 Magazyn Notowań - Z Francji rodem 
12.00- Wiadomości 
12.10 Agrobiznes - rolniczy program Informacyjny Środy artystycz-

: ne 
12.20 ; Język filmu 
12.35 Odsłanianie ukrytych wymiarów 
t i Ó 5 • Windy - Llfts - lekcja języka angielskiego 
13.15 Katalog zabytków Krosno - Fara 
13.30 Malowanki Franka Firanki - program dla dzieci 
14.00 ,,Wishbone"[7/40] „Śladami Cyrano de Bergerac" - serial prod. 

USA 
14.30 Młodzieżowe Studio Poetyckie 
15.00 Wiadomości 
15.10 Tajniki muzyki-Tuba 
15.20 Awangarda Krakowska 
15.45 Oczywiste-nleoczywiste 
16,15 „Moda na sukces" - serial prod. USA 
16,40 Rzeczpospolita Samorządowa-Gmina w puszczy 
17.00 Teleexpress 
17.25 „Klan"-telenowela 7VP 
17.50 Filmidło 
18.15 Flesz -Wiadomości oraz Prognoza pogody 
18.25 Sprawa dla reportera 
19.00 Wieczorynka „Muminki" 
19.30 Wiadomości 
20.10 „Podzieleni ale równi" [2-ost.] /Separate but equal/ - dramat 

społ. prod.USA/1990 r/ reż. George Stevens Jr., wyk. Sid-
ney Poitier, Burt Lancaster, Richard Kiley 

21.50 Cafe fusy 
22.05 Na przełomie 
22.40 W centrum uwagi 
23.00 Wiadomości 
23.10 Videopasje 
23.30 Studio sport - Ligi polskie 

0.05 „Jan" /Jan/ - film fab. prod. czeskiej /1991 rJ reż. lvo Trajkov, 
wyk. Jakub Welnenberg, Pavel Hanil 

I .10 Alfabet rzek polskich 
2.0 Zakończenie programu 

PROGRAM 2 
7.00 Optimus -sport telegram /powty 
7.05 Dziennik krajowy 
7.25 Reporterzy Dwójki przedstawiają/powty 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki - program sportowo-rekreacyjny 
8.00 Programy lokalne 
8.30 „Krok za krokiem" [14/26] - serial prod. USA 
9.00 Światkobiet 
9.30 „Zwierzęta w ich życiu „ [12/13] „Robert i wilki" - serial 

dok.prod.francuskiej 
10.00 Truskawkowe studio - program dla dzieci 
10.30 „Legenda o Białym Kle"[9/30] „Ekspedycja" - serial anim. 

prod. USA 
I I .00 „Pogotowie górskie w Wildbach" [9/26] „Wszysko albo nic" -

serial prod. niemieckiej 
12.30 Skrzydła bliżej marzeń 

13.00 Panorama 
13.20 Dziennik krajowy/powty 
13.40 Muzyczne nowości Dwójki 
14.15 dipol 
14.50 Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo-rekreacyjny/ 

powty 
15.00 „Dlaczego to my" - program dla dzieci 
15.25 „Skaidi.U zbiegu dwóch rzek" [2/9] - serial prod. norweskiej 
16.00 Panorama 
16.10 Światwokółnas 
16.35 5 x 5 - wygrajmy razem - teleturniej 
17.00 Publ.kult 
17.30 Programy lokalne 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
18.35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19.05 Ekspres reporterów 
19.35 Truskawkowe studio-program dla dzieci/powty 
20.00 Jeden na jeden 
20.25 „Portrety przemocy" - film dok. Wojciecha Maciejewskiego 
21.20 997 - magazyn kryminalny Michała Fajbusiewicza 
21.50 Optimus-sport telegram 
22.00 Panorama 
22.35 film fab. 

0.20 Zakończenie programu 

P O L S A T 

6.00 Poranek z POLSATEM 
7.45 Polityczne graffiti 
7.55 Informacje poranne 
8.00 Gdzie się podziała Carmen Sandiego?, serial animowany (powt.) 
8.30 Renegat, serial prod. USA (powt.) 
9.30 Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej 

10.30 Nieustraszony, serial prod. USA (powt.) 
11.30 Ptaki ciernistych krzewów, brakujące lata, serial prod. USA 
12.30 Dziewięciu wspaniałych 
13.00 Disco Relax \ 
14.00 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny 
14.30 Trzy kwadraty - gra telewizyjna 
15.00 Batman, serial animowany 
15.25 Bractwo Białego Orła 
15.30 Link Journal - magazyn o modzie 
16.00 Informacje 
16.15 Halo Milord-teleturniej 
16.45 Drużyna A, serial prod. USA 
17.45 Perła, serial prod. USA 

18.15 
18.45 
19.00 

19.55 
21.00 

'A' 
23.00 
23.30 
00.30 

Świat według Bundych, serial prod. USA 
Informacje 
Powrót Supermana, serial prod. USA w przerwie, około 19.25 
prognoza pogody 
F/X, serial prod. USA około 20.55 - losowanie LOTTO 
FILM TYGODNIA: „Ludzie honoru", film prod. USA (1992), 132 
min. (A Few Good Men) r. Rob Reiner; w. Tom Cruise, Jack 
Nlcholson, Demi Moore, Kevin Bacon, Donald Sutherland 
Ambitny prawnik i jego asystentka prowadzą sprawę dwóch 
marines z bazy Guantanamo na Kuble, oskarżonych o zamor-
dowanie kolegi. W ich obronie staje dowódca bazy, który nie 
chce nagłośnienia sprawy. Proces ujawnia ponure szczegó-
ły... 
Informacje i biznes informacje 
Na każdy temat - talk show M. Szczygła (powt.) 
Muzyka 

CZWARTEK 20.11.97 

PROGRAM 1 

6.00 Kawa czy herbata? 
18.05 ; „Szalone dziewczyny" [23/52] - serial prod. USA 

8.30 Wiadomości 
5,45 Mama i Ja - program dla mamy i trzylatka 
9.00 Słowa, stówka i półsłówka - teleturniej 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 

10.00 „Cagney I Lacey" [70/86] - serial prod. USA 
1050 Tańce polskie „Śladami Oskara Kolberga" - Kujawy - zaloty 
11.10 Gotowanie na ekranie - magazyn kulinarny 
11,20 Mamo, coś się stało! 
11.25 Kwitnące okienko 
11.30 Magazyn Notowań - Budujemy dom - Ładny gips 
12.00 Wiadomości 
12,10 Agrobiznes - rolniczy program informacyjny Czwartkowe spo-

tkania z przyrodą 
12.20 W plener! 
12.40 Brzuch 
12.55 Powszedni żywot jeleni 
13.30 Ciuchcia - program dla najmłodszych 
14.00 „Szczenięce lata Toma i Jerry'ego"[38/52] - serial 

anim.prod.USA 
14.30 Superpamięć-program dla młodych widzów 
14.45 Migawka 
15.00 Wiadomości Czwartkowe spotkania z przyrodą 
15.10 Spacery z dziadkiem 
15.25 „Zwierzęta świata" [5/6] „Arabia - Piasek, morze i niebo -

Prastare Morze Czerwone"/1/ - serial dok.prod.angielskiej 
15,50 Alfabet polskich rzek 
16.15 „Moda na sukces" - serial prod.USA 
16.40 Diariusz rządowy 
17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? - quiz 
17.50 Kwadrans na kawę 
18.05 Współczesny savoir vivre 
18.20 Flesz - Wiadomości oraz Prognoza pogody 
18.30 Credo -magazyn katolicki 
19.00 Wieczorynka - „Film pod strasznym tytułem" - „Tęczowa ba-

jeczka" 
19.30 Wiadomości 
20.10 „Szeryf" [3/7 ] - serial kryminalny prod. USA 
21.05 W interesie publicznym 
21,55 Kabaret z lamusa 
22.05 Czas na dokument „Zamień mnie w długiego węża" - film dok. 

Marii Zmarz-Koczanowicz 
22.40 W centrum uwagi 
23.00 Wiadomości 
23.15 „Listopad" - film fab. prod. polskiej 

0.45 „Klan"-telenowela7VP/powty 
1,10 W rajskim ogrodzie/powty 
1.30 Szkoły w Europie/powty 
I.50 Zakończenie programu 

PROGRAM 2 
7,00 Optimus-sport telegram/powt/ 
7.05 Dziennik krajowy 
7.25 Ekspres reporterów/powty 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki - program sportowo-rekreacyjny 
8.00 Program lokalny 
8.30 „Pielęgniarki" [22/25] - serial prod. USA 
9.00 Mój mały świat - program Haliny Miroszowej 
9.30 „Zwierzęta Australii" [9] „Od ośnieżonych szczytów do morza" 

-serial dok.prod.australijskiej 
10.00 Klub pana Rysia - program dla dzieci 
10.30 „Legendao Białym KleM/10/„Próbadzielności przywódców"-

serial anim.prod.USA 
I I .00 film fab. 
12.30 „Rok rodziny" [3] /wpływ nikotyny i alkoholu na zdrowie czło-

wieka/ 
13.00 Panorama 
13.20 Dziennik krajowy/powty 

Opowieści z Collegium Maius /9/ - Rok 1795 
Cllpol 
Akademia zdrowia Dwójki • program sportowo-rekreacyjny/ 
powty 
„Siedem życzeń" [3/7] „Być dorosłym" - serial TVP 
Panorama 
Program ekumeniczny 
5x5-Wygrajmy razem - teleturniej 
Apetyt na zdrowie 
Programy lokalne 
Panorama 
Programy lokalne 
Jeden z dziesięciu - teleturniej 

13.40 
14.20 
14.50 

15.00 
16.00 
16.10 
16.30 
17.00 
17.30 
18.00 
18.10 
18.35 
19.05 Polaków portret własny 
19.35 Klub pana Rysia - program dla dzieci /powt./ 
20.00 Linia specjalna 
21.00 „Z archiwum X" - serial prod. USA 
21.50 Optimus-Sport telegram 
22.00 Panorama 
22.40 „M.A.S.H.772/ - serial prod. USA 
23.05 Rewelacja miesiąca „Madame Butterfly" - film Frederica Mlt-

teranda muzyka Giacomo Puccini, libretto Giuseppe 
Giacosa i Luigi Ulica, wyk.: Ying Huang, Richard Troxell, Ri-
chard Covan, Nlng Liang, Yoshi Oida 

1.25 Zakończenie programu 

6.00 
7.45 
7.55 
8.00 

8.30 
9-30 

10.30 
11.30 
12.30 
13.00 
13.30 
14.00 
14.30 
15.00 
15>25 
15.30 
16.00 
16.15 
16.45 
17.45 
18.15 
18.45 
19.00 

, •' -: 
19.55 

f" i i | 

22:00 
23.00 
23.30 
23.55 
00.30 
03.00 

Poranek z POLSATEM 
Polityczne graffiti 
Informacje poranne 
Batman, serial animowany (powt) 
Powrót Supermana, serial prod. USA (powt.) 
Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej 
Drużyna A, serial prod. USA (powt.) 
Ostry dyżur III, serial prod. USA (powt.) 
Miłość od pierwszego wejrzenia - teleturniej 
Rekiny kart - teleturniej 
Twój lekarz 
Link Journal - magazyn o modzie 
Drzewko szczęścia - gra telewizyjna 
Gdzie się podziała Carmen Sandiego? - serial animowany 
Bractwo Białego Orła 
Wolnoć Tomku - magazyn o budownictwie 
Informacje 
Piraci - gra telewizyjna 
Nieustraszony, serial prod. USA 
Skrzydła, serial prod. USA 
Świat według Bundych, serial prod. USA 
Informacje 
Renegat, serial prod. USA w przerwie, około 19.25 prognoza 
pogody 
KOMEDIE: „Hooper", film prod. USA (1978), 95 min. (Hooper) 
r. Hal Needham; w. Burt Reynolds. Jan-Michael Vincent, Sally 
Reld, Brian Keith Doświadczony kaskader spotyka młodsze-
go, godnego siebie konkurenta. Początkowa lywalizacja prze-
radza się w przyjaźń, która owocuje wieloma wspólnymi, trzy-
mającymi w napięciu popisami kaskaderskimi. Sporo zabaw-
nych sytuacji zza kulis... 
Gliniarz i prokurator, serial prod. USA (do 25.11) 
Informacje i biznes Informacje 
Sztuka informacji 
4 x 4 magazyn motoryzacyjny 
Muzyka 
Pożegnanie 

P I Ą T E K 2 1 . 1 1 . 9 7 

PROGRAM 1 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 „Miasteczko na granicy" [49/52] „Piętno sprawiedliwości" -

serial prod. kanadyjsko-francuskiej 
8.30 Wiadomości 
8.45 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 
9.05 Rządy dzieci, czyli pajdokracja 
9.30 Papierowy teatrzyk - program dla najmłodszych 
9.45 Dzieci dzieciom 
9.55 Gimnastyka oczu - Sokoli wzrok 

10.00 „Kontratak" [42/44] - serial prod. kanadyjsko-francusko-
amerykańskiej 

10.50 Stawka większa niż szycie -teleturniej 
11.10 Zanim powiesz rozwód 
11.20 Grajmy w szachy 
11.30 Magazyn Notowań - Spółdzielczość po nowemu - Dochodowe 

kolby 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes - rolniczy program informacyjny 
12.20 Szkoły za oceanem 
12.35 Oświatowe informacje 
12.50 Wiedzieć, znaczy żyć /9/ - Jazda po niewłaściwej stronie jezd-

ni 
12.55 Drogą, dróżką, ścieżynką - Uwaga!!! Niebezpieczeństwo!! I 
13,10 Co orzeknie sąd 
13.30 Nasza klasa - „Adaś spóźnialski" 
14.00 „Byle do dzwonka"[8/50] „Turniej tańca" - serial prod. USA 

[emisja z teletekstem] 
14.30 Ja - czyli kim jestem - program dla młodzieży 
15.00 Wiadomości 
15.10 Jak znaleźć dobrą pracę? - Praca na własny rachunek 
15.20 Ja i moje życie - Nie jestem waszą własnością 
15.35 Polska znana I mniej znana 
15.50 Pogotowie twórczości 
16.15 Sport i zabawa 
16.40 Bezpieczniej 
17.00 Teleexpress 
17.25 „Jaka to melodia?" - quiz • 
17.50 Flesz-Wiadomości oraz Prognoza pogody 
17.55 „Tata, a Marcin powiedział..." 
18.10 Randka w ciemno - zabawa quizowa 
19.00 Wieczorynka „ Smerfy" 
19.30 Wiadomości 
20.10 „Drugi świat" /The Whistle Blower/ - film fab. prod. Angielskiej 

/1987 r./ reż. Simon Langton, wyk. Michael Caine, Kenneth 
Colley, Felicity Dean 

22.00 MdM 
22.40 W centrum uwagi 
23.00 Wiadomości 
23.15 Nocne rozmowy 

0.30 ,Krew z grobowca mumii" /Blood from the Mummy's Tomb/ -
horror rod. angielskiej /1971 rJ reż. Seth Holt i Machael Car-
reras, wyk. Andrew Keir, Valerie Leon, James Vi!llers 

2.00 „Klan" -telenowela TVP /powty 
2.25 Zakończenie programu 

PROGRAM 2 

powty 
15.00 Powitanie 
15 05 Teatr dla Dzieci Alan Alexander „Nieposłuszna mama"1 

Andrzej Maj, wyk. Dorota Pomykała, Dorota Segda, Katarzyn 
Krzanowska 

16.00 Panorama 
1610 Zwierzęta wokół nas - Podaj łapę 
1 6 3 5 cosby" [9] „Dwaj panowie Lucas" - serial kom. prod. USA 
17.00 Mlxer - program dla młodzieży 
17.30 Programy lokalne 
18.00 Panorama 
18,10 Programy lokalne 
18.35 Magia liter - teleturniej 
19.00 45 lecie TVP 
22.00 Panorama 
22,35 45latTVP/cdy 

0.45 Zakończenie programu 

POLSAT 

6.00 
7.45 
7.55 
8.00 
8 3 0 
9.30 

10.30 
11.30 
12.30 
13.00 
13.30 
14.00 
14.30 
15.00 
15.25 
15.30 
16.00 
16.15 
16.45 
17.45 
18.15 
18.45 
19.00 

19.55 

2100 
22.00 
23.00 
23.30 
23.45 

01.30 
03.30 

Poranek z POLSATEM 
Polityczne graffiti 
Informacje poranne 
Gdzie się podziała Carmen Sandiego?, serial animowany (powt) 
Renegat, serial prod. USA (powt.) 
Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej 
Nieustraszony, serial prod. USA (powt.) 
F/X, serial prod. USA (powt.) 
Dziewięciu wspaniałych 
Rykowisko 
Piraci 
Sztuka informacji 
Parada par - gra telewizyjna 
Batman, serial animowany 
Bractwo Białego Orła 
Kuba Szylińskl zaprasza 
Informacje 
Kalambury 
Drużyna A, serial prod. USA 
Karolina w mieście, serial prod. USA 
Świat według Bundych, serial prod. USA 
Informacje 
Renegat, serial prod. USA w przerwie, około 19.25 prognoza 
pogody 
Strażnik Teksasu, serial prod. USA około 20.55 losowanie 
LOTTO 
Nikita, serial prod. USA 
Człowiek, którego nie ma, serial prod. USA 
Informacje 
Biznes Tydzień 
KINO NOCNE: „Czarne żniwo", film prod. duńskiej (1993), 
119 min. (Black Harvest) r. Anders Refn; w. Oie Ernst, Sofie 
Graaboel, Marika Lagercrantz, Anna Eklund Pełna pasji, dra-
matyczna opowieść o mieszkańcach majątku ziemskiego w 
XIX-wiecznej Danii. Dziedzic bierze sobie za żonę kobietę 
niższego stanu i wkrótce zaczyna ją zdradzać. Ona nienawi-
dzi go, ale znosi cierpliwie upokorzenia. Buntuje się jedna z 
ich córek... 
Muzyka 
Pożegnanie 

SOBOTA 22.11.97 

PROGRAM 1 

7.00 Optimus-sport telegram/powt./ 
7.05 Dziennik krajowy 
7.25 Polaków portret własny /powt./ 
7.50 Akademia zdrowia Dwójki program sportowo - rekreacyjny 
8.00 Programy lokalne 
8.30 „Kocham Lucy" [3/13] - serial komediowy prod. USA 
9.00 Światkobiet 
9.30 „Nieujarzmiona Afryka"[12/24] „Małe słoniątko"-serial przy-

rodniczy prod. francuskiej 
10.00 Ale heca! - program dla dzieci 
10.30 „Legenda o Białym Kle" [11 ] „Złota grota" -serial anim. prod. 

USA 
11.00 „W czepku urodzeni" /Nati eon la camicia/ - film fab prod 

włoskiej /1983 rJ reż. E.B.CIucher, wyk. Terence Hill, Bud Spen-
cer 

13.00 Panorama 
13.20 Dziennik krajowy/powty 
14,20 Clipol /powt/ 
14.50 Akademia Zdrowia Dwójki - program sportowo-rekreacyjny / 

7.00 
7.15 
7.30 
8.00 
8.30 
8.45 
9.00 
9.10 
9.35 

10.30 
10.50 
11.15 
11.30 
11.50 
12.00 
12.10 
13.00 
13.25 

14.45 
15.30 
15,55 
16.25 
17.00 
1725 
17.50 
18.10 

19.00 
19.30 
20.00 

22.20 
22.45 
23.30 

0.55 
2.25 
2.50 

Magazyn Techniki Rolniczej 
Z Polski 
Agrolinia 
Wszystko o działce i ogrodzie 
Wiadomości 
Kuchnia wróżki - program dla dzieci 
Dzieło-arcydzieło 
Ziarno- program red.katolickiej dla dzieci i rodziców 
5-10-15 - program dla dzieci i młodzieży 
Współcześni wojownicy 
Z kamerą wśród zwierząt - Ogród Zoologiczny w 0stravie 
Zielonym do góry 
U siebie 
Giełda - przegląd tygodnia 
Wiadomości 
„Okrutne niebo" [3/4] - serial dok.prod.angielskiej 
Polska-Zachód 
Walt Disney przedstawia: - „Pieski Fluppy" - „ D z i e ń « 
panno Bliss" /emisja z teletekstem/ 
pr.rozrywkowy 
Jeśli nie Oxford, to co? - teleturniej 
Pulsar 
„Bill Cosby show"[11/25] - serial prod. ÓSA 
Teleexpress 
Jaka to melodia? - quiz 
To jest Telewizja 
„Słoneczny patrol"[17/22] - serial prod. USA [emisja 1 
tekstem] 
Wieczorynka „Wesoły świat Richarda Scarry'ego" 
Wiadomości 
„Basebolista" / Natural/ - film fab. prod. USA/1984 r W 
Barry Levison, wyk. Robert Redford, Robert Duva!!,G'-: 
Close 
pr.rozrywkowy 
Sportowa sobota /w tym Liga Mistrzów/ 
„Na ostrzu noża" /Inside Edge/ - film fab. prod. USA/199-
reż. Warren Clark, wyk. Michael Madsen, Richard ty'-
Rosie Vela 
„Nieśmiertelny" [39,40] - serial prod. USA 
„Klan" -telenowela TVP/powty 
Zakończenie programu 

P R O G R A M 2 

7,00 Optimus sport telegram /powty 
7.05 Folkowe nuty 

Tacy sami 
Wspólnota w kulturze „Cieszyńska ballada" 
Programy lokalne 
„Wielka woda w kościele" - reportaż 
Pogotowie ekologiczne 2 

10.15 Ojczyzna polszczyzna - Kościuszko - Cłtko- Lubasz^ 
10.30 Kino bez rodziców „Przygody Shirley Holmes" [12/13]'^ 

prod. angielsko-kanadyjskiej Spotkanie z Hanna Bart*4 

filmy anim. dla dzieci 

7,30 
8.00 
8.30 
9.35 

10.00 

12 

JEST NASZA GAZETA 



Program TV od 19.11 do 25.11 
13 

11.30 Kręcioła -

12.00 „Ekstra sezon" [2] „Karolina-Maria" - serial prod. czeskiej 
1 E n j m a n 0 ^ 0 L e C h O W e Q 0 w z 9 ó r z a " ' f i l m dok.-muzyczny Marii 

14.00 Małe ojczyzny 
14.30 Życie obok nas „Widziane z bliska" [11/14] „Drzewo" - serial 

dok. prod. USA 
15.00 Familiada - teleturniej 
15.40 Dach nad głową 
16.00 Barwy życia 
16.50 Oprawa 
17.00 serial fab. 
17.45 Halo 2 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
1&35 Magia liter -teleturniej 
19.05 Wydarzenie tygodnia 
19-30 Szalone liczby - program dla dzieci 
20.00 Baw się razem z nami 
21.30 KOC 
22.00 Panorama 
22.30 Słowo na niedzielę 
22.40 „Nowojorscy gliniarze"[11/22] - serial prod. USA 
23.30 Camerata 2 
24.00 Muzyka rozrywkowa 
055 Optimus - sport telegram 
I.00 Zakończenie programu 

POLSAT 
6.00 Muzyka 
5.30 Disco Relax - powt. 
7.30 Jesteśmy - magazyn katolicki 
8.00 Smakosze rozkosze - magazyn kulinarny 
8.15 Pan Malinowski 
8.30 Co jest grane 
9.00 Głupi i głupszy, serial animowany 
9.30 Robinson Sucroe, serial animowany 

10.00 Strażnik Teksasu, serial prod. USA (powt.) 
I I .00 KLASYKA FILMOWA: „Sahara", film prod. USA (1943), 97 min. 

(Sahara) r. Zoltan Korda; w. Humphrey Bogart, J. Carrol Naish, 
Rex Ingram, Dan Duryea, Lloyd Bridges Film wojenny. Walki 
na Saharze w czasie II wojny światowej stają się dla grupy 
żołnierzy alianckich nie tylko spełnieniem obowiązku wobec 
ojczyzny, lecz również dramatyczną przygodą w atrakcyjnej 
pustynnej scenerii i początkiem przyjaźni. 

