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^  ODRA —  Wyjście na świat...

^  ŚMIETANKA —  towarzyska...

► ALKOHOL —  Zapomnienie i pociecha... 

^  BIOTERAPIA —  Jak się leczyć...
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M I K O Ł A J A
► JAZZ JAMBOREE —  100 gram...

► DODATEK SAMORZĄDOWY —  „Z pierwszej ręki..” 2 . X I I  g o d z .  1 7 . 0 0  H A L A
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WYBORY ‘91
W wyborach do Sejmu i Sena

tu wzięło udział około 36 proc. 
ogółu upraw nionych do głosowa
nia mieszkańców Kędzierzyna- 
-Koźla. Wśród kandydatów  do 
Senatu najw iększą liczbę głosów 
(10.595) uzyskała DOROTA S I
MONIDES. następnie FRANCI
SZEK MAREK (4.472) i MARIAN 
SASKA (4.075). Wśród partii i 
ugrupowań typujących kandy
datów do Sejm u największym  
poparciem cieszyła się Unia De
m okratyczna (3.614 gł.), M niej
szość Niemiecka (3.251 gł.) i So
jusz Lewicy Demokratycznej 
(2.700 gł). N ajm niejszą liczbę gło
sów uzyskał Ruch C hrześcijań
sko - Społeczny „Przym ierze” (41 
głosów).

Wśród kandydatów  na posłów 
znalazło się 12 osób z Kędzierzy- 
na-K oźla. Ogólnie uzyskali oni 
8.272 głosy, które rozłożyły się 
następująco:

— Antoni Szota U n i a  Demo
kratyczna — 2095 gł,

— Jerzy Bobrowski Sojusz Le
wicy D em okratycznej — 1969 gł.,

— M arek Galantowicz Porozu
mienie Obywatelskie Centrum  — 
938 gł.,

— Bruno Kozak Mniejszość

M I E J S K I E
W Y N I K I

Niemiecka — 892 gł.,
— W iesława Sietczyńska Kon

gres Liberalno - Demokratyczny 
— 821 gł.,

— Andrzej A ndrysiak Porozu
mienie Obywatelskie C entrum  — 
567 gł.,

— Józef Żurawicki NSZZ „So
lidarność” — 451 gł.,

— Ewald Swiętek Mniejszość 
Niemiecka — 203 gł.,

— Ju lian  U hniat Unia Polityki 
Realnej — 195 gł.,

— W iesława Orzechowska P a r
tia Wolności — 64 gł.,

— M aksymilian Heggenberger 
Polski Związek Zachodni — 44 gł.,

— Jerzy Bobiński Stronnictwo 
Narodowe — 33 gł.
Ponieważ cała Opolszczyzna sta
nowiła jeden okręg wyborczy nr 
10. dla którego przewidziano _1 0  
m andatów  poselskich i 2 sena
torskie, stąd w yniki głosowania 
Kędzierzyna - Koźla stały się 
tylko pew ną częścią składową do 
obliczenia całości. Jak  wiem y 
spośród naszych kandydatów  
m andat poselski uzyskali: Bruno 
Kozak i Andrzej A ndrysiak.

G ratulujem y i życzymy owoc
nych obrad.

Redakcja

TRASA KONCERTOWA MUSICALU „A JEDNAK”
Zespół „Nasza Rodzina Poszerzona” działający przy M iejskim Do

mu K ultury  w  Koźlu w yrusza ze swoim najnowszym  program em  
w trasę  koncertową. Odwiedzimy:

11.11 godz. 17.00
12.11 godz. 17.00
16.11 godz. 17.00
17.11 godz.
22.11 godz.
23.11 godz.
24.11 godz.
5.1(2 godz.

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Gliwice K ino-Teatr X 
Kędzierzyn-Koźle, ZDK „Chem ik" 
P rudnik . Ośrodek K ultury 
Opole, F ilharm onia 
Nysa, Dom K ultury  
Paczków, Dom K ultury  
Złoty Stok, Dom K ultury  
Częstochowa, Sala WSP

SKĄD TAKA NAZWA ZESPOŁU?
NASZA — bo nie m usim y śpiewać pod czyjeś dyktando. 
RODZINA — bo łączy nas coś więcej niż wspólne muzykowanie. 
POSZERZONA — bo czynimy w swojej twórczości miejsce dla 
działającego Boga,
— bo Ci, dla których śpiewamy sta ją  się częścią naszej wspólnoty. 

(Ciąg dalszy na str. 4)

H elm ut K rieger -  SŁODKI CHŁOPAK
Na propozycję udzielenia w y

wiadu Helm ut K rieger reprezen
tan t Polski, uczestnik Olimpiady 
w Seulu i w ielokrotny M istrz

Polski w  pchnięciu kulą przystał 
ochoczo.

Zostałem zaproszony na kołacz 
(Ciąg dalszy na str. 5)

Cena 2.000 zł Listopad ’91

KONKURS co to jestJE S T ?

Odpowiedzi telefoniczne lub listowne przyjmujemy do dnia 30 li
stopada 1991 roku.

SUPER NAGRODA NIESPODZIANKA.

„CZAR MIEJSKIEGO FISKUSA“ "
Podjeżdżam pod piękny, jasny 

budynek, jeszcze ładniejszym, 
błękitnym  wozem. Wchodzę do 
budynku i po efektow nie w y
kończonych schodach wbiegam 
na drugie piętro. Nawet ten 
k rótkotrw ały  bieg nie wyw ołu
je zadyszki, jednak dech mi za
piera. Jasny korytarz, na lśnią
cym parkiecie różnokolorowy 
dywan, drzwi poszczególnych ga
binetów  obite czarną skórą, a 
na nich wizytówki GŁÓWNY 
MENAGER DS. OBSŁUGI F I
NANSOWEJ RZEMIEŚLNIKA

LUB HANDLOWCA. Wszędzie 
m nóstwo kwiatów.

Młodzi dżentelm eni nienagan
nie ubrani spokojnie i relakso
wo p iją  małą czarną kupioną w 
autom acie i oczekują godziny 
swojego spotkania wcześniej u- 
stalonego. Oni odpoczywają.

Tymczasem wchodzę w  p ierw 
sze z brzegu drzwi i zostaję po
zbawiony wszelkich złudzeń: 
„wchodzić pojedynczo”, „pocze
kać aż zawołam”, urocza ślicz- 

(Ciąg dalszy na str. 2)

Czy  zdążą 
do f e r i i ?

Początek roku szkolnego przy
pada przeważnie w  okolicach 1 
w rześnia każdego roku kalenda
rzowego. Jest na terenie m iasta 
jednak taka szkoła, k tó ra  zainau
guruje ten rok szkolny... no w łaś
nie nie wiadomo kiedy. Kolejny 
term in odbioru technicznego z 4 
listopada (!) wykluczył możliwość 
na rychłe w prowadzenie się ucz
niów klas I—III z ciasnej SP n r 
12 do nowego obiektu przy ulicy 
S tolarskiej. Są kłopoty z ce n tra l
nym  ogrzewaniem , nieszczelnością 
okien, ru r  itp., i td. Ciągle coś no
wego i kolejne 10 dni na usunię
cie usterek. P artac tw a nie usp ra
wiedliwi fakt, że obiekt ten p ier
wotnie budowany był jako przed
szkole. Jedna z decyzji Rady 
M iejskiej uznała, że po odpowied
niej adaptacji może być to szko
ła. Rada M iejska uwzględniła 
tym samym głos okolicznych mie
szkańców, którzy mogli wypowie
dzieć się wówczas co do losu o- 
wego budynku.

Nam wobec tego nadal pozo
staje czekać na ew entualne za
proszenie n a  „otwarcie roku 
szkolnego” w SP n r  20. Czy bę
dzie to np. 2 grudnia 1991 roku?

PM.

W ę d r o w n y  

m u z y k a n t
Ponad trzydziestu fanów ocze

kiw ało pod drzwiam i garderoby 
na znak M istrza — można już 
wejść. Autografy, uśmiechy, cza
sem żarty  i k ró tka w ym iana 
zdań. Bohaterowie wieczoru na 
rozdanie autografów  potrzebowali 
około 10 m inut.

K oncert w Kędzierzynie wbrew 
wcześniejszym pesymistycznym 
doniesieniom z przedsprzedaży 
biletów był pod tym  względem w 
m iarę udany. W prawdzie nie m u
siano dostaw iać krzeseł ale w i
downia zapełniona była w  całości.

Zabawa z muzyką Sojki i Iw ań
skiego dla osób, które przybyły 
do sali Domu K ultury  „Chemik” 
była ucztą dla duszy, często te 
raz strapionej codziennością. By
ła to akustyczna podróż praw ie 
we wszystkie zakam arki muzyki. 
Prócz tego dowiedzieliśmy się jak 
można grać rocka bez elektrycz
nych gitar i perkusji, k tórą z po
wodzeniem zastępują nogi. M ena
dżer M arek Potem bski: jesteśmy 
ciągle w trasie. Przyjechaliśm y 
tu z Ostrowa Wielkopolskiego. 
Potem  gram y w  Opolu, Olszty
nie (!), Gdańsku, Grudziądzu, To
runiu itd. Staszek (Sojka — 

(Ciąg dalszy na str. 2)

Szanowni
Państwo

K olejny num er naszego pisma 
i znów radość ze spotkania z 
Państw em . Na początku dziękuję 
wszystkim, którzy się do nas o- 
dezwali telefonicznie lub listow 
nie, dziękuję za ciepłe słowa i 
życzliwość. Sądzę, że grono n a 
szych czytelników będzie powięk
szać się, a zaangażowanie P ań
stw a w  współtworzenie naszej 
gazety w zrastać.

Dzisiaj pragnę poinformować 
Państw a, że redakcja gazety ma 
już swoją stałą siedzibę w  M iej
skim Domu K ultury w  Koźlu i 
tam  również należy kierować 
wszelką korespondencję i telefo
ny. Popołudniowy dyżur redakcji 
będzie w  każdy w torek do godzi
ny 20.00.

W listopadowym  num erze nie 
zabraknie refleksji na tem at ży
cia i śmierci, związanej ze Świę
tem  Zm arłych i Dniem Zadusz- 
nym. Rozpoczynamy również ko
lejny cykl artykułów  z zakresu 
medycyny niekonw encjonalnej o- 
raz proponujem y P aństw u stały 
dodatek samorządowy, „...Z PIER- 
SZEJ RĘKI”, gdzie zamieszczać 
będziemy wszelkie inform acje na 
tem at pracy w ładz miejskich na 
rzecz mieszkańców Kędzierzyna- 
- Koźla.

Nie zabraknie w tym  num erze 
bieżących spraw  kulturalnyh, 
konkursów, reklam  i dowcipów.

Życzę Państw u by każdy zna
lazł w naszej gazecie coś in tere
sującego dla siebie.

Barbara Charczuk

B R A W O
4 listopada był dniem bardzo 

pochm urnym . O godz. 8.20 na 
ulicy Portow ej zasłabł rowerzy
sta. Świadkiem  zdarzenia był 
również kierow ca autobusu n r 2 
MPK — JÓZEF KULIK. Zatrzy
mał się i  udzielił pierwszej po
mocy (masaż serca, sztuczne od
dychanie). Dobrze, że umiemy 
jeszcze reagować właściwie i 
spontanicznie i taką postawą 
burzyć m it o znieczulicy. DZIĘ
KUJEMY!

Redakcja

„W pewnym momencie życia 
śmierć przestaje być strachem  
sta je  się fak tem ”.

A potem  przejdziesz 
na drugą stronę ściany 
za k tórą nie ma już nic 
zostawisz za sobą 
parę spraw  niezałatwionych 
i cudze łzy 
zostaną jeszcze sny

niespełnione
te piękne sny 
i tylko żal
bo n ik t ci już nie powie 
że dla niego masz żyć.

Daniel

M. SZCZĘŚNIAK 
9.XII.91 g. 18oo
MDK KOŹLE



Zapomnienie i pociecha??
Na tem at alkoholizmu i jego 

skutków  nie trzeba wiele mówić. 
Wszyscy znamy wygląd człowie
ka uzależnionego i zdegenerowa- 
nego czy jak to czasem mówimy 
zmarnowanego. Wszyscy też zna
my los czy życie rodzin do tknię
tych alkoholizmem i niezawinio
ne przecież cierpienie głównie 
dzieci. Zanim jednak dojdzie do 
takiego tragicznego stanu, który 
w  jednych wywołuje uczu
cie współczucia, w  in n y c h  
natom iast (chyba częściej) po
gardę. zgorszenie i dezaproba
tę, gdzieś jest początek i przy
czyna. Jak  uczy wieloletnie do
świadczenie psychologów i leka
rzy początkiem dla wielu jest już 
dom rodzinny, gdzie dla zabawy 
albo z nieświadomości przy oka
zji różnorodnych uroczystości da
je się czasem naw et bardzo m a
łym dzieciom alkohol, przekonu
jąc jak jest dobry i jak w spania
le wpływa na człowieka. Dla do
rosłych to chwila uciechy dla 
dzieci początek. A przy tym jeśli 
w domu dziecko nie czuje się 
bezpieczne, nie ma z kim poroz
mawiać, nie ma kogo kochać, a 
i samo czuję, że nie jest ko
chane, szybko przyjm ie naukę 
rodziców o cudotwórczej mocy 
wyskokowych trunków . I nagle, 
gdy lekarz staw ia diagnozę, że 
20-latek to już w rak w ym agają
cy intensywnego leczenia, a nie 
dojrzały młodzieniec w pełni rea 
lizujący swoje życiowe możliwoś
ci ogarnia nas przerażenie i pa
nika. Co dalej?

