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W i a d o m o ś c i  Tankujemy- pizzę jemy
Zarząd Miasta Kędzierzyna-Koźla 

informuje mieszkańców o możliwości stara
nia się o przydział mieszkań budowanych 
w osiedlu Cisowa oraz domków kontenero
wych w osiedlu Blachownia przyznanych 
Gminie w ramach umowy z Urzędem Mie
szkalnictwa i Rozwoju Miast dla osób po
szkodowanych przez powódź.

Wnioski należy składać na odpowie
dnich formularzach do Prezydenta Miasta. 
Komisja ds. Przydziału Mieszkań wnioski te 
rozpatrywać będzie od dnia 10 października 
1997 r. Szczegółowe informacje uzyskać 
można w Urzędzie Miasta, ul. Piramowicza 
32, w Referacie Dodatków Mieszkaniowych, 
pokój nr 3.

Przydział mieszkań w budynkach 
jednorodzinnych, wielorodzinnych i do- 
mkach kontenerowych uzależniony będzie 
od stopnia zniszczenia zajmowanego mie
szkania lub budynku i niedostatku spowo
dowanego przez powódź oraz dochodu nu 
członka rodziny.

cewojewodzina opolska Apo
lonia Klepacz i Antoni Bajer, 
wiceprezydent Kędzierzyna- 
Koźla. Po uroczystości w ho
telu „Centralnym” odbył się 
uroczysty bankiet dla zapro

szonych gości i VIP-ów.
Stacja jest bardzo do

brze wyposażona. W obszer
nym, jasnym pawilonie znaj
duje się sklep z artykułam i 
spożywczymi, można skorzy
stać z myjni samochodowej i 
stanowiska napełniania gazem.
W czasie , gdy pracow nicy 
CPN będą tankować samocho
dy, kierowcy i pasażerowie 
będą mogli pokrzepić się w 

restauracji sieci „New York City Pizza”, która także znajduje się w obrębie stacji.
- Nasza nowa placówka powinna w pełni zaspokoić potrzeby klientów. Tego życzę sobie 

osobiście i wszystkim, którzy będą z  je j  usług korzystali- ażeby nie tylko dziś, ale i jutro, i pojutrze  
właściwie pełniła ona swoje obowiązki. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie- powiedział Tadeusz

29 sierpnia, po  wielu miesiącach intensywnej budowy, oddano do użytku najnowocześniejszą w 
mieście stację benzynową należącą do Centrali Produktów Naftowych.

Otwarcia dokonała wi-

W stęgę przecinają w iceprezydent Antoni Bajer 
i w icewojew odzina Apolonia K lepacz

wyróżnienia przeznaczone 
są dla osób, które swą pa
sją, talentem i umiejętno
ściami organizacyjnym i 
potrafią ożywić działal
ność kulturalną na terenie 
swego miejsca zamieszka
nia. W minionych latach 
nagrody dwukrotnie otrzy
mali mieszkańcy Kędzie- 
rzyna-Koźla. Był wśród 
nich Zbigniew Staniś, za
łożyciel Zespołu Pieśni i 
Tańca “Komes” oraz, w 
ubiegłym  roku, H elena  
B ulanda, dyrektor Miej
skiej Biblioteki Publicz
nej. Również w tym roku 
w śród  uhono row anych  
znalazł się m ieszkaniec 
naszego grodu. Jest nim 
A ndrzej W róbel (na zdję

ciu), wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, miłośnik pio
senki żeglarskiej, współorganizator Międzynarodowych Spotkań Ze
społów Ludowych oraz Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych.

GS
rynku w  rynek klienta.
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Wróbel kulturalny
Już po raz kolejny wojewoda opolski Ryszard Zemba
czyński wręczył nagrody dla dziesięciu najlepszych 
animatorów kultury na Opolszczyźnie.
Uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzy- 
nie-Koźlu. Gości przywitał M irosław  Borzym, prezydent miasta. 
Wśród wielu zaproszonych znalazła się również prof. D orota Simo
nides, która wygłosiła prelekcję zatytułowaną “Rozmowy o kulturze”. 
Był też toast i wspólne zdjęcie wszystkich nagrodzonych. Wręczone

Jędrzejczyk- dyrektor kędzierzyńsko- kozielskiego oddziału CPN.
Stacja jest bezpieczna pod każdym względem. Dwupłaszczowe 

zbiorniki przed zakopaniem ich w  ziemi zostały zabezpieczone geomem- 
braną.

- Nowoczesna, amerykańska technologia pozwoliła na wykorzy
stanie tworzyw sztucznych zamiast stali- zbiorniki są w pełni hermetycz
ne, poziom paliwa mierzy się za pomocą sond. Paliwo nalewamy przez 
dystrybutory przodującej w tej dziedzinie firm y WAYNE- DRESSER- wy-
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jaśnił Piotr Kwiat
kowski, zastępca 
dyrektora oddziału 
CPN.
M am y w ięc w 
mieście pierw szą 
stację benzynową 
z p raw dziw ego  
zdarzenia, a nieba
wem pew nie bę
dzie ich więcej - 
kilka bowiem zna-

nych koncernów z branży paliwowej pragnie zaistnieć w Kędzierzynie- 
Koźlu. Ostra konkurencja i ciągle zabieganie o zbyt jest jak najbardziej 
pożądane - świadczy bowiem o przekształcaniu się naszego lokalnego 
rynku w rynek klienta. /andy/



Najwyższy czas na 
Wyższą
W yrażając wolę utworzenia na terenie gminy 
Społecznej Wyższej Szkoły Zawodowej radni 
naszego miasta nie przypuszczali zapewne, że 
w rok po podjęciu stosownej uchwały niewie
le się w tej m aterii zmieni.

Realizacji ambitnego zamiaru podjęło się powołane w tym celu 
Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne “Ziemia Kozielska”. 
Wydawało się, że ustalenie składu tymczasowego zarządu sto
warzyszenia nada jego pracom większy rozmach. Wytypowa
no nawet obiekt, w którym szkoła miała się mieścić. I na tym, 
jak na razie się skończyło. Nietrudno zgadnąć, że przyczyną 
tego zastoju jest brak pieniędzy. Koszt uruchomienia tylko jed
nego z trzech planowanych kierunków wyliczono w ubiegłym 
roku na 300 tysięcy złotych. Doliczając tylko inflację można 
tę kwotę śmiało zawyżyć. Bieżące utrzymanie miało zapewnić 
czesne płacone przez studentów oraz wpłaty dokonywane przez 
zakłady przemysłowe naszego regionu. Jak dotąd z żadnego z 
tych źródeł nie wpłynęła ani złotówka. Szkoły więc nadal nie 
ma. Dużym problemem okazało się przekonanie do idei szkoły 
wyższej rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podsta
wowej nr 14. Właśnie w jej murach mieli się uczyć przyszli 
studenci. Protest rodziców zniweczył również te plany. Ry
szard Pacułt, członek stowarzyszenia: Na jednym  z  ostatnich 
spotkań tym czasowego zarządu próbow aliśm y wraz z  dr 
Edwardem Nyczem ożywić działania zmierzające do utworze
nia szkoły. Niestety, udział finansowy dużych przedsiębiorstw  
stoi pod znakiem zapytania, a je s t to element niezbędny do je j  
uruchomienia. Biorąc po d  uwagę brak środków finansowych  
sceptycznie zapatruję się na przyszłość tej pięknej inicjatywy. 
Kilka miesięcy temu pojawiła się “konkurencyjna” idea otwar
cia punktu konsultacyjnego Politechniki Opolskiej, który osta
tecznie się mieści przy Zespole Szkół Technicznych w Azo
tach. Oficjalne otw arcie punktu nastąpi 18 października. 
Wprawdzie punkt konsultacyjny to jeszcze nie uczelnia, ale 
zawsze coś.

Kiedy 
reanimacja 
kina 
„HEL”?
Już kilka tygodni trwają inten
sywne prace w zdew astow a
nym budynku k ozielsk iego  
kina „HEL”. Czyżby ten nie
szczęsny przybytek X Muzy 
znalazł wreszcie gospodarza?

- W obiekcie trwają pra
ce zabezpieczające. Kino mocno 
ucierpiało w czasie ostatniej lip
cowej powodzi- powiedział „Ser- 
wusowi” Ryszard Gitman z ka
towickiej firmy PIF „Silesia” , 
która jest właścicielem obiektu. 
Po ich zakończeniu „Hel” nadal 
będzie „ do wzięcia ",

PIF „Silesia” otrzymało 
kilka propozycji nabycia budyn
ku na cele handlowe.
- Mimo iż są one bardzo korzyst
ne finansowo, raczej nie skorzy
stamy z nich. Chcemy, aby tu było 
kino. I  mamy nadzieję, że prę
dzej czy później tak się stanie - 
Zbigniew  Brzeziński dyrektor 
„Silesii” jest dobrej myśli.

Trochę zniecierpliwieni 
są  jedynie koźlanie. Chcieliby, 
aby wreszcie coś zrobiono ze zde
wastowaną ruiną w centrum mia
sta. Nawet, jeśli to „coś” ozna
czałoby dom towarowy lub ko-

Najciemniej

pod 
lam pą

W iele m iesięcy  
tem u na Starym  
Mieście w Koźlu 
z a i n s t a l o w a n o  
nowe, estetyczne 
lampy u liczne . 
Oświetlono także 
płytę rynku. Nieste
ty, tzw. „służby” za
pomniały o ich kon
serwacji i wymianie 
żarówek. Obecnie 
wieczorami świeci 
nie więcej niż 60- 
70% lamp.  
/andy/

Czy Kędzierzyn-Koźle 
wyemituje obligacje 
gminne?

Zapytanie o warunki emisji obligacji oraz oprocentowanie 
kredytu skierował pod koniec czerwca Zarząd Miasta Kędzierzyna- 
Koźla do wszystkich banków, znajdujących się na terenie miasta. W 
grę wchodzi zaciągnięcie kredytu na kwotę 12 milionów złotych (120 
miliardów starych złotych) bądź emisja obligacji w tej wysokości. 
Uzyskanymi w ten sposób pieniędzmi planuje się wspomóc Miejski 
Zakład Komunikacji - przeznaczono by je  na zakup 30 nowocze
snych autobusów. Obecnie tabor MZK składa się z 60 wysłużonych 
pojazdów, z których zaledwie kilka to w pełni nowoczesne maszy
ny. Ostatnim nabytkiem miejskiego przewoźnika są  cztery “Ikaru- 
sy”, z których dw a już od miesiąca wożą pasażerów. Niestety, lipco
wa powódź spowodowała w gminie znaczne straty, a konieczność 
odbudowy zniszczeń stawia pod znakiem zapytania plany zarządu. 
Możliwe, że cała kwota zostanie przeznaczona na inny cel. Decyzję 
w tej sprawie podejmie Rada Miejska. G S

RETROSPEKCJE 
KĘDZIERZYŃSKO - 

KOZIELSKIE.
/w g „Szkiców  kędzie rzyńsko- kozielskich” , t.1 -  V.

W R Z E S I E Ń

1977
8 września nastąpiło uroczyste otwarcie 

Izby Tradycji Węzła PKP w Kędzierzynie- 
Koźlu. W sali zgromadzono dokumenty, zdję
cia i eksponaty związane z działalnością koleja
rzy na ziemi kozielskiej.

»*»

20 lecie pracy obchodziła załoga Elektrowni 
„Blachownia”. Z tej okazji 10 września odbyła 
się akademia okolicznościowa, zorganizowana 
w sali Zakładowego Domu Kultury „Lech”. Pod
czas akademii 63 zasłużonych dla zakładu pra
cowników otrzymało odznaczenia państwowe i 
resortowe. Dla upamiętnienia jubileuszu ukazał 
się, nakładem Opolskiego Towarzystwa Kultu
ralno- Oświatowego, folder pt. „20 lat Elektrow
ni w Blachowni Śląskiej” .

***

Na wniosek CRZZ zorganizowano w dniu 16 
września w ZDK „Chemik” I Ogólnopolski Prze
gląd O rkiestr Dętych. W punktacji ogólnej 
pierwsze miejsce zajęła orkiestra KWK „Julian” 
z Piekar Śląskich, drugie zaś orkiestra Zakła
dów Azotowych „Kędzierzyn”.

***

Jubileusz 25 lecia istnienia obchodziły w dniu 
17 września Zakłady Chemiczne „Blachow
nia”. Podczas uroczystej akademii, zorganizo
wanej w Hali Widowiskowo- Sportowej, człon
kowie załogi otrzymali 36 odznaczeń państwo
wych i 13 regionalnych. W tym samym dniu 
oddano do użytku pracowników 12 rodzinny 
blok mieszkalny. Z tej okazji ukazało się kolo
rowe wydanie dwutygodnika „Życie Blachow
ni".

***

W Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” zosta
ła przekazana w  miesiącu wrześniu do eksploa
tacji nowa instalacja przemysłowa do produkcji 
argonu z gazu resztkowego, o wydajności 2 mln 
litrów rocznie. Koszt budowy instalacji wyniósł 
101 mln złotych.

1982
Niecodzienna uroczystość odbyła się 7 września 
w Urzędzie Miejskim. W tym dniu setną roczni
cę urodzin obchodził najstarszy mieszkaniec 
miasta- Aleksander Olanicki. Do Koźla przy
był on wraz z całą rodziną w 1945 r. z terenów 
zabużańskich. Przez wiele lat pracował w przed
siębiorstwach budowlanych, a także pełnił obo
wiązki gospodarza klubu „Odra”. W uroczysto
ści wzięła udział rodzina jubilata oraz przedsta
wiciele władz miejskich.

***

Organizacja Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej przy ZA „Kędzierzyn”
zajęła I miejsce w województwie w akcji „Lato
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Specjalna Strefa Ekonomiczna

Nie ma i nie 
będzie
U tw orzenie na teren ie  Opolszczyzny 
specjalnej strefy ekonomicznej raczej 
nie dojdzie do skutku .