12.45 FILM FABULARNY: „Skok na bazę", film prod. USA (1988), 98 
min. (Stealing Home) r. Steven Kampmann, Will Aldis; w. Mark 
Harmon, Jodie Foster, Blair Brown, John Shea Historia utalen-
towanego sportowca, który po kilkuletnim poszukiwaniu sen-
su życia, postanawia wrócić do ukochanego niegdyś base-
ballu. Rzecz w tym, że nic już nie jest takie jak dawniej... 

14.30 Oskar - magazyn filmowy 
15.00 Magazyny TV POLSAT 
16.00 Informacje 
16.15 Halo Miliard - teleturniej 
16.45 Piramida - gra telewizyjna 
17.45 Pacific Blue, serial prod. USA 
18,35 Dziewięciu wspaniałych - teleturniej 
19.00 Disco Polo Live 
19.55 Xena, wojownicza księżniczka, serial prod 20.55 - losowanie 

LOTTO 
21.00 Brygada Acapulco II, serial prod. 
22.00 KINO NOCNE: „Johnny Przystojniak", film prod. USA (1989), 

94 min (Johnny Handsome) r. Walter Hill; w. Mickey Ellen 
Barkin, Elizabeth McGovern Film sensacyjny o podrzędnym 
gangsterze z Nowego Orleanu, który podczas napadu na sklep 
traci jedynego przyjaciela, a zdradzony przez wspólników tra-
fia do więzienia. Tam przysięga zemstę... 

23.45 Ned i Stacey, serial prod. USA 
00.15 Playboy - program erotyczny 
01.15 KINO NOCNE: „Świat bez litości", film prod. francuskiej (1989), 

84 min (Un monde sans pitie) r. Erie Rochant; w. Hippolyte 
Girardot, Mireille Perrier Słynny melodramat francuski sprzed 
kilku lat. Młody mężczyzna bez zobowiązań, traktujący życie 
jak wieczną przygodę poznaje dziewczynę, która jest jego 
absolutnym przeciwieństwem. Oboje, mimo to zakochują się 
w sobie miłością wielką, do zatracenia... 

02.50 Muzyka 
04.00 Pożegnanie 

N I E D Z I E L A 2 3 . 1 1 . 9 7 

7.00 
7.15 
7.45 
7.50 
8.15 
&45 

Rolnictwo na świecie - Wielka Brytania 
Notowania 
Dziś w programie 
Poranek filmowy 
Teleranek 
„Awantura o Basię"[7/12J „Awantura siódma, czyli rzecz o 
dwóch takich..." - serial TVP [emisja z teletekstem] 

9.15 „Klan urwisów" - serial prod. USA 
9.35 Domosfera - magazyn poradnikowy 
9.45 Dania do podania 

10.00 W Starym Kinie /Keeper of the Flame/ - film fab. prod. USA 
12.00 Anioł Pański - transmisja modlitwy Ojca Świętego 
1230 Rozmowy na koniec wieku 
13.00 Wiadomości 
13.10 Tydzień 
13.40 Zwierzęta świata „Arabia- piasek, morze i niebo"[5/6] - serial 

dok. prod. angielskiej [emisja z teletekstem] 
14.15 Muzyka łagodzi obyczaje - benefis Jerzego Waldorffa 
14.40 Od przedszkola do Opola - Andrzej Dąbrowski 
15.20 Zaproszenie do Teatru TV 
15.30 Seriale wszech czasów „Piotr Wielki" [1/8] - serial prod. USA 

Miliard w rozumie - teleturniej 
Teleexpress 
śmiechu warte 
Dziennik telewizyjny - program Jacka Fedorowicza 
„Dotyk anioła" [24/29] - serial prod. USA [emisja z teletek-
stem] 

19.00 Wieczorynka „Nowe Przygody Kubusia Puchatka 
19.30 Wiadomości 20.00 „Boża podszewka" [1/15]-serial TVP/ 21.00 Zwyczajni-niezwyczajni 
21.40 Niedzielny wieczór kulturalny w tym: Goniec i Pegaz 
22.35 Sportowa niedziela 
23.20 „Day of the sun Turn Cold" - film fab. prod. chińskiej 

I .00 Siódemka w Jedynce „Kroniki znad Dunaju" [3-ost.] - film 
dok. prod. francuskiej 

2.00 Zakończenie programu 

P R O G R A M 2 
7.00 Optimus-sport telegram 
7.05 Echa tygodnia /dla niesłyszących/ 
7.35 Film dla niesłyszących „Boża podszewka" [1/15] - serial TVP 
8.25 Słowo na niedzielę /dla niesłyszących/ 
8.30 Programy lokalne 
9.30 /33/serial fab. 

10.00 Podróże w czasie i przestrzeni „Wyprawa z National Geogra-
phic" „Szympansy po nowemu" - film dok. prod. USA 

11.00 Dom i ogród - magazyn 
11.30 „Królewskie tajemnice" [1/13] „Królowie mordercy" - serial 

dok. prod. USA 
12.00 Świat się śmieje „Końskie pióra, czyli koń by się uśmiał" / 

Horse Feathers/ - komedia prod. USA/1932 rJ ret. Norman 
Z.Mc Leod, wyk. bracia Marx 

13.15 „Zebranie założycielskie" - reportaż Krzysztofa Miklaszew-
skiego 

14.30 30 ton! lista, lista - lista przebojów 
15.00 Familiada - teleturniej 
15.30 Ulica Sezamkowa - program dla dzieci 
16.05 Dozwolone od lat 40 
17.00 „Przystanek Alaska" [12/110] - serial prod. USA 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
18.35 Magia liter - teleturniej 
19,05 7 dni świat 
19.30 Dlaczego to my - program dla młodych widzów 
20.00 Gol - magazyn piłkarski 
21.00 „Gdzie diabeł mówi dobranoc" [21/89] - serial prod. USA 
22.00 Panorama 
22.35 Program kabaretowy 
23.00 Okna 
24,00 Jazz 

0.50 Optimus-sport telegram 
\0.55 Zakończenie programu 

' ' , POLSAT 

6.00 Muzyka 
6.30 Disco Polo Live 
7.30 W drodze - magazyn katolicki 
8,00 Multimedialny odlot - magazyn komputerowy 
8.30 Klip Klaps - lista przebojów dla dzieci 
9.00 Robinson Sucroe, serial animowany 

10.00 Disco Relax » 
I I . 0 0 Pomoc domowa, serial prod. USA 
11.30 Jeśli nadejdzie jutro, serial prod. USA 
12.30 KINO FAMILIJNE: „Niebiański pies", film prod. USA (1980), 

103 min. (Oh, Heavenly Dog!) r. Joe Camp; w. Chevy Chase, 
Jane Seymour, Omar Sharif, Robert Moriey Uwielbiany przez 
dzieci pies Benjl przyczynia się do wyśledzenia mordercy. 
Zwierzak okazuje się bowiem kolejnym wcieleniem zamordo-
wanego przez opryszków detektywa, który powraca, aby ze-
mścić się na przestępcach i zdobyć miłość pięknej kobiety. 

14.30 Rekiny kart - teleturniej 
15.00 T. Drozda - dyżurny satyryk kraju 
15.30 Piramida - gra telewizyjna 
16.00 Informacje O 
16.15 Miłość od pierwszego wejrzenia - program rozrywkowy 
16.45 Pacific Blue, serial prod. USA 
17.40 Nowe przygody Robin Hooda, serial prod. USA 
18.35 Dziewięciu wspaniałych - show 
19.00 Idź na całość - teleturniej 
19.50 Anatomia sukcesu 
19.55 Herkules II, serial prod. USA 
20.55 KINO SATELITARNE: „TequilaSunrise",film prod. USA (1988), 

110 min. (Tequila Sunrise) r. Robert Towne; w. Mel Gibson, 
Kurt Russell, Michelle Pfeiffer, Raul Julia Dwaj przyjaciele ze 
studiów stają po dwóch stronach barykady. Nick (Russell) 
jest policjantem, Dale (Gibson) natomiast handlarzem narko-
tyków. Na domiar złego obaj zakochują się w tej samej kobie-
cie (Pfeiffer). 

22.45 Na każdy temat - talk show M. Szczygła 
23.45 Sport lub program rozrywkowy 
01.15 Muzyka 
04.00 Pożegnanie 

P O N I E D Z I A Ł E K 2 4 . 1 1 . 9 7 

P R O G R A M i 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 „Murphy Brown" [134/152] - serial prod. USA 
8.30 Wiadomości 
8.45 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 
9.00 Szóstka na szóstkę -teleturniej dla młodych widzów 
9.25 Domowe przedszkole 
9,55 Porozmawiajmy o dzieciach 

10.00 „Dotyk Anioła" [22/29] - serial prod. USA /powt/ 
10.50 Klub samotnych serc 
11,00 Giełda pracy, giełda szans 
11.30 Magazyn Notowań: - Safari w gospodarstwie - Holenderskie 

gospodarowanie 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes - rolniczy program informacyjny 
12.20 Czy wiesz, że... 
12.25 Łowcy tajemnic - Podwodne skarby (3) 
12.35 Siła tradycji 
12.50 Prawdziwa historia nie chcianych pomników (6) - 0 jednego 

marszałka za dużo... 
13.15 Byłem żołnierzem Wehrmachtu 
13.25 Czy wiesz, że... 
13.30 Szatnia - program dla dzieci 
14.00 „Dzikie, dziwne i nieznane, czyli świat dzikich zwierząt" [7/ 

28]"Zadziwiwiająca Ameryka Północna" - serial dok. prod. 
USA 

14.25 oprawa 
14.30 Fronda- W katakumbach - program dla młodych widzów 
15,00 Wiadomości 
15.10 „Stalinowskie więzienialubianka w Moskwie" - film dok. prod. 

niemieckiej 
16.00 Czasy - Katolicki Magazyn Informacyjny 
16.15 „Moda na sukces" - serial prod. USA 
16.40 Tydzień Prezydenta 

17.00 Teleexpress 
17.25 „Klan"-telenowelaTVP 
17.50 Flesz-Wiadomoścl oraz Prognoza pogody 
17.55 Czytadło 
18.10 Forum - pr.publlcystyczny 
19.00 Wieczorynka „Zwierzaki - cudaki" 
19.30 Wiadomości 
20.10 Teatr Telewizji Claude de Crebillon „Bezdroża serca 1 umysłu"/ 

premiera/ reż. Krzysztof Zaleski, wyk. Maria Pakulnis, Piotr 
Fronczewski 

21.10 „Na czasie" - reportaż 
22.00 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... 
22.40 W centrum uwagi 
23.00 Wiadomości 
23.15 Mistrzowie kina T. Dickinson „Gaslight" - film fab. prod. an-

gielskiej 
0.35 Klub samotnych serc 
0.55 Czas na antyki - Meble 
1.15 Tajniki muzyki - Waltornla 

I.25Zakończenie programu 

PROGRAM 2 
7.00 Optimus-sport telegram 

'7.05 Dziennik kajowy 
7.25 7 dni świat/powt/ 
7.50 Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo-rekreacyjny 
8.00 Program lokalny 
8.30 „Aleja burz" [18/27] - serial prod. USA 
9.00 Świat kobiet 
9.30 „Widziane z bllska710/ - „Klejnoty Ziemi" - serial dok. prod. 

USA 
10.00 Krzyżówka 13-latków 
10.30 „Spider-Man, człowiek pająk" - serial anim. prod. USA 
I I . 00 „Oczy Heleny" [10/18] - serial prod. francuskiej 
11.50 „Niezwykłe pociągi"[1/6] - serial dok. prod. 
12.35 Familiada/powt/-teleturniej. 
13.00 Panorama 
13.20 Dziennik krajowy/powt/ 
13.40 Tele wizje kultury /powty 
14.05 Ojczyzna - polszczyzna - Pieniążki dla małżonki i dzieciaków 
14.20 30 ton! Lista, lista - Lista przebojów 
14.50 Akademia Zdrowia Dwójki - program sportowo-rekreacyjny/ 

powt/ 
15.00 Ulica Sezamkowa - pr.dla dzieci 
15.30 „Leśny patrol" [11/26] - serial prod. australijskiej 
16.00 Panorama 
16.10 Przygoda z wojskiem 
16.40 „Prawie doskonali" [8/24] - serial prod. USA 
17.05 Dopóki żyje ostani świadek 
17.30 Programy lokalne 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
18.35 Koło fortuny - teleturniej 
19.05 Auto 
19.35 Krzyżówka 13-latków - program dla dzieci /powty 
20.00 film fab 
21.50 Optimus-sport telegram 
22.00 Panorama 
22.30 Zapomniani pisarze: „Życzliwie przemilczany. O Michale Cho-

romańskim" 
23.05 „Encyklopedia Sztuki XX-go wieku" „Chanel, Chanel" - serial 

dok.prod. angielskiej 
0.10 „Viva ila canto" - koncert muzyki dawnej 
0.55 „Nieład i wczesna udręka" - film fab. prod. nlem71976/ reż. 

Franz Seitz, wyk. Martin Held, Ruth Leuwerk 
2.15 Zakończenie programu 

P O L S A T 
6.00 Poranek z POLSATEM 
7.45 Polityczne graffiti 
7.55 Informacje poranne 
8.00 Batman, serial animowany (powt.) 
8.30 Renegat, serial prod. USA 
9.30 Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej 

10.30 Drużyna A, serial prod. USA (powt.) 
11.30 Herkules II, serial prod. USA (powt.) 
12.30 Piramida - gra telewizyjna (powt. z soboty) 
13.00 Disco Polo Live 
14.00 Piramida - gra telewizyjna (powt. zniedzieli) 
14.30 Drzewko szczęścia - gra telewizyjna 
15.00 Batman, serial animowany 
15.25 Bractwo Białego Orła 
15.30 Twój lekarz 
16.00 Informacje 
16.15 Piraci - gra telewizyjna 
16.45 Drużyna A, serial prod. USA 
17.45 Skrzydła, serial prod. USA (do 17.11) / Pomoc domowa, serial 

prod. USA-rerun (od 24.11) 
18.15 Świat według Bundych, serial prod. USA 
18.45 Informacje 
Powrót Supermana, serial prod. USA 
19.00 w p-zerwie, około 19.25 - prognoza pogody 
19.55 Mt GA HIT: „Nocny jastrząb", film prod. USA (1981), 95 min. 

(Nighthawks) r. Bruce Malmuth; w. Sylvester Stallone, Bllly 
Dee Williams, Rutger Hauer, Llndsay Wagner Dwaj nowojor-
scy policjanci (Stallone i Williams) otrzymują zadanie spe-
cjalne: mają wytropić i schwytać groźnego terrorystę. Dzia-
łają oczywiście w myśl zasady: cel uświęca środki. Klasycz-. 
ne kino akcji. 

22:00 Gliniarz i prokurator, serial prod. 
23.00 Informacje I biznes Informacje 
23.30 Teatr 
00.30 Muzyka 

W T O R E K 2 5 . 1 1 . 9 7 

P R O G R A M 1 

6.00 Kawa czy herbata? 
8.05 „Frasier" [6/24] - serial komediowy prod. USA 
8.30 Wiadomości 
8.45 Mama I ja -program dla mamy I trzylatka 
9.00 Szaleństwa teatralne 
9.25 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 

10.00 „Nie ma jak w domu" [155,156] - serial prod. australijskiej 
10.50 Zrób to lepiej - Glazura 

11.00 Agroliga'97 
11.10 Ludzie tacy jak my 
11.30 Magazyn Notowań: - Azja - warzywnik świata - Dużo może dużo 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn informacyjny 
12.20 Atom, gwiazdy, życie „Bio-fantastyka" - film dok. Marka Pi-

sarskiego 
12.40 Przybysze z Matplanety - Królestwo miętowego groszka 
13.10 Joystick 
13.15 Dzieje jednego wynalazku - Dzieje parasola /powty 
13.30 Tik -Tak - program dla dzieci 
14.00 „Świat Boblego" [11/34] - serial prod. USA 
14.30 RAJ „Ryzykanctwo I ryzyko" - program dla młodych widzów 
15.00 Wiadomości 
15.10 Wieża Babel 
15.25 „Cudowny sposób na raka?" [1/2] - film dok. prod.anglelskiej 
15,55 ; Joystick 
16.15 „Moda na sukces" - serial prod. USA 
16.40 Sejmograf 
17.00 Teleexpress 
17.25 „Klan" - telenowela TVP / emisja z teletekstem/ 
17.55 LEXpr.poradnikowy 
18.15 Flesz - Wiadomości oraz Prognoza pogody 
18,25 Tajna historia zimnej wojny - Polowanie na renifery 
19.00 Wieczorynka „Trzy Misie" 
19.30 Wiadomości 
20.10 „J.A.G-Wojskowe Biuro Śledcze" [33/37]-serial prod. USA 
21.05 Czas na dokument: „Dojenie wielbłąda" - film dok.prod.an-

gielskiej reż.Andrze] Fldyk 
22.00 Skąd ta wrażliwość 
22.40 W centrum uwagi 
23.00 Wiadomości \ 
23.15 Studio Sport - Puchar Europy w koszykówce: Kalev Tallin -

Mazowszanka Pruszków, oraz Broceni Ryga - Śląsk Wrocław 
0.15 „Droga ku śmierci" [1/2] / Way to Dusty Death/ - film sensa-

cyjny prod. USA /1995 r./ reż. Geoffrey Reeve, wyk. Linda 
Hamilton, Simon Mac Corkindale, Uwe Ochsenknecht 

1.45 Przyrodnicy - Ludwik Tomiałojć/powt./ 
2.05 Zakończenie programu 

P R O G R A M 2 
7.00 Optimus-sport telegram 
7,05 Dziennik krajowy 
7.25 Auto/powt/ 
7.50 Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo - rekreacyjny 
8.00 Program lokalny 
8.30 „Dzieciaki, kłopoty i my" [116] - serial prod. USA 
9.00 Nasze dziecko 
9.30 „Wyprawa z National Geographic" „Wspinaczka na lodzie" -

serial dok. prod. USA 
10.00 Wehikuł czasu - program dla dzieci 
10.30 „Przygody Animków" - serial anim. prod. USA 
10.50 „Blanche" [1/11] [Blanche] - serial prod. Kanadyjskiej 

reż.Charles Buane, wyk.Pascale Bussieres, Jean Francois 
Blanchard, Marina Orsinl 

12.00 „Nieznani bracia Marx"[1/4] - film dok.prod.USA 
12.30 Familiada/powt/-teleturniej 
13.00 Panorama 
13.20 Dziennik krajowy/powty 
14.15 Clipol 
14.45 Akademia Zdrowia Dwójki - program sportowo-rekreacyjny/ 

powt/ 
14.55 Ulica Sezamkowa - próg. dla dzieci /powty 
15.25 „Tilda" [2/6] - serial prod. angielskiej 
16.00 Panorama 
16.10 W okolice stwórcy 
16.30 5x5 - Wygrajmy razem - teleturniej 
17.00 Program publicystyczny 
17.30 Program lokalny 
18.00 Panorama 
18,10 Programy lokalne 
18.35 Koło fortuny - teleturniej 
19.05 Reporterzy 2 przedstawiają 
19.35 Wehikuł czasu - program dla dzieci 
20.00 Kocham kino 
21.00 Teraz wy 
21.50 Optimus-sport telegram 
22.00 Panorama 
22.35 Kocham kino „Tabu"-filmfab.prod.polsklej/1987 r./reż. An-

drzej Barański, wyk. Grażyna Szapołowska, Bernardeta Ma-
chała-Krzemińska, Krzysztof Gosztyła 

0.25 Świat filmu animowanego 
1.0 Zakończenie programu 

POLSAT 
6.00 Poranek z POLSATEM 
7.55 Informacje poranne 
8.00 Batman, serial animowany (powt.) 
8.30 Powrót Supermana, serial prod. USA (powt.) 
9.30 Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej 

10.30 Drużyna A, serial prod. USA (powt.) 
11.30 Nowe przygody Robin Hooda, serial prod. USA (powt.) 
12.30 Idź na całość - gra telewizyjna 
13.30 Piraci - gra telewizyjna 
14.00 T. Drozda - dyżurny satyryk kraju 
14.30 Jednoręki bandyta - gra telewizyjna 
15.00 Gdzie się podziała Carmen Sandiego?, serial animowany 
15.25 Bractwo Białego Orła 
15.30 Małolata - program dla młodzieży 
16.00 Informacje 
16.15 Kalambury 
16.45 Nieustraszony, serial prod. USA 
17.45 Karolina w mieście, serial prod. 
18.15 Świat według Bundych, serial prod. USA 
18.45 Informacje 
19.00 Renegat, serial prod. USA w przerwie około 19.25 

prognoza pogody 
19.55 Raki ciernistych krzewów - brakujące lata, serial prod. USA 
21.00 Ostry dyżur III, serial prod. USA około 20.55 losowanie LOTTO 
22:00 Gliniarz i prokurator, serial prod. 
23.00 Informacje i biznes informacje 
23.30 Telewizyjne Biuro Śledcze - program Interwencyjny 
23.55 Motowiadomoścl 
00.30 Muzyka 
03.00 Pożegnanie 

JEST NASZA GAZETA 



BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI >>CARDOM<< 

K ę d z i e r z y n - K o ź l e ul. Świerczewskiego 14 tel. 83 72 04 

K U P N O - S P R Z E D A Ż = Z A M I A N A = 

M I E S Z K A N I A - S S t B m y " -" Ł 0 K A L E - D Z I A Ł K I 

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ I NOTARIALNĄ 

Mieszkania: 

1. K-K - 38 m2,1 pokojowe, \ piętro, Kędzierzyn, cena 42 tys. 

2. K-K-39 m2,1 pokojowe, II) piętro, Pogorzelec, cena53 tys. 
3. K-K - 40 m2,1 pokojowe, I piętro, centrum, cena 4F tys. 
4. K-K - 40 m2,1 pokojowe, pokój podzielny, parter, cen-
trum, telefon, cena 43 tys. 
5. K-K - 46 m2, 2 pokojowe, parter, telefon, Kędzierzyn, 
cena 52 tys. 
6. K-K - 46 m2,2 pokojowe, II piętro, Koźle, wys. standard, 
cena 52 tys. 
7. K-K - 47 m2,2 pokojowe, I piętro, do rem., Kędzierzyn, 
cena 47 tys. 