Przyczyn sięgania po alkohol 
jest wiele. Głównie są to sy tuac
je związane z rozładowaniem n a
pięcia spowodowanego niezaspo- 
kojeniem  różnorodnych potrzeb, 
w tym  głównie:

— konflikty małżeńskie,
— trudności m aterialne,
— u tra ta  kogoś bliskiego.
— stresująca praca zawodowa,
— brak sensu życia,
— negatyw ny wpływ otocze

nia itp.
Ogólnie więc w alkoholu szu

kając zapomnienia i pociechy, 
nagle stajem y się jego niew olni
kami i naw et nie obejrzym y się 
gdy zawładnie on nam i tak b ar
dzo, że już nigdy nie odnajdzie
my spokoju i szczęścia, którego 
przecież tak pragniemy. Jest to 
więc błędne koło prowadzące do 
nikąd.

Nie czekajmy więc aż będzie 
za późno. R atujm y siebie i in
nych gdy tylko zauważymy po
ciąg do alkoholu. Czasem w porę 
poprowadzona rozmowa może po
móc w ym knąć się nałogowi.

Każdy kto pragnie pomóc oso
bie zaglądającej do kieliszka mo
że ją zgłosić w Urzędzie M iasta 
w pokoju nr 17 w Wydziale 
Spraw  Obywatelskich. Wówczas 
powołana przez Prezydenta M ia
sta  Terenowa Komisja ds. P rze
ciwdziałania Alkoholizmowi spot
ka się ze wskazaną osobą i 
świadkami, w m iarę potrzeb 
przeprowadzi odpowiednie w y
wiady, poleci opiekę psycholo
giczną i lekarską. Poza tym w

mieście działa Klub Anonimowe
go Alkoholika mieszczący się w 
Kędzierzynie przy ul. Kozielskiej 
11 (przy przychodni, wejście od 
tyłu). Członkowie klubu spotykają 
się we w torki i piątki o godzinie
17.00, w czw artki o godz. 16.30 
odbywa się terapia grupowa ano
nimowych alkoholików oraz w o- 
s ta tn i czw artek miesiąca otw arte 
spotkanie typu m ityngu rodzin
nej. Celem jest wzajem na pomoc 
w przezwyciężaniu nałogu, w za
jemne wsparcie i umocnienie. Nie 
jest to bowiem zadanie łatwe i 
tylko nielicznym udaje się pora
dzić sobie z nim w pojedynkę. 
Ogólnie jest to praca d ługotrw a
ła i w ym agająca wzmocnienia 
właśnie w spotkaniach grupo
wych. Poza tym terapii częstokroć 
wymaga cała rodzina, w tym głó
wnie współmałżonek, dlatego tak 
bardzo ważne jest by i on w łą
czył się w przeciwalkoholowe 
zmagania.

Nie zam ykajm y się więc w 
kręgu żalu, pretensji i n ienaw iś
ci oraz krytyki i porzucenia. Nie 
szukajm y winnych, lecz pomocy. 
Im szybciej dojdziemy do przy
czyny i zastosujem y odpowiednią 
terapię, tym  lepsze osiągniemy 
wyniki. NIE WARCZMY WIĘC. 
POMAGAJMY SOBIE LEPIEJ I 
PEŁNIEJ ŻYĆ.

(BW)

ŁYSOGORSKI CZARODZIEJ
Bolesław Książek jest jednym 

z najw ybitniejszych polskich ce
ramików. Urodził się w 1911 ro
ku. S tudia artystyczne ukończył 
w  Instytucie Sztuk Plastycznych 
w Krakowie, a następnie dosko
nalił się w pracowniach cera
micznych Pekinu. Jego prace u- 
zyskały wiele nagród i znajdują 
się w najciekawszych kolekcjach 
świata, muzeach i galeriach. W 
1985 roku obchodził 50-lecie p ra 
cy artystycznej. W tym  roku ob
chodzi 80-te urodziny, a nam 
proponuje obejrzenie swojej ko
lejnej, indyw idualnej w ystaw y w 
Klubie SIT PChem w Kędzierzy- 
nie-Koźlu na ul. Wojska Polskie
go 16. Bolesław Książek to a rty 
sta obdarzony bogatą wyobraźnią 
plastyczną, świetnym opanowa
niem technik, twórczą pasją, a 
przy tym pełen wdzięku i osobis
tego uroku.

Przez wiele lat kolorem  i m a
terią wzbogacał architekturę, 
wielkie mozaiki, gzymsy, w ielo
płaszczyznowe okładziny, fryzy,

kominki, wnosząc do niej nowe 
w artości tak  bardzo potrzebne w 
naszej codzienności. P łyty cera
miczne, które prezentuje na w y
stawie fascynują każdego. Są nie 
tylko idealne pod względem tech
nicznym, ale także są bardzo róż
norodne w swej w arstw ie koloru, 
bogate w tonacjach, błyszczące, 
matowe lub też poprzecinane 
siatką drobnych pęknięć, przeróż
ne w fakturach. Wszystko to jest 
bliskie m alarstw u i rzeźbie. T u r
kusy, błękity, rubiny, szmaragdy 
i złoto pysznią się w spieczonej 
glinie.

Zachęcamy wszystkich do obej
rzenia w ystawy czynnej do 15.11 
br. w godzinach od 16.00 do 20.00. 
życząc, aby każdem u zw iedzają
cemu towarzyszyło przesłanie Bo
lesława Książka:
„Chciałbym, aby radość

i zadowolenie, 
które towarzyszą mi w pracy, 
stały się udziałem tych, 
którzy moją twórczość oglądają”.

Alicja Balawender

CZAR MIEJSKIEGO
F ISK U S A

(Ciąg dalszy ze str. 1)
notka krzyczy zza swego pod
starzałego biurka. Nieśmiało
proszę o inform ację na tem at 
podatku — „my nie jesteśm y od 
udzielan ia inform acji, a tylko od 
egzekwowania przepisów ”, „de
klarację złożyć w sekretariacie”.

W tym  samym pokoju, w tej 
chwili jest załatw ianych 5 
spraw , równie miło, sym patycz
nie, spraw nie i rzeczowo jak mo
ja. Bardzo szybko wychodzę na 
bardzo szary korytarz pam iętają
cy stare czasy, korytarz zapełnio
ny zlękn ionymi, zdenerwowanym i 
przedsiębiorcami.

W kącie słyszę głosy:
— dlaczego jesteśm y trak tow a

ni jak potencjalni przestępcy po
datkowa?

— dlaczego nie można tu 
przyjść po prostu poradzić się?

Czas wracać! Schodzę powoli 
nieciekaw ym i schodami. S taję
przed swoim „wozem” 10-letnim 
maluchem. W siadam i znowu je 
stem  na ziemi.

Prawdziwa miejska rzeczywis
tość.

Profesor

W ę d r o w n y  m u z y k a n t
(Ciąg dalszy ze str. 1)

przyp. red.) tak  układa trasę 
koncertową, że gra 10 dni i 
przerw a dwu- trzydniow a na 
dom. Staszek mieszka w W arsza
wie a Janusz (Iwański) w Czę
stochowie. Bywa więc często tak, 
że mieszkają tylko w jednym  do
mu — razem. Próby? Tylko gdy 
wymyślą coś nowego, a tak  na co 
dzień grają na koncertach, gdzie 
zawsze towarzyszy im pełna sala 
ludzi.

Nie zdarzyło się do tej pory 
żeby było pusto na widowni. 
Czasami szkoda, że dyżurny s tra 
żak u trudnia organizację koncer
tu w obawie o bezpieczeństwo 
publiczności. Cóż przepis jest 
przepisem nie wolno tłum nie 
przebywać na przejściach ew aku
acyjnych. Z tego powodu właśnie 
w :ele osób nie wchodzi na kon
cert.

Sojka i Yanina nie zagrają w 
„Spodku” czy „Arenie”, bowiem 
na ich koncerty przychodzą lu 
dzie spokojni, myślący, bez agre
sji. Nie ma więc agresji, nie ma 
bałaganu, więc Drodzy Strażacy 
wpuszczajcie więcej ludzi na w i
downię!

Stanisław  Sojka w garderobie 
po koncercie. Lam pka koniaku, 
papieros. Głośna muzyka z no
wego com pactu Toma P etty  and 
the H eartb reaker’s. Tą muzykę 
mogli Państw o usłyszeć również 
w bardzo nietypowych okolicz
nościach bo przed zamkniętym

szlabanem kolejowym w  Więk- 
szycach. W oczekiwaniu na 
„ciuchcię” Panowie Sojka i Iw ań
ski zorganizowali sobie na pręd- 
ce małe show, w ystaw iając na 
dach swojego Citroena wieżę ste
reo i w ry tm  pulsującej muzyki 
rozpoczęli taniec — oczywiście 
ku uciesze kierowców i pasaże
rów z samochodowego ogonka.

Stanisław  Sojka na  prośbę o u- 
dzielenie wywiadu robi groźną 
minę jakby miał przed sobą Bóg 
wie kogo. Po krótkim  w yjaśnie
niu dla kogo i po co, zgadza się 
na pięć pytań.

Pierwsze pytanie. Piractwo?
Sojka: Coś potwornego! Lu

dzie! K upujcie oryginalne kasety, 
jeśli nie macie forsy na compact, 
to nie kupujcie w ogóle!

Drugie pytanie: P ryw atne stac
je radiowe i telewizyjne?

Sojka: Bardzo dobrze... Szkoda 
tylko, że tak  trudno stworzyć w 
m iarę rozsądne uregulow ania 
prawne. Gdy już będą to myślę, 
że słuchacze wymuszą na prow a
dzących program y jaką muzykę 
chcą słuchać. Sojkę też.

Trzecie pytanie. Publiczność?
Sojka: Niekoniecznie musi być 

owacja na stojąco. Ważne, że po 
prostu publiczność jest i bawi się 
razem z nam i. Gram y dla Was 
same dobre rzeczy. Dobre u tw o
ry zawsze będą królować. D late
go nie boimy się o publiczność.

Czwarte pytanie. Podwójny 
Jazz Jam bore ’91?

Sojka: W ogóle mnie to nie ob
chodzi. Cóż za pytanie? Po co? 
Siedem lat nie byłem na Ja m 
boree. Gram  już nieco inną m uzy
kę, oczywiście z domieszką jazzu. 
Być na Jazz Jam boree to nie jest 
jakim ś wyznacznikiem, że jest się 
dobrym. Wcale nie.

P iąte  pytanie. Ogólnie o...
Sojka: Nie chcę być smutny. 

Wy też na widowni nie chcecie 
być tacy. Gram y po to aby Wam 
było cieplej na duszy. Jestem  
w ędrownym  m uzykantem  a wraz 
z Januszem  radosnym  m uzykan
tem. To ma wtedy sens. Zwłasz
cza, że prócz tej radości z muzy
kow ania nieźle zarabiam y i stać 
nas na  to, żeby coś z siebie dać. 
Czy kogoś chcę promować? Nie 
wiem. Czasami komuś pomogę 
ale nie myślę o m ecenacie czy o 
jakieś kuźni młodych talentów. 
Dużo pracuję sam i nie mam 
czasu.

Co robię gdy jestem  zmęczony? 
Po prostu milczę, śpię i dobrze 
się odżywiam.

Mój zespół gwiazd? Hm? Jest 
ich wiele. Dlatego nie wymienię 
nikogo.

O statnie pytanie, które n ie zo
stało postawione.

Czy musicie być inni za kuli
sami niż na scenie?

Czy jest to tylko poza. fanabe
ria czy może poczucie spełnionej 
misji? Trochę norm alności i o- 
d robinę pokory Panowie — A r
tyści. (p.m.)

CZY WOLNO ZAŚMIECAĆ URZĄD?
Dużą pomysłowością wykazali 

się pracownicy PGKiM w Kę
dzierzynie - Koźlu oznaczając 
podległe sobie kubły na śmieci. 
Większe nazyw ają się po prostu 
PGKiM, a mniejsze samorządowo 
— czyli „Urząd M iasta”. Takie o- 
pisanie kubłów po pierwsze mó
wi nam  kto jest właścicielem, po 
drugie jest tanią reklam ą, po 
trzecie pozwala obywatelowi na 
swoistą form ę odwetu. Bo naw et 
wskazane jest wrzucać do nich 
wszystko co uznane jest za śm ie
ci i inne nieczystości.

Reasum ując. Nie przystoi, bądź

co bądź, tak poważnej instytucji 
za jaką uznaje się Urząd Miasta 
firm ować kubłów  na śmieci swo
ją nazwą, k tó ra  pojawia się też 
na dyplomach, uchw ałach i u- 
rzędowych pismach. Czy swoją 
własność nie w ystarczyło ozna
czyć w inny sposób? Na przykład 
od spodu, lub po prostu jednym  
charakterystycznym  znakiem?

Có ż z  p ewnością n ik t i tak  nie 
zwróci uwagi na  tę złośliwość 
szpiega więc pozostaje nam  w 
dalszym ciągu zaśmiecać „Urząd 
M iasta”.

(Szpieg)

Zabytkowa śluza w Koźlu z 1836 roku. (rys. Marek Lamber)

Wyjście na świat
Odra, dla nas mieszkańców te 

go miasta, to zwykła rzeka ja 
wiąca się nam  z okien autobusu 
kursującego pomiędzy Kędzierzy
nem a Koźlem. Chwilę zatrzym u
jem y na niej wzrok wówczas gdy 
przeradza się w brudny ściek, a l
bo akura t w okolice mostu przy
płynie stado łabędzi, lub gdy 
dziecko natarczyw ym  pytaniem  
czy entuzjastycznym  zachwytem 
zmusi nas do odruchowego spoj
rzenia. Tylko nieliczne grono lu 
dzi związane jest z nią bliżej 
poprzez swą pracę głównie w 
Stoczni czy Porcie. Ci zastana
w iają się intensywnie, jak w yko
rzystać ją dla żeglugi i gospo
darki. Nikt nie ma wątpliwości, 
że jedynie decyzja Rządu o re 
gulacji Odry może tu coś zmie
nić. Od lat bowiem nie konser
w owana i poniżej W rocławia nie 
regulowana coraz bardziej unie
możliwia poruszanie się po niej 
statków  i barek. Póki co więc 
katastrofalny  stan gospodarki od
rzańskiej nie stw arza jej per
spektyw  rozwojowych. Może za
tem  w arto wyeksponować jej 
dziedzictwo historyczno - k u ltu 
rowe? Okazuje się, że jest ono 
ogromne. Przede wszystkim 
skarb, o którym  wiedzą tylko 
nieliczni, XVIII-w ieczna śluza w 
Koźlu na wyspie, 100-letni port 
(dziś praw ie zamierający, bo n ie
wykorzystany), stocznia ( jak do

tąd niedostępna dla zwykłych 
śmiertelników) i żeglowny Kanał 
Gliwicki.

Gdyby więc uspraw nić śluzę 
(ponoć jest to możliwe), by stała 
się nie tylko zabytkiem  lecz ró 
wnież śluzowała. Teren wokół za
gospodarować z jednej strony w 
myśl idei Przestrzennego Muze
um Odry, jako jedno z jego og
niw  — zgromadzić eksponaty, z 
drugiej rekreacyjno - tu ry stycz
nie — stworzyć obsługę handlo
wą i gastronom iczną. Tam rów 
nież ustanow ić przystań 2 moto
rówek spacerowych do zwiedza
nia m iasta od strony rzeki. W 
myśl nowego spojrzenia na dzie
dzictwo cywilizacji wyekspono
wanego na Sympozjum zorgani
zowanym w dniu 22 październi
ka w M iejskim Domu K ultury 
i zwrócenie się w k ierunku tw o
rzenia Muzeów Techniki, Kędzie
rzyn -Koźle staje przed nową 
szansą. Bo na brak  zabytków 
techniki nie możemy chyba w 
naszym  mieście narzekać. P o trze
ba tylko właściwego ich w yeks
ponowania. Stąd zamierzenie po
wołania stanow iska miejskiego 
konserw atora zabytków. Może u- 
da się nam  (oby jak najszybciej) 
uczynić nasze m iasto p iękniej
szym i atrakcyjniejszym , a przez 
to postawić krok do Europy.

Barbara Charczuk

D o N o s Y
Słyszano, że trwają rozmyślania na temat obsadzenia „VICE—FO

TELA” — ciekawe kto na nim zasiądzie?
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K A R Y

Za Rozporządzeniem Rady Mi
nistrów  z dnia 11 grudnia 1990 r. 
w spraw ie wysokości, zasad i 
trybu nakładania k ar pienięż
nych za nieprzestrzeganie w ym a
gań ochrony środowiska przypo
m inam y staw ki kar za:

— zniszczenie lub usuw anie drzew  
od 48.000 zł (topola, w ierzba 
itp.) do 6.480.00 zł (jodła, m ag
nolia itp.) za 1 cm obwodu 
pnia mierzonego na wysokości 
ścięcia,

— zniszczenie lub usuw anie krze
wów — 540.000 zł za 1 m kw.,

— zniszczenie traw ników  —
108.000 zł za 1 m kw.,

— zniszczenie kw ietników  —
1.080.000 zł za 1 m kw.

Dz. U. Nr 88 z 1990 roku.

Od października obowiązują 
nowe przepisy na tem at w yso
kości opłat skarbowych. Podaje
my w ybrane pozycja opłat od:
— podania — 5.000 zł
— sporządzenia aktu  małżeństwa

— 52.000 zł
— w pisania do ew idencji pojazdu 

samochodowego — 16.000 zł

Nowe opłaty 
skarbowe

— udzielenia wskazania lokaliza
cyjnego lub w ydania decyzji 
w spraw ie lokalizacji inw esty
cji — 200.000 zł

— dokonania wpisu w ew idencji 
działalności gospodarczej —
104.000 zł

— zmian w pisu w  ewidencji 
działalności gospodarczej —
52.000 zł

— dokum entów stw ierdzających 
tożsamość w ydaw anych za
m iast utraconych — 35.000 zł

— wizy pobytowej jednokrotnej
— 260.000 zł

— wizy pobytowej w ielokrotnej 
— 1.140.000 zł

— zezwolenia na stałą publiczną 
działalność artystyczną lub 
rozrywkową w ydawanego 
przez dany organ rządowej 
adm inistracji ogólnej — 160.00 
zł

— od zezwolenia na sprzedaż n a 
pojów alkoholowych zaw iera-

(Ciąg dalszy na str. 4)

OBECNOŚĆ RADNYCH 
NA SESJACH

Lp. Nazwisko i imię obecny
1 Adamowicz Anna 25
2 Barć Janusz 21
3 Białek Anna 24
4 Bobrowski Jerzy  20
5 Borzym M irosław 25
6 Chm ielewski S tanisław  24
7 Dec Mieczysław 23
8 Derej Zygmunt 22
9 Galus W iesław 20

10 Goły Jan  21
11 G órniak K rystyna 19
12 Jan ick i Józef 22
13 Kluk M arian 26
14 Kocot adeusz 15
15 K ucharski Tadeusz 26
16 K urzaj G erard 26
17 Lenhort Paw eł 21
18 Mocek Zbigniew 13
19 M usiał Jan  23
20 N owak-Klucznik K. 23
21 Pokorska Zofia 23
22 Przybyło Kazim ierz 21
23 Radw ański Andrzej 20
24 Rawski Jan  14
25 Religa Jan  20
26 Rosak Kazimierz 22
27 Rypa Józef 23
28 Staniś Zbigniew 18
29 S tiller Paw eł 19
30 Szczerkowski Andrzej 24
31 Szota Antoni 26
32 Szubert D anuta 16
33 Szymański Dariusz 11
34 Truś Radosław 18
35 Więckiewicz Bogusław 22
36 W illner Bernard 14

Zarząd Miasta - pakiet spraw
W czasie od stycznia do paź

dziernika 1991 Zarząd Miasta 
spotkał się 37 razy.

Najważniejsze i najczęściej po
ruszane sprawy:

— przejęcie przez miasto obiek
tów socjalnych ZA (DK „Che
mik. k ry ta pływalnia, hotel 
„P iast”, basen) — ze względu 
na ograniczone możliwości fi
nansowe zawieszono spraw ę 
do końca br.,

— powołanie pełnomocnika ds. 
Wolnego Obszaru Celnego,

— rozstrzygnięcie oferty dotyczą
cej gazyfikacji Sławięcic.

— analizowanie kw estii p rzeję
cia dróg przez miasto,

— likw idacja P PP T  „Gam a”,
— likw idacja OSiR,
— rozważenie propozycji ZCh 

odnośnie przejęcia hali przez 
miasto,

— analiza spraw ozdania z wyko
nania budżetu i gospodarki 
pozabudżetowej za ro k  1990,

— analiza sytuacji żłobków i 
przedszkoli,

— stworzenie gazety m iejskiej,
— opracowanie kierunków  poli

tyki w zakresie sprzedaży o- 
biektów. gruntów  i lokali w 
celu ich prywatyzacji,

— adaptacja przedszkola przy ul.

S tolarskiej na potrzeby szkoły 
podstawowej,

— przekazanie pustostanów  m ie
szkaniowych chętnym  do re
montu,

— analiza realizacji budżetu m ia
sta i zadań inwestycyjnych za 
I półrocze,

— przystąpienie do Związku 
Gmin Śląska Opolskiego,

— powierzenie prowadzenia ta r 
gowiska miejskiego KS „Che
m ik”

— dofinansowanie różnych insty
tucji w ram ach nadwyżki 
budżetowej.

Poza tym  stałym i tem atam i po
siedzeń Zarządu M iasta były 
spraw y dotyczące lokali, dzierża
wy, problem ów mieszkaniowych.

W w yborach do sam orządu te 
rytorialnego dnia 27 m aja 1990 
roku w ybrano 36-osobowy skład 
Rady M iejskiej w Kędzierzynie- 
-Koźlu. U konstytuow anie Rady 
nastąpiło na  pierwszej, inaugu ra
cyjnej sesji odbytej 7 czerwca 
1990 roku, na której:

— w głosowaniu ta jnym  w y
brano Przewodniczącego Rady 
M iejskiej — Antoniego Szotę,

— ustalono liczbę zastępców 
Przewodniczącego Rady M iej
skiej,

— ustalono liczbę i rodzaje 
stałych komisji,

— dokonano wyboru delegatów 
do Sejm iku Samorządowego w 
osobach: H. Adamowicz, M. Bo
rzym, J. Rawski,

— powołano doraźną kom isję 
statutow ą, określając przedm iot 
jej działania i skład osobowy.

Również następna sesja Rady z 
dnia 18.06.1990 roku poświęcona 
była w  całości sprawom  organi
zacyjnym. Przyjęto  tymczasowy 
S tatu t Kędzierzyna - Koźla, po-

Obywatel M iasta Kędzierzyna- 
-Koźla”.

Na X X III odbytych sesjach 
Rada podjęła łącznie 133 uchw a
ły. Zgodnie z obowiązującą u sta 
wą Rada zobligowana była do 
sporządzenia w ykazu aktów  p ra 
wa miejscowego, wydanych przez 
Radę Narodową, a obowiązują- 

cych nadal na terenie m ia
sta. Uchwały nie u jęte w  tym 
w y k a z ie  straciły  swoją moc, a 
zatem nowa Rada niem alże od 
podstaw  tworzy podwaliny praw 
ne naszego miasta.

Co pół roku Rada M iejska w 
formie biuletynu w ydaje zbiór 
podjętych przez siebie uchwał, do 
których za pośrednictw em  Urzę
du Miasta, samorządów miesz
kańców, adm inistracji domów, 
organizacji społecznych m ają do
stęp wszyscy zainteresow ani m ie
szkańcy.

Obecnie Rada pracuje w  35-o- 
sobowym składzie (Pan B ernard 
W illner złożył legitym ację radne
go).

DZIAŁALNOŚĆ RADY M IEJSKIEJ
wołano Z-ców Przewodniczącego 
Rady M iejskiej. Dopiero na trze
cim posiedzeniu Rady dokonano 
wyboru P rezydenta M iasta Je rze
go Bobrowskiego, który funkcję 
tę pełnił do 06.11.1990 roku. 
23.11.1990 roku Rada w ybrała no
wego P rezydenta M irosława Bo
rzyma, k tóry  tę funkcję pełni do 
chwili obecnej.

Dnia 12 listopada odbyła się 
XXIV sesja Rady M iejskiej. W 
porządku obrad przewidziano 
między innym i:

— podjęcie uchwały w sprawie 
zm iany organizacyjno - praw nej 
formy działalności MPK w Kę
dzierzynie - Koźlu w  Zakład 
Budżetowy,

— podjęcie uchw ały w sprawie 
wyznaczenia do sprzedaży lokali 
użytkowych w raz z oddaniem  w 
użytkowanie wieczyste gruntów  z 
nimi związanych,

— podjęcie uchwały w  sprawie 
nabycia działek n r 561/2, 565/2, 
566/2, położonych przy ul. Koś
ciuszki, na których znajdują się 
budynki m ieszkalne stanowiące 
własność Gminy,

— podjęcie uchwały w sprawie 
ustanow ienia ty tu łu  „Honorowy

Funkcjonuje 5 stałych komisji:
— Finansowo-gospodarcza,
— Oświaty, K ultury  i Spraw  So

cjalnych,
— U rbanistyki i Środowiska Na

turalnego,
— Rewizyjna,
— Praw no-adm inistracyjna.

Organem  wykonawczym Rady
M iejskiej jest Zarząd Miasta,
k tóry pracuje w 6-cio osobowym
składzie:
1. M irosław Borzym — P rze

wodniczący Zarządu i P rezy
dent M iasta Kędzierzyna-Koź- 
la,

2. Tadeusz K ucharski — Zastęp
ca Prezydenta,

3. Kazimierz Rosak — członek 
Zarządu.

4. Józef Janicki — członek Za
rządu,

5. Jan  Musiał — członek Zarzą
du,

6. Andrzej Radwański — członek 
Zarządu,
oraz 2 członków bez praw a

głosu:
1. Teresa Bączkowska — S ekre

tarz Gminy,
2, W ilibald Spitalny — Skarbnik 

Gminy.

PRZEDŁUŻYĆ DOBĘ
Prezydenta Miasta Mirosława 

Borzyma poprosiliśmy o podsu
mowanie i ocenę dotychczasowej 
działalności w oparciu o swoje 
doświadczenia z czasu pełnienia 
funkcji, najpierw v-ce Prezyden
ta, a teraz Prezydenta Miasta.

Red. Czy być Prezydentem w 
tych czasach i w tym mieście 
jest łatwo czy trudno?

M.B. Mogę tu ta j zacytować w y
powiedź prem iera Balcerowicza, 
gdy zadano mu takie pytanie, 
odpowiedział, że nie zawiódł się 
jeśli chodzi o kłopoty. I tu ta j ja 
również, jeśli chodzi o kłopoty to 
się nie zawiodłem. Nie jest ła t
wo. Wszyscy funkcjonujm y w 
nowych w arunkach. Nowe samo
rządy powstały dopiero półtora 
roku temu. Jest szereg przepisów 
prawnych nie zmienionych, które 
ograniczają nasze działania. Moż
na powiedzieć, że zmienili się lu 
dzie na stanowiskach, w in sty tu 
cjach samorządowych, a nie zmie
nione przepisy, k tóre przecież są 
z innej epoki i innych realiów, 
nie pozwalają na efektyw ne dzia
łanie. Druga spraw a, to finanso
wanie samorządów. Znowu zm ie
niły się zasady system u podatko
wego. W praktyce w  1993 roku 
będziemy mogli wiedzieć jak to 
funkcjonuje napraw dę. Wszyscy 
jesteśmy w  okresie uczenia się, 
tworzenia. Ćwiczymy to na ży
wym organiźmie. Ta kadencja 
jest do wypracowania pewnych 
wzorów, aby następcom  działo 
się łatwiej.

Red. Można powiedzieć, że no
wy system sprawowania władzy 
w mieście bardzo ogranicza rolę 
Prezydenta. Czy Pan też tak czu
je?

M.B. Tak oczywiście. Ta funk
cja jest w łaściwie od sesji do se
sji, bo w każdej chwili można 
taką osobę jak  ja odwołać. Jest 
to pewne praw o radnych, nie ma 
tu żadnych gw arancji ustaw o
wych. Gdy odwołuje się, czy 
zwalnia dyrektora przedsiębior
stwa. to przysługuje mu p rzynaj
m niej 6-cio miesięczna odprawa, 
natom iast tu ta j można usłyszeć 
tylko „do w idzenia”. Rzeczywiś
cie w porównaniu z przepisam i, 
które przedtem  obowiązywały, to 
większa była chyba możliwość 
działania ze strony Prezydenta 
funkcjonującego w ram ach po
przednich ustaw. Przygotow yw a
ny nowy pakiet ustaw  idzie w  
tym kierunku, aby funkcję tego 
organu wykonawczego, jaką peł
nię wzmocnić. Ale nie wiem czy 
doczekam tych zmian.

Red.: Czy jest Pan zadowolony 
ze współpracy z Zarządem Mia
sta?

M.B.: Zarząd funkcjonujący
jak dotychczas, gdy członkowie 
Zarządu pracują na zasadzie spo
łecznej nie jest rozwiązaniem  na 
dłuższy okres czasu. Problem ów 
związanych ze zm ianą funkcjono
w ania gospodarki jest coraz w ię
cej i ograniczenie się do działa
nia społecznego jest za małe. 
Chyba to społecznikostwo z po
przedniej epoki już minęło i czas 
poszukać takiego rozwiązania, a- 
by wzmocnić zaangażowanie czło
nków Zarządu może finansowo 
lub etatowo.

Red.: Czy mniejsze zaangażo
wanie członków Zarządu wynika 
z braku wynagrodzenia czy bra
ku czasu?

M.B.: W szystkie osoby wcho

dzące w skład Zarządu m ają 
swoje miejsca pracy, prowadzą 
firm y i to stw arza określone dla 
nich problem y własne. N atom iast 
dużym plusem jest to, że są to o- 
soby, którym  się jeszcze chce. 
P rak tyka jest jednak taka, że nie 
zawsze w ystarcza czasu na dzia
łalność społeczną.

Red.: Co do tej pory udało się 
zrobić w mieście, z czego jest 
Pan zadowolony?

M.B.: Bardzo trudne dla mnie 
pytanie. Myślę, że najlep iej na 
nie mogliby odpowiedzieć miesz
kańcy. Bo ja do tej pory, jestem  
strasznym  chyba m alkontentem , 
widzę n iedostatki różnego rodza
ju i nie jestem  w praktyce z n i
czego jeszcze zadowolony. Są 
dziedziny, które już się znacznie 
poprawiły, ale nie ma takiej, o 
k tórej mógłbym powiedzieć, że 
nie mamy już nic do zrobienia.

Red.: Jakie więc plany na re
sztę kadencji?

M.B.: Myślę, że uda nam  się 
stworzyć podstawy prawidłowego 
funkcjonow ania wszystkich in 
sty tucji nam  podlegających: 
przedszkoli, żłobków. Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej itp. 
Z realizujem y też podwaliny pod 
politykę mieszkaniową, spraw y 
związane z realizacją uzbrojenia 
terenu. Słowem w tym  okresie 
czasu stworzym y podstawy by 
następcy mogli dobrze funkcjo
nować.

Red.: Można powiedzieć, że
Prezydent i pracownicy Urzędu 
Miasta mają co robić w najbliż
szym okresie?

M.B. Na brak zajęć nie narze
kam. Chętnie zwiększyłbym ilość 
godzin w dobie do 30, w tedy na 
pewno zdążyłbym ze wszystkim.

rozmawiała 
Barbara Charczuk

FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA
Ustawa z dnia 8 m arca 1990 r. 

o samorządzie terytorialnym  
wprowadziła wiele nowych roz
wiązań orga n iz a c y jn o  - p raw 
nych w system ie adm inistracji 
tery toria lnej w Polsce. Aby gmi
na i organy mogły czyli w n a
szym w ypadku Rada Miejska, 
Zarząd M iasta i P rezydent mogły 
spraw nie wykonywać swoje za
dania muszą mieć dobrze zorga
nizowaną instytucję pomocniczą, 
czyli Urząd Miasta. W myśl no
wych przepisów w  Urzędzie zna
lazły się też dwa nowe stanow is
ka czyli Sekretarz Gmin (nie jest 
to funkcja polityczna ani p a rty j
na lecz organizacyjna — przyp. 
red.) oraz Skarbnik Gminy.

Sekretarzem  w naszym  mieście 
jest Pani Teresa Bączkowska, 
k tó ra  między innymi odpowiada 
również za organizację pracy w 
Urzędzie. Obecność nowej funk 
cji i osoby zauważono w Urzę
dzie od razu. Wymalowano wszy
stkie pomieszczenia, usunięto 
rozpadający się sprzęt biurowy, 
wykonano nowe tablice inform a
cyjne i to nie tylko na parterze, 
ale również na każdym  piętrze i 
przy każdych drzwiach. Łatwo 
więc znaleźć wydział czy osobę 
kom petentną do załatw ienia swo
jej sprawy. Jeśli i jednak to by 
się nie udało, w ystarczy wejść 
do pokoju 124, gdzie P ani Sekre
tarz z pewnością udzieli odpo
wiednich inform acji, jest bowiem 
w  Urzędzie osobą najlepiej poin
formowaną.

Urząd M iasta pracuje w ponie
działki od 8.00—16.00, w pozosta
łe dni tygodnia od 7.00—15.00, z 
w yjątk iem  tygodnia z sobotą p ra

cującą (zazwyczaj pierwszą w 
miesiącu), kiedy jest czynny od 
8.00—15.00, a w  sobotę od 8.00—
13.00.

Działalność Urzędu M iasta rea
lizowana jest poprzez WYDZIA
ŁY. A ktualnie funkcjonują:
— O rganizacyjny
— Finansowy
— Inwestycji i Remontów
— Gospodarki K om unalnej 

i M ieszkaniowej
— S praw  Obywatelskich
— Urząd S tanu Cywilnego
— Geodezji i Gospodarki 

G runtam i
— Budownictwa i A rchitektury
— Oświaty, K u ltu ry  i R ekreacji
— Działalności Gospodarczej
— A dm inistracyjno-G ospodarczy
— Straż M iejska
— M iejski Inspektorat Obrony 

Cywilnej
— Radca P raw ny

Obecnie pracuje się nad no
wym regulam inem  i s truk tu rą  
organizacyjną Urzędu, by jeszcze 
bardziej uspraw nić jego pracę. 
Po zatw ierdzeniu zmian zapozna
my więc Państw a bliżej z dzia
łalnością poszczególnych W ydzia
łów.

Zmierza się również do skom 
puteryzow ania Urzędu i opraco
w uje się już plan kom puteryza
cji, k tóry  stopniowo będzie w d ra 
żany zaczynając od finansów  i 
kadr a kończąc na kulturze i 
sporcie. W ykonano również n a 
głośnienie sali posiedzeń Rady 
M iejskiej, co pozwala łatw iej 
wypowiadać się obradującym  i 
jednocześnie rejestrow ać na ka-

(Ciąg dalszy na str. 4)



Jazz Jamboree ’ 91 Relacja naszego w y s ł a n n i k a
Jazzfanów  z całej Polski W ar

szawa przyw itała przenikliwym  
zimnem oraz jedną o tw artą kasą 
w Sali Kongresowej Pałacu K ul
tury . Aby kupić karnet czy też 
bilety na poszczególne koncerty 
trzeba było odczekać dobrą go
dzinę do południa a im bliżej go
dziny zero co najm niej dwie go
dziny. Ale mimo wszystko w arto  
było czekać bowiem 33 Między
narodowy Festiwal Jazz Jam bo
ree należy uznać za udany. Mimo 
konkurencji w postaci Pepsi Jazz 
Jam boree publiczność um iejętnie 
w ybierała swoje gwiazdy i tłum 
nie staw iła się na oba festiwale.

Ten główny festiwal — moim 
zdaniem — odbył się w  sali 
kongresowej i rozpoczął się k ró t
kim występem  3-letniej dziew
czynki, która przy pomocy taty  
zagrała jedyną w  swoim rodzaju 
kompozycję na „klawiszu” firm y 
CASIO — głównego sponsora 
Jazz Jam boree ’91.

Potem  zaczęło się na dobre... 
N ajpierw  hymn festiw alu „Swa- 
neey R iver” w w ykonaniu pols
kiego kw intetu Prow izorka Jazz 
Band i dalszych kilkanaście kom 
pozycji w ich wykonaniu.

Przy muzyce tego zespołu t r u 
dno usiedzieć w  miejscu. Nawet 
najbardziej ospali, nielubiący 
jazzu zaczynają w ystukiw ać 
rytm . Zabawa, w italność, hum or 
— to cechy, które Prow izorka 
Jazz Band opanowała perfekcyj
nie zarażając nimi słuchaczy.

Ich muzyka to  jazz tradycyjny  
z domieszką świeżości i oryginal
ności, k tórą osiągnęli dzięki n ie
codziennemu instrum entow i — 
szklance, na k tórej grał Tomasz 
Sacha, w okalista upraw iający 
tzw. „gobohon”.

Publiczność „w yklaskała” dwa 
bisy polskiego zespołu a tuż po 
naszych w ystąpił Chico Freem an 
and Brainstrom  czyli Wolny Chi
co i Burza Mózgów ze Stanów 
Zjednoczonych.

Freem an nigdy nie myślał o 
karierze muzycznej. Studiował  
m atem atykę w Chicago ale osta-  
tecznie skończył studia muzyczne. —

Rychło związał się z ruchem  
Black Power i podobnie jak inni 
muzycy ruchu AACM także Fre- 
em an próbuje łączyć w  swojej 
muzyce jazz, afro-am erykańską 
muzykę oraz ich wszystkie od
miany. Na scenie Sali K ongreso
wej było więc wszystko: jazz, 
funk, rock. blues i rap. Znakom i
ty był pianista i w okalista zespo
łu Delm ar Brown, k tóry  nie ty l
ko śpiewał i grał ale swoją w i- 
talnością i hum orem  bawił w ar
szawską publiczność. Zespół F re- 
em ana Brainstrom  istnieje od 
1989 r. Rok tem u koncertow ali w 
Moskwie na I M iędzynarodowym 
Jazzowym Festiw alu a następnie 
odwiedzili niem al całą Europę. 
Burza Mózgów ucieleśnia dążenie 
członków zespołu. Łączą w jedną 
muzykę swoje doświadczenia i f i
lozofię.

W przerw ie koncertu udałem  
się na pokaz sprzętu muzycznego 
firm y Casio. Czegóż tam  nie by
ło. Począwszy od super e lek tro 
nicznych zegarków, m ini kom pu
terów  i wysokiej klasy in stru 
m entów klawiszowych, które non 
stop oblegane były przez zawo
dowych, i nie tylko, grajków . Na 
tej samej przerw ie wreszcie uda
ło mi się dopchać do stolika or
ganizatorów  festiw alu i kupić 
program  Jazz Jam boree ’91 z n ie
spodzianką, którą była 100-gra- 
mowa buteleczka wódki o nazwie 
Jazz Jam boree ’91. Radości nie 
było końca... Po wspom nianej 
przerw ie na scenie pojaw ił  się 
kw arte t Zbigniewa Namysłow
skiego, który zaprezentował m e
lodyjne, pomysłowe aranżacje i 
improwizacje. Sam lider tak  oto 
wyraził się o festiw alu: „Oprócz 
muzyki, k tóra jest najw ażniejsza, 
dla mnie ten festiwal to w spa
niałe spotkania, rozmowy i kon
tak ty  z muzykam i z zagranicy. 
To także często owocne kontakty  
zawodowe. W spaniałe cztery dni, 
czas spędzony we w spaniałym  
gronie, przy w spaniałej muzyce 
i atmosferze. Jest to także n a j
większe w ydarzenie muzyczne 
nie tylko dla jazzu w Polsce. To

T R A S A  M U S I C A L UZdrada czy lenistwo?
Takie dwa określenia cisną mi 

się na usta po wysłuchanym  
koncercie filharm oników  opol
skich z okazji Święta Niepodleg
łości Polski, na którym  było ok. 
50 osób dnia 10.11.91 r. (niedzie
la).

Nie jest to w sumie tak  ważne 
jak  został zagrany Szopen czy 
Ogiński, jak w yrecytowany Le
choń. Ważne i niepokojące jest 
to, że w takim  70-tysięcznym 
mieście na koncert symfoniczny 
poświęcony rocznicy Niepodleg
łości Polski przychodzi garstka 
entuzjastów . Czy było za mało 
reklam y i plakatów ? (naliczyłem 
w mieście około 50 szt.) Za mało 
zaproszeń? (zostało rozdanych) 
ponad 120 szt.).

A może nasze wartości, które 
w trudnych czasach kom unisty
cznych łączyły nas, budowały, 
dodawały sił i w iary w  wolność, 
dzisiaj, gdy jest już praw ie 
wszystko dozwolone zostały roz
mienione na  drobne, dźwięczące 
monety.

A może te piękne wartości, 
które w  „niewoli” dodawały nam 
skrzydeł to były tylko miraże i 
m ajaki „głodnego”. A może jest 
to potw ierdzenie powiedzonka, że 
głodny to zły i żądny zdobywa
nia nadrzędnych w artości a n a 
jedzony to leniw y i dbający o 
w łasny brzuch. A może brak  na 
tym terenie ludzi, dla których 
słowa NIEPODLEGŁOŚĆ, WOL
NOŚĆ, POLSKOŚĆ są tak  ważne 
jak życie i śmierć.

A może to zwykłe ludzkie leni
stwo i brak jakichkolwiek po
trzeb prócz VIDEO.

A może...
A jednak mi żal.

Profesor

Jeżeli podoba Ci się nasza ga
zeta, możesz ją również współre
dagować przynieś swój tekst) al
bo wesprzeć finansowo, podaje
my nr konta: Bank Zachodni
Oddz. K-Koźle nr 385253-1182.

OGŁOSZENIE
Dostałem już drugą jedynkę. 

Ojciec zlał mi tyłek. Poradźcie, 
jak nauczyć się tabliczki mnoże
nia. Obolały kl. III

„Zespół powstał po to, aby 
dzielić się po prostu tym, co sa
mi przeżywaliśmy w swoim ży
ciu, żeby jakoś pomóc ludziom, 
chociaż w takiej formie jakiej 
jest piosenka” to wypowiedź z 
wywiadu dla Radia Opole.

Nasza Rodzina Poszerzona to 
zespół tworzący nowoczesną, do
brze przysw ajalną muzykę ele
ktroniczną. do w łasnych tekstów, 
które stają się też inspiracją do 
pow staw ania kolejnych progra
mów. Pierw szy program  zareje
strow ali na kasecie fonicznej 
„Wspólny dom” oraz w  części na 
videokasecie pt. „Bliżej”. Brali 
także udział w nagraniach s tu 
dyjnych innych twórców „Przy
noszę Ci M atko D ar” siostry Ce- 
cyli Wilk oraz nagrali polską 
w ersję wokalnego m usicalu „La 
G rande S toria” włoskiego duetu 
RICCI.

Razem pracują już od sierpnia 
1990 roku. Na próby, koncerty, 
festiwale i nagrania zjeżdżają się 
z różnych miast Polski.

Obecnie zdecydowali się na 
stałą współpracę z M iejskim Do
mem K ultury  w Koźlu i od 
kw ietnia są zespołem działającym  
u nas. P rzyjeżdżają na miesięcz-

święto, na które wszyscy czeka
my, a gdy już kończy się zaczy
nam y myśleć o następnym  JJ .

Każde Jazz Jam boree ma swo
ją supergwiazdę. D w uktrotnie 
w ystąpił tu ta j nieżyjący już nie
stety Miles Davis, którem u po
święcony był osobny koncert w 
Filharm onii pt. „Tribute to M i
les” z udziałem Tomasza Stańki, 
New P resentation  i Jana P taszyna 
Wróblewskiego. I choć trudno w 
muzyce prowadzić rankingi spor
towe to jednak koncert firm ow a
ny przez Herbie Hancocka i 
W ayn’a S hortera to superliga 
światowego jazzu. Obaj Panowie 
to już nie tylko nazwiska, to f ir 
my, które w dzisiejszym jazzie 
w yznaczają k ierunki i drogi w 
muzyce synokopowanej.

Hancock — muzyk, pianista, 
kompozytor, w 7 roku życia roz
począł naukę gry na fortepianie. 
Jak  przystało na cudowne dziec
ko m ając 11 lat koncertow ał z 
orkiestrą symfoniczną, grając 
Mozarta. Bieżący rok to bardzo 
istotny okres w karierze 51-let- 
niego Hancocka. Wspólnie ze 
swoim przyjacielem  — Quincy 
Jonesem  zapow iadają nowe w spa
niałe kompozycje jazzowe, blue
sowe i pop. Będzie czego posłu
chać!

Shorter — legenda. Drugi po 
Joe Zaw iln’u w znakom itym  ze
spole W eather Report, tzw. hy
brydy wyznaczającej rozwój nie 
tylko jazzu na świecie. Koncert 
obu M istrzów przypraw ił znaczną 
część w idowni o zaw rót głowy. 
Niezwykle czysto brzmiące dźwię
ki grane lekko i perfekcyjnie to 
uczta dla miłośników muzyki. 
Szkoda, że koncert skończył się 
tak szybko. Byłbym niespraw ie
dliwy gdybym nie wspomniał o 
dwóch pozostałych m uzykach na 
równi w tórującym  gwiazdom.

Byli to francuskiego pochodze
nia basista Bunny Brunei i per
kusista Gene Jackson.

CDN.

Piotr Moc

K  O  N K U R S
13 grudnia 1991 r. m ija dziesią

ta rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego. Z pewnością m ają 
Państw o wiele różnorodnych 
przeżyć i wspom nień związanych 
z tym okresem. Proponujem y 
podzielić się z innym i swoimi 
w rażeniam i i zachęcamy Państw a 
do wzięcia udziału w  naszym 
Konkursie W spomnień pt. „Stan 
wojenny...”

P race należy przesła ć na ad 
res Redakcji do dnia 31 grudnia 
1991 r. (liczy się data stem pla 
pocztowego) z dopiskiem na ko
percie KONKURS WSPOMNIEŃ.

Najlepsze zostaną opublikow a
ne i nagrodzone.

I nagroda — 1.000.000 zł 
II nagroda — 700.000 zł

III nagroda — 300.000 zł

ŚMIETANKA
TOWARZYSKA

ne sesje w arsztaty tw órcze), na 
których pracują prawie dzień i 
noc. W łaśnie sierpniowa sesja za
owocowała autorskim  musicalem 
„A jednak” przygotowanym  przy 
współpracy z Kozielskim Domem 
K ultury. Musical, k tóry będzie 
można zobaczyć w wielu m ias
tach Polski przedstaw ia zwykły 
dzień człowieka, rozpoczęty po
spiesznie i nerwowo, z n iecier
pliwie odliczanymi m inutam i 
dzielącymi go od zakończenia 
pracy, o powrotach do domu, do 
ludzi, których kocha, a którzy  
powinni go wysłuchać, o współ-  
czesnej cywilizacji, k tóra za pie-  
niądze zapełnić ma wszystkie 
niedostatki i braki, zlikwidować 
poczucie osam otnienia. A jednak 
poszukiwanie trw a nadal, a czło
wiek wciąż marzy o szczęściu, o 
spełnieniu, które częstokroć nie
zmiennie pozostaje w  zasięgu je 
go ręki. W grudniu Zespół został 
zaproszony do Studia Edycji Pa- 
ulińskiej w Częstochowie, aby 
nagrać taśm ę oraz płytę kom pak
tową z tego musicalu. Jeżeli 
chcesz poznać Zespół Nasza Ro
dzina Poszerzona i w raz z nim 
przeżyć coś niezwykłego, musisz 
sam przyjść na jeden z w ystę
pów.

Z.Ch.

f  Zadziorność, błyski w oku
= Ściśnięte pięści dwie
i  Niesiemy ludziom pokój
^ Powiedział M ister G
= O niczym innym tylko o tym
= Tym żyć należy cały czas
js Ludu, narodu, jam  jest gotów
f  W niewoli Sejmie już mnie maSZ
? Te same słowa, te same pieśni
= Głosił znudzonym ta tu lek  B

Można się skumać z wojskiem radzieckim  
Można spróbować, dlaczego nie.

Z głową w obłokach spędza dni 
” Balet na wodzie mu się śni

I ani spostrzegł się pan H 
Jak  wielką krechę wokół ma.

KLEBE FRONT I THE HIDDE N „P O B IC I“ !
Nie doszło do zapowiedzianego 

koncertu niem ieckich pacyfisty
cznych zespołów muzycznych w 
klubie „K ontakt” w Kłodnicy. 
G arstkę publiczności próbował 
zabawić opolski zespół o prze
w rotnej nazwie „Nigdy nie trzeź
w ieć”. Poziom artystyczny kon
certu  był nijaki więc zabawa po
legała na interpretow aniu  nazwy 
zespołu i fak tu  nie przybycia na 
koncert niemieckich zespołów.

Było tak. Bogu ducha w inni 
młodzi Niemcy, bardzo pokojowo 
nastaw ieni do rzeczywistości stali 
się powodem ataku opolskich i 
krapkow ickich pseudo skinów, 
którzy najp ierw  opisali spray’em 
jedyny środek lokomocji czyli 
mini — bus VW a następnie w

K rapkowicach wybili większość 
szyb w  tymże pojeździe a opony 
przypom inały zwyczajne sitko. 
P rzerażeni Niemcy „polską goś
cinnością”’ szybko spakowali ma- 
natk i i po usunięciu „usterek” za 
własne pieniądze opuścili Nasz 
K raj i szybko do niego nie po
wrócą. Głupota „miejskich ob
wiesiów” pozostawiła niesm ak u 
organizatorów , którzy twierdzą, 
że już nic nie w arto. Po co w y
stawiać się na pośmiewisko. Do
chodzenie w tej spraw ie trw a i 
trudno na dzień dzisiejszy ustalić 
czy był to głupawy atak  skinów 
czy też odw et za niszczenie pol
skich samochodów po niemieckiej 
stronie granicy?

Mirek Siła

Bardzo chętnie zamieścimy ogło
szenia reklam owe w Gazecie Lo
kalnej „Ot K ultu ra”, która jest 
w ydaw ana co miesiąc

cennik ogłoszeń 
Ramkowe 7.000 zł za cm kw.
Inne 2.000 zł od słowa 
Cała kolumna 500.000 zł 
Przyjęliśmy ceny w wysokości 50 
proc. ogólnie przyjętych propo
zycji reklamowych

Studio
Laboratorium Fotograficzne 

FOTO — STUDIO
Koźle, Sienkiewicza 6, tel. 225-01
O ferujem y sprzedaż i wywoływa
nie filmów kolorowych, renom o
wanych firm  światowych!

Dysponujemy nowoczesnyrp 
sprzętem  firm y AGFA!

Miejski Domu Kultury w Kę- 
dzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 10 

zaprasza na:
K U R S  

TAŃCA TOWARZYSKIEGO 
dla młodzieży 

a dla dzieci disco i rap 
Pierw sze zajęcia 25.11 godz. 17.00 
Zapisy przyjm uje sekretaria t 
MOUK, ul. Skarbow a u l. t. 235-69 
K urs trw a m-c. Cena 50 tys. zł.

IOO naj...
*  najw iększa atrakcja — przy

jazd Niemców do Głogówka 
pociągiem 

*  najlepszy gwóźdź program u — 
skrzypiący, wciąż przesuwany, 
fortepian 

*  najlepsze wyjście — zostawić 
wszystko po starem u 

* najlepsza rada — nie myśleć 
* najkrótsze nazwisko — Oś 

* najszybsza reakcja — odpo
wiedź na list Cięcia przed u- 
kazaniem  się gazety 
* najładniejszy sklep — BAN — 
ART, ul. Świerczewskiego 
(Orbis)

*  najlepsza zamiana — z obuw 
niczego na pijalnię piwa (Kło- 
dnica)

*  najlepszy zakup — narty  za 
dwa niezapłacone m andaty

F u n k c jo n o w an ie  
U rzędu M iasta

(Ciąg dalszy ze str. 3)
setach magnetofonowych przebieg 
sesji.

W Urzędzie Miasta znajduje 
się również biuro obsługi Rady 
M iejskiej i jej komisji. Codzien
nie spotkać się tam  można z 
Przewodniczącym  Rady M iej
skiej. Dwa razy w  tygodniu, nato
miast we w torki i czw artki p ra
cuje w Urzędzie pełnomocnik Za
rządu ds. Wolnego Obszaru Cel
nego. Poza tym  w  każdy ponie
działek od 12.00— 16.00 Prezydent 
i jego zastępca przyjm ują in tere
santów. W innych dniach tygod
nia rozmowa z Prezydentem  mo
żliwa jest tylko po wcześniej
szym telefonicznym umówieniu 
się. Wszelkie spraw y kierowane 
do Zarządu M iasta należy skła
dać w  sekretariacie Urzędu lub u 
Sekretarza Gminy.

NOWE OPŁATY SKARBOWE
(Ciąg dalszy ze str. 3)

jących do 4,5 proc. alkoholu —
35.000 zł

— zawierających powyżej 4.5% 
do 18% alkoholu — 65.00 zł
200.000 zł

— zezwoleń na hurtow y obrót 
napojam i alkoholowymi za
w ierającym i do 18% alkoholu 
—10.000.000 zł

— zezwolenie na prowadzenie 
gier losowych i totalizatorów  
— 10.000.000 zł.

Zainteresow anych szczegółami 
odsyłamy do Rozporządzenia Mi
n istra  Finansów  z dnia 2 paź
dziernika 1991 r. w sprawie opła
ty skarbow ej — Dz. U. Nr 90 z 
1991 roku.

U W A G A  
Przedłuża się termin składania 

ofert na konkurs na stanowisko 
Dyrektora Przedszkola do dnia 
30 listopada 1991 roku.

Prezydent Miasta 
Kędzierzyna-Koźla



JAKO PRZECHODNIE

S P O T K A N IA
Listopadowy wieczór, jesienny 

zapach i łuna na niebie z tysię
cy palących się migotliwym pło
mykiem zniczy.

N astrój zadumy i sm utku. Po
chylam y się nad grobam i bliskich 
i znajomych, by być z nimi, czuć 
ich obecność wśród nas, wrócić 
do nich pamięcią.

W szystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny uroczyste dni poprze
dzone przygotowaniem  i ozdabia
niem grobów. Dni, które nakazu 
ją nam, przynajm niej raz w ro 
ku odbycie najdalszej naw et po
dróży, by choć przez chwilę być 
w pobliżu naszych najbliższych.

Zaduszki to dzień, w którym  
przenikają się dwa światy, ży
wych i zmarłych. W ydaje się 
jakby ożywali oni w  płom ykach 
zniczy i świec, by prowadzić z 
naszymi myślam i dziwny, milczą
cy dialog. K rążą bezszelestnie

wśród nas uśw iadam iając nam  
m arność codziennej bieganiny i 
odradzając w yrzuty sumienia, że 
tak  mało mieliśmy kiedyś dla 
nich czasu. Zapalam y znicze, k ła
dziemy wieńce i kw iaty, modli
my się lub rozm awiam y ze zm ar
łymi, m ądrzejszym i teraz od nas 
o swoją śmierć. Jaw ią się nam  
w pamięci w  dawnych scenach, 
rozmowach.

Spotykam y dawno nie w idzia
nych krew nych, wymieniam y 
grzeczności i nagle uśw iadam ia
my sobie, że oto jesteśm y przy 
grobie tej w łaśnie osoby, wokół 
k tó rej zgromadziła się dotąd bliż
sza i dalsza rodzina. Teraz pozo
stały  już tylko sporadyczne spot
kania na cm entarzu.

Spoglądamy na sąsiednie gro
by, zapalam y świeczkę, kładzie
my kw iat na zaniedbanej, dawno 
zapom nianej mogile. Przechadza-

KUNG FU czyli (robić coś dobrze)

W yobrażasz sobie, że to będzie 
tak, jak wtedy, gdy wyjeżdżałeś 
w dalszą podróż. Uporządkujesz 
swoje ostatnie sprawy, które do
tąd leżały nie załatwione; zosta
wisz ostatnie zlecenia. Sprawdzą 
się znowu twoi przyjaciele i ko
ledzy: w ostatnich godzinach o- 
każą się interesowni, obrażający 
się albo wyrozumiali, przebacza
jący i absolutnie w ierni. Powiesz 
jeszcze każdem u z nich: wybacz

uchybienia, wybacz pośpiech, po
zdrów siostrę, do widzenia, do 
zobaczenia — zobaczymy się 
przecież. O statnie uśmiechy, o sta 
tnie uściski dłoni, ostatni widok 
tych przecież, którzy ci w życiu 
towarzyszyli.

A tymczasem to będzie zasko
czenie. A tymczasem ty do koń
ca nie będziesz wiedział, że to 
już.

(M.M.)

K ontynuując opowieść o Kung 
Fu, dzisiaj chciałbym przybliżyć 
postacie mistrzów Yip Mau i W i
liama Cheung, którzy w yw arli o- 
grom ny wpływ na rozwój Wing 
Chun K ung Fu.

Na początek chciałbym przed
stawić wyżej wymieniony styl i 
osoby go reprezentujące, gdyż są 
one mi najbliższe ze względu na 
styl Kung Fu, k tóry  od 8 lat 
ćwiczę i próbuję nauczać.

Pomimo, że zaczynałem od ćwi
czeń kara te  (kykokushinkai) i 
Shotokom i aikida, to jednak im 
więcej ćwiczę Wing Chun Kung 
Fu, tym  bardziej jestem  przeko
nany, że jest to doskonały styl 
samoobrony, rekreacy jny  i zdro
wotny. Uczy spokoju, cierpliwości, 
pokory i poszanowania dla in
nych ludzi. Myślę, że znalazłem 
swoją „Drogę życia”, m ają pasję, 
zawód, radość i zadowolenie, cze
go w szystkim  czytelnikom  życzę.

Yip Man (1899—1973) miał 9 
lat, kiedy zaczął studia Wing 
Chun pod nadzorem  Chan Wah 
Shun, w Fatshan (Chiny-. Po 4 
latach nauki przyszedł jednak 
moment, kiedy m istrz zm arł i 
Yip kontynuow ał swoją naukę 
pod okiem starszych kolegów 
szczególnie pod kierunkiem  n a j
bardziej zaawansowanego ucznia, 
jakim  był Ng Jung So, k tóry  w 
ciągu 3 lat zajęć wiele przekazał 
młodemu adeptowi.

W w ieku 16 lat Yip Man opu
szcza Fatshan i wyjeżdża do 
Honkongu, by tam  studiować ję 
zyk angielski i ekonomię. Uczęsz
cza do Saint S tevenst College. 
Chociaż był młodzieńcem o mi
zernym wyglądzie, w ielokrotnie 
sprawdził się jako najlepszy bok

ser w szkole. Działo się to w cza
sach, kiedy Chiny znajdowały się 
pod bry ty jską kontrolą i było 
zrozumiałe, że Yip miał w szko
le styczność z Brytyjczykam i i 
Hindusami, którzv byli uczniami 
bardziej faworyzowanymi. P rze
ważnie dużo więksi i bardziej 
napastliw i, a niektórzy wręcz 
brutalni, często napastow ali 
swych chińskich w spółtow arzy
szy.

Yip Man czuwał więc nad sła
bszymi kolegami i zazwyczaj 
przeciw staw iał się takim  p rak ty 
kom, a że n ik t nie dorównywał 
mu um iejętnościam i walki, to 
gromił na potęgę swych b ry ty j
skich rywali.

Podczas szkolnej nauki Yip 
Mana, w Honkongu przebywał 
syn dr. Leung Jana-L eung bik, 
k tóry  prowadził tam  interesy. 
Miał on bratanka, k tóry  uczę
szczał z Yipem do jednej klasy 
i często chwalił się um iejętnoś
ciami swojego kolegi. Zwróciło 
to uwagę Leung Bika i doszło do 
spotkania z Yipem. Leung Bik 
skarcił Yip Mana, opowiedził mu 
o swoim Kung Fu i stw ierdził 
wyższość swego stylu, by poddać 
młodzieńca testowi, natu raln ie 
rozwścieczony chłopak, dotknięty 
k ry tką wyzwał Lenug Bika do 
walki.

Lecz kiedy tylko zbliżył się do 
Leunga Bika i złapał kontakt za
raz leżał na ziemi. Sytuacja po
wtórzyła się jeszcze kilkakrotnie. 
Pierw sze spotkanie a zarazem 
pierw sza porażka dały mu wiele 
do myślenia. Klęska spowodowa
ła, że zaczął jeszcze bardziej 
przykładać się do treningu, w y
kazując ogromny zapał do nauki.

my się alejkam i i spostrzegamy, 
że od naszego poprzedniego tu 
pobytu tak  wiele się zmieniło, 
przybyło tyle nowych mogił, ode
szło tylu przyjaciół.

Zwyczaj odwiedzania grobów 
najbliższych sięga jeszcze czasów 
pogańskich, kiedy to wierzono, 
że po śmierci zm arli są nadal z 
żywymi, żyją tylko jakim ś innym  
pośm iertnym  życiem a naw et je
dzą i piją. Stąd przynoszono na 
cm entarze jadło i napoje, często 
i po to, by duchy zm arłych obła- 
skaw ić ,  bo przecież ich najw ięk 
sza aktywność przypadała na  noc 
z 1 na 2 listopada. Na cm enta
rzach przygotowywano praw dzi
we uczty, jak  wspomina w 
przedmowie do „Dziadów” A. 
Mickiewicz.

Dzisiejsze Zaduszki, w przeci
w ieństw ie do czasów pogańskich, 
tchną nadzieją na przyszłe spot
kanie.

O zm arłych myślimy, mówimy 
i wspominamy ich bo„ przecież 
tylko nieobecni są najb liżej” jak 
pisze ks. Twardowski.

Baka

Szczęście mu sprzyjało, bo trafił 
na Leung Bika-m istrza subtel
nych technik Wing Chun.

Pod jego przewodnictwem  i o- 
pieką rozszerzył swoją wiedzę 
Wing Chun do perfekcji. W mo
mencie wybuchu II w ojny św ia
towej w racają do Fatshan. W kró
tce zaczął pracować jako szef de
tektyw ów  w  Fatshan. Dokonał 
w tedy wielu sławnych wyczynów 
w łapaniu przestępców i stał się 
sławny w swoim mieście. Ponie
waż nadszedł czas rewolucji i 
komuniści zawładnęli Chinami, 
Yip powrócił do Hongkongu. 
Aczkolwiek był już w  podeszłym 
wieku, zbliżał się do 60-tki, to je
dnak rozpoczął nowy rozdział 
swego życia, dotyczący ku ltyw a
cji ducha Wing Chun.

W ten sposób po raz  pierwszy 
sztuka ta została oficjalnie poka
zana poza Chinami, a uczniowie 
m istrza rozpowszechnili ją  na  ca
łym świecie. Między nim i był 
Bruce Lee, który dzięki filmom 
i publikacjom  przekazywał całe
mu św iatu idee Kung Fu Wing 
Chun, Wong Shun Leung, Jim  
Lau, Leung Ting Victor Jan  to 
tylko n iektórzy uczniowie Yip 
Mana. Ludzie, którzy prowadząc 
zajęcia i sem inaria na całym 
świecie sprawili, że przez ostatnie 
30 lat Wing Chun stało się n a j
bardziej wpływowym stylem 
Kung Fu. Spadkobiercą stylu 
Wing Chun, uczniem Yip Mana 
i kontynuatorem  tradycyjnej 
Wing Chun jest Wielki M istrz 
Wiliam Cheung, według którego 
i ja mam zaszczyt kontynuow ać 
i propagować ćwiczenia „Pięknej 
W iosny”.

W następnym  w ydaniu chciał
bym kontynuow ać sylwetkę mi
strza W iliama Cheunga.

Adam Laskowski

Jak się leczyć niekonwencjonalnie
Skarbnicą niekonw encjonal

nych metod leczenia jest m edy
cyna ludowa opierająca się na 
przekazach i doświadczeniach 
przeszłych pokoleń oraz na in tu 
icji. Metody te. niedoceniane 
przez medycynę naukow ą obec
nie przeżywają swój renesans, a 
niektóre państw a w ybrane meto
dy wprowadziły do norm alnej 
p rak tyk i lekarskiej. Przyczyn 
szerokiego zainteresow ania lecz
nictwem  niekonwencjonalnym  
nie należy dopatryw ać się jedy
nie w chwilowych tendencjach 
mody, ale przede w szystkim  w 
sytuacji ekonom icznej św iata. Na 
lecznictwo konw encjonalne mogą 
sobie pozwolić k raje  bogate, 
gdyż lecznictwo to staje się coraz 
droższe, ze względu na rozwój 
techniki, apara tu ry  medycznej, 
skomplikowane metody diagnos
tyczne. K raje trzeciego św iata i 
ekonomicznie słabsze nie mogą 
podołać stale rosnącym  kosztom 
leczenia klinicznego. Również 
kraje bogate w prow adzają meto
dy niekonw encjonalne jako uzu
pełnienie metod klasycznych 
(RFN. F rancja. USA, w niektó
rych dziedzinach ZSRR).

Jednak  nie tylko strona ekono
miczna decyduje o tym, że coraz 
częściej szuka się pomocy w m e
todach leczniczych naszych przo
dków. Metody te, ze względu na 
specyfikę działania (poprzez psy
chikę) są bliskie człowiekowi, 
wzmacniając jego wiarę w w y
zdrowienie, urucham iając n iezna

ne nam  jeszcze bliżej siły witalne. 
S tąd też Światowa Organizacja 
Zdrowia widząc pozytywne stro
ny oddziaływania, zaleciła prze- 
prow adzenie badań w tym  zakre
sie. Badania te wykazały, że jed 
na trzecia ogólnej liczby chorych 
leczy się metodam i opartym i o 
klasyczną medycynę i to z dość 
m iernym i w ynikam i jeśli idzie o 
całkowite wyleczenie. Jedna trze
cia chorych w ogóle nie podej
m uje tradycjonalnego leczenia, 
pozwalając organizmowi na roz
winięcie sił obronnych, oddziały- 
w ując świadomie lub nieśw iado
mie poprzez psychikę i m echaniz
my sam okontroli na zjaw iska im
munologiczne swojego organizmu. 
W niektórych schorzeniach efekt 
leczniczy jest podobny jak przy 
podjęciu leczenia farm akoliczne- 
go, szczególnie przy wczesnym 
wykryciu dolegliwości. Wreszcie 
pozostała część chorych szuka 
pomocy w lecznictwie n iekon
wencjonalnym. Należy zaznaczyć, 
że ma to miejsce najczęściej 
wtedy, gdy choroba jest już za
aw ansow ana i b rak  jest pozy
tywnych skutków leczenia m eto
dam i tradycyjnym i, albo naw et 
wtedy gdy przypadki są wręcz 
beznadziejne. I tu  nieraz medy
cyna niekonwencjonalna w ykaza
ła, że może być równym  partne
rem klasycznych metod leczenia. 
Czasami dokonuje przysłowio
wych cudów, nie mówiąc już o 
tym, że w większości przypad-

(Ciąg dalszy na str. 6)

(Ciąg dalszy ze str. 1)

upieczony przez jego żonę Dorotę 
W pokoju dzielnie rozrabia mały 
M ateusz przyszłość polskiego 
sportu. Dzisiaj mieszka u teściów 
w dzielnicy Kłodnica w małym 
pokoiku na piętrze. W arunki 
m ieszkaniowe mizerne ale już 
niedługo, bo na Święta Bożego 
Narodzenia będzie inauguracja 
zam ieszkania w nowowybudowa- 
nym domu i za własne pieniądze) 
w dzielnicy Sławięcice.

RED.: Jak  to jest, że olim pij
czyk i znany sportowiec sam. 
w łasnoręcznie pracuje przy bu
dowie swojego domu?

H.K.: Takie czasy, sytuacja e- 
konomiczna zmusza, aby sobie 
samem u pomagać. Poza tym b ar
dzo lubię takie prace, to moje 
drugie hobby po graniu na h a r
monijce, które było moją mło
dzieńczą pasją.

W domu rodzinnym było ciężko 
i rodzice mogli kupić mi tylko 
harm onijkę ustną.

RED.: Widzę Cię co niedzielę 
w Kościele. Czy upraw ianie spor
tu, wyjazdy na zawody nie prze
szkadzają w praktykach relig ij
nych?

H.K.: Kom pletnie nie. Jeżeli
ktoś chce to zawsze znajdzie m o
żliwość, żeby pójść do Kościoła. 
Nawet na Olimpiadzie w Seulu 
były w wiosce olim pijskiej kap 
lice różnych wyznań. Ja  chodzę 
do Kościoła, bo mam taką po
trzebę i uważam, że jest mi to 
potrzebne w życiu.

RED.: H. K rieger Polak czy...?

H.K.: Ja  się urodziłem w Polsce. 
Może jakiś sentym ent przez ro
dziców czuję do Niemców, ale 
mieszkam tu, żyję tu  i czuję się 
Polakiem . Mam nazwisko za
chodnie ale nazw iska są różne a 
liczy się przede wszystkim 
CZŁOWIEK. Z nazwiskiem  daw 
niej miałem trochę kłopotów. 
Gdy wyjeżdżałem na zawody mó
wiono: „jak dostanie paszport to 
wyjedzie i na pewno zostanie”, a 
ja jednak tu  jestem  i zamierzam 
wyjechać na stałe jedvnie do 
Sławięcic. Jeżeli ktoś dobrze i 
solidnie pracuje to tu w Polsce 
też może godnie żyć.

RED.: Proszę o trochę intym 
ności o sobie.

H.K.:Mam 33 lata. wzrost 196 
cm. Moja waga ciała waha się w 
zależności od okresu treningow e
go 146—155 kg. Z butam i i u b ra 
niem mam trochę kłopotów. Nu
m er 46 ale muszą być dostosowa
ne na wysokie podbicie. Koszule, 
kurtk i, spodnie muszę szyć, bo 
num er kołnierzyka mam 51. U- 
bieram  się pryw atnie, praw ie 
wszystko szyję na zamówienie.

RED.: Z tego co mówisz w nio
skuję, że przydałby Ci się spon
sor — menager, ktoś kto zadbał
by o Ciebie i twoje sprawy?

H.K.: Tak, byłoby to rozwiąza
nie najlepsze. Mógłbym w tedy 
całkowicie zająć się treningam i i 
osiąganiem najlepszych wvników. 
Ale jak to załatwić. Mój kolega 
prowadził już rozmowy z biznes
menem z naszego miasta, który 
dał jakieś nadzieje i do dzisiaaj 
się nie odezwał. Dobrze wiem.

że za te sponsorskie pieniądze i 
działanie muszę dać coś w za
mian. Cóż ja mogę. Tylko rek la 
my firm  na dresach i koszulkach 
na wszystkich zawodach na św ie
cie oprócz Olimpiad. Mogę w 
wywiadach mówić kto mnie 
sponsoruje. Mogę również obie
cać, że będę dążył do tego aby 
być najlepszym  i aby sponsor 
miał satysfakcję, że pom aga n a j
lepszemu. A więc szukam spon
sora.

S ło d k i  
c h ło p a k

RED.: Czy w  związku z Twoją 
„wielkością” ciała nie masz kom 
pleksów i kłopotów?

H.K.: Jakoś sobie radzę. Nie 
mam problem ów na ulicy. Nikt 
nie ośmiela się mnie zaczepić, 
chyba czują jakiś respekt przede 
mną. Śpię na zwykłej typowej 
wersalce, choć obecnie jak po
wiedziała żona na „wycugu” tj. 
na korytarzu, ponieważ bardzo 
mocno chrapię i budzę w szyst
kich domowników. Dodatkowo 
codziennie ciężko pracuję na bu
dowie domu i muszę być dobrze 
wyspany, a czasami mój syn b u 
dzi mnie w  nocy, stąd ta „eksm i
sja” na korytarz..

RED.: Jak  wygląda Twoje ży
cie towarzyskie wyjście na zaba
wy, do kina itp.?

H.K.: Prawdziw ego życia tow a
rzyskiego ze spotkaniam i, im pre
zami nie prowadzę, nie pozwala 
mi na to sportowy tryb  życia. 
Nie palę i nie piję (raz tylko był 
w ypity po weselu — powiada żo
na). Tańczyć bardzo lubię i lubię 
zabawy. Mam to wrodzone, chy
ba po matce.

RED.: Samochody to druga m i
łość mężczyzn. Czym jeździsz? 
A czym zamierzasz jeździć?

H.K.: Jedenastoletnim  polskim 
Fiatem . Wcale nie muszę siedzieć 
na tylnym  siedzeniu. W ystarczy 
tylko sportowa kierow nica i ob
cięty lewarek, bo mam  kłopoty z 
1 b iegiern. Żona m arzy o D aihat
su Charadzie. Mnie się marzy 
duży ciężarowy samochód np. 
DAF i najlepiej żeby jeszcze na 
m nie pracował. Ale na razie to 
jest w sferze marzeń, bo na 
pierwszym  planie jest w ykończe
nie domu.

RED.: Patrząc na Ciebie w yda
je się, że powinieneś baardzo du
żo jeść? Jak  to jest napraw dę?

H.K.: W brew pozorom jem nie 
tak dużo. Norm alny tradycyjny 
obiad z podwójnym mięsem. Nie 
jadam  tylko szpinaku. N atom iast 
uwielbiam  wręcz wypieki mojej 
żony, i n ie tylko. Kołacze, ciasta 
i torty  są tak smakowite, że mo
żna je jeść bez końca. Kto raz 
skosztuje jej kołacza staje się 
takim  słodkim  chłopakiem jak ja. 
Jeść dobry to rt i kołacz to b a r
dzo w ielka przyjemność.

RED.: Czy jesteś człowiekiem 
sukcesu?

H.K.: Ogólnie jestem  zadowolo
ny z tego co mam. Jeżeli m a się 
w życiu cel to w arto jest praco
wać i trudzić się, ale też trzeba 
się umieć dostosować do sytuacji. 
Na to pytanie odpowiem gdy 
zdobędę złoto na olimpiadzie. Na 
razie moim sukcesem jest rekord 
życiowy 21,30 cm zdobyty na 
MP w Grudziądzu, oraz mój no
wy dom i moja św ietna rodzina.

RED.: Jak  się zapatru jesz na 
spraw ę dopingu, brania „koksu”?

H.K.: Moim dopingiem jest żo
na, która praw ie po każdych za
wodach mówi, że mogłem być le
pszy, i to mnie mobilizuje. Jeżeli 
jest żona na zawodach to pcham 
dalej. A spraw a „koksu” mam go 
pod dostatkiem  ponieważ można 
go kupić bardzo łatwo w Zdzie
szowicach.

RED.: Na koniec kilka słów dla 
m ieszkańców Twojego m iasta 
Kędzierzyna-Koźla.

H.K.: W szystkim mieszkańcom 
proponuję upraw ianie jakiegokol
wiek ruchu, biegi, skoki, spacery. 
Życie spędzone tylko przy te le
wizorze jest nudne. Na m ini tre 
ningu ruchowym, czy choćby na 
spacerze zawsze można coś cie
kawego zobaczyć lub kogś spot
kać. Ja  spotkałem  swoją żonę na 
przystanku 5 na  MDM-ie, była to 
nasza pierwsza randka. Dlatego 
też ruszajcie się i pozwalajcie na 
to swoim dzieciom, a na pewno 
będzie się wam  żyło łatw iej i 
przyjem niej.

D ziękuję za rozmowę.

Rozm. Zenon Charczuk
I

Druk. K-K 344-91 3.000



Listy do ...

Jest godzina 20.55. Opisuję 
przeżycia związane z jednym  z 
ważniejszych w ydarzeń ostatnich 
dni dla młodzieży — z koncer
tem S tasia Sojki, k tó ry  miał 
miejsce dziś w  „Chem iku”.

Muszę się przyznać, że zaczą
łem słuchać Jego muzyki tydzień 
wcześniej. W ybrałem się na ten 
koncert raczej z ciekawości i — 
praw dę mówiąc — nie ma czego 
żałować.

O godzinie 18.00 kom plet na 
sali. Napięcie rośnie, tu  i ówdzie 
oklaski oczekiwania. I nagle... 
gaśnie św iatło i w ciemnościach 
m ajaczy się biała koszula zdąża
jąca do fortepianu. Burza oklas
ków — tak  to ON. Pierw sza pio
senka — pow italna. Stach śpie
wa: „W itaj Kędzierzynie! (...) Ko
cham  Cię (...) Całują Cię moje 
oczy całują Cię moje usta, cału
ją Cię m oje myśli (...)”. Takiego 
entuzjazm u jeszcze nigdy nie w i
działem. „Burza oklasków ” jest 
tu ta j wyrażeniem  zbyt banalnym . 
I tak  — jak  na  każdym  koncer
cie — piosenka po piosence 
wieńczone są hucznymi braw am i. 
Stachu — swoją niekonw encjo
nalną postawą — pociąga w szy
stkich do czynnego udziału w

WRAŻENIA
Swych piosenkach. Zza kulis w y
chodzi grający na gitarze Janek. 
Tworzą w spaniały duet. Po kilku 
piosenkach Stach w staje, ociera 
pot z czoła i bierze g ita rę  do rę 
ki. I znowu niekończąca się lista 
piosenek. Ludzie wprost szaleją. 
I nadchodzi chwila pożegnania, ale 
pożegnać się wcale nie jest tak 
łatwo, o nie! Staszek i Janek  raz 
za razem  muszą wychodzić na 
scenę, żeby śpiewać, grać... i słu
chać entuzjazm u młodych.

Ale najw ażniejsze jest to, że w 
piosenkach Staszka nie zabrakło 
tem atu Miłości. Zupełnie zaszo
kowało mnie użycie „Hymnu o 
miłości” z trzynastego rozdziału 
Pierwszego Listu św. Paw ła do 
K oryntian. Miłość... tak  bardzo 
Jej teraz brakuje. Dobrze, że 
Stachu o Niej nie zapomina.

Po koncercie — wszyscy galo
pem do Jego garderoby po auto
grafy. Z JEGO zmęczonej 
tw arzy nie schodzi uśmiech. Na 
kartkach  obok Jego podpisu w id
nieje słowo Miłość.

Myślę, że często będę w racał 
myślami do tego koncertu, tego 
Człowieka i Jego muzyki...

Lechu

JA K  SIĘ  L E C Z Y Ć  
NIEKONWENCJONALNIE

ków nie daje skutków  ubocz
nych.

Toteż coraz większa liczba cho
rych, m ając możliwość wyboru 
metod leczenia sięga coraz częś
ciej do tej grupy działań leczni
czych, mimo że niejednokrotnie 
nie oferują one nic więcej, prócz 
w iary w wyzdrowienie i możli
wości wzmocnienia psychicznego 
(ma to jednak sens, gdyż dzięki

tej w ierze i nastaw ieniu psychi
cznemu organizm jest zdolny do 
— odblokowania się — czasami 
naw et bez udziału terapeuty).

Chodzi tu przecież o ten sam 
cel co i medycynie klasycznej: 
niesienie pomocy potrzebującym , 
w oparciu o rzetelną znajomość 
określonych metod i obow iązują
cą zasadę — „prim um  non noce- 
re ”. W następnych artykułach 
zostaną przedstaw ione podstaw o
we metody leczenia niekonw en
cjonalnego.

Róża Dwórznik

Odwrócić tabelę Odra 
Chemik na czele?

W minorowych nastro jach  opu
szczali stadiony Odry i Chemika 
Kędzierzyn - Koźle w ierni k ibi
ce obu drużyn. Obie piłkarskie 
jedenastki zakończyły sezon je
sienny na dolnych miejscach w 
tabeli. III-ligowcy z Kuźniczek 
ostatn i mecz przed w łasną publi
cznością rozegrali 2 listopada, ich 
przeciwnikiem  był zespół P iasta 
Gliwice. Nie dość, że beznadziej
ne widowisko oglądała garstka 
kibiców to na zakończenie Che
micy przegrali z sąsiadem w  ta 
beli. Dla obu drużyn był to bar
dzo ważny pojedynek. P iast Gli
wice miał aspiracje do m iejsca w  
środku tabeli a gospodarze odbi
cie się od dna. Cóż z tego, że 
zm iana tren era  w  połowie roz
grywek spowodowała serię me
czów bez porażki. Dokładnie 4 re 
misy i 2 zwycięstwa, co nie dało 
lepszego miejsca jak 16-te.

Najlepsze mecze Chemicy za
grali z M etalem Kluczbork i U
nią Krapkowice. Oba wygrali. 
P ierw szy 3:1 drugi 2:0. Mobiliza
cja w  meczach derbowych to 
rzecz charak terystyczna jesiennej 
rundy rozgrywek. Szkoda, że ta 
kiej m otyw acji do dobrej gry n a 
sze zespoły nie miały wówczas 
gdy trzeba było mierzyć się z 
.koalicją śląskich drużyn”. Cóż, 
spotkania derbow e rządzą się 
swoimi prawam i.

Kilka słów o zawodnikach. W 
przeciągu całej rundy niestety 
nie można wymienić choć jedne
go gracza, k tó ry  grałby równo 
przez wszystkie mecze. Ale gene
ralnie do udanego sezonu przy

znać się mogą Sierpiński, Sto
braw e, Orłowski i 17-latek Kali- 
ciak. Ten ostatn i zaliczył też 
w stępny staż pracy w reprezen
tacji Polski juniorów  do lat 17. 
N ieudany sezon miał niestety 
król strzelców ligi MW M ariusz 
Sulima. Kilka pierwszych spot
kań  przesiedział na ławce rezer
wowych, potem był „wpuszcza
ny ” w  końcówkach spotkań i 
gdyby nie szczęśliwe gole w je 
go w ykonaniu to nie wiadomo 
czy grałby całe mecze w końców
ce sezonu.

Pozostali zawodnicy III ligi 
Chemika to Mikolaszek, Czerner, 
Gąsior, M atyjaszek, Pakuła, M a
cedoński, Tracz, Fołtyn i Biniec- 
cik Trenerem  jest H enryk Sa
dowski (poprzednio Odra Koźle). 
Podsum owanie sezonu zakończę 
kilkom a zdaniami o drużynie O- 
dry Koźle. K łopoty kadrowe, tre 
nerskie i finansowe nie w płynę
ły na dobrą grę drużyny. P ię tn a
ste m iejsce w  tabeli ligi MW to 
wszystko na co było stać Odrę. 
Jesienią z boiska schodzili głów
nie pokonani choć momentami 
potrafili zagrać dobrą piłkę i co 
ważne am bitnie do końca. Na 
cztery kolejki przed końcem roz
grywek funkcję trenera objął do
świadczony H enryk Świątek, co 
wróżyć może lepszą wiosnę ko
zielskiej Odry. Oby się tak  stało.

Z ostatniej chwili: A-klasowy 
zespół Górnika Kłodnica jeest li
derem po rundzie jesiennej w II 
grupie A klasy.

(P.M.)

CZYTAJĄC
MIĘDZY WIERSZAMI

Gazeta to nie poezja aby ją 
czytać między wersam i, co uczy
nił Pan K erner A ndrzej ( posłu
gując się stylem  autora listu). 
Słowo „odtru tka” w yrw ane z 
kontekstu artykułu, nad którym  
użala się autor listu i wyekspo
now ane w  kontekście - własnych 
m iędzywersowych przemyśleń 
brzm i boleśnie, p o l i t y c z n i e  i a- 
społecznie.

Drogi interlokutorze, zacznij 
czytać nie od treści dom niem a
nych tylko od tego co jest nap i
sane.

kolega z katechezy 
Daniel Nurzyński

P.S. Bez uścisków bo to cza
sem boli.

C I Ę C I A
T rudna sytuacja w oświacie 

jest nie od dziś. Była ona rów 
nież w czasach CRZZ — ZNP w 
latach siedemdziesiątych. Nauczy
ciel wówczas miał do przepraco
w ania tygodniowo 24—26 lekcji. 
Ponadto m usiał za darm o zastę
pować 2 godz. w tygodniu będą
cego na zwolnieniu pracownika. 
Po przepracow aniu 4 godz. za
stępczych otrzym ywał zapłatę za 
1 lekcję. Niepłatne były wycho
w aw stw a, popraw ianie zeszytów, 
kółka zainteresow ań przedm ioto
wych, jak i artystycznych. W 
klasach liczba uczniów przekra
czała czasem 40. Nikt wówczas 
nie strajkow ał, nie ogłaszał akcji 
protestacyjnej. Ojczyzna była w 
potrzebie. Należało pomóc I se
kretarzow i PZPR tow. E. G ier
kowi.

Nauczyciele uczyli -i wychowy
wali dzieci i młodzież zgodnie ze 
swoim sumieniem. Wielu było 
prześladowanych, przesłuchiw a
nych przez funkcjonariuszy MO, 
więzionych, pozbawionych praw  
nauczania.

NSZZ „Solidarność” Pracow ni
ków Oświaty i W ychowania w 
Kędzierzynie - Koźlu nie podzie
la cięć budżetowych, ale jeżeli 
one są konieczne, gdyż inaczej 
nie można wybrnąć z trudnej sy
tuacji, w  jakiej znajduje się nasz 
kraj, musimy się -z tym  pogodzić. 
W klasach młodszych można było 
ograniczyć lekcje, gdyż było ich 
tygodniowo dość dużo. Ubolewa
my nad klasam i starszym i; ogra
niczeniem lekcji fizyki, chemii, 
historii.
Wierzymy, że sytuacja w oświa

cie się zmieni. Koleżanki i Kole
dzy — dziś kiedy mamy wolną 
Polskę, musimy poświęcić wszel
kie siły, aby nadal uczyć i w y
chowywać dzieci i młodzież. „Oj
czyzna jest w potrzebie” i na le 
ży na jej „ołtarzu” ofiarow ać 
pracę, zaangażowanie dla dobra 
dzieci, gdyż „takie będą Rzeczy
pospolite, jakie młodzieży cho
w anie”.

Uczmy dzieci pracy i poświę
cenia dla wolnej i niezależnej 
Polski.

S tanowisko Komisji Zakłado
w ej NSZZ „Solidarność” Pracow 
ników Oświaty i W ychowania w 
Kędzierzynie - Koźlu wobec 
trudnej sytuacji w oświacie.

JAK GRAJĄ 
SIATKARZE...?

W kratkę. P ierw szy mecz w y
grywają, drugi przegryw ają. Tak 
było w Kazim ierzu i Szczecinie 
oraz u siebie w  meczach z Reso- 
vią Rzeszów. N ajpierw  gładkie 
3:0 w dobrym stylu, i przy peł
nych trybunach, co należy uznać 
za sukces. Braw a należą się or
ganizatorom  za bardzo dobrą o- 
praw ę w idowiska — włącznie z 
krótkim i w ystępam i dziewcząt. 
Drugi mecz z Resovią Rzeszów 
retransm itow ało Polskie Radio w 
Opolu. K om entatoram i byli Le
szek Opałacz i S tefan Skrzypec- 
ki.
Dotychczasowe mecze I-ligowego 
Chemika Kędzierzyn-Koźle.

Górnik Kazim ierz — Chemik 
1:3 i 3:0.

Chemik — Resovia Rzeszów 
3:0 i 1:3.

S tal Stocznia Szczecin — Che
mik 2:3 i 3:0.

Legia W arszawa — Chemik 
3:2 i 3:1. (P.M.)

SPORTOWOŚCl
m a r a t o n

210 uczestników stanęło na 
starcie VI Odrzańskiego M arato
nu Przyjaźni, który odbył się 11 
listopada w Kędzierzynie. Wśród 
wielu am atorów  biegania z k ra
ju były także ekipy z Ukrainy, 
Czechos łowacji i Rosji. Bieg 
przy zimnej i w ietrznej pogodzie 
odbywał się na atestow anej t r a 
sie przez PZLA, przebiegającej 
ulicam i Kędzierzyna, Cisowej i 
Lenartowie.

Od startu  prowadziła 9-osobo- 
wa czołówka, na czele k tórej 
biegł ubiegłoroczny zwycięzca 
warszawskiego M aratonu Pokoju 
— Krzysztof Niedziółka. Po efek
townym  finiszu on też jako p ier
wszy m inął linię mety. Czas zwy
cięzcy 2:21,22 sek. Krzysztof Nie
dziółka przyjechał do Kędzierzy- 
na-Koźla z Olsztyna gdzie rep re
zentuje barw y tam tejszej G w ar
dii Olsztyn. Drugi na mecie Zdzi
sław  Udowieni to reprezentant 
S tartu  Silnowo. Stanisław  Cem- 
brzyński, k tóry  był trzeci na  m e
cie przyjecał z Olkusza.

Wśród pań pierwsze miejsce 
zdobyła Anna Solecka z Ko
lejarza Katowice. Je j w ynik to

czas 2:49,17 sek. Drugie miejsce 
zajęła Maria Kawiorska z Pszcze
wa. Trzecie — Izabela Mendrek 
z Olkusza.

Najstarszym uczestnikiem ma
ratonu był 67-letni Roman Firlik 
z Unii Swarzędz, który ukończył 
bieg na 135 miejscu.

Znakomicie radził sobie rów
nież startu jący na wózku inwa
lidzkim Ryszard Moryc ze Star
tu Katowice, który dotarł na me
tę na wysokiej 48 pozycji. W su
mie im prezę należy uznać za u- 
daną i atrakcyjną choćby pod 
względem nagród dla zwycięzców 
i uczestników biegu. Dodajmy 
jeszcze, że tegorocznemu marato
nowi pa tronował Prezydent Mia
sta — Mirosław Borzym.

(m.s.)

Podczas imprezy odbyło się lo
sowanie kuponów konkursowych 
z październikowego numeru ga
zety. Nagrodą był RADIOMAG
NETOFON. Szczęśliwym posiada
czem został mieszkaniec Kędzie
rzyna STANISŁAW KOT. Gratu
lujemy.

SZYBCIEJ A JEDNAK WOLNIEJ
O potrzebie czynnego wypo

czynku chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać. Jedną z takich 
form  jest niew ątpliw ie tu rystyka 
kolarska. Może lepsze jest okreś
lenie tu rystyka rowerowa, gdyż 
„kolarska” może m ylnie kojarzyć 
się z jazdą wyczynową. A w 
gruncie rzeczy chodzi o spokojną 
jazdę w czasie której można cie
szyć się pięknem natury , podzi
w iać krajobrazy, a przede wszy
stkim  oddychać świeżym powie
trzem.

Szybciej niż na piechotę a wol
niej niż samochodem. Tak można 
by w największym  skrócie scha
rakteryzow ać zalety tej formy
turystyki.

Wychodząc naprzeciw  nielicz
nej jeszcze grupie miłośników 
dwóch kółek, powołano w m arcu 
tego roku przy PTTK w naszym 
mieście Klub Turystyki K olar
skiej. Zrzesza on 30 członków 
i jest o tw arty  dla wszystkich za
interesowanych. Spotkania odby
w ają się raz w miesiącu w 
SIT  PChem, o czym zaw iadam ia
ją p lakaty rozwieszone w wielu 
punktach miasta.

A ktualnie ogłosiliśmy konkurs 
na nazwę K lubu. Nagrodą dla 
zwycięzcy będzie kom plet sakw 
rowerowych — w ażny elem ent e- 
kw ipunku tu rysty  kolarza.

Jako stosunkowo młoda orga
nizacja nie mamy jeszcze w  peł
ni wypracowanego stylu pracy. 
Możemy jednak zapewnić o o- 
tw arciu na wszelkie pomysły po-

ROWEROWCY c.d.
zwalające na skuteczne propago
w anie czynnego wypoczynku.

Klub będąc kontynuatorem tra 
dycji i pracy Komisji Turystyki 
Kolarskiej Zarządu Oddziału 
PTTK  będzie organizował 2 tra 
dycyjne imprezy. Są to: „Wiosen
ny Młodzieżowy Rajd Kolarski” 
(w przyszłym roku będzie to już 
17-ty) oraz rajd  o nazwie „Pożeg
nanie la ta” (odbyło się ich 7). W 
zależności od zainteresowania bę
dziemy szukali różnych form 
wspólnego upraw iania tego typu 
turystyki.

W czasie wędrówek kolarskich 
istnieje możliwość zdobywania 
odznak. Oprócz wspomnianej Ko
larskiej Odznaki Turystycznej w 
naszym  województwie istnieją 
jeszcze: „Dookoła woj. opolskie
go” oraz „Znam Ziemię Opolską”. 
Zdobywanie tych ciekawych od
znak polega na odwiedzeniu wy
znaczonych miejscowości naszego 
pięknego regionu i potwierdzeniu 
tej bytności pieczątką dowolnej 
instytucji. Trasy tych wędrówek 
opracowali doświadczeni koledzy, 
a zdobywanie tych odznak poz
woli na poznanie ciekawych 
miejsc i zabytków woj. opolskie- 
go.

Oczywiście wszelkich informa
cji na ten i inne interesujące te 
m aty można uzyskać na zebra
niach Klubu.

A więc do zobaczenia na ko
larskich trasach.

Prezes
Klubu Turystyki Kolarskiej

Wystrzelana grochówka
Dnia 19.10 br. w Kędzierzynie- 

-Koźlu na strzelnicy wojskowej 
„za O drą” odbyły się XIV Zawo
dy Strzeleckie. Uczestniczyły w 
nich drużyny reprezentujące kę- 
dzierzyńskie szkoły ponadpodsta
wowe i zakłady pracy. Wśród 
szkół, najlepsza była drużyna Ze
społu Szkół Technicznych w Bla
chowni, reprezentow ana przez u- 
czniów: Leszka Głowackiego,
M arka Bodynek i Tomasza Łuca. 
Indywidualnie pierwsze miejsce 
zajął reprezentant kędzierzyń- 
skiego Liceum Ogólnokształcące
go - Jacek Starostka. Kolejno w 
klasyfikacji szkół po ZST w Bla
chowni były: LO Kędzierzyn,
ZSZ ZA Kędzierzyn, ZSZ im. 
Powstańców  Sl.

Drużyny z poszczególnych za
kładów pracy były podzielone na 
grupę żeńską i męską. N ajspraw 
niej strzelały panie z Banku 
Przemysłowo - Handlowego, czy
li: K rystyna Krewozyk, Renata 
Mrozik i K rystyna Rokita. Re
prezentantki banku otrzym ały 
puchar , ufundow any przez P re
zydenta Miasta Kędzierzyna-Koź-

la. Następnym i w kolejności dru
żynami żeńskimi były: drużyna 
Urzędu Miejskiego i Okręgowej 
Dyrekcji CPN. Indywidualnie 
pierwsze miejsce wśród kobiet 
zajęła K rystyna Rokita.

Natom iast zwycięzcy wśród 
drużyn męskich reprezentowali 
Żeglugę na Odrze. Do nich nale
żeli: Tadeusz Czechowski, Krzy
sztof Gwiżdż i Bogdan Świerc. 
Poza tym  kolejno byli: MPK Kę
dzierzyn - Koźle, Elektrownia 
Blachownia, Urząd Mejski K-K i 
PTHW  K -K . Indywidualnie naj
lepszy był pan Jan  Ciwiński re
prezentujący kędzierzyńsko - ko
zielskie PTHW.

Drużyny uczestniczące w zawo
dach już dziś zadeklarowały 
swój udział w następnych roz
grywkach. A trakcją zawodów by
ła grochówka.
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