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• NA ANDRZEJKI —  CZERWONE GITARY
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Trójka zapaleńców z Kędzie
rzyna -  Koźla przed dwoma laty 
postanowiła założyć w mieście 
Prywatną Stację Radiową. Tyleż 
czasu trwały przymiarki do tego 
przedsięwzięcia. Niestety z przy
czyn niezależnych trwają nadal, 
bowiem nie ma jeszcze Ustawy
0 Radiu i Telewizji, na podsta
wie której powołana zostanie do 
życia Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji Publicznej. Rolą o- 
wej Rady będzie rozpatrywanie 
wniosków o przyznanie licencji 
na emisję komercyjnych progra
mów radiowych i telewizyjnych. 
Przełamany zostanie monopol 
państwowych środków masowe
go przekazu i jak grzyby po de
szczu powstawać będą przede 
wszystkim nowe niezależne stac
je radiowe. Jedną z nich praw
dopodobnie będzie Radio Anna —  
czyli 24-godzinna stacja nadają
ca informacje, reklamę i muzy
kę dla mieszkańców m. in. K ę
dzierzyna -  Koźla, Strzelec Opol
skich, Krapkowic, Leśnicy, Zdzie
szowic i innych miejscowości 
znajdującyc h  się w promieniu 50

kilometrów.
(Ciąg dalszy na str. 2)

S O J K A
in CONCERT

Miasto zapomniane przez... i 
artystów. Miasto szare i brudne 
Pajęczyna szarej codzienności 
Miasto —  centrum i sypialnia. U - 
męczeni ludzie podążający na je
go obrzeża.

Dzień jesienny. Chłód przeni- 
ka nasze ciało. Pozostało tylko 
kilka minut. Słychać odgłosy 
przyspieszonych kroków. W  hallu 
pełno ludzi, choć sztuką było 
znaleźć plakat informujący o 
koncercie. Powieszone stosownie 

(Ciąg dalszy na str. 2)

Czy będą?
Dyrekcja Miejskiego Domu 

Kultury w Koźlu prowadzi roz
mowy na temat organizacji w 
dniu 30 listopada specjalnego 
koncertu Czerwonych Gitar.

Organizatorzy chcą święto An- 
drzejkowe połączyć z pięknymi 
chwilami wspomnień. Czy to się 
nam uda w dużej mierze zależy 
od Państwa. Czy chcecie się spot
kać z zespołem Czerwone Gita
ry? Oczekujemy jakiegokolwiek 
oddźwięku —  tel. 235-69.

WAKACJE DZIECIOM
Od 1.07.1991 r. do 26.08.1991 r. 

Miejski Ośrodek Upowszechnia
nia Kultury w Kędzierzynie-Koź- 
lu zorganizował 4 dwutygodnio
we turnusy kolonii letnich w 
Głuchołazach.

Mimo bardzo trudnych czasów 
organizatorom udało się skalku
lować koszt jednego skierowa
nia na kwotę 600.000 zł tylko 
dzięki przychylności głuchołaz- 
kich władz (zgodzili się na nie
dużą odpłatność za noclegi) i 
właścicielki stołówki Stanisławy 
Ludwa, że potrafiła wyżywić 
dzieci smacznie i obficie za nie
wielkie kwoty.

W  sumie z letniego wypoczyn
ku skorzystało prawie 200 dzie
ci, z czego 50 osób znalazło się

na kolonii dzięki sponsorom i 
fundatorom takim jak: Urząd 
Miasta. Sąd Rejonowy, CPN z 
Kędzierzyna -  Koźla, Przedsię
biorstwo COSS z siedzibą w Le- 
nartowicach, Wiesława Cholik o- 
raz Aniela Felsz z księgarni w 
Koźlu.

Inicjatorem całej akcji był 
Prezydent Miasta Kędzierzyna- 
-Koźla Mirosław Borzym.

Wszystkie dzieci wróciły do 
domów wypoczęte i zadowolone. 
Niech więc ich radość będzie po
dziękowaniem dla organizato
rów i dobrodziejów.

(B.W.)
P.S. Może już dziś należałoby 

zacząć myśleć o wakacjach zi
mowych.

WSPÓLNE MUZYKOWANIE
Z radością przystępuję do 

opisania na łamach nowopowsta
łego kędzierzyńsko -  kozielskiego 
czasopisma naszego pomysłu na 
zbliżenie się i poznanie sąsia
dów z zachodu.

W prawdzie ukazały się już 
dwa artykuły na temat zeszło-

rocznego tournee Zespołu Akor
deonowego z Kilonii w  prasie 
specjalistycznej (muzycznej), kon
cert nagrało również polskie ra
dio, tym niemniej trudno pomi
nąć okazję zaprezentowania spra-

(Ciąg dalszy na str. 2)

Dom żyje
...„Leciwy budynek za Odrą 

(lub przed —  zależnie skąd pa
trzymy)” jednak żyje.

Po malowaniu elewacji i re
moncie dachu oraz niezbędnych 
modernizacjach wnętrz Miejski 
Dom Kultury przy ul. Skarbo
wej 10 zaczyna okazale wyglą
dać.  

Wcale nie trzeba „wyczytywać 
teraźniejszości i przyszłości z 
kryształowej kuli z udziałem 
biegłej w zawodzie wróżki” tyl
ko trzeba przyjść i zobaczyć.

Pięknie prezentuje się Sala 
Wystawiennicza nazwana Gale
rią Sztuki przez Prezydenta Mia
sta podczas otwarcia wystawy pt. 
„Wernisaż 3” czyli Artyści M ia
sta Kędzierzyna -  Koźla. W  sali 
tej od 22 października można o- 
glądać wystawę grafik studen
tów uczelni wrocławskich pt.

„Zabytki techniki odrzańskiego 
szlaku wodnego” .

W  tym samym dniu na zapro- 
szenie Miejskiego Domu Kultury 
o godz. 18.00 koncertuje Stani
sław Sojka w gościnnie wynaję
tej sali ZD K  „CH EM IK” .

Natomiast nasza sala kameral- 
na jeszcze nie do końca odresta-  
urowana gościła w sobotę 
12.10.1991 r. zwolenników i pro
pagatorów nurtu muzyki okreś
loną „rajdową, turystyczną, poe
tycką” . Uczestnicy Festiwalu 
Piosenki Turystycznej zwanego 
W RZO SO W ISK IEM  mogli bawić 
się do późnych godzin nocnych.

Proponując nowe i nietypowe 
dla kultury formy działania za
praszamy do naszej VIDEOTEKI 
czyli wypożyczalni kaset VIDEO. 
Oferujemy już 200 tytułów fil
mów w godz. 11.00— 19.00.

(Ciąg dalszy na str. 2)

SZANOWNI PAŃSTWO
Cieszę się bardzo, że znów ma

my możliwość spotkania się. Ni
by tak samo, a jednak już tro
chę inaczej. Od dziś będzie to już 
prawdziwa gazeta, którą kupuje 
się w kiosku gdy ma się ochotę.

Gazeta ukazywać się będzie 
raz w miesiącu.

Tytuł gazety rozumiany bardzo 
szeroko jako „kultura życia i by- 
cia” ' upoważnia nas do podejmo
wania różnorodnych tematów i 
dotykania wszelkich spraw na
szego miasta, począwszy od kul
tury politycznej, a skończywszy 
na fizycznej zwanej popularnie 
sportem.

Jednocześnie jednak zobowią
zuje nas do stosownych form  
i treści. Ze świadomością odpo
wiedzialności za słowo pisane, 
postaramy się więc tworzyć ko
lejne numery, tak by Państwa 
nie zawieść. Dlatego zaprasza
my do współredagowania gazety, 
by prawdziwie „była dla nas i o 
was”.

Na jej łamach mogą wypowia
dać się w dowolnej formie chęt
ne instytucje i osoby prywatne.

Dziś już nie można czekać 
biernie aż ktoś przyjdzie, zauwa
ży i może pochwali nasze dzia
łania, lecz trzeba samemu swoje 
osiągnięcia, przemyślenia, czy 
spostrzeżenia przekazywać in
nym. W  naszym odczuciu może 
czasem nawet niewiele znaczące, 
mogą komuś okazać się pomoc
ne w postawieniu kolejnego kro
ku. Prosimy zatem o telefonicz
ne lub listowne zgłaszanie spraw 
czy problemów, którymi warto 
zająć się w naszej wspólnej ga
zecie.

kier. Wydziału Oświaty, 
Kultury i Rekreacji 

Urzędu Miasta

P.S. Wszystkim, którzy okazali 
nam życzliwość (szczególnie ko
zielskiej drukarni) i zmobilizo
wali do stworzenia tego numeru, 
serdecznie dziękujemy.

„Imię tysiące razy zapisane
myślą w błękicie 

staje się błękitem 
a błękit
już na zawsze będzie tym

imieniem” 
W  szarość dnia wchodzisz 

smugą światła 
a gdy nie ma cię 
to tak niewiele blasku

pozostało 
jeden złocisty włos 
jak talizman 
unoszony na ustach 
promyk szczęścia 
chociaż go tak mało.

Daniel Nurzyński



czy rzeczywistość
nie myśleć, podejmować decyzji 
i odpowiadać za ich skutki? A  
może to ta fałszywa skromność 
(albo bojaźń) wg której należało 
cierpliwie czekać, aż ktoś nas 
wyróżni dyplomem czy medalem  
za stosowną postawą i liczbą bez
konfliktowo przepracowanych 
lat, uczyniła z nas ludzi nie u- 
miejących „sprzedać” swoich 
predyspozycji i zdolności?

Współczesny człowiek na za
chodzie, (do którego przecież 
zdążamy) wcale nie czuje się 
przypisany do jednego zawodu 
i jednego przedsiębiorstwa raz 
na zawsze. Umiejętność życia to 
m. in. umiejętność radzenia so
bie w sytuacjach nowych, często 
trudnych.

Coraz częstsze ogłaszanie kon
kursów na stanowiska kierowni
cze różnorodnych instytucji jest 
właściwie, a nawet pożądane. 
Stawia nas przed nową szansą,

pozwala się sprawdzić, a może 
nawet odkryć na nowo.

Nie bójmy się więc poddawać 
takim próbom, wręcz przeciwnie 
sami zabiegajmy o testy czy 
sprawdziany naszych aktualnie 
najlepszych możliwości, szczegól
nie w sytuacjach, gdy dotykają 
nas zmiany organizacyjne w do
tychczasowych zakładach pracy.

Przystępujmy zatem odważnie 
do konkursów, prezentujmy wła
sny punkt widzenia, brońmy 
swoich racji i nie bójmy się po
rażki, wszak konkurs to nie 
walka lecz realne określenie 
swoich M O ŻLIW O ŚCI na D Z lŚ, 
czyli uczciwa samoocena, która 
determinuje to, co będziesz robić 
JUTRO.

Czy więc marzenie może być 
rzeczywistością przekonaj się 
sam.

B.W .

Na kogo czeka budynek
po KM PZPR

WSPÓLNE MUZYKOWANIE

Dawno już nie ma przewod
niej siły Narodu. W iele budyn
ków po „nieboszczce" partii zaj
mują nowi właściciele. Przykła- 
dowo tzw. biały dom w Opolu 
—  czyli KW  PZPR przejęła o- 
polska WSP.

W Kozlu natomiast szkaradny 
i nie pasujący do starej zabudo
wy budynek Komitetu Miejskie
go stoi nadal pusty.

Przez pewien okres w piwni
cy tegoż budynku była „knajpa”, 
gdzie zwykle zbierała się rozryw
kowa gawiedź, która swoim za
chowaniem jeszcze bardziej psu
ła reputację tego miejsca. Tak 
zwana komunalizacja mienia 
sprawiła, że ów budynek stał 
się własnością miasta. Kogo tu

miało nie być: Urząd Rejonowy, 
część wydziałów Urzędu Miasta, 
Bank Śląski itd., itd. Tymcza
sem obiekt niszczeje i powoli 
staje się niewidoczny od ulicy, 
bo został przysłonięty niepielęg- 
nowanymi drzewami i krzewami.

Wartość tego budynku wg rze- 
czozn a w c ów wynosi 2 miliardy 
złotych. Taką też cenę proponu
je się do przetargu, który ma na
stąpić jeszcze w październiku 
lub na początku listopada. Głów
nymi i poważnymi nabywcami 
mogą stać się kędzierzyńskiej 
CPN, i może ponownie Bank 
Śląski, który składał swoją ofer
tę wcześniej ale nie doszło wte
dy do przetargu.

(SZPIEG)

S Y M P O Z J U M

Marzenie
Żyjemy w nowych czasach. Co

raz bardziej zauważamy to wo
kół nas w formie pełnych półek 
z ciekawymi i ładnymi towara
mi, kolorowymi i modnie ubra
nych ludzi, skomputeryzowanych 
biur, eleganckich samochodów 
czy możności zwiedzania najodle
glejszych zakątków świata. Te 
nowe czasy otwierają przed na
mi nowe możliwości i nowe ho
ryzonty. Są szansą na to, by ma
rzenie stało się rzeczywistością.

Dlaczego jednak w nas tyle 
nieufności i niechęci do tego co 
nowe?

Dlaczego słowo KO NKU RS  
wprawia nas w zakłopotanie, po
woduje drżenie rąk i przyjęcie 
postawy raka?

Czy to 40 lat realizowania cu
dzych pomysłów, cudzych pole
ceń sprawiło, że nie umiemy (a 
może tylko boimy się) samodziel

(Ciąg dalszy ze str. 1)
wy w prasie lokaln ej —  zwłasz
cza tej piszącej o kulturze.

Z apytacie państwo o Kim mo
wa? Kto ma tak ich gości?

Otóż współpracę artystyczną 
z dwoma szkołami muzycznymi 
VHS Kiel oraz K M S Pion, na
wiązała dzięki wydatnej pomocy 
Komitetu Rodzicielskiego. Pań
stwowa Szkoła Muzyczna Nr 1 
w Kędzierzynie -  Koźlu, miesz
cząca się na Pogorzelcu. Mimo 
trudnych warunków lokalowych, 
finansowych i innych, za to z 
grupą wspan iałych, oddanych 
sprawie ludzi, udało się szczęś
liwie kontakty nawiązać, a na
wet je rozwinąć.

W  rezultacie grupa nauczycieli 
oraz wyróżniających się uczniów 
pojechała po otrzymaniu za
proszenia z KSM  Pion na pierw
sze w historii szkoły za- 
graniczne tournee koncerto
we. Dzięki zaangażowaniu 
pedagogów, rodziców i co warte 
podkreślenia —  dzieci (balet, pia
niści, flecistki, gitarzyści, akor
deoniści) koncerty wypadły zu
pełnie dobrze. Niespotykane 
wcześniej owacyjne brawa połą
czone z tupaniem nogami (taki 
tam panuje zwyczaj) były dla 
nas miłym zaskoczeniem.

Muzyczne, turystyczne oraz in
ne atrakcje w pełni zrekompen
sowały trud przygotowań.

W  trakcie trzech koncertów 
wykonaliśmy różnorodny reper
tuar, od Mozarta przez Chopina, 
do polskiej muzyki współczesnej 
(Lutosławski, Hundziak). Te o-

S O J K A
(Ciąg dalszy ze str. 1)

wcześniej zostały pozrywane 
przez osobnika, który myślał, że 
Sojka i Yanina to kandydaci na 
posłów partii Concert. Gwary roz
mów. Pomału publiczność zajmu
je miejsca. Część staje wzdłuż 
ścian sali.

Nad nami ciemność. I nagle 
bez zbędnych zapowiedzi pojawia 
się On. Ukłon —  powitanie. Za
siada przy fortepianie. Wstęp. Po 
nim „Popołudniowe miasto”. Przy 
czwartym utworze publiczność 
nie w ytrzym u je ... Nogi i ręce 
same unoszą się w  szaleńczym 
tańcu. Tak —  kupił nas. Jesteś
my jego. Od tej pory będzie ro
bił z nami to, co mu się spodo
ba. Do końca.

„Alleluja”, „Po co ja to wszyst
ko piszę”, „Hart To Part” ... Nu
mer goni numer.

Po chwili na scenie Janusz 
„Yanina” Iwański. Mały flirt for-

statnie pozycje spodobały się 
bardzo tamtejszym nauczycielom, 
po cichu zazdroszczącym nam  
tak utalentowanych uczniów. T en 
ostatni fakt, przez nas na co 
dzień mających z nimi kontakt 
nie dostrzegany, dał się zauwa
żyć od pierwszej próby z K M S  
Plon. Nasi uczniowie, co z dumą 
podkreślam, kędzierzyńskie dzie
ci i młodzież! zaimponowały 
Niemcom przygotowaniem, umie
jętnościami, swobodą gry, tańca 
i co też bardzo ważne —  ogólną 
kulturą i dyscypliną.

W  chwili gdy piszę te słowa 
szykujemy się do powitania na
szych przyjaciół z K M S Plon.

Wspólnie z naszymi uczniami 
zaprezentują oni 3 niemiecko- 
-polskie koncerty: 13.10 w DK  
Leśnica, 15.10 D K „Chemik”, 
16.10 w D K  Głogówek.

W  programie występy zespo
łów: baletowego, gitarowego, a- 
kordeonowego oraz solistów.

Mamy nadzieję, że tak jak my 
wróciliśmy do domów pełni nie
zapomnianych wrażeń po koncer
tach w Plon, tak i nasi goście 
poznawszy piękno śląskiej ziemi, 
i jej szlachetnych ludzi, długo nie 
zapomną czasu spędzonego u nas.

Dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej Nr 1 
G OTFRYD  W ŁO D AR Z

P.S. Szukamy sponsorów ty
godniowego pobytu 27-osobowej 
grupy w Kędzierzynie. Na razie 
tylko Prezydent Miasta zadekla
rował chęć pomocy. Czekamy na 
wsparcie. Tel. 353-43.

tepianu z gitarą. Ale to dopiero 
początek tego co nas czeka. Soj
ka zamienia fortepian na gitarę. 
Znów swoista galopada w prze
strzeni, ciągłe ganianie. Wyczu
wa się niesamowitą swobodę w  
graniu zarówno znanych (np. 
„Cud niepamięci”) jak i znanych 
mniej „Erotyk” , „Tato sny mam  
złe”) utworów.

Kolejne piosenki przerywane 
są gromkimi oklaskami. Nie mo
że oczywiście zabraknąć „Tole
rancji” i „Absolutnie nic” . Jest 
i czas Iwańskiego, który czaruje 
wszystkich popisem gry solo. 
Ktoś wbiega na scenę z kwiata
mi. Kolejne numery wchłaniają 
nas coraz bardziej. I nagle: 
„Grali dla Was i śpiewali Stani
sław Sojka i Janusz „Yanina” 
Iwański. Nikt nie spostrzegł, że 
upłynęły już dwie godziny.

Czy nasze spotkanie ze Stani
sławem Sojką będzie wyglądało 
podobnie o tym dowiemy się już 
wkrótce.

na podst. Rockn-Roll 
opr. (m.s.)

R A D IO  
A n n a  2 4

(Ciąg dalszy ze str. 1)

W przesłanym wniosku o re
jestrację do Ministerstwa Łącz
ności zamieszczono dokładne da
ne o lokalizacji studia radiowe
go (Góra Ś w. Anny), rodzaju 
sprzętu nadawczego i studyjnego 
oraz obszerną ramówkę progra
mu. Oprócz stałych wiadomości 
i dobrej muzyki dziennikarze Ra
dia 24 będą przeprowadzali relacje 
na żywo z imprez, spotkań i 
ważniejszych w ydarzeń o cha
rakterze lokalnym. Będą wszę
dzie tam gdzie będzie coś się 
działo godnego uwagi.

Gdy zostanie oddany do użyt
ku budowany obecnie odcinek 
autostrady rozpocznie swoją emi
sję Radio kierowców czyli stały 
motoserwis dla kierowców i pa
sażerów, w którym proponować się 
będzie restauracje, bary, hotele 
oraz godne odwiedzenia okolicz
ne miejsca. Zatem będzie to Ra
dio wybitnie o charakterze lokal
nym, które będzie z Nami przez 
24 godziny na dobę.

Mirosław Siła

DOM
Ż Y J E !

Ideę Przestrzennego Muzeum  
Odry pomyślanego jako ciąg róż
norodnych ekspozycji zlokalizo- 
wanych w nadodrzańskich miej
scowościach wzdłuż całego biegu 
rzeki, przywieźli do Kędzierzyna- 
-Koźla red. Jerzy Kułtuniak z 
Katowic i dr Stanisław Janu
szewski z Politechniki Wrocław
skiej. Kilkakrotne spotkania 
sprawiły, iż dostrzeżono wagę 
problemu oraz potrzebę ochrony 
odrzańskiego dziedzictwa w K ę- 
dzierzynie-Koźlu. Dlatego zorga
nizowano tu 22.10.1991 r. Sym 
pozjum pt. „Miejsce Koźla w idei 
Przestrzennego Muzeum Odry” .

Do uczestnictwa zaproszono 
władze nadodrzańskich miast, 
naukowców, redaktorów i prak
tyków, którym temat ten jest 
bliski, lecz przede wszystkim  
„wielkich” naszego miasta.

Może intelektualna burza, któ-  
rej spodziewają się organizato
rzy, zaowocuje podjęciem kon
kretnych działań, które sprawią, 
iż na odrzańskim szlaku K ę
dzierzyn -  Koźle stanie się miej

scem, do którego warto przyje
chać.

Wszystkich zainteresowanych 
tematem zapraszamy do udziału 
w Sympozjum, które rozpocznie 
się w Miejskim Domu Kultury 
o godz. 10.00. W  programie o- 
prócz wystąpień i dyskusji rów
nież otwarcie wystawy rysunków 
pt. „Zabytki techniki odrzańskie
go szlaku wodnego” autorstwa 
studentów architektury Politech
niki Wrocławskiej stworzone 
podczas rejsu od Gliwic do 
Szczecina, który zorganizowano 
w ramach podyplomowego stu
dium „Muzealnictwo i ochrona 
zabytków techniki” . Organizato
rzy zaprezentują również zespół 
zabytków kolejnictwa ze zbiorów 
kędzierzyńskiej PKP.

Po południu proponuje się 
zwiedzanie miasta, wieczorem  
natomiast uczestnictwo w kon
cercie Stanisława Sojki.

Relację z przebiegu zamieści
my w kolejnym numerze.

Barbara Charczuk

(Ciąg dalszy ze str. 1)

A  tych, którzy chcą swoją syl
wetkę utrzymać w bardzo dob
rej kondycji zaprasza codziennie 
Studio Kulturystyczno -  Relak
sujące „H AD ES” w podziemiach 
„leciwego budynku” .

Dzieciom i młodzieży sprag
nionej ruchu i tańca swoje usłu
gi poleca od 4 listopada Szkoła 
Tańca. Profesjonalny program, 
profesjonalni instruktorzy. Adep
ci tej szkoły będą mieli szansę 
zostań członkiem Formacji Ta
necznych. Na wszystkich tych, 
którzy cenią sobie piękno, estety
kę, teatr, poezję, czekają w je
sienne wieczory instruktorzy z 
propozycjami plastycznymi, tea
tralnymi i filmowymi.

Do końca tego roku celem na
szym jest spowodowanie, aby 
Dom przy Skarbowej oddychał 
już pełną piersią, aby żył pełnią 
swoich możliwości i umiejętnoś
ci, aby w końcu był miejscem, 
gdzie zawsze wraca się z przy
jemnością. Aby tego wszystkie
go dokonać nie wystarczą pomy
sły, ręce i serca obecnie pracu
jących tu ludzi. Potrzeba nam  
pomocników (instruktorów) otwa
rtych na trudną i twardą pracę, 
potrzeba ludzi kochających pięk
no, potrzeba tych, w  których rę
kach jest istnienie takich placó
wek jak ta. Wszystkich zapra
szamy i serdecznie witamy.

Przyjdź, sam zobacz i nie 
„szeptaj w  zainteresowanych krę
gach, że ktoś coś znów rozgrze
bie... i nie skończy” .

DYREKTO R DOMU

Cytaty patrz Życie Blachowni 
Nr 17— 18.

PO RAZ JEDENASTY...
Wystawa poplenerowa arty

stów plastyków w poniedziałko
we popołudnie, przyciągnęła do 
sali wystawienniczej klubu SIT 
PChem, niewielkie grono wielbi
cieli malarstwa, twórców, spon
sorów pleneru, przedstawiciela 
władz miasta w osobie 
Prezydenta Tadeusza Kuchar
skiego i pracowników kultury.

W  czerwcowym plenerze udział 
wzięło 13 artystów plastyków z 
całej Polski i nie tylko, byli rów
nież goście z Europy.

Powstało ponad 100 prac z cze
go niewielka ilość jest prezento
wana w sali wystawienniczej. 
Od wielu już lat przychodzi się 
z przyjemnością „na” Czesławę 
Cichoń, Aurelię Furdzik, Oskara 
Pawlasa.

Prace tych twórców utrzyma
ne są w ciepłej tonacji. Pełno tu 
kwiatów, pejzaży jak i kompo
zycji kosmicznych o przebogatej

gamie kolorystycznej. Na wysta
wie poplenerowej zaprezentowa
no obrazy 13 autorów, głównie 
prace olejne.

Różne style, poziomy, techniki 
malowania i różnorodność tema
tów.

Pomiędzy sponsorów finansu- 
jących plener rozlosowano kilka
naście prac ofiarowanych przez 
autorów.

Pan Prezydent Tadeusz K u
charski wylosował 7 prac: „Iry
sy” Aureli Furdzik, „Pejzaż za 
stawem” Oskara Pawlasa, „Pej
zaż z morzem” Pawła Cabanow- 
skiego, „Impresję Kędzierzyń- 
ską” Jolanty Medyńskiej „Pej
zaż kosmiczny” Czesławy Cichoń. 
„Azoty II” Krystyny Matusiak.

Aby wyrobić sobie własne zda
nie o wystawie poplenerowej 
należy wybrać się do sali wy
stawienniczej klubu SIT PChem.

JOANNA

D O N O S Y
OSTATNIO SŁYSZANO, ŻE NA SESJI RADY 
MIEJSKIEJ DZIELONO NADWYŻKĘ BUDŻETOWĄ



PRZED...

PO...

Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy...
A szlachta ciągle pije i wiwaty wznosi.
Jeno Klucznik Gerwazy jakowoś nerwowy,
Gryzie w ąsa, twarz marszczy, scyzoryk tarmosi.
Tera, gdy Moskal na wschodnich rubieżach,
Gdy Tadeusz reformą wprowadzać chce chyżo,
On, Klucznik, dla się miejsca znaleźć nie może.
Czasem, jakby chciał mówić: „Wszystko się skończyło!

Nie daj Panie Boże!”

X X X

Śród kilku drzew przed laty, nad brzegiem ruczaju 
Postawiono obelisk po gwiazdy wysoki.
Wtem  Klucznikowi w głowie świta myśl wspaniała:
„Skoro Sopliców bić już nie wypada, 
a Moskale daleko, zburzym więc obelisk,
I moc swoją, i ważność ludziom pokażemy.
Dalej szlachtę i chłopstwo do sprawy nakłaniać.
Ćwierć godziny wrzał hałas i spory czyniono,
Gdy Klucznik ponad głowy krzyknął:

„Pro publico bono!”

X X X

Śród kilku drzew to dzisiaj, nad brzegiem ruczaju 
stoi kikut niewielki i ohydnie szpetny.
Stary Maciej Dobrzyński przechodząc tu dzisiaj 
popatrzył nań ponuro, westchnął i tak rzecze:
„Może by wprzódy zacząć budować człowiecze?
Nie oglądaj się na to, co zrobiono przedtem 
jeno patrzaj na to, co dopiero będzie”.

(Obserwator)
PAN  TAD EU SZ  
Księga .... X V I

"Z b liż e n ia ”
KORESPONDENCJA Z GÓRY ŚW. ANNY

W  dniach 28.09— 17.10.1991 roku 
na Górze Ś w. Anny odbywał się 
Międzynarodowy Plener Pla
styczny pod hasłem „Zbliżenia” . 
Imprezę przy współudziale spon
sorów zorganizował Leśnicki 
Ośrodek Kultury.

W  tym jedynym w swoim ro
dzaju spotkaniu ze Śląskiem, z 
jego sprawami, udział wzięli 
przedstawiciele Finlandii, Cze- 
chos łowacji oraz czołówka opol
skich artystów-plastyków.

Komisarzem pleneru był artys
ta plastyk Paweł Przyłęcki, któ
ry otwierając spotkanie powie
dział m. in. „Jeśli spojrzymy wo
kół siebie stwierdzimy, że jest 
tyle spraw do załatwienia, tyle 
dziur do załatania, że bu
dowanie czegoś od nowa 
zwłaszcza w dziedzinie, w któ
rej rezultaty nie przyno
szą ewidentnych korzyści

materialnych jest przedsięwzię
ciem trudnym i niewdzięcznym  
dia organizatorów i dla popiera
jących sponsorów. A  jednak 
dzięki wspaniałym ludziom mo
żemy rozpocząć ten plener pla
styczny „Zbliżenia” .

Ludzie wśród których się znaj
dujemy rozumieją doskonale, że 
właśnie w takiej trudnej sytua
cji finansowej w jakiej wszyscy 
jesteśmy, sponsorowanie inicja
tyw w dziedzinie kultury i sztu
ki to nie jest rozrzutność 
jest taka sama konieczność jak 
na przykład utrzymywanie szkół 
czy chociażby budowanie koś
ciołów.

Plener w swoich założeniach 
był jak gdyby spojrzeniem arty
stów na dzisiejszą rzeczywistość 
Śląska poprzez uznanie jego hi
storii, poprzez poznanie jego za
bytków i wszystkiego co tutaj się

zrodziło, trwało i stworzyło tę 
dzisiejszą sytuację.

Oto co powiedziała na otwar
ciu pleneru jedna z uczestniczek 
Irmen Tarmo z F inlandii —  U- 
kończyłam studia plastyczne w 
Helsinkach i Rzymie. Moją pas
ją jest odwiedzanie miejsc nie- 
zwykłych tj. Islandia, G renlan- 
dia czy też wyspy na północ
nym Atlantyku. Są to miejsca, o 
k tórych myślałam, że  nigdy do 
nich nie pojadę. Udało się. Górę 
ś w. Anny traktowałam podobnie. 
Nie wierzyłam, że tutaj się znajdę.

Ponadto w „Zbliżeniach” udział 
wzięli: Bronisław F irla ze Śląs
ka Cieszyńskiego Anna Maciuch, 
Lech Biernacki, Jan Maciuch, 
Marek Maruszak i Bolesław Pol- 
nar.

Plener zakończyła wystawa 
prac przygotowanych podczas 
trwania spotkania.

Artyści -  plastycy postanowili 
część prac pozostawić Leśnickie
mu Ośrodkowi Kultury w do
wód uznania za bardzo dobrą 
atmosferę stworzoną im przez 
organizatorów.

Mirosław Siła

Kung Fu czyli »robić coś dobrze«
Dla jednych termin KU NG  FU  

kojarzy się z tańcem dyskoteko
wym, dla innych jest to ta
jemniczy styl walki utożsamiany 
najczęściej z BRUCEM LEE, któ
ry występując w filmach o sztu
kach walki zainteresował milio
ny ludzi K U N G  FU.

Dla ludzi, którzy ćwiczą, jest 
to długa, żmudna praca, ciągłe 
pokonywanie własnych słabości 
fizycznych i psychicznych, wy
konywanie tysiące i miliony ra
zy tych samych ruchów dopro
wadzając szybkość reakcji i szyb
kość swojego ciała do perfekcji 
i... zaczynamy od nowa ćwicze
nie gdyż nigdy nie można być 
zadowolonym ze swoich technik. 
Chińczycy twierdzą „jeśli czekasz 
na ukochaną osobę to pięć mi
nut znaczy bardzo wiele, lecz 
gdy ćwiczysz-KU NG- FU to  pięć- 
dziesiąt lat jest zaledwie począt
kiem” . A  więc ćwicząc KUNG  
FU nie ćwiczymy rok i umiemy 
wszystko, nie musząc już nic 
robić.

KUNG FU to nie tylko sztuka 
samoobrony, to droga życia, któ-
ra towarzyszy nam w życiu co- 
dzienym a nie tylko na zajęciach 
sztuk walki.

Ciągle doskonalimy nasze ciało 
i umysł, starając się być lep
szym, nieść pomoc tym, którzy 
tego potrzebują. Setki lat temu 
KUNG FU było ściśle tajną for
mą obrony własnego życia. N aj
silniejsze ośrodki były przy kla

sztorach, gdzie mnisi byli mi
strzami w sztukach wojennych. 
Co ciekawe KU NG  FU w tłuma
czeniu na język polski nie ozna
cza walki, oznacza „robić coś do
brze” a więc można grać w sza
chy KU N G  FU, można malować 
KU NG  FU itd. dopiero dodając 
nazwę danego stylu tworzymy 
nazwę sztuki walki np.: W ING  
CHUN KU N G  FU, HUNG G A W  
KU NG  FU, ud. Klasztor SC H A - 
OLIN który mieścił się w pro
wincji HON AU , uważany był za 
miejsce narodzin KUN FU —  
SCHAOLIN, styl ten wywarł 
znaczące piętno na wszystkie in
ne później powstałe style KU NG  
FU.

Korzystając z okazji chciałbym  
przybliżyć jeden z młodszych 
styli KU N G  FU, który sam tre
nuję i będąc instruktorem tego 
stylu propaguję go także wśród 
młodszych i starszych mieszkań
ców Kędzierzyna-Koźla.

Jest to W IN G  CHUN KUNG  
FU —  czyli styl „Pięknej wios
ny” . Legenda głosi, że kilkaset 
lat temu młoda dziewczyna wstą
piła do Klasztoru Shaolin w pro
wincji FUJIAN (klasztorów o na
zwie Shaolin było kilka w ca
łych Chinach) gdzie przez wiele 
lat doskonaliła KU N G  FU. Po la
tach ćwiczeń poprzez własne 
eksperymenty i przemyślenia 
stworzyła nowy system walki, 
który był szybki i ruchliwy, a 
także o wiele lżejszy do nauki 
dla kobiety.

Styl jej opierał się na walce 
z bliskiej odległości, obrona i a- 
tak w jednym czasie po lini cen
tralnej. Bark, łokieć i nadgar
stek wytwarzają siłę wyzwala
ną przez ręce; talia, biodra, kost
ki wytwarzają siłę potrzebną do 
pracy stóp. Pewnego razu NG  
M U I spotkała inną kobietę YIM  
W ING CHUN, która będąc z ro
dziny uprawiającej sztuki walki, 
ćwiczyła rodzimy styl KUNG  
FU. YIM  W IN G  CHUN była bar
dzo inteligentna i szybko nauczy
ła się nowego stylu, który zde
cydowała się jej przekazać NG  
MUI.

Po pewnym czasie Y IM  W IN G  
CHUN wyszła za mąż za LEONG  
BOK TOA. Oboje ćwiczyli sztuki 
walki, więc razem doskonalili 
swoje techniki. LEONG BOK  
TO A na cześć żony nazwał no
w y  styl W ING CHUN KUEN  
(pieść Pięknej Wiosny). Doskona
lony był on przez stulecia ale 
największą sławę zdobył poprzez 
mistrza YIP M A N  (1899— 1973 r.) 
W  chwili obecnej żyje i czynnie 
naucza stylu W ING CHUN oso
bisty uczeń YIP M A N A  —  W I
LIAM  CHEUNG, według którego 
technik i ja staram się ćwiczyć.

Jeżeli kogoś zainteresowałem 
w tych paru zdaniach tym sty
lem walki, zapraszam do ćwiczeń.

Artykuł powyższy jest zapo
wiedzią cyklu artykułów o sztu
kach walki.

Adam Laskowski

KINO „CHEMIK"
23— 24.10 —  Szklana pułapka 2, prod. U SA  

26— 27.10 Zestaw filmów rysunkowych, prod. Pol.

30— 31.10 Linia życia, prod. U SA

3—  4.11 Pretty Women, kom., prod. USA, wyk. J. Roberts 

6—  7.11 Chłopcy z zatoki, kom. prod. USA, wyk. L. Ulman 

9— 11.11. Loverboy, kom., prod. USA  

13— 14.11 Otchłań, fant.-przygod., prod. U SA  

20— 21.11 Szecherezada, bajka, prod. Franc.

100
najkrótsze wystąpienie

najtańsza wypożyczalnia

najdłuższa impreza 
największa gafa

najniższa pensja

najniższy zasiłek 
najwyższa pensja 
najwyższy zawodnik

najdroższe danie 
najlepsza obsługa

X  MA J
-  v-ce prezydenta na wystawie (72 sek., 

"pieniądze na kulturę muszą być”)

-  Videoteka Dom Kultury przy ul. Skar
bowej 10, 5.000 zł za film

— Wrzosowisko od 18.00 do 5.00 rano

— na wystawie dwa obrazy przekrzywione 
o 90°

— nauczycielska, wykształcenie średnie pe
dagogiczne 650.000 zł

—  600.00 i 500 zł

— p. Gawronik 6 mld zł

— Chemik Kędzierzyn-Koźle pan Lassek i 
Wójcik —  198 cm

— Staromiejska —  Melarder 36.500 zł

— Kartoteka Urzędu Miasta „Proszę przyjść
i sobie poszukać”

M O J A  L I S T A
Przedszkolak Jasio, 
co w Konstancinie 
oblał kucharkę 
starym budynkiem.

Kolejarz Ignac, 
co wziął przyspawał 
kawał wagonu 
do szyny kawał.

Sierżant milicji, 
co nie znał taty 
synka, któremu 
wręczał mandaty.

Górnik zmianowy, 
co miał kłopoty, 
bo wziął se wolne 
w wolne soboty.

Cztery figury, 
co w pudle siedząc 
mówią, że w  sądzie 
wszystko powiedzą.

Dziennikarz, który 
ze szlaku zbacza, 
bo pisząc prawdę, 
prawdę wypacza.

Słomiany chochoł 
i takiż zapał 
za to, że słomy 
tyle nachłapał.

Pies łańcuchowy, 
co pogryzł hycla, 
to dla niektórych 
też opozycja.

Krzysztof Daukszewicz (1985)



Cięcia SP0RT0W0ŚCI

ot, KULTURO
Piszą do Ciebie z najgłębszej 

prowincji zatęchłego Ciemnogro

du,  zakamarków Średniowiecza, 
z otchłani konserwatyzmu i bag

na umysłowej ciasnoty. W ydaję  
głos (a raczej jak na takiego koł

tuna jak ja przystało —  ryk) 
przerażenia, zgrozy, nienawiści 
i żądzy zemsty. A  wszystko to z 
powodu jednego słowa jakie ra

czyła napisać Pani Barbara K w a-  
śnicka w swoim reportażu z 
naszej gminnej imprezy kultural

nej. Słowo to samo w sobie nie

winne podziałało na mnie jak 
płachta na byka. A  brzmi ono: 
odtrutka. Informuję niepoinfor- 
mowanych, iż odtrutką miał być 
występ stołecznego artysty Dauk- 
szewicza Krzysztofa. A  trucizną 
samą była modlitwa, jaką "ośmie

lono” się odmówić (czy też od

śpiewać) na kozielskim rynku na 
koncercie ks. P. Tarlińskiego. Je
śli zatem p. Kwaśnicka uwa

ża, że modlitwa może kogokol
wiek zatruć i jeśli redakcja pod

pisuje się pod tymi poglądami 
to proponuję zmienić tytuł na 
„Młot Kultura”. Będzie to chy

ba bliższe prawdy i wreszcie 
wrócimy do tych świetlanych 
czasów, w których wiadomo by

ło, że chrześcijanie, a już szcze

gólnie katolicy, to ciemny tłum 
podtruwający się takimi środka

mi odurzającymi jak modlitwa, 
medytacja itp., a postępowi oby

watele spod znaku sierpa i mło

ta robili wszystko co w ich mo

cy, by oświecić resztę odurzone

go i zacofanego społeczeństwa.

Nietolerancyjne, ksenofobicz

ne i nieuropejskie uściski prze

syła

ANDRZEJ KERNER

Kędzierzyn-Koźle 

parafia św. Mikołaja

Nie jest to apel do sumień czy 
umysłów, ale sucha relacja: 

Szkoła Podstawowa Nr 18 (Ci
sowa) —  w ramach oszczędnoś
ciowych zlikwidowano lekcje z na
stępujących przedmiotów:

—  język polski,

—  praca-technika,

—  kultura fizyczna,

—  biologia,

—  historia,
—  geografia,
—  fizyka,
—  zajęcia pozalekcyjne

razem 40 godzin.

Szkoła Podstawowa Nr 19 (O- 
siedle Piastów) tu zlikwidowano 
lekcje z następujących przed
miotów:

—  język polski,

—  plastyka,
—  matematyka,

—  biologia,

—  geografia,
—  praca-technika,

—  fizyka,

—  chemia,
—  zajęcia pozalekcyjne

razem: 272 godziny.

Ogółem zaoszczędzono (czyt. zli
kwidowano) na terenie Delegatu
ry Kuratorium Oświaty i Wycho
wania w Kędzierzynie-Koźlu 3668 
godzin, w  tym na terenie Na
szego Miasta około 1300 godzin.

I co dalej?

Za dziewięć miesięcy egzami
ny do szkół średnich i na wyż
sze uczelnie.

Wnioski pozostawiam zaintere
sowanym. Konsekwencje ponie
siemy wszyscy.

Daniel Nurzyński

Miłą niespodziankę sprawili ki
bicom siatkarze „Chemika” Kę
dzierzyn -  Koźle, którzy awan
sowali niedawno do grona pierw
szoligowców.

W  ubiegłym sezonie minimal
nie przegrali batalię o awans z 
Włókniarzem Bielsko -  Biała. 
Szczęśliwy los sprawił, że po wy
cofaniu się z rozgrywek I ligi 
W itamy Łódź zwolnione zostało

wansu do ekstraklasy siatkar
skiej obiecał, że w miarę możli
wości będzie stałym uczestni
kiem I-ligowych rozgrywek z u- 
działem siatkarzy „Chemika” .

Oto I -  ligowa reprezentacja 
„Chemika” Kędzierzyn -  Koźle. 
Trener Lew Leontiew —  były 
trener I-ligowego zespołu Zenitu 
Leningrad i żeńskiej drużyny 
Kolejarza Katowice. Autor suk
cesów ośmiu mistrzów olimpij-

Opole czy też Olimpia Goleszów. 
Kierownikiem drużyny jest L. 
Maziarz. Kierownikiem sekcji J. 
Dziewit.

Rozgrywki rozpoczynają się 19 
października ale Chemicy swój 
pierwszy mecz przed własną pu
blicznością rozegrają dopiero 26 
października, ich przeciwnikiem  
będzie Resovia Rzeszów. Począ
tek meczu —  godzina 17.00.

Oto pozostałe drużyny: W łók-

—  O —

Utalentowana pływaczka Che
mika Kędzierzyn -  Koźle Mag
dalena Kupiec decyzją Urzędu 
Kultury Fizycznej i Turystyki 
weszła w skład 10-osobowej ka
dry olimpijskiej Polski.

Wszystko to dzięki bardzo do
brym tegorocznym rezultatem ja
kie Magdalena uzyskała podczas 
licznych zawodów pływackich. W  
kadrze pływackiej znalazła się o - 
bok takich asów jak: Artur W o j-  
dat, Rafał Szukała i Mariusz 
Podkościelny.

—  O  —

Kolejna pływaczka z Chemika 
—  Agnieszka W olff wraz z pły
waczką Zrywu Opole —  Kata
rzyną Karwatką —  weszła w  
skład kadry narodowej do lat 15.

—  O  —

12-letnia Anna Żarska z Teni
sowego Klubu Sportowego w Kę
dzierzynie -  Koźlu po sukcesach 
w 4 krajowych turniejach teni

sowych zdobyła I miejsce in
dywidualnie i I miejsce w de
blu wraz z Moniką Brzuskiewicz 
z Wisły Toruń. Na ostatnim tur
nieju „Masters” we wrześniu w 
Krakowie Ania wywalczyła ty
tuł Mistrza Polski w  kategorii 
wiekowej do lat 12.

Ponownie z zawodnicz
ką W isły Toruń zdobyła ty
tuł mistrzowski w  deblu. Na tym  
koniec sukcesów bowiem Ania 
Żarska wystartowała w kilku 
turniejach 14-latek i w  ogólnym 
podsumowaniu zajmuje II miejs
ce w klasyfikacji.

Wzorem do naśladowania dla 
Ani jest znakomita tenisistka 
Steffi Graff. Jest uczennicą Szko
ły Podstawowej nr 6 w Kędzie
rzynie -  Koźlu. Uczy się dobrze 
i oprócz tenisa uwielbia jazdę na 
łyżwach.

Dzięki sukcesowi w Krakowie, 
wraz z pierwszą ósemką turnie
ju „Masters” wypoczywały przez 
dwa tygodnie września na Kry
mie. Imprezę dla młodych spor
towców zorganizowali rodzice i 
Polski Związek Tenisowy.

Piotr Moc

P i ł k a  N o ż n a

„Chemik” w I lidzeidze
jedno miejsce, o które walczono 
w dniach 20— 22 września w Go
styniu. „Chemicy” nie zmarnowa
li wielkiej szansy i pokonali ry
wali w  niezłym stylu. Do sukce
su przyczynił się niewątpliwie 
nowy szkoleniowiec „Chemika” 
Rosjanin —  Lew Oskarowicz Le
ontiew, który przejął drużynę w 
kwietniu bieżącego roku.

Siatkarze „Chemika” potwier
dzili swoją dobrą formę również 
podczas turnieju ćwierćfinałowe
go o Puchar Polski, w którym  
pokonali po 3:0 RKS Grodziec 
Będzin i Stal Mielec. Minimalnie 
jednak ulegli Stali Stocznia 
Szczecin po długim pięcioseto- 
wym meczu 2:3. Kibice mieli do
bre nastroje po tym turnieju, bo
wiem widać było poprawę w  
grze całego zespołu co jest do
brym zwiastunem przed roz
grywkami w pierwszej lidze.

Sukces zawodników „Chemika” 
został szybko zauważony i doce
niony m. in. przez Prezydenta 
Miasta, który zaprosił cały zespół 
na spotkanie w Urzędzie Miasta, 
gdzie wręczył osobiście wszyst
kim, którzy przyczynili się do 
sukcesu, list pochwalny i skrom
ną gratyfikację finansową. Pre
zydent M. Borzym składając ży
czenia dalszych sukcesów i a-

bardzo wymagający ale nie su
rowy. Na codzień skromny, ma
łomówny, w skupieniu solidnie 
przygotowujący się do trenin
gów. O drużynie „Chemika” mó
wi, że to „dobry materiał” na 
jeszcze większy sukces. Jest to 
zespół z dużymi perspektywami.

Lew Oskarowicz Leontiew do 
Kędzierzyna przywiózł ze sobą 
młodego, utalentowanego, mierzą
cego 2 m 05 cm D imę Boudysze- 
wa, na którego bardzo liczy, co 
nie oznacza, że któryś z zawod
ników z podstawowego składu 
straci miejsce, bowiem uważa, 
że drużyna to 12 równorzędnych 
zawodników. Każdy ma szansę 
grać w pierwszej szóstce.

Drugim trenerem od nowego 
sezonu będzie M. Biolik —  do 
niedawna podstawowy gracz 
„Chemika”, który zastąpił do
tychczasowego II trenera R. Nie
zgodę. Zawodnicy „Chemika” to: 
J. Baranowski, R. Dembończyk,
A . Lach, D. Rybicki, P. Szpak, R. 
Lassek, T. Szarek, D. Rudnicki,
B. Lazurek, P. Winnicki, A . W ój
cik.

Wychowankami Klubu są je
dynie Dembończyk i Szarek. Po
zostali wywodzą się z takich klu
bów jak: Gwardia Wrocław, W i-  
fama Łódź, K K S Kluczbork, AZS

narz Bielsko -  Biała, Gwardia 
Wrocław, Legia Warszawa, Gór
nik Kazimierz, Stal Stocznia 
Szczecin, Avia Świdnik.

Awans siatkarzy do I-ligow e- 
go grona to duża radość z suk
cesu, ale także smutek z nadmia
ru nowych problemów. Długie 
wyjazdy na mecze to większe 
koszty. Gra zawodników w wyż
szej klasie to większe pensje i 
premie dla zawodników. Po a- 
wansie koszt utrzymania zespo
łu wzrósł o 300 m ln złotych —  
mówi dyrektor klubu B. Gołą
bek. „Nie wypłaciliśmy z powo
du braku funduszy należnych 
premii zawodnikom. Mamy jed
nak nadzieję, że owe finansowe 
kłopoty wkrótce rozwiążą sami 
kibice, na których duży udział 
bardzo liczymy podczas rozgry
wek. Zawodnicy ze swojej stro
ny zapewniają dobrą grę do o- 
statniej piłki. Zachęcamy kibi
ców również do wykupienia kar
netu na mecze, gdzie wydruko
wany będzie dokładny terminarz 
spotkań. Dla pozostałych kibi
ców również będziemy mieli do 
zaoferowania osobny program I-  
-ligowych rozgrywek. Zaprasza
my zatem do Hali Sportowej w 
Kędzierzynie!

PIOTR MOC

TERMINARZ ROZGRYWEK
—  runda jesienna

III LIG A  —  CH EM IK KĘD ZIE R ZYN -K O ŹLE

—  STADIO N  K U Ź N ICZKI

26.10.91 sobota godz. 14.30 Chemik —  CKS Czeladź
09.11.91 sobota godz. 1*3.30 Chemik —■ Piast Gliwice

LIG A  M W  JUNIORÓW

27.10.91 niedziela godz. 12.00 Chemik —  K K S  Kluczbork
10.11.91 niedziela godz. 12.00 Chemik —  Górnik Zabrze

I LIG A  JUNIORÓW

03.11.91 niedziela godz. 11.00 Chemik —  LZS Wawelno

K L A S A  M IĘD ZYO K R ĘG O W A

27.10.91 niedziela godz. 14.00 Odra —  Piast Cieszyn
09.11.91 sobota godz. 13.00 Odra —  Hejnał Kęty

J U N I O R Z Y

27.10.91niedziela godz. 11.00 Odra Koźle —  LZS Sidzina
10.11.91 niedziela godz. 11.00 Odra Koźle —  Unia Tułowice

„ROWEROWCY”
Prezes Klubu Turystyki Ko

larskiej przy PTTK  w  Kędzie
rzynie -  Koźlu Stanisław Kw aś- 
nicki obiecał przygotować do ko
lejnego numeru dłuższą wypo
wiedź na temat działalności klu
bu, sensu i uroku rowerowych 
wypraw. Dziś tylko przekazał 
nam informację o tym co działo 
się ostatnio.

27— 29.09 w Zawiszycach koło 
Głubczyc klub zorganizował ko
lejny, bo już VII Rajd pt. „Po
żegnanie lata” czyli tradycyjne 
zakończenie sezonu.

W  imprezie wzięło udział 50 
osób z różnych klubów i róż
nych województw. Były pamiąt
kowe znaczki, dyplomy i... kilo
metry w nogach.

Rajdy takie organizuje się za
wsze gdzie indziej, by ludziom 
zaprezentować wciąż nowe i cie
kowe zakątki naszego wojewódz
twa. Poza tym członkowie klubu 
biorą udział w wielu imprezach 
organizowanych przez inne klu
by. Ostatnia to rajd pt. „Uroki 
jesieni” z metą w Turawie orga
nizowany przez Klub O POLA
NIE 69 z Opola w dniach 5— 6 
października br.

Przodownicy turystyki kolar
skiej (a więc ci bardziej zaawan
sowani) w dniach 25— 27.10. będą 
mieli okazję wyjechać do Ostra
wy na wycieczkę kolarską.

Do zobaczenia zatem na trasie.

(B.W.)

VI  O D R Z A Ń S K I  
MARATON PRZYJAŹNI 

już wkrótce 11.11.91 r.
Wszystkie firm y i osoby prywatne chcące 
sponsorować tę imprezę w zamian za reklamę 
prosimy o kontakt, tel. 212-28 i 235-65.

W  trakcie imprezy roz
strzygnięcie naszego 
konkursu —  losowanie 
radiomagnetofonu. (

N Ó Ż  
K A  ®
R E
D A K
C Y J
N A

Wydział Oświaty, Kultury i Rek
reacji Urzędu Miasta, tel. 212-28 
Miejski Dom Kultury, tel. 235-69 
And Company

Druk. K -K  305-91 3.000

L i s t y  d o .....



Przed nami wybory do Sejmu 
i Senatu. Jak dotąd dla wielu 
wydają się niezrozumiałe i skom
plikowane. W  tym zakresie prze
szkolą nas środki masowego 
przekazu. Tu ograniczymy się 
tylko do przekazania informacji 
na temat organizacji wyborów  
w Kędzierzynie-Koźlu.

Otóż Prezydent Miasta powo
łał 8-osobowy Miejski Zespół 
Wyborczy, składający się z pra
cowników Urzędu, do przepro
wadzenia całości. Przewodniczą
cym Zespołu jest Sekretarz 
Gminy —  Teresa Bączkowska. 
Pierwszym ekspertem natomiast 
i głównym organizatorem Kiero
wnik Wydziału Spraw Obywatel
skich —  Agnieszka Lipska, która 
również poinformowała nas, że:

—  uprawnionych do głosowa
nia jest 52.978 mieszkańców K ę- 
dzierzyna-Koźla,

—  powołanych obwodów głoso
wania 31 w tym 4 zamknięte; 
w szpitalu nr 1, 2, 3 i Areszcie 
Śledczym,

—  obwody głosowania znajdu
ją się w tych samych granicach 
co w wyborach prezydenckich z 
jedną zmianą. Obwód głosowa
nia znajdujący się w SP Nr 1 
przy ul. Kościelnej 9 włączono 
do obwodu mieszczącego się w 
ZD K „Chemik” .. W  tych wybo
rach jest to obwód nr 16 i w 
nim będą głosować mieszkańcy 
z ulic: Astrów, Bałtyckiej, Dą

browskiego, Dzierżonia, Głowac
kiego, Grunwaldzkiej od 1— 66, 
dr Judyma, Kanałowej, Kościel
nej, Alei Luisa, Malinowej, No
wej, Parkowej, Poprzecznej, 
Przyjemnej, Pułaskiego, Północ
nej, Strzeleckiej, Zamkniętej, Za
ścianek, Zgodnej,

—  mieszkańcy Kędzierzyna- 
-Koźla mogą sprawdzać spisy 
wyborców w Urzędzie Miasta w  
dniach 14— 15 października 91 r. 
i 17— 19 października 91 r. w go
dzinach od 12.00— 17.00, pokój nr 
120 I piętro, tel. 224-39,

—  do pracy w obwodowych 
komisjach wyborczych powołano 
270 osób,

—  szczegółowe informacje na 
temat obwodów wyborczych za
warte są w Obwieszczeniach,

—  komunikaty dotyczące w y
borów w mieście zamieszczane 
będą również na łamach Trybu
ny Opolskiej i prezentowane w 
Rozgłośni Opolskiej Polskiego 
Radia.

Ogólnie więc przygotowania do 
akcji wyborczej przebiegają w 
naszym mieście sprawnie, co nie 
znaczy że bezproblemowo.

Wszystkim zatem, którzy ak
tywnie włączyli się w organizac
ję wyborów, szczególnie tym, 
którzy wyrazili zgodę na trudną, 
odpowiedzialną i społeczną pra
cę w komisjach, organizatorzy 
już dziś dziękują.

UM

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYNA-KOŹLA
O G Ł A SZA  K O N KU RS NA STAN O W ISK O

DYREKTORA PRZEDSZKOLA
Nr 1— 26 w Kędzierzynie-Koźlu

I. W A R U N K I PR ZYSTĄPIEN IA DO KONKURSU
1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

—  wykształcenie co najmniej średnie pedagogiczne lub wyż
sze inne,

—  co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej,
—  pozytywną ocenę pracy zawodowej,
—  orientację w zakresie zarządzania zakładem budżetowym.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
—  własną koncepcję pracy jako dyrektora przedszkola,
— kwestionariusz osobowy,
—  odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające po

siadane kwalifikacje,
—  opinię z miejsca pracy z ostatnich 5 lat,
—  aktualne świadectwo zdrowia.

II. O R G A N IZAC JA KO KUR SU :
1. Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zakle

jonych kopertach z dopisem „KONKURS —  PRZED SZKO 
LE” pod adresem Urząd Miasta, Wydział Oświaty, Kultury 
i Rekreacji Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32 w terminie 
do 30.10.1991 r.

2. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkrsu kandydaci 
zostaną poinformowani oddzielnym pismem.
Bliższych informacji o zasadach konkursu i warunkach ucze- 
stnictwa udziela Wydział Oświaty, Kultury i Rekreacji Urzę
du Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, tel. 212-28.

WYBORY ’91
WIĘKSZOŚĆ KANDYDATÓW Z TERENU KĘDZIERZYNA- 
-KOŹLA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI PŁA
TNEJ REKLAMY SWOJEJ OSOBY NA ŁAMACH NASZEJ GA
ZETY

Lista 54 Lista 54

unia
D E M O K R A T Y C Z N A

jestem za!
Lista 54 Lista 54

A N T O N I S Z O T A
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ, DOBRY CZŁOWIEK 

J E Ż E L I  J E S T E Ś Z A  

POSTAW ZNAK —  X  —  PRZY JEGO NAZWISKU

  ZAKŁAD STOLARSKI — —
w  K ę d z ie rzyn ie -K o ź lu oś. K łodn ica  

o f e r u j e  s w o je  usługi w  za k re s ie  w y k o n a n ia
S T O L A R K I  B U D O W L A N E J

 O K N A —  (WSZYSTKIE TYPY) RÓWNIEŻ OBROTOWE, UCHYLNE Z KLEJONĄ SZYBĄ 

 D R Z W I  —  KASETONOWE, PEŁNE, Z GIĘTYM SZKŁEM ORAZ INNE 

 D R Z W I  —  FORNIROWANE WG ZACHODNICH KATALOGÓW, DOWOLNE WYMIARY 

 S C H O D Y  —  AŻUROWE, WISZĄCE I INNE

-------  Z a p r a s z a m y  k l i e n t ó w  d o  n a s z e g o  z a k ł a d u  -------
TERMIN WYKONANIA DO 3 MIESIĘCY W YSOKA JAKOŚCI

adres:
   KĘDZIERZYN-KOŹLE —  PORT -----------------------------------------

' przy Grupie Remontowo-Budowlanej
oraz w POM REŃSKA WIEŚ



Czas «Wrzosów»
12 października —  w sobotę —  

Dom Kultury w Koźlu przy ul. 
Skarbowej 10, mimo wciąż trwa
jącego remontu, znów rozbrzmie
wał wieloma głosami. Zewsząd 
przybywali goście na czwarte 
już W R ZO SO W ISK O  —  czyli 
Przegląd Piosenki Turystycznej 
i Poezji Śpiewanej —  doroczne 
Święto Młodzieżowego Klubu Tu
rystycznego „W rzos” . Impreza za
tacza coraz szersze kręgi —  z 
każdym rokiem więcej plakatów, 
a i opolskie radio zaprasza
ło na nie kilkakrotnie. Sa
la balowa pękała w szwach 
—  głowa koło głowy —  wi
dzowie w ypełniali wszystkie 
krzesła, ławki i materace w wiel
kim półokręgu otaczając zaim
prowizowane ognisko. Nie dla 
wszystkich wystarczyło wizytó
wek z imionami, przypinanych 
jako pamiątka przez dziewczęta 
z „Wrzosu” . Atmosfera na sali 
była coraz cieplejsza —  nie tyl
ko dlatego, że palacz się posta
rał. Ale oto —  gospodarz —  szef 
Klubu czyli po prostu Radek —  
uroczyście otwiera imprezę 
przedstawiając gości, sponsorów 
i dziękując wszystkim, którzy 
przyczynili się do jej zaistnienia.

Zjechali goście z całej Polski. 
W  konkursie starowały zespoły 
i soliści z Bydgoszczy, Torunia, 
Tychów, Krakowa, Jarocina, Gli
wic, a honoru Ziemi Kozielskiej 
bronił W A R IA N T R i niezrów
nany Mirek Magiera.

Występy oceniało kąśliwe i 
prześmiewne, wysoko postawio
ne (w loży na pierwszym pięt
rze) jury w składzie:

*  Leszek Kopeć —  reprezen
tujący radio Wrocław (m. in. 
krzepiąca serca i dusze „Muzycz
na Cyganeria" w środy w pro
gramie nocnym), popularny au
tor i wykonawca piosenek tury
stycznych,

*  znany wszystkim bywalcom  
festiwalu od dwudziestu lat Je
rzy Paweł Duda —  chodząca hi
storia piosenki turystycznej z 
Gorzowa Wielkopolskiego,

* Zdzisław Szczypka z Ty
chów —  również weteran, 

*  „Timur i jego drużyna” 
czyli Jarosław Gawryś i jego ko
ledzy koncertujący na scenach 
całej Polski.

Publiczność oprócz strawy du
chowej została ugoszczona przez 
„W R ZO S” herbatą i ciastkami, a

także niemal zbombardowana 
jabłkami prosto z Grudyni.

Piosenki nawet nieznane przyj
mowano z aplauzem i często sły
chać było sekcję rytmiczną u- 
tworzoną z dłoni słuchaczy.

Koncert zamknął kabaretowy 
występ przebierańców z „Grupy 
Anonimowych Abstynentów” pre
zentujących wyborcze opcje 
PPPP.

Podczas gdy publiczność wypi
sywała na biletach wybranych 
przez siebie najlepszych wyko
nawców, a jury w pocie czoła i 
ogniu dyskusji ustalało werdykt 
—  Radek zaprosił wszystkich na 
zieloną podróż do Irlandii —  
przy dźwiękach muzyki irlandz
kiej i przeźroczach opowiadał 
o tym mało znanym skądinąd u 
nas kraju. Można też było kupić 
kasety, śpiewniki oraz wydaw
nictwa turystyczne i kulturalne.

Po przerwie emocje sięgnęły 
szczytu: Mikasia —  prawa ręka 
kierownika programowego Mar
ka Skowronka z Gdyni (który 
nota bene organizuje też inne fe- 
stwiale —  np. słynną Bazunę czy 
Nocny Maraton w Swieciu) —  
ogłosiła decyzję Jury:

*  pierwsze miejsce zajął duet

z Krakowa: Agnieszka Cząstka i 
Paweł Gawor czyli zespół „AD  
LIBITU M ”,

* drugie Leszek Jóskowiak z 
bratem Grzegorzem —  z Jaro
cina,

*  trzecie dostało się „Warian
towi R” (Kędzierzyn-Koźle, Ka
towice, Bielsko-Biała, Opole).

Tradycją W R ZO SO W ISK A  stał 
się już niekonwencjonalny podział 
nagród —  wykonawcy sami ko
lejno, według zajętych miejsc, 
wybierają po jednej z nich tak, 
że każdy uczestnik konkursu o- 
trzymuje choćby małą nagrodę: 
od śpiwora, karimata, aparatu 
fotograficznego, do książki, kalen
darza, kasety czy maskotki.

Opinia publiczności była zgod
na z decyzją Jury —  jej nagro
dą —  wspaniały puszysty 
jamnik —  powędrowała do Kra
kowa. Agnieszka otrzymała też 
jedną z nagród specjalnych Bo
dzia za wspaniały głos; drugą za 
grę na gitarze dostał Darek Szy
mański z Tychów. Najmłodszą u- 
czestniczkę —  Lubę —  uhonoro
wano śnieżnobiałym słoniem —  
maskotką.

Rozpoczął się koncert nocny, 
w którym oprócz laureatów star
towali też jurorzy. Pełne energii 
COUNTRY i SZAN TU JĄCE pio
senki „Timura i jego drużyny” , 
ciepły, prawdziwie z serca pły
nący występ Leszka Kopcia i je
go żony Agaty oraz piosenki be

skidzkie Jerzego Pawła Dudy i 
Zdzicha Szczypki były prawdzi
wą ozdobą W R ZO SO W ISK A . 
Niestety część słuchaczy była 
zmuszona zdążyć na ostatnie au
tobusy przed północą —  ale 
wspólne granie i śpiewy rozbrze- 
wały aż do piątej nad ranem, a 
nieoficjalne spotkania muzyczne 
przedłużyły się aż do niedzielne
go popołudnia.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że 
było to najlepsze ze wszystkich 
dotychczasowych W R ZO SO W ISK  
—  następne miejmy nadzieję u- 
trzymają dobrą tradycję i tę wspa
niałą atmosferę, która nie po
zwala o sobie zapomnieć przez 
cały rok.
SPONSORZY W R ZO SO W ISK A  
1991
1. Urząd Miasta Kędzierzyn- 

-Koźle
2. Odział Ziemi Kozielskiej 

PTTK
3. Jerzy Bobrowski —  bizne- 

sman
4. Firma JUN ISO FTEX —  G li

wice —  oprzyrządowanie i o- 
programowanie komputerów

5. Firma V ELA —  nowy sklep 
z artykułami sportowymi i tu
rystycznymi w Kędzierzynie

6. Sklep T U R Y ST A  —  Rynek 
Koźle

7. Księgarnia Pod Arkadami —  
Rynek Koźle

8. Cukierenka TĘCZA —  Rynek 
Koźle

DODATEK REKLAMOWY
TYLKO U NAS MOŻESZ REKLAMOWAĆ
-  SWOJĄ FIRMĘ
-  S W O J E  PRODUKTY i u s łu g i

-  SIEBIE (życzenia imieninowe, ślubne i inne

za symboliczną ojtlaty

-  OGŁOSZENIA DROBNE 2000 zł ad słowa

-  R AMKOWE 7 0 0 0  zł cm2
-  KOLUMNA (wym. 20 cm x 20 cm) 5OOOOO zł

REKLAMA w NASZEJ GAZECIE — T A N I A  S O L I D N A  U R O C Z A

ZAPRASZAMY .  ZAPRASZAMY .  ZAPRASZAMY
N ASZA VIDEOTEKA

FOLIE ANTYWŁAMANIOWE czynna codziennie od 11— 19 V W I N G H U N VI ODBLASKOWE w soboty od 12.30— 17.00
montowane na szybach okiennych •  Polecamy zestaw około 200 CHIŃSKA SZTUKA WALKI

V  Z L E C E N I A  V filmów!

#  K ĘD ZIE R ZYN -K O ŹLE, TEL. 338-79
•  Cena wypożyczenia 1 filmu 

jedyne 5.000 zł!
 Zajęcia grupowe i indywidualne.

Poniedziałek i środa w godz. od 8.00 do 13.00 •  Co 10 film za darmo!
VIDEOTEKA  

Miejskiego Domu Kultury 
w K o ź l u  

ul. Skarbowa 10 tel. 235-69

 Informacje —  każdy piątek 16.00— 16.30.
#  ORAZ Z A K Ł A D  N A P R A W Y  ROWERÓW, UL. D A M - 

RiOTA 26A
SP Nr 7 Kędzierzyn, Sala Gimnastyczna.