8. K-K - 48 m2,2 pokojowe, II piętro, umeblowane, Kędzie-
rzyn, cena 60 tys. 

9. K-K- 49 m2,3 pokojowe, VI piętro, Kędzierzyn cena 58 tys. 
10. K-K - 52 m2,2 pokojowe, IV piętro, Koźle, cena 55 tys. 
11. K-K - 59 m2, 3 pokojowe, I piętro, Koźle, cena 65 tys. 
12. K-K- 63 in2,3 pokojowe, VI piętror Kędzierzyn, cena 95 tys. 
13. K-K - 63 m2, 3 pokojowe, II piętro, Kędzierzyn, cena 
70 tys. 
14. K-K - 73 m2, 4 pokojowe, I pî  działka 5a, Koźle, 
cena 50 tys. 
15. K-K- 78 m2,4 pokojowe, parter, Pogorzelec, cena 72 ty. 
16. K-K - 83 m2,3 pokojowe, I piętro, Klodnica, cena 65 tys. 
17. K-K-100 m2,4 pokojowe, parter, działka 6a, cena -10 tys. 
18. K-K -116 m2, 4 pokojowe, II piętro, dziaika 5a, cena 
70 tys. 
19. Racibórz - 42 m2, 2 pokojowe, VI piętro, cena 39 tys. 
Uwaga! Kupimy pilnie mieszkanie 2 pokojowe, par-
ter, I piętro w Koźlu w cenie do 40 tys. 

Domy: 
1. K-K - nowy dom, 200 m2, komfortowy z wyposażeniem, 
dz. 5a, cena 300 tys. 

2.K-K- segment szeregówki, 160 m2, do remontu, działka 
9a, cena 100 tys. 
3. K-K - segment szeregówki 200 m2, dz. 2,5a (Azoty), 
cena 120 tys. 
4. K-K -1/2 domu, 150 m2, garaż, działka 15a, cena 120 s. 
5. K-K - segment szeregówki, 130 m2, do zamie zkania, 
działka 2,5a, cena 150 tys. 
6. K-K -1/2 bliźniaka, 110m2, do wykończenia, działka 5a, 
cena 100 tys. 
7. K-K - dom wolnostojący, 120m2, do remontu, działka 
lOa, cena 33 tys. 

8. Cisek - dom wolnostojący, 120 m2, po r< oncie, działka 40a, 
cena 80 tys. 
9. Krapko\N, e -1/2 bliźniaka, 180 m2, garaż, działka 5a, cen-
trum, cena 100 tys. 
10. Opole - ^om, st. surov, , zam., 120 m2, działka 9a, centrum 
135 tys. 
11. Gogolin - dom wolno'«ojący, 2< m2, pełn< . .nebl. i wypo-
sażenie, działka 9a, ^ena 170 tys. 
12. k/K-K dom trzy rodzinny, 450 m2, do zamieszkania, C.O., 
działka 50a, 110 tys. 
13. K-K - dom dwurodzinny, 160 m2, do zam., C.O., działka 30a, 
cena 167 tys. 
Inne: 
1. K-K - obiekt produkcyjno biurowy, 1200 m2, działka 15a, 
cena 75 tys. 
2. K-K - rozp. budowa obiektu usługowo-handlowego, działka 
15a, cena 155 tys. 

3. k-k - obiekt produkcyjny, 200 m2, działka 20a, cena 90 tys. 
4. K-K - obiekt na dowolne wykorzystanie ?iOtel, dom 
t varowy, mieszkania) 3.000 m° , do remontu, działka 
1 l a , cena 500 tys. 
5. K-K - obiekt mieszkałno-usługowy 200 -1\2 (f*-'rowyotwar 
ty), cena 185 tys. 
6 K-K łbiekt magazynów« produl \jny 1500 m2, działka 81a, 
. n a 120 tys. 
7. k/K-K - obiekt gastronomiczno-p >szkalny, .00 m2, działka 
7a, cena 250 tys. 
8. k/K-K - kompeks budynków magazy uowo-produkcyjnych 
4000 m2, z przynależnymi gruntami 80 ha, cena 350 tys. 
9. K-K - garaż, Oś. Piasty wschód, cena 12 tys. 
Działki: 
1. K-K - działka przeznaczona pod zabudowę, 30a, cena 50 tys. 
2.K-K- działka budowlana pod segment szeregówki, 3a, cena 
40 tys. 
3. K-K - działka budowlana 7a, Żabieniec, cena 20 tys. 
4. k/K-K - działka budowlana lOa, cena 20 tys. 
5. Głuchołazy - dzinłka budowlana 40a, cena 42 tys. 
6. Prudnik - dział, budowlana 38a, cena 38 tys. 
Przyjmujemy bezpłatne oferł przedażu nieruchomości. Ku-
pimy mie^ ..ania 3,4 pokojov atr ł yjnv, nowy dom w K-K 
w cenie do 180 t> .. zł., oraz iomy różne v K-K i okulica^h 
(naj> : ętniej w Cisowej lub Sławięc. h) 

Zapewni. pel.ią obshigr prawną i notarialni.;. 

M h - f l a y - r t a a g * I 
iMMMMMu^Mm^M^ il^CMMMia 

K L E J T ^ P I W I W Y - T r N K I - FARBY 
firmy m 

mm 
>temy KOMINKOWE d a c h ó w k i 

MATERIAŁY IZOLACYIIIE 
I PROFILE DO ZABUDOWY PŁYT 

KARTONOWO-GIPSOWYCH 
• POLSKI SYSTEM WENTYLACJI "MULTIWENT" 
• TYNKI GIPSOWE 
• CHEMIA BUDOWLANA 

Wełna mineralna GULIFIBER 
Folie dachowe 
Styropian 
Płyty kartonowo-gipsowe "NORDGIPS 

Zapewniamy transport na terenie województwa oraz oferujemy 
usługi t ransportowe od 1 00 24 ton 

Wyroby ceramiczne 
Fol ie izolacyjne 
Styrosuprema 

O f e r u j e i i sSuga w z a k r e s i e ? 
• naprawa telewizji kolorowej - magnetowidy i odtwarzacze! 
• (cyfrowe) SHARP, SCHNEIDER - zes tawy satelitarne 

47-220 Kędzierzyn-Koźle u!. Kozielska 75 

t e l . 8 3 = 2 5 = 1 1 

Praca 
Poszukuję pracy w kuchni lub w han-
dlu, kontakt poprzez Redakcję, tel. 88-
66-10 
* * * \ 

\ . 

Student przyjmie zlecenie wykonania 
serwisu WWW, tel. 83-70-64 *** 

Tłumacz przysięgły j. rosyjskiego i 
esperanto, tel. 82-35-60 

Zatrudnię elektroników i informaty-
ków, tel. 83-47-05 
*** 

Szukam korepetytatora j. angielskie-
go, tel. 81-08-63 
*** 

Studentka udzieli lekcji j. włoskiego, 
tel. 83-57-82 *** 

Tanio i solidnie - kompleksowe remon-
ty mieszkań, tel. 032 230-33-61 
*** 

Agencja artystyczna poszukuje od za-
raz osób chętnych do współpracy na 
umowę zlecenie. Bliższe informacje pod 
numerem telefonu 81-05-29 )od pon. do 
piątkul6.00 - 22.00 i sob., niedz. od 10.00 
- 22.00) *** 

Praca chałupnicza, z dostawą i odbio-
rem od zachodnich firm. Oferta aktual-
na jest na cały kraj. Te. 074 - 253-29-68. 
Czekam. *** 

Kobieta poszukuje pracy jako opie-
kunka do dziecka, kontakt, ul. Leszka 
Białego 2a/14 

Zatrudnię osoby do pracy w charakte-
rze inkasentów parkingowych w Koźlu 
tel. 81-95-86 

Pisanie - prac, tekstów różnego rodza-
ju na komputerze, tel. 82-45-05 po godz. 
16.00 *•* 

Różne 
Sprzedam tanio żeliwne kaloryfery (1 
żeberko 6 zł), tel. 82-14-47 do 17.00 *•* 

Sprzedam zamrażarkę „Pingwin 100" 
3 szuflady, stan b. dobry, cena do uzgod-
nienia, tel 83-73-84, po godz. 15.00 

Tanio sprzedam wózek dziecięcy oraz 
inne akcesoria niemowlęce w b. do-
brym stanie, tel. grzecz. 83-22-43 
**• 
Sprzedam komplet 31 szt eneyklop 
dii Gutenberga, or<i/ 20 szt. kaset video, 
tanio, cena do uzgodnienia. 
Pilnie podejmę pracę w kuchni lub han 
dlu 

Teresa Machnik K-K ul. Dąbrowszcza-
ków 3a 
*** 

Tele - randka, zgłoszenia bezpłatne, tel 
81-81-22 

• •** 

Sprzedam komputer AMIGA 500 1,3 
MB, joystick, mysz, 20 dyskietek, modu-
lator TV, literatura, cena ok. 370 zł., tel. 
83 - 22- 81. *** v 

Meble holenderskie - komplety wypo-
czynkowe. Bardzo tanio! Tel. 81-51-70. 
**• 
Sprzedam eleganckie futro z piżma-
ków, tel. 81-88-50 po 20.00 
*** 
Leczenie bez lekarstw, testy alergicz-
ne i odczulan ia, Zdro - Med, tel. 81-95-
66 * * * 

Solarium - ul. Gagarina lc/1 

Nieruchomości 
W zamian za 2 - pokojowe mieszkanie 
do wynajęcia na oś. Piasty odstąpię 1 
pokojowe na oś. MDM, tel.83-34-36 po 
godz. 17.00 *** 

Zamienię mieszkanie 2 pokojowe (38 

m2) z jasną kuchnią na ' ^ętrze (Bla-

chownia) na3polwjowe (w Blachowni) 
tel. 88-66-10 do 14.00 *•* 

Sprzedam mieszkanie w K-Koźlu, tel. 
83-16-66 *** 

Zamienię mieszkanie lękatorskie 2 
pokoje, widna kuchnia (38 m2) na więk-
sze 3-4 pokojowe, tel. 83-56-92 w. 56 w 
godz. 7.00 -15.00 *** 

Kupię mi» tkanie do 50m2, dwupoko-
jowe lub trzypok we. Tel. 82-58-89 

Mieszkanie komunalne w Koźlu 
67m2,2 pokoje, stare budownictwo, za-
mieni'* na 2 pokoje w bloku (najchetniej 
w Koźlu), tel. 82 "7-43. 

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 63 
m2 II piętro, te. 81-78-89 po 18.00. *** 

Obiekt na każdą działalność (600m2) 
w Januszkowicach wynajmę lub sprze-
dam, tel. 83-22-39 po 15.30 
*** 

Wydzierżawię pawilon handlowy 
(40m2), tel. 83-80-61 *** 

Wydzierżawię bar piwny, tel. 83-80-61 *** 

Różne 
Odsprzedam „Świat Wiedzy" NR od 
1 do 60, cena do uzgodnienia, tel. ttJ-51-
57 

Owczarki niemieckie 10 tygodniowe 
sprzedam, cena J00 zł, tel. 874-150 po 
17.00 
kh* 

Sprzedam za symboliczną sumę 
szczenięta jamniki- tylko dobrym opie-
kunom, tel.83-81-83 w godz. 9-17.00 

Firma STOP z Prószkowa oferuje po-
wodzianą tapety firmy RASCH w cenie 
1 zł za rolkę. Tapety dostępne są w skle-
pie B&M, ul. Czerwińskiego (Koźle-
PKS), ul. Wojska Pol. 6 (pawilon handlo-
wy ARKA), ilość rolek ograniczona. 

DIECEZJALNE RADIO <QÓRA ŚW. A N N Y 
45-005 Opole, pl. Katedra lny 4 

tel.: (0-77) 53-83-83. 53-87-87, f a x : 5 3 - 7 9 - 4 8 

# ZAKŁAD P 
Iwona Gwóźdź 

ul. Racławicka 6 
47-200 K-Koźle, 

tel. (077) 82 49 67, 
tel. całodobowy: 82 34 23 

KONKURENCYJNE CENY 

Zakład świadczy usługi całą 
dobę w kraju i za granicą: 

+ kompleksowa org. pogrzebów 
+ przewozy autokarawanem 
+ usługi cmentarne 
+ usługi kamieniarskie 
+ pomniki, grobowce. nagrobki 

B U D O M l X 
to .o . 

t e W o ™ K ^ T ? ' U L ż o r s k a 2 0 
tel. (077) 853041 do 3; fax ( 077 ) 852521 

POLECAMY 
1. Płyty "Żerań" wszystkich typorozmiarów 
2. Kręgi <j>800, 4>1000 <bl200 A ^ J n , 
3. Krawężniki d r o g o w e 7 o b n l t l ^ t P 0 ^ ™ 
4. Bloczki żw i ro be to no we trawnikowe. 
5. Więźby dachowe i podłogi 
6. Tarcicę iglastą i suchą w D e ł n v m « ^ 
7. Wyroby s.olarsWe, i S S e T a S T ^ 
Przyjmujemy do realizacji roboty budowla* „ 
c.o„ wodociągowo-kanalizacyjne i gazowe lnsta^cyjne, elektryce 

-^^^ĄmOJ^TNIEDOŚWIADCZENIE 

REKLAMA-OGŁOSZENIA 
JEST NASZA GAZETA 
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P o l i c j a 
Komenda Rejonowa 
ui. Wojska Polskiego 18 
posterunki 
Koźle 
Bierawa 
Zdzieszowice 
Reńska Wieś 
Cisek 
Blachownia 

S r a ż M i e j s k a 
ul. Piramowicza 32 

S t r a ż P o ż a r n a 
Koźle ul. Kraszewskiego 12 
Azoty (osiedle) 

P o g o t o w i a 

83-50-81 

82-21-03 
87-21-97 

84-42-07, 84-25-27 
82-01-00 
87-11-97 
88-65-00 

82-24-37 

ul. Roosevelta 4 
Gazowe 
ul. Grunwaldzka 67 
Energetyczne ul. Stalmacha 
Wodociągowe 
Wodno - kanalizacyjne, ul. Grunwaldzka 

82-33-78 
81-23-66 

9 9 9 

82-21-09 
992 
8347-31 
83-42-64 
994 
6783-22-92 

„ T y t a n " i p a r i c i n g s t r z e ż o n y 2 4 h 
8 3 - 7 4 - 5 3 , 8 3 - 7 4 - 4 1 

Klub AA ul. Kozielska 83-46-93 
( o ś . L e ś n a ) , 8 ° ° - 2 D P ° 

t e l . 8 3 - 8 2 - 8 6 

I n f o r m a c j a P K P , P K S 
inf. PKP 83-59-84 
Inf. PKS 82-15-15 

S z p i t a l e 
Nr 1 ul. Roosevelta 4 82-28-82 
Nr 2 ul. Dr. Judyma 4 83-50-61 
Nr 3 ul. Orkana 15 83-32-07 

P r z y c h o d n i e R e j o n o w e 
Nr 1 ul. Anny 11 
Nr 2 ul. Harcerska 11 
Nr 3 ul. Kozielska 11 
Nr 4 PI. Gwardii Ludowej 
Nr 5 PI. Wagnera T 
Nr 7 ul. Ciasna 1 
Nr 8 ul Ściegiennego 4 
Nr 9 ul. Waryńskiego 2 
Nr 10 os. Piastów 

T e l e k o m u n i k a c j a 

82-28-14 
83-37-60, 83-43-11 

8346-93 
83-55-21 
82-26-86 
8341-16 
83-24-13 
81-38-81 
8340-02 

Zamawianie rozmów 
Reklamacje i odwołania 
Nadawanie telegramów przez te!. 
Biuro zleceń 
Połączenia z siecią radiotelefoniczną 
Zgłaszanie uszkodzeń ap. wrzutowych 
Interwencyjne Biuro Napraw Tel. 
Zgłaszanie uszkodzeń teleksów Opole 918 
Biuro numerów 
Informacja i reklamacja rach. tel. 
Zegarynka 
Horoskop 
Budzenie 

900 
909 
905 
913,917 
975 
980 
83-39-14 

913 
956 
926 
927 
900 

K u l t u r a 
MOK ul. Świerczewskiego 
Kino „Chemik8 

Dom Kultury „Koźle8 ul. Skarbowa 
„Lech" ul. Wyzwolenia 7 
„Komes" os. Piastów 
Muzeum + Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 

83-40-57, 83-44-51 
83-29-25 

82-35-69, 82-61-03 
88-64-75 
83-45-78 
82-36-86 

B i b l i o t e k i 
Biblioteka Pedagogiczna ul. Piastowska 20 82-37-97 
Miejska Biblioteka Publiczna Rynek 3 82-32-25 
Filia nr 1 ul. Słowackiego 6 83-25-71 
Filia nr 2 ul. Harcerska 12a/1 
Filia nr 4 ul. Wyzwolenia 7 88-64-75 
Filia nr5ul.Damrota 32 83-J0-72 
Filia nr 6 ul. Sucharskiego 19 
Filia nr 8 ul. Batorego 32 
Filia nr 9 ul. Fredry 
Filia nr 10 ul. Krasickiego 1 
Filia nr 11 ul.K. Wielkiego 7 83-20-71 
Filia nr 12 ul. Świerczewskiego 27 83-23-41 
Filia nr 13 ul. Nowotki 6 81-30-67 

S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a 
Zarząd Spółdzielni ul. 9 Maja 6 83-32-36 
Admin. Os. 25 - Lecia 
ul. Harcerska 9 83-24-26, 83-55-01 
Adm os. Leśne ul. Bema 13 83-32-39 
Adm. os. Powstańców Śl. 
ul. Królowej Jadwigi 10 83-32-14 
Adm os. Piasty 
ul. Bolesława Śmiałego 4 83-33-42, 83-21-31 

Adm. os. Jedność 
ul. Konopnickiej 2 82-20-11 

U r z ę d y 
Urząd Miasta ul. Piramowicza 32 82-11-13 
Urząd Rejonowy ul. Wolności 83-31-16, 83-31-18 
Urząd Skarbowy ul. Piotra Skargi 83-79-88, 83-27-10 
Urząd Celny 83-72-20 
Urząd Paszportowy 83-32-76 
Rejonowy Urząd Pracy PI. Wolności 83-58-82, 83-44-05 
ZUS ul. Piotra Skargi 83-33-21,83-40-93 
Sąd Rejonowy ul. Sądowa 6 82-18-81 
Prokuratura Rejonowa ul. Sądowa 6 82-25-64 

P a r a f i e R z y m s k o - K a t o l i c k i e 
ul. Ligonia 22 83-58-06 
ul. Dr. Judyma 12 83-49-02 
ul. Fredry 34 83-25-07 
ul. Kłodnicka 2 82-39-27 
ul. B. Krzywoustego 83-73-50, 83-36-95 
ul. Staszica 1 83-25-05 
ul. Przyjaźni 69 8343-36 
ul.Złotnicza 12 82-39-35 
os. Zacisze 81-36-70 

U r z ę d y P o c z t o w e 
Nr 1 ul. Łukasiewicza 3 82-24-50 
Nr 3 ul. Pocztowa 82-24-13 
Nr 4 ul. Dr.Judyma 83-45-44 
Nr 5 ul. Przodowników Pracy 83-22-53 
Nr 6 ul. Kozielska 83-45-92 
Nr 7 ul. 15 Grudnia 83-46-15 
Nr 8 PI. P. Wagner 82-24-10 
Nr 9 ul. Sławięcicka 8346-33 
Nr 10 ul. Piastowska 82-20-06 
Nr 12 os. Piastów 83-33-06 

O p i e k a S p o ł e c z n a 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ui. Reja 2 83-5949 
Państwowy Dom Dziecka ul. Skarbowa 5 82-18-45 

[ R a d y O s i e d l o w e 
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Koźle Rogi 
Koźle Zachód 
Stare Miasto 
Kłodnica 
Pogorzelec 
Śródmieście 
Kuźniczki 
Azoty 
Blachownia 
Cisowa 
Miejsce Kłodnickie 
Sławięcice 
Lenartowice 
XXV-lecia 
Leśne 
Piastów 
Jedność 
Powstańców Śl. 

