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BYŁO ICH 113

rocznicę. Kombatanci i władze Śląska 
Opolskiego " miała miejsce 18 maja 1996r. 
Odsłonięcia dokonał najstarszy kadet, Ste-

Po k ilk u  la ta ch  sp orów  na 
te m a t p o m n ik a  k a d etó w  - 
u c z es tn ik ó w  III  p o w sta n ia  
śląskiego, m onument ten został 
odsłonięty w m iejscu, którego  
nikt z in icjatorów  akcji jego  
b u d o w y  n ie  o c z e k iw a ł.  
M iejscem  tym  są koszary 10 
Ś lą sk ieg o  P u łk u  A r ty le r i i  
Mieszanej im. Z. Kuczyńskiego 
w K ędzierzynie - Koźlu.
Uroczystość odsłonięcia pamiątkowego 
głazu z napisem "W  hołdzie kadetom - 
uczestnikom II I  Postania Śląskiego w 79

fan Rychłowski.
W uroczystości uczestni
czyli, wojewoda opolski 
Ryszard Zembaczyński, 
opolscy posłowie i senato
rowie, władze miasta Kę- 
dzierzyna-Koźla, licznie 
zgromadzeni mieszkańcy 
miasta, młodzież oraz de
legacje kombatantów z 
województwa opolskiego 
i katowickiego.
Projekt pomnika wykonał 
społecznie Adam Zbie- 
gieni artysta-plastyk z 
Opola, były żołnierz Ar
mii Krajowej.

MUZYCZNE 
PRZEDSZKOLE

W e wrześniu 1996 r. planowane jest 
otwarcie przedszkola muzycznego przy 
Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia 
nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Już teraz trwa 
nabór uzdolnionych 4, 5, oraz 6-latków 
Dyrektorzy przedszkoli przygotują listy 
dzieci, wykazujących muzyczne zaintere
sowania. Na ich podstawie zostaną prze
prowadzone pierwsze rozmowy z rodzi
cami.

PREZYDENT 
I BURMISTRZ 

NA WYSYPISKU
Mirosław Borzym, prezydent Kędzierzy- 
na-Koźla oraz burmistrz Nysy, Mieczy
sław Warzocha przebywali z "roboczą" 
wizytą w Niemczech, gdzie zapoznali się 
z metodami gospodarki odpadami komu
nalnymi. Polscy projektanci wysypisk ko
munalnych będą się mogli zapoznać z naj
nowszymi technologiami i rozwiązaniami 
w tej dziedzinie. Bezpośrednim efektem 
wizyty jest oferta dla jednej z  kędzierzyń- 
skich firm chemicznych, dotycząca pro
dukcji substancji chemicznych.

W  75 rocznicę wybuchu III po
wstania Śląskiego, pod niewielkim 
pomnikiem na osiedlu „Pogorzelec” upa
miętniającym te wydarzenia zebrało się 
ponad 300 uczniów pobliskich szkół pod
stawowych, oraz delegaci innych części 
miasta. Organizatorem tej rocznicowej im
prezy był pan Jerzy Bobiński, emerytowa
ny nauczyciel języków obcych.

"SERWUS" MIEJSKI SERWIS 
INFORMACYJNY KĘDZIERZYNA - KOŹLA
PIOTR GABRYSZ (opracowanie całości),
RYSZARD PACUŁT (historia), ZBIGNIEW  TOKAR
SKI (sport), Bank Pekao SA (biznes serwus), GRZE
GORZ STEFANOW ICZ, MARIOLLA M OTYL (DTP), 
IW ONA PIONTEK, DANIEL NURZYŃSKI (zdjęcia) 
LISTY: Urząd M iasta, W ydział Inicjatyw Miejskich  
Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść za
mieszczonych reklam. M ateriałów nie zamówionych 
redakcja nie zwraca.
Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych te
kstów.
Wydawca: W ydział Inicjatyw M iejskich Urzędu M ia
sta. Tel. Redakcji -  8 2 -1 2 -2 8  DRUK: “PAKDRUK" 
Kędzierzyn-Koźle, ul. Kościuszki 15 tel. 8 1 -8 4 -7 2
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SERWUS 
ZAPRASZA

NAJLEPSZA POLSKA BLUESOW A KAPELA  
NARESZCIE W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU.

SŁAW EK W IERZCHOLSKI, TOM ASZ KAM IŃSKI, M AREK  
DĄBROW SKI, M ACIEK JACKOW SKI, GRZEGORZ M INICZ  
- NA ŻYW O, BEZ PRĄDU... Z ENERGIĄ, KTÓRA SPRAW I, ŻE 

ZROZUM IESZ CO TO BLUES, POM IM O DĘBOW EGO UCHA.
5 CZERW CA

N O C N A  Z M IA N A  B L U E SA
ZAGRA NA URODZINOW YM  KONCERCIE NASZEJ GAZETY.

RAZEM Z NIMI W YSTĄPI PAW EŁ "RUMUN" SZYM AŃSKI 
I NASI- CORAZ LEPSZA "KARAW ANA".

NA POCZĄTKU BYŁ BLUES- ŚRODA 5.06. GODZ. 19.00 
DOM KULTURY "KOŹLE" UL. SKARBOW A 10.

DNI ZIEMI

ZASYPYWANIE 
BASENU

Gliwickie Biuro Projektów opracuje plan 
zagospodarowania kozielskiego basenu 
(koło Domu Kultury). Cały teren, o po
wierzchni 2,4 ha zamieniony zostanie w 
centrum wypoczynkowo - rekreacyjne. 
Oprócz kortu tenisowego znajdzie się w 
nim plac zabaw, ścieżka zdrowia, trawia
ste boiska do siatkówki i piłki nożnej. Zbu
dowany zostanie pawilon handlowy, 
obiekty małej gastronomii, oraz sanita
riaty.

ICSO NAJLEPSZY
Pierwsze miejsce (ex equo z siedmioma 
innymi firmami) zajął Instytut Ciężkiej 
Syntezy Organicznej w konkursie na naj
lepsze materiały promocyjne jednostek ba
dawczo-rozwojowych. W imprezie, zorga
nizowanej przez Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu wzięło udział 69 firm i ośrodków 
naukowych z całej Polski. ICSO zaprezen
tował m. in. film promocyjny dotyczący 
działalności instytutu, materiały informa
cyjne dotyczące stosowanych technologii. 
Wysokie miejsce uzyskano niewątpliwie 
również dzięki oryginalnej formie ekspo
zycji, która zdecydowanie wyróżniała się 
na tle konkurencji.

ZARZĄD 
PRZESZEDŁ

26 kwietnia - w  jawnym głosowaniu - sto
sunkiem głosów 20 do 13 udzielono Za
rządowi Miasta Kędzierzyna-Koźla absu- 
lutorium.

EGZAMINY JUŻ 
NIEDŁUGO

15 maja upłynął termin składania podań o 
przyjęcie do szkół średnich. Egzaminy (z 
języka polskiego i matematyki) odbędą się 
24 i 25 czerwca. Medyczne Studium Za
wodowe (dawne Liceum Medyczne) pro
wadzi nabór bez egzaminów, na podsta
wie rozmów kwalifikacyjnych.3

Włączając się do ogólnoświatowych ob
chodów Dni Ziemi młodzież w Szkole 
Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Ko- 
źlu w dniach 6 -1 0  maja br. zorganizowała 
"Tydzień Ekologiczny".

Tydzień Ekologiczny zaczął się uroczy
stym apelem o tematyce przyrodniczej i 
ekologicznej. W tym dniu młodzież obej
rzała wystawę fotograficzną pt. "Bezkrwa
we łowy" i wystawę prac plastycznych 
"Chrońmy nasz zielony dom". Uczniowie 
rozprowadzali także kilkadziesiąt egzem
plarzy gazetki okolicznościowej "Jedena
stka".

W drugim dniu obchodów Tygodnia 
Samorząd Uczniowski zorganizował uro
czystą sesję na temat: "Alkohol, narkoty
ki, nikotyna". Dyskutowano na temat przy
czyn przebiegu i skutków alkoholizmu i 
narkomanii. Dyskusję zakończono wielo
ma praktycznymi wnioskami m. in.:
- propagować wśród młodzieży modę na 
niepicie i niepalenie
- umieć powiedzieć "nie" - kolegom piją
cym i palącym

- umieć być wolnym od wszelkich nało- 
gów
- zawierać odpowiednie znajomości; uni- 
kać złego towarzystwa.
Na zakończenie sesji podano napoje bez- 
alkoholowe: soki warzywne i koktajle 
mleczno-owocowe.

W trzecim dniu zaprezentowano ama- 
torskie filmy o tematyce przyrodniczej i 
ekologicznej. Autorami byli uczniowie 
klas VI-VIII.

Wielu emocji dostarczył konkurs wie- 
dzy o tematyce ekologicznej i przyrodni- 
czej. Uczestnikom towarzyszył doping ze 
strony kolegów. W ostatnim dniu Tygo
dnia Ekologicznego odbył się apel podsu- 
mowujący. Zwycięzcom konkursów wrę- 
czono nagrody i dyplomy.

Całość zorganizowana sprawnie zakty
wizowała młodzież do wielu ciekawych 
działań i skłoniła do wielu przemyśleń na 
temat ochrony własnego zdrowia i ochro
ny naturalnego środowiska.

Ola Damrat i Magda Muszyńska

SERWUS



AZOTY GÓRĄ MISS NASTOLATEK'96
Wysokie lokaty zajęły Zakłady Azotowe 
w ankietach opublikowanych przez mie
sięcznik „POLITYKA”. Pod względem 
obrotów handlowych było to miejsce 40 
(na 500), pod względem zysku brutto 10 
(na 100 ), a pod względem rentowności 19 
(na 50).

MUZYCY TEŻ
Dwie uczennice kędzierzyńskiej Szkoły 
Muzycznej zostały laureatami Regional
nych Przesłuchań Uczniów Szkół Muzycz
nych Opolszczyzny. I-sze miejsce w gru
pie perkusistów zajęła Karolina Wodniak, 
natomiast Aneta Gruszecka zajęła trze
cią lokatę w grupie pianistów.

PLENEROWE 
MALOWANIE

Do 6 -ego czerwca trwać będzie siedem
nasty już z kolei plener malarski o mię
dzynarodowej, artystycznej obsadzie. 
Konfrontacje Plastyczne, bo o nich wła
śnie mowa, zgromadzą dwudziestu profe
sjonalnych plastyków z Polski, a także z 
Holandii, Niemiec, Czech, Rosji, Węgier 
i Ukrainy. Komisarzem pleneru jest pan 
Adam Zbiegieni, prezes opolskiego od
działu Związku Polskich Artystów Plasty
ków Polska Sztuka Użytkowa. Współor
ganizatorem spotkań jest ponadto Urząd 
Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, oraz Zakła
dy Azotowe „KĘDZIERZYN S.A.”, spo
nsorujące imprezę.