Pomysł władz woje
wódzkich zakładał 
utworzenie na terenie 
pięciu opolskich 
gmin: Nysy, Kędzie- 
rzyna-Koźla, Opola, 
Brzegu i Namysłowa 
obszarów uprzywile
jowanych pod wzglę
dem wysokości obo
wiązujących podat
ków. Zachętą dla in
westorów miał być 
10-letni okres “waka
cji” podatkowych. W 
tej właśnie sprawie na 
początku września br. 
w  Urzędzie Woje
wódzkim w Opolu 

odbyło się spotkanie wicewojewody opolskiego Apolo
nii Klepacz z opolskimi przedsiębiorcami i przedstawi
cielami okolicznych samorządów. Efektem przeprowa
dzonych rozmów było powołanie zespołu, który miał się 
zająć przygotowaniem wniosku do rządu o powołanie 
strefy. Zapał, który udzielił się przedstawicielom pięciu 
gmin skutecznie ostudził minister Wiesław Kaczmarek. 
W czasie swego pobytu w  naszym mieście oraz wizyt w 
opolskim Urzędzie Wojewódzkim sceptycznie zapatry
wał się na szanse realizacji tego pomysłu. Antoni Bajer, 
wiceprezydent Kedzierzyna-Koźla: Minister wyjaśnił, że 
szanse utworzenia specjalnych stref ekonomicznych w wo
jewództwie opolskim są niewielkie. Decyzje takie były 
podejmowane ju ż  wcześniej i obecnie nie przewiduje się 
tworzenia stref na terenie naszego kraju. Są też pewne 
ograniczenia natury prawnej - strefy można lokalizować 
tylko w  tych miejscach, w których wg międzynarodowych 
przepisów Światowej Organizacji Handlu bezrobocie 
przewyższa 110% średniej krajowej. Kędzierzyn-Koźle 
nie zalicza się do takich gmin. Również produkt brutto na 
jednego mieszkańca powinien być niższy od 80% śre
dniego produktu krajowego brutto. Tego warunku nasza 
gmina również nie spełnia. Trzecim warunkiem są tzw. 
warunki integracyjne. Jest to warunek opisowy, którego 
sam minister nie potrafił przybliżyć, przyznając, że nie 
wie o co w nim chodzi. Istnieją jednak inne możliwości 
przyciągnięcia inwestorów. Jedną z nich są tzw. parki 
technologiczne, miejsca, gdzie organizowana będzie pro
dukcja o najwyższym stopniu nowoczesności. Podsta
wowym minusem tego rozwiązania jest jednak brak za
chęty w postaci obniżonych podatków. Trzeba przyznać, 
że pomysły stworzenia tego rodzaju strefy pojawiały się 
już wcześniej - przyznaje A. Bajer - można przykładowo 
wykorzystać prace związane z Wydzielonym Obszarem 
Koncentracji Inwestycji. Podejmowane przed kilku laty 
próby utworzenia Wolnego Obszaru Celnego w rejonie 
Koźla-Portu były  również nieudane. Obecnie szanse na 
to są jeszcze mniejsze, z uwagi na fakt, iż obszar ten po
łożony jest na terenie zalewowym. GS

Inwazja (po)mocy
Prawdziwy najazd wysokich rangą urzędników państwowych przeżywał przed wybora
mi Kędzierzyn-Koźle

Jednym z bardziej interesujących 
gości była rzecznik rządu Ale
ksandra Jakubowska. Wizytę roz
poczęła od spotkania w  Urzędzie 
Miasta z prezydentem Mirosła
wem Borzymem, zapoznając się 
z informacjami o stratach spowo
dowanych przez powódź. Zgo
dnie z programem pobytu w go
dzinach popołudniowych rzecz
nik rządu zwiedziła szpital nr 1 
oraz kozielski dom dziecka. Prze
w idziano rów nież spotkanie z 
mieszkańcami, zorganizowane w 
Domu Kultury w Koźlu-Rogach. 
A. Jakubowska odw iedziła też 

Minister Ja kubowska zapatrzona Kozielską Fabrykę Maszyn, jed-
 no z najbardziej poszkodowanych

przez powódź lokalnych przedsiębiorstw. W tym samym dniu zakład ten wizytował inny czło
nek rządu, wiceminister gospodarki Wiesław Kaczmarek. Przyjazd ministra związany był z 
projektem utworzenia na terenie Opolszczyzny specjalnej strefy ekonomicznej, składającej się 
z pięciu mniejszych obszarów o specjalnym statusie. Jeden z nich miałby powstać w Kędzie- 
rzynie-Koźlu. Rozmowy w tej sprawie prowadził z ministrem Kaczmarkiem wiceprezydent 
Kędzierzyna-Koźla, Antoni Bajer, (o strefie czytaj w art. - “Nie ma i nie będzie ")

128 lokali dla powodzian

Domki, mieszkania i kontenery

Soest pomaga
W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia 
Rady Miejskiej, które odbyło się 9 wrze
śnia br. miała miejsce miła uroczystość.
Delegacja z zaprzyjaźnionej z Kędzierzy- 
nem-Koźlem, holenderskiej miejscowo
ści Soest przekazała na ręce Prezydenta 
Miasta czek opiewający na kwotę 100 tys. 
guldenów holenderskich. 43 tys. gulde
nów przekazała Rada Miasta Soest, nato
miast 57 tys. zebrali mieszkańcy. Całość, 
zgodnie z w olą darczyńców zostanie przeznaczona na pomoc dla powodzian. GS
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Setka mieszkań oraz 28 konte
nerów mieszkalnych to dotych
czasowy bilans pomocy udzie
lonej naszej gminie przez Urząd 
M ieszk a ln ic tw a  i R ozw oju  
Miast.
Upoważniony przez Radę Miej
ską zarząd zawarł ze Skarbem 
Państwa umowę darowizny na 
rzecz Gminy 20 kontenerów mie
szkalnych dla powodzian. Dzię

ki dalszym staraniom 30 września podpisano kolejną umowa, na mocy której Kędzierzyn- 
Koźle otrzymał nieodpłatnie 8 dalszych kontenerów. Dzięki przyjętej niedawno nowelizacji 
budżetu prace przygotowawcze związane z uzbrojeniem terenu i budową fundamentów pod 
kontenery przebiegają bez opóźnień - w tym miesiącu pierwsi powodzianie wprowadzą się do 
nowego lokum.
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Pożegnanie żołnierzy z Biskupca
9 września na kozielskim Rynku odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy jednostki 
wojskowej z Biskupca (na zdjęciu).

82” i z tej okazji 1 września otrzymała puchar. 
***

We wrześniu Elektrownia „Blachownia” ob
chodziła 25 rocznicę swego powstania. Zakład 
został wyróżniony odznaką „Zasłużonemu Opol- 
szczyźnie”. W roku jubileuszu przekazano za
łodze „Dom Działkowca” oraz przystąpiono do 

budowy 20 mieszkań dla pracowników.

Z udziałem zaproszonych przedstawicieli szkół 
i placówek oświatowych Miejska Rada Naro
dowa omówiła 28 września sprawy oświaty. 
Wśród wielu problemów zwrócono m. in. uwa
gę na pilną konieczność budowy szkoły podsta
wowej w Śródmieściu /w jego nowej części 
zwanej Osiedlem Piastów/.

Przez blisko 2 miesiące przeprowadzali oni dezynfekcję pomieszczeń w zalanych budynkach w 
Koźlu i okolicznych gminach. “Chcę zaznaczyć, że żołnierze byli przychylni naszym prośbom  
pracując bardzo sumiennie i z  wielkim poświęceniem  - powiedział Jerzy Wantuła, Sekretarz 
Miasta - mimo panujących upałów musieli pracować w maskach, co na pewno nie należało do 
przyjemności". W uroczystości wziął udział wiceprezydent Piotr Pietrzyk. Wraz z sekretarzem 
Wantułą wręczali listy gratulacyjne dowództwu i najbardziej zasłużonym żołnierzom. W imie
niu nieobecnego wójta gminy Cisek wręczono list z podziękowaniami za pomoc przy usuwaniu 
skutków powodzi w tej gminie. W najbliższych dniach w Kędzierzynie-Koźlu powitamy żołnie
rzy wojsk chemicznych ze Zgorzelca, którzy będą kontynuować pracę swych poprzedników.   G . S.

Hi - Tech spod Poznania
Specjalistyczną arm atu rę  o wartości 25.000 zł przekazał, w trakcie spo
tkania w Urzędzie M iasta, przedstawiciel regionalny austriackiej firmy 
Hawle.
Produkty ze znakiem Hawle były jeszcze do niedawna mało znane w naszym kraju, głównie z 
racji wysokich cen. Austriacy zainteresowali się jednak polskim rynkiem. Przekazane przed kilku 
dniami urządzenia wyprodukowano już w Polsce, w nowej fabryce mieszczącej się pod Pozna
niem. Produkowany przez nas sprzęt był wielokrotnie nagradzany złotymi medalami na wielu 
międzynarodowych targach i wystawach - poinformował Andrzej Mroczkowski, przedstawiciel

firmy - skala zainteresowania Au- 
striaków naszym krajem jako  ryn
kiem  zbytu  j e s t  duża, o czym  
świadczy wysokie tempo budowy 
fabryki p o d  Poznaniem. Po za
kończeniu wszystkich prac będzie 
to prawdopodobnie jedna z  naj
większych wytwórni armatury w 
Europie, a zarazem największa 
inwestycja austriacka w Polsce. 
Cenny dar otrzym ała spółka z 
udziałem Gminy, Miejskie Wo
dociągi i Kanalizacja. Grzegorz 
Michałowski, dyrektor MWiK: 
Otrzymany sprzęt je s t najwyższej, 
światowej jakości i na pewno nam 
s ię  p rzyd a . Jestem  bardzo  
w dzięczny w łaścicielowi firm y  
Hawle, że wśród wielu przedsię
b io rs tw  O po lszczyzny , k tó re  
otrzymały te nowoczesne urządze
nia, je s t również nasza spółka.

Nowe, wcale nie 
czerwone
■Już od miesiąca na drogach naszego miasta 
można spotkać dwa nowe, niskopodłogowe au
tobusy.

Miejski Zakład Komunikacji w Kędzierzynie-Koźlu wzbo
gacił się o dwa egzemplarze najnowszego “dziecka” węgier
skiej firmy “Ikarus”. Z początkiem października prosto z 
fabryki przyjadą dwa kolejne z zamówionych czterech po
jazdów. Nowością dla pasażerów jest konieczność samo
dzielnego otwierania drzwi - w tym celu należy nacisnąć 
niewielki guzik znajdujący się po prawej stronie drzwi. 
Nowoczesna jest nic tylko sylwetka autobusu, lecz także na
pędzający go silnik. Eurol, bo tak się nazywa, wydziela pod
czas jazdy tak niewielkie ilości dwutlenku węgla, że już te
raz pojazdy w nie zaopatrzone spełniają ostre normy ochro
ny środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej. GS

30 lat obchodził Klub HDK w ZCh „Blachow
nia”. Zrzeszał on wówczas 520 krwiodawców. 
Klub ten, jako jedyny w kraju, został przyjęty 
do M iędzynarodow ej Federacji Organizacji 
HDK.

Poważne trudności zaopatrzeniowe przeżywały 
liczne zakłady pracy. Wśród nich szczególnie 
niekorzystna sytuacja panowała w Przedsiębior
stwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio
wej. Zakład ten, zajmujący się w głównej mie
rze remontami budynków mieszkalnych, przez 
w iele m iesięcy odczuwał katastrofalny brak 
materiałów instalacyjnych, papy i dachówki.

1987
1 września minęło 25 lat od utworzenia przy 
Elektrowni „Blachownia” szkoły przyzakła
dowej. W 1987 r. w Zespole Szkół Zawodowych 
przy E lek trow ni k sz ta łc iło  się około  400 
uczniów.

***

Minęło 30 lat od zsynchronizowania z siecią 
państwową turbozespołu nr 1 Elektrowni „Bla
chownia”. Zapoczątkowało to eksploatację bu
dowanej w latach 1953-1957 elektrowni zakła
dowej. Z tej okazji 9 września w Zakładowym 
Domu Kultury „Lech” odbyła się akademia pra
cowników Elektrowni. Wręczono na niej zało
dze sztandar ufundowany przez Ministerstwo 
Przemysłu Węglowego.

* * *

VIII Półmaraton rozegrany 13 września przy
niósł zwycięstwo Tomaszowi Kozłowskiemu z 
Oleśnicy. Na 21- kilometrowej trasie walczyło 
160 osób, w  tym 9 pań. Najstarszym uczestni
kiem był 63- letni Tomasz Janko z Bytomia.

*♦*

16 września na Rynku Starego Miasta otwarta 
została galeria sztuki nieprofesjonalnej „Alba”. 
Prowadziła ją  Alicja Balawender. Utworzenie 
galerii poprzedzone zostało wielomiesięcznymi 
pracami adaptacyjnymi. W galerii zgromadzo
no interesującą kolekcję obrazów i rzeźb. Auto
rami prac byli miejscowi twórcy nieprofesjonal-ni.ciąg dalszy str. 7
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S p o r t

Kędzierzyńscy modelarze w akcji__

Mistrzostwa Polski 1997
W sprzyjającej m odelarskim  zm aganiom  
scenerii poznańskiego Jeziora Maltańskiego 
w dniach  22 - 24 .0 8 .1 9 9 7  rozegrano  
Mistrzostwa Polski Modeli Ślizgów klas FI, 
F3 i FSR E. Na wspaniale przygotowanym  
akwenie zmierzyło swoje możliwości w 15 
klasach i grupach wiekowych 45 zawodników  
m . in. z P ozn an ia , L u b lin a , K osza lin a , 
B iłgoraja , R zeszow a i G orzow a  
Wielkopolskiego.
Najmocniejszą liczebnie ekipą była nasza kę- 
dzierzyńska. Do Poznania pojechało aż ośmiu 
zawodników: juniorzy - Dawid Kusz, Adrian 
Stolarek (tegoroczni mistrzowie świata z zawo
dów rozegranych w lipcu w Słowenii), Michał 
Migoń, Wojciech Sąsiadek (także uczestnicy 
Mistrzostw Świata), Tomasz i Ireneusz Piskor
scy; wśród seniorów  -  Jan Kusz (tego zawodni
ka również mieliśmy okazję oglądać w Słowe
nii) i Marek Waćkowski. Trenerem ekipy i jed
nocześnie sędzią głównym zawodów był Jan 
Stolarek, mieszkający w naszym mieście i tre
nującym zawodników z modelami MOK Kę
dzierzyn-Koźle.

W ciągu trzech dni imprezy rozegrano po trzy 
kolejki startów we wszystkich klasach. Klasy 
indywidualne FI i F3 polegają na pokonaniu 
określonego toru. W klasie F 1 o zwycięstwie de
cyduje najkrótszy czas przejazdu. Klasa F3 jest 
nieco trudniejsza, także system liczenia punk
tów jest nieco bardziej skomplikowany.
Drugą grupą są klasy “wyścigowe” i tu o zdo
byciu tytułu mistrza Polski decydują w (więk
szości przypadków) nie tylko wyniki z samych 
mistrzostw, ale także punkty zdobyte w elimi
nacjach rozgrywanych na terenie Polski przez 
cały sezon w  różnych miastach kraju.

Występ kędzierzyńskiej reprezentacji był 
wprost rewelacyjny.
Zawodnicy spisywali się świetnie w konkuren

cjach indywidualnych jak i wyścigowych. Po
woli wyrabia się u juniorów także umiejętność 
pływania zespołowego, a więc działania dla do
bra całego klubu, co jest istotne zwłaszcza na 
imprezach międzynarodowych.