Władysław Haczek 
Czesław Halbiniak 
Stefan Marszewski 
Jerzy Wantuła 
Zdzisław Zynek 
Grzegorz Chudomięt 
Jacek Klimiec 
Jarosław Karski 
Włodzimierz Tałan 
Genowefa Cetera 
Krystyna Serwan 
Gerard Kurzaj 
Józef Szymaczek 
Mieczysław Tomanek 
Jan Łuczyński 
Jan Kędzierski 
Wiktor Kogut (PKP) 
Jacek John 

82-22-58 

83-20-67 
83-79-64 

83-62-94 

83-43-16 
83-31-02 
83-85-82 
83-59-32 
81-70-30 
83-78-27 
82-23-91 
83-77-02 

KULTURAŁKI KINO CHEMIK 

19 - 20, godz. 15.00-Uwolnić orkę 3, przygodowy, USA, 
od 10 lat, cena 7 zł. 

godz. 16.30, 21.00 - Bez twarzy, USA, sensacyjny, 

od 15 lat, cena 8 zl. 
godz. 19.00 - Wulkan, USA, katastrof., od 12 lat, 

cena 8 zł. 
21 - 23, godz.15.00, 16.30, 18.00 - Herkules, premiera 

krajowa, animowany b/o, USA, cena 7.50 zł. 
19.30, 22.00 - Bez twarzy, USA, sensacyjny, od 15 

lat, cena 8 zł. 

24 - 27, godz. 16.00,17.30-Herkules, polska wersja języ-
kowa, animowany, b/o, USA, cena 7.50 zl. 

19.00,21.00 - Kiler, komedia Polska, od 12 lat, cena 
8 zł. 

Uwaga! Kinoman, który 21 listopada jako pierwszy 
pojawi się przed kasą kina Chemik, otrzyma podwój-
ne, bezpłatne zaproszenie na seans filmowy. Warun-
kiem jest posiadanie aktualnego egzemplarza JNG. 
rt - . . . n 

Filmowe zapowiedzi 

„ ̂  -
Premiera krajowa. Polska wersją językowa. Reż. 

John Musker i Ron Clements. 
Twórcy pełnometrażowego filmu animowanego ze stu-

dia Walta Disneya sięgnęli do tematyki mitologicznej 
i przedstawili pełne napięcia i humoru przygody herosa, 
który zmaga się z zaciętym wrogiem swego ojca Zeusa, 
mrocznym Hadesem* Twórcy swobodnie wykorzystali 
motywy zaczerpnięte z mitologii, nadali im za to ciekawą 
oprawę plastyczną i muzyczną, nawiązującą do stylu mu-
zyki gospel. W efekcie powstał film przywodzący na myśl 
klasycznego już „Aladyna": efektowny, dynamiczny, pełen 
rozmachu i nie pozbawiony elementów satyrycznych, ad-
resowanych do dorosłego widza. Kiler 

Reż. Juliusz Machulski. Wyk.: Cezary Pazura, Ja-
nusz Rewiński, Marek Kondrat, Jan Englert, Katarzy-
na Figura. 

Specjalna rola gościnna: Jerzy Stuhr. 

Kiler, to komedia sensacyjna opowiadająca o słynnym, 
międzynarodowym, płatnym mordercy. Bohaterem filmu 
jest Jerzy Kiler sympatyczny, trzydziestoletni taksówkarz. 
Żyje on samotnie. Taką opinię o nim mają sąsiedzi i kole-
dzy z postoju Taxi. Pewnego dnia zostaje zdemaskowany 
i aresztowany jako profesjonalny, bezwzględny zabójca, zna-
ny pod pseudonimem „Killer", który zyskał renomę, bowiem 
zawsze działał fachowo i dyskretnie. Policji nie tylko udało 
się wpaść na jego trop, ale także znaleźć materiały wybu-
chowe i broń, z której ginęły ofiary Killera. ...Jednak „Kil-
ler" potrzebny jest środowisku przestępczemu na wolności. 
Zostaje zorganizowana akcja w wyniku której, „Killerowi" 
udaje się uciec z więzienia. Usta zamówień na mokrą robo-
tę rośnie w zastraszającym tempie... Kiler, to doskonała 
parodia kryminału, pełna błyskotliwych i dowcipnych dia-
logów, z wieloma nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Film 
opowiada o fatalnej pomyłce dochodzeniowej, w wyniku 
której życie wielu osób zmienia się diametralnie. 

Tygodnik. Redagu je zespół. Redaktor naczelny i techn iczny : Andrzej Szopiński-Wisła (tel. 88-
67-06), zastępca red. nacz. i sekretarz redakcj i Zofia Wisła (tel. 88-66-10), Macie) Modzelewski, 
Tadeusz Witko, Florian Wltoń. Stała wspó łp raca : Zenona Kuś, Janusz Łabuś, Katarzyna Ostrow-
ska, Janusz Siedlaczek, Stanisław Śmigielski, Wiktor Sobierajski, Andrzej Urbanowicz, Ewa Wier-
na. Fotoreporter Marceli Popek. Biuro Reklam Anna Skorecka. Oprać . komp. reklam Józef Stein 

Adres redakcj i i b iura reklam: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul, Wyzwolenia 1, Hotel „Lech" pok. 313: 
tel. 88-60-44, te l . / fax 88-60-45. 

W y d a w c a : Fundac ja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „REHAVITA": dyrektor Jerzy Mrożek. 
Druk Zakłady Graficzne „ROLA - PRESS", Opole ul. Wspólna 26. Skład komputerowy Agenc ja Rekla-
m o w a JdHinuMATUUA, Opo le ul. Wspólna 26, tel. (077) 57- 43 - 65,57-35 - 43 w. 35. 

Redakc ja nie zwraca ma te r i a łów nie zamówionych . Zastrzegamy sobie p r a w o d o skracania 
tekstów, a także d o k o n y w a n i a zmian tytu łów. Za treść ogłoszeń redakc ja nie o d p o w i a d a . 
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Z p r a s y , r a d i a , telewizji c o d z i e n n i e d o w i a d u j e m y s i ę o dokonywanych kradzieżach, 
napadach, zabójstwach i innych tego typu czynach. 

Otaczający świat staje się coraz 

brutalniejszy, niebezpieczny dla nas 

samych, naszych rodzin i mienia. 
Wieczorny spacer, szczególnie te-
raz, gdy tak wcześnie zapada zmrok, 
połączony jest obecnie z całkiem re-
alnym zagrożeniem. Najgorsze zaś 
jest to, że nie wiadomo skąd nadej-
dzie atak. 

dzy różnymi służbami, sieci infor-
macyjnej i temu podobnych działa-
niach. Nie może bowiem dochodzić 
do sytuacji, gdzie na przykład agen-
cja ochraniająca imprezę w obiek-
cie zamkniętym zgłaszając napad 
rabunkowy dokonany poza nim sły-
szy odpowiedź: „ A wy od czego tam 
jesteście". Jurysdykcja tego typu 

wania wskazujące natychmiast każ-
de zaktywowanie się podłączonego 
do nich alarmu umieszczonego 
w sklepie, firmie, czy banku. Poza 
tym pracują w nich świetnie wy-
szkoleni ludzie, mogący w dużym 
stopniu ułatwić pracę policji poprzez 
na przykład zabezpieczenie miejsca, 
w którym dokonane zostało włama-

Napastnikiem równie dobrze 
może być nadchodzący z naprze-
ciwka barczysty mężczyzna jak i 
grupa wyrostków, okupująca sto-
jącą przed blokiem lub w parku 
ławkę. Z tej też przyczyny więk-
sze są wymagania stawiane służ-
bom porządkowym: policji, stra-
ży miejskiej. Szczególnie ta pierw-
sza będąc państwowym organem 
mającym za zadanie zapewnienie 
porządku i ochronę społeczeństwa 
oraz mienia tak, państwowego jak 
i prywatnego, zobowiązana jest do 
sumiennego wykonywania swych 
czynności. Posiada przeznaczone na 
ten cel środki oraz kadrę, której 
przeszkolenie i wyekwipowanie jest 
opłacane z kieszeni podatnika, czyli 
każdego obywatela. Z wykonywa-
niem tych obowiązków bywa różnie. 

Nie jest moim celem rozważanie 
powodów takiego stanu rzeczy, 
choć możnaby znaleźć ich wiele. 
Konkluzja tego jest jednak prosta. 
Trzeba rozpocząć działania mają-
ce na celu obronę społeczeństwa 
przed przestępczością. Nie może 
się to jednak sprowadzać do zwięk-
szenia, aczkolwiek koniecznego, 
nakładów finansowych na policję. 
Powinno opierać się w głównej mie-
rze na rozwijaniu współpracy mię-

firm ochroniarskich obejmuje 
jedynie teren chroniony i wszel-
kie działania podejmowane przez 
nie poza nim, są niezgodne z pra-
wem. Powinien wiedzieć o tym poli-

cjant przyjmujący zgłoszenie. Jego 

impertynencja uniemożliwiła 

schwytanie sprawców, naraziła też 

poszkodowanych na dodatkowy 

stres spowodowany tak obcesowym 

potraktowaniem. W ogóle stosunek 

policji, czy raczej niektórych wyso-

kopostawionych jej funkcjonariuszy 

do agencji ochrony, jest wieloznacz-

ny. Jedne znajdują poparcie, czasa-

mi przeradzające się nawet w jaw-

ną agitację na ich rzecz, zaś inne 

spotykają się z ostracyzmem. Nie 

wiadomo też do końca, czym to tłu-

maczyć. Czy jest to spowodowane 

jakimiś prywatnymi animozjami 

i sympatiami poszczególnych przed-

stawicieli obu służb, zważywszy, że 

agencje zakładali zazwyczaj ludzie 

wywodzący się ze środowisk byłej 

MO? A może w grę wchodzi czyn-

nik bardziej wymierny? Cały pro-

blem dziwi zwłaszcza gdy wyliczyć 

korzyści jakie niesie policji istnienie 

tego typu agencji. Stanowić mogą 

dodatkowe źródło informacji, posia-

dają bowiem częstokroć bardzo no-

woczesny sprzęt, systemy monitoro-

nie, do czasu przyjazdu ekipy docho-
dzeniowej. Brak tu więc nie tylko 
sprzeczności interesów, ale wręcz 
wskazana byłaby ścisła współpraca 
między nimi. Korzystaliby wszyscy, 
najwięcej zaś szary obywatel. Nie 
musiałby już, wychodząc na wie-
czorny spacer do parku obawiać się, 
że zostanie napadnięty. Cała ta sy-
tuacja zaistnieć mogła, gdyż właści-
wie nie było przepisów regulujących 
w pełni status firm ochroniarskich. 

Wszystko powinno zmienić się 
w momencie wejścia w życie uchwa-
lonej 22 sierpnia 1997 r. ustawy 
0 ochronie osób i mienia. Reguluje 
ona m. in. art. 1 ust. 3: „Zasady pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie usług ochrony osób 
1 mienia", art. 1 ust. 4 : „wymagane 
kwalifikacje i uprawnienia pracow-
ników". 

Szefowie agencji nie będą już 
musieli liczyć na dobrą wolę poli-
cji, skończą się może również oskar-
żenia o zatrudnianie osób umysło-
wo chorych. Czas pokaże jak bę-
dzie wyglądało wprowadzenie usta-
wy w życie, a co za tym idzie, sto-
sunki między policją a agencjami 
ochrony. 

M. M. 

- Cześć tata. 

-A, cześć synu. 

- Gdzie ty się podziewałeś przez 

dwa tygodnie. Jafc to może być, żę 

przypadkiem spotykam cię na ulicy, 

zamiast witać u siebie na naszych 

pogawędkach? 

- Widzisz synu, wiele się zmieniło. 

Wszystko przez te gazety. Od kiedy 

zaczęły pisać prawdę... 

- To źle tata, że piszą prawdę? 

- Źle synku, źle. Jak człowiek nie 

wie, to inaczej sobie żyje. 

- Tata, co ty? 

- Czytałeś synku o pijanych rad-, 

nych, jeżdżących bezkarnie samo-

chodami? 

- Czytałem. 

- No to ja teraz na spacery z bab-

cią chodzę od piątej do siódmej rano. 

Marne szanse trafić wtedy na takie-

go. Statystyka synku. 

- Ależ to bardzo wcześnie, co bab-

cia na to? 

- O, synku! Za minutę piąta czeka 

pod drzwiami. Po szóstej rano mo: 

żemy bez problemów napić się piwa 

i pojeść cipsów. 

-1 tłoku nie ma, co tato? 

- Skądże synu, bary są pełne. Wie-

czorem przed snem, po pracy, nie 

mogą napić się piwa, to piją je rano 

przed pracą. 

- Tato i co, rano pijani do pracy? 

- No to co? Musisz mieć przy sobie 

na bramie na wszelki wypadek ta-

kie zaświadczenie od lekarza, że 

zaleca picie piwa ze względu na ka-

mienie nerkowe oraz uchwałę Rady 

Miejskiej i wszystko jest w porząd-

ku. 

- Tata rozumiem, że jest durno-

wata uchwała, ale skąd kamienie 

nerkowe? 

- Aj, synku. Z czajnika na her-

batę. 

- Tata, chyba z kranu? 

- A widziałeś kiedyś, żeby z kranu 

leciała herbata? 

-Nie. 

- To nie zadawaj głupich pytań. 

- Tato, a co z resztą dnia? 

- Po ósmej rano, bezpiecznie w 

domu, siadamy z babcią przed tele-
wizorem. Włączamy sobie obrady 
Sejmu, zakładamy na usta pamper-
sy i mamy ubaw po pachy, do obia-
du. Pampersy doskonale tłumią 
śmiech. 

- Tato, to już nie wolno się śmiać 
głośno we własnym domu? 

- Wiem tata, tak jak kiedyś Radia 

Wolnej Europy, pamiętam, opowia-

dałeś. 

- No, a kamuflaż żeby mnie kio-
skarka nie rozpoznała. Przychodzę 
do kiosku i sprytnie pytam, czy przy-
szły te właśnie gazety bo mi się pa-
pier toaletowy skończył. Ona poda-

p o g o n i e . N o , a p o d r u g i e - r o v ł e r 
muszę zaszczepić. 

- Tata, czy... ty aby jesteś na pew-
no chory na wyrostek? Rower za-
szczepić? 

- A nie czytasz gazet, synu? Sam 
pan Komendant ma szczepiony swój 
samochód. Musi chyba jakaś cho-
roba panować. Więc lepiej i ja za-
szczepię swój rower. Wiesz, że od 
władzy niczego się nie dowiesz. 

-Wolno, nie wolno, synku. Podob-

no policja może sobie dowolnie pod-

słuchiwać, kogo chce. Nie chcę być 

oskarżony o zdradę stanu. 

- Jakiego stanu, tato? 

- Na ten przykład stanu wody na 

Odrze. Ciągle szukają winnych. 

- Tato, a co ty jakiś taki przebra-

ny, twarz pomalowana..? Wyglądasz 

jak Rambo. 

- Synu, to Ty nie wiesz, że dzisiaj 

jest środa!? 

- Wiem tata i co z tego? 

- Dzisiaj wychodzi „Nasza gazeta" 

i „Nie". Czytamy ją z babcią pod 

kołdrą, w pełnej konspiracji. 

je mi z radością i dodaje bezpłatnie 

jakąś inną gazetę. I tak mam dwie 

sprawy załatwione. 

- Tata, ale ty sprytny! Ale, ale, co 

ty tu robisz przed przychodnią, na 

dodatek z rowerem? Zostawisz, 

ukradną. 
- A, nic z tego synku. Ja z rowe-

rem prosto do gabinetu, załatwić 
dwie sprawy. Po pierwsze - byłem 
tydzień temu u lekarza, bo mi wyro-
stek dokuczał. Był strajk, więc ka-
zali mi przyjść innym razem, a jak 
mi się nie podoba, to mogę to zgło-
sić na policję. Na policji Komendant 
powiedział mi, że nie zajmują się ta-

- A u babci tato wszystko w po-

rządku? 

- A tak synku, dziękuję, wszystko 

jak najlepiej. Poszła właśnie do ap-

teki zapytać, czy nie mają coś na 

przeszczepy, bo pralka nam nie chce 

chodzić. 

- O rany... pójdę już chyba tato. 

Do widzenia. 

- Do widzenia, synku. Uważaj jak 

przechodzisz przez ulicę. Nie daj się 

przejechać jakiemuś... 

- Wiem, wiem, tato. Do domu pój-

dę lasem. 
Tata i syn 

Kiedy nastąpi zawieszenie broni? 
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Ostatnie jabłko 

Zima puka już do drzwi, choć okaz owocu, którym Ewa sMa 

znowu tęsknimy do lata. Jesień Adama. Nie ma co p r a w d a węża. 
natomiast żegna nas ostatnimi ja- ani pani i pana, ale jest adio poflU' 
blkami na drzewach. Przy ul. Prze- dory, pa(!) jesieni, 
chodniej znaleźliśmy właśnie taki Tekst i zdj> ^ 

Wodowanie 
na zakręcie 

- W Koźlu Rogach tuż przy zło-
mowisku jest niebezpieczny za-
kręt. Zwykle tonie w wodzie zbie-
rającej się tam po każdym naj-
mniejszym nawet deszczu czy od-
wilży. Dzieje się tak, gdyż ulica nie 
ma w tym miejscu kratki ścieko-
wej. Kałuża zajmuje zwykle 3/4 
jezdni i kierowcy chcąc ominąć 
wodę muszą zjechać na sąsiedni 
pas. Stwarza to niebezpieczne sy-
tuacje. Jeszcze gorzej jest gdy 
chwyci mróz i taka kałuża zamar-
znie. 

mem 

Maria, Zofia, 
Barbara 

Cisowa. Wygrały kobiety. Przy-
najmniej jeśli idzie o nazewnictwo 
ulic w osiedlach dla powodzian. 
Propozycji było kilka: wykorzystać 
nazwy miast, które przyszły z po-
mocą, czy imiona bajkowych 
smerfów. Ostatecznie radni „za-
klepali" jednak imiona żeńskie. 
Nam ten pomysł się podoba. Ulica 
Barbary, Marii, czy Zofii nie stra-
ci racji bytu nawet za 20 lat. 

/Zet/ 

Działkowe 

patrole 
Blachownia Październik i listo-

pad blachowniańscy działkowicze 
zapamiętają jako tzw. czarne mie-
siące. Upłynęły one bowiem pod 
znakiem włamań do altanek. Kra-
dziono co popadnie, od cukru po-
czynając, na furtce od płotu koń-
cząc. Przy oka2ji altanki bezsen-
sownie niszczono. Jakby tego było 
mało kilka dni temu... podpalono 
jedną z nich. Działkowcy nie za-
mierzają dawać za wygraną. Po-
stanowili się zorganizować i patro-
lować nocą swoje ogródki. Może 
to ostudzi zapędy włamywaczy. 

Śmiech 
prze łzy 

Koźle. W Zespole Szkół Zawo-
dowych przy ul. Skarbowej ktoś 
13 listopada zabawiał się gazem 
łzawiącym. Przypuszczalnie nie był 
to żaden z profesorów...Dowcipniś 
ubawił społeczność uczniowską 
do łez. Następnym razem polecam 
gaz rozweselający. Efekt murowa-
ny, a mniej przykrości. 

mem 

Fizjologia 
w kropce 

Kędzierzyn. Na skwerku przy ul. 
Świerczewskiego naprzeciw dworca 
PKP, znajduje się podziemna budow-
la, która kiedyś była miejskim szale-
tem. Od wielu lat nieczynny obiekt 
niszczeje, stanowiąc jednocześnie 
zagrożenie. Coś z tym przybytkiem 
należałoby zrobić. Odbudować, jeśli 
jest to jeszcze możliwe, gdyż miastu 
przydałby się taki przybytek (obec-
nie pozostają jedynie toalety dworco-
we) . Drugim możliwym rozwiąza-
niem jest wyburzenie go. Całość 
można zasypać ziemią i posiać trawą. 
Ładnie, czysto i bezpiecznie. Jak 
dotąd UM nie zauważył tego proble-
mu. Pewnie dlatego, że będąc pod 
ziemią nie rzuca się w oczy. 

mem 

Powodzianom 
okno na świat 

Miasto, Remont domu to rzecz bardzo kosztowna. Zwłaszcza 
jeżeli został zniszczony wraz z całym dobytkiem. Po lipcowej 
powodzi wiele jest takich. Dlatego też wszelka pomoc jest mile 
widziana. Z taką właśnie inicjatywą wystąpił TadeuszTrybułow-
ski. Oferuje okna dla powodzian gratis: 6 o wymiarach 180x140, 
oszklonych, trzy skrzydłowych, 4 o wymiarach 180x110 skrzy-
dłowe, 4 skrzydła drzwi balkonowych bez ram, skrzydła okien 
o wymiarach 140x180 bez ram. 

