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Późnym wieczorem, przed sklepem 
nocnym przy ulicy Głowackiego, stało 
kilku mężczyzn. Nie byli tam dlatego, że 
akurat przywieźli towar do sprzedaży 
„spod lady". Większość z nich właśnie 
o tej porze odczuwa silną potrzebę wy-
picia czegoś mocniejszego. 

Z poderżniętym 
g a r d ł e m 

W ten sposób nie dopuszczają 
do kaca i bólu głowy.Wśród nich 
znaleźli się dwaj Cyganie i Polak. 
Nie przyszli jednak tutaj, by zro-
bić spóźnione zakupy. Przyszli 
tutaj w poszukiwaniu „jelenia". 

Około godziny 23.00 pod sklep 
przyszedł 34 letni mężczyzna. 
Chciał kupić kilka piw i wino. Sto-
jący niedaleko Cyganie wyczuli 
w nim ewentualnego sponsora. 
Przekonał ich o tym wygląd czło-
wieka. Na szyi miał ciężki i gruby 
srebrny łańcuszek,ubrany był 
w skórzaną kurtkę. 

Niestety w dzisiejszych cza-
sach ciężko jest znaleźć kogokol-

wiek gotowego bezinteresownie 
wydać pieniądze. Doszło do awan-
tury, którą przerwali patrolujący 
okolicę policjanci. Wszyscy nocni 
klienci rozeszli się. 

Po odejściu policjantów, 
wspomniana trójka ponownie 
przyszła pod sklep. Nie znaleźli 
jednak nikogo od kogo mogliby 
wyciągnąć pieniądze. Pobiegli 
więc za mężczyzną, którego wcze-
śniej zaczepiali. On, nieświadom 
grożącego mu niebezpieczeń-
stwa, szedł do domu przez park 
przy ulicy Świerczewskiego. 

dokończenie na str. 4 

Człowiek, 
k t ó r y 

o s z u k a ł 
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Fot. Jerzy Stemplewski 
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Najprościej pozamykać, zlikwidować 
dze winny się znaleźć w budżecie 

b u d ź e t W b a r d z o m a l y i z e m t ó e 
nie być pieniędzy np. na kulturę 

stwa naszego miasta, gdyby^tycb pie-
niędzy brakło. Przecież każdy zdro 
womyślący ratownik,załadneoczy 
nie będzie brał odpowiedzialności za 
l u d z i wypoczywających nad woda-
mi T e r m a l n e diety i karty prze-
jazdu należą się, bez łaski. Juz me 
mówię o nowoczesnym sprzęcie, bez 
którego szybkie i sprawne ratowanie 
tonącego jest niemożliwe. Ja jestem 
dobrej myśli i mam nadzieję, iz nasi 
radni wiedzą, co to jest niesienie po-
mocy. W innym przypadku odwoła-
my się do społeczeństwa i mediów, 
z apelem w tej sprawie. Najprościej 
jest wszystko pozamykać, zniszczyc, 
a potem biadolić. 

- Jesteś znanym obywatelem 
naszego miasta, aktywnym spo-
łecznikiem. Jak według ciebie, 
tacy ludzie są szanowani w urzę-
dach, instytucjach, klubach spor-
towych. 

- Ze smutkiem stwierdzam, iż 
człowiek im więcej się poświęca dla 
sprawy, tym niejednokrotnie jest cię-
żarem dla instytucji. To, że jako je-
den z pierwszych otrzymałem tytuł 
zasłużonego dla kultury fizycznej 
i sportu, o niczym nie świadczy. Na-
wet na mecze do hali sportowej nie 
jestem na tę legitymację wpuszcza-
ny. Co jest ewenementem w skali 
kraju. Chcę być dobrze zrozumiany, 
nie chodzi o 10 zł, chodzi o zasady. 

- Dziękuję za rozmowę. Życzę 
kolejnych lat społecznej i spokoj-
nej pracy. 

W poniedziałek, 27.01. 1997 r. 
odbyło się zebranie sprawozdawczo 
- wyborcze MMKS - u. Obecny był 
przew. Rady Miejskiej Emil Matu-
szyk, prezydent Mirosław Borzym, 
kier. Wydz. Inicjatyw MiejskichDa-
e i e l Nurzyński, kier. Wydz. Oświa-
ty S t a n i s ł a w Biernat oraz członko-
wie założyciele MMKS i sympatycy 
sportu z miasta. 

Po przedstawieniu sprawozda-
nia z działalności Klubu oraz dysku-
sji, Komisja rewizyjna poprosiła 
o udzielenie absolutorium ustępują, 
cemu Zarządowi. Najbardziej zasłu-
żeni trenerzy i instruktorzy otrzy-
mal i z rąk Emila M a t u s z k a 
podziękowanie za wkład w rozwój 
sportu dzieci i młodzieży. Wyróż-
nienia otrzymali: dotychczasowy 
Prezes MMKS Piotr Pietrzyk oraz 
trenerzy: Sabina Kisielewska, 
Antoni Wiśniowski, Andrzej Sta-
rostka, Sławomir Kowalik, Wik-
tor Sobierajski, Agata Skorulska, 
Józef S zymura , Tomasz Zioło, 
Marek Skrzydlewski , Zbigniew 
Urych. 

Po otrzymaniu absolutorium, 
stary zarząd ustąpił i nastąpiły wy-
bory. Nowym prezesem został Ma-
rek Skrzydlewski , wiceprezesem 
ds. szkolenia Locjami Krakowczyk, 
a wiceprezesem ds. organizacyjnych 
W i k t o r S o b i e r a j s k i . Wypada 
życzyć nowemu Zarządowi wszyst 
kiego dobrego i samych trafnych 
decyzji dla rozwoju sportu dziec: 
i młodzieży w tym mieście. 

Zenona Kuś 

W podstawówkach 
Pierwszy kontakt dzieci z kwalifi-

kowanym sportem, ma zwykle miejsca 
w szkołach podstawowych. Na róż-
nych zawodach sportowych sprawdza 
swoje możliwości, rozbudza zaintere-
sowanie określonymi dyscyplinami. 
W K-K mamy 20 szkół podstawowych. 
Istnieją możliwości sportowej rywali-
zaqi w wydaniu miejskim, lokalnym. 
Prawie nie ma tygodnia, by w mieście 
nie odbywały się jakieś międzyszkol-
ne zawody sportowe - turnieje. A oto 
kilka przykładów imprez sportowych 
z ostatnich tygodni. 

11 grudnia 1996 r. - Szkoła Pod-
stawowa Nr 3 organizowała Mistrzo-
stwa miasta w minikoszykówce dziew-
cząt". Zawody wygrał zespół SP 19 
przed SP 3 i SP 1. W ostatnich trzech 
latach w tych zawodach zwyciężał 
zespół SP 3. 

16 grudnia 1996 r. - odbyły się 
„Mistrzostwa K-K w piłce ręcznej 
dziewcząt starszych". W rozgryw-
kach, systemem każdy z każdym 2 x 
10 min. udział brało 5 zespołów uzy-
skując następujące lokaty: 1). SP 1,2). 
SP3,3). SP 11,4) SP 6, 5) SP 7. 

15 stycznia 1997 r. - SP 3 organi-
zowała mistrzostwa miasta w „Błękit-
nej sztafecie" i „Złotym krążku". 

nej. 
Mistrzostwa przeprowadzone 

zostały na strzelnicy KS LOK „Instal" 
Opole w dniu 24 - 25.01.97 r. Kędzie-
rzyn-Koźle reprezentowane było 
przez zawodników MMKS - u oraz 
KS LOK „Sparta". 

W konkurencji pistolet pneuma-
tyczny młodzików Jan Fogel 
(MMKS) zajął II miejsce, a Przemy-
sław Drozd, był trzeci. 

W konkurencji karabin pneuma-
tyczny młodzików Dawid Wietrzy-
kowski (MMKS) zajął III miejsce. 

W konkurencji pistolet pneu-
matyczny juniorów młodszych 

W „Błękitnej sztafecie" zespoły 
uzyskały następujące lokaty: 1) SP 5, 
2) SP 19, 3) SP 3, 4) SP 2. W „Złotym 
krążku" sklasyfikowano 2 zespoły. 
I miejsce - SP 3, II - SP 19. 

W rozegranej konkurencji indywi-
dualnej jazdy szybkiej na lodzie chłop-
ców górowali chłopcy ze SP 3, zwycię-
żył Szymon Szymański. 

17 stycznia 1997 r. - SP 3 była 
organizatorem „Mistrzostw K-K w jeź-
dzie szybkiej na lodzie dziewcząt 
i chłopców". Wśród dziewcząt zwycię-
żył I zespół SP 3 (1 m-ce) przed II ze-
społem SP 3 (2 m-ce), SP 5 (3), SP 19 
(4), SP2 (5). 