W klasyfikacji medalowej sytuacja przedsta
wia się następująco: klasa FI E l - złoto dla To
masza Loby (CK “Zamek” Poznań), który po
prawił stary rekord Polski (z 1988 roku), nale
żący do Aleksandra Rawskiego o 0,6 sekundy; 
srebro zdobył Adrian Stolarek (MOK K-Ko- 
źle), brąz przypadł w udziale Krzysztofowi Dat- 
kiewiczowi z Biłgoraja. W klasie FlEJun. po 
dogrywce zwyciężył brązowy medalista z Mi
strzostw Świata w Słowenii Adrian Stolarek, 
drugi był Łukasz Drzazga z Lublina, a trzeci 
Rafał Nitecki. W seniorach nie do pokonania 
okazał się Mariusz Gnietko z Gorzowa Wiel
kopolskiego, który zwyciężył przed Dariuszem 
Cieszyńskim i Krzysztofem Datkiewiczem. W 
F3E Młodzik wygrał mistrz świata w  tej klasie 
zawodnik z Kędzierzyna-Koźla Adrian Stola
rek, drugi był jego kolega klubowy Dawid 
Kusz. W juniorach swoich umiejętności po raz 
kolejny dowiódł wicemistrz świata Paweł Dat- 
kiewicz z Biłgoraja, wyprzedzając zdolnego za
wodnika z Poznania Rafała Niteckiego i Mi
chała Migonia (MOK K-Koźle). W seniorach 
zwyciężył wspomniany już zawodnik CK “Za
mek” Poznań Tomasz Loba przed Janem Ku
szeni z Kędzierzyna-Koźla. Zdecydowanie ko- 
ronnąklasądla zawodników z MOK-u była kla
sa F3V, w której modele napędzane są  silnika
mi spalinowymi. Wszystkie medale w  tej klasie 
zdobyli nasi zawodnicy: złoto - Dawid Kusz, 
srebro - Jan Kusz, brąz - Adrian Stolarek.

W klasach wyścigowych nasi zawodnicy 
również utrzymywali się w ścisłej czołówce. 
Najlepszym zawodnikiem Eco Standard Ju
nior w eliminacjach okazał się Rafał Nitecki,

któremu punkty zdobyte jeszcze przed mistrzo
stwami właściwie zagwarantowały tytuł mistrza 
Polski. Srebro przypadło w udziale Michało
wi Migoniowi, natomiast brąz - Adrianowi 
Stolarkowi.
W klasie Eco Expert Junior po bardziej zaciętej 
walce na eliminacjach i samych mistrzostwach 
złoto zdobył Łukasz Drzazga z Lublina, sre
bro Wojciech Sąsiadek (MOK K-Koźle), a 
brąz Dawid Kusz. W klasie Eco Senior tytuły 
zostały podzielone identycznie jak  wynikało to 
z list kwalifikacyjnych do mistrzostw: 1 miejsce 
-  T om asz Loba, II - Jan Kusz, III - L eszek Ko- 
szela z Koszalina. W klasie Mono 2, gdzie re
gulamin, inaczej niż w Eco, przewiduje tzw. start 
lotny (kto pierwszy na starcie ten lepszy), mini
malnie wygrał z Michałem Migoniem Tomasz 
Loba. W Hydro 1 znów wygrał Rafał Nitecki 
przed Waldemarem Wargulakiem i Wojciechem 
Sąsiadek. W Hydro 2 bezapelacyjnie zwyciężył 
Dawid Kusz przed Rafałem Niteckim i Stefa
nem Bihunem z Koszalina.

W sumie kędzierzyńscy modelarze przy
wieźli z imprezy 17 medali, przy czym ma
ksymalnie mogli zdobyć niewiele więcej. Z tą 
ilością trofeów modelarnia MOK K-Koźle 
zwyciężyła jednocześnie w klasyfikacji zespo
łowej.

Marta Sąsiadek

KOLARSKIE 
NADZIEJE

III edycję kolarskiego memoriału Ryszar
da Hanusa i Wernera Lepicha pod hasłem 
“ Moja i Twoja nadzieja” rozegrano na 
ulicach Żabieńca.
Zawodnikom przyświecał szczytny cel - do
chód z imprezy przeznaczono na poszkodo
wane przez powódź przedszkole nr 17.
1450 metrową pętlę pokonywało 63 kolarzy 
w różnych kategoriach wiekowych.
Wśród żaków (3 okrążenia) wygrał Adam 
Pieżga (Rafako Racibórz), a trzeci linię mety 
przejechał Karol Lepich (Kędzierzyn-Ko
źle).
Młodzicy ścigali się 15 okrążeń. Zwyciężył 
Bartosz Kolendo (Grupa Kolarska Gliwice 
- mieszkaniec K ędzierzyna-Koźla) przed 
Maciejem Andrzejewskim (LKS Ziemia 
Opolska) i Tomaszem Lepichem (GK Gli
wice - mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla).
25 okrążeń (najdłuższy dystans) mieli do po
konania juniorzy, seniorzy i startujący w tzw. 
kategorii masters.
N ajszybszy w śród tych pierw szych był 
Marek Wajas (Ziemia Nyska).
Najlepszy z seniorów to Dariusz Walu- 
szczyk (Ziemia Będzińska).
W grupie masters bezkonkurencyjnym oka
zał się Wojciech Kwiecień (Ziemia Opol
ska) przed Janem Paterakiem (Gościęcin) 
i Jackiem Mysiną (Rafako Racibórz).
Jak zwykle nad sprawnym przebiegiem 
w yścigów  czuw ał A ndrzej F edyszyn, 
główny inicjator kolarskich spotkań w 
Kędzierzynie-Koźlu.

N a zdj. (od lew ej) kędzierzyńska ekipa przed 
startem
(powyżej) Medaliści w  klasie Eco Expert Junior:
I - Łukasz D rzazga  z  Lublina
II - W ojciech Sąsiadek -  Kędzierzyn-Koźle
III -  Dawid Kusz -  Kędzierzyn-Koźle

M IE JSK I SERW IS INFORM ACYJN Y

SERWUS wrzesień '97_
6



SIATKARSKIE EMOCJE
Już 3 p a ź d z ie r n ik a  m e c z e m  z A Z S  
Olsztyn (b en iam in ek  serii “ A ”) siatkarze  
w icem istrza  P o lsk i “ M o sto sta l-A zo ty ” 
zainaugurują sezon  1997/98.
Głównym celem w tych zmodyfikowanych roz
grywkach jes t najpierw awans do pierwszej 
“szóstki”, a następnie walka o najwyższe trofea. 
Aby to osiągnąć dokonano kilku zmian w skła
dzie drużyny.
Pozyskano dwóch zdolnych, młodych graczy, 
aktualnych mistrzów świata juniorów - Marci
na Prusa (z SKS Polmos Stargard Gdański) i 
Michała Chadałę (z AZS Yawal Częstochowa). 
Nowym szkoleniowcem został Jan Such, do
tychczas pracujący w Szkole Mistrzostwa Spo
rtowego w Rzeszowie. Pomagać mu będzie An
drzej Kubacki.
Do innych klubów ubyli: Makarski (Skra Beł
chatów), Paluch (Stal - Hochland Nysa), Panas 
(AZS Yawal Częstochowa), a Wojciech Wo
liński leczy kontuzję kolana.
Na parkiecie hali przy ulicy Świerczewskiego, 
oprócz wymienionych wcześniej nowych nabyt
ków ujrzymy: Sławomira Skrzypca, Rolanda 
Dembończyka, Sławomira Gerymskiego, An
drzeja Solskiego, Rafała Musielaka, Bogusła
wa Mienculewicza, Wojciecha Serafina i Paw
ła Papke (także aktualny mistrz świata junio
rów).
W klubie trenuje Leszek Kurowski z AZS Ya
wal Częstochowa, który ma zostać uprawniony 
do gry po I rundzie rozgrywek.
Zawodnikiem “Mostostalu-Azoty” jest Robert 
Szczerbaniuk (mistrz świata juniorów), wypo
życzony na jeden sezon do “Chełmca” Wał
brzych.
Tegoroczne rozgrywki odbywać się będą w na
stępujący sposób
1 etap - Każdy z każdym mecz i rewanż przy 
podziale drużyn na tzw. pary rozgrywkowe 
- “Mostostal-Azoty” jest w parze z Górnikiem 
Radlin

W  M Ę S K I M  
G R O N I E

Żadna z pań nie zdecydowała się 
wystąpić w otwartych tenisowych 
mistrzostwach Kędzierzyna-Koźla 
rozgrywanych na kortach “Azoty”.
Z konieczności więc mecze grali 
sami mężczyźni.
Najlepszym został Jędrzej Żarski 
(STKS), który w finale pokonał 
Romana Zaparta 6-1,6-3. Kole
ga klubowy Jędrzeja Oskar Paw
lak w yw alczy ł trz e c ią  lokatę 
wspólnie z Arturem Matuszew
skim (Victoria Częstochowa).
Zawody były jed n ą  z ostatnich im
prez tenisowych jako, że sezon po
woli zbliża się do końca. Teraz 
gracze zamienią odkryte korty na 
hale sportowe, gdzie zapewne uzy
skają wiele obiecujących wyni
ków.

II etap - zespoły zostaną podzielone na dwie 
grupy: 1 -6,7-12 po wyzerowaniu punktów ro
zegrają pojedyncze mecze “każdy z każdym”, 
mecz i rewanż.
III etap - play-off: gry w grupach walczących 
o medale oraz utrzymanie w lidze zostaną roz
poczęte z kontem zerowym.
O miejsca 1 -2,3-4 do trzech lub czterech wy
granych meczów
O miejsca 5-6, 7-8 do dwóch wygranych me
czów
O miej sca 9-12 do trzech wygranych meczów
- zespoły przegrywające spadają do I ligi “B”.

RUNDA I (mecze u siebie)
18.10.97 Mostostal-Azoty - Chełmiec Wał
brzych
19.10.97 Mostostal-Azoty - Stal Hochland 
Nysa
25.10.97 Mostostal-Azoty - Stilon Gorzów
26.10.97 Mostostal-Azoty - Morze Szczecin 
RUNDA II (mecze u siebie)
15.11.97 Mostostal-Azoty - AZS Yawal Czę
stochowa
16.11.97 Mostostal-Azoty - Czarni Radom
26.11.97 Mostostal-Azoty - Górnik Radlin
09.12.97 Mostostal-Azoty - Kazimierz Pło
mień Sosnowiec
10.12.97 Mostostal-Azoty - Jastrzębie Bory- 
nia
Mecze w soboty rozpoczynać się będą o godz.
17.00
- w niedziele o godz. 12.00, a w dni robocze o 
godz. 18.00.
Jak poinformowano nas w sekretariacie Klu
bu na I etap rozgrywek dzięki ogromnemu za
interesowaniu kibiców wyprzedano wszyst
kie karnety na miejsca siedzące w hali. Mamy 
nadzieję, że emocji siatkarskich podobnie jak 
w ubiegłym sezonie nie zabraknie.
Życzymy Mostostalowi-Azoty powodzenia, a 
kibiców prosimy o gorący i sportowy doping.

25 września w ZA „Kędzierzyn” uroczyście 
obchodzono 35 rocznicę utworzenia Biura 
Projektowo- Konstrukcyjnego. Formalnie 
Biuro to działa od 1 VII 1952 roku, kiedy 
to minister przemysłu chemicznego połączył 
istniejące od 1949 roku trzy niezależne ko
mórki konstrukcyjne: mechaniczną budow
laną i energetyczną. Jubileusz BPK upa
miętniono okolicznościowym spotkaniem. 
W programie artystycznym wystąpiła popu
larna „Rodzina Masztalskich” z Polskiego 
Radia Katowice oraz zespół „Bierawianie”. 

***

Dwa opowiadania Krzysztofa Janiaka,
prezesa kędzierzyńsko- kozielskiego Robot
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, 
zostały wyróżnione w IV Konkursie Lite
rackim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Pod

laskiej.
***

1992
W początkach września Centralny Urząd 
Planowania zaaprobował wniosek o rządo
we gwarancje na 1,5 miliarda dolarów kre
dytu przeznaczonego na budowę w Kędzie
rzynie- Koźlu kom pleksu „Południe” . 
Umożliwiło to podjęcie starań w bankach 
zagranicznych o uzyskanie kredytu na ten 

cel.
***

Od 10 do 15 września w Rymarzowie /SRS/ 
odbyła się Wystawa Przemysłu i Rzemio
sła Opolszczyzny „Opole- Bruntal 92” .
Kędzierzyn- Koźle reprezentowały ZA „Kę
dzierzyn”, „Kofama”, Stocznia „K oźle”, 
spółdzielnie: im. 22- Lipca, Braille`a i K. 
Świerczewskiego oraz prywatna firma „ZA- 
MKON”. Mimo ciekawej ekspozycji zawar
to bardzo niewiele umów handlowych.

* * *

II nagrodę- w grupie zespołów z miejsco
wości powyżej 10 tys. mieszkańców otrzy
mał Zespół Pieśni i Tańca „Komes” pod
czas I Wojewódzkiego Przeglądu Ludo
wej Twórczości Artystycznej „W iatra
ki" 92”, który miał miejsce w Brzegu 20 
września.

* * *

25 września przyjechała do Kędzie
rzyna- Koźla grupa Niemców- byłych mie
szkańców powiatu kozielskiego. Goście 
zwiedzili Koźle i spotkali się z prezyden
tem miasta -  Mirosławem Borzymem. Wi
zycie patronował proboszcz parafii śśw. 
Zygmunta i Jadwigi Śląskiej -  Alfons Schu
bert. Goście wyrazili zachwyt zgotowanym 
im przyjęciem. Oprócz Kędzierzyna- Ko
źla zwiedzili także Górę Świętej Anny i 
uczestniczyli w dożynkach w Cisowej.

* * *

Już piąty raz zorganizow ano w 
Domu Kultury „Koźle” Przegląd Piosenki 
Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzo
sow isko”. Odbył się 26 i 27 września. 
Głównym organizatorem  był Radosław  
Truś.

* * *

ZMIANA NA LEPSZE
Po trzech kolejnych porażkach trener futbolistów Unii 
Kędzierzyn-Koźle Leszek Dunajczyk zrezygnował z pro
wadzenia zespołu. Jego miejsce zajął młody szkoleniowiec 
Witosław Iwanejko. Od tej pory drużyna zaczęła piąć się 
w górę IV ligowej tabeli, rozgrywając coraz lepsze spotka
nia. Tak więc zmiana okazała się jak na razie celnym posu
nięciem klubowych działaczy. W ostatnim wrześniowym 
meczu przed własną publicznością kędzierzynianie zapre
zentowali prawdziwy strzelecki festiwal. Zwyciężyli Spar- 
tę Zabrze 5-1.
Dobra i pomysłowa gra od początku tego pojedynku, po
parta skutecznością napastników rokuje dobrze przed ko
lejnymi ligowymi potyczkami. Do walki ze Spartą trener 
Iwanejko desygnował następujących zawodników: 
Hołda-Dziuk, Noga, Wojdyła, Paszek (Kuchajewicz), 
Głazowski (Chojnowski), Pakuła, Sójka (Gnoiński), Pi
szczek, Kukuczka, Świerkosz. Łupem bramkowym podzie
lili się: Piszczek - 2, Pakuła, Kukuczka i Paszek.
Unia jest na 12 miejscu w tabeli z 9 punktami.

M IEJSK I SERW IS INFO RM A CY JN Y
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Mistrzostwa
r

Makroregionu Śląskiego 
Młodzików 
w strzelectwie 
sportowym

Tegoroczne M istrzostw a M łodzików 
Makroregionu Śląskiego w strzelectwie sporto
wym przeprowadzone zostały w dniach 27- 28 
września 1997 r. w  Katowicach. W mistrzo
stwach udział wzięło siedem klubów z woje
wództw częstochowskiego, katowickiego i opol
skiego. Województwo opolskie reprezentowa
ne było przez KS LOK „Instal” Opole oraz KS 
LOK „Sparta” Kędzierzyn-Koźle.