Zainteresowani mogą kontaktować się pod adresem K-K, 
ul. Wyspiańskiego 30 b, lub pod tel. 82-56-62. 

fftłtlti , 
y 

Blachownia. Dzieci z tego osie-
dla długo chodziły do szkoły błot-
nistą, polną drogą. Wreszcie uda-
ło się doprowadzić do położenia 

Chodnik 
dla dzieci 

chodnika z prawdziwego zdarze-
nia. Dlatego teraz wszyscy miesz-
kańcy pilnują, aby nikt go nie de-
molował. A jednak bywa, że jakiś 
nawiedzony kierowca, jakimś cu-
dem wjeżdża ciężkim samocho-
dem i jak gdyby nigdy nic, pira-
tuje sobie niczym na autostradzie. 
Ostatnio takiego pirata przydyba-
no wieczorową porą. Było ciemno 
więc nie ma pewności co do mar-
ki samochodu, ale numer rejestra-
cyjny odczytaliśmy bezbłędnie -
OES 9623. Wstydź się pan. 

/ * / 

Piechotą 
do domu 

Cisowa. Powoli do nowych 
domków wprowadzają się pierw-
si powodzianie. Nareszcie własny, 
suchy kąt. Radości nie mąci na-
wet brak ulic i konieczność 
grzęźnięcia w sporym błocie. 
Martwi jednak poważnie fakt, że 
ostatni autobus MZK linii 9, jedy-
nej która prowadzi do Cisowej, 
odjeżdża spod kędzierzyńskiego 
dworca PKP o godz. 19.55. Co 
potem? Własny środek lokomocji 
lub nogi? 

Mamy nadzieję, że MZK stanie 
na wysokości zadania i pomyśli 
choćby o tych wracających z dru-
giej zmiany. Będzie ich zapewne 
teraz znacznie więcej, niż do tej 
pory. 

Szkło solą w oku 

Kłodnica. Dom nr 33 przy ul. ną z szyb. Było to zapewne naj-
Szymanowskiego cieszył się nowo większe życiowe osiągnięcie tego 
wstawionymi oknami. Niestety nie wyznawcy nowej estetyki. Szkoda 
długo. Komuś widocznie prze- tylko, że nie zostawił gotówki na 
szkadzało, że otwory okienne nie ponowne wprawienie szyby, 
zionęły już pustką, więc wybił jed- mem 

L e n a r t o w i c e . Choć przez osie-
dle nie biegnie trasa żadnego zna-
nego rajdu, mimo to prędkości 
jakie rozwijają przejeżdżający 

Gaz 
do dechy 

przez nie kierowcy kwalifikują ich 
do udziału w tego typu zmaga-
niach. To bardzo niebezpieczne -
szczególnie dla dzieci. A wystar-
czy znak ograniczenia prędkości 
w odpowiednim miejscu i patrol 
policji z radarem co jakiś czas. 
Kilka mandatów ostudzi zapewne 
temperament naszych rajdowców. 

mem 

Żwir 
zamiast 
pszenicy 

Koźle Rogi. Rolnicy uskarżaja 
się, że nikt nie zajął się jeszcze 
usuwaniem żwiru naniesionego 
na pola podczas powodzi Jest go 
tak dużo, że ziemia w wielu miej 
scach nie nadaje się w tym mo-
mencie do uprawy. 

IHBfi] 

Powodzi 
nie będzie 

W piątek ogłoszone zostało w K-K 
pogotowie przeciwpowodziowe. W 
Odrze brakowało 70 cm do stanu 
alarmowego. J. WanbuM sekretarz 
UM; - Sytuacja jest niegroźna. Notu-
jemy już spadek. Nawet tam, gdzie 
wały są załatane, gdyby woda pode-
s^a-powinny wytrzymać. Stan w po-
niedziałek o 6.00 w Miedoni 300 cm, 
Koźle: górny bieg 418 cm, dolny bieg 
258 cm. Możemy spać spokojnie. 

tftfZffl 

Upragniona 
kratka 

Miejsce Kłodnickie0 Przez 
ostatnich kilka dni zdrowo popa 
dało. Wiadomo listopad. Jesień 
w pełni i już niestety nie złota. Ka 
łuże w takim przypadku, to nic co 
mogłoby nas zadziwić. Chyba, że 
będą tak wielkie jak ta, która się 
regularnie pojawia na ul. Czajki. 
Dzieje się tak, gdyż brakuje tutaj 
kratek ściekowych. Jest tylko 
jedna, u wylotu ulicy. A to nieste 
ty za mało. Fachowcy, którzy kia 
dli nawierzchnię stwierdzili wi 
dąć, że to wystarczy. Niestety 
mylili się. 

JEST NASZA GAZETA 

Dyżur reportera 
Nie ukrywamy, źe głosy Czytelników są dla nas cennym źró-

dłem informacji. Pod wpływem Waszych telefonów nasi dz ien -

nikarze ruszają w miasto, a potem piszą. 
W każdy poniedziałek, od godz. 12.00 do 13.30, czekamy na 

Wasze sygnały. Tel. 88-66-10. 
Redakcją 
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Trzy sezony " U Wróbla" 

Książka i UFO 
W Miejskim Ośrodku Kultury znaj-

dzie się miejsce dla każdego. Swe 
zainteresowania rozwijać tam można 
w różnego rodzaju kółkach, czy klu-
bach. Jednak największa część dzia-
łalności MOK-u organizowana jest z 
myślą o dzieciach. Tak właśnie jest 
w przypadku istniejącego od trzech 
sezonów teatrzyku „U Wróbla". Pro-
wadzi go do samego początku Anna 
Woś. Jak mówi, nie wiedziała czy uda 
się go zorganizować. Czy przyjdą 
dzieci, które będą chciały brać w tym 
udział? 

Anna Woś: - Na pierwsze spotka-
nie przybyły chyba dwie osoby. Nie 
bardzo wiedziałam co z tym fantem 
zrobić. Ale potem, to już poleciało, 
tak na zasadzie poczty pantoflowej. 
Na następne zajęcia przyszły cztery 
osoby, a potem tak jak drożdże - za-
częło się to zwielokrotniać i grupa 
urosła do sporego zespołu - około 
szesnastu osób. Zaczęłyśmy działal-
ność. 

Początki były jednak bardzo trud-
ne. Dziewczynki, z nich to bowiem 
składała się trupa - dwaj chłopcy, któ-
rzy przewinęli się przez nią wystra-
szyli się pewnie takiego „babińca" -
musiały zwalczyć w sobie opory oraz 
recytatorskie zapędy wyniesione ze 
szkoły. 

Ich opiekunka starała się otworzyć 
je, nauczyć grać całym ciałem, wczu-
wać się w odgrywaną kwestię. Nad 
tym praktycznie skupiały się przez 
pierwszy rok swojej działalności. Na 
początku wzięły na warsztat małą etiu-
dę. Była to taka trochę przewrotna 
scenka o smoku wawelskim autor-
stwa Wandy Chotomskiej. Wybra-
ły ją, gdyż nie była to typowa legen-
da. Stała się więc ich pierwszą próbą 
sił. Sprawdzianem tego czego nauczy-
ły się w czasie zajęć. Działalność te-
atrzyku zaczęła się rozwijać. Robiły 
na przykład słuchowiska radiowe dla 
radia Vanessa z Raciborza. W miarę 
upływu czasu dziewczyny rozkręca-
ły się coraz więcej grały. To, że nie 
było w teatrzyku żadnego chłopaka 
sprawiało, że musiały odgrywać rów-
nież role męskie. 

Anna Woś: - „Bywa to kłopotliwe 
ba są już takie dziewczyny, które zo-

stały wręcz przypinane do męskich 
ról i buntują się. Mówią, że chcą tro-
chę pograć kobiety." 

Ich praca zaowocowała wreszcie na 
Przeglądzie Dziecięcych Teatrów 
Amatorskich w Strzelcach Opolskich. 
Za wystawioną tam „Straszną klasą" 

sze właśnie sztukę. Możliwe, że sta-
nie się etatową pisarką teatrzyku, 
marzą bowiem o tym żeby ktoś two-
rzył dla nich. Grupie pomaga bardzo 
plastyk Leszek Panic. Większość 
jednak rzeczy robią same tzw. domo-
wym sposobem. Perfekcjonizm gru-

otrzymały wyróżnienie. Były też na 
przeglądzie jasełek Herody 97 w 
Lewinie Brzeskim. Mimo silnej kon-
kurencji zdołały pokazać, że coś po-
trafią. Tym razem nagrodzona zosta-
ła jednak tylko oprawa plastyczna 
autorstwa Doroty Czaj. Mimo, że 
wspaniałą rzeczą jest zdobywanie 
nagród młode aktorki pragną głównie 
bawić się. podpatrują jednak innych, 
żeby uczyć się wciąż nowych rzeczy 
i nie popełniać błędów. 

Występują głównie na lokalnych 
imprezach typu dzień wagarowicza, 
czy mikołajki. Wzięły też udział w 
Wielkiej Orkiestrze świątecznej Po-
mocy. Grają dla przedszkoli i szkół. 
Prowadząca je pani Woś robi z po-
trzeby serca: - „Tu niewiele się dzie-
je. Te dzieci popołudniem mają tyl-
ko telewizor i komputer. Myślę, że 
gdy da się jakąś propozycję to ktoś 
przyjdzie i będzie chciał raz, że po-
być w grupie co jest bardzo ważne. 
To też sposób spędzania czasu". 

Ich głównym problemem jest trud-
ność z dotarciem do tekstów które 
mogłyby grać. Zazwyczaj opiekunka 
przygotowuje propozycje a dziew-
czyny wybierają z nich coś. Natomiast 
jedna z nich Hanna Dubielc2yk pi-

py poznać po sposobie w jaki wycho-
dzą z opresji na scenie. Gdy przed 
wakacjami wystawiały „Czerwonego 
kapturka" musiały się naprawdę „na-
pocić". Akcja szła bardzo wartko. 
Gęsto zmieniały role musiały się 
więc szybko przebierać a w panują-
cym za kulisami nieładzie trudno 
było odnaleźć cokolwiek. W pewnym 
momencie okazało się, że nie ma 
ważnego rekwizytu - talerza imitują-
cego ufo. Wtedy ktoś wpadł na pomy-
sł żeby zamiast nim rzucić książką. 
Udało się. Widzowie niczego nie za-
uważyli. Teraz wszystkie śmieją się 
z tego. Było to jednak możliwe tylko 
i wyłącznie dzięki temu, że na pró-
bach uczą się improwizacji. Obecnie 
w teatrzyku pozostała ta najwierniej-
sza grupa. Są to: Hanna Bubiel-
czyk, Anna Wojciechowska, Iwo-
na Gąrza, Agata Wojnicka, Mar-
ta Leja, Sonia Zielińska, Katarzy-
na Pawliszyn i Magdalena Schat 
Życzę im dalszych sukcesów i wielu 
jeszcze przyjemnych chwil spędzo-
nych w swoim towarzystwie. Niech 
muza nas nie opuszcza. 

Maciej Modzelewski 

Ruina 
nad głową 

Na trasie autobusów MZK linii 
5 ze Sławięcic do Kędzierzyna, na 
wysokości bloków przy ul. Dą-
browszczaków stoi przystanek. 
Trudno byłoby jednak skorzystać 

z niego w niepogodę. Jest stary 
i bardzo zniszczony. W ławce bra-
kuje jednej deski, ktoś pożyczył 
sobie fragment daszku. W całym 
mieście możemy korzystać z pięk-
nych, nowoczesnych przystan-
ków. Tu też przydałby się taki. 

mem 

Betonowy 
Na osiedlu Piastów przy ulicy 

Świerczewskiego, obok parkingu 
strzeżonego, od pewnego czasu 
leży złamany betonowy słup latar-
ni. Nie jest to z pewnością najwięk-
szy problem naszego miasta, jed-
nak w życiu jak to w życiu, najbar-
dziej rażą szczegóły. Może więc 
ktoś się zainteresuje tą sprawą i w 
ramach obowiązków, usunie wąt-
pliwą ozdobę. mem 

Tegoroczne Studium Pomatu-
ralne kończy 9 dziewcząt, które 
mają za sobą już liceum ogólno-

Wspaniałe 
kształcące. Po ukończeniu prakty-
ki - będą pełnowartościowymi dy-
plomowanymi pielęgniarkami, 
z możliwością kontynuowania na-
uki na studiach wyższych. Trzy 
z tej grupy, mają zresztą taki za-
miar. Pozostałe panie zamierzają 
podjąć pracę. Aktualnie odbywa-
ją szkolenia praktyczne, pod 
okiem Krystyny Kamińskiej. 

-Jestem bardzo zadowolona z tej 

grupy. To wspaniałe dziewczęta. 
Myślę, że pracodawcy będą z nich 
zadowoleni. Bardzo chciałabym, 

dziewczęta 
aby te które nie idą na studia zdo-
były po szkole dobrą pracę. 

W ramach praktyk dziewczęta 
odwiedzają placówki medyczne 
tego miasta. Były także w klubie 
HDK w Blachowni. Przy ciastku 
i herbacie gawędziły z prezesem 
m.in. o kłopotach wynikających 
z coraz powszechniejszego niedo-
boru krwi. 

Tekst i zdj. /z/ 

Trzeźwe spojrzenie 
na pijane zdarzenie 
Pochmurny listopadowy ranek. 

Stoimy z SAS-em przy ulicy Piotra 
Skargi. Rozglądamy się. Są już, 
czy nie? Trzynasty. Oby nie był pe-
chowy. Zaczęło siąpić. Jest zimno 
i nieprzyjemnie, a głównych boha-
terów spektaklu nie widać. Dzie-
wiąta. Nagle pojawiają się na rogu 
Skargi i Bema. Podchodzimy. SAS 
szykuje aparat. Stajemy nieopo-
dal. Mamy przed sobą całą czwór-
kę. Jest więc pani sędzina, proto-
kolantka, adwokat i najważniejszy 

dalił się. Zostałem sam na placu 
boju. Tu właśnie po wódzi jechał 
samochodem radny Religa. 

Wizja lokalna. Brzmi interesują-
co. W rzeczywistości nie ma w tym 
nic ciekawego. Z tego miejsca 
widać, a z tamtego nie. Tam zaś 
jest drzewo, ale tu nie ma. I dalej 
w tym stylu. Trzeba oddać honor 
adwokatowi. Był w tych bada-
niach bardzo skrupulatny, nie 
przepuścił żadnemu szczegółowi. 
Widać, że to stary wyga, zaharto-

- Jan Religa. Zrazu niezauważeni 
stajemy się prędko przedmiotem 
zainteresowania. 

-A panowie co tu robią? Kim 
panowie są? 

Przedstawiamy się i pokazujemy 
legitymacje prasowe. Mecenas 
dowiedziawszy się kogo ma przed 
sobą, niepomiernie się zdenerwo-
wał. Pani sędzina przyjęła jednak 
wszystko spokojnie. Nie zwraca-
jąc uwagi na podekscytowanego 
adwokata, pouczyła nas abyśmy 
nie przeszkadzali i nie robili nota-
tek oraz zdjęć. Przystaliśmy na 
taki układ. Obrońca wykazywał 
jednak wciąż podwyższony poziom 
adrenaliny. SAS w obawie o zdro-
wie starszego w końcu pana, od-

wany w niejednej potyczce. Naj-
mniej zainteresowania wykazywał 
Jan Religa. Stwierdził widać, że 
skoro tyle osób interesowało się tą 
sprawą, to on już nie musi. Raz 
jednak wykazał się inicjatywą. 
Poszedł otworzyć swój garaż, aby 
ułatwić pracę sędzinie. Deszcz się 
wzmagał. Zakończono czynności 
i wszyscy rozeszli się w swoje stro-
ny. Wsiedliśmy z SAS-em do samo-
chodu. Po drodze minął nas Jan 
Religa. Zgarbiony, czerwonawe 
lico, podkrążone oczy... Czyżby 
kłopoty ze snem? Skażą, nie ska-
żą, skażą... Radnemu nie darują? 

Cdn. Będziemy na rozprawie. 
GREK 

Dekada w bohemie 
Wanda Wojdat - Taczalska, plastyczka nieprofe-

sjonalna, obchodzi dziesięciolecie pracy twórczej. 

Z tej okazji, 14 listopada od-
była się w sali wystawowej klu-
bu NOT jej retrospektywna wy-
stawa pod tytułem „Świat 
w kolorach". Artystka maluje 
głównie pejzaże, na których wi-

prac na szczególną uwagę zasłu-
gują „Mazurskie pejzaże". Pięć 
niewielkich obrazków z wielkim 
wyczuciem stworzonych przez 
malarkę, oddaje pełen melancho-
lii klimat wieczoru pośród mazur-

dać takie motywy jak parkowa 
aleja, czy leśne ostępy. Bardzo 
ważne miejsce w jej twórczości 
zajmuje martwa natura. Tu na 
swych obrazach przedstawia bu-
kiety kwiatów - kolorowe, pełne 
fantazji. Wśród wystawionych 

skich jezior. Ciekawostkę stano-
wią trzy z nich, oparte nie na kla-
sycznym prostokącie, lecz na kole. 

Wystawę można będzie oglądać 
jeszcze do 13 grudnia. Zapraszamy. 

mem 

3 RYTM MIASTA 
JEST NASZA GAZETA 

drobiażdżek 



Duet Borzym - Matuszyk Kłamstwo goni kłamstwo 
Ostatnie spotkanie bez biurka miało 

szczególny wymiar. Gościliśmy posłów 
i senatora koalicji rządzącej w naszym 
kraju. Zauważyła to także koalicja rzą-
dząca w mieście, gdyż zjawiła się w po-
ważnym składzie. Przybyła połowa Za-
rządu Miasta wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej. 

Prezydent prosi 3wojego wroga 
o zabranie głosu. 

Jeszcze przed spotkaniem poproszo-
no nas o to, aby mógł wystąpić na nim 
prezydent Mirosław Borzym. Wyrazi-
liśmy zgodę na wręczenie listów gra-
tulacyjnych i złożenie życzeń. Nie przy-
puszczaliśmy, że nawet w tak krótkim 
wystąpieniu prezydent pozwoli sobie 
na kłamstwo, wobec naszych gości. 
Stąd warto przytoczyć treść wystąpie-
nia Mirosława Borzyma. 

M. Borzym:-Ja przepraszam, że nie 
będę uczestniczył w spotkaniu cały 
czas, rozmawiałem tu o tym z panami 
posłami. Tak się składa, że dzisiaj jest 
posiedzenie komisji... (zapomniało się 
prezydentowi jakiej), 

....jednej z naszej Rady Miasta i 
posiedzenie Zarządu Miasta w związ-
ku z budżetem. O tego typu spotka-
niach dowiaduję się tylko z gazety w 
związku z tym nie mogłem wcześniej 
zmienić stosownych swoich punktów 
programu od których jestem uzależ-
niony (...)" 

Nie dość, że prezydent nie wie-
dział jaka komisja obraduje, to nie 
wiedział również, że członkiem tej 
komisji jest senator Bogdan To-
maszek, notabene nie zaproszony 
na posiedzenie. Prezydent także 
nie zaszczycił swoją obecnością 

obrad komisji. Jako przewodniczą-
cy Zarządu Miasta powinien chy-
ba pamiętać, że właśnie dwie go-
dziny przed spotkaniem Bez Biur-
ka, zakończył obrady Zarządu Mia-
sta. Widać naszemu (przepraszam) 
prezydentowi trudno już odróżnić 
kłamstwo od prawdy. Wydaje nam się 
zresztą, że tej ostatniej jest jakby co-
raz mniej. Nie inaczej zachowali się 
przyboczni członkowie Zarządu Miasta, 
którzy swoją obecnością potwierdzili, 
iż obrady Zarządu zostały zamknięte. 
Jednak przez myśl nie przeszło ani 
M.Bierówkowej ani J.Gali, aby spro-
stować błąd prezydenta. Nauczyli się 
widać w swej pracy być zawsze „za" 
bez względu na sytuację, choć nie do 
końca. Pan prezydent wyszedł bowiem 
zaraz na nieistniejące posiedzenie Za-
rządu, oni zostali. 

Poseł Szelwicki uczy Matu-
szyka. 

Od poziomu Zarządu Miasta nie od-
biegł Przewodniczący Rady Miasta 
Emil Matuszyk. Drobnostką były 
jego głośne komentarze przy stoliku, 
przeszkadzające wypowiadającym się 
parlamentarzystom. Moglibyśmy 
znieść wyrywanie się do mikrofonu 
i przerywanie wypowiedzi posłów, 
gdyż niejednokrotnie obserwowali-
śmy to w czasie obrad sesji. Nato-
miast musimy zareagować jeśli okła-
muje się przedstawicieli parlamentu 
oraz mieszkańców. 

Oto jeden z uczestników spotkania 
poinformował o rozlewiskach popowo-
dziowych, którymi nikt się nie chce 
zająć. Bezsilność mieszkańców wobec 
braku reakcji władz miejskich, do któ-

rych w tej sprawie się zwracali, spo-
wodował jego apel do posłów. 

Franciszek Szelwicki: - Myślę, że 
mamy tu przewodniczącego Rady Mia-
sta, pana Matuszyka i w kwestii prze-
kopania rowu nie będzie potrzebny ani 
senator, ani posłowie, bo to należy do 
kompetencji służb gminnych. 

Wyrywający się do mikrofonu Emil 

dalej: - Czy poszło pismo w imieniu 
mieszkańców ? Czy poszło ? 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Emil Matuszyk: -TTAK 

Oczywiście sprawdziliśmy. Pierw-
szy telefon jaki wykonaliśmy z sa-
mego rana dnia następnego, to 
telefon do dyrektora stoczni, któ-
ry oświadczył, źe do jego zakładu 

Matuszyk ripostował:- Ja przepraszam, 
to jest teren stoczni, a nie gminy. 

Ze stoickim spokojem, zdradzają-
cym umiejętność załatwiania tego ro-
dzaju problemów społecznych poseł 
Szelwicki zapytał: - Czy poszło pismo 
z Rady Miasta do stoczni, że jest taka a 
nie inna sytuacja i jaka jest odpowiedź? 

E.Matuszyk, odkrywczo i zdecydo-
wanie: - Rada nie jest organem zarzą-
dzającym stocznią. 

Przewodniczący Regionu Soli-
darności F.Szelwicki cierpliwie pyta 

nie wpłynęło żadne pismo z Rady 
Miasta, a poza tym rozlewisko jest 
na terenie należącym do gminy, 
a nie do stoczni. Wiadomość tę 
potwierdził nam zdesperowany 
mieszkaniec z Koźla Rogów - zgła-
szający apel do parlamentarzy-
stów. 

Jak widać pan przewodniczący 
Rady Miasta skłamał?! 

Zachowanie takie zasługuje na kil-
ka mocnych słów, lecz znowu będzie 
się mnie podejrzewać o jakieś złośli-

wości, więc posłużę się opinią wyda-
ną przez Komisję Zakładową NSZZ 
„Solidarność" przy K.EM." Kofama" 
z końca 1992 roku, gdzie Emil Ma. 
tu szyk pełnił funkcję przewodniczą, 
cego związku. 

„ 0G .Sądziliśmy, źe nasz ubiegło 
roczny ostrzegawczy sygnał pod 
adresem Kolegi Przewodniczącego 
zostanie należycie zrozumiany 
przez działaczy Komisji Zakładowej 
„S", źe wyciągniecie wnioski i roz-
poczniecie pracę zmierzającą do 
Ukształtowania właściwych stosun-
ków współżycia między członkami 
załogi. Niestety, nasze nadzieje 
i oczekiwania nie są spełnione • 
przeciwnie pomawiacie luda pra 
wycfa, przypisujecie im nieuczci 
wość w ich działaniach społecz 
nycho Uważamy, źe takie postępo 
wanie kłóci się ze stwierdzeniem 
zawartym w naszym statucie 
„ . o. szerzenie demokratyzmu 
i uamacnianie koleżeńskiej solidar-
ności w stosunkach wzajemnych", 

Po niespełna miesiącu w związku 
z utratą resztek zaufania, bez którego 
nie można pełnić funkcji w NSZZ „So-
lidarność" -jak określili działacze Nad-
zwyczajne Walne zebranie człon-
ków „Solidarności^ odwołało prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej 
„Solidarności" Emila Matuszyka 
z funkcji. 

Działacze Solidarności z Kofamy 
poznali się na przewodniczącym naszej 
Rady już w 1992 r. Miasto poznało go 
trochę później. Poseł E Szelwicki miał 
oka^ę poznać go dopiero teraz. 

RM, 

Zarząd na strychu 
Nauczyciele 

nie zawiedli 

Wśród wielu instytucji nasze-
go miasta poszkodowanych po-
wodzią był też Zarząd Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, a wśród mieszkańców -
149 pracowników oświaty, 
w tym 51 członków związku. 

Do dziś siedziba zarządu mieści 
się w położonej na strychu powie-
larni Delegatury Oświaty. To nie 
przeszkodziło jednak grupie dzia-
łaczy skupionych przy Wandzie 
Pilch, prezesie ZO ZNP we włą-
czeniu się w organizację pomocy 
najbardziej jej potrzebującym. Już 
od 10 lipca Janina Józewicz, Ju-
lia Klityńska, Zdzisława Czupry-
na, Krystyna Ignacy, Zofia Pe-
truc, Krystyna Zapotoczna i inni, 
zaczęli rozpoznawać potrzeby i przy-
gotowywać wsparcie. 

Pomyślano więc o dzieciach po-
wodzian. Dzięki pomocy byłej po-
słanki Doroty Dancewicz, wysła-
no do ośrodka związku w Turawie 
i na jego koszt grupę 48 uczniów 
pod społeczną opieką Henryki 
Lech, Iwony Pawlus i Piotra 
Nippe. Cukiernia państwa 
Głuszczuków przekazywała na 
placówkę swoje wyroby, a Elż-
bieta Klaja zaopatrzyła ją w leki. 

Życzliwość Kuratora Oświaty 
w Pile zaowocowała, przed drugą 
falą powodzi, kolonią w Wałczu dla 
50 uczestników - z przewozem i ka-
drą. Ponieważ rekrutacja na pla-
cówki była utrudniona, szeroko ko-
rzystano z Radia „Park". 

Z funduszy własnych Zarządu 
Oddziału przekazano związkow-

com po 100 zł. Było-to możliwe po 
decyzji prezesów Ognisk ZNP 
0 rezygnacji z dotacji na organiza-
cję wieczorków z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Biorąc pod uwa-
gę skromność posiadanej kwoty 
(5 tys. złotych) zwrócono się do 
członków związku na terenach nie 
objętych powodzią o wsparcie 
swych kolegów. Apel nie pozostał 
bez echa. 2500 zł z Kluczborka, po 
1000 z Sieradza i Warszawy-Woli 
już zostało przekazanych powodzia-
nom. Sygnały o dalszych wpłatach 
napłynęły z Głubczyc, Kietrza 
1 Otwocka. Dokonywano też roz-
działu pomocy rzeczowej. Fundacja 
„Pomocna Dłoń" z Warszawy do-
starczyła dresy i bieliznę osobistą. 
Zarząd Oddziału z Kluczborka 
również dresy, pościel oraz ręczni-
ki, a Danuta Klityńska - meble 
i dywan. Byli też i inni sponsorzy, 
nawet spod Lublina. 

Wielu członków związku, któ-
rych powódź zastała w mieście, 
włączyło się w usuwanie jej skut-
ków w macierzystych szkołach 
i przedszkolach Koźla i Kłodnicy 
oraz mieszkaniach innych nauczy-
cieli. Stefania Kuchta pracowała 
zaś w bazie rozdziału darów 
w Szkole Podstawowej nr 19. 

Zarząd Oddziału ZNP składa ser-
deczne podziękowanie wszystkim 
tym, którzy spontanicznie odpowie-
dzieli na apel niesienia pomocy pla-
cówkom oświatowym oraz dotknię-
tym kataklizmem rodzinom koleża-
nek i kolegów. 

Jan Plowucha 

Od kilku już lat szpeci osiedle 
niesmaczny napis na ścianie bu-
dynku niegdysiejszej stołówki za-
kładów chemicznych. Starszych -

ścianą składała literkę do literki... 
Nie o takie nauczanie chyba jed-
nak chodzi. Wystarczy wiaderko 
emulsji i dobry pędzel. No i jesz-

Ścienny elementarz 
treść denerwuje, dzieci - fascynu-
je, bo jest tam parę trudnych 
i brzydkich wyrazów. Ostatnio 
trójka maluchów, chyba druga 
lub trzecia klasa SP, mozolnie pod 

cze ktoś, kto te dwie rzeczy wpra-
wi w ruch. Ten napis dawno już 
nabrał mocy urzędowej, można 
więc go wreszcie usunąć. 

/Zet/ 

Wcięło 

komputer 
W nocy z poniedziałku na wtorek 

ubiegłego tygodnia, włamano się do 
apteki przy ul. Tuwima. Włamywa-
cze weszli przez tylne okno rozcina-
jąc wcześniej kraty. Skradziony zo-
stał sprzęt komputerowy o przybliżo-
nej wartości 4.000 zŁ Poza kompute-
rem nic nie zginęło. Było to już dru-
gie w tym roku włamanie. Pierwsze 
miało miejsce w końcu lipca 

mm 

Pijany nie 
zawsze ma 

szczęście 
Mieszkańcami osiedla wstrząsnął 

wypadek, który ostatnio wydarzył 
się na ulicy Nowowiejskiej. Nie-
trzeźwy kierowca forda transita 
(2,55 promilla alkoholu we krwi) 
przejechał leżącego na ulicy męż-
czyznę. Leżący poniósł śmierć na 
miejscu. Jak informują mieszkańcy 
- również był w stanie nietrzeźwym. 

ttt&ftt 
Przypominamy sympatykom 

dziecięcego śpiewania, że 26 
listopada w domu kultury 
„Chemik" o godz. 9.30 odbę-

Śpiewające 
przedszkolaki 

dzie się II Przegląd Piosenki 
Przedszkolnej. Organizatorem 
jest Przedszkole pod topolą 
(nr 15) oraz MOK, 

Wątpliwa reklama 
Kłodnica. Mamy już połowę li-

stopada, a w osiedlu nie zostały 
uprzątnięte śmieci po remontach 
popowodziowych. Przy wielu uli-
cach leżą całe sterty starych 

sprzętów, gruzu, itp. Przykładem 
jest ul. Szymanowskiego. Czy taka 
ma być wizytówka naszego mia-
sta? 

metn 
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- Tutaj jest tak pięknie, pod sa-
mym lasem. Dzieciaki będą miały 
gdzie biegać. Bardzo nam się po-
doba to miejsce. Chcemy tutaj już 
zostać na zawsze, nie zamierzamy 
wracać. Tamto mieszkanie zdamy 
miastu. Nigdy juz nie czułabym się 
tam bezpiecznie, a gdyby zdarzy-
ła się jeszcze jedna taka powódź, 
to chyba bym już tego nie przeży-
ła. Nasz nowy dom ma 61 m2 po-
wierzchni, w tym mieszkalnej chy-
ba 42. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. 

- Mówi się powszechnie, że te 
mieszkania będą bardzo drogie 
w eksploatacji. 

- Czynszu będziemy płacić oko-
ło 70 złotych, a więc nie jest to ja-
kaś astronomiczna kwota. Dojdą 

co prawda opłaty za energię, ale 
w tamtym mieszkaniu też musie-
liśmy płacić sporo, bo mieliśmy 
ogrzewanie centralne etażowe. 
Wydawaliśmy więc masę pienię-
dzy. Poradzimy sobie. Najważniej-
sze jest, że mamy bezpieczny dom. 

Domki są śliczne, jak z obrazka 
lub bajki. Wokół nich jednak jest 
jeszcze sporo do zrobienia. Naj-
ważniejsze są drogi. Teraz grzę-
znie się tam w okropnej błotnistej 
bryi. Ale gdy już pojawią się ulice 
i chodniki, gdy wiosną zakwitną 
wokół domków kwiaty - będzie 
pięknie. 

Zofia Wista 

Fotoreportaż 
Andrzej Szopiński - Wisła 
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Zza miedzy... 
Najpierw śmiejąc się w kułak 

rozpływali się w głoszonych na 
swą cześć peanach. Postawieni 
pod numerem walczyli jak lwy. 
Jednak wychłostani batogiem 
prawdy, zwiesiwszy głowy - za-
milkli... 

Tak w skrócie można opisać 
przebieg spotkania mieszkańców 
Januszkowie z władzami gminy 
Zdzieszowice, które to odbyło się 
we wsi 12 listopada. Za stołem pre-
zydialnym zasiedli: burmistrz Di-
ter Przewdzik, jego zastępca 
Krzysztof Krzywkowski oraz 
przewodniczący Rady Miasta i 
Gminy Zdzieszowice Edward Pa-
ciorek. Przewodniczący Rady 
Sołeckiej Januszkowie Broni-
sław Gałąbek odczytał treść pod-
jętejlO października decyzji o sa-
morozwiązaniu się. Pismo to złożo-
ne było wówczas na sesji Rady 
Miasta i Gminy przez radnego 
Jerzego Sochora o czym pisali-
śmy w nr 43 JNG. Zapoznał na-
stępnie zebranych z krótkim ka-
lendarium pracy w całym okresie 
istnienia Rady Sołeckiej. Szcze-
gólnie podkreślił fakt utraty przez 
wieś za ich kadencji trzech waż-
nych placówek: ośmioklasowej 
szkoły podstawowej, przedszkola 
i ośrodka zdrowia. Sprawę podjął 
radny Jerzy Sochor. Podkreślił, 
że Rada Sołecka była bardzo do-
bra. Winą za jej porażki obciążył 
Zarząd Miasta Zdzieszowice, lek-
ceważący pisma, wnioski, jego in-
terpelacje, itp. Jako dobitny przy-
kład podał sprawę budowy szkoły 
podstawowej, a obecnie rozbudo-
wy przedszkola z przeznaczeniem 
na szkołę (pisaliśmy o tej sprawie 
w nr 44 JNG). To właśnie, jak 
stwierdził, była główna przyczyna 
rezygnacji Rady z działalności. 

W odpowiedzi na te zarzuty 
burmistrz stwierdził, że to wszyst-
ko jest jedynie „rozgoryczeniem 
puszczanym pod publiczkę". Zga-
nił Radę Solecką za, jego ^da-
niem, zbyt pochopną decyzję. 
Stwierdził, że sytuacja wcale nie 
jest zła, więc nie należy tragizo-
wać. Urażony zbyt powierzchow-
nym i mocno zniekształconym 
obrazem rzeczywistości.przedsta-

wionym przez radnego J. Socho-
ra, burmistrz cieszył się, że będzie 
mógł sprostować i wyjaśnić. Jego 
wypowiedzi, że w Januszkowicach 
dużo się dzieje, zebrani mieszkań-
cy skwitowali śmiechem. Taką 
samą reakcję wywołała również 
przemowa jego zastępcy, który 

Musiał się bardzo o to starać zwa-
żywszy jej ponad trzyletnią kaden-
cję. Aby podkreślić swe zasługi 
podjął temat gazyfikacji wsi: „Któż 
bardziej chciał gazu dla wszyst-
kich, jak nie ja. Było to moje poję-
cie. Zostałem zasłużonym gazow-
nikiem - nie tylko w karczynę - i 

zadania jeżeli nie ma przyznanych 
na nie środków. Przed chwilą bur-
mistrz powiedział, że przedszkole 
w Januszkowicach na pewno bę-
dzie rozbudowywane. Przed chwi-
lą burmistrz powiedział, że jest trzy 
i pół miliarda uchwalone, brakuje 
pięciu miliardów. Więc skąd bur-

Golgota zasłużonego gazownika 

odczytał harmonogram prac wraz 
z ich kosztami, wykonanych we 
wsi w okresie 1994/1997 r. Zarzu-
cił także m. in. Bronisławowi 
Gołąbkowi podawanie niepraw-
dziwych danych. Do tej krytyki 
przyłączył się również burmistrz. 
Określił swój negatywny stosu-
nek do niedokładnego przedsta-
wienia efektów pracy Zarządu. 
Zganił przy okazji zgromadzonych 
za ich „śmieszne reakcje". Przed-
stawił poświęcenie z jakim od wie-
lu lat stara się o rozwiązanie pro-
blemów wsi oraz jej rozwój. Panu 
Gołąbkowi zarzucił kłopoty 
z matematyką. Podane przez nie-
go liczby różniły się znacznie od 
oficjalnych danych. Małymi krocz-
kami do przodu. Taką dewizą, 
jak powiedział, kieruje się w swej 
pracy. 

Na zarzut, że faworyzuje niektó-
re wsie odpowiedział: - Ja jestem 
pracownikiem Rady nie zaś jakimś 
wielkim burmistrzem, który sypie 
pieniędzmi. Przedstawia się to na 
Radzie. Rada plan zatwierdza i ja 
tylko realizuję uchwałę jako Za-
rząd. Dlatego jest małe przebicie 
z jednym radnym wsi na sesji 
Rady, żeby można było cokolwiek 
na ten temat mówić. Wiecie sami, 
że jak jest Sejm, jeżeli jest dwóch 
posłów z mniejszości, co mogą tam 
zdziałać. 

Po przedstawieniu swych zma-
gań sięgających jeszcze poprzed-
niej epoki, po raz drugi przeszedł 
do sprawy rezygnacji Rady Sołec-
kiej z pełnienia swych obowiąz-
ków. Ustosunkował się do jej pra-
cowitości: „Nie podważam - bo 
zimą prawić że nie pracowałem". 

chciałem żeby całe miasto i gmi-
na zostało zgazyfikowane". Nieste-
ty nie za bardzo to wyszło. Zatro-
skany o dobro mieszkańców gmi-
ny burmistrz, zrzucił wszystko na 
karb pecha. Przyznał, że wstydzi 
się podjęcia tej inicjatywy. Omówił 
również plan i realia rozbudowy 
przedszkola z przeznaczeniem na 
szkołę podstawową. Przy tej oka-
zji wypłynęła sprawa braku przed-
szkola. Burmistrz zadał tylko jed-
no pytanie - gdzie są dzieci? 

„Zamówione" - padło z sali. Na 
taką odpowiedź obiecał, że gdy te 
zamówione dzieci będą, wówczas 
otworzy przedszkole. Wszystkie 
tegoroczne trudności burmistrz 
zrzucił na krab powodzi. 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Edward Paciorek przy-
jął inną linię: J a tu przyszedłem, 
żeby zgodę głosić, a nie żebyśmy 
się kłócili". Tłumaczył działania 
władz gminy, usprawiedliwiał nie-
dociągnięcia i obiecywał wszelką 
możliwą pomoc. Przekonywał 
mieszkańców Januszkowie o do-
brej woli władz. Problemem we-
dług niego są jedynie sprawy for-
malne. Ale te można przecież roz-
wiązać. Wyraził nadzieję, że Rada 
Sołecka wycofa swoją rezygnację. 
Chwalił ją za bardzo dobre repre-
zentowanie wsi. Ubolewał, że 

. w przypadku podtrzymania wnio-
sku nie będzie mógł z nią wspó-
łpracować. Wykazywał szkodli-
wość takiej decyzji dla dobra 
Januszkowie. 

Odmienne światło na omawia-
ne sprawy rzucił radny Jerzy So-
chor: „Przed chwilą burmistrz 
powiedział, że nie może rozpocząć 

mistrz wie, że szkoła będzie budo-
wana skoro nie ma prawa głosu, 
a jest tylko od wykonywania 
uchwał Rady? Proszę zauważyć, 
gdzie są plewy, a gdzie zboże. Bo 
obiecywać to jest bardzo łatwo, a 
człowiek ma krótką pamięć i szyb-
ko zapomina. Jest trochę manipu-
lacji w tym wszystkim. Moje zda-
nie jest takie. Jeśli ktoś nie chce 
czegoś wybudować, to znajdzie 
dziesięć przyczyn, że nie da się 
tego zrobić. Jako przykład postę-
pu jaki się odbywa w naszej gmi-
nie, powiem ciekawostkę. Jak przy-
szedłem w 1994 roku do Rady 
Miasta i Gminy to Zarząd i Urząd 
oraz radni potrzebowali na utrzy-
manie się pięć i pół miliarda zło-
tych. W następnym roku już po-
trzebowali jedenastu miliardów 
złotych. W tym roku dziewiętna-
stu, a w przyszłym potrzebować 
będą dwudziestu pięciu miliar-
dów. To jest postęp!". 

Wystąpienie radnego wywołało 
spontaniczne owacje. Przyciśnię-
ty do muru burmistrz zaczął się 
bronić: -Słuchajcie. Czemu daje-
cie się wypuszczać. Przecież wszy-
scy wiecie o co chodzi. Nie mo-
głem podjąć wcześniej trzy i pół mi-
liarda złotych na realizację szkoły 
z tego względu, że powiedziałem: 
najnowsze warunki jakie musi 
spełniać szkoła podniosły wartość 
na osiem i pół miliarda. Pięć miliar-
dów już mamy w Urzędzie. Ja ju-
tro jadę do Warszawy. Jest jeden 
miliard za nową szkołę - jest sześć. 
My nad tym pracyjemy. Nikt z nas 
nie oszukuje. Przecież to się oka-
że w praniu, czy ja mówię prawdę, 
czy nie. 

Jerzy Sochor: -Panie burmi-
strzu, uchwały na temat ośmiu i 
pół miliarda nie ma. Jeśli jest ina-
czej, niech przewodniczący po-
wie". Krzysztof Krzywkowski, 
zastępca burmistrza:-Ja powiem. 
Bo tu są pewne nieporozumienia. 
W tamtym roku były trzy miliar-
dy starych złoty na szkołę. Około 
pięćset milionów zostało wydane 
na dokumentację więc dwa i pół 
miliarda nam zostało. Prowizo-
rium budżetowe na rok 1998 
mamy już napisane, że z nadwyż-
ki budżetowej, bo te pieniądze 
muszą pójść do nadwyżki budże-
towej, nie będzie rozplanowana na 
co innego tylko te dwa i pół miliar-
da przechodzą na drugi rok na 
realizację szkoły, więc mamy już 
dwa i pół, dwa sześćset w zasadzie. 
Pięć miliardów jest zaprojektowa-
ne w prowizorium budżetowym, 
więc mamy już siedem i pół miliar-
da. Miliard złotych chcemy uzy-
skać ze sprzedaży starego funda-
mentu. Więc już mamy osiem i pól 
miliarda. I to by w zasadzie wystar-
czyły takie środki, bo mamy kosz-
torys na osiem miliardów sto dwa-
dzieścia milionów złotych. Ogłoszo-
ny został przetarg i w grudniu mają 
ruszyć pierwsze prace, jak dalej 
informuje zastępca burmistrza. 

W dalszej części spotkania 
mieszkańcy zgłaszali swoje proble-
my i zadawali pytania, na które 
goście odpowiadali. Przeradzało się 
to momentami w dość ostre starcia. 

Na koniec spotkania przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy po-
nownie zadał oficjalne pytanie, czy 
członkowie Rady Sołeckiej Janusz-
kowice podtrzymują swoją decy-
zję. Po otrzymaniu odpowiedzi 
twierdzącej ogłosił, że na najbliż-
szej sesji Rady Miasta i Gminy 
podjęta zostanie decyzja o rozpisa-
niu wyborów do nowej Rady So-
łeckiej. Wybory mają odbyć się do 
30 listopada. 

Mieszkańcy Januszkowie z nie-
cierpliwością oczekują czerwco-
wych wyborów samorządowych. 
Jeżeli atmosfera w całej gminie 
jest podobna do tej w Januszkowi-
cach, to obecne władze nie mają 
szans utrzymania się „na sto-
łkach". 

• Maciej Modzelewski 

Janusz Siedlaczek 

\ ; 

Sex - kajety 
• Może ii uczniów będę miał krechę, 
gdy powiem, że w sżkole teraz jest w. dechę. 
Nie ma szarości mundurkowej • 
i dyscypliny korytarzowej, 
papci w woreczku na sznurkach, rzemieniaęh 
i szkolnej tacczy na p& ramienia, 
A całkiem czuję się już dobity 
patrząc na śliczne seks - zeszyty, * 
którym naklejek wcale nie „trzeba, 
sama okładka 
określa temat 
Szatynka - potęga«prawie na golasa 
wiadomo matma, • # ' 
wzór Pitagorasa. 
Koszulka polo plus prawie figi, 
ma się rozumieć 
- kajet z religii. 
Pełne „walory" i ćwierć stanika; 
to geografia lub botanika, 
mięsiste wargi z warstwą kosmetyki, 
to wypisz wymaluj - obce języki. 
Myślałem, źe czasy nie wszystko zmieniły, 
bo dzwonek na przerwę był zawsze miły.' 
Lecz teraz jest milszy, osiąga szczyty, 
gdy Pani powie: 
zamknąć zeszyty. 

Zderzenia z Temidą 
Jak infonnuje rzecznik prasowy 

> prokuratury wojewódzkiej, wszcz-
• ęto postępowanie przygotowaw-
cze w sprawie przyjęcia tzw. ko-
rzyści materialnej {czytaj japów-
ki) przez policjanta kę4zierzyń-
skiej drogówki. *'. 

Prokurator przedstawił policjan-
. towi zarzut,, żę zażądał odkier.ow-
.cy autobusu 500 zł za zwrot pra-
wa " jazdy. Pieniądze przyjął 
w dwóch ratach po 250 zł. Policjant. 
nie przyznaje się do tego. 

Postępowanie przygotowawcze 
wszczęto również w sprawie oszu-

stwa jakiego dokonano w jednym 
z autokomisów. Dwie nieznane 
ko.biety mówiące po rosyjsku 
.sp>rzeciały 433 obrączki za sumę 
105001$ USA. Jak" się potem oka-
zało obrączki były z- tonibaku, 
a nie złota. i 1 

Do sądu rejonowego w K-K 
wniesiono akt oskarżenia przeciw--
ko czternastu osobom źawyłudza-
nie kredytów ną zakup sprzętu 
radiowo-telewizyjnego w ramach 
sprzedaży ratalnej. Straty oszaco-
wano na 80.000 zł. . męm 

Okrucieństwo 
będzie ukarane 

Okrutne traktowanie zwierząt, 
to jedna z najgorszych rzeczy ja-
kie się zdarzają. Nie mogąc się 
bronić, są niemymi ofiarami. Jed-
nak czasami ręka sprawiedliwości 
zdoła dosięgnąć sprawców takich 
czynów. Tak właśnie stało się 
w przypadku Józefa G. sprawcy 
maltretowania psa. Miesiącami 

bite i kopane zwierzę wyrzucone 
zostało w końcu przez okno trze-
ciego piętra. Pies przeżył upadek, 
ale w wyniku ciężkich urazów 
musiał zostać uśpiony. Przeciwko 
Józefowi G. został wniesiony do 
sądu akt oskarżenia. 

mem 

R ł o d n i c a o Od połowy listopada 
wznawia działalność Parafialne 
Pogotowie Pomocy Uczniom w 

Parafialne 
pogotowie 

nauce. Oferuje ono bezpłatne ko-
repetycje uczniom zamieszkałym 
w tym osiedlu. Pomoc obejmuje' 
zarówno zakres szkół podstawo-
wych jak i-średnich. W pogotowiu 
pracują nauczyciele czynni zawo-
dowo jak i emerytowani, zamiesz-
kali w Kłodnicy. Zajęcia odbywa-
ją się w "budynku parafialnego 
punktu katechetycznego/ 
^ ^ S g 

Koźle. Mieszkańcy skarżą się 
na milczące wciąż telefony oraz na 
podłączone już, ale bardzo często Cisza 

z zakłóceniami 
<* 

szwankujące. Bywa, że nie ma 
sygnału, albo są mocne zakłóce-
nia, uniemożliwiające wręcz roz-
mowę. Co na to Telekomunikacja? 

niefl 
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Biuro tSumaczen SOWA 
OBSŁUGA KONFERENCJI I DELEGACJI 

Opole, ul. 1 Maja 63-65, III p. 
^ tet./fax (077) 565816 

N A R Z Ę D Z I l 
N O Ż Y DO MASZYNEK I DO MIĘSA, 

DO KOSIAREK, PIL i PIŁEK 
47-220 Kędzierzyn-Koźlo, ul. Grunwaldzka 27a Montaż boazerii 

Montaż boazerii drewnianych i z PCI! 
paneli tazeryjnych, sufitów podwieszanych. 

Drobne przeróbki elektryczne i wod.-kan. 
Zabudowa oświetlenia sufitowego, 

TAMO I SOLIDNIE 
tel. (032) 230 33 61 

MARIAN SASKA 
Właściciel ZAKŁADU' ŚZKÓtEŃiA Ź^Wi^DÓWEGÓ 

- komputerowe 
- studium księgowości małych firm 
- asystentek menadżera 
- kwalifikacje dla elektryków nEM i "D" 
- kwalifikacje dla energetyków "E" i "D" 
- dozorowe obsługi suwnic, dźwigów, 

palaczy c.o. 
- hakowych 
- spawaczy i przepalaczy 
- B H P - wszystkie rodzaje kursów 

Ś . ŚwefóżeWśRio§o t'4 
fell8^4 895, 834 05$ 

NAJTANS2A fOTO-OmTA MIASTA 

"FOTOGRAFIA" 
47-220 Kędz ierzyn-Koź le 
ul. Parorota 2 6 A , \ ! e | . 3 3 5 2 7 7 

H H M i 
- tylko 0 , 4 0 g r - w c ięgu 24 godz. 

-zdjęcia p a s z p o r t o w e , legi tymacyjne 
itp. w 3 m i n . 1 1 . 0 zł 

WYSOKA JAKOŚĆ, PfiZYJDŹ - SPRAWDŹ 

JEST NASZA GAZETA REKLAMY 

SAB KOMPUTER 
Jakość i cena to nasze atuty 
Dowolne konfiguracje na życzenie klienta 
Sprzedaż na ratyUI 

SRAVO P. 200, cena: 1695 zł - Płyta główna MB Pen-
t ium Triton VX MMX. Procesor Cyrix 686 200 + Pentium, 
z wentylatorem. Pamięć RAM 8 MB EDO. Karta graficz-
na DATA Expert Al iance 1/2 MB. Dysk twardy Samsung 
1080 MB. Stac ja dysków elastycznych 1,44 MB 3,5". 
Obudowa Mini Tower. Klawiatura Chicony Win« 95. Mysz 
+ Podkładka *** 

DELTA P.166 MMX cena: 2894 zł. - Płyta główna MB586 
S O Y O 75-233 T X SY-5BT5. Procesor Intel Pentium 166 
M M X z wentylatorem. Pamięć RAM 16 MB EDO. Karta 
graf iczna DATA Expert Tr io 64V + 2MB. Dysk twardy 
Caviar 2,0 GB. Stac ja dysków elastycznych 1,44 MB 
3 , 5 \ Stac ja D y s k ó w CD. -ROM Samsung 24 SPEED 
MAX. Obudowa Mini Tower. Klawiatura Chicony Win«95 
Ergonomie. Mysz + Podkładka. *** 

OMEGA P200 M M X cena: 3869 zł - Płyta główna MB586 
SOYO 75-233 TX SY-5BT2. Procesor Intel Pentium 200 
MMX z wenty la torem. Pamięć RAM 32 MB MB EDO. 
Katra graficzna D IAMOND 3D VIRGE 2240 4MB. Dysk 
twardy Caviar 3,1 GB. Stacja dysków elastycznych 1,44 
MB 3,5". Stacja dysków CD.-ROM TOSHIBA 24 SPEED. 

Obudowa Mini Tower. Klawiatura Chicony Win«95 Ergo-
nomie. Mysz + Podkładka 
*** 
Akcesoria komputerowe: 
Monitor BELINEA color 14"- 670 zł. 
Monitor BELINEA color 15" OSD NEW! - 925 zł. 
Drukarka atramentowa HP 670 C - 885 zł. 
z zestawem komputerowym (promocja) - 850 zł. 
OEM DOS (pełna dokumentacja) - 1 7 5 zł 
OEM WINDOWS 95 (2 CD.) - 345 zł. 
tylko przy zakupie z nowym komputerem 
OEM WORKS 4.0 PL. CD. OEM - 1 6 5 zł. 
Karta muzyczna SOUND BLASTER AWE 64 VE OEM -
350 zł. 
Głośniki AROWANA SMP 120 WATT - 1 4 5 zł. *** 

Ceny zawieraja podatek VAT 22% 
GWARANCJA 2 LATA *** 

Agencja Handlowa „Arex" zastrzega sobie możl iwość 
zmiany cen w zależności oa kursu walut. 

Cennik AKTUALNY OD 7 LISTOPADA 1997 r. *** 

Dowóz i montaż łącznie z nauką obsługi bezpłatny na te-
renie Kędzierzyna-Koźla i okolic. 

K ę d z i e r z y n - K o ź l e , ul. Ś w i e r c z e w s k i e g o 4 ( w i ż o w i e c P K P ) 
teiyfax 83 47 05,81 85 83 w godz. 9.88-17.30 

81 
fax/tdL 8 1 3 5 9 0 

D E V E L O P E R 
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI 
K U P I - SPRZEDA - ZAMIENI :r 33 5? 52 w 55 
MIESZKANIA - DOMY - DZIAŁKI Godz. 9<»-15301 
1. Koile - mieszkanie 1 pokojowe, 32 m2, EL 

p., umeblowane, cena 40 tys. (do negocja-

cji) 
2.Kędzierzyn - mieszkanie 1 pokojowe, 

29ra2, cena 32 tys. 

3. Kędzierzyn - mieszkanie 2 pokojowe, 

40m2,1 p., cena 48 ty. (do negocjacji) 

4. Koźle - mieszkanie 2 pokojowe, 48 m2, 

cena 51 tys. 

5. Kędzierzyn - mieszkanie 2 pokojowe, 48 

ra2, cena 51 tys. 

6. Kędzierzyn - mieszkanie 3 pokojowe, 63 

m2, II p., cena 70 tys. 

7. Kędzierzyn - mieszkanie 1 pokojowe, 37 

m2, cena 38 ty. 

8. Zdzieszowice - mieszkanie 2 pokojowe, 

48m2, cena 46 tys. 

9. Kędzierzyn - mieszkanie 2 pokojowe, 

48m2, cena 55 tys. 

10. Koźle - dom wolnostojący, 6 pokojowy, 

240m2,2 łazienki, C.O., garaż działka 15a 

(w trakcie remontu), cena 100 tys. 

Klientom, których nie stać na sfinansowa-

nie zakupu mieszkania proponujemy: 

System Konsorcjalny - ułatwiający uzy-

skanie własności mieszkania w dłuższym 

okresie czasu. 

System partycypacyjny - umożliwiający 

wspólne inwestowanie w nieruchomości o 

funkcjach wielorodzinnych. 

t * d e v e l o p e r KUPI WYBRANE: MIESZKANIA 1.2.3.4 POKOJOWE 
DZIAŁKI B U D O W L A N E D O M Y DO Z A M I E S Z K A N I A lub R E M O N T U 
BEZPŁATNIE PRZYJMiEf : 1 r Z -ECENIA SPRZEDAŻ / NIERUCHOMOŚCI 

S7 -\NIX$ 
M \ C K 

s k l e p w m m r n ^ ^ o f e r u j e 
U k i E R y S A M o e h o d o w E 

{MOIMME koloRÓw 
Zaprasza od 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0 N A j N O W S H b l O R y 96/97 
w s o b o t y o d 9 . 0 0 - 1 3 . 0 0 
4 S - g » 5 K - K O Ź L E , U L . O U H I K O W S K I E B O 2 * I p i g t r o p . 1 7 . f i . 8 2 8 - 8 0 * W . 2 2 

OGŁOSZENIA 
MO TOR YZA C YJNE 

Sprzedam Fiat UNO 45 IE, 

poj.1300, r.prod.1993, przeb. 86 

tys. km., autoalarm, szyberdach, 

cena 13,5 tys., tel. 82-59-68 
* * * 

Sprzedam VW Golf 1,6 diesel, 

1980 r.prod., stan b. dobry, tel. 

0602-37-90-56 
* * * 

Sprzedam Poloneza osobowo-do-

stawczego CARGO (stan idealny) 

tel. 83-26-53 

Sprzedam K o p a r k ę JYANMARYB 

10, 1,4 ton waga, 1987 r. prod., 

2500 moto godz.,łyżki lx25cm, 

lxl00cm, kabina, spych, gąsienica 

gumowa, cena 10.500 DEM, tel. 

82-61-75, Bernaś, Koźle Rogi, ul. 

Główna 61. *** 

Alufelgi z oponami Continental 

185x60/14 do Forda, sportowy 

wygląd, cena 1,4 tys zł., tel. 87-23-

72. 

KOLEKTURA 
i i r i i 
to dodatkowa 
szansa wygrane j 

OŚ. BLACHOWNIA 
ul. 15 Grudnia 7 

C z y n n a o d P n . d o P t . 1 0 - 1 9 
w S o b o t y 1 0 - 1 6 

w N ś e d z i e S e 1 1 - 1 6 

Zapraszamy i życzymy szczęścia w grze. 

MIEJSKI 
ZAKŁAD 
CMENTARNY 

od 7.00 do 16.00 
83-40-76 

od 16.00 do 7.00 
83-55-41 

ul. Bałtycka 2 
47 -220 Kędzierzyn-Koźle 

Po leca usługi: 
* pog rzebowe 
* cmen ta rne 
* p rzewozowe 

Zapewniamy wysoki standard 
i godne warunki ostatniej posługi 
przy absolutnie konkurencyjnie 
niskich cenach. 

Sprzedam silnik do Mazdy 626, 

tel. 81-88-50 po 20.00 *** 

Sprzedam komplet foteli przed-

nich (siedzenia) fabrycznie nowe 

do Fiata 1500, Poloneza, Truck, 

cena hurtowni 900 zł., tel. 82-92-40 

Sprzedam Hundai Pony rok prod. 

1992 poj. 1500, tel. 83-53-50 *** 

Sprzedam Polonez 1,5, rok prod. 

1982, żółty, stan dobry, cena 2.000 

zł., tel. 81-14-79 *** 

Sprzedam Polonez Truck - izoter-

ma 92 r. prod., tel. 93-56-49 po 

godz. 19.00 *** 

47-232 Kędzierzyn-Koźle 
ul. W. Łok ie tka 2 
teL/fax 83 37 54 A G D 

r ™ ™ , AUTORYZOWANY 
' O M A T O R SKLEP - SERWIS 

Ojferuji&smys 
pralki , zmywark i chłodziarki, zamrażarki, 
drobny sprzęt AGD 

W ramach sprzedaży zapewniamy: 
^TRANSPORT 

*URUCHOMIENIE SPRZĘTU 
*SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 

f 4 7 - 2 2 0 Kędzierzyn-Koźle ul. Świerczewskiego 27 tel./fax (077) 818-215^ 

O W E 

USTA NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCYCH SIĘ PŁYT 
ARS VIDEO - MUSIC - BOK 

ZAGRANICZNE 
1. 600% Hits Of 1997 - Składanka 
2. Gennesis - Calling Ali Stations 
3. The Kelly Family - Growin Up 
4. Richard Marx - Greatest Hits 
5. Spice Girls - Spice World 
6. U2 - Pop 
7. Vannesa Mae - Strom 
8. The Rolling Stones - Bridges to Babylon 
9. The Corrs - Talk on corners 
i n P n y p t t e - P o a r l c O f P a c c i n n 

POLSKIE 
1. Budka Suflera - Nic nie boli, tak jak życie 
2. T. Love - Chłopaki nie płaczą 
3. Dżem - Lunatycy 
4. Natalia Kukulska - Puls 
5. Soyka Yanina - Neopositive 
6. Varius Manx - End 
7. Szwagier Kolaska - Luksus 
8. Dżem - Pod wiatr 
9. Pe9rfect - Geny 
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To nie bukiet obietnic,tylko 
Tym razem BEZ BIURKA rozpoczęło się nietypowo, od oświadczenia Andrzeja Szopińskiego-Wisły, w którym sfcvieirdził 

nia zdrowa literacko, musi być trochę chora", który ukazał się w numerze 45. JNG, oświadczam, ze jego celem nie oyio z a e P r e c J 7 ° " J Hziałania Solidarności. 
AWS-u, a jedynie ukazanie odmiennego poglądu na sprawy polskie, człowieka którego rodowód wywodzi się z początkowego okresu az 

- . _ Qzv oewnwn niebezpieczeń• 

Gośćmi redaktora naczelnego JNG i Dariusza Jorga, tym razem byli: senator y F 

Bogdan Tomaszek (AWS) oraz posłowie Tadeusz Jarmuziewicz (UW), Kazi-
mierz Szczygielski (UW) i Franciszek Szelwicki (AWS), Z różnych uzasadnio-
nych powodów nie mogli wziąć udziału w spotkaniu senator Dorota Simonides 
oraz posłowie Elżbieta Adamska (zapowiedziała przyjazd w najbliższym czasie) 
i Jan Piątkowski. 

Na prośbę nowego rzecznika 
prasowego prezydenta, spotkanie 
rozpoczął Mirosław Borzym, wrę-
czając senatorowi i posłom listy 
gratulacyjne z okazji wyboru. Po-
tem było już normalnie. Na pierw-
szy ogień poszedł poseł Jarmuzie-
wicz, który w tym dniu miał tylko 
godzinę czasu, ale za to okazję, aby 
się bliżej przedstawić. 

- Witam państwa serdecznie. 
Pan redaktor powiedział, że posła 
Jarmuziewicza znacie państwo 
najmniej. Jest to największe zło, 
które muszę naprawić. Zacząłem 
już w czasie kampanii wyborczej. 
Mam nadzieję, że zdołaliście pań-

stwo zauważyć obecność mojej 
kampanii? 

- Miał pan znakomite ulotki. 
- Powiem nieskromnie, nie tyl-

ko. Kilka słów o sobie. Co będę 
robił w Sejmie? Bo to może szyb-
ciej sprowokuje dyskusję, żeby się 

komisji do spraw małych i śred-
nich przedsiębiorstw, gdzie wła-
śnie te doświadczenia z samorzą-
du gospodarczego powinny być 
orężem do pracy w tej komisji. 
Mam starszego kolegę klubowe-
go - też z miasta Opola, to poseł 
Szczygielski, którego mogę, że 
tak powiem podglądać, jeżeli cho-
dzi o pracę w parlamencie. Nie-
wielkie doświadczenie po tych 
siedmiu tygodniach sprawia że na 
razie jestem jak młody uczeń, któ-
ry przychodzi do szkoły i tak się 
rozgląda po klasach, gdzie co jest. 
Sprawowania mandatu poselskie-
go trzeba się nauczyć. Myślę, 

choćby o tej prostej technice, tzn. 
składania zapytań, czy interpela-
cji, czy dochodzenie do jakichś 
informacji niezbędnych do tej pra-
cy merytorycznej. 

- Czy zatem pan już wie gdzie 
i jak trafić w Sejmie? 

Kazimierz Szczygielski i Tadeusz Ja rmuz iew icz 

nie bawić w jakieś elementy życio-
rysowe. W związku z tym, że od 15 
lat prowadzę przedsiębiorstwo na 
pewien sposób paratelekomuni-
kacyjne, w jakiś sposób parabu-
dowlane, dość mocno jestem po-
sadowiony w samorządach gospo-
darczych. Stąd wybór dwóch ko-
misji do pracy w Sejmie. Mianowi-
cie: komisji transportu i łączności, 
gdzie jako inżynier wnoszę bagaż 
zawodowych doświadczeń oraz 

- O nie. To jest kompleks. To 
jest rzeczywiście miasteczko skła-
dające się z kilku, kilkunastu bu-
dynków z przejściami naziemny-
mi, z przejściami podziemnymi, 
z całą infrastrukturą gastrono-
miczną, hotelową, tą merytorycz-
ną do obsługi prac sejmowych. 
Jest się czego uczyć. 

- Formułą tego spotkania są 
oczywiście pytania zadawane 
przez mieszkańców. Do pań-

stwa dyspozycji jest mikrofon, 
więc jeśli ktoś będzie miał ja-
kieś pytanie do posłów, to pro-
simy uprzejmie. Wspomniał 
pan o telekomunikacji. Kędzie-
rzyn-Koźle jest mi miastem bar-
dzo bliskim i chciałbym w tym 
mieście, choćby od czasu do 
czasu, skorzystać z telefonu 
komórkowego, a nie zawsze mi 
się to udaje. Proszę powiedzieć 
jak widzi pan rozwój telekomu-
nikacji nie tylko tu, ale w kra-
ju, w Polsce. 

- Ja nie szukałbym daleko, tyl-
ko odwołał się do słów profesora 
Balcerowicza z dnia dzisiejszego, 
który mówi, że racją stanu Polski 
jest prywatyzacja. Myślę, że w Te-
lekomunikacji nic mądrzejszego 
nie wymyślimy, jak prywatyzacja. 
Uzdrowienie rynku poprzez do-
puszczenie wielu firm mogących 
obsługiwać nas jako klientów. 

- Właśnie. Dotychczas Tele-
komunikacja jest przecież cią-
gle jeszcze monopolistą. 

- Tak. Są niemrawe próby kon-
kurowania, w cudzysłowie, innych 
firm, ale proporcje są tutaj na ra-
zie takie jakie być nie powinny. 

- Panie pośle, co pan obiecywał 
podczas kampanii wyborczej i czy 
rzeczywiście sądzi pan, że uda się 
to wszystko zrealizować. 

- Może co obiecywał, to złe pyta-
nie. Ja prezentowałem przyszłego 
posła Jarmuziewicza w trzech wi-
zerunkach. Mówię o przedsię-
biorcy, polityku i sportowcu. 
Przedsiębiorca i polityk, to Jarmu-
ziewicz, polityk z doświadczeniem 
lokalnym, znający problemy 
Opolszczyzny i przedsiębiorca 
z 15-letnim doświadczeniem, funk-
cjonujący i w samorządach gospo-
darczych i w tych małych, śred-
nich firmach. Sportowiec, to tak 
nieskromnie może - człowiek twar-
dy, biegający maratony i znoszą-
cy długotrwały wysiłek, ale nie 
tylko fizyczny. Przy okazji najlep-
szy wynik życiowy jaki osiągną-
łem w maratonie, to było dwa lata 
temu w Kędzierzynie. 

- Gratuluję, ale obawiam się 
że teraz będzie pan biegał tylko 
po Sejmie i pomiędzy swoimi 
wyborcami. 

- No niezupełnie, od głównego 
wejścia do hotelu poselskiego do 
Łazienek biegnę około 6-ciu mi-
nut. Już to sprawdzałem. 

- Teraz pytanie do posłów 
z AWS. Rozumiem, że akcja to 
coś doraźnego, stworzonego na 
czas wyborów i dlatego po-
trzebna jest dzisiaj silna prawi-
cowa partia. W tej partii nie 
mogą się znaleźć ludzie, którzy 
będą rozsadzali ją od wewnątrz. 
Czy ja prawidłowo pojmuję 
sens tego działania? 

Franciszek Szelwicki: - Chodzi 
nam o stworzenie takiej formacji, 
która będzie spinała tych wszyst-
kich, utożsamiających się z pro-
gramem AWS oraz tych, którzy 
dużo działali w samorządach. Oni 
oczekują, że powstanie nowa for-
macja i dzięki tej formacji, będą 
mogli przyłączyć się do nas, do 
AWS-u. 

stwem dla AWS-u nie jest to, 
o czym się ostatnio dość głośno 
mówi, że akcja składa się z wie-
lu małych partyjek i trudno 
będzie utrzymać tzw. dyscypli-
nę partyjną. 

-Nie ma takowego zagrożenia 
panie redaktorze. Ja przypomnę 
tylko rok ubiegły - czerwiec, kie-
dy żeśmy powołali AWS. Również 
były w prasie i nie nie tylko, insy-
nuacje że AWS nie dotrwa do 
wyborów, nie stworzy listy, że 
AWS się rozpadnie. Jak widzimy, 
ten kręgosłup solidarnościowy to 
wszystko utrzymał i przykładem, 
że to można zrobić, jest Opolszczy-
zna. Spokojnie do wszystkiego 
dochodzimy i to co mamy w pro-
gramie AWS będziemy się starali 
zrealizować. Ten prosty przy-
kład. Mówiliśmy, że wejdziemy 
do parlamentu i że będzie krzyż. 
Krzyż wisi. Jest wiele innych zda-
rzeń, o które już walczymy i któ-
re są przygotowane i będziemy je 
realizować. Także partia, która 
będzie zarejestrowana, będzie 
partią bardzo mocną, prężną. 
Weźmy dane statystyczne na 
dzień dzisiejszy upolitycznienia. 
Mamy niespełna 2,5%, czyli do za-
gospodarowania tego naszego 
elektoratu polskiego jest bardzo 
dużo. I myślę, że po części AWS, 
to się uda. 

Bogdan Tomaszek: - Proszę 
państwa, różnorodność w myśle-
niu, jedność w działaniu. Nawet 
z Unią Wolności uważam, że uda 
to się zrealizować. 

- Pan senator mówi - nawet 
z Unią Wolności. Jak mam to 
rozumieć? 

- W trakcie kampanii wyborczej 
niektórzy zarzekali się niejedno-
krotnie, że z wszystkimi, tylko nie 
z Unią Wolności. Życie jednak jest 
bogatsze niż teoria, no i okazało 
się, że przyszło wspólnie realizo-
wać to, co wymyśliła sobie, to co 
opracowała, to co chce realizować 
Unia Wolności i to co chce realizo-
wać AWS. 

- Ciągnąc ten temat dalej trze-
ba powiedzieć, że media oraz 
opozycja, było to widać z ostat-
niej sejmowej relacji, próbuje 
znaleźć właśnie różnice progra-
mowe między AWS i Unią Wol-
ności. Robi się to na siłę. Jak 
panowie oceniają dzisiaj, po 
podpisaniu umowy koalicyjnej 
ten układ dwóch koalicyjnych 
ugrupowań politycznych? 

Bogdan Tomaszek: - Kierunek, 
jeśli chodzi o przekształcenia, 
0 zmiany strukturalne i to zarów-
no w dziedzinie gospodarki jak 
1 w dziedzinie samorządowej, jeśli 
chodzi o organizację województw, 
organizację gmin i przekazania 

obowiązków, rozwiązania tyczące 
systemu prorodzinnego, podat-
ków, sposobów edukacji, zmiany 
kształcenia, kierunek - według 
mnie, jest ten sam. Jedynie, jeśli 
chodzi o AWS i Unię Wolności, 
możemy się różnić w sposobie po-
dejścia, w sposobie wcześniejsze-
go rozwiązywania tych proble-
mów. Myślę, że tak jak pokazała 
praktyka ostatnich dwóch miesię-
cy, to nie będzie problemem. 

- Poseł Szelwicki. 
- Ja myślę, że to małżeństwo 

z rozsądku będzie funkcjonowało 
dobrze i długo. Rodziło się w bó-
lach, trochę i w krzyku. Panie 
najlepiej zrozumieją ten fakt po-
wstawania koalicji, bo jak rodziły 
to też bolało i też był wrzask. 
A przecież, jak później kochają to 
dziecko. Myślę, że tak będzie rów-
nież i w tym małżeństwie. Podob-
ny system działania. 

- Czy mam przez to rozumieć, 
że początkowe rozbieżności 
zostały jakoś przez panów i całą 
koalicję załatwione - dla obydwu 
stron pozytywnie? 

Franciszek Szelwicki: - Nie. 
Odpowiedź jest prosta. Obydwie 
strony nie działają dla siebie i nie 
uprawiają politykierstwa, tylko 
uprawiają politykę dla całej spo-
łeczności, dla całego narodu i to 
z ekspoze premiera wynikało. Tu 
nie chodzi o ugrupowanie, tylko 
0 cały naród, o całą społeczność, 
a szczególnie o sprawy rodzinne 
1 dla rodziny. 

- A uogólniając, co chcecie 
zrobić dla całego narodu? 

- Polepszyć byt i warunki życia. 
Kazimierz Szczygielski: - Ja 

chciałem również, jak poseł Szele-
wicki podziękować państwu za 
zaproszenie, a wracając do same-
go ekspoze i do protokołu rozbież-
ności - oczywiście rozbieżności ist-
nieją, twierdzenie, że ich nie ma 
byłoby nieprawdą. Natomiast jest 
pytanie, jakie to są rozbieżności, na 
czym one polegają. Otóż w znacz-
nej mierze dotyczą sposobów roz-
wiązania problemów. Czyli kierun-
ki działania w Polsce są zbieżne, 
natomiast narzędzia mogą być 
różne. Sądzę, że spór o narzędzia 
jest rzeczą naturalną. Tutaj moż-
na się odnieść do tego co powie-
dział pan senator Tomaszek, że 
gros problemów, czy gros narzę-
dzi jest wspólnych i uważamy, że 
one są dobre. Natomiast jeśli bę-
dzie poszukiwanie narzędzia lep-
szego, to będziemy poszukiwać 
w poszczególnych partiach, tego 
które jest lepsze. Sądzę, że taki 
sztuczny spór, a nie tylko kompro-
mis, jest najlepszym rozwiąza-
niem. Twórczy spór o najlepsze 
rozwiązanie jest najlepszą metodą 
dojścia do tego, by było lepiej. 

8 BEZ BIURKA 
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Zestaw problemów do rozwiązania 
Sądzę, że nie będzie to postrzega-
ne jako kłótnia tylko jako rzeczy-
wiste poszukiwanie. I taka jest rola 
parlamentu. Mam nadzieję, że 
jeszcze nie raz będziemy mieli 
twórczą różnicę poglądów z AWS. 
To samo dotyczy sporów we-
wnątrz. Po to jest parlament, aby 
spróbować w ogniu dyskusji wy-
walczyć coś co może służyć najle-
piej nam wszystkim. Ja sądzę, że 
jeżeli do tego tak podejdziemy, to 
nie będzie to postrzegane jako 
spór wewnątrz, tylko poszukiwa-
nie jak najlepszego rozwiązania 
dla nas wszystkich. Powstał taki 
zarzut po wygłoszeniu ekspoze 
premiera Buzka, że to był bukiet 

obietnic. Ja traktuję to inaczej. Jest 
to zestaw problemów do rozwiąza-
nia. Imponujący, niestety. W cudzy-
siowiu oczywiście. Imponujący ze-
staw problemów, które zostały nam 
w spadku zarówno lat minionych, 
tych lat 45, jak i nierozwiązanych 
w ostatnim czasie. To są problemy, 
które w wielu przypadkach wydają 
się rozwiązywalne. Jeśli będziemy 
w stanie wspólnie się zgodzić jak to 
zrobić, to sądzę, że za cztery lata pro-
blemy te mogą być już sukcesami. 
Ale będzie tu potrzebna pomoc nas 
wszystkich. Również dotyczy to 
obecnych tu państwa, również do-
tyczy to samorządów. 

Tadeusz J a r m u z i e w i c z : - Może 
ja jeszcze kilka słów. Pewnie 
okrutnie zabrzmi to co powiem, 
ale myślę, że głównym mierni-
kiem skuteczności sprawowania 
polityki przez poszczególne ekipy 
- jest kieszeń. Taki pryzmat, 
śmieszny, który każdy z nas ma, 
tzn. zamożność społeczeństwa. To 
jest pierwszy odruch oceny spra-
wowania władzy przez ekipę rzą-
dzącą. Są inne, bardzo ważne. Na-
tomiast ten, jest pierwszy. Wyma-
ga, niestety, w obecnej chwili ko-
lejnych niepopularnych pocią-
gnięć. Po blisko 4-letnich zanie-
dbaniach w sferze prywatyzacji, 
gdzie działania w zasadzie marko-
wano, a nie dokonywano ich, co 
i tak wymagało bardzo dużych na-
kładów, mogą chwilowo spaść 
wpływy do skarbu państwa z tego 
tytułu. Ja bym bez końca mógł 
mówić o gospodarce, mógłbym 
mówić o zaniedbaniach wynikają-
cych z prywatyzacji i o metodach 
naprawiana tego, do czego zmie-
rzam. Nie będzie mianowicie służ-
by zdrowia dobrze działającej, nie 
będzie oświaty poprawnie działa-
jącej, nie będzie ochrony obywa-
tela, najszerzej pojętej, tej przez-
policję, straż pożarną, itd. bez po-
prawnie działającej gospodarki. 
Dlatego każda moja wypowiedź, 
mój wywód będzie się zaczynał od 
słowa gospodarka. 

- Proszę nam poświęcić jesz-
cze trzy minuty, panie pośle. 
Mówił pan o pieniądzach 
i o służbie zdrowia. Trąfili pa-
nowie do Senatu i Sejmu w mo-
mencie kiedy zaczęły się nasi-
lać protesty anestezjologów. 
Dziś, jutro może zdarzyć się, źe 
ktoś z nas znajdzie się na stole 
operacyjnym, a nie będzie miał 
go kto uśpić ani obudzić. Co 
w kuluarach sejmowych, co w 
Senacie mówi się na ten temat? 

- To jest jedna z tych niepopu-
larnych decyzji, o których mówi-
łem. Na pewno doraźne podwyżki 
nie są rozwiązaniem. Na pewno 
dzieje się tym ludziom krzywda, 

jeżeli proporcja 
wynagrodzenia 
jest taka, że zara-
biają o ileś tam 
mniej, od ludzi 
dużo mniej wy-
k s z t a ł c o n y c h , 
wykonu jących 
znacznie mniej 
odpowiedzialną 
pracę. Problem 
wymaga rozwią-
zań systemo-
wych, tzn. takie-
go ustawienia ca-
łej służby zdro-
wia, takiego fi-
nansowania, aby 
ludzie tak wy-
kwal i f ikowani 
jak anestezjolo-
dzy zarabiali od-
powiednio wyso-
kie pieniądze. 

- Dziękuję bar-
dzo. Rozumiem, że pan się 
spieszy, dziękujemy, że pan zna-
lazł czas dla nas. 

- Dziękuję państwu za zaprosze-
nie. O, zdaje się, że pan ma do mnie 
jeszcze jakieś pytanie. 

- Panie pośle, moje nazwisko 
Matuszyk, jestem przewodni-
czącym Rady Miejskiej. Prośba, 
jesteśmy tu świeżo po Radzie 
Nadzorczej służby zdrowia. 
W tym mieście, jedyny w Pol-
sce jest zalany szpital, na 340 
łóżek. My zwrócimy się oficjal-
nie, będziemy wszyscy prosili, 
czy Rada Miejska, ZOZ, dyrek-
cja - pomóżcie nam odbudować 
szpital, bo sami sobie nie damy 
rady. Dziękuję. 

- Z dyrektorem Reiterem i po-
słem Szczygielskim już rozmawia-
liśmy w tej sprawie. Obiecuję pań-
stwu, że będę to miał na uwadze. 
Tyle mogę na dzisiaj. 

- Mamy aktualnie 82 tysiące 
do rozdysponowania dla praco-
dawców, którzy ucierpieli 
w powodzi. Jestem kierowni-
kiem Rejonowego Urzędu Pra-
cy, wiem że zostało podpisane 

rozporządzenie przez byłego mi-
nistra pracy i polityki socjalnej 
oraz ministra ds. wewnętrznych 
i administracji. Do tej chwili nie 
zostało ogłoszone to rozporzą-
dzenie, w związku z tym jeste-
śmy przyblokowani, mamy pie-
niądze, chcemy pomagać i nie 
możemy tego robić. Chodzi tu-
taj o pożyczki na odtworzenie 
miejsc pracy dla pracodawców, 
którzy ucierpieli w powodzi. 
Prosiłabym o interwencję, żeby 
jak najszybciej można było zacząć 
działać. 

Tadeusz Jarmuziewicz:- Ja 
pani powiem więcej na ten temat. 
Przyglądam się dość bacznie temu, 
jako pracodawca i myślę sobie, że 
w udzielaniu pomocy firmom do-
tkniętym skutkami powodzi, jest 
rzeczywiście wiele niedopatrzeń. 
Tak się składa, ja znowu do swoje-
go nieszczęsnego biegania wra-
cam, że biegam akurat w tym miej-
scu, gdzie są budowane domki dla 
powodzian. Przyglądam się jakie 
samochody stoją. Tam są samo-
chody z rejestracją łomżyńską, 
skierniewicką, warszawską, nie 
ma samochodu z rejestracją opol-
ską. Tym firmom budowlanym i pa-
rabudowlanym można było pomóc 
wejść na fronty tych właśnie bu-
dów, albo choćby czarterując ich 
pracowników, żeby zdjąć z głowy 
ten problem, pracodawcom na kil-
ka tygodni, czy kilka miesięcy. Na-
tomiast tak się stało, ktoś kiedyś po-
wiedział, że gospodarka rynkowa 
rządzi się swoimi prawami. To nie 

Kazimierz Szczygielski: - Mam 
do pani taką prośbę. Ponieważ roz-
porządzenia zgodnie z ich naturą 
są rangi podstawowej, są opraco-
wywane i wykonywane przez wła-
dzę wykonawczą, w tej chwili przez 
rząd, a ja akurat tego rozporządze-
nia nie znam. Proszę mi je wskazać 

i spróbujemy w tej materii złożyć 
przynaglenie. Bo to nie może być 
tak, żeby pieniądze były, a nie moż-
na było ich zgodnie z prawem wy-
korzystać. I to jest jedna rzecz, 
a druga to co powiedział kolega Jar-
muziewicz. Jest pewien problem 
związany z samą polityką wobec 
powodzi, to jest prawda polegająca 
m.in. na tym, że była projektowa-

jest stan gospodarki rynkowej, tyl-
ko stan nadzwyczajny. Ja doskona-
le rozumiem problem o którym 
pani mówi - ogromne zjawisko i mi-
nimalne środki. 

- Ale są i chcemy je wykorzy-
stać, chcemy dać. 

na ustawa, która miała pomóc ma-
łym i średnim firmom, żeby mogły 
otrzymać kredyt lub dotację. Na-
tomiast zostało to zablokowane 
w poprzednim Sejmie. I zostało 
wprowadzone ręczne sterowanie 
przez ministra Kaczmarka, czyli 
gorszy system rozwiązania. I to jest 
też utrudnienie. Każdy wniosek, 
każde podanie małych firm musi 
być rozpatrywane przez komisję. 
Musimy do tego rozwiązania wró-
cić i to są dwie różne kwestie. Jed-
na dotyczy rozwiązania systemo-
wego, a druga tego co pani powie-
działa, że na skutek opóźnień ak-
tów wykonawczych rangi rozpo-
rządzenia, istniejące środki nie 
mogą być w dyspozycji. Jak wiemy 
wszyscy środki budżetowe, mają tę 
niedobrą właściwość, że jeśli do 
końca roku budżetowego nie zosta-
ną wykorzystane, są zwracane do 
budżetu. Dlatego musimy zrobić 
wszystko, aby można je było wyko-
rzystać. Dziękuję bardzo. 

-Jeśli już mówimy o powodzi, 
pieniądzach, firmach, to chcia-
łbym zwrócić uwagę panów po-
słów, źe kędzierzyńska firma In-
met, w której zatrudnieni są in-

walidzi, została niestety podczas 
powodzi całkowicie zalana 
i w tym momencie oni tam mają 
poważne, niezwykle, poważne 
trudności, aby przygotować 
miejsca pracy dla tych ludzi, 
wymagających od państwa 
szczególnej troski. PFRON -
wiemy doskonale, jak to było 
pod koniec zeszłego roku i ima 
początku tego roku, co się tam 
działo, NIK robił kontrolę 
i okazało się, że pieniądze szły 
nie tam gdzie trzeba. Więc tam 
w tej chwili pieniędzy nie ma. 
Dlatego prosiłbym, aby pano-
wie byli uprzejmi i w swoich no-
tatnikach również zanotowali 
nazwę tej firmy i zechcieli od-
powiedzieć, czy jest szansa, aby 
takiej firmie pomóc. 

Franciszek Szelwicki: - Czy te 
82 tysiące są przelane na konto 
i w jakim celu, bo według moich 
informacji i wiedzy, z naszego te-
renu ponad 560 firm już otrzyma-
ło te pieniądze bezpośrednio. Tu-
taj trudno mi cokolwiek powie-
dzieć o innych firmach, które nie 
złożyły wniosków o kredyt popo-
wodziowy i my duchem świętym 
nie jesteśmy, żebyśmy wiedzieli 
o wszystkim. Jeszcze raz niech 
nam pani odpowie co to są za pie-
niądze, kiedy wpłynęły i na jakie 
rozporządzenie pani czeka. 

- Przede wszystkim są to 
środki funduszu pracy. Środki 
te zostały zebrane przez Woj-
wódzki Urząd Pracy dla praco-
dawców, na odtworzenie miejsc 

pracy, dla firm zatrud-
niających do 20 osób. 
I to są te środki zgro-
madzone w tej chwili na 
koncie Rejonowego 
Urzędu Pracy w Kę-
dzierzynie-Koźlu. Ak-
tualnie posiadamy już 
32 wnioski od praco-
dawców. Ponadto rów-
nież to dotyczy organi-
zacji prac interwencyj-
nych do usuwania 
skutków powodzi. Jak 
wiemy sprawa się cią-
gnie, myśmy troszecz-
kę już poza tym rozpo-
rządzeniem rozpoczęli 
podpisywanie umów 
z pracodawcami, no bo 
przecież wiadomo, że 
skutki powodzi trzeba 
usuwać od ręki, po to 
żeby pracodawcy mogli 
rozpocząć działalność. 

Franciszek Szelwicki: - Tak, 
jak sama pani już powiedziała, ta 
kwestia jest do rozwiązania wa-
szymi środkami, waszymi możli-
wościami, przy współpracy z wła-
dzami gminnymi. Tutaj inter-
wencji posłów akurat nie potrze-
ba. Tylko sprawy wewnątrz or-
ganizacyjne, inwecja tych ludzi, 
którzy tutaj zarządzają tym mia-
stem. 

- Nie, nie. Dotyczy to rozporzą-
dzenia, w którym musi być wła-
śnie wykaz gmin, które są w spo-
sób szczególny traktowane, jeże-
li chodzi o usuwanie skutów po-
wodzi. Brak takowego rozporzą-
dzenia blokuje nam możliwość 
wypłacania tych pożyczek, na od-
twarzanie miejsc pracy. Chodzi 
mi o to, żeby wreszcie zostało 
ogłoszone rozporządzenie, które 
zostało już podpisane wcześniej, 
z dnia 17 października tego roku. 
Jeżeli ten wykaz u nas będzie, od 
razu ruszamy. My jesteśmy przy-
gotowani do tego, czekamy tylko 
na wykaz. 

SAS 
Ciąg dalszy za tydzień. 
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