TRZECI KRZYŻYK 
"ŻYCIA"

30 lat „stuknęło”dwutygodnikowi „Życie 
Blachowni”, od tyluż lat wychodzącemu 
przy Zakładach Chemicznych „BLA
CHOWNIA S.A.” Z tej okazji, oprócz wie
lu rocznicowych imprez, ukaże się 12 - 
stronicowy, jubileuszowy numer w kolo
rowej szacie graficznej. Warto przypo
mnieć, że 11 lat temu, z okazji 35 -lecia 
Zakładów wydano czterostronicowy nu
mer, wydrukowany na folii polietylenowej, 
nadającej się w 100  % do ponownego uży
cia.4

APTEKA PANA KAROLA
Zakładał klub Honorowych Dawców Krwi w Polskiej Cerekwi. Po 25 latach pracy w 
Zakładach Chemicznych "Blachownia" Karol Deutscher zdecydował się wyjechać z 
Polski. Obecnie mieszka w Augsburgu w Bawarii. Osiemnaście lat mieszkania w  Niem- 
czech nie ochłodziło przyjaźni pana Karola z krwiodawcami z Kędzierzyna. Dzięki nie
mu do naszego miasta co kwartał, od kilkunastu lat przysyłane są paczki z lekarstwami. 
Łączna wartość tych darów już dawno przekroczyła kwotę kilkudziesięciu tysięcy ma
rek. Przysyła leki krążeniowe, antybiotyki, lekarstwa dla cukrzyków, z chorą prostatą i 
inne, które w kraju trudno zdobyć, lub są po prostu bardzo drogie. "Centrum dowodze
nia" znajduje się w blachowiańskim klubie HDK.
Pomysł tej bezcennej pomocy jest bardzo prosty: Leon Piecuch prezes HDK, prywatnie 
przyjaciel Karola Deutschera kontaktuje się z nim przekazując listę leków najpotrzeb
niejszych. Pan Karol ma z kolei kontakty z wieloma bawarskimi lekarzami, którym fir
my farmaceutyczne przesyłają lekarstwa do celów promocyjnych. Jak panu Karolowi 
udaje się te lekarstwa zdobyć od lekarzy, to już Jego tajemnica.
Teraz wystarczy medykamenty posegregować, zapakować w paczkę, zaprzyjaźnionym 
transportem wysłać (wszystko za darmo!) do Polski.
Pomoc z potrzeby serca, bez rozgłosu, bez niepotrzebnych kosztów i biurorokracji.
W imieniu wszystkich, którym leki z Bawarii ratowały zdrowie dziękujemy.

49 lat miały łącznie dziewczęta, które zajęły trzy pierwsze miejsca w 
kolejnej już, III edycji Miss Nastolatek.

Pierwsze miejsce zajęła 18-letnia 
uczennica kozielskiego Liceum, 
Anna Zając. Oprócz niej na 
„podium” stanęły 16-letnia Ale
ksandra Stefaniak, oraz licząca 
sobie 15 lat Małgorzata Krajczyk, 
która zdobyła tytuł II wicemiss. 
Organizatorem tegorocznych wy
borów był Miejski Ośrodek Kul
tury, oraz Radio „PARK”. Eli
minacje przyciągnęły 27 pragną
cych zwycięstwa piękności, jed
nak do konkursu zakwalifikowa

ło się zaledwie 18. Każda z pretendujących do tytułu dziewcząt zaprezentowała się 
publiczności się w różnych strojach - młodzieżowych, sportowych, wieczorowych. 
Zainteresowanie wzbudził pokaz wykonanych przez same uczestniczki strojów wio
sennych - były wśród nich Burza, Deszcz, Poranek, a także Pszczółka. Przewodniczą
cym jury był prezydent naszego 
miasta, Mirosław Borzym, niestety 
natłok obowiązków nie pozwolił 
mu na uczestnictwo w imprezie. W 
miarę upływu czasu na placu boju 
pozostało pięć, pretendujących do 
tytułu kandydatek. Decydującym 
sprawdzianem było udzielanie od
powiedzi na zadawane przez juro
rów pytania. Najbardziej elokwent- 
na z finalistek otrzymała rower gór
ski, zdobywczynie dalszych miejsc 
otrzymały kosmetyki, pieniądze 
oraz talony na zakupy.
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STRAŻACKIE ŚWIĘTOWANIE
12 maja w Cisowej 
odbyła się uroczy
stość z okazji 70 - 
lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
tej dzielnicy nasze
go miasta. Uroczy
ste spotkanie na F O T - W R A N D

płycie cisowiańskiego boiska poprzedziła Msza św. Impreza, w 
której uczestniczyli strażacy z terenu Kędzierzyna-Koźla i wła
dze miasta, zakończyła się zabawą taneczną.

DĘBOWA 
KURORTEM?

Projekt zagospodarowania akwenu Dębo
wa był tematem rozmów wójta gminy Reń
ska Wieś, Mariana Wojciechowskiego z 
prezydentem Kędzierzyna-Koźla, Miro
sławem Borzymem. Zainteresowanie 
wypoczynkiem nad wspomnianym zbior
nikiem wodnym jest bardzo duże. Ko
nieczne jest zbudowanie odpowiedniej 
liczby ubikacji i zaopatrzenie w wodę pit
ną. W celu realizacji tych zadań najpraw
dopodobniej powołany zostanie do życia 
związek komunalny lub zawarte odpowie
dnie porozumienie.

INDIANIE NA ŚWIERCZEWSKIEGO
1 lipca przez nasze miasto poprowadzi trasa europejskiego "Biegu 
Wolności* 96 dla Leonarda Peltiera i Ludów Tubylczych", wiodącego 
z Francji i Polski do Genewy w Szwajcarii. "Bieg Wolności" to jedna 
ze społecznych akcji podejmowanych w Polsce i na świecie na prośbę 
Indian z obu Ameryk w związku z ogłoszoną przez ONZ dekadą 
Ludów Tubylczych (1995-2004).
Będzie w nim uczestniczyć kilkudziesięciu młodych biegaczy z Europy zainteresowa
nych działaniami na rzecz wspierania praw ludów tubylczych obu Ameryk, ochrony 
środowiska i obrony praw człowieka, a także przedstawiciele Indian, którzy po zakoń
czeniu biegu wezmą udział w obradach grupy roboczej do spraw ludności tubylczej 
przy Komisji Praw Człowieka ONZ w Genewie.
Uczestnicy biegu będą zbierać podpisy i deklaracje poparcia w celu przedstawienia ich 
Komisji Praw Człowieka.
Organizatorem biegu w Polsce jest Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian. Skupia 
ono ponad 50 osób, zainteresowanych problematyką życia rdzennych mieszkańców obu 
Ameryk.
Bieg, liczący 2500 tys. kilometrów rozpocznie się na Górze Św. Anny, a skończy 24.07. 
w Genewie.

KAJTEK SCHODZI DO PIWNICY
Klub "KAJTEK" RSM "Chemik" w Kędzierzynie-Koźlu organizuje w dniach 
15-16 czerwca 1996 r. II Przegląd Amatorskich Zespołów Rockowych 
"PIWNICA '96 ".
15 czerwca o godz. 18.00 w Klubie "KOLEJARZA" przy ul. Dworcowej 1 
odbędzie się koncert eliminacyjny,
16 czerwca o godz. 18.00 w Klubie "KAJTEK" odbędzie się koncert laureatów. 
Przegląd ma na celu umożliwienie skonfrontowania umiejętności warsztatowych i arty
stycznych jak najliczniejszej grupie młodych zespołów rockowych oraz zaprezentowa
nia przez nich własnej twórczości szerszemu gronu słuchaczy. W przeglądzie mogą 
wziąć udział zespoły amatorskie, które do dnia 10 czerwca 1996 r. prześlą na adres 
klubu kartę zgłoszenia oraz zaakceptują postanowienia regulaminu przeglądu. Dla lau
reatów przeglądu przewidziane są cenne nagrody.
Bliższe informacje można uzyskać w Klubie "Kajtek" przy ul. Królowej Jadwigi 10 w 
Kędzierzynie-Koźlu tel. 83-32-14; od poniedziałku do soboty w godz. od 16.00 do 
20 .00 .

ELIMINACJA 
MISTRZOSTW EUROPY 

W PIŁCE NOŻNEJ 
KOBIET 

POLSKA -CZECHY 
8 CZERWCA 1996R.

GODZ. 16 .00  
STADION K.S."UNIA" 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

UL. CRUNWALDZKA 7 1 A
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TRZECIE 
POWSTANIE 

ŚLĄSKIE
W ynik i p lebiscytu  przeprow adzonego  

20 marca 1921 r. nie zadecydowały o 
automatycznym przyznaniu Polsce lub 

Niemcom obszaru na którym przewagę osiągnęli 
zwolennicy przyłączenia do jednego albo drugiego 
państwa.
Rezultaty głosowania miały być tylko pomocne dla przygotowa
nia odpowiedniej propozycji przez Międzysojuszniczą Komisję 
Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku odnośnie dalszych 
losów tego obszaru. Proniemiecko nastawieni brytyjscy i włoscy 
członkowie tej komisji zaproponowali przydzielenie Polsce tyl
ko powiatów rybnickiego i pszczyńskiego oraz niewielkich przy
granicznych terenów. Gdy wieść o tym dotarła do kierownictwa 
obozu polskiego na Górnym Śląsku zdecydowano się na wywo
łanie powstania i zbrojne zajęcie obszaru plebiscytowego do tzw. 
linii Korfantego.

Linia Korfantego była propozycją granicy polsko-niemieckiej 
przedstawioną przez Wojciecha Korfantego 22 marca 1921 r. w 
oparciu o wyniki plebiscytu. Zgodnie z nią do Polski miało być 
przyłączone 59,1 % obszaru plebiscytowego zamieszkanego przez 
70,1 % uczestników plebiscytu, w którym 77,5 % gmin w więk
szości głosowało za Polską.

Trzecie powstanie śląskie było spontanicznym 
ruchem zbrojnym miejscowej ludności polskiej 
dążącej do powrotu do Ojczyzny, w chwili gdy 
odzyskała ona niepodległość.
Wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Już w pierwszych dniach 
walk powstańcy opanowali cały zaplanowany obszar, przekra
czając nawet linię Korfantego. Na zajętych terenach utworzono 
polskie władze cywilne podporządkowane Naczelnej Władzy na 
Górnym Śląsku, kierowanej przez Wojciecha Korfantego jako 
dyktatora. W powstaniu uczestniczyło około 50 tysięcy ludzi, 
głównie robotników i chłopów. Z Polski na Górny Śląsk przyby
ło prawie 5 tysięcy ochotników, co stanowiło około 10 % po

wstańców. Wśród przybyłych z Polski było około 650 oficerów. 
Niemcy przeciwko powstańcom skierowali ponad 40 tysięcy lu
dzi. Od 21 maja 1921 r. przeszli oni do ataku i odparli oddziały 
powstańcze na wschód. Obszaru plebiscytowego nie zdołali jed
nak opanować. W początkach czerwca wyznaczono linie demar- 
kacyjne i przerwano walki.

Decyzja o podziale Górnego Śląska zapadła na 
forum Ligi Narodów 12 października 1921 r.
Po zatwierdzeniu jej przez Radę Ambasadorów i uznaniu przez 
rząd Polski (25 października 1921 r.) i Niemiec (27 października 
1921 r.) przystąpiono do delimitacji granicy.
Polska otrzymała 29 % obszaru plebiscytowego, zamieszkanego 
przez 46 % ludności. Po stronie niemieckiej pozostało około 530 
tysięcy Polaków, a mniejszość niemiecka na polskim Górnym 
Śląsku liczyła około 260 tysięcy osób. W czerwcu i lipcu 1922 r. 
Polska i Niemcy objęły władzę na przyznanych im obszarach Gór
nego Śląska.

Powiat kozielski był ważnym terenem walk 
powstańczych. Tutaj miała miejsce największa 
zaczepna operacja trzeciego powstania związana z 
walkami o Kędzierzyn - największy wówczas na 
Górnym Śląsku dworzec towarowy i osobowy.

Pieniądz zastępczy wydany przez gminę Kędzierzyn-Pogorzelec 9.06.1921r.
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Z  cyklu:

"Niepowodzenia szkolne"

Sam Kędzierzyn przejściowo został opa
nowany przez powstańców już 3 maja 
1921 r. W następnych dniach Niemcy 
zgromadzili do jego obrony około 3500 lu
dzi. Siły powstańcze zbliżały się do 4 ty
sięcy. Po zajęciu w dniu 4 czerwca 1921 
r. Sławięcic, Blachowni Śląskiej, Raszo- 
wej i Januszkowic powstańcy rozpoczęli 
kilkudniowe walki o Kędzierzyn. Zakoń
czyły się one 9 maja 1921 r. zdobyciem w 
godzinach porannych dworca kędzierzyń- 
skiego - bronionego przez żołnierzy wło
skich - a wieczorem całej miejscowości. 
W bitwie kędzierzyńskiej Niemcy stracili 
około 200 zabitych i rannych, a Polacy 39 
zabitych i 211 rannych. Zdobycie Kędzie
rzyna otwarło powstańcom drogę do po
rtu kozielskiego. Przystań Kozielska zo
stała zdobyta po wielogodzinnych ciężkich 
walkach wieczorem 10 maja 1921 r. Na 
wyzwolonych przez powstańców terenach 
utworzone zostały lokalne ogniwa admi
nistracji. Przetrwały one do początków 
czerwca 1921 r.