Duży sukces w  tych mistrzostwach od
niósł zawodnik KS MMKS Szymon Jaremko, 
który wynikiem 269 pkt. (na 300 możliwych) 
zdobył tytuł mistrzowski w konkurencji pistolet 
pneumatyczny Ppn-30.

Pozostałe wyniki zawodników z Kędzie- 
rzyna-Koźla godne uwagi :
Trzecie miejsce w konkurencji karabin pneuma
tyczny Kpn- 30 zajął Dawid Wietrzykowski z 
MMKS oraz W ioletta Błach ze „Sparty” rów
nież w konkurencji Kpn- 30 i w konkurencji 
karabin sportowy Kst- 40 postawa leżąc.

Trzy czwarte miejsca zajęli Jan Wogel z 
MMKS w konkurencjach Psp-30 pistolet spo
rtowy część dokładna oraz Psp-30 pistolet spo
rtowy część szybka oraz Adam Adamiec MMKS 
w konkurencji karabin sportowy Ksp-40 posta
wa leżąc.

W klasyfikacji klubów trzecie miejsce- 
zajął MMKS, a LOK „Sparta” -szóste. Zwycię
żył KS LOK „Instal” Opole przed PKS Katowi
ce.

Zawody przeprowadzone zostały przez 
Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego w 
Katowicach na strzelnicy sportowej Policyjne
go Klubu Sportowego PKS w Katowicach-Pio- 
trowicach. Andrzej Starostka

Lekkoatletyczne 
Mistrzostwa Polski 
Młodzików
W Poznaniu odbyły się Lekkoatletyczne Mi
strzostwa Polski Młodzików.
Bardzo dobrze zaprezentował się wychowanek 
J. Bułkowskiego (MMKS Kędzierzyn-Koźle) 
Grzegorz Żabski, który w biegu na 100 m wy
walczył srebrny medal z wynikiem 1 l,42s.

FIRM A  H AN DLOW A 
"A R E X " 
za tru d n i: 

inform atyków  i elektroników
ul. Św ierczewskiego 4 

47-220 K ędzierzyn-K oźle 
tel. 834-705, 818-583

C eny odpłatności za usługi Z akładu B udżetow ego „K ryta  P ływ aln ia” 
od dnia 1 września 1997 n______________________________________________ _____
Duży basen:
Bilet wstępu normalny 1 godz. 4,00 zł
Bilet wstępu ulgowy 1 godz. 3,00 zl
Bilet wstępu normalny (w niedzielę i święta) 1 godz. 3,00 zł
Bilet wstępu ulgowy ( w niedzielę i święta) 1 godz. 2,00 zl
Wynajęcie całego basenu:
Zakłady Pracy, Instytucje 1 godz. #######
Szkoły - od godz. 15.00 1 godz. 90,00 zl
Szkoły ( w tym SSP) o do godz. 15.00 - 1 godz. 80,00 zl
Wynajęcie jednego toru:
Zakłady Pracy, Instytucje 1 godz. 25,00 zl
Szkoły - od godz. 15.00 1 godz. 20,00 zl (do 2 torów)
Szkoły (w tym SSP) - do godz. 15.00 1 godz. 15,00 zł (do 2 torów)
Maty basen:
Bilet wstępu 1 godz. 2,50 zł
Wynajęcie całego basenu:
Zakłady Pracy, Instytucje 1 godz. 50,00 zł
Szkoły 1 godz. 35,00 zł (do godz. 15.00)

40,00 zł (od godz. 15.00)
Przedszkola 1 godz. 32,00 zl
Wynajęcie jednego toru:
Zakłady Pracy, Instytucje 1 godz. 20,00 zl
Szkoły 1 godz. 16,00 zł
Przedszkola 1 godz. 13,00 zł
Sauna:
Bilet wstępu 1,5 godz. 9,00 zł
Wynajęcie sauny:
Zakłady Pracy, Instytucje,
Szkoły, Kluby 1,5 godz. 70,00 zł
KARNETY - 10-ciokrotny wstęp:
Duży basen normalny 35,00 zł
Duży basen ulgowy 25,00 zł
Mały basen 20,00 zł
Inne:
Wypożyczenie czepka 1 godz. 0,50 zł
Szatnia ogólna 0,25 zł
Wstęp na widownię 0,50 zł
Korzystanie z sanitariatów 0,50 zł

Kino “Chemik” przedstawia
Październik

10.10.- 16.10. 17no FACECI W CZERNI

19™ komedia fantast.-przygod., USA, od 12 lat, 8,-zł

21™ KRZYK - film grozy, USA, od 15 lat, 7,-zł
17.10. - 19.10. 15“ PIĘĆ TON I ON - komedia, USA, od 12 lat, 5,-zł
17.10.-23.10. 17™ BATMAN I ROBIN - sensac., USA, od 12 lat, 7,-zł

1915 SZCZĘŚLIW EG O  NOW EGO JO R K U

21™ komedia, Polska, od 15 lat, 8,-zł

24.10.-26.10. 15™ PIN O K IO  - przygodowy, Wlk.Brytania, b/o,6,-zł

polska wersja językowa
24.10.-30.10. 17™ WSZYSCY M ÓW IĄ: KOCHAM  CIĘ

19™ komedia muzyczna, USA, od 12 lat, 7,-zł
21™ SPISEK - sensacyjny, USA, od 15 lat, 7,-zł

M IE JSK I SERW IS IN FORM ACYJN Y
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Konstytucja ante portas FUZJA

G R Z E G O R Z  S T E F A N O W IC Z

17 października, po kilku latach pracy specjalnej komisji i wielu politycz
nych sporach zaczną obowiązywać postanowienia Konstytucji Rzeczpospo
litej Polskiej, uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 
br. i przyjętej w referendum  konstytucyjnym 25 m aja 1997 r.

Chociaż jeszcze pod koniec kwietnia licz
ba zwolenników konstytucji była trzy
krotnie większa od liczby jej przeciw

ników, to w majowym głosowaniu przewaga ta 
stopniała do zaledwie kilku procent. Za konsty
tucją opowiedziało się blisko 53 proc. głosują
cych, przeciwko niecałe 46 proc., przy niezbyt 
wysokiej, 43 procentowej frekwencji. Bywało i 
gorzej - w Zagórzycach w województwie rze
szowskim “nie” powiedziało 97,1 proc. głosu
jących. Wyniki powyższe zdają się wskazywać, 
że przyjęty niewielką większością głosów akt nie 
ma poparcia znacznej części społeczeństwa. Za
pewne zaprzeczą temu zwolennicy konstytucji, 
argumentując - zupełnie słusznie - że jej zatwier
dzenie nastąpiło z poszanowaniem obowiązują
cych przepisów. Nie można jednak nie zauwa
żyć, że prawie drugie tyle głosujących nie chciało 
jej przyjęcia. Powstaje pytanie: dlaczego? 
Najczęściej padające zarzuty wskazywały, że jest 
to konstytucja “przegadana”, zbyt obszerna, że 
brak w niej odwołania do wartości chrześcijań
skich, że jest naznaczona piętnem lewicowej ko
alicji, która przy jej tworzeniu miała niemały 
udział. Krytyka ta, bardziej lub mniej uzasadnio
na nie szła niestety w parze z tworzeniem roz
sądnej alternatywy dla projektu opracowanego 
przez komisję konstytucyjną. Brak akceptacji tej
że komisji dla zgłaszanych, często nie najwyż
szej jakości pomysłów powodował, że zarówno 
ona, jak i przedmiot jej prac stawały się obiek
tem zaciekłych ataków. Najdobitniej wyraził to 
Marian Krzaklewski: "Nie wolno członkowi So
lidarności zagłosować w referendum za przyję
ciem uchwalonej przez parlament konstytucji, 
ponieważ podstawowe postulaty związku zosta
ły odrzucone. Inna sprawa, że postulaty te by
wały niezbyt trafione.
Przykładem może być propozycja konstytucyj
nego umocowania Komisji Trójstronnej, która 
miałaby faktycznie współrządzić krajem nie bio
rąc jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje. Idea ta była już stoso
wana w świecie z bardzo miernymi skutkami. 
Tym bardziej nie powinno dziwić odrzucenie 
tego pomysłu.
Nadal jednak pozostaje pytanie, czy przyjęta w 
referendum konstytucja jest aktem na miarę po
trzeb wchodzącej w XXI wiek Polski, czy po
siada ona zalety uzasadniające jej przyjęcie w 
referendum. Najlepszą odpowiedzią jes t jej treść, 
nieznana zapewne wielu krytykom. Weźmy je 
den z pierwszych artykułów. Art. 8 ust. 2: Prze
pisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chy
ba, ze Konstytucja stanowi inaczej. Ten niewie
le mówiący zapis jest podstawową m iarą jej no
woczesności. Dzięki tej fundamentalnej zasadzie 
przepisy ustawy zasadniczej mogą stanowić in

strument bezpośredniej ochrony praw obywateli. Jej 
rozwinięcie stanowią dwa artykuły, art. 77 ust. 2: 
Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej 
dochodzenia naruszonych wolności lub praw  oraz 
zawarta w art. 79 instytucja skargi konstytucyjnej, 
upoważniająca osoby, których prawa lub wolności 
zostały naruszone, do wniesienia skargi do Trybu
nału Konstytucyjnego. Na gruncie polskiego prawa 
jest to istotna nowość zbliżająca rozwiązania pol
skiej konstytucji do rozwiązań przyjętych w demo
kracjach państw zachodnich. Długo oczekiwany za
pis przyjęto w art. 84: Każdy je s t obowiązany do 
ponoszenia świadczeń i ciężarów publicznych, w tym 
podatków, określonych w ustawie. Proszę zauważyć: 
określonych w ustawie.
Od 17 października kwestie nakładania podatków, 
ustalania stawek podatkowych, zasad przyznawania 
ulg czy umorzeń podatkowych może określać tylko 
i wyłącznie ustawa. Nie będzie mógł tego zrobić mi
nister finansów w drodze aktu niższego rzędu, np. 
zarządzenia czy rozporządzenia. Dzięki temu krót
kiemu zapisowi nie będą już możliwe przypadki 
“przemycania” ministerialnych postanowień za po
mocą wspomnianych wyżej aktów. O obowiązkach 
podatkowych obywateli względem Państwa będzie 
decydował Sejm, a nie minister finansów. Tak licz
ne w przeszłości przypadki wprowadzania w pra
wie podatkowym zaskakujących zmian, w  dodatku 
często z mocą wsteczną nie będą już miały miejsca. 
Inną now ością jest decyzja o stopniowej likwidacji 
kolegiów ds. wykroczeń, które jeszcze do niedawna 
nie podlegały nawet nadzorowi sądów. Żywot swój 
zakończą w październiku 2001 roku, cztery lata po 
wejściu w życie konstytucji. Na razie kolegia utracą 
prawo do stosowania aresztów, a kompetencja ta 
należeć będzie wyłącznie do sądu.
Tyle tytułem przykładu. Zainteresowanych odsyłam 
do pełnego tekstu Konstytucji RP. Zapoznanie się z 
jej treścią pozwoli na formułowanie własnych po
glądów na jej temat i ocenę, czy należy j ą  zmienić, 
czy nie. Już w  pierwszych komentarzach po przyję
ciu konstytucji Jan Olszewski, lider ROP stwierdził, 
że najpilniejszą sprawą jest opracowanie strategii  
przyjęcia własnej lub zmiany istniejącej konstytu
cji. Było to kilka miesięcy przed wyborami i zapew
ne stanowiło element rozpoczynającej się wówczas 
kampanii wyborczej. Na szczęście wybory z a  nami. 
Konstytucję już mamy. Zaś próby nierozważnych 
zmian ogranicza wymagana do tego większość gło
sów, o wiele większa niż posiadane przez ROP pięć 
mandatów.

Grzegorz Stefanowicz

Przy pisaniu tekstu korzystałem z informacji opu
blikowanych w tygodniku “Polityka”
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L ip cow a pow ód ź p ozb aw iła  ob iek 
tów  sp ortow ych  p iłk arzy  O dry CPN 
K oźle.
D zia łacze d oszli szyb k o  do porozu 
m ie n ia  z  “ J a r a n d e m ” i p o w s ta ł  
n ow y klub “ O dra CPN J aran d ” K ę
d zierzyn-K oźle .
Futbolistów występujących w rozgrywkach 
klasy okręgowej przygarnął LZS Gościę- 
cin, który umożliwił im rozgrywanie me
czów mistrzowskich na swoim obiekcie. 
Dotychczas podopiecznym trenera Józefa 
Borzęckiego wiedzie się ze zmiennym 
szczęściem.
Przed “własną” w idownią “Odra CPN Ja
rand” zremisowała ostatnio z “TOREM” 
Dobrzeń Wielki 1-1 po golu Kosia.
W tabeli koźlanie plasują się na 12 pozycji 
mając w dorobku 7 punktów.
Kolejne spotkanie mistrzowskie to:
11.10.97 - godz. 15.00 - Odra CPN Jarand
- Skalnik Gracze
25.10.97 - godz. 15.00 - Odra CPN Jarand
- Olimpia Lewin Brzeski
08.11.97 - godz. 13.00 - Odra CPN Jarand
- Elkon Goświnowice
16.11.97 - godz. 13.00 - Odra CPN Jarand
- LZS Kuniów

"SERWUS" 
MIEJSKI SERWIS 
INFORMACYJNY 

KĘDZIERZYNA-KOŹLA

PIOTR GABRYSZ (opracowanie całości), 
RYSZARD PACUŁT (historia),
ZBIGNIEW TOKARSKI (sport),
Bank Pekao SA (biznes serwus), 
MARI0LLA MOTYL (DTP),
IWONA PIONTEK,
GRZEGORZ STEFANOWICZ,
ANDRZEJ SZYMAŃSKI,
DANIEL NURZYŃSKI (zdjęcia)

LISTY: Urząd Miasta, W ydział In icjatyw  
M iejskich Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 
32.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść zamieszczonych reklam. Materiałów 
nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesła
nych tekstów.

Wydawca: Wydział Inicjatyw M iejskich Urzę
du Miasta. Telefon Redakcji -  82-12-28

DRUK: "PAKDRUK" Kędzierzyn-Koźle, ul. 
Kościuszki 15 tel. 8 1 -84 -72 ,81 -9 4 -87
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21 września w Kędzierzynie-Koźlu 
Tak wybieraliśmy

Było spokojn ie- żadnych incydentów  w yborczych nie zanotow ano.
A oto ilość g łosów  oddana na listy startujących ugrupow ań w poszczególnych 
obw odach K ędzierzyna-K oźla :

Z O polszczyzny do Sejmu wejdzie 10 posłów, a będą nimi:
1. H enryk K roll, TSK N  na Śląsku O polskim , na którego głosow ało 28 284 w yborców
2. Jerzy Szteliga, SLD, (były w spółpracow nik służb specjalnych). 19 384 głosy
3. Franciszek Szelw icki, AW S, 18 085 głosów
4. A leksandra Jakubow ska. SLD, 15 861 głosów
5. Jan Piątkow ski, A W S, 12 394 głosy
6. K azim ierz Szczygielski, UW , 12 328 głosów
7. H elm ut Paździor, TSK N  na Śląsku O polskim , 10 958 głosów
8. Jó ze f Pilarczyk, SLD, 7 740 głosów
9. E lżbieta A dam ska, A W S, 6 698 głosów
10. T adeusz Jarm uziew icz, UW , 6 667 głosów

Senatoram i zostaną :
1 prof. D orota S im onides, UW , która otrzym ała 99 738 głosów
2. dr Bogdan T om aszek, AW S, 89 555 głosów

Kandydaci z naszego miasta otrzym ali następujące ilości głosów :
- Bruno K osak, TSK N  na Śląsku O polskim , 2 252 głosy
- Andrzej R eiter UW , 1983 głosy
- M arian Saska UP 1787 głosów
- A ndrzej A ndrysiak  AW S 1787 głosów
- M aciej Rąbalski, SLD 1089 głosów
- S tanisław  G ładysz, ROP 1010 głosów
- Jan W ołow ski, UP 189 głosów
- S tefania M ikoluk. PSL 171 głosów

Wyniki w yborów  parlamentarnych w  Kędzierzynie-Koźlu
W ykres  do Tab  1

Źródło: dane W ydziału Spraw  Obywatelskich U.M . w  Kędzierzynie-Koźlu  
Opracowanie: M. Motyl
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Źródło: dane Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu
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K rajow e
Porozum .

EiR

RP

M n iejsz .
N ie

m iecka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Obw odow e K om isie  W yb orcze
l Sz.P . N r 13

ul. S toczn iow ców  13
9 1 11 36 4 8 2 4 5 3 7 3 142

2 Sz.P . N r 20
ul. A rch im edesa  25

55 2 15 2 1 2 2 4 9 3 8 8 15 4 4 2 9 22 78

3 P rzedszkole N r 12 
ul. B. C h rob rego  28

59 5 21 187 2 0 2 3 1 0 5 38 3 8 15 64

4 Sz.P  N r 2
ul. P iram ow icza  30

4 0 4 11 99 13 9 171 9 24 2 6 15 36

5 Z espól Szkól Bud. 
ul. S k arb ow a 4

4 4 2 16

0000 171 2 7 0 12 31 3 6 27 11 8

6 Sz. P. N r 4
ul. K rasick iego  10

14 5 13 105 91 10 7 6 13 15 6 107

7 Sz. P nr 15
ul. S zy m an ow sk iego  l9

2 3 1 22 85 121 163 6 10 10 10 12 7

8 Sz. P. N r 14 
ul. K ozielska 16

52 5 23 13 2 2 8 8 251 10 9 36 2 7 5 3

9 Sz. P. N r 8 
ul. P. Skargi 11

52 11 18 2 0 3 3 2 2 3 2 7 13 27 38 41 4 2

I0 Sz. P. N r 11
A l. P artyzan tów  30

2 9 2 10 134 112 18 4 6 12 14 15 3

II Sz. P. N r 5 
ul. K ościuszki 41

4 6 1 2 7 109 198 191 4 14 19 18 30

12 Przedszkole  N r 23  
ul. W ierzb ow a 4

6 4 3 15 2 9 5 3 5 3 3 2 6 12 17 58 3 0 19

13 Sz P. N r 4 /filia / 
ul. G ajow a 10

19 2 4 9 3 82 95 3 3 19 9 4 6

14 L. O. N r 1 
ul. M atejki 19

32 3 17 7 3 126 196 9 17 6 4 10 19

15 Sz. P. N r 7 
ul. 1 M aja 3

4 8 2 31 18 0 3 2 5 4 0 4 16 21 5 5 2 0 19

16 D K " C H E M IK ” 
ul. Św ierczew sk iego  27

3 8 5 21 186 2 5 9 3 0 3 11 2 0 81 19 93

17 Sz. P. N r 6 
ul. S talm acha 20

6 0 6 29 154 2 7 0 411 13 19 4 5 36 36

18 Sz. P. N r 9 
ul. G agarin a  3

4 9 0 21 1 25 163 2 2 2 6 11 3 7 21 20

19 P rzedszkole N r 22  
ul. 9 M aja 6

6 7 1 ■ 17 174 2 4 3 3 4 8 10 18 4 8 3 0 2 9

20 P rzedszkole  Nr 24  
ul. Leszka B iałego 7

4 7 3 13 1 89 2 3 3 3 4 9 11 2 4 4 0 15 2 3

21 O D K  "K O M E S"  
ul. K. W ielk iego  7

5 7 3 12 98 156 2 0 9 7 2 0 3 5 11 15

22 Sz. P. N r 19 
ul. M ieszka 1 4

7 8 4 12 191 2 7 8 2 7 9 12 2 0 38 24 14

23 P rzedszkole N r 25  
ul. K. W ielk iego  17

7 9 2 10 3 42 2 5 3 3 1 9 12 2 3 4 6 16 15

24 Sz.P . N r 3
u l. P rzodow n. P ra cy l3 a

56 6 14 10 8 11 6 19 0 8 21 4 16 18

25 Z.DK "LECH "  
ul. W yzw olen ia  7

58 5 3 4 187 3 0 5 2 8 2 10 15 2 9 19 160

26 Sz. I>. N r 18 
ul. B rzechw y 80

17 1 23 2 0 88 24 1 3 11 7 2 8 3

27 Sz. P. N r 16 
ul. S law ięcicka  96

4 0 8 21 90 124 7 7 12 3 14 16 2 1 2

28 Szital N r 2 
ul. Jud ym a 4

1 0 1 4 6 6 1 0 0 3 6

29 Szpita l N r 3 
ul. O rkana 15

1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0

30 A reszt Ś ledczy  
ul. R acław ick a 10

3 2 1 3 0 1 0 0 1 0 2

Łącznie 1237 95 484 4003 5324 6428 245 480 893 501 1829



Ryszard Masalski, Leon Piecuch, M irosław Borzym, Josef Galla w 
dziale dziecięcym  nowej biblioteki

Filia nr 5 M iejsk iej B ib lio tek i P ublicznej od kilku  tygod n i ma now ą  
siedzib ę. K ilk an aście  m iesięcy  trw ał rem ont i ca łk ow ita  przebudow a  
byłej restau racji “ B ajk a”. D zięki tem u m iłośn icy  książk i w K ędzie
rzyn ie o trzym ali n ow oczesn ą  i p rzestron n ą p laców kę. M ieszcząca  
się do n iedaw na w  p rzyciasnej w illi przy  u licy  Ś w ierczew sk iego  bi
b lioteka z  początk iem  w rześn ia  przen iosła  się do św ieżo  w yrem on to
w an ych  p om ieszczeń  przy D am rota.
Na oficjalnym otwarciu nowej siedziby nie zabrakło władz miasta. Prezydent Borzym swoje przemówienie rozpoczął od słów “ Dawno, dawno przy 
ulicy Damrota była restauracja Bajka, która bajką w środku wcale nie była. I  dobra wróżka imieniem Halina Bulanda zmieniła ją  w śliczną bibliotekę" 
Co dyrektor MBP Halina Bulanda skwtowała "Nie wiedziałam, że prezydent potrafi opowiadać bajki". Licznie zgromadzonych na uroczystości otwar- 
cia gości bawił Opolski Kwartet Smyczkowy a oczy sycić się mogły wystawą prac Andrzeja Strumiłły, znakomitego polskiego grafika i ilustratora. 
Nowa siedziba biblioteki robi wrażenie. Przestronna czytelnia, wspaniale wyposażony dział dziecięcy, gustownie wyposażona wypożyczalnia dla 
dorosłych. Tylko odwiedzać. Oby jak  najczęściej. Serdecznie zapraszamy.

JESZCZE  
NIEDAWNO  

BYŁA TU 
KNAJPA

Opolski kwartet smyczkowy podobał się wszystkim

A GÓRY NADE MNĄ JAK 
NIEBO, A NIEBO NADE 
MNĄ JAK GÓRY
Gdyby nie powódź, dziesiąty przegląd piosenki turystycznej i poezji 
śpiewanej jak zwykle odbyłby się w Domu Kultury przy ul. Skarbowej 
w Koźlu. A tak jubileusz “Wrzosowiska” dział się w kinowej sali DK 
“Chemik”. Krótszy, siłą  rzeczy skromniejszy, jednak się odbył. Naj

bardziej na popow odzio
w ych o szczęd n o śc iach  
u c ie rp ie li w y stęp u jący , 
którzy zadowolić musieli
się symbolicznymi nagrodami. Nie zabrakło jednak atrakcji. W roli gwiazd na “Wrzosowisku” wystąpili 
jurorzy: Tomek Lewandowski (na zdjęciu), Piotr Woźniak, Leszek Kopeć. Koncert galowy prowadził 
Grzegorz Halama, gwiazda kabaretu młodego pokolenia. Specjalnie na tę okazję reaktywował się zespół 
pomysłodawcy przeglądu Radka Trusia (obecnie mieszkańca Gliwic) “Wariant R” (na zdjęciu powyżej). 
Poziom wykonawców zdaniem fachowców a także widzów był bardzo wysoki. Jury miało ciężki orzech do 
zgryzienia. W wyniku burzliwych obrad rozdzieliło nagrody:
Wyróżnienia otrzymali "Dlaczego Nie" ze Zdzieszowic (również nagroda publiczności), "M ałżeństwo z 
rozsądku" z Pyskowic, "Wyspy Dobrej Nadziei" z Warszawy, "Ten Kontrol" z Radomia. Nagrodę 
specjalną dostała grupa "Przez Okno" ze Środy Wielkopolskiej. Teraz miejsca "na pudle": Pierwsze miej- 
sce przypadło w udziale Dominice Płonka i Leszkowi Sojce z Gliwic, drugie miejsce jurorzy podarowali 
"Niebieskiemu Tramwajowi Dobrej Nadziei" z Krakowa. Trzecie miejsce zajęła warszawska grupa "Oczy 
wiście". Grand Prix zdobyła Monika Noga ze Środy Wielkopolskiej.
Miejmy nadzieję, że jedenasty przegląd piosenki turystycznej i poezji śpiewanej “W rzosowisko’98” odbę- 
dzie się tam, gdzie powinien: w wyremontowanych pomieszczeniach przy ulicy Skarbowej.
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Dziękujemy za kolonie

W imieniu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
przez cale wakacje pomagali w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z zalanych 
dzielnic Kędzierzyna- Koźla. Poniżej wymieniamy tylko niewielką część firm  i osób 
prywatnych, które poświęciły swój czas, pieniądze i serce dla naszych dzieciaków. 
Podobne kolonie koordynował również Polski Czerwony Krzyż, Klub Honorowych 
Dawców Krwi, Caritas Diecezji Opolskiej i inne instytucje. Na obozy, kolonie wyje
chało ponad tysiąc dzieci powodzian. To dar nie do przecenienia.

Organizatorzy i sponsorzy wypoczynku letniego dzieci z terenów objętych powodzią:

- gmina Mrągowo
- gmina Głowno k/Łodzi
- gmina Wola Uhruska woj. chełmskie
- OHP Opole
- Społeczny Komitet Pomocy Powodzianom przy Pra
skiej Korporacji Gospodarczej Warszawa
- Wyższa Szkoła Agrobiznesu w* Łomży
- Zespół Szkół Rolniczych w Marianowie k/Łomży
- gmina Kościelisko
- gmina Sosnowica woj. chełmskie
- gmina Jedlińsk
- gmina Płońsk
- PCK Gdańsk
- nadleśnictwo Barlinek
- Gliwicka Agencja Turystyczna
- gminu Police
- Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji w Krakowie
- gmina Kraków
- Fundacja EQUILIBRE
- Fundacja SOS Warszawa
- Caritas Archidiecezji Białostockiej

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN
- Biuro Pełnomocnika Rządu ds Dzieci
- Zarząd Wojewódzki TPD
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Osoby, które włączyły się do pomocy przy organi
zacji wypoczynku dzieci z terenów objętych powo
dzią;

Małgorzata Bandurska nauczyciel Przedszkola Nr 22 
Hanna Białas komendant Środowiskowego Hufca Pracy 
Bożena Chałat pielęgniarka 
Sylwia Dąbrowska nauczyciel ZSR Komorno 
Ewa Komander
Michał Kuchta nauczyciel Szkoła Podst. Nr 19 
Barbara Kuciel
Irena Kula nauczyciel ZSCh Sławięcice 
Magdalena Przeradzka
Mirosława Ryziewicz nauczyciel Przedszkole Nr 13 
Anna Sawczuk nauczyciel Szk.Podst.Nr 19 
Katarzyna Urbanowicz nauczyciel Szkoła Podst. Nr 2 
Grażyna Wilk nauczyciel Szk. Podst.Nr 2

IV Ogólnopolski i I Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych im. Ireneusza Radzia.

PUBLICYSTYKA 97
Program:

24 p aźd ziern ik a  1997 r. (p ią tek ) - Z D K  „L ech ” (os. B lach ow n ia).
13.00- 15.00 projekcja filmów konkursowych- 16 mm,
16.00- 17.00 projekcja filmów konkursowych.
18.00- 20.00 uroczyste otwarcie Festiwalu, projekcja filmów konkursowych.

25 p aźd ziern ik a  1997 r. (sobota) - Z D K  „L ech ” (os. B lach ow n ia).
10.00- 11.00 projekcja filmów konkursowych,
12.00- 14.00 projekcja filmów konkursowych,
15.00- 17.00 projekcje konkursowe filmów autorów zagranicznych,
18.00- 20.00 jawne obrady jury.

26 p aźd ziern ik a  1997 r. (n ied zie la ) - D K  „C h em ik ” ul. Ś w ierczew sk iego  27
10.00 złożenie kwiatów na grobie Ireneusza Radzia,
11.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, projekcja filmów nagrodzonych, zakończenie festiwalu.
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Z g r y z i p i ó r e m

Ledwo Andrzej Gołota padł 
nieprzytom ny na deski 
zawodowego ringu, a już pół 
Polski w płacz: to niemożliwe, 
taki dobry bokser, w pierwszej 
rundzie. A na konferencji 
prasowej żartował, był pewny 
zwycięstwa. Sportowa gawiedź 
pod zieliła  się od razu na 
frakcje:
jedni twierdzili, że pojedynek został sprzedany, 
bo Lewis w normalny sposób by nie wygrał 
(czarny bije Polaka?). Inni widzieli negatywną 
aurę w okół Gołoty. Jeszcze inni posądzali 
trenera Anglika o czary voo-doo. No wiecie, 
takie laleczki, szpileczki, dymki z kadzidła. 
Pojawiła się frakcja medyczna. Ponoć Gołota 
przed pojedynkiem zainkasował zastrzyk w 
ko lano  w zw iązku  z  czym  zaczą ł się 
zachowywać dziwnie, czyli pozwolił się lać po 
twarzy. I z rzadka tylko, cichutko, nieśmiało 
odzyw ali się k ib ice, którzy  ze sm utkiem  
konstatowali, że Andrew Gołota po prostu nie 
m iał form y i n ie  p o w in ien  za bardzo  
podskakiwać. Zresztą, za trzy miliony dolarów 
dał bym się powalić nawet przed pierwszym 
gongiem . N ajbardziej in teresu jące w tym 
wszystkim są pieniądze. Wyobrażacie sobie? 
Ludzie biletów do hali nakupili, urlopy wzięli, 
stacje telew izyjne m iliony za w yłączność 
pop łac iły , rek lam odaw cy  czas antenow y 
wykupili, właściciele barów abonamenty na 
telew izję HBO, czy jak  je j tam. Ogromne 
pieniądze na to wszystko poszły. A tu 96 sekund 
i po weselu. Pod tym względem piłka nożna 
ma więcej sensu.
Jeżeli chodzi o długość spektaklu, to kampania 
wyborcza i to co potem jest zdecydowanie bar
dziej godne polecenia, przynajmniej jest pew
ność, że uczestnicy nie zostaną znokautowani. 
Poza tym wszystko przebiega tak, jak w ko
mercyjnym przedsięwzięciu pod tytułem "boks

WYBORY GOŁOTY
zawodowy". Początkowo sztaby sprawdzają 
swoje siły. Każda partia, to jedyna szansa na 
uratowanie kraju i zdobycie gospodarczego 
mistrza świata.
Potem trwa przypominanie sukcesów prawdzi
wych i urojonych. Jednocześnie dyskredytuje 
się przeciwnika ukazując jego klęski prawdzi
we lub urojone. Dziennikarze sportowi (pardon) 
polityczni m ają raj. Tematy rodzą się same. 
Nogi w  górze, kapelusz do tyłu, komórka w 
dłoni: "Burmistrz z SLD pobił poli
cjanta sympatyka AWS? Trywialne. 
Nie ma pan czegoś bardziej krwiste
go?”. Krzaklewski agentem? Poważ- 
nie?A pan skąd wie, aaa pan też 
był... b iu rko  w biurko  pow iada 
pan?” I przez kilka tygodni w ten deseń. Po
tem zaczyna się wojna na plakaty. Kto więk
szy, kto więcej, kto szybciej zaklei. Warstwa
mi na słupach wisieli politycy z wszystkich 
partii. Kędzierzyński dzierżawca słupów za
miast zgarniać forsę za każdy plakat zrezygno
wał z opłat, bo nie był w stanie zagwarantować 
Kowalskiemu z UW, że Kowalski z AWS go 
nie zaklei. Do tego doszły ulotki wysyłane na 
każdy możliwy adres dzięki temu miałem oka
zję zobaczyć przyszłego posła w trzech posta
ciach sportowca, biznesmena i społecznika, rad
nego -przyszłego posła, który przekonywał 
mnie, że był, jes t i będzie, śliczną dziewczynę 
na którą nie zagłosowałem, bo jej zdjęcie nic 
nie mówiło o wszystkich zaletach kandydatki 
na posła.
Potem przyszedł 21 września. Mozolne liczenie 
głosów (najlepsza była Warszawa. Komisja tak 
ciężko pracowała, że poszczególni członkowie 
zniknęli z przepracowania i trzeba było ich szu
kać przez policję. Chociaż i u nas było nieźle.

Ciągle patrzą z wysokości

Jedna z komisji miała do policzenia 8 głosów. 
Jeszcze dwa dni po wyborach musieli popra
wiać błędy w  protokole.)
I co? W kampanię wyborczą wpom
powane zostały miliardy. Na bacz
ność postawiona telewizja, radio, 
prasa. A 52% ludzi zostało w do
mach mając głęboko w nosie przy
szłe cztery lata. Przyznam się, że czu
ję się trochę jak  kibic z biletem na 
walkę Gołota- Lewis. Mam pewien nie
dosyt. Po pierwsze sala nie zapełniła się nawet 
w połowie (48 procent), po drugie zawodnicy 
odegrali swoje przedstawienie, sędzia wytypo
wał zwycięzcę i po zawodach. Po trzecie nie
którzy kibice nagle się obudzili. Wydzwaniają 
do radia, piszą do gazet: glosowałem na AW S i 
nie zgadzam się na krzywe koalicje z  Unią. To 
zdrada! Albo to samo, tylko kolejność partii 
odwrotna. Zaiste nieprawdopodobnie głębokie 
s ą  pokłady ludzkiej ufności w  polityków. Wciąż 
ludziska myślą, że to co się mówi przed i robi 
po musi się zgadzać. Sami politycy już mów ią 
że kampanią to kampania a życie, życiem. Elek
toratowi to nie przeszkadza. A w czerwcu ko
lejne wybory, tym razem lokalne. I będzie się 
działo tak samo, tylko w pomniejszeniu. Znów 
będą ulotki, plakaty, oczernianie, wybielanie, 
pisanie i gadanie. Nad wszystkim unosić się 
będzie duch Obietnicy Wszystkiego Co Czło
wiekowi Do Szczęścia Jest Potrzebne. A wy
borca po roku się obudzi, przetrze oczy i za
cznie narzekać.
Bo Polak jest taką is to tą  że jak  przegrywa to 
wszyscy są  temu winni, tylko nie on. Przyczyn 
natomiast może być kilka: zastrzyk w  kolano, 
czary czarownic na Łysej Górze, kult voo-doo.

zgryzipióro trzymał Piotr Gabrysz

Mimo, iż wybory parlamentarne to już historia, kandydaci na posłów i se
natorów dbają  abyśmy o nich zbyt szybko nie zapomnieli. Ze słupów, ścian bu
dynków i różnych tablic spoglądają na przechodniów twarze wybrańców narodu. 
Najczęściej niedoszłych. Przyklejone, czasami przydrutowane wysoko na słupach 
uśmiechają się do nas zachęcająco. Nic to, że obowiązujące prawo obliguje sztaby 
wyborcze i samych startujących w wyborach, do niezwłocznego usunięcia całej 
wyborczej „propagandy” po terminie głosowania. Na razie jednak ten higieniczny 
przepis żyje tylko na papierze. Od wielu kampanii.

Brakuje jeszcze w naszym kraju świadomości, że prawo jest takie samo dla 
wszystkich. Przedłużona promocja własnych zasług, dobrych chęci i czcigodnego 
oblicza jest nęcąca, a z  politycznego punktu widzenia bardzo pożyteczna- wszak 
wybory komunalne nie za górami. /andy/

Pogrążonym w  smutku i żałobie

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Felsztyńscy

zapew nia  załatw ianie  wszelkich formalności 
zw iązanych z  organizacją  pogrzebu

w  kraju i za  g ran icą
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL KREMATORIUM OSTRAVA

KĘDZIERZYN, ul. Głowackiego 24, tel./fax /077/ 83-54-53 
KOŹLE, ul. 2 4  kwietnia 9, tel. /0 7 7 / 82 -41 -41  
TEL. domowy
-  c a łą  dobę /0 7 7 / 8 3 -4 1 -8 4 , tel.kom . 0 9 0 3 5 1 6 1 2
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L is ty  p o le m ik i 

W kraju trwa walka o niezależność mediów pu
blicznych. Potrzebą takich mediów rozumieją 
wszyscy - prócz tych oczywiście, którzy je  wy
korzystują do kreowania własnej polityki. Nie 
pierwszy raz protestuję, gdy zbyt łatwo wyda
wało się w przeszłości, a i nadal zbyt łatwo 
wydaje się pieniądze publiczne.

Nie mam uwag do mediów prywat
nych - te bowiem same ponoszą koszty swoich 
politycznych preferencji i ewentualnie nieuda
nych pomysłów.
Nie mogę jednak zgodzić się, że własną polity
kę, własną reklamę, władza odpowiedzialna 
przed społeczeństwem  uprawia w mediach  
utrzymywanych ze środków publicznych, po 
chodzących od  wszystkich podatników. Tak 
próbuje aktualna koalicja rządząca w kraju i 
wcale nie je s t inaczej w naszym mieście. 
Należy przypomnieć, iż Serwus je s t miesięczni
kiem utrzymywanym z  podatków obywateli tego 
miasta i choćby za to nie powinien dezinfor
mować społeczeństwa czy też ukrywać przed  
nim prawdy. Nie pierwszy raz widać na lamach 
tego miesięcznika przedkładanie polityki nad  
rzeczywistość, którą należy pokazywać mie
szkańcom. Dotychczas uważałem, iż nie warto 
polemizować, gdyż organ sterujący tym mie

Kędzierzyn-Koźle, 1997.07.07 Rejonowy Komitet Przeciwpowodziowy 
godz. 16.15 Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Terenowe Zespoły Obrony Przeciwpowodziowej wszystkie 
W załączeniu przesyłam informację WK Ppow. w Opolu celem zapoznania i wykorzy
stania.

Przewodniczący Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego 
_______________________________ Alicja Brol-Polak____________________________

Opole, 1997.07.07 Rejonowy Komitet Przeciwpowodziowy
w Kędzierzynie-Koźlu godz. 15.30

Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy w Opolu, inform uje na podstawie otrzyma
nych danych z IM iG W  Katowice, o stanie wód na wodowskazach: Chałupki -676  cm 
godz. 14.01); Krzyżanowice - ponad 900 cm  godz. 12.00.
Oznacza to w porównaniu do stanów z 1985 r. przewyższenie stanów wód o ponad 60 
cm w Krzyżanowicach.
W związku z powyższym Woj.K.Przeciwpowiodziowy w Opolu poleca podjąć natych
miastowe działaniu informacyjne o istniejącym zagrożeniu powodzią dla ludności na
stępujących gmin: Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, Kędzierzyn-Koźle.
Na szczeblu Rejonowego Kom. Przeciwpowodziowego zbilansować siły i środki dla obrony 
zagrożonych miejscowości.

Kędzierzyn-Koźle, 1997.07.08 
Rejonowy Komitet Przeciwpowodziowy 
Plac Wolności 13,47-220 Kędzierzyn-Koźle 
FAXgodz. 12.30

Miejski Komitet Przeciwpowodziowy w Kędzierzynie-Kożlu

Wezbrane wody rzeki Odry utworzą fu lę  powodziową, która przepływając 
przez miasto Koźle, osiągnąć może rzędną bezwzględną 173,5 m  n.p.m. W  związku z 
powyższym R.K.Ppow. w K-Kożlu,prosi o dokładne rozpoznanie w “OPERACIE PRZE
CIWPOWODZIOWYM", jak ie  tereny będą zalane, z uwzględnieniem w/w rzędnej. 
Należy ostrzec mieszkańców dzielnic, które będą zalane.
Bezwzględnie przeprowadzić ewakuację szpitala w Koźlu. Ustalić przejezdność dróg, przy
szczytowym wezbraniu i uzgodnić ze służbami drogowymi ich zamknięcie oraz objazdy -
dotyczy: dróg wojewódzkich i miejskich oraz poszczególnych ulic.

onadtoprosimy o informację, jakie obiekty: magazyny, hurtownie, przemysłowe, skle-
Py itp. zostaną ewakuowane lub zalane.

owyższe informacje prosimy przekazać do RKPpow. w K-KoźJu dogodź. 15.011
l "jfujdomości: Przewodniczący Rejonowego Komitetu
■ WKPpow. w Opolu PrzeciwpowodziowegoAlicja Brol-Polak

4. a/u

sięcznikiem zawsze będzie miał przewagę nad 
replikującymi.
Jednak artykuł "Cztery dni, które wstrząsnęły 
miastem ” je s t  szczytem obłudy i ukrywania 
prawdziwych stron tragedii, która wydarzyła 
się w naszym mieście.

Oto redaktor, którego dotychczas 
bardzo ceniłem, pomija w swej relacji jedne z  
najważniejszych dokumentów dotyczących po 
wodzi. Tak ja k  władza, przemilcza wstydliwe 
chwile. Lepszym wyjściem byłoby nie pisać wca
le.

Przechodząc do meritum sprawy: w 
opisie pominięto dwa podstawowe dokumenty, 
tj. fa ks  przesłany przez Urząd Rejonowy w Kę- 
dzierzynie-Koźlu o rzędnej zalewowej wynoszą
cej 173,5 m. Ta wiadomość jeś li nie je s t czy
telna dla wszystkich mieszkańców naszego mia
sta, to dla sztabu przeciwpowodziowego powin
na być sygnałem do natychmiastowej akcji. 
Dana ta jednoznacznie wskazywała jaka  wy
sokość wody będzie w każdej części miasta i 
taką właśnie informację należało podać mie
szkańcom. Nie zatrzymałoby to kataklizmu, ale 
zmniejszyłoby straty ludności. Do treści tego 
dokumentu dotarł ju ż  po powodzi i prezento
wał go tygodnik lokalny, był także prezento
wany na sesji Rady Miejskiej i trudno tu mówić, 
iż redakcji nie udało się dotrzeć do tego doku
mentu. Nadmienić należy, że na podstawie tej 
danej Miejski Sztab Przeciwpowodziowy na kil

kanaście godzin (nada
no go w dniu 8 lipca o 
godz. 12.30) przed po
w odzią m ógł zm niej
szyć nie tylko straty w 
majątku osobistym, ale 
i obniżyć straty w ma
ją tk u  kom unalnym . 
Drugim pominiętym w 
Serwusie dokumentem  
je s t faks, także z  wtor
ku 8 lipca, z  Urzędu 
Wojewódzkiego, który 
otrzymał Urząd Miasta 
o godz. 17.30, informu
ją c y  o dzie ln icach , 
które będą zalane w 
czasie kataklizmu i na
w ołujący do na tych
miastowej ewakuacji z 
tych terenów. Publiko

wany był także w lokalnej gazecie, oraz odczy
tywany w radiu lokalnym.

Niegrzecznością, jeś li nie obelgą wo
bec podatników tego miasta je s t kilkakrotne 
podkreślanie w artykule o przekazywaniu in
form acji o niebezpieczeństwie jak ie  im groziło 
bez pokazywania jakiego typu była to informa
cja. Była niestety nierzetelna i mówiąc wprost, 
była to dezinformacja. Sztab posiadał pełną  
wiedzę, co wynika z  dokumentów i je j  nie wy
korzystał A był to jego  obowiązek! ! !

Natomiast szczytem arogancji je s t po
woływanie się na dzielnicę Koźle Rogi, która 
ucierpiała w powodzi najbardziej. Co można 
było zrobić z  posiadaną informacją, niech obra
zowo przedstawi porównanie ilości ewakuowa
nego bydła w Koźlu Rogach w stosunku do Reń
skiej Wsi, w której udało się sztabowi ewakuo
wać 850 sztuk bydła i tylko dwie (2!!) utonęły, 
natomiast w Rogach nie udało się ewakuować 
nawet dwóch sztuk bydła. Ilość utopionych sztuk 
tylko u jednego rolnika w Rogach przewyższa 
straty całej gminy Reńska Wieś. Kędzierzyn- 
Koźle ja k  i Reńska Wieś posiadały te same dane, 
a ja k  inna okazała się reakcja sztabów prze
ciwpowodziowych.

Życzę redakcji, aby udało się je j  wejść 
w okres prawdziwej demokracji bez cenzury. 
Zarządowi Miasta, aby samozadowolenie z  ak
cji ratunkowej skonfrontował z  odczuciami po
wodzian. Mogę to spokojnie powiedzieć mając 
na uwadze relacje mieszkańców z  terenów za
lanych, poparte przez oficjalne wypowiedzi 
Urzędu Wojewódzkiego i Rejonowego, które są  
odmienne od stanowiska Zarządu Miasta i Re
dakcji. Całość podsumowała rzecznik praso
wy rządu potwierdzając brak prawidłowej pra
cy sztabu przeciwpowodziowego ze szczegól
nym naciskiem na sprawę nie poinformowania 
mieszkańców miasta o grożącym im niebezpie
czeństwie.

M yśla łem , że  se r ia  w zajem nych  
podziękowań i uprzejmości jak ie  na sesji Rady 
Miejskiej z  powodu akcji powodziowej wymie
nili między sobą zarząd, niektórzy radni i urzę
dnicy, to rytuał odegrany trochę przed  opozy
cją, a trochę dla poprawienia sobie samopo
czucia. Ale odgrywanie takiego rytuału przed  
poszkodowanymi, przed tymi, którzy byli świad
kami i wiedzą - to ju ż  przesada.

Z. J
nazwisko do wiadomości redakcji.

Kędzierzyn-Koźle, 1997.07.08
Rejonowy Komitet Przeciwpowodziowy 
Plac Wolności 13 
47-220 Kędzierzyn-Koźle

TZO P Pow wszystkie

W  związku z przewidywaną dużo większą fa lą  powodziową niż w roku 1985 o około I 
metra a może i więcej oraz postępującą za nią kolejną falą, należy przystąpić do ewakuucji 
ludności z terenów zagrożonych. Działania te należy podjąć niezwłocznie i zakończyć przed 
zmrokiem. W  razie zagrożenia życia ludzi informować na bieżąco, wówczas może być 
skierowany na ratunek śmigłowiec. W/g informacji z Woj.Sztabu Ppow. amfibie (3 szt.) 
mogą być do dyspozycji RKPpow. w K-Koźlu w godzinach wieczornych, łącznie z żołnie
rzam i

Przewodniczący Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego 
Alicja Brol-Polak

M IE JSK I SERW IS INFORM ACYJN Y
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08-JUL-97 21:07 URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU P.01
Opole, 1997.07.08 godz. 17.30

WOJEWODA OPOLSKI
Rejonowe Komitety Przeciwpowodziowe 
w Kędzierzynie-Koźlu, Opolu i Brzegu 

W związku z przemieszczaniem się katastrofalnej fali powodziowej na rzece Odrze wraz z prognozą dalszych wzrostów stanów 
wód należy pilnie przystąpić do ewakuacji ludności z miejscowości położonych w dolinie rzeki Odry. Prawdopodobny obszar 
zalewowy, który powinien być objęty ewakuacją obejmuje następujące tereny:
(gmina Cisek, Podlesie od strony wschodniej do głównej drogi, Miejsce Odrzańskie zabudowa od strony wschodniej, 
cały: Pirchowiec, Przysiółek Podlesie, Przewóz, Dziergowice, Roszowice, północno-wschodnia część miejscowości Płonia,, 
cale: przysiółki Hajków i Głogowiec, Roszowicki Las do drogi relacji Cisek-Roszowice, 
cale: Szypowice, dolina rzeki Bierawki w Bierawie, Brzozowa, Olszowa, część przysiółku Cisek,
cały: Cisek, Landzmierz, Stare Koźle część południowo-zachodnia, cały: Biadaczów, Dębowa, Kobylice, Brzeżce część południo
wo-zachodnia, Kobylice PGR, Koźle dolina Kanału Klodnickiego i Klodnicy, dzielnica Rogi, PGR Rogi, PGR Krężel, szkoła Rogi, 
cale: Lasski, Wygon, Lesiany, Otok, Na Książkach, Baranówka, Przysiółek Kąty,
Poborszów strona północno-wschodnia, cala: Kolonia, Mechnica, Bródek, Gliniołki-Borki,
Michnica część północno-wschodnia, Lesiany w dolinie rowu, 
cały: przysiółek Rybarze, Krępna-cegielnia, Krapkowice-cegielnia,
Malnia pojedyncze budynki od strony północno-zachodniej, Kąty Opolskie zabudowa od strony zaplecza budowy jazu, Czarnową- 
sy fragment zabudowy PGR Borki, Przysiółek Ostrów, Otok częściowo od strony Odry, Kąty k/śluzy Chróścice, Golczowice część 
północna i PGR,
cale: Osada Leśna, Wielopole k/Popielowa, Kolonia Popielowska, Kopin budynki nad Odrą, Brzeg najniżej położone zabudo
wania.

Wojewoda Opolski Ryszard Zembaczyński

O d   r e d a k c ji

Tak właściwie mogliśmy listu pana Z. J. nie 
drukować. Ma się on do rzetelnego sprosto
wania jak rozlane wody Odry do błękitnych 
jezior mazurskich. Ponieważ jednak w naszej 
redakcji panuje cenzura, zamordyzm i okre
ślone wytyczne list publikujemy i pozwala
my się z nim nie zgodzić. Szczególnie ja, jako 
autor „Czterech dni...” Był to zresztą jedyny, 
tak krytyczny odzew na mój tekst. Ciekawe, 
że nadszedł z drugiej strony Odry...
List pana Z. J. jest wzorcowym wręcz przykła
dem przemycania insynuacji, niedomówień i 
półprawd i próbą udowodnienia z góry założo
nej tezy. Do rzeczy:
1. Nie wiem gdzie pan Z. J. protestował, co przez 
to osiągnął i w  jakim kraju trwa walka o nieza
leżność mediów. Nie wiem też, co ma ta sprawa 
do powodzi. Pozwolę sobie stwierdzić, że są to 
ogólniki.
2. Gratuluję spostrzegawczości. Wydając „Ser- 
wusa” nie zauważyliśmy, byśmy przedkładali 
politykę nad rzeczywistość. Inna sprawa, czy po- 
lityka jest nierzeczywista? Gdyby Pan wytłuma
czył jakiż  to organ „steruje tym miesięczni
kiem”?
3. Otóż żaden organ nami nie steruje, w  co oczy
wiście Pan nie uwierzy, bo zawsze może Pan 
powiedzieć, że to właśnie „organ” kazał redak
cji tak napisać. Naprawdę nie wiem jak  Panu 
udowodnić, że redakcja nie jest wielbłądem.
4. Nie przemilczam wstydliwych chwil, jak  był 
Pan łaskaw zauważyć. Czego się tu wstydzić? 
Że Odra zalała pół Polski? Doskonale wiemy, 
że gdyby wszyscy byli doskonale do tragedii 
przygotowani, było by mniej strat. Na przyszłość 
wypada poprosić Odrę, by była łaskawa infor
mować o zamiarze zalania. Gdyby Pan przeczy
tał uważnie tekst „Cztery dni...” Napisałem wy
raźnie: „Nie je s t to odpowiedź na zarzuty wyta
czane przeciw ko urzędnikom  różnych szarż. 
Oczywiście, że  można było zrobić więcej (...) 
Wielu ludzi lepiej by zrobiło nie pomagając. 
Popełniono wiele błędów (...) ". Jeżeli jest to dla 
Pana kreowanie „własnej polityki” wypada po
gratulować dociekliwości.
Dla pana Z.J. sprawa jes t jasna: Pracownicy 
Miejskiego sztabu zrobili wszystko, żeby nie 
pomagać. Prezydenci wręcz czekali na powódź,

rząd Miasta marzył o powodzi. Nareszcie poka
żą  tym mieszkańcom.... Tak? Pan wybaczy, ale 
dawno przestałem wierzyć w takie teorie. Nic 
nie jest czarne ani białe. Pośrodku są  odcienie 
szarości. Pan ich nie zauważa. Pan DOSKONA
LE zna winnych. Jeszcze raz składam gratula
cje. Tym razem gratuluję wiedzy. Interesujące 
jest również, że pani rzecznik prasowy rządu 
tak doskonale orientowała się w ZŁEJ pracy 
Komitetu. Pytałem wielu ludzi: Aleksandry Ja
kubowskiej w  Kędzierzynie- Koźlu w czasie 
powodzi nie było. Równie dobrze mógłby kry
tykować Bill Clinton lub Marian Krzaklewski.
5. Prezentujemy powyżej faksy o których Pan 
pisze. Nie zamierzam przekonywać nikogo o ich 
wymowie. Ze słynnym już faksem o rzędnej 
173,5 metra sprawa jes t bardzo interesująca: 
wysłany z Urzędu Rejonowego został tylko do 
Koźla i do Urzędu Wojewódzkiego. Potwierdze
nie wysłania wskazuje, że dotarł na aparat mie
szczący się w  sztabie Obrony Cywilnej. Problem 
w tym, że nikt w Urzędzie nie widział faksu na 
oczy! Wszystkie faksy były, tego nie. Podejrze
wam, że dla pana Z. J jes t jasne: Władza faks 
ukryła, bo obnażał. Inna rzecz, że wartość infor
macji o rzędnej 173,5 jest względna: wbrew temu 
co niektórzy sugerują nie jest to dokładne wska
zanie wysokości zalewu. Urząd Rejonowy (jak 
wszyscy zresztą) pomylił się o kilka metrów. Czy 
jest to wystarczający powód, by panią Alicję 
Broll ukamienować razem z prez. Borzymem? 
Mieszkańcy Koźla pamiętają, że Rynek ocalał, 
ale już wokół była woda. Sprawdziliśmy: Ry
nek ma rzędną 178. Oznacza to, że albo pomię
dzy nim, a np. ulicą Czerwńskiego jest różnica 
poziomów 4,5 metra, albo poziom wody był 
zdecydowanie wyższy niż legendarna dla nie
których rzędna 173,5 metra.
6. Mam nadzieję, że już nigdy nie będzie po
trzeby powoływania żadnych sztabów do walki 
z  żywiołem. Gdyby jednak (tfu, tfu) coś takiego 
się wydarzyło mam nadzieję, że pan Z. J. swoim 
doświadczeniem i darem przewidywania wspo
może działania sztabów od centralnego do lo
kalnego, by nie dopuścić do tak wielkich i rażą
cych zaniedbań. W arto poczuć czasem smak 
odpowiedzialności.

Ł ą c zę  se rd e c zn o śc i 
Piotr Gabrysz

M iejska B iblioteka Pu
bliczna i W ydział Inicja
tyw  M iejsk ich  U rzędu  
M iasta w K ędzierzynie- 
Koźlu ogłaszają V  otwar
ty konkurs literacki pod 
hasłem.

K R A J O B R A Z Y  
S Ł O W A

Przedmiotem konkursu jest
* Poezja i proza o tematyce dowolnej
Zasady uczestnictwa

* autorów niezrzeszonych w profesjo
nalnych związkach twórczych.
Prosimy o przesłanie prac nigdzie nie pu
blikowanych, ani nie zgłaszanych na inne 
konkursy o następującej objętości:
* utwory poetyckie od 5 do 10,
* proza- do 20 stron maszynopisu. 
Prace konkursowe (maszynopisy 3 egzem
plarzowe) zaopatrzone w:
* godło wraz z kopertą zawierającą 
imię, nazwisko, adres i numer telefonu. 
Prace należy przesłać do Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, 
Rynek 3, w terminie do 3 1 grudnia 1997 
roku.
Nagrody:
* Prace konkursowe w kategorii poezji i 
prozy oceni jury powołane przez organi
zatorów.
* Laureaci konkursu otrzymają nagrody i 
wyróżnienia ufundowane przez organiza
torów i sponsorów na łączną kwotę 5 000 
zł oraz nagrody specjalne W ojewody 
Opolskiego i Prezydenta Miasta Kędzie- 
rzyna-Koźla.
* Nagrodzone utwory zostaną opubliko
wane w w ydawnictw ie okolicznościo
wym.

* W sprawach spornych wynikających z 
interpretacji regulaminu ostateczną decy
zję podejm ują organizatorzy w porozu
mieniu z Jury.
* Uczestnik konkursu może występować 
tylko pod jednym godłem.
* Wszystkie prace, które wpłyną na kon
kurs staną się własnością biblioteki.
* Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w i 
kwartale 1998 r.

Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3 
47- 200 K ędzierzyn-K oźle  te l./fax . 
833742,tel. /077/ 823780, 823225.

żeby pokazać miastu jak nic nie robią. Cały Za-                            m i e j s k i  s e r w i s  i n f o r m a c y j n y
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 H  I S T O R IA

Chór Kombatantów
Poprzednia epoka miała jed n ą  zaletę: Można było pośpiewać w chórach

J e d n ą  z c ie k a w sz y c h  
in ic ja ty w  k u l tu r a ln y c h ,  
ja k a  m ia ła  m ie jsc e  w 

Kędzierzynie-Koźlu pod koniec lat 
s ie d e m d z ie s ią ty c h , b y ło
utworzenie am atorsk iego  chóru  
zrzeszającego członków Zw iązku 
B o jow n ików  o W o ln o ść  i 
Demokrację, byłych uczestników  
II w ojny  św ia to w ej. L u dzie  ci, 
zaw sze c z y n n i zaw o d o w o  i 
sp o łecz n ie , p rz e c h o d z ą c  na 
em ery tu rę  poczu li się n iek iedy  
odsun ięc i od g łów nego  n u r tu  
życia w mieście, a z nadm iarem  
wolnego czasu w ielu z n ich  nie 
umiało sobie poradzić.

W tej sy tu ac ji, je s ie n ią  1977 r., Jan  
Mazurkiewicz - dyrektor Miejskiego Ośrodka 
U powszechniania K ultury w K ędzierzynie- 
Koźlu - wystąpił z inicjatywą utworzenia chóru 
skupiającego emerytów. Istnienie chóru miało 
zapewnić jego członkom atrakcyjne spędzenie 
części wolnego czasu, a mieszkańcom miasta 
stworzyć okazję bliższego zapoznania się z 
ludźmi niegdyś walczącymi o wolność kraju, a 
aktualnie w większości wypadków będącymi już 
emerytami.

W powstanie chóru, poza Janem Mazurkiewi
czem, mocno zaangażowali się Mieczysław Ba
ran i Ludwik Świderski. Z zadowoleniem przy

ją ł tę inicjatywę Jan Jeński, znany w  mieście 
muzyk, który podjął się obowiązku kierowania 
zespołem.

Dnia 2 lutego 1978 r. w  siedzibie Miejskiego 
Ośrodka U powszechniania Kultury (obecnie 
Dom Kultury “Koźle”) odbyło się pierwsze spo
tkanie zaproszonych przez Jana Mazurkiewicza 
kombatantów, na którym omówiono najważniej
sze sprawy organizacyjne związane z tworze
niem zespołu. Po niezbędnych uzgodnieniach na 
zebraniach kół zbowidowskich doszło do pierw
szej próby chóru. Miała ona miejsce w koziel
skim domu kultury w dniu 14 lutego 1978 r. 
Uczestniczyło w  niej 20 osób. W tym samym 
dniu powołano Radę Społeczną do kierowania 
wszystkimi sprawami związanymi z funkcjono
waniem chóru. Kierował nią Jan Mazurkiewicz. 
Jego zastępcą został Feliks Danielewski, a funk
cje sekretarza powierzono M ieczysławowi 
Zduńczukowi.

W ciągu kilku tygodni liczba osób uczestni
czących w  próbach chóru wzrosła do około pięć
dziesięciu. Wiek uczestników wahał się między 
55 a 70 rokiem życia. Przeszło połowa z nich 
była uczestnikami II wojny światowej walczą
cymi na froncie wschodnim. Drugą grupę two
rzyli uczestnicy walk partyzanckich. Zdecydo
wana większość legitymowała się stopniem ofi
cerskim, lub podoficerskim. Razem śpiewali ro
botnicy i dyrektorzy, urzędnicy i oficerowie, lu
dzie posiadający wykształcenie podstawowe 
oraz ci, którzy ukończyli studia wyższe. Połą
czyła ich wspólna pasja śpiewania pieśni, z 
którymi związana była ich młodość.

Pierwszy występ chóru odbył się 5 
maja 1978r. w Łambinowicach. Mie

szkańcom Kędzierzyna-Koźla zespół 
zaprezentow ał się 14 m aja 1978r. 
podczas festynu kulturalno-rozryw- 
kowego w parku nad Odrą i został 
tu  p rzy ję ty  b ardzo  serdecznie. 
Wkrótce chór stał się bardzo popu
larny. Jego występy przyciągały wi
dzów, którzy chętnie słuchali zna
nych im piosenek żołnierskich i par
tyzanckich.
Często występy zespołu łączyły się z popisami 
młodzieży szkolnej, która albo śpiewała wspól
nie ze swoimi dziadkami, albo recytacjami ua
trakcyjniała repertuar chóru.

Najczęściej chór śpiewał w zakładach pracy i 
szkołach Kędzierzyna-Koźla. Często odwiedzał 
też różne miejscowości Opolszczyzny, m. in. 
wielokrotnie występował w Opolu. Do końca 
1979 r. chór zaprezentował 45 występów, w tym 
poza Kędzierzynem-Koźlem 22. Łącznie w ca
łym okresie swojego istnienia dał on prawie 200 
publicznych koncertów.

W ciągu lat zmieniał się skład chóru. Wzra
stała też średnia wieku jego uczestników. W 
końcowym okresie istnienia zespołu, w  maju 
1985 r., w  chórze śpiewało 36 osób w wieku od 
58 do 80 lat. Zmieniały się też osoby kierujące 
chórem. Po wyjeździe Jana Jeńskiego za grani
cę, instruktorem i kierownikiem zespołu został 
w kwietniu 1981 r. Roman Sorek. Dużą stratą 
dla zespołu była przedwczesna śmierć jego fak
tycznego twórcy, Jana M azurkiewicza, który 
zmarł 8 maja 1982 r.

Chór zbliżył jego członków do siebie. Coty
godniowe próby i częste występy korzystnie 
wpłynęły na wzajemne kontakty towarzyskie. 
Pomiędzy uczestnikami spotkań nawiązały się 
przyjaźnie. Poza próbami i występami człon
kowie chóru spotykali się w gronie rodzinnym 
na imprezach rozrywkowych. Często wspólnie 
pracowali społecznie na rzecz miasta.

Zbowidowski chór popularyzował polską 
pieśń powstańczą, partyzancką i wojskową. 
Przybliżył on społeczeństwu, a zwłaszcza mło

dzieży, naszą naro
dową przeszłość. 
O d egrał w ażną  
rolę wychowawczą 
integrując środo
wisko kombatanc
k ie , a zarazem  
um ożliw ił nawią
zan ie b liższych  
kontaktów między 
pok o len iam i oj
ców, dzieci i wnu
ków . W d o ty ch 
czasow ych  d z ie 
jach Kędzierzyna- 
Koźla był ostat
nim zespołem ar
ty styczn ym  tak  
mocno akcentują
cym treści patrio
tyczne.

Ryszard Pacułt
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B i z n e s  S e r w u s

Leasing - istota i jego formy
P o d m io ty  g o sp o d a rc z e  w g o s p o d a rc e  
ry n k o w e j p o s z u k u ją  n a jb a r d z ie j  
ek o n o m iczn y ch  ro z w ią z a ń , k tó re  
umożliwiłyby realizację maksymalnego zysku 
p rz y  z m in im a liz o w a n iu  k o sz tó w . T ym  
oczekiwaniom sprostał l e a s i n g  - jako  
now a form a inw estow ania d la  podm iotów  
p rz e z n a c z a ją c y c h  z n a c z n e  k w o ty  na 
inwestycje o charak terze  trw ałym .

Leasing stał się sposobem na doinwestowa
nie dotychczasowych przedsiębiorstw i szansa 
rozwoju nowych dziedzin gospodarki nie dys
ponujących na początku działalności znaczny
mi zasobami finansowymi tzw. wolnym kapita
łem inwestycyjnym. Daje on także możliwość 
szybkiego przystosowania się firm do nowinek 
technologicznych, nie powodując konieczności 
zamrażania środków obrotowych w  zużytych 
maszynach; wpływa na utrzymanie konkuren
cyjności firmy. Leasing zatem pozwala na szyb
kie reagowanie firm na nowości i zapotrzebo
wanie rynku na nowsze i bardziej ekonomiczne 
technologie.

Istotą leasingu jest okresowe umożliwienie 
korzystania z konkretnego przedmiotu (obiek
tu, dowolnego dobra materialnego), bez koniecz
ności jego nabycia (zakupu). W umowie leasin
gowej o udostępnienie określonego dobra spre
cyzowane są warunki tego korzystania, a więc 
opłaty i inne obowiązki leasingobiorcy, w  tym 
przede wszystkim zachowanie prawa własności 
przedmiotu leasingu i finansowe zobowiązania 
użytkującego ten przedmiot. Użytkowanie rze
czy (przedmiotu) leasingu związane jest z jej 
używaniem  oraz pobieraniem pożytków (korzy
ści) z tego używania. Różnica pomiędzy używa
niem  i użytkowaniem  jest wyraźna. Na przykład 
możemy używać maszyny rolniczej, choćby 
kombajnu, do wykonania prac w swoim gospo
darstwie i za tę możliwość płacimy stosowną 
opłatę. Gdy ten sam przedmiot użytkujemy w 
ramach leasingu (i nie tylko) jesteśmy upraw
nieni do wykonania prac zarobkowych u innych 
rolników i czynienia tego za stosowną opłatą.

Uczestnikami umowy leasingowej są przede 
wszystkim leasingodawca i leasingobiorca. Ten 
pierwszy jest właścicielem przedmiotu i prze
kazuje go za opłatą na określonych w umowie 
warunkach temu drugiemu, tzn. Leasingobior
cy, który chce użytkować dany przedmiot w swej 
działalności gospodarczej. O płaty  ponoszone 
przez leasingobiorcę są zw ykle w yższe od 
opłat (oprocentowania plus prowizji) z tytułu 
kredytu. Dlaczego więc leasing ma powodze
nie?

Ponieważ, jak  już wspomniano, użytkujący 
nie musi go nabyć. Zasady leasingu, niezależnie 
od jego formy, przewidują bowiem, że:
• przedmiot leasingu zawsze pozostaje wła

snością leasingodawcy,
• leasingodawca może w  szczególnych sytua

cjach, określonych umową odebrać użyt
kownikowi (leasingobiorcy) ten przedmiot,18

• obowiązkiem leasingobiorcy jes t przede 
wszystkim płacenie czynszu, którego for
ma pieniężna jest obligatoryjna,

• czas trwania umowy jest określony.

Podstawowe fo rm y leasingu to; 
leasing operacyjny, 
leasing finansowy.

Leasing operacyjny polega na czasowym uży
czeniu przedmiotu (obiektu) i przejęciu go po
nownie po tym okresie przez właściciela (lea- 
singodawcę). Jest on stosowany, gdy podmiot 
potrzebujący tego przedmiotu nie jest zaintere
sowany jego przyszłym posiadaniem, a charak
ter przedmiotu jest uniwersalny, przez co może 
być zastosowany u różnych podmiotów. 
Powszechnie stosowany jest leasing operacyjny 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego. Po
stęp techniczny w tych obecnie powszechnie sto
sowanych urządzeniach powoduje pojawianie 
się w krótkich odstępach nowych generacji 
sprzętu komputerowego, mających nowe jako
ściowo cechy, lecz o tych samych lub nawet niż
szych cenach. Stąd wielu użytkowników zamiast 
zakupu stosuje leasing, dążąc do użytkowania 
nowej jakości sprzętu i jego wymiany, gdy po
jawia się nowa generacja. W ten sposób są  np. 
zawsze konkurencyjni jakością i krótkimi ter
minami swych usług. Okres, na który zawierane 
są  umowy o leasing operacyjny jest więc znacz
nie krótszy od życia technicznego i ekonomicz
nego przedmiotów, podlegających leasingowi.

Leasing finansowy charakteryzuje się ujęciem 
w umowie leasingowej opcji zakupu rzeczy użyt
kowanej przez leasingobiorcę po zakończeniu 
okresu umownego. Z tego względu okres lea
singowy jest dość długi, praktycznie na cały

 

okres jej wykorzystywania. Ta forma leasingu 
zwykle stosowana jest dla urządzeń specjali
stycznych. Wydłużenie okresu korzystania wy
nika z dążenia do obniżania opłat leasingowych. 
Właściciel przedmiotu leasingu w swej kalkula
cji kosztów nie musi bowiem uwzględniać do
datkowych pozycji związanych z operacjami 
odbioru i przechowywania, a także poszukiwa
nia następnego klienta.

W zależności charakteru wyróżniamy leasing:
•  inwestycyjny, dotyczący rzeczy ruchomych i

nieruchomości, do których zaliczmy leasing 
przedsiębiorstw lub ich części,

•  konsumpcyjny, obejmujący jedynie dobra 
trwałego użytku.

Warunki leasingu przewidywać mogą różne 
rozwiązania, dotyczące obowiązków utrzymania 
w gotowości przedmiotu leasingu i jego bezpie
czeństw a. K onserw acja, rem onty, naprawy, 
ubezpieczenia, obowiązki podatkowe mogą ob
ciążyć dawcę i biorcę przedmiotu.
Umowę leasingu określa się jako umowę nie

nazwaną i powinna ona zawierać co najmniej:
• informacje o podmiotach j ą  zawierających,
•  określenie przedmiotu leasingu i jego dostar

czenia leasingobiorcy,
•  zasady użytkowania tego przedmiotu,
•  opłaty i ich terminarz,
• obowiązki stron dotyczące opieki i ubezpie

czenia w okresie eksploatacji,
•  warunki zakończenia leasingu lub opcję prze

jęcia rzeczy przez leasingobiorcę.

Mając na względzie ponoszone koszty to:
•  w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe 

stanowią koszt uzyskania przychodu dla
leasingobiorcy, a dla leasingodawcy są przy
chodem, odpisów amortyzacyjnych dokonu

je  leasingodawca
•  w  leasingu finansowym: spłata wartości 

przedmiotu leasingu nie stanowi kosztu dla
leasingobiorcy i przychodu dla leasingodaw

cy. Część odsetkowa (w opłacie) jest przycho
dem dla leasingodawcy, kosztem dla leasingo
biorcy, odpisów amortyzacyjnych 

dokonuje leasingobiorca.
Bankier

DEKRET Firma Handlowo-Usługowa  
BIURO RA C H U N K O W E

♦ PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 
KSIĄG DOCHODÓW I ROZCHODÓW

♦ ROZLICZANIE Z URZĘDEM SKARBOWYM
♦ ROZLICZANIE ZUS
♦ ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

♦ ZEZNANIA PODATKOWE I PIT-y

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00 
Kędzierzyn-Koźle, ul. Pamięci Sybiraków 2 (pokój 22) 

telefon (077) 82-36-59
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Konica
K-1112 - 4000 pin + Vat 

K-1212 - 5500 pin + Vat
K-1015 - 6000 pin + Vat 

Promocja trwać będzie do 1 5 .grudnia '97

SALON TECHNIKI BIUROWEJ
TELEFONY KOMPUTERY KOPIARKI 

AGENCJA H ANDLO W AXK ^ d z ie r Z y n - K ° Ż le ’ uL  Ś w ie r c z e W S k ie g O  4

tel./fax. (077) 834705, 818 583 w godz. 9 .0 0 -1 7 .3 0

UL. G Ł O G O W S K A  40, W IĘ KS ZY C E 
TE L . 77/820-314 LU B  77/834-269

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe KKRCHER

C Z Y S Z C Z E N I E

*  DYWANÓW 
*  WYKŁADZIN 
*  MEBLI TEPICEROWANYCH 

*TAPICEREK SAMOCHODOWYCH
•  ■ ■■■ ■■■■ . . . . .  - ....    :
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BANK PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY SA 
II ODDZIAŁ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Szanowni Państwo !
Bank Przemysłowo - Handlowy SA II Oddział w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że z dniem 

22 września 1997 r. wprowadzony został nowy produkt oszczędnościowy:

lokata dynamiczna „INTRATA” w złotych

Jest to imienny rachunek oszczędnościowy przeznaczony zarówno dla osób fizycznych, jak  i pra
wnych, na którym zgromadzone środki pieniężne oprocentowane są  progresywnie - w wysokości 
uzależnionej od długości okresu utrzymania środków. Maksymalny okres utrzymania lokaty wynosi 
9 miesięcy, minimalny- 1 miesiąc.

Proponujemy atrakcyjne, stałe oprocentowanie, wyższe w każdym następnym miesiącu utrzy
mania lokaty:

Stawka stała Stawka % /w skali roku/
za I miesiąc 16,0
za 11 miesiąc 18,0
za 111 miesiąc 20,0
za IV miesiąc 21,0
za V miesiąc 22,0
za VI miesiąc 23,0
za VII miesiąc 24,0
za VIII miesiąc 24,5
za IX miesiąc 25,0

Dla przykładu: średnia narastająco dla V-go miesiąca utrzymania lokaty wynosi 19,40 % w stosun
ku rocznym, dla IX-tego miesiąca - 21,50 %.

Lokata dynamiczna „Intrata” jest atrakcyjną formą lokowania pieniędzy, ponieważ:

* łączy w sobie zalety dwóch produktów: rachunku a ’ vista i lokaty terminowej,
* zapewnia pełną swobodę w dysponowaniu oszczędnościami,
* umożliwia pobieranie odsetek za każdy pełny miesiąc utrzymania lokaty,
* każdy kolejny miesiąc utrzymania lokaty posiada oprocentowanie wyższe od poprzedniego.

Zapew niam y bezpieczeństwo wkładów- za zdeponowane w B anku  B P H  środki poręcza Bankow y  
F undusz Gwarancyjny.

Zapraszamy do skorzystania z oferty w Oddziale BPH SA 
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Świerczewskiego 7, teł. 83 50 41 

oraz w Filii przy ul. Korfantego 21, tel. 83 83 30.

BANK BPH SA- Bank, który myśli o Tobie.
M IE JSK I SERW IS IN FORM ACYJN Y
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