W klasyfikacji indywidualnej trzy 
pierwsze miejsca zajęły dziewczęta z I 
zespołu SP 3: Małgorzata Płaczko, 
Magda Urbanowska, Maria Rusin. 

Wśród chłopców z klas ósmych, w 
klasyfikacji końcowej, drużyny zajęły 
miejsca: 1) SP 3 (zesp. I), 2) SP 6, 
3) SP 2, 4) SP 3 (zesp. II), 5) SP 19, 
6) Spll. 

W klasyfikacji indywidualnej chłop-
ców o mistrzostwo miasta w jeździe 
szybkiej zwyciężył Arek Kamiński (1) 
- SP 3 (I zespół) przed Danielem Kuh-
nelem (2) - SP 6 i Krystianem Hud-
kiem (3) - SP 3 (I zesp.). TAP 

W konkurencji karabin pneuma-
tyczny juniorów młodszych Sławo-
mir Walisko zajął II miejsce, 
a Adam Młocek III, obaj „Sparta". 

W konkurencji karabin pneuma-
tyczny juniorów Mariusz Noworzy-
łow KS LOK „Sparta", był drugi. 

W mistrzostwach wzięło udział 
7 klubów woj. opolskiego, tj. „Gwar-
dia", „Energetyk", „Instal" Opole, 
„Iskra" LOK Nysa, „Odlewnik" LOK 
Ozimek oraz MMKS i KS LOK „Spar-
ta" K-K. Zwycięzcy otrzymali dyplo-
my oraz tytuły mistrzów i wicemi-
strzów OZSS Opole. 

A. Starostka 
- ' V i • I - ' v » I > t 

Wystrzałowe pozycje 
Indywidualne Mistrzostwa Paweł Zdon, z KS LOK „Sparta", 

OZSS Opole w broni pneumatycz- był drugi. 

Mieszkający w naszym mie-
ście Marek Chodakowski jest siat-
karzem MMKS-u uczącym się 
obecnie w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Rzeszowie. Jako 
reprezentant Polski kadetów, 
zdobył wraz z kolegami, awans do 
finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy. 
Korzystając z jego 
krótkiego pobytu 
w rodzinnym mie-
ście zadaliśmy mu 
kilka pytań. 

Piotr Warner; -
Jak się zaczęła two-
ja przygoda z siat-
kówką? 

Marek Chodakowski: - Było to 
w trzeciej, albo w czwartej klasie 
szkoły podstawowej. Mój ojciec jest 
trenerem siatkówki (trener MMKS -
u -przyp. autor.), więc oczywiste, 
że i ja połknąłem bakcyla. 

- Jak znalazłeś się w SMS, 
w Rzeszowie? 

- Aby dostać się tam trzeba speł-
niać dwa kryteria: mieć ponad dwa 
metry wzrostu lub być w kadrze Pol-
ski. Wysokich chłopaków uczą nie-
kiedy siatkówki od podstaw, nato-
miast tacy jak ja - niscy (195 cm) 
muszą umieć już dobrze grać. 

- Jak wygląda twoje życie 
w Rzeszowie? 

- Mieszkam w internacie. 0 7.15 
mamy pobudkę, później śniadanie, 
lekcje i jedziemy na stadion na 
2 - godzinny trening. Po treningu 
obiad, znowu lekcje i następny tre-
ning. Szkoda tylko, że musimy dużo 
czasu (ok. 2 godz. dziennie) poświę-
cać na przejazdy po mieście. Prze-
rabiamy w szkole program niepu-
blicznego liceum, lecz gdy jest taka 
potrzeba, to chodzimy do szkoły 
nawet w soboty. Wynika to ze spo-
rtowego profilu. W pierwszym pół-
roczu mieliśmy więcej nauki, gdyż 
później mieliśmy do rozegrania 
ważne zawody. 

- Jak wyglądają przygotowa-
nia do Mistrzostw Europy ł 

- Nasza grupa została podzielo-
na na dwie części. Jedni będą się 

przygotowywać w Rzeszowie, a dru-
dzy w Cetniewie. Na mojej pozycji 
(odbierający zagrywkę) o 4 miejsca 
w kadrze na Słowację walczy 7 za-
wodników. 

- Opowiedz, jak przebiegał 
turniej eliminacyjny w Bułgarii? 

- Nasza podróż była z przygoda-
mi. Odlecieliśmy z opóźnieniem, la-
taliśmy długo nad Sofią, a gdy zaczy-
nało brakować paliwa, to skierowali 
nas do Płowdiw. Potem podróż au-
tobusem do Dimitrowgradu i mie-
szkanie w hotelu, w którym czasem 
bywa woda. W pierwszym przegra-
nym meczu z Niemcami grałem 
w dwóch setach. Myślę, że Niemcy 
byli do pokonania, lecz my nie 
pokazaliśmy całych naszych umie-
jętności. W następnym meczu, 
z Danią, nie grałem, gdyż trener nie 
robił żadnych zmian. W dramatycz-
nym meczu z Bułgarią, grałem 
w jednym secie. Musieliśmy wygrać 
mecz bez straty seta, a tymczasem 
przegrywaliśmy już 11:0. Seta jed-
nak wygraliśmy do 14. 

- W jakich Innych taraiejacli 
grałeś jeszcze jak© reprezentanl 
krajna? 

- Pierwszy mój turniej, to by] 
puchar Belgii, w naszej kategorii 
wiekowej. Grałem tam w pierwszej 
szóstce i turniej ten wygraliśmy 

P o k o n a l i ś m y tam 
Niemców, Francuzowi 
Belgów. Był to mój naj-
większy sukces i jedno-
cześnie mój pierwszy 
start w reprezentacji. 
Poza tym grałem w tur-
nieju w Finlandii, we 
Włoszech . Mogę po-
chwalić się, że porażka 

z Niemcami na turnieju w Bułgarii 
była pierwszym przegranym me-
czem naszej reprezentacji kade-
tów. Wśród kadetów jesteśmy skla-
syfikowani na pierwszym miejscu 
w Europie. 

- Jak w idz i sz swoja przy-
szłość? 

- Po skończeniu szkoły chciał-
bym studiować. Natomiast jako cel 
sportowy, to na pewno gra w Mosto-
stalu Z.A. w najwyższej klasie roz-
r ywkowe j , może o medale. Na razie 
jednak czeka mnie ciężka praca, aby 
zakwalifikować się do*kadry na tur-
niej Mistrzostw Europy w Słowacji. 

- Życzymy medalu i umawia-
my się na następną rozmowę, po 
Mistrzostwach Eeropy. 

A potem grać 
w Mostostalu.... 

T.Witko: - Ostatnie posiedze-
nie Zarządu poświęciliście przy-
jęciu planu pracy na br. Założe-
nia są bardzo ambitne. 

S.Wolkiewicz: - Okres zimowy 
poświęcamy szkoleniu. Prowadzi-
my naukę pływania dla dzieci, kurs 
na ratownika młodszego i ratowni-
ka wodnego oraz treningi dla szero-
kiej kadry ratowniczek i ratowni-
ków. W marcu czeka nas wyjazd na 
zawody ratownicze do Częstocho-
wy, natomiast w maju, my jesteśmy 
organizatorami tej rangi zawodów. 
Potem czekają nas przygotowania 
do mistrzostw Polski, które prawdo-
podobnie odbędą się pod koniec 
czerwca w B.-Białej. Oprócz nurtu 
szkoleniowego, szerokim frontem 
chcemy wejść w przygotowania ką-
pielisk na okres letni. Chcielibyśmy 
uruchomić trzy lub cztery - na Dę-
bowej, jedno w Januszkowicach. 
Bliżej chcemy się przyglądnąć gli-
niankom w Rogach, Miejscu Kło-
dnickim, na Kuźniczkach i trójkącie 
na Piastach. W tych miejscach za-
mierzamy prowadzić lotne patrole. 
W planie zawarliśmy także organi-
zację Dnia Dziecka, Dni Ratownika. 
Jesteśmy gotowi na organizację im-
prez dla załóg pracy - na Dębowej, 
po wcześniejszym ustaleniu zasad. 

- Przyjęcie takiego zakresu 
zadań wymaga sporych zasobów 
finansowych. 

- Szereg prac tzw. przygotowaw-
czych ratownicy wykonają społecz-
nie, w ramach szkolenia. Na dyżu-
ry, zakup sprzętu ratowniczego, 
paliwa do motorówek, karty przeja-
zdu, diety dla ratowników, pienią-

Ze Stanisławem Wolkiewiczem - wiceprezesem Oddziału Terenowego 
iVOPR w K-K, rozmawia Tadeusz Witko. 