W pierwszych dniach czerwca Niem
cy opanowali Cisową, Łąki Kozielskie, 
Raszową Januszkowice, Sławięcice, Sta
re Koźle i port kozielski. Rozpoczęły się 
zacięte boje o Kędzierzyn. Miejscowość 
kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. 
Ostatecznie nad ranem 5 czerwca 1921 r. 
powstańcy opuścili Kędzierzyn, a kilka go
dzin później Pogorzelec.

Powstania śląskie, w tym szczególnie 
trzecie, były ukoronowaniem starań ślą
skich Polaków zmierzających do powrotu 
do Polski. Potwierdzają one wielowieko
we trwanie znacznej części miejscowej 
ludności w polskim języku i kulturze. Sta
nowią zarazem piękną kartę dziejów Ślą
ska i Polski, która nigdy nie powinna być 
zapomniana.

Ryszard Pacult

Pod adresem rodziców  
I. Sygnały ostrzegawcze 

II. Szukajmy drogi do naszych 
dzieci.

I. Sygnały ostrzegawcze
Gdy dziecko pije alkohol lub bierze nar

kotyki, to jest niemożliwe, aby rodzice nie 
zauważyli w nim żadnej zmiany. Niestety 
większość rodziców nie dopuszcza do sie
bie myśli, iż ich dziecko używa narkoty
ków, stąd trudno im sprecyzować, co ich 
niepokoi.
Zmiany są na ogół stopniowe subtelne, ale 
bywa i tak, że postępują niezwykle gwał
townie.
Co nas powinno zaniepokoić? Na co 
zwrócić uwagę?

1. Zmiany osobowości:
- Krótkotrwałe zmiany nastroju. Zwiększe
nie drażliwości, skrytości, wrogości, apa- 
tyczności. Zamykanie się w sobie, reago
wanie złością. Zawsze w postawie obron
nej. Zmniejszenie wrażliwości, czułości i 
chęci niesienia pomocy. Oddalanie się od 
swoich bliskich i nie okazywanie im cie
płych uczuć.
- Zahamowanie rozwoju emocjonalnego. 
Myślenie wyłącznie o sobie i własnym 
zadowoleniu. Niszczenie więzi z rodziną. 
Unikanie rozmów z rodzicami: doprowa
dzanie do konfliktu z rodzeństwem, wy
obcowanie z rodziny. Nie przedstawianie 
swoich kolegów rodzicom.
- Zrywanie kontaktów z dotychczasowy
mi dobrymi przyjaciółmi i kolegami. Za
przyjaźnianie się z podobnymi samotnika
mi, często starszymi, czasami dziwnie wy
glądającymi.
- Tracenie zainteresowania szkołą, spo
rtem, ulubionym dotychczas zajęciem. 
Rezygnacja ze stawianych sobie celów i 
dążeń, lęk przed zmianami. Generalnie - 
narastająca bierna postawa.
- Rozwijanie się kompleksu niższości i 
niemożności, poczucia beznadziejności i 
bezradności, winy. Wyobcowanie się ze 
swego środowiska.
- Totalne negowanie faktu, że narkotyki 
są szkodliwe oraz powoływanie się na 
obyczaje innych (ludzi popularnych, zna
jomych, może rodziny).
- Znajdowanie na każdą okoliczność do

brej gotowej wymówki (spóźnienia, nie
obecności w szkole lub w domu, "zagu
bione" cenne przedmioty, pieniądze itp.). 
-  Narastanie nieuzasadnionej pewności sie
bie, awanturniczości i żądzy przygody; 
wrogości i agresji skierowanej przeciwko 
innym.
- Negatywne spojrzenie na samego siebie 
i otaczającą rzeczywistość doprowadza do 
podejmowania prób samobójczych.
2. Zmiany w aktywności i nawykach:
- spóźnienia, wymykanie się z domu;
- rezygnacja z wypełnienia swoich zadań 
domowych i z udziału w uroczystościach 
rodzinnych;
- wychodzenie z kolegami, których nie 
przedstawia rodzicom;
- zmiana nawyków jedzeniowych (wyra
źny przypływ apetytu lub nagła utrata łak
nienia, generalny brak zainteresowania 
jedzeniem);
- zmiana rytmu snu (sen przez większość 
dnia, aktywność w nocy);
- kradzieże, wynoszenie rzeczy na sprze
daż;
- obojętnienie na sprawy wiary (ewentu
alne zainteresowanie praktykami okulty
stycznymi i kultem szatana);
- używanie języka i terminów niezrozumia
łych, przekleństw;
- częste wietrzenie pokoju, włączanie we
ntylatora, zapalanie kadzideł;
- zaniedbywanie obowiązków szkolnych, 
wagary, ucieczki ze szkoły, lekceważenie 
nauczycieli i regulaminu.
3. Zmiany stanu fizycznego
- spadek ciężaru ciała, częste urazy,
- mowa niespójna, chaotyczna, niejasna,
- gorsze zapamiętywanie, okresy niepamię
ci, przywidzenia,
- oczy przekrwione, napuchnięte lub szkla
ne,
- objawy uczulenia lub kataru, krwawie
nie z nosa, krosty wokół nozdrzy,
- suchość w ustach, częste oblizywanie 
warg językiem,
- ślady po wstrzyknięciach wzdłuż żył, 
noszenie koszul z długimi rękawami i koł
nierzykam i, zim na i w ilgotna oraz 
obrzmiała skóra, czerwone plamy na cie
le,
- powolny chód, zachwianie równowagi, 
niezdarność,
- niechlujny wygląd.

c.d. str.157
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OTWÓRZMY 
PRZED NIMI ŻYCIE

Nie w szyscy  na co dzień  
uświadamiamy sobie, że wśród 
nas żyją ludzie, którzy wymagają 
szczególn ej trosk i. Często  
stykamy się z osobami, których 
zachowanie jest nieco odmienne, 
czasem zaskakujące.
Los dziecka upośledzonego umysłowo może 
być bardzo różny. Od tego, jakich spotka ludzi 
na swojej drodze i jak zostanie praktycznie 
przygotowane do funkcjonowania w otaczają
cym świecie będzie zależało jego życie. Od 
dawna wiadomo, że takim dzieciom trzeba 
szczególnie pomóc w osiągnięciu często pod
stawowych sprawności. Temu zadaniu służą 
między innymi szkoły życia. Taką placówkę 
mamy również w naszym mieście już 25 lat. 
Nadchodzący jubileusz niech będzie okazją do 
skreślenia paru słów o ludziach, którym szcze
gólnie na sercu leży dobro drugiego człowie
ka.

Z inicjatywy Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w 1970/71 roku zorganizo
wano Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Tro
ski, którego przewodniczącą została Irena 
Byczkowska. Do koła należeli rodzice dzieci 
upośledzonych umysłowo, jak również osoby, 
które chciały nieść pomoc tym rodzinom.
Dzięki staraniom Koła 4 czerwca 
1971 roku dokonano uroczystego 
otwarcia Szkoły Życia.
Mieściła się ona w mieszkaniu na Osiedlu Le
śnym. W pierwszym roku nauki do szkoły uczę
szczało 14 uczniów. Stroną organizacyjną jak 
i nauczaniem zajęła się Krystyna Szymczew- 
ska.

Była to pierwsza Szkoła Życia w wojewódz
twie opolskim. Po dwóch latach placówkę prze
niesiono do nowego budynku przy ulicy Reja. 
Wtedy powstały trzy oddziały, gdyż liczba 
uczniów wzrosła do 26. Przybyli również nowi 
nauczyciele.
1 września 1975 roku przeniesiono placówkę 

do starego nieprzygotowanego budyn
ku przy ulicy Gajowej 10, w dzielni
cy "Kuźniczka", gdzie mieści się do 
dzisiaj.

28 czerwca 1985 roku poże
gnano wieloletnią kierowniczkę pla
cówki Krystynę Szymczewską która 
po 33 latach nauczania przeszła na 
emeryturę. Jej funkcję przejęła Kry
styna Jakubowska.

W ciągu 25 lat 
istn ien ia  szkoły kadra  
pedagogiczna była niemal

stała. Żaden nau czyciel nie 
zrezygnował z pracy, z własnej 
inicjatywy.

Pracownicy placówki czują się szczególnie 
związani z dziećmi. Codzienny kontakt, a zwła
szcza ogromna odpowiedzialność za te dzieci 
sprzyjają powstawaniu silnych więzi emocjo
nalnych, w relacji uczeń - nauczyciel. W szko
le życia nauczycielem jest każdy, zarówno wy
chowawca, który otwiera świat przyrody, jak i 
kucharka, kiedy pochwali za czysto zjedzoną 
zupę.

Myślą przewodnią w działalności szko
ły jest przystosowanie dziecka do najprostszych 
wymagań życia i radzenia sobie w codziennych 
sytuacjach. Trzeba nauczyć odpowiedniego za
chowania wśród ludzi, wdrożyć do pracy ze
społowej i nauczyć korzystania z prostych urzą
dzeń.

Dzieci do swojej szkoły idą z 
ochotą i radością, nie uciekają na 
wagary i nie spóźniają się na 
lekcje.
Tutaj uczą się poprzez zabawę. Zawierają przy
jaźnie, śmieją się i płaczą gdy nadchodzą wa
kacje. W naukę wkładają wiele serca i są wy
trwałe w swoim wysiłku.

Dużą rolę kładzie się na współpracę ze śro
dowiskiem. Szkoła utrzymuje stałe kontakty z 
Przedszkolem Nr 8, Katolickim Stowarzysze
niem Osób Niepełnosprawnych oraz RSM - 
Chemik. Przy szkole nadal działa Koło Pomo
cy Dzieciom Specjalnej Troski, które finansu
je zakup pomocy naukowych, dba o technicz
ny stan budynku oraz wspomaga organizowa
nie wycieczek. Wyjazdy dzieci mają dla nich 
szczególne znaczenie. Pozwalają poznać świat 
takim, jakim on jest w rzeczywistości, uczą sza
cunku do otaczającej przyrody oraz dostarcza- 
j ą  wiele radości. Tradycją stał się coroczny wy
jazd na Srebrną Górę, gdzie dzieci korzystają 
z hipoterapii.

Obecnie do szkoły uczęszcza 
24 dzieci, w wieku 9 - 22 lat. 
Z ajęcia zorgan izow ane są w 
trzech oddziałach.
Najdłuższy staż pracy w szkole spośród obe
cnie zatrudnionych nauczycieli mają: Krysty
na Jakubowska, Ilona Malarz, Małgorzata Po
znańska.

Uroczystość 25 lecia Szkoły Życia przypa
dająca na dzień 1 czerwca stanie się okazją do 
zaproszenia osób, które przyczyniły się do po
wstania i zorganizowania tej placówki oraz 
władz kuratoryjno - oświatowych i miejskich. 
Natomiast o godzinie 16 odbędzie się festyn 
sportowy dla dzieci. Zaplanowano wiele atrak
cji, konkurencje sportowe z nagrodami oraz pie
czenie kiełbasy. Na festyn zapraszamy dzieci 
wraz z rodzicami, absolwentów szkoły oraz 
dzieci z osiedla "Kuźniczka".

A.R.
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DZIECI JAK MALOWANE

20 .05 .1996 r. w  Domu Kultury 
C h em ik ” d ziec i p rzed szk o ln e, a

było ich p raw ie  400 uczestn iczyły  
w s p e k t a k lu  t e a tr a ln y m  
„C zerw ony K a p tu rek  i n ie ty lk o ” 
w w y k o n a n iu  B a r b a r y  L a ch  i 
A n d r z e ja  M ik o s z y  a k to r ó w  
T e a tr z y k u  L a lk i  i A k to r a  w  
O polu.
Po spektaklu odbyło się podsumowanie 
konkursu plastycznego „Kolorowe ksią
żeczki z bibliotecznej półeczki” zorgani
zowanego przez Miejską Bibliotekę Pu
bliczną. Dzieci przedszkolne nadesłały na 
konkurs 265 rysunków do wierszy o książ
ce i bibliotece. Jury nagrodziło i wyróżni
ło 83 dzieci. Nagrody dzieciom i ich opie
kunom wręczała dyrektor MBP Helena 
Bulanda.
W szystkie rysunki są piękne, 
kolorowe, ale zdaniem jury na 
szczególne uznanie zasługuje  
praca w ychow anków  Przed
szkola Nr 5. Rysunki dzieci z 
tego Przedszkola prezentują  
w ysoki poziom  p lastyczny, 
ciekawą formę podania tematu i 
estetykę oraz zrozum ienie  
w arunków konkursu i 
zastosowanie się do nich. 
Wszystkie prace zespołowe Przedszkola 
Nr 5 zdobyły nagrody. Natomiast nagro
dy indywidualne uzyskały Anna Szarek, 
Anna Krasnowska i Łukasz Konfederak - 
6 - latki z Przedszkola Nr 24.

21.05.1996 r. pod hasłem „Pisarz 
w b ib lio tece” odbyw ały się 
spotkania autorskie: w 
bibliotekach na osiedlu Azoty, w 
Filii Nr 13 oraz w Filii Nr 5, ul. 
Świerczewskiego 24.
Warsztaty poetyckie z dziećmi prowadzi
ła Danuta Wawiłow poetka, prozaik, au
torka książek dla dzieci. W trakcie spotkań 
dzieci tworzyły małe formy poetyckie tzw. 
„okruchy”, które wzbudziły duże uznanie 
p. Wawiłow.
W Szkole Podstawowej Nr 4 z dziećmi 
spotkała się wrocławska poetka Karolina 
Kusek, w Sławięcicach z młodzieżą roz
mawiała autorka książek dla młodzieży 
Marta Fox.9

Niezapomnianych przeżyć dostarczyła 
MBP w Kędzierzynie - Koźlu młodym 
miłośnikom książek, którzy 21 maja 1996r. 
brali udział w Dziecięcej Konferencji Pra
sowej z udziałem zaproszonych gości: pani 
Haliny Kusek, Marty Fox i Danuty Wawi
łow - autorek książek dla dzieci i młodzie
ży.
Ania Cychner - uczennica klasy VII Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Kędzierzynie - Ko
źlu - profesjonalnie i z wdziękiem prowa
dziła konferencję, pomagali jej młodzi 
„dziennikarze” ze szkół podstawowych. 
Pytania kierowane do autorek dotyczyły 
zarówno ich pracy zawodowej, jak i życia 
osobistego. Dla przykładu ,,Zadebiutowa
ła Pani zbiorem poezji dla dzieci p t. „ Sło
necznikowe nutki ”, który został niezwykle 
ciepło i entuzjastycznie przyjęty przez kry
tykę literacką i czytelników. Czy bardziej 
cieszą Panią pochlebne opinie krytyków, 
czy może pozytywne wypowiedzi dzieci na 
temat Pani wierszy?” lub „powiedziała 
pani kiedyś; dziecko nade wszystko myśli 
sercem. Czy mogłaby nam Pani głębiej wy
jaśnić znaczenie tych słów? "Inne pytanie: 
„ Czy sądzi Pani, że młodzież potrafi pisać 
wiersze, które pomagają się kochać i 
uśmiechać, jak powiedział Jan Twardow
ski?”

Ciekawostką dziecięcej konferencji praso
wej była interpretacja wybranych wierszy 
oraz scenka z pantomimą. Zadaniem zna
komitych gości było rozpoznanie i odga
dnięcie tytułu własnego utworu. W tym 
dniu w Filii Nr 5 odbyła się także mini- 
konferencja prasowa z laureatami „Małych 
krajobrazów słowa”. Minikonferencję 
uświęcił montaż poetycki nagrodzonych 
utworów w wykonaniu teatrzyku dziecię
cego „U Wróbla” prowadzony przez Anię 
Woś oraz udział Karoliny Kusek - jako jed
nego z jurorów.
22.05.1996 r. w „Galerii z książką w tle” 
w MBP uroczyście otwarto wystawę (ze 
zbiorów BWA w Zamościu), ilustracji 
współczesnych polskich artystów plasty
ków pt. „Obrazki do pokoju dziecinnego”. 
Ilustracje te są piękne, kolorowe, bardzo 
malarskie, pełne zwierząt, scen i postaci z 
bajek, ukazują też liryczne piękno przyro
dy. Niektóre są tradycyjne, inne nowator
skie. Wystawa wzbudziła wielkie zainte
resowanie przybyłych na otwarcie zarów
no dzieci jaki i ich rodziców, opiekunów, 
plastyków. Swoje wrażenia, opinie dzieci 
spisały w formie recenzji. Wystawę zwie
dzać można do 30.06.1996 r.
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28-29 MAJA
KONCERT I PARADY ORKIESTRY DĘTEJ
WOJSK LOTNICZYCH KRÓLESTWA HOLANDII 

miejsce: Rynek Koźle, taras Domu Kultury "Chemik"

29 MAJA
godz. 17.00 

“BIESIADA LITERACKA”
Tadeusz Soroczyński, Kazimierz Kowalski, Zygmunt 

Dmochowski, Andrzej Pałosz, Ryszard Kincel 
miejsce: SITPChem ul. Wojska Polskiego 16

31 MAJA

godz. 9.00-14.00 ZWIEDZANIE BASZTY

godz. 9.30
BARWNY KOROWÓD DZIECI - PRZEMARSZ SPOD 

BASZTY NA RYNEK KOZIELSKI

godz. 10.00-12.00
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE ZESPOŁÓW SZKOL

NYCH ORAZ DZIAŁAJĄCYCH PRZY MIEJSKIM 
OŚRODKU KULTURY

(m.in.: inscenizacja legendy kozielskiej oraz spektakl Te
atru Dziecięcego MOK, pokaz par tanecznych Klubu Tań
ca Towarzyskiego “MOSSO”, koncert zespołu “MAŁY KO
MES”, koncert laureatów konkursów i przeglądów między
szkolnych '96, piosenki w wykonaniu Magdy Lipy i Toma
sza Adamka)

miejsce: Rynek Koźle

godz. 12.00-13.30
MAJKA JEŻOWSKA - DZIECIOM 

miejsce: Rynek Koźle

FAMET - MIESZKAŃCOM MIASTA

DNI 
MIASTA

96 PROGRAM

1 CZERWCA
godz. 10.00-14.00
WYSTAWA POPLENEROWA PRAC KLUBU PLASTY
KÓW NIEPROFESJONALNYCH ORAZ PRAC DZIECIĘ

CYCH KÓŁ PLASTYCZNYCH MOK
miejsce: Rynek Koźle

godz. 14.00-16.00
MOJE ZWIERZAKI

- wystawa zwierząt - ulubieńców,stoiska księgarskie, 
bezpłatne porady weterynaryjne 

miejsce: park przy D.K.”Koźle” ul. Skarbowa 10

CPN - MIESZKAŃCOM MIASTA

RYNEK KOŹLE

godz. 16.00-17.00 
BRACTWO RYCERSKIE MIECZA I KUSZY 

- WALKI NA MIECZE I TOPORY

godz. 17.00-18.00 
KONCERT ZESPOŁÓW DANCE, GIPSY BOYS

PARK MIEJSKI UL. ŚWIERCZEWSKIEGO

godz. 19.00-20.30
KONCERT DISCO - POLO Z UDZIAŁEM “AMADEO”

godz. 20.30-21.30
KABARET “PIRANIA” 

godz. 21.30-21.45
POKAZ OGNI SZTUCZNYCH 

godz. 21.45-1.00
ZABAWA TANECZNA Z “DANCE FACTORY”

godz. 18.00-19.30 
KABARET MARCINA DAŃCA

godz. 19.45-20.30 
KONCERT ZESPOŁU “KRYWAŃ"

godz. 20.30-22.00 
ZESPOŁY “MONA LISA”, “DANCE FACTORY”



D N I C H E M I K A  
A Z O T Y  - Mieszkańcom Miasta

STADION "KUŹNICZKA” część II

2 CZERWCA

godz. 13.00 
SYMULTANA SZACHOWA Z UDZIAŁEM 
ARCYMISTRZ - AGNIESZKI BRUSTMAN

godz. 14.00 -14.30 
KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ 

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ’’KĘDZIERZYN”

godz. 14.30 -14.50 
KOMUNIKATY, WRĘCZENIE PUCHARU PREZESA

godz. 14.50-15.30 
JUBILEUSZOWY KONCERT ŚLĄSKIEJ KAPELI 

LUDOWEJ “BIERAWIANIE”

godz. 15.30 -16.00 - 1 losowanie nagród

godz. 16.00-17.30 
WYSTĘP KABARETU OTTO

godz. 17.30 -18.00 - II losowanie nagród

godz. 18.00-19.30 
KONCERT “FORMACJI NIEŻYWYCH SCHABUFF"

godz. 19.30 - 20.00 - III losowanie nagród

godz. 20.00 -21.00 
KABARET BOGDANA SMOLENIA

godz. 21.00 -23.00 
DISCO - POLO ZABAWA TANECZNA

godz. 22.00 
POKAZ PT. “KOLOROWE FONTANNY”

7 CZERWCA

godz. 19.00
“SERWUS” zaprasza: “KARAWANA”, “NOCNA ZMIA

NA BLUESA”, PAWEŁ SZYMAŃSKI “RUMUN” 
miejsce: Dom Kultury “Koźle” ul. Skarbowa 10

IMPREZY SPORTOWE:
27-28 maja

godz.16.00
OTWARTY TURNIEJ SZACHÓW AKTYWNYCH P-30 

miejsce: Dom Kultury “Chemik”

28 maja
godz. 12.50 META I-GO ETAPU VII MIĘDZYNARO

DOWEGO WYŚCIGU SOLIDARNOŚCI 
miejsce: Kędzierzyn za Halą Sportową

29 maja
godz. 9.15 OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW. 

miejsce:Stadion “Kuźniczka”
31 maja

godz. 9.00 “ROŚNIEMY RAZEM” - TURNIEJ 
SPRAWNOŚCIOWO- KULTURALNY DLA DZIECI 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
miejsce: Hala Sportowa

1 czerwca
FESTYN CHEMIKÓW część I 

godz. 10.30 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
(Z.A., Remzak, ZBA, Biuro Projektów)

14.30 ZAWODY L.A. UNII K-KOŹLE 
17.00 MECZ PIŁKI NOŻNEJ 

(K.S. Unia, K.S. Polonia) 
miejsce: stadion Kuźniczka

godz. 9.00-13.00 
ZAWODY WĘDKARSKIE DZIECI 

miejsce: Januszkowice “Staw-dolny-duży” 
(dawna przystań żeglarska Z.A.”Kędzierzyn”)

godz. 11.00 DZIEŃ DZIECKA NA DĘBOWEJ 
godz. 11.00 

II WYŚCIG ROWERÓW GÓRSKICH 
miejsce:Kędzierzyn za Halą Sportową

godz. 10.00 
TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ JUNIORÓW, 

miejsce: Zespół Szkół Budowlanych
2 czerwca
godz. 14.30 DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

miejsce: ODK “Komes”
8-9 czerwca
godz. 9.00 MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MODELI 

ŚLIZGOWYCH STEROWANYCH RADIEM W KL. 
HYDRO I, MONO I, F3-E, FSR-ECO-7. 

miejsce: “Trójkąt” os.Piasty 
9 czerwca

godz. 10.00 i 14.00 
MIĘDZYKLUBOWY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO 

miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 19



KSIĄŻKA - DZIECI - BIBLIOTEKA
Konkursy... konkursy... konkursy

15.04.1996 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
młodym twórcom wręczono nagrody na imprezie 
podsumowującej konkurs literacki "Małe krajo
brazy słowa". Zwycięzcami w poszczególnych gru
pach wiekowych zostali: 
w grupie do 11-tu lat
II - Maciej Budynowski za całość
III - Arek Hutor za wiersz "Alejka w parku" 
oraz wyróżnienie Jarosław Herzog za wiersz "Biały orzeł", 
w grupie od 12-tu do 15-tu lat

I - Monika Bomba za wiersz "Miasto moich snów"
II - Magdalena Szyszka za całość

III - Aleksandra Zmarz za wiersz "Wyznanie nocy" 
oraz wyróżnienia - Justyna Woś za wiersz "O ziemi"

- Katarzyna Cała za całość 
ponadto w kategorii prozy 
I - Anna Ścigacz za opowiadanie "Psie święta" 
oraz wyróżnienie - Piotr Charczuk za opowiadanie "Przygoda w górach". 
w grupie powyżej 15-tu lat

I - Katarzyna Ostrowska za wiersz "Siedzą nad grobem",
II - Adam Bubak za wszystkie wiersze, ze szczególnym wyróżnieniem

wiersza "Wiersze są fizyczne",
III - Aneta Kotarba za wiersz "Kiedy ubiorę czarny płaszcz". 
Wyróżnienia dodatkowe: w grupie do 11-tu lat 
Karolina Danielówna za wiersz "Pytam Ludzkość Świata",
Agnieszka Ochman za wiersz "Jesienny deszcz"
Izabela Matyja za utwór "Muzyka"
Marta Kisiela za wiersz "Wesele na łące". 
w grupie od 12-tu do 15-tu lat 
Izabela Wiercińska za wiersz "Słońce"
Ewa Tanty za wiersze "Tęsknota", "On"
Agnieszka Wąsik za wiersz "Sukienka"
Justyna Kipka za tekst "Mój baśniowy świat"
Magda Marszałkiewicz za wiersz "Gdy przypomnę sobie tamten dzień".

Teatrzyk dziecięcy "U Wróbla" prowadzony przez panią A. Woś 
przedstawił montaż poetycki nagrodzonych utworów. Oprawę muzycz
ną przygotowała Państwowa Szkoła Muzyczna w Kędzierzynie pod kie
rownictwem G. Włodarza, kwartet dziecięcy wykonał wiązankę utwo
rów Vivaldiego.

14 maja 1996 r. dzieci ze szkół podstawowych, laureaci kon- 
kursu "Na szlakach przygody - przewodnik po mieście i okolicy" ucze
stniczyli w spotkaniu autorskim ze znaną pisarką Joanną Papuzińską. 
Podsumowania konkursu i wręczenia nagród ufundowanych przez Urząd 
Miasta w Kędzierzynie-Koźlu dokonał Sekretarz Urzędu Jerzy Wantu-
a.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:
I kategoria wiekowa (od 7 do 11 lat) 
nagroda 
1. Pawlik Dawid
Pawlik Roksana za makietę kozielskiego rynku 
2. Zdon Katarzyna
Łyczkowska Dominika za pracę pt. "Wycieczka motyla" (komiks)

II nagroda
1. Sula Paweł za pracę pt. "Na szlakach przygody - przewodnik po mie
ście i okolicy"
II kategoria wiekowa (od 12 do 15 lat)
I nagroda
1. Chromik Bartosz 
Stania Paweł
Grzeszczuk Łukasz za pracę pt. "Okolice Kędzierzyna-Koźla"
II nagroda
1. Czajkowska Justyna 
Inkendyker Zuzanna
Muszyńska Magdalena za pracę pt. "Góra Św. Anny
2. Szczęsna Katarzyna za pracę pt. "Kędzierzyn-Koźle. Przewodnik". 
Wszystkim zwycięzcom dziękujemy, gratulujemy.

Od 20 do 24 maja trwały IV Dni Literatury dla dzieci i młodzieży 
zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie- 
Koźlu.
Dzieciom małym i całkiem dużym zaproponowano szereg interesują
cych i ciekawych imprez.
Szczegółowe relacje ze spotkań, konferencji prasowej, happeningu 
ekologicznego - plastycznego itp. zamieścimy w następnym numerze 
"SERWUSA".

Od 6 maja 1996roku zostało uruchomione
BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy Oddziale Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność w Kędzierzynie-Koźlu. 

Wszystkich zainteresowanych - osoby poszukujące pracy, a w szczególności - pracodawców, prosimy 
o kontakt telefoniczny - 833-163 lub osobisty w Biurze Pośrednictwa Pracy przy ul. Grunwaldzkiej 3, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00.
Oddział Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śl. Opolskiego w Kędzierzynie-Koźlu

SERWUS                                              
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B i z n e s  S e r w u s

EUROKONTO (2)

w O S T A T N IM  N U M E R Z E  "S E R W U S A " W S P O M IN A L IŚ M Y  O  N O W Y M  P R O D U K 
C IE  - R A C H U N K U  W  P O S T A C I E U R O K O N T A .

Treść artykułu koncentrowała się głównie na korzyściach 
jego posiadania.
Obecnie chcielibyśm y przybliżyć naszym czytelnikom 
sposób posługiwania się euroczekami, który charaktery
styczny jes t dla wszystkich tego rodzaju czeków. 
Przypominamy tylko, że Eurokonto jest rachunkiem, na 
który można wpłacać pieniądze pochodzące nie tylko z 
zarobków, lecz również z innych dochodów, zysków, na
leżności, wpłat od innych osób.
Należy m ieć na uwadze, że nie m ogą to być wpłaty 
związane z ewentualnie prowadzoną działalnością gospo
darczą.
Płacić euroczekami można zarówno w  kraju jak  i za grani
cą. Są to europejskie, wielowalutowe czeki gwaranto
wane przez Bank, funkcjonujące wraz z kartą gwarancyj
ną.
Korzystanie z euroczeku nie jest skomplikowane, 
poniżej przedstawim y zasady jego użycia :
A/ Wypełniaj w  miejscu, w  którym go realizujesz: w 
sklepie przy kasie, w okienku pocztowym, w  okienku ban
kowym.

B/ W pisz kod waluty i kwoty w polu waluta/C urren- 
cy/ i kwota /Amout/. Należy pamiętać, że kwota wypłaty 
lub płatność nie może przekroczyć dla jednego eurocze
ku - maksymalnej kwoty gwarantowanej, określonej dla 
waluty danego kraju / np. w  Polsce kwota ta wynosi - 500,- 
z ł-o k o ło  170 ECU /.
Gdy zakup przekracza kwotę gwarantowaną, można 
maksymalnie posłużyć się trzem a czekami dla zrealizo
wania zakupu. Należy mieć na uwadze aby kwota każ
dego z nich nie była wyższa niż maksymalna kwota gwa
rantowana dla kraju, w  którym dokonuje się zakupu.

C/ W pisz nazwę sklepu, urzędu pocztowego lub ban
ku, w  którym realizujesz euroczek w miejscu oznaczo
nym słowami - Płatny w /Payable at/.
W przypadku, gdy chcemy zapłacić osobie trzeciej, wpi
suje się imię i nazwisko tej osoby wraz ze słowami - na 
rzecz - choć nie jest to obowiązkowe.
W przypadku gdy nie chcemy podać danych personal
nych, m ożna wpisać - okaziciel -. Należy pamiętać, że 
inna osoba może zrealizować czek, który został na n ią 
wystawiony - w  postaci gotówki i to wyłącznie w  Banku 
Pekao SA. W  przypadku czeku wystawionego na okazi
ciela tylko w  oddziale, w  którym jest Eurokonto.
Nie należy tym osobom dawać karty euroczekowej, nu
mer swojej karty wpisuje się na odwrocie.

D/ W pisz nazwę miejscowości, w  której realizujesz 
euroczek, podpisz euroczek w obecności osoby przyj
mującej, na odwrocie czeku wpisz numer karty euroczeko
wej.

E /  Podaj osobie przyjmującej euroczek wraz z kartą 
gwarancyjną oraz dowodem tożsamości /dowód osobi
sty lub paszport/. Jeśli euroczek został podpisany wcze- 
śnej osoba przyjmująca może poprosić Cię o ponowne 
podpisanie euroczeku na odwrocie. Przy wypłacie otrzy
muje się pełną kwotę, ewentualne prowizje są  potrącane 
z Eurokonta.
Przykłady wystawiania euroczeków w  różnych sytu
acjach przedstawiają ilustracje.

SERWUS
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OBYWATEL A POLICJA
 ___________________________________________________
 czyli oko w oko z policjantem

GRZEGORZ STEFANOWICZ

Niewątpliwie w mniej lub bardziej 

d ra m a ty czn y ch  o k o liczn o śc ia ch  

mieli Państwo okazję spotkać się z 

p r z e d sta w ic ie le m  P o lic ji

Państw ow ej. Z azw yczaj, choć nie 

zaw sze, k ontakt tak i nie w róży  

niczego dobrego. P o licjan t m oże 

"wlepić" mandat, może użyć pałki, 

m oże d o k o n a ć  za trzy m a n ia , 

przeszukania, aresztowania, może 

naprawdę wiele. Lecz może to robić 

ty lk o  w śc iś le  o k reś lo n y ch  

o k o lic z n o śc ia c h . S ą d zę , że d la  

własnego dobra warto wiedzieć, w  

jakich.

Zasadniczym aktem prawnym, regulują
cym prawa i obowiązki policjantów jest 
wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. nr 30 
poz. 179), oraz rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 17 września 1990 r. (Dz.U. 
nr 70, poz. 409,410,411).

ZAKRES UPRAW NIEŃ

policjantów, dokonujących określonych 
ustawą czynności jest wyliczony w usta
wie. Mają oni prawo do:

- legitymowania osób w celu stwierdzenia 
tożsamości,
- zatrzymywania osób w trybie i przypad
kach określonych w przepisach Kodeksu 
postępowania karnego i innych ustawach,
- zatrzymywania osób stwarzających w 
sposób oczywisty bezpośrednie zagroże
nie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a tak
że dla mienia,
- przeszukiwania osób i pomieszczeń w 
trybie i przypadkach określonych w prze
pisach Kodeksu postępowania karnego i 
innych ustaw,
- dokonywania kontroli osobistej, a także 
przeglądania zawartości bagaży (...) w ra

zie istnienia uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia czynu zabronionego pod groź
bą kary.

Zasadniczo tyle. Wydawać by się mogło, 
że niewiele, jednak pod każdym z tych ha
słowych sformułowań kryje się spora, 
sprecyzowana przepisami ustaw treść. 
Proszę pamiętać o jednym: Policjant wca
le nie musi pozostać anonimowy. Ma on 
obowiązek, przystępując do czynności 
służbowych podać swój stopień oraz imię 
i nazwisko. Policjanci nie umundurowani 
powinni okazać legitymację w taki sposób, 
aby zainteresowany miał możliwość od
czytać i zanotować nazwisko funkcjona
riusza, a także nazwę organu, który wydał 
legitymację. Ponadto policjant powinien 
podać podstawę praw ną i przyczynę 
podjęcia czynności służbowej. A wraca
jąc do zakresu uprawnień...

Co do pierwszego punktu powyższej "wy
liczanki" - chyba nie wymaga on szcze
gółowych objaśnień. W trakcie wykony
wania czynności służbowych policjant ma 
prawo zażądać okazania dokumentu toż
samości, jednak tylko wtedy, gdy jest to 
niezbędne do dokonania owych czynno
ści. Okazanym dokumentem tożsamości 
wcale nie musi być dowód osobisty, może 
to być np.: paszport lub jakiekolwiek, nie 
budzące wątpliwości dokumenty. Moż
liwe jest również ustalenie naszej tożsa
mości poprzez telefoniczny (lub osobisty) 
kontakt ze wskazanymi przez nas osoba
mi. Zmotoryzowani niech nie poczują się 
urażeni, gdy policjant poprosi nie tylko o 
wyłączenie silnika, lecz także o opuszcze
nie pojazdu. W przypadku legitymowania 
osób znajdujących się w pojeździe ma on 
prawo żądać, by ten pojazd na czas kon
troli opuściły. Jest to uzasadnione wzglę
dami bezpieczeństwa.

Zatrzymanie, wymienione w punkcie ko
lejnym jest środkiem przymusu, polegają
cym na chwilowym pozbawieniu wolno
ści określonej osoby. Przystępując do tej

czynności policjant powinien poinformo
wać osobę o zatrzymaniu i jego przyczy
nach. Powinna ona bezwzględnie otrzy
mać kopię protokołu zatrzymania, ponad
to należy ją  pouczyć o prawie wniesienia 
w ciągu 7 dni zażalenia do sądu. Jeżeli w 
ciągu 48 godzin zatrzymany nie otrzyma 
postanowienia sądu lub prokuratora o are
sztowaniu, powinien zostać zwolniony. 
Zatrzymanemu przysługuje zażalenie na 
zatrzymanie do sądu rejonowego, ponad
to w razie niesłusznego zastosowania za
trzymania służy mu odszkodowanie od 
Skarbu Państwa za poniesioną szkodę 
oraz zadośćuczynienie za doznaną krzyw
dę.

Przeszukania osób, rzeczy i pomieszczeń 
dokonuje z reguły Policja. Organ ten przed 
przystąpieniem do wspomnianej czynno
ści powinien okazać osobie, u której ma 
być ona dokonana, polecenie sądu lub 
prokuratora. Jednakże niekiedy istnieją 
sytuacje nie cierpiące zwłoki, gdy upoważ
nienia policjant nie posiada. Wystarcza
jące jest wówczas przedstawienie nakazu 
kierownika właściwej jednostki Policji lub 
legitymacji służbowej. Przeszukanie takie 
powinno być jednak zatwierdzone przez 
prokuratora lub sąd, czego osoba zainte
resowana ma prawo żądać. Przeszukania 
zasadniczo nie można przeprowadzać w 
porze nocnej (między godz. 2100 a 600). 
Wyjątkiem są sytuacje nie cierpiące zwło
ki. Przy czynnościach przeszukania ma 
prawo być osoba, u której jest ono doko
nywane. I rzecz najważniejsza: osoba u 
której ma nastąpić przeszukanie powinna 
być poinformowana, jaki jest jego cel i 
przyczyna.

Zgodnie z cytowanym na początku tego 
artykułu rozporządzeniem, policjanci w 
uzasadnionych przypadkach mają prawo 
dokonać kontroli osobistej, przy spełnie
niu jednakże pewnych warunków. W przy
padku kontroli osobistej, osoba kontrolo
wana ma prawo żądać, by przy czynności 
tej były obecne wskazane przez nią oso                                                                  14
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by. Kontroli osobistej powinno sie doko
nywać (w miarę możliwości) za pośre
dnictwem osoby tej samej płci, w pomie
szczeniu niedostępnym na czas kontroli dla 
osób postronnych. Podobnie przeglądanie 
zawartości bagaży przeprowadza się w 
obecności jego właściciela, a gdy to nie 
jest możliwe - w obecności osoby przy
branej przez policjanta.

Oczywiście może się zdarzyć, że z braku 
humoru lub z jakiejkolwiek innej przyczy
ny nie podporządkują się Państwo pole
ceniom przedstawiciela Policji. Co wtedy? 
Otóż może to spowodować narażenie się 
na przykre konsekwencje, określane eufe
mistycznie środkami przymusu bezpo
średniego. Określa je wspomniane wyżej 
rozporządzenie. Są to:

- fizyczne, techniczne i chemiczne środki 
służące do obezwładniania bądź konwo
jowania osób oraz do zatrzymywania po
jazdów,
- pałki służbowe,
- wodne środki obezwładniające,
- psy służbowe,
- pociski niepenetracyjne, miotane z broni 
palnej,

Brrr... Aż ciarki człowieka przechodzą, gdy 
to czyta. Ale bez obaw. Jest to katalog środ
ków, z których Policja korzysta w ostatecz
ności, gdyż jakiekolwiek naruszenie prze
pisów w tym względzie może mieć dla po
licjanta przykre, służbowe konsekwencje. 
Przepisy dość precyzyjnie regulują, który 
ze wspomnianych środków przymusu, i w 
jakiej sytuacji może być zastosowany.

STRAŻ M IEJSKA

Ustawa o policji, w rozdziale IV reguluje 
sprawy związane z tworzeniem i działal
nością Straży Miejskich. Jest to formacja, 
którą spotkać można obecnie w wielu mia
stach, sądzę więc, że zakres jej uprawnień 
Państwa zainteresuje.

Ustawa stanowi, że funkcjonariusze Stra
ży Gminnych (miejskich) wykonują wy
łącznie czynności administracyjno-porząd- 
kowe oraz dokonują niezbędnych czynno
ści, mających na celu fizyczne zabezpie
czenie miejsca zdarzenia. Ale nie tylko.

15

Straż Miejska może stosować, podobnie 
jak Policja środki przymusu bezpośrednie
go, może oskarżać przed kolegium d/s wy
kroczeń, może (w określonym zakresie) 
dokonywać czynności sprawdzających. 
Bardziej szczegółowy zakres zadań, 
uprawnień i obowiązków określa statut 
straży, nadawany przez Radę Gminy. Jed
nakże nie może on wykraczać poza usta
wową delegację.

W Kędzierzynie- Koźlu Straż Miejską 
utworzono na podstawie zarządzenia 
Prezydenta Miasta z 1 kwietnia 1991 r.

Jej statut, obok postanowień ogólnych, 
struktury organizacyjnej, trybu pracy oraz 
kwestii związanych z umundurowaniem, 
zawiera szczegółowy zakres uprawnień i 
obowiązków pracowników.

Co może strażnik miejski? Do najłago
dniejszych, wymienionych w statucie 
uprawnień należy udzielanie ustnych po
uczeń, pisemnych upomnień, oraz wyda
wanie zaleceń nakazujących usuwanie 
stwierdzonych nieprawidłowości. W przy
padku wykroczeń Straż Miejska może wy
mierzać grzywny w drodze mandatu kar
nego, kierować, o czym już wspomniałem, 
wnioski do kolegium d/s wykroczeń, a tak
że kierować wnioski do Prezydenta Mia
sta o wydanie określonych decyzji. Straż
nik Miejski może również legitymować 
osoby w celu ustalenia ich tożsamości (ale 
tylko w uzasadnionych przypadkach). 
I proszę pamiętać o jednym - strażnik miej
ski, podobnie jak policjant, podejmując in
terwencję, powinien okazać legitymację.

W powyższych rozważaniach celowo po
minąłem problematykę broni palnej i jej 
użycia przez policjantów. Sądzę, że kon
takty Państwa z jej funkcjonariuszami nig
dy nie osiągną tak drastycznych form. Po
wiem tylko jedno -przepisy regulujące jej 
użycie, wielce litościwe dla przestępców, 
stanowią dodatkowe niebezpieczeństwo 
dla każdego przedstawiciela Policji, a co 
za tym idzie, również dla nas.

W następnym numerze - uprawnienia 
pracownika czyli co nowego w kodeksie 
pracy. 
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"Niepowodzenia szkolne”
ciąg dalszy ze  str. 7

4. Akcesoria
- fajki, dodatki do fajek,
- bibułki do skrętów,
- skrytki w pokoju lub zamykane kasetki,
- szmaty i farby ze śladami po chemika

liach,
- igły do strzykawek,
- lekarstwa, krople do nosa, oczu, odświe- 
żacze do ust, dezodoranty do pomieszczeń 
i ciała (ich nadmierne używanie)
5. Kolizje z prawem
- oskarżenia o kradzież, włamania, prowa
dzenie nierządu,
- oskarżenia o napaść, brutalną przemoc, 
ewentualne posiadanie broni.

II. Szukajmy drogi do naszych dzieci
1. Przyglądaj się dziecku jak komuś, kto 
odbywa ciężką wspinaczkę pod wysoką 
górę.
2. Zauważaj jego mocne strony.
3. Każdego dnia doceń coś, co dziecko 
zrobi dobrze.
4. Naucz się słuchać.
5. Słuchaj nie osądzając.
6 . Szanuj uczucia swego dziecka.
7. Dziel się z dzieckiem swoimi uczucia
mi.
8 . Ucz swoje dziecko, że nie jest tylko sa
mym ciałem.
9. Dawaj dziecku to, co masz w sobie cen
nego i ważnego.
10. Interweniuj, gdy twoje dziecko mówi
o sobie negatywnie.
11. Nigdy nie zawstydzaj, nie ośmieszaj, 
ani nie wprawiaj dziecka w zakłopotanie.
12. Bądź stanowczy, pomagając dziecku 
w dokonywaniu zdrowych wyborów.
13. Mów szczerze o wszystkich oczekiwa
niach.
14. Pozwalaj dziecku brać udział w decy
zjach i wyborach dotyczących jego same
go i waszej rodziny.
15. Jasno formułuj wymagania.
16. Zacieśniaj więź między domem a szko
łą. Dziel się z wychowawcą tym, co lubisz
1 podziwiasz w swoim dziecku.
17. Ciesz się i baw ze swoim dzieckiem.
18. Wprowadź na stałe humor w wasze 
życie.
19. Okazuj swemu dziecku miłość bez sta
wiania warunków.
20. Wzajemna miłość pozwoli tobie i 
dziecku być sobą.
Opracowanie na podstawie książki T. Dimoff i 
S. Capera "Jak rozpoznać czy dziecko sięga 
po narkotyki" c.d.n.

Stanisław Biernat



POMOCY!!!

Pogubiłem się w rzeczywistości. Za
wsze myślałem, że dwa plus dwa to 
cztery. Okazuje się, że nie do koń

ca. Na razie zachowuję zimną krew. Iro
nicznie się uśmiecham, kiwam głową, je
stem twardy. Ale to są pozory. W środku 
chaos. Czasami, gdy nie mogę zasnąć, kie
dy cicho wszędzie i głucho wszędzie, gdy 
się skupię odrobinę, co przychodzi mi co
raz trudniej, czuję jak się moja jaźń roz- 
dwaja. Paskudne uczucie.
Mądrzyłem się w tym miejscu, złośliwo
ści prawiłem, dziś proszę Państwa o po
moc. Sam sobie nie dam rady. Wytłumacz
cie mi proszę kilka spraw:

D la czeg o  e lek tr y k  S toczn i 
G dańskiej Lech W ałęsa ma więcej 
urlopu ode mnie, przecież obowiązuje go 
taki sam Kodeks Pracy? Wiem to z gaze
ty. Cytuję :"... uzgodniłem z dyrekcją ż e  raz 
w tygodniu będą miał dzień wolny, ponie
waż chcę się spotykać z ludźmi w Polsce" 
(Rzeczpospolita 3.04.96). Też się chcę 
spotykać z ludźmi w Polsce. Jak tylko po
wiedziałem o tym szefowi, to tak popa
trzył, że już nie chcę. Stocznia pada, a elek
tryk ma 52 dni dodatkowego urlopu. Pięk
nie. A oprócz tego spóźnia się w pierwszy 
dzień do pracy i fałszuje odbijanie karty 
zegarowej przez podstawionego kolegę. 
Bo jak inaczej zrozumieć zdanie z tej sa
mej gazety "karta pracy Lecha Wałęsy zo
stała podbita o 6.10 rano " a dalej: "O go
dzinie 6.25 przed stoczniową bramę zaje
chał czarny mercedes (w domyśle z  L . W. 
w środku)". Piętnaście minut spóźnienia 
kacza noga! I jeszcze wcale nie wiadomo, 
czy były prezydent będzie pracował, czy 
nie. Może weźmie urlop bezpłatny. Zna
komity przykład dla szukających pracy. 
"Wie pan, mogę się zatrudnić u was. Ale 

jutro biorę urlop. Nie wiem kiedy wrócę, 
bo wie pan, ja  interesuję się polityką". A 
pracodawca rączkę całuje, na wszystko się 
zgadza.

Czy topole mogą być elemen
tem kom unistycznej propagandy?
Wiem to z gazety. Cytuję "Topole to stali
nowskie drzewa, które były elementem 
ówczesnej propagandy" (Bolesław Kape
la z Brzegu. NTO). Złośliwe komunistycz
ne hydry podstępnie urosły, są tak bezczel
ne, że na wiosnę wypuściły liście (zielo
ne). Ale kwitną na czerwono! Rozsadzają

demokratyczne chodniki swoimi plugawy
mi stalinowskimi korzeniami. I pylą ohyd- 
nym alergizującym pyłkiem. Pyłkiem z 
mrocznej epoki terroru. I dlatego trzeba je 
wyciąć. Koniec. Kropka. Martwię się tro
chę, czy nasze kędzierzyńskie topole też 
s ą  komuchowate. Może by tak pod topór?

Dlaczego nasze urzędy i firmy 
marnotrawią pieniądze, wysyłając pi
sma popisane tylko z jednej strony, w czy
stych kopertach. A w wałbrzyskim Urzę
dzie Wojewódzkim potrafią oszczędzać. 
Ho, ho jeszcze jak potrafią. Kilka razy ko
pertę urzędnicy użyją, skreślając nieaktu
alne adresy i dopisując nowe. Kartki zapi
sują z trzech stron. Trochę przesadziłem, 
z dwóch. Tylko do Urzędu Rady Ministrów 
pisma są do czytania z jednej strony. Roz
mowy telefoniczne urywają po minucie, 
bo wszystko kosztuje. Można? Można. Ja 
proszę nasze firmy wszystkie, by brały 
przykład. Odłączyć telefony, odciąć prąd 
w urzędach, a na pismach dopisywać ad
notację: "po przeczytaniu prosimy odesłać 
wraz z kopertą na nasz adres. Wykorzy
stamy ponownie". Można też pisać ołów
kiem i potem gumować i jeszcze raz i je
szcze raz... Oszczędnością i pracą ludzie się 
bogacą.

Dlaczego płacący podatek od 
telewizora mogą, za to, że muszą pła
cić abonament wygrać samochód, a
za to, że płaci się podatek dochodowy nie 
można wygrać samochodu, albo przynaj
mniej czajnika? Przecież kurde, skoro jest 
ustawa, że trzeba płacić, to się płaci i już. 
Albo nie. Telewizja wydaje kilka miliar
dów na nagrody, spoty reklamowe i inne 
farfocle. Jak płaci się za telewizor, to prze
cież telewizor powinien kupować progra
my do telewizora, nawet o samochodach, 
ale nie całe samochody!

Czy pewien rabin z Ameryki 
je s t  d o ra d cą  a rch itek ta  m iasta  
Oświęcim? Czy pobiera za doradzanie 
pieniądze, czy nie? Sprawa świeża, nie na
głośniona w kraju więc streszczę. "Głos 
Ameryki" kilkanaście dni temu poinformo
wał słuchaczy, że rabin taki to a taki wy
słał list do A. Kwaśniewskiego, w którym 
żąda zakazania budowy w Oświęcimiu 
wesołego miasteczka. Już nie w strefie 
ochronnej Obozu - Muzeum, bo tak walnię
ci w O. nie są. W mieście. Na placu. Nie 
wolno- twierdzi rabin szargać świętości. 
Czy w Oświęcimiu mieszkają ludzie? Ja
sne, że mieszkają. W sile kilkudziesięciu 
tysięcy. Dzieci, kobiety i w ogóle. Jak ktoś

nie wie, to dodam, że nawet duże zakłady 
chemiczne tam są. Ulice, samochody, skle
py, kina. No, jak to w mieście. Zdaniem 
rabina dzieci z Oświęcimia nie mogą mieć 
wesołego miasteczka. Mają pamiętać, a nie 
zabawiać się na diabelskim młynie. Kilku 
moich znajomych mieszka w Oświęcimiu, 
i to za nich martwię się, i proszę rabina z 
Ameryki, żeby raz a dobrze napisał, co 
wolno budować w tym mieście, a czego 
nie. Bo nerwowo się robi w lobby budow
lanym Polski południowej.
Na wszelki wypadek, za pośrednictwem 
Voice of America wysyłam kilka książek 
z historii II wojny światowej, żeby rabin 
uświadomił sobie, że wojna w Polsce do
konała tragicznych spustoszeń i nie ma 
miejsca w kraju, nie zaznaczonego krwią. 
Z naszego podwórka najbliżej w Sławię- 
cicach. Czy to oznacza, że do Sławięcic 
nie może już nigdy wjechać wesołe mia
steczko?

Gdyby ktoś zechciał odpowiedzieć 
na moje pytania, będę wdzięczny. W na
grodę, już na zakończenie opowieść o mle
ku, babie i kozie.

Pewna baba miała kozy. Kozy mia
ły mleko. Baba mleko sprzedawała sąsia
dom. I przyszedł urzędnik i powiedział, że 
nie może sprzedawać mleka, bo jest nie- 
pasteryzowane i szkodliwe dlatego. Baba 
poszła do sądu i przegrała. Wymyśliła 
więc, że wynajmie sąsiadom kozy, udo
stępni pastwisko, będzie doić, już nie swo
je kozy i za te czynności pobierać opłaty. 
I przyszedł pan urzędnik i zabronił. Baba 
poszła do sądu i przegrała. Odwołała się 
do wyższej instancji i w oczekiwaniu na 
rozprawę rozdaje mleko za darmo. I przy
szedł pan urzędnik... A tu niespodzianka. 
Okazuje się, że niepasteryzowane mleko 
szkodliwe jest tylko za pieniądze. Za dar- 
mochę już nie. Tego też nie rozumiem, ale 
to nie mój problem, bo cała sprawa działa 
się w stanie Minesota (USA). Okazuje się, 
że paranoja nie zna granic, ni kordonów.

P.S
Baba z Minesoty powinna skontaktować 
się z chłopem z Opolszczyzny, który miał 
ten sam problem z mlekiem prosto od kro
wy. Kiedy Sanepid zabronił mu sprzeda
wać nie przebadane mleko z udoju gospo
darczego wywiesił na oborze kartkę "Uwa
ga mleko nie przebadane bakteriologicz
nie. Tylko dla zwierząt" I sprzedawał da
lej. Dear Lady tak się to robi.  A nie sądy i 
kombinacje.

Zgryzipióro trzymał 
Piotr Gabrysz

SERWUS
maj 1996



Dwa razy po 6-0
Udanie wystartowali tenisowi weterani 
KKT. W kategorii powyżej 35 lat pokona
li w dobrym stylu Energetyka Rybnik 6-0. 
Zespół, w którym występują zawodnicy po 
45 roku życia także nie dał szans rywa
lom, powtarzając sukces. Tym razem 
wgrana 6-0 nad Górnikem Boguszowice. 
W ekipach KKT występowali: E. Sosulski, 
A. Jankowski, M. Królikowski, J. Łopot, 
A. Krogulec, J. Czyczyło. Kolejne mecze 
na własnych kortach weterani rozegrają 
23.06.96 z Górnikiem Bytom.

Nasi w kadrze
Na opublikowanej niedawno przez PZLA 
liście kadrowiczów, którzy swymi wyni
kami zasłużyli na awans do centralnego 
szkolenia znalazło się kilku sportowców z 
naszego miasta. Przemysław Gnielka 
(MMKS) - 110 m ppł, Dariusz Klima 
(Unia)- 200m, Krzysztof Malinowski - 
bieg na 800 m. Znany kulomiot Helmut 
Krieger, który po perypetiach w Unii Kę
dzierzyn poszukał sobie miejsca w Nysie 
i reprezentuje obecnie barwy Ekonomika 
także jest kadrowiczem.

Dobra passa Odry
Dobrze i przede wszystkim skutecznie prezen- 

tują się wiosną piłkarze kozielskiej Odry. Ostat
nio pokonali u siebie Budowlanych Strzelce 
Op. 2-0, wygrali na boisku w Kuniowie 3-0 i 
zremisowali w Koźlu z rezerwową jedenastką 
Odry Opole 2-2. Podopieczni Henryka Sa
dowskiego mając 45 pkt. s ą  wiceliderem kla
sy wojewódzkiej, ustępując jedynie silnemu w 
tym sezonie Włókniarzowi Kietrz. Tak trzymać.

„Brązowe” siatkarki
W sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczy
cach rozegrano tegoroczny finał mistrzostw wo

jewództwa w siatkówce dziewcząt. Kędzie
rzyn-Koźle reprezentowała SP nr 9. Trenowa
na przez Sabinę Kisielewską drużyna wywal
czyła brązowy medal. Bezkonkurencyjny był 

Kluczbork, a srebro zdobyły gospodynie im
prezy. W meczu o trzecie miejsce nasze siat
karki wygrały z Opolem 2-0, a na parkiecie 
grały w składzie: M . U z n a ń sk a , M . B onk , 

E. C iepiela, M . M alopolska, A . Borkow ska, K. A u

gustyniak, E. B orkow ska, K . Pokój i I. Rus.

MISTRZOWIE MINIFUTBOLU
Szkoła podstawowa nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu była organizatorem finałowych roz
grywek „Piłkarskich piątek”. Po raz drugi z kolei znakomicie wypadli gospodarze zdo
bywając prymat na Opolszczyźnie. Trenowani przez Wojciecha Zyskowskiego chłop
cy najpierw pokonali SP nr 1 z Nysy 4-1, zremisowali 2-2 z „trójką” z Grodkowa i 
wygrali z SP nr 3 z Ozimka 2-0. Kędzierzynianie grali w składzie: M. Niwa. 
A. Ostrowski., A. Błasiak., M. Ochał, M. Węgrzyn, P. Stolarczyk, M. Topolski, Ł. 
Michalski, D. Macanko i T. Konieczny. Młodzi piłkarze reprezentować będą nasze 
województwo w rozgrywkach makroregionalnych, które odbędą się niebawem w Kato
wicach. Nowy Klub.

*

CENTRUM PEDAŁOWANIA
Z inicjatywy Andrzeja Fedyszyna, wielkiego sympatyka kolarstwa powstał w naszym 
mieście nowy klub sportowy- Centrum Kolarskie. Prowadzone w nim będą sekcje: ko
larska, triathlonowa i turystyki na rowerach górskich. Obecnie Centrum prowadzi na
bór chętnych do uprawiania tej trudnej dyscypliny. Kontakt telefoniczny pod nr 82-33- 
52 po godz. 16.00. Aktualnie klub będzie pomagał przy organizacji wyścigu ’’Solidar
ności”, którego jeden z etapów (28.05.96) zakończy się w Kędzierzynie-Koźlu. Są już 
także pierwsze sukcesy kolarzy -  junior Łukasz Gródecki zajął 7 lokatę podczas ogól
nopolskiego wyścigu we Wrocławiu (startowało 79 zawodników).

*

ZMIANY W UNII
Po remisie 1-1 w Skoczowie z Beskidem w futbolowym zespole Unii nastąpiła nieo
czekiwana zmiana trenera. Wojciecha Zyskowskiego zluzował Józef Borzęcki. Nowy 
szkoleniowiec rozpoczął od minimalnego zwycięstwa 1-0 nad ostatnim w tabeli DEA- 
LEM Panki. Później były dwie wyjazdowe porażki; w Cieszynie z Piastem 0-2 i w 
Bielsku-Białej z liderującą klasie MW Stalą 0-3. W kolejnym spotkaniu przed własną 
widownią (szkoda, że nieliczną) drużyna Unii podzieliła się punktami ze Śląskiem 
Łubniany, remisując po rzucie karnym wykorzystanym przez Ł. Michniewicza w 75 
min. 1-1. Aktualnie zawodnicy z Kędzierzyna z 27 pkt. znajdują się na 12 pozycji. Do 
rozegrania pozostało jeszcze 6  kolejek, a przed nowym trenerem mnóstwo pracy, aby 
piłkarze grali na miarę oczekiwań. Życzymy powodzenia.

*

SPRAWNE I ŁADNE
9 maja 1996 r. na obiektach sportowych Jednostki Wojskowej przy ulicy Domań

skiego w Opolu odbyły się wojewódzkie zawody sportowo - obronne "Sprawni jak żoł
nierze".
Dobrze zaprezentowały się reprezentantki I Liceum Ogólnokształcącego im.
H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie w silnej konkurencji drużynowo zdoby
ły III miejsce w województwie. Zawody wygrała drużyna Zespołu Szkół Ekonomicz
nych w Nysie. Barwy kozielskiego Liceum reprezentowały: Agnieszka Adamczyk, 
Katarzyna Czajkowska, Małgorzata Kęskiewicz, Barbara Mularska, Agnieszka 
Wiśniewska, Justyna Czyrska. Rudolf Marczyński

*

DOBRE WYSTĘPY W ŁODZI
W mieście włókniarzy odbyły się II mistrzostwa Polski „Sprawni Razem” Wystartowało 18 ekip. 
Wysokie 4 miejsce wywalczyła reprezentacja Opola, w której nie zabrakło przedstawicieli Kę- 
dzierzyna-Koźla. Dobra postawa w wielu konkurencjach Majki Szkutnik, Elżbiety Świerkot, 
Anny Czarneckiej i Klaudii Mirga w kategorii kobiet oraz Andrzeja Świerkota, Krzysztofa 
Zubera, Jarosława Pietrasa i Rafała Makarowskiego złożyły się na ten sukces. Opiekunami 
zespołu byli Ewa Hałambiec i Marek Gajewski.
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Zasłużony 
sukces 

Mostostalu- 
Z.A.

Beniaminek siatkarskiej ekstraklasy za
chował miejsce w krajowej elicie. 
Podopieczni trenera Leszka Milew
skiego zademonstrowali kapitalną koń- 
cówkę sezonu i zasłużenie obronili się 
przed degradacją. Najpierw gładko 
3:0,3:0 i 3:1 pokonali Stilon Gorzów, 
a w meczach barażowych nie dali szans 
Włókniarzowi Bielsko-Biała. We wła
snej hali nasi siatkarze pokazali, że stać 
ich na wiele. Dobry blok, mocna za
grywka i walka o każdą piłkę odebrały 
ochotę na sukces przyjezdnym. W 
pierwszym spotkaniu było 3:1, nato
miast w drugim Mostostal -Z.A. wręcz 
zdeklasow ali rywali zwyciężając 
3:0.Wyjazdowy rewanż był tylko for
malnością- wynik 3:1. Na ten sukces 
zapracowali; G. Makarski, T. Borczy- 
ński, R. Panas, A . Solski, T . Paluch 
R . Dem bończyk, B . M ienculew icz, 
S. Skrzypiec, T. Szarek, W. Woliński. 
Trenerami drużyny są L. Milewski i 
A. Kubacki. Teraz przed klubowymi 
działaczami i szkoleniowcem, z którym 
klub przedłużył umowę o pracę na na
stępne dwa lata kolejne wyzwanie - jak 
najlepsze miejsce w następnym sezo
nie. Trzeba wzmocnić zespół 2-3 kla
sowymi graczami i cierpliwie czekać 
na dobrą grę na ligowych parkietach. 
Dziękujemy za już i prosimy o emocje 
jesienią. *

MALUCHY MATUJĄ
W dniu 27.04.1996 r. w Kędzierzynie- 
Koźlu rozegrano I M istrzostw a  
Przedszkolaków w szachach. W tur
nieju startowało 25 dzieci do lat 7 z 4 
przedszkoli Nr 9, 22, 24 i 25.
Po rozegraniu 7 rund zwyciężyli:
1. Michał Poryło - 6,5 pkt z P. Nr 26
2. Sławek Zborowski - 6  pkt z P. 26
3. Remigiusz Witos - 5 pkt z P. Nr 24
4. Marcin Adamczyj - 5 pkt z P. Nr 24
5. Michał Żuchora - 4,5 pkt z P. Nr 26
6 . Szymon Chrustowski - 4,5 pkt P. 26 
Organizatorem turnieju był KKSz 
"SZACH" w Kędzierzynie-Koźlu.

Antoni Prokopczuk

Centrum  m edycyny alternatyw nej i biorezonansu

B IC O M
BAN-ART ul.Świerczewskiego 4, pok.209, 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 
Informacja i rejestracja: tel. 81-85-85, 83-32-89

Centrum oferuje kurację metodą biorezonansową (BRT) za pomocą apa
ratury skonstruowanej przez naukowców niemieckich w Instytucie 
Briigemanna GmbH w Monachium. 
Ta niekonwencjonalna, całkowicie bezbolesna metoda przynosi niezwy
kle skuteczne efekty, przeciwdziałając wielu chorobom.

Zalecana jest zwłaszcza przy następujących schorzeniach:
alergie, katar sienny, egzemy, biegunki, astmy, zapalenie spojówek itp. 
półpasiec, opryszczki nawrotowe, łuszczyca, epilepsja, świnka 
bóle mięśniowe, stawów oraz choroba reumatyczna, nerwobóle 
nerwice, choroby przewodu pokarmowego, a zwłaszcza: choroba wrzodowa 
żołądka i dwunastnicy, stany zapalne jelit
zaburzenia hormonalne, choroby tarczycy, kory nadnerczy, niepłodność 
uwarunkowana hormonalnie itp.
choroby serca i układu krążenia (zaburzenia rytmu serca), nadciśnienie i 
niedociśnienie tętnicze, choroby wieńcowe, nerwica serca, stany po zawale 
serca i po wylewie mózgowym 
choroby oczu (jaskra), różne stany zapalne 
stany zapalne dróg oddechowych 
zaburzenia słuchu
terapia wspierająca w chorobach nowotworowych 
rekonwalescencja przy zabiegach operacyjnych i ciężkich schorzeniach 
szczególnie skuteczna we wszelkich alergiach

MISTRZ KIEROWNICY 
UCIEKA
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42 załogi z 8 klubów, w tym 3 załogi z Czech zgłosiło się do kolejnej edycji największej 
motoryzacyjnej imprezy w mieście „Auto Moto Show’96”. W ramach imprezy rozegrano 
pierwszy i drugi etap Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zawody ukoń
czyło 36 załóg, a mistrzowie potwierdzili swoją klasę zajmując pierwsze trzy miejsca na 
podium. Najlepszy okazał się aktualny Mistrz Polski, załoga z Poznania- Janusz Morel i 
Andrzej Morel przed wicemistrzami Piotrem Sopa i Grzegorzem Rybakiem z Automo
bilklubu Wielkopolskiego.
Trzecia na mecie zameldo
wała się załoga z Czech Jo- 
sef Pivonka, Jan Rambo- 
usek. Również amatorzy 
mieli swoją szansę, bo i dla 
nich organizatorzy przygo
towali rajdową trasę. Wśród 
amatorów najlepsi byli za
wodnicy z Kędzierzyna - 
Koźla Tomasz M ielnik i 
Piotr Pierszkala (I miejsce) 
oraz Lech Sierżant i An
drzej Lis.
                 SERWUS
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Pogrążonym w smutku i żałobie

ZAKŁAD POGRZEBOWY
A. T Felsztyńscy 

zapewnia załatwianie wszelkich formalności związanych z 
organizacją pogrzebu w kraju i za granicą

KĘDZIERZYN,
ul. Głowackiego 24, Tel./Fax 1077183-54-53 
KOŹLE, 
ul. 24 kwietnia 9, Tel. 10771 82-41-41 
TEL. domowy 
- całą dobę 7077/ 834-184

KSEROKOPIARKI

S H A R P
C a n o n

c e z e x

AUTORYZOWANY 
DYSTRYBUTOR

Składanka komputerowa 

Papier kserograficzny 

Papier do faksów

MATERIAŁY 
EKSPLOATACYJNE
DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH

- kasety barwiące
- cardridge do drukarek 

atramentowych i laserowych
- tonery
- papier do wszystkich urządzeń
- folie i etykiety samoprzylepne

AGENCJA H A N D L 0 W « \

SALON TECHNIKI BIUROWEJ
Kędzierzyn-Koźle 

ul. Świerczewskiego 4 (wieżowiec PKP) 
tel./fax. (0-77) 834-705, 818-583 w godz. 9.00 17.00

TELEFONY
ponad 100 modeli

Telefaxy 
Centrale 

Pagery 

Antypiraty

MASZYNY DO PISANIA 

- mechaniczne
- elektroniczne 

DRUKI AKCYDENSOWE 

METKOWNICE 

URZĄDZENIA DO 
OPRAWY 

DOKUMENTÓW

mmmmmm

KOMPUTERY
DRUKARKI

AKCESORIA

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Gotówka, Raty, Leasing

MODELE
W dniach 1 - 2.05.1996 modelarze 
MOK Kędzierzyn-Koźle brali udział w 
I zawodach eliminacyjnych do MP klas 
F7-EKO (wyścigi modeli pływają
cych).
Ekipa wypadła bardzo dobrze.
1 Miejsce w klasie F7 - EKO junior - 
Michał Migoń; 4 Adrian Stolarek
1 miejsce w klasie F7 - EKO Eksport - 
Wojciech Sąsiadek
2 miejsce w klasie F7 - EKO młodzik
- Tomasz Piskorski
2 miejsce w klasie F7 - EKO senior - 
po bardzo zaciekłej walce z mistrzem 
polski LOBO Tomaszem zajął Jan  
Kusz .
Zawody odbyły się w Rawie Mazo
wieckiej.
4 - 5.05.1996 r. w Rawie Mazowiec
kiej odbyła się I eliminacja do MP 
modeli ślizgowych z napędem spalino
wym.
1 miejsce w klasie 6,5 cm3 zdobył
- Łukasz Kachnowicz - wygrał zde
cydowanie.
Łukasz Kachnowicz jest powołany do 
Kadry Polski na mistrzostwa świata w 
Słowenii.
4 - 5.05.1996 r. modelarze brali udział 
w zawodach otwarcia sezonu w Pra
dze - Czechy.
Ekipa wypadła bardzo dobrze.
Klasa F7 - EKO - junior, została wy
grana przez Michała Migonia przed 
Wojciechem Sąsiadkiem co jest du
żym sukcesem w pokonanym polu zo
stał I i II mistrz świata.
W klasie F7 - EKO - senior, Jan  Kusz 
zajął 3 miejsce co jest też sukcesem. 
Klasa F3 - wygrał Jan Kusz przed Da
widem Kuszem na 4 miejscu uklaso- 
wał się A drian Stolarek, a piątym 
Wojciech Sąsiadek.

I solidnie i z gwarancją

ŻALUZJE
PIONOWE
POZIOME
ROLETY

Andrzej KRAKOW IAK 
ul. P. SKARGI 34/6 

tel. 81-60-69, 83-31-59 
KĘDZIERZYN-KOŹLE
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BANK PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY SA 
II ODDZIAŁ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

SZAN O W N I PAŃSTW O,

BPH S.A. II Oddział w Kędzierzynie -Koźlu z myślą o Państwa potrzebach przedstawia 
ofertę kredytową dla Klienta detalicznego

Dziś przedstawiamy:

K REDYT N A  ZAK UP SA M O CH O DU

przeznaczony na zakup samochodów osobowych i dostawczych- nowych i używanych 
kredyt może finansować 100% wartości nowego samochodu
maksymalny okres spłat - 60 rat, w przypadku samochodu używanego -48 rat- spłata w ratach 
miesięcznych
zabezpieczenie: zastaw na kupowanym samochodzie i cesja polisy ubezpieczeniowej Auto- Casco 
przy rocznym okresie kredytowania oprocentowanie wynosi 24 %

PO ŻYCZK A G O TÓ W K O W A

przeznaczona na dowolnie wybrany cel
w wysokości 12 krotnego miesięcznego dochodu brutto Pożyczkobiorcy 
małżonkowie mogą wspólnie wystąpić o pożyczkę 
maksymalny okres kredytowania wynosi 4 lata
dla posiadaczy ROR- rezygnacja z prowizji w przypadku pożyczki z 12 miesięcznym okresem spłaty

Klient może dokonać wyboru w sposobie naliczania odsetek:
uśrednionych - polegających na ustalaniu miesięcznych rat odsetkowych w równej wysokości, 
od faktycznego, pomniejszanego o każdorazową spłatę zadłużenia.

O ddział BPH S.A. Kędzierzyn-K oźle ul. Świerczewskiego 7, tel. 83-50-41, 
Filia banku mieści się przy ul. Korfantego 21, tel. 83-83-31

BANK BPH TO TWÓJ BANK
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