DZIEŃ PIERWSZY 
W sobotę, kilka minut po 9.00, 

wiceprezes klubu sportowego 
Jarand" Leszek Tymora, uroczy-
ście rozpoczął turniej. Drogą losowa-
iia, dwanaście szkół podzielono na 
:ztery grupy trzyzespołowe. Druży-
ay miały grać systemem każdy z każ-
iym, a zwycięzcy awansowali do roz-
grywek finałowych. Tam w grupie 
czteroosobowej również grano syste-
mem każdy z każdym. GRUPA I 

W grupie tej w pierwszym meczu 
zagrały SP 19 i SP 7. Mecz wygrała 
dziewiętnastka 2:0. Składy zespołów: 
SP 19: Arkadiusz Hudzik, Marek 
Jona, Wojciech Kwinta, Jakub 
Filandt, Marek Lipa, Grzegorz 
Galara. Piotr Słowik, Tadeusz Za-
drożny, Adam Rutkowski, Łukasz 
Chmielewski, Tomasz Adamczyk, 
opiekun Jan BułkoskL SP 7: Mar-
cin Nojman, Przemysław Banie, 
Alan Dziewit, Seweryn Liszok, 

Halowy turniej piłki 
szkół podstawowiil 
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nożnej 
(c.d. ze str. 13) 

Smykała, Krzysztof Sałek, Paweł 
Wieczorek, opiekun Tadeusz Wali-
gura. W spotkaniu o drugie miejsce 
w grupie, SP 3 wygrała z SP 13,2:1. 

Grupa III 
W pierwszym meczu SP 1 prze-

grywa z SP 11, 0:3. Składy: SP 11: 
Paweł Gliński, Adam Stachoń, To-
masz Palacz, Radosław Małolep-
szy, Leszek Pietrzak, Dariusz Tom-
tała, Paweł Korcz, Szymon Gurgul, 
Artur Dura, Adam Chabiczak, Woj-
ciech Poszelężny, opiekun Woj-
ciech Zyskowski. Spotkanie pomię-
dzy SP 1 i SP 5 było meczem w którym 
zdobyto najwięcej bramek, bo aż 8. 
Mecz wverali zawodnicy iedvnki 6:2. 

Radosław Leśniewski, Sebastian 
Kramosz, Artur Godzwan, Marcin 
Majdak, Michał Wojtowicz, Mar-
cin Mazur, opiekun Jadwiga Jaku-
biec. W drugim meczu tej grupy SP 7 
przegrała z SP 18, 0 : 2. Skład zespo-
łu SP 18: Sebastian Kurczok, 
Damian Majnusz, Marcin Kapica, 
Marcin Kaszta, Marek Lucyga, 
Adrian Kubina, Rafał Beer, To-
biasz Masztalerz, Paweł Stańczyk, 
opiekun Beata Świerzyńska. W me-
czu, który decydował o awansie do fi-
nału, SP 19 zremisowała 1:1 z SP 18, 
i o awansie rozstrzygały rzuty karne, 
które lepiej wykonywali zawodnicy 
dziewiętnastki. 

Erapa i 
W pierwszym meczu tej grupy SP 

12 pokonała 3:0 SP 3. Składy drużyn. 
SP 12: Michał Janiszewski, Adam 
Świstek, Piotr Worobiec, Michał 
Korecki; Tomasz Pindyk, Krzy-
sztof Zybul, Paweł Okieński, Jaro-
sław Słowiński, Szymon Dudkie-
wicz, opiekun Marek Rak. SP 3: 
Jacek Firn, Rafał Olejnik, Marcin 
Niemiec, Dawid Czarnecki, Bartek 
Rusin, Robert Koselak, Bogdan 
Dzwonkowski , Piotr Stanisz, 
Adam Nowak, Piotr Wawrzyszek, 
opiekun Jacek Radłowski. W dru-
gim meczu spotkały się SP 12 i SP 13. 
Wygrała dwunastka 4:0 zapewniając 
sobie awans do finału. SP 13 grała w 
składzie: Krystian Szczęsny, Kamil 
Jakubczyk, Piotr Kubuś, Sylwester 
Hansy, Mateusz Pander, Tomasz 

Skład SP 5: Bartek Zemlak, Michał 
Żymała, Piotr Pawlik, Paweł Gra-
barek, Artur Kunc, Piotr Czubski, 
Paweł Melich, opiekun Janusz Cie-
chanowski. W ostatnim meczu jede-
nastka wygrała 1:0 z piątką. Awans 
do finału zdobyła SP 11. 

Grupa IV 
W meczach tej grupy padła tylko 

jedna bramka, a strzelili ją zawodni-
cy SP 16 w meczu z SP 10. Pozostałe 
dwa spotkania zakończyły się bez-
bramkowymi remisami. Awans do 
finału zdobyła szesnastka. Skład: 
SP 16: Grzegorz Cyrys, Artur Bier-
nat, Tomasz Widurski, Rafał Ma-
tias, Szymon Jędrzejas, Łukasz 
Jońca, opiekun Ewa Sobiesier-
ska. SP 6: Paweł Wąsik, Adrian 
Kołdyka, Adam Pędzich, Jacek 
Kuczok, Rafał Jęczmyk, Krzy-
sztof Pyć, Damian Winkiewicz, 
Arkadiusz Szewerda, Karol Po-
wierski, opiekun Sławomir Smę-
tek. SP 10: Marcin Żebrowski, Ar-
kadiusz Wawrzyniak, Dariusz 
Baran, Arkadiusz Przewieśnik, 
Łukasz Chatys, Paweł Mrozow-
ski, Marcin Kuźmicz, opiekun 
Dariusz Filipowicz. 

Finał 
Pierwsze dwa mecze finału były 

bezbramkowe. SP 16 z SP 12, i SP 11 
z SP 19. W trzecim spotkaniu jedena-
stka rozstrzelała szkołę ze Sławięcic 
(SP 16). Wygrała 4:0, a bramki strze-
lili Małolepszy i Poszelężny, po 2. 

Następne dwa spotkania pomiędzy 
SP 12 i SP 19, oraz SP 16 i SP 19 
zakończyły się znowu bezbramko-
wymi remisami. W ostatnim spotka-
niu grały dwie najlepsze drużyny 
turnieju - do tej pory obie nie straciły 
nawet bramki. W tabeli prowadziła 
jedenastka, której do wygrania tur-
nieju wystarczył w tym meczu remis. 
Jednak na kilkadziesiąt sekund przed 
końcem spotkania, przy wykopie pił-
ki przez bramkarza dwunastki 
Michała Janiszewskiego, błąd 
popełnia jego vis a vis, pozwalając się 
przelobować. Bramka na wagę zwy-
cięstwa w turnieju. 

Po tym spotkaniu, podsumowa-
nie pierwszego dnia turnieju i rozda-
nie nagród. Piękne stroje sportowe 
Adidasa trafiają w ręce młodych pił-
karzy. Przyznano też nagrody indy-
widualne: najlepszy bramkarz - Mi-
chał Janiszewski, najlepszy technik 
- Arkadiusz Hudzik, najlepszy strze-
lec - Leszek Pietrzak - 3 bramki (po 
egzekowaniu rzutów karnych, gdyż 
aż pięciu zawodników miało na kon-
cie po trzy trafienia). Organizatorzy 
przyznali też nagrodę niespodziankę 
Łukaszowi Zadorożnemu (SP 19). 

DZIEŃ DRUGI 
Drugiego dnia zawodów, gdy 

w szranki stanęły roczniki 1983/84 
oprócz szkół z naszego miasta udział 
wzięła też Szkoła Postawowa ze Sta-
rej Kuźni. Jak się okazało z niezłym 
skutkiem. System eliminacji taki sam 
jak w sobotę. 

Grupa I 
Już w pierwszym spotkaniu 

zagrały ze sobą dwie najlepsze dru-
żyny tej grupy. Atakowali zawodni-
cy jedenastki, a bramki zdobywali 
przeciwnicy. SP 11 - SP 6,0:2. W na-
stępnym spotkaniu siódemka poko-
nuje szóstkę 1:0 i zapewnia sobie 
awans do finału. W trzecim spotka-
niu SP 11 pokonuje SP 7, 5:0. Składy 
zespołów: SP 6: Dariusz Genera, 
Adam Burak, Marcin Fulczyk, 
Tomasz Chrzanowski, Michał 
Trzepaczyński, Łukasz Janowski, 
Mirosław Fiedura, Paweł Franci-
szkiewicz, opiekun Sławomir Smę-
tek. SP 11 Artur Ostrowski, Michał 
Węgrzyn, Maciej Ochał, Mariusz 
Niwa, Daniel Macanko, Tomasz 
Konieczny, Paweł Barczak, Piotr 
Poźniak, Przemysław Stolarczyk, 
opiekun Wojciech Zyskowski. SP 7: 
Kazimierz Szpakowski, Wojciech 
Szargut, Krystian Blad, Marek Hu-
tyra, Marek Rzodeczko, Łukasz 
Simieniec, Michał Szmit, opie-
kun Jadwiga Jakubiec. 

Grupa BE 
W grupie tej swoje umiejęt-

ności prezentowali goście ze 
Starej Kuźni. Wygrali oni pierw-
sze spotkanie z SP 3, 2:1. Skła-
dy: Stara Kuźnia: Robert Piwo-
war, Marcin Kusiak, Daniel 
Filcek, Rafał Jucha, Łukasz 
Sobczyk, Tomasz Cetkowski, 
Michał Piwowar. SP 3: Tomasz 
Wójtowicz, Marcin Szym-
czak, Rafał Grabowski, Ro-
man Grund, Łukasz Telega, 
Krzysztof Hyliński, Andrzej 
Lorenz, Dawid Kusz, Mariusz 
Kuklo, Krystian Hucik, Piotr 
Kuskowski, opiekun Jacek 

Radłowski. W drugim meczu Stara 
Kuźnia pokonała SP 9,2:0 i zapewni-
ła sobie udział w finale. Skład SP 9: 
Adam Pietrzak, Adam Zbroja, 
Łukasz Mitura, Mateusz Hałam-
biec, Piotr Gojec, Grzegorz Kar-
kosz, Andrzej John, opiekun D. 
Krzyżyk. W ostatnim meczu grupy 
II trójka wygrała z dziewiątką 1:0. 

Grupa III 
W tej grupie padło najwięcej 

bramek, bo aż 12. Już w pierwszym 
spotkaniu było ich 7. SP 14 przegra-
ła z SP 1, 2:5. Składy. SP 1: Piotr 
Kwaśniewski, Adam Misterkie-
wicz, Kamil Gasztych, Fabian 
Jamrozik, Rafał Urban, Michał 
Czuba, Marcin Urbaniak, Wojtek 
Kubilas, Adam Zaniewski, opie-
kun Wojciech Wójcik. SP 14: 
Tomasz Borucki, Damian Czer-
wiński, Dominik Kilka, Rafał 
Kilka, Sebastian Pendziałek, 
Sebastian Pasieka, Piotr Majgier, 
Michał Pużyński, Wojtek Jan-
kowski, opiekun Katarzyna Stel-
mach-Basa. W drugim spotkaniu 
czternastka wygrała z SP 5 2:0. 
Skład SP 5: Dawid Kulik, Marcin 
Szyndzielosz, Łukasz Kieś, Mar-
cin Sikora, Przemysław Kazanow-
ski, Przemysław Kulik, Wojciech 
Drabik, opiekun Janusz Ciecha-
nowski. W decydującym trzecim 
spotkaniu SP 1 pokonała ŚP 5, 3:0 
i awansowała do grupy finałowej. 

Grupa IV 
W grupie występowały cztery 

zespoły, trzeba było więc rozegrać 
więcej spotkań. W pierwszym SP 16 
przegrała 0:1 z SP 12, osiemnastka 
przegrała z dziewiętnastką 0:1. 
W rywalizacji pokonanych z pierw-
szych meczów zwycięsko wyszła SP 
16 pokonując osiemnastkę 2:0, nato-
miast wśród zespołów które wygrały 
swoje pierwsze mecze, SP 12 pokona-
ła 1:0, SP 19. W swoich ostatnich me-
czach grupowych SP 12 pokonała SP 
18, 2:0 a SP 19, 1:0 SP 16. Składy 
zespołów. SP 12: Marcin Fortuna, 
Andrzej Niciejewski, Dawid Żybul, 
Tomasz Złotnicki, Damian Wier-
cioch, Krzysztof Kozak, Marek 
Krótkiewicz, Michał Korecki, 
Artur Scheithauer, opiekun Marek 
Rak. SP 19 Paweł Czerniak, Jacek 
Biela, Marek Matejko, Łukasz Mi-
zak, Patryk Sawicki, Paweł Cheł-
chowski, Dawid Janas, Robert Haj-
der, opiekun Jan Bułkowski. Sp 16: 
Daniel Kubica, Szymon Jaremko, 
Marcin Kulpok, Krzysztof Gwioź-

dzik, Jerzy Malinowski, Andrzej 
Słabosz, Piotr Gołkowski, Leszek 
Biernat, Paweł Wietrzykowski, 
opiekun Ewa Sobiesierska. SP 18: 
Paweł Stańczyk, Dariusz Socha, 
Robert Wołowski, Robert Tworek, 
Grzegorz Stogniew, Łukasz Stypa, 
Joachim Klima, Robert Maszta-
lerz, Tomasz Hoy, opiekun Beata 
Świeczyńska. Do finału zakwalifiko-
wał się zespół SP 12. 

Finał 
W spotkaniach finałowych Stara 

Kuźnia przegrała z SP 6,0:2 oraz z SP 
12, 1:0. SP 1 również przegrała dwa 
spotkania: z SP 6,0:1 oraz z SP 12,1:4. 
Jednak w spotkaniu o trzecie miejsce 
w turnieju, SP 1 pokonało Starą Ku-
źnię 1:0. Natomiast dwa niepokonane 
zespoły spotkały się w meczu o pierw-
sze miejsce. W 5 sekund!!! po rozpo-
częciu meczu bramkę zdobyli zawo-
dnicy SP 1, lecz po 15-u sekundach!!! 
był już remis 1:1. Kolejne bramki pa-
dały już w drugiej połowie i zdobywa-
ła je drużyna SP 12, wygrywając osta-
tecznie 4:1. Po tym spotkaniu 
nastąpiła krótka przerwa i odbyło się 
uroczyste zakończenie zawodów. Na-
grody i dyplomy dla szkół oraz nagro-
dy indywidualne wręczała Zenona 
Kuś. Najlepszym bramkarzem został 
Artur Scheithauer, najlepszym tech-
nikiem Łukasz Trzepaczyński, zaś 
królem strzelców turnieju został 
Michał Czuba - zdobywca 5 bramek. 
Nagrodę niespodziankę otrzymał To-
masz Chrzanowski. Turniej zakoń-
czyła Zenona Kuś żegnając wszyst-
kich zwodników pozdrowieniem 
„Cześć", na co oni odpowiedzieli 
„Czołem". Zaprosiła też uczestników 
na przyszłoroczny, czwarty turniej 
piłki nożnej halowej. 

Podsumowanie 
W ciągu dwóch dni uczniowie 

szkół podstawowych rozegrali w hali 
przy ul. Świerczewskiego 39 me-
czów, strzelając w nich 81 bramek. 
Sędziowali dwaj sędziowie z podo-
kręgu K-K Tadeusz Wieczorek i 
Andrzej Bondyra. Turniej cieszył się 
sporym zainteresowaniem rodziców, 
oglądających swoje pociechy w akcji. 
Niektórzy, co bardziej zapalczywi, 
usiłowali ingerować w decyzje komi-
sji przyznającej nagrody indywidual-
ne. Wiadomo, że rodzice najbardziej 
przeżywają starty swojego dziecka. 
Słychać było też głosy dzieci uczest-
niczących w zawodach, pytające kie-
dy następne zawody. Odpowiadamy. 
Już za rok. Piotr Warner 

Porażki lidera 
Solo Morze Szczecin - Mosto-

stal Z.A. Kędzierzyn - Koźle 3:0 
(15:12,17:16,15:8) oraz3:2 (15:8, 
15:7,4:15,12:15,15:11). 

Mor ze : J a o c z a k , Roman , 
Krak, Kr i akow , Gnerczyńskf, 
Kud łaczewski - Cziszewskn, 
Kowejsza. Trener - Leszek Pia-
secki . 

Mostostal Z.A.: Paluch, Ge-
rymski, Musielak, Panas, Mien-
culewicz, Papkę - Skrzypiec, 
Dembończyk, Solski, Serafin 
(obaj tylko sobota). Trener - Le-
szek Milewski. 

Gospodarze postanowili za-
skoczyć naszych siatkarzy trudną 
zagrywką, jednak początkowo 

Radosław Panas i Rafał Musielak 
bardzo dobrze przyjmowali za-
grywkę. Reszta zawodników do-
brze grała w polu oraz blokowała 
i mostostalowcy prowadzili 10:6. 
Silnymi zagrywkami popisał się 
Witold Roman, a w bloku rewela-
cyjnie grał Oleg Kriakow i po kil-
ku minutach szczecinianie prowa-

dzili 13:10. Mimo, iż nasi zawo-
dnicy zdobyli jeszcze dwa punk-
ty, to seta przegrali. 

W drugim secie od początku 
prowadzili nasi siatkarze, jednak 
przystanie 14:8 dokładniej zaczęli 
grać miejscowi i to oni wygral i 
tego seta, po zaciętej walce, do 16. 
Trzeci set bez historii. 

W niedzielę p ierwsze dwie 
partie wygra l i szczec in ianie , 
a dwie następne nasi siatkarze. Tie 
break od prowadzenia 3:0 rozpo-

częło Morze i już do końca nie 
dało sobie wydrzeć wygranej. 

W drugim meczu tej grupy 
Yawal AZS Częstochowa dwukrot-
nie pokonał Kazimierz Płomień 
Sosnowiec 3:0,3:0. W tabeli Yawal 
i Mostostal mają po 30 punktów 
i o cztery punkty wyprzedzają 
Solo Morze. 

Piotr Warner 
P.S. Podziękowania za pomoc 

w tworzeniu tekstu szczecińskie-
mu Radiu AS. 
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Spółdzielnia Handlowo - Produkcyjna 47-206 Kędzie-
rzyn-Koźle, ul. Kłodnicka 45 tel. 82-37-09 - wydzierżawi: 

pomieszczenie biurowe o pow 27 m2 - parter bu-
dynku administracyjnego z centralnym ogrzewaniem 
i telefonem. 
pomieszczenia magazynowe z rampą o pow. 
70 - 80 m2 wraz z pomieszczeniem biurowym i socjal-
no - bytowym na terenie bazy Spółdzielni przy 
uS. Kfednickiej 45. 

[Bliższych informacji udziela Dz ia ł Administracji 

Spółdzielni, telefon 82-37-09, lub 82=38=96. 

^ Nauka i korepetycje ^ 
| z języka angielskiego. ^ 
^ Wykładowca z prawem ^ 
^ nauczania na całym ^ 
^ świecie. Lekcje u ucznia. ^ 
^ Tel. grzeczn. 8 7 - 5 4 - 1 7 \ 
^ po godz. 19.00 \ 

Przyczepkę 
samochodową 
w bardzo dobrym 

stanie tanio sprzedam 
tel. 81-51-70 Wszystk ie samochody z Nowej 

Kolekcj i Renault s tandardowo 
wyposażone są w poduszkę 
powiet rzną "! ubezpieczenie OC 

RENAULT 
Assistance 
O O 3 3 

4 7 - 2 0 6 K Ę D Z I E R Z Y N - K O Z L E 
Ul. Wyspiańskiego24 

TEL. : (077) 82 56 80 do 82 
POSZUKUJE PRACY 

TEL. 8 2 - 6 1 - 3 5 

RENAULT 
TO PEŁNIA ŻYCIA 

Zarząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 

ogłasza I publiczny przetarg ustny ^ | 
na sprzedaż nieruchomości stanowiąc©! j 

I własność Gminy Kędzierzyn-Koźle: | 

I Budynek mieszkalno usługowy, jednoklatkowy, 1 
I piętrowy, czterorodzinny z parterem zajętym przez | 
I najemców (dwa lokale usługowe) z przeznacze- 1 
I niem mieszkalno usługowym, położony przy i 
I ul. Czerwińskiego 1 (obręb Koźle). I 
I Powierzchnia użytkowa budynku - 324 m2, kuba-

tura 2.515 m3. 
| Cena gruntu - 9.040 zł. 
I Cena Budynku - 60.060 zł. 
I Razem - 70.000 zł. 
I Forma nabycia: budynek na własność, grunt 

w wieczyste użytkowanie. Budynek znajduje się 
w spisie zabytków. I 

Przetarg odbędzie się 18 lutego 1997 r. o godz. i 
I 10.00 

w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej I 
I nr 15 (Wydział Geodezji i gospodarki Gruntami, J 
I pokój nr 17). 1 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne | 
I i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Miasta I 
I wadium w wysokości 5% ceny nieruchomości I 
I podanej w wykazie. I 
I Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 17 I 
I lutego 1997 r. 

1 Szczegółowych informacji udziela ! 
i W y T f i a ł G ^ e z f i i Gospodarki Gruntami j 

Urzędu Miasta, ulica Piastowska 15. | 
I tel: 82-31-41. ! 

T i siedemnaste-
f letnim stażem pracy 1 

I w dziale księgowości j 

\ possisltsij© pracze / 
t \ Kontakt tel. A I 

i S p r z t a r a ® 
luksusowy | 

wypoczynkowy. I 
Tel. 81-51-70 ! 

Dzierżawa 



REKLAMA . OGŁOSZIHIA 

KORKOWY 
GRUPA CORCHERAS CATALANAS 
SKLEP WYROBÓW DRZEWNYCH 

KĘDZIERZYN-KOŹLE 
ul. Świerczewskiego 

(os. Piastów, obok paw. Mieszko) 

-parkiety korkowe 

Pogrążonym w smutku i żałobie ^ f ą ^ l ą f f f 

F e ł s z t y ń s c y 
Zapewnia załatwienie wszelkich formalności związanych 

z organizacją pogrzebów w kraju i za granicą. 
Autoryzowany przedstawiciel krematorium Ostrava. 

ul. Głowackiego 24 ul. 24 Kwietnia 9 
47-220 Kędzierzyn 47-200 Kozie 
tel./fax (077) 83 54 53 tel. (077) 82 4 1 4 1 

Tel. dom. 83 41 84, tel.kom. 090 35 16 12 

P i e c z ą t k i w U g odz i z a ę 
W i z y t ó w k i , d r u k i , 

i d e n t y f i k a t o r y , 
w i z y t ó w k i d r zw I@w©o 

Zakład Pieczątkarski 
„Miniatura" K-Koźle, 

nil. Głowackiego 4, 
tel.83-19-79, 

tel. dom. 83-37-38 

12 L U T E G O 1 9 9 7 
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*kompleksowe wyposażenie łazienek, 
*400-sta wiórów kafli hiszpańskich, 

włoskich i polskich, 
*armatura sanitarna we wszystkich kolorach[ 
*baterie, kabiny, kleje i fugi, 

*narzqdziakafelkarskie, 
*parapety plastikowe, 
*wanny akrylowe z hydromasażem. 

O K f i Z J f f ! 
Kafle ścienne 20x25 cm 

D gat. - 26,00 zł/m2 
08 gat. - 24,50 zł/m2 
Listwy plastikowe 2,5mb-4,00zł 
Listwa aluminiowa 1mb-3,80zł 

Kędzierzyn-Koźle 
_ (Kłodnica-naprzeciw kościoła) 

O M E C I R E T ul.Kłodnicka9 
tel. (077) 82 30 54 

Zapraszamy inwestorów i wykonawców do współpracy. 
Udzielamy korzystnych rabatów przy stałej współpracy. 

AUTOmBRYKS 
MONTAŻ+SERWIS+URZĄDZENIA 

g ^ e 
GAS EQUPMENTS M / o m ] 

TARTARINI 

ZASILANIE GAZOWE 
do samochodów osobowych 

i dostawczych 
z silnikiem benzynowym 
Teł.: (077) 82 26 11 

47-206 Kędzierzyn-Koźle 
ul. Kłodnicka 62 

PRZY TRASIE KŁODNICA-ZDZIESZOWICE 

NAJTANSZA FOTO-OFERTA MIASTA 

"FOTOGRAFIA" 
47-220 Kędz ierzyn-Koź le 
ul. Damrota 26A, tel. 83 52 77 

- tylko 0 , 3 8 gr . - w ciągu 24 godz. 
- zdjęcia paszportowe, legi tymacyjne 

itp. w 3 min . 11 .0 zł 
WYSOKA JAKOŚĆ, PRZYJDŹ - SPRAWDŹ 

A. H. ALEKSANDER 

M. S z c z e p a ń s k i 
SKODA 105/120 
FAVORIT u 
FELICJA 
SKLEP: 47-200 K.-KOŹLE ^ 
ul. Piastowska 40 (dawny PZGS) 
tel. (077) 82 35 40 

D O M I X AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI DOMIX 
^ ^ « f M # x 4 7 - 2 2 0 KĘDZIERZYN-KOŹLE, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO V , f U A 

Tel.(077) 81 82 18,161. kom, 090351647 
MIESZKANIA: 
• Kędzierzyn, 1-pok. parter, pow. 36 m.kw. - cena 33 tys zł. 
• Kędzierzyn, 1-pok. III piętro, pow. 36 m.kw. - cena 30 tys zł. 
• Kędzierzyn, 2-pok. III piętro, pow. 36 m.kw. - cena 34 tys zł. 
• Kędzierzyn, 2-pok. III p., pow. 50 m.kw., kuchnia widna - 50 tys zł. 
• Kędzierzyn, 3-pok. I piętro, pow. 73 m.kw. - zamienię na dom. 
• Kędzierzyn, 3-pok. III piętro, pow. 50 m.kw. - cena 52 tys zł. 
• Kędzierzyn, 3-pok. IV piętro, pow. 53 m.kw. - cena 53 tys zł. 
• Kędzierzyn, 3-pok. V\\\ piętro, pow. 47 m.kw. - cena 39 tys z\. 
• Kędzierzyn, 4-pok., I piętro, pow. 80 m.kw. - cena 85 tys zł. 
• Kędzierzyn, 4-pok., III piętro, pow. 96 m.kw. - cena 75 tys zł. 
• Koźle, 1-pok. parter, pow. 38 m.kw. - cena 32 tys zł. 
• Koźle, 4-pok. III piętro, pow. 150 m.kw. - cena 65 tys zł. 
• Sławięcice, 3-pok. I piętro, pow. 100 m.kw. - cena 35 tys zł. 
• Krapkowice, 2-pok. III piętro, pow. 48 m.kw. - cena 37 tys zł. 
• Dwa mieszkania 1-pokojowe zamienię na mieszkanie 2-3 pokojowe. 
DOMY: 
• Kędzierzyn, (15 letni) 5-pok., pow. 160 m.kw. na działce 4,5 a sprze-
dam, lub zamienię na mieszkanie 3-pok. 
• Kędzierzyn (oś. Azoty), do remontu w zabudowie szeregowej, 6-pok., 
pow. 220 m.kw. działka 2,5 a - cena 42 tys zł. 
• Kędzierzyn, 6-pok. o podwyższonym stand, (zabudowa szeregowa), 
garaż, działka 4 a - cena 170 tys zł. 

• Kędzierzyn, nowy komfort., 5-pok., pow. 220 m.kw. działka 5 a - 200 tys zł. 
• K-Koźle (dzieln. Rogi), 3-pok., pow. 80 m.kw. działka 40 a - 36 tys zł. 
• K-Koźle, w stanie surowym otwartym 4-pok., pow. 170 m.kw. działka 5 
a-cena 100 tys zł. 
• K-Koźle, 4-pok. o podwyższ, stand., garaż, działka 5 a -150 tys zł. 
• Sławięcice, w stanie surowym otwartym 4-pok., pow. 170 m.kw. dział-
ka 5 a - cena 55 tys zł. 
• Pod Koźlem, nowy 6-pok., garaż, działka 8a - cena 150 tys zł. 
• Krapkowice, 4-pok., pow. 110 m.kw. na działce 7 a - 95 tys zł. 
• Leśnica, 5-pok., pow. 160 m.kw. na działce 4,5 a - cena 95 tys zł. 
• Raszowa, 4-pok., pow. 200 m.kw. na działce 10 a - cena 95 tys zł. 
LOKALE: 
• Nowy lokal handlowy w Krapkowicach o pow. 650 m. kw. pod każdą 
działalność zaplecze magazynowo - socjalne - cena 250 tys zł. 
• Januszkowice, obiekt na hurtownie, warsztat o pow. 650 m.kw., działka 
30 a-cena 120 tys zł. 
• Wynajmę pomieszczenie biurowo - hotelowe w Sławięcicach. 
• Wynajmę pomieszczenia biurowe na osiedlu Leśna w Kędzierzynie za 
1000 zł miesięcznie. 
• Wynajmę pomieszczenia handlowe w Koźlu o pow. 150 m. kw. 
• Działki w Sławięcicach sprzedam od 8 - 20 a 
• Sprzedam garaż przy ul. Gliwickiej w Kędzierzynie - cena 7 tys zł. 

[Agenc ja DOMIX świadczy swoje usługi w zakres ie wyceny n ieruchomośc i , 
pomocy w zawieraniu umów kupna - sprzedaży, dzierżawy n ieruchomości . 

Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną. 

SZYBKIE K R E D Y T Y M I E S Z K A N I O W E BEZ P O R Ę C Z Y C I E L I 

III Halowy turniej piłki nożnej 
szkół podstawowych 

Po raz trzeci w naszym mieście odbył się 
halowy turniej piłki nożnej dla dzieci szkół 

[ podstawowych. Dwa lata temu, gdy organi-
zowano pierwszy, zapewne nikt nie przy-
puszczał, że w trzecim poziom zawodów 
będzie już bardzo wysoki, a rywalizacja 
o laury oraz nagrody indywidualne będzie 
trwała do ostatnich sekund ostatniego spo-
tkania turnieju. Ten dwudniowy turniej 
zorganizowali wspólnie: klub sportowy 
„Jarand", klub sportowy Mostostal Z.A. 
oraz Urząd Miasta. Jednak sami organi-
zatorzy nie wystarczą, by zawody mogły 
się odbyć. Potrzebni są również sponso-
rzy. To właśnie oni postarali się o to, aby 
ten turniej został przez uczestników 

zapamiętany nie tylko jako rywalizacja 
sportowa, lecz także jako dzień otrzyma-
nia pierwszej nagrody w (być może) wiel-
kiej karierze piłkarskiej. 

Oto sponsorzy turnieju: Hurtownia 
„Jarand", Urząd Miasta oraz Miejski 
Ośrodek Sportu, Bank Przemysłowo-Han-
dlowy Oddział Kędzierzyn-Koźle, Agen-
cja EKO Import-Export Stanisława Lisa, 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowia-
ne „Alprem" Roberta Gołucha, Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego „Marco", Firma 
MEC - Budownictwo Kompleksowe, Firma 
1X0 Sao Kauczuk, Hurtownia Kominek, 
Zakład Ślusarski Zbigniew Kuśnierz, 
Firma „Regmar" Stanisława Franciszkie-

wicza, Przedsiębiorstwo Handlowe Mał-
gorzaty i Andrzeja Skłodowskich, Hur-
townia „Topama", „Banart", Cukiernia 
Głuszczuk, Piekarnia Bierawa, Renault, 
Sklep „Sara", Hurtownia Elektrosład, 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych Kędzierzyn-Koźle. 

Zawody rozgrywano przez dwa dni. 
W sobotę chłopcy roczników 1985/86, 
a w niedzielę roczniki 1983/84. Jak się do-
wiedzieliśmy młodzi zawodnicy już kilka 
dni przed turniejem przeżywali swój start. 
Nachodzili opiekunów w domach pytając 
o różne sprawy, takie jak numery na koszul-
kach, czy też kto będzie kapitanem zespołu. 

Relację z turnieju zamieszczono na str. 11 
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-boazerie korkowe 
-blaty kuchenne M 
-panele podłogowe 
-drzwi harmonijkowe 
-boazerie-różne ~ 
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Kasia z mamą. Od nas zależy, czy dziewczynka kiedykolwiek zoba-
czy to zdjęcie. 

Panie Redaktorze! 
Dziękuję, że wyraził pan zgodę 

na wydrukowanie w tygodniku 
artykułu o Kasi. Kasia urodziła się 
w 7-mym miesiącu ciąży, w stanie 
ciężkim, z wagą 900 gr. Tak malut-
ki wcześniak rodzi się z niewy-
kształconymi do końca różnymi na-
rządami, a szczególnie wzroku. 
Dlatego też powinien być badany 
okulistycznie bardzo dokładnie 

• i zabezpieczony w inkubatorze od 
tlenu, który wpływa niekorzystnie 
na naczynia siatkówki w oczach 
dziecka. Nie doszłoby do tej trage-
dii, gdyby nasi lekarze w Staracho-
wicach w porę wykryli chorobę, 
dokładnie Kasię zbadali i zabezpie-
czyli odpowiednio w inkubatorze. 
Tylko inkubator z respiratorem jest 
bezpieczny dla dzieci z tak małą 
wagą urodzeniową. Ale Kasia była 
pod Cepopem około 10 dni, później 
na wspomaganiu tlenem. 

Po 2-miesięcznym pobycie 
w szpitalu Kasia została wypisana 
jako zdrowe dziecko. Zgłosiłam się 
więc na badania kontrolne do przy-
chodni rejonowej i tam okazało się, 
że jest coś nie w porządku. Z przy-
chodni skierowano mnie do szpita-
la. Dopiero po dokładnym badaniu 
stwierdzono retinopatię wcześ-
niaczą. Skierowano mnie natych-
miast do Centrum Zdrowia Dziec-
ka w Warszawie. Tam została 
poddana krioterapii. Ale była to już 
faza zaawansowana, w prawym 
oczku z wylewami krwotocznymi. 
Było za późno. Niestety nie udało 

. się choroby zahamować! Jest to tyl-
ko możliwe w pierwszej fazie. Dla 
mnie to był szok, gdy dowiedziałam 
się, że będę miała niewidome dziec-
ko. Świat nagle dla mnie się zawa-
lił. Tego nie da się opowiedzieć, co 
czułam. Byłam zrozpaczona, mia-
łam żal ogromny do lekarzy okuli-

stów, którzy gdyby okazali więcej 
troski o moje dziecko nie doszłoby 
do tej tragedii. Ale niestety. U nas 
jeszcze jest jak jest. 

Wpadł mi w ręce artykuł 
z Tiny, gdzie była zamieszczona 
informacja o Stowarzyszeniu Dzie-
ci Niewidomych „Tęcza" w War-
szawie. Zadzwoniłam i zostałam 
skierowana do Fundacji „Julia". 
Pani prezes, Agata Augustyniak, 
użyczyła mi swojego konta, na 
które mogę zbierać pieniądze na 
operację Kasi, która ma odbyć się 
w USA w Memphis w Instytucie 
Dr. Stewena Charlesa. 

Liczy się tu czas, operacja musi 
się odbyć jak najszybciej, wtedy jest 
większa szansa na odzyskanie 
wzroku. W Polsce jeszcze te opera-
cje się nie udają. Widocznie wiedza 
medyczna lekarzy jest jeszcze nie-
wystarczająca jeżeli chodzi o reti-
nopatię wcześniaczą. Dlatego, każ-
da matka, którą dotknęło takie 
nieszczęście jak mnie, szuka sku-
tecznej pomocy wszędzie. Koszt 
operacji wynosi około 30 tys. 
dolarów tj. 800 min starych zło-
tych. W tej chwili na koncie jest 
400 min. Dlatego zwracam się 
z prośbą do wszystkich ludzi do-
brego serca o pomoc wzbieraniu 
pieniędzy na operację Kasi. Poda-
ję nr. konta: 
Fundacja ,Julia" PKO BP VIII o/ 
Warszawa 
10201084 - 413578 - 270 -1 - 111 
operacja Kasi. 

Z góry dziękuję. 
Mam nadzieję, że znajdzie się 

więcej wspaniałych ludzi, którzy 
okażą swoją dobroć naszym dzie-
ciom i ich zrozpaczonym rodzicom. 
Jeszcze raz wszystkim z całego ser-
ca dziękuję w imieniu swoim i 11 -
sto miesięcznej Kasi. Mama Kasi 

Jadwiga Barczyk 

3 lutego o godzinie 7.10 na uli-
cy Batorego (Sławięcice) kierująca 
rowerem, 56 - letnia kobieta, mie-
szkanka Sławięcic, na prostym od-
cinku drogi z niewiadomych przy-
czyn wjechała na lewy pas ruchu i 
zderzyła się czołowo, z jadącym z 
przeciwka, autobusem marki auto-

san, należącym do PKS Strzelce 
Opolskie. Kobieta doznała cięż-
kich obrażeń ciała i w stanie kry-
tycznym została przewieziona do 
szpitala nr. 1 w K-K, gdzie po kil-
ku godzinach zmarła. 

4 lutego, o godz. 17.20 na 
skrzyżowaniu ulic Ogrodowa -
Akacjowa, kierujący samochodem 
osobowym marki łada, 61 - letni 
mężczyzna nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu i zderzył się z kie-
rującym samochodem marki liaz, 
46 - letnim mężczyzną. Straty wy-
nikłe ze zderzenia oszacowano na 
ok. 1500 złotych. 

Arka 

JNG W PRENUMERACIE 
Informacja istotna dla przedsiębiorstw i spółek. Już od dłuższego 

czasu mieliśmy sporo telefonów z pytaniami, w jaki sposób można otrzy-
mywać tygodnik „Jest Nasza Gazeta" w prenumeracie. Teraz istnieje 
już taka możliwość. Wystarczy wysłać zamieszczone przez nas za-
mówienie (najpóźniej do 5 marca br.), dopisując ewentualnie jeszcze 
inne gazety. Można także wykorzystać oryginalny druk zamówienia, 
zamieszczony w informatorze „Prasa w prenumeracie" wydanym przez 
„RUCH". Każdy, kto zamawiał tam prasę, taki informator już dostał ra-
zem z gazetami. Zatem, kto chce nas czytać, teraz może mieć pewność, 
że co tydzień otrzyma tygodnik „Jest Nasza Gazeta". Cena jednego eg-
zemplarza 1 zł. W drugim kwartale ukaże się 13 numerów JNG. 

Pomniki ponurej przeszłości 
. P in P o w s t a n i a Śląskiego - w 75 rocz-

„ „ Hn rozbiórki, ale na pomnik i u a r t y s t y Adama Zbie-
Zachęcony apelem JNG do 

zabrania głosu w sondzie na temat 
pomnika w naszym mieście z całą 
przyjemnością to czynię: Na pierwsze 
pytanie - „Czy likwidacja pomnika 
była słuszna" - odpowiadam: Nie 
znam narodu ani kraju, w którym 
okupantowi stawia się pomniki 
wdzięczności. Nie mówiąc o byłej 
NRD, w Czechach, Słowacji, na Wę-
grzech z budapeszteńskim Gellertem 
na czele, a także w krajach nadbał-
tyckich, pomniki ponurej przeszłości 
dawno przestały straszyć spokojnych 
obywateli. Staram się zrozumieć peł-
ne melancholii słowa pana R.M. - by-
łego żołnierza zawodowego, który 
jak łatwo się domyślić natchnienie 
do twórczej pracy czerpał z cienia 
pomnikowej gwiazdy, ale dla mnie 
słowo Armia Czerwona nieodłącznie 
kojarzy się z datą 17 września 1939 
roku, Katyniem i Sybirem, z krzyr 
kiem gwałconych przez krasnoarmij-
ców kobiet, pofrontowymi pożarami 
reprezentacyjnych budynków i ca-
łych miast, a także ze spalonym przez 
żołnierzy tej armii budynkiem ko-
zielskiego ratusza. 

Dlatego odpowiedź na pierwsze 
pytanie nie może być inna niż ta, że 
likwidacja pomnika wdzięczności 
okupacyjnej armii, była decyzją słu-
szną, choć może nieco spóźnioną. 

Przy okazji informacja dla pana 
R.M. - żołnierza zawodowego z Ko-
źla: Wspomniany przez pana Pałac 

ny do rozbiórki, ale na pomnik 
pamięci o jego budowniczych tj. o 
Polskich Więźniach Politycznych 
Okresu Stalinowskiego. 

Odpowiedź na drugie pytanie 
sondy, tj „Jak zagospodarować teren 
na którym stał pomnik" padła już 
przed jego demontażem, ale jak wy-
nika z wypowiedzi pytanych, żaden 
jej nie zna. 

Na początku lat dziewięćdzie-
siątych ukonstytuował się Społecz-
ny Komitet Budowy Pomnika, 
którego zadaniem był demontaż 
istniejącego i w to miejsce budowa 
nowego. Miał być poświęcony dzia-
łaczom polskiego ruchu narodo-
wego na Górnym Śląsku. Zebrano 
trochę grosza, zlecono do Wrocła-
wia opracowanie projektu wstęp-
nego, przedstawiono go Urzędowi 
Miasta. Wraz z jego pojawieniem 
rozpoczęły się różne podchody, 
ośmieszania, pojedyncze i grupo-
we narodowościowo - ideowe prze-
pychanki, odwlekanie poważnych 
rozmów. Finał sprawy budowy po-
mnika był taki, że opracowany 
projekt powędrował na dolną pół-
kę rzadko otwieranej szafy Urzędu 
Miasta. Sprawa ucichła, każdy z opo-
nentów poczuł się zwycięzcą. 

Kolejną próbą zagospodarowa-
nia terenu „gwiazdy" była propozy-
cja wzniesienia w tym miejscu po-
mnika przedstawiającego wzlatują-
cego ku wolności orła z tablicą: 

III f O W S i a j n c * t ^ 
nicę" projektu artysty Adama Zbie-
gieniego z Opola. Myślę, że jego hi-
storii warto poświęcić kilka słów: 
W pierwszej wersji miał on stanąć w 
Gogolinie, ale po kilkuletnich przepy-
chankach władze i organizacja naro-
dowościowa miasta, nie wyraziły na 
budowę pomnika zgody. 

Były powstania , ginął w nich 
Lud Śląski, g inęl i także młodociani 
kandydaci do szkół oficerskich ze 
Lwowa i Modl ina, zwani kadetami, 
ginęli za z i emię , która po uzyska-
niu niepodległości nie chce o nich 
pamiętać. Podobnie jak w Gogoli-
nie „parlament" K-K nie wyraził 
z gody na b u d o w ę pomnika 
w miejsce „gwiazdy". Ostatecznie 
stanął on za ogrodzeniem jedno-
stki wo jskowej . 

Jak z powyższego wynika, od-
powiedzialność za istniejący stan 
ponosi parlament miasta. Według 
mnie ostatnie pytanie sondy powin-
no brzmieć: Kto, za czyje pieniądze, 
z jakich pobudek i dla kogo postawił 
pomnik wdzięczności okupacyjnej 
armii i z czy jego upoważnienia pod-
pisał „ . . .wdz i ęc zn i mieszkańcy". 
Sprawca nie pamiętał, że wolę poli-
cjanta nie traktuje się jako wolę lu-
dzi, że pomimo wieloletnich starań, 
w świadomości przeważającej części 
społeczeństwa są to dwa oddzielnie 
różne światy. wiwa źla: Wspomniany przez pana Pałac cego ku wolności orła z tablicą: 

Kultury i Nauki nie był przeznaczo- „W hołdzie kadetom - uczestnikom /nazwisko znane miaKcji/ 

Ludzie listy piszą 

Kasia, Julia i inne 
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Policja 997 
Komenda Rejonowa 

ul. Wojska Polskiego 18 83-50-81 
posterunki 

Koźle 82-21-03 
Bierawa 87-21-97 
Zdzieszowice 84-42-07, 84-25-27 
Reńska Wieś 82-01-00 
Cisek 87-11-97 
Blachownia 88-65-00 

Straż Miejska 
ul. Piramowicza 32 82-24-37 

nr hiwin inri ^̂ mmmmnmm.- ssn 
Straż Pożarna 998 1 
Koźle ul. Kraszewskiego 12 82-33-78 
Azoty (osiedle) 81-23-66 

Pogotowia 
Ratunkowe 9 9 9 
ul. Roosevelta 4 82-21-09 
Gazowe 992 
ul. Grunwaldzka 67 83-47-31 
Energetyczne ul. Stalmacha 83-42-64 
Wodociągowe 994 
Wodno-kanalizacyine ul. Grunwaldzka 67 83-22-92 
Pomoc drogowa „TYTAN" i parking strzeżony 24 h 
K-K, ul. K. Jadwigi 10 83-74-53 lub 83-74-41 
Klub AA ul. Kozielska 83-46-93 

Informacja PKP, PKS 
Inf. PKP 83-59-84 
Inf. PKS 82-15-15 

Szpitale 
Nr 1 ul. Roosevelta 4 82-28-82 
Nr 2 ul. dr. Judyma 4 83-50-61 
Nr 3 ul. Orkana 15 83-32-07 

Przychodnie Rejonowe 
Nr 1 ul. Anny 11 82-28-14 
Nr 2 ul. Harcerska 11 83-37-60; 83-43-11 
Nr 3 ul. Kozielska 11 83-46-93 
Nr 4 PI. Gwardii Ludowej 83-55-21 
Nr 5 PI. Wagnera 1 82-26-86 
Nr 7 ul. Ciasna 1 83-41-16 
Nr 8 ul. Ściegiennego 4 83-24-13 
Nr 9 ul. Waryńskiego 2 81-38-81 
Nr 10 os. Piastów 83-40-02 

Telekomunikacja 
Zamawianie rozmów 900 
Reklamacje i odwołania 909 
Nadawanie telegramów przez tel. 905 
Biuro Zleceń 913; 917 
Połączenia z siecią radiotelefoniczną 975 
Zgłaszanie uszkodzeń aparatów wrzutowych 980 
Interwencyjne Biuro Napraw Telefonów 83-39-14 
Zgłaszanie uszkodzeń teleksów Opole 918 
Biuro numerów 913 
Informacja i reklamacja rachunków 
telefonicznych 956 
Zegarynka 926 
Horoskop 927 
Budzenie 900 

Kultura 
MOK ul. Świerczewskiego 
kino „Chemik" 
Dom Kultury „Koźle" ul. Skarbowa 
„Lech" ul. Wyzwolenia 7 
„Komes" os.Piastów 

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

82-35-69; 82-61-03 
88-64-75 

, 83-45-78 

Biblioteki 
Biblioteka Pedagogiczna ul. Piastowska 20 
Miejska Biblioteka Publiczna Rynek 3 
filia nr 1 ul. Słowackiego 6 
filia nr 2 ul. Harcerska 12 a/1 
filia nr 4 ul. Wyzwolenia 7 
filia nr 5 ul. Świerczewskiego 24 
filia nr 6 ul. Sucharskiego 
filia nr 8 ul. Batorego 32 
filia nr 9 ul. Fredry 
filia nr 10 ul. Krasickiego 1 
filia nr 11 ul. Kazimierza Wielkiego 7 
filia nr 12 ul. Świerczewskiego 27 
filia nr 13 ul. Nowotki 6 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

82-37-97 
82-37-42 
83-25-71 

88-64-75 
83-24-81 

83-32-69 

83-45-78 
83-23-41 
81-30-67 

83-32-36 Zarząd Spółdzielni ul. 9 Maja 6 
Administracja osiedla 25-lecia 
ul. Harcerska 9 83-24-26, 83-55-01 
Administracja osiedla „Leśne" ul. Bema 13 83-32-39 
Administracja osiedla „Powstańców Śl." 
ul. Królowej Jadwigi 10 83-32-14 
Administracja osiedla „Piasty" 
ul. Bolesława Śmiałego 4 83-33-42; 83-21-31 
Administracja osiedla „Jedność" 
ul. Konopnickiej 2 82-20-11 

tmmmmmmmrn 
Urzędy 

Urząd Miasta ul. Piramowicza 32 
Urząd Rejonowy ul. Wolności 
Urząd Skarbowy ul. Piotra Skargi 
Urząd Celny 
Urząd Paszportowy 
Rejonowe Biuro Pracy PI. Wolności 
ZUS ul. Piotra Skargi 
Sąd Rejonowy ul. Sądowa 6 
Prokuratura Rejonowa ul. Sądowa 6 

82-11-13 
83-31-16; 83-31-18 
83-79-88; 83-27-10 
82-16-28; 83-72-20 

83-32-76 
83-58-82; 83-44-05 
83-33-21; 83-40-93 

82-18-81 
82-25-64 

Parafie Rzymsko-Katolickie 
ul. Ligonia 22 
ul. Dr.Judyma12 
ul. Fredry 34 
ul. Kłodnicka 2 
ul. B. Krzywoustego 

ul. Staszica 1 
u\. Przyiaźni 69 
ul. Złotnicza 12 
os. Zacisze 

Urzędy Pocztowe 

83-58-06 
83-49-02 
83-25-07 

82-39-27 
83-73-50 
83-36-95 
83-25-05 
83-43-36 
82-36-39 
81-36-70 

Nr 1 ul. Łukasiewicza 3 82-24-50 
Nr 3 ul. Pocztowa 82-24-13 
Nr4 ul. Judyma 83-45-44 
Nr 5 ul. Przodowników Pracy t 83-22-53 
Nr 6 ul. Kozielska 83-45-92 
Nr 7 ul. 15 Grudnia 83-46-15 
Nr 8 PI. Wagner 82-24-10 
Nr 9 ul. Sławięcicka 83-46-33 
Nr 10 ul. Piastowska 82-20-06 
Nr 12 os. Piastów 83-33-06 

Opieka Społeczna 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Reja 2 
Państwowy Dom Dziecka, ul. Skarbowa 5 

83-59-49 
82-18-45 

Rady Osiedlowe 
Koźle Rogi 
Koźle-Zachód 
Stare Miasto 
Kłodnica 
Pogorzelec 
Śródmieście 
Kuźniczki 
Azoty 
Blachownia 
Cisowa 

'Miejsce Kłodnickie 
Sławięcice 
Lenartowice 
ADM nr 1 
ADM nr 2 

Władysław Haczek 
Czesław Halbiniak 
Stefan Marszewski 
Jerzy Wantuła 
Zdzisław Zynek 
Grzegorz Chudomięt 
Jacek Klimiec 
Jarosław Karski 
Ryszard Masalski 
Genowefa Cetera 
Krystyna Serwan 
Gerard Kurzaj 
Józef Szymaczek 
Mieczysław Tomanek 
Jan Łuczyński 

83-20-67 
83-79-64 

83-43-16 
83-31-02 
83-85-62 
83-59-32 
81-70-30 

Kulturałki 
K I N O 

CHEMIK 
12-13 lutego, godz.l 7.00,21.00 TUNEL, sensacyjny USA, 

od lat 12, cena 7 zł, 
godz. 19.00 OSTATNI SPRAWIEDLIWY, sensa-
cyjny USA, od lat 12, cena 6 zł. 

14-16, godz. 15.00,17.00 PRZYGODA NA ALASCE, przy-
godowy USA, b/o, cena 6 zł, polska wersja języko--
wa, 
godz. 19.00 TUNEL, sens. USA, od lat 12, cena 7 zł, 
godz. 21.00 SZALONA ODWAGA, wojenny USA, 
od lat 12, cena 6 zł. 

17- 20, godz. 17.00 PRZYGODA NA ALASCE, przygodo-
wy USA, b/o, cena 6 zł, polska wersja językowa, 
godz. 19.00,21.00SZALONA ODWAGA, wojenny 
USA, od lat 12, cena 6zł. 

UWAGA! Kinomani, którzy 14 i 17 lutego jako pierwsi poja-
wią się przed kasą kina „Chemik" otrzymają bezpłatne, podwój-
ne zaproszenie na seans filmowy. Warunkiem jest posiadanie 
aktualnego egzemplarza JNG. 
LECH 
15 lutego, godz. 17.00 TUNEL, sensacyjny USA, od lat 12,7 zł, 

Zapowiedzi 
Przygoda na Alasce - reż. Fraser C. Heston. Wyk. Thora 

Birch, Vincent Kartheiser, Charlton Heston. 
Film przygodowy. Amerykańska rodzina przenosi się 
z Chicago na Alaskę. Ojciec odbywa służbowy lot nad 
górami, jego samolot ulega katastrofie. Ekipy ratunko-
we nie potrafią odnaleźć wraka. Syn i córka rozpoczy-
nają poszukiwania na własną rękę. 

Tunel - reż. Rob Cohen. Wyk. Sylvester Stallone, Amy Bren-
neman, Viggo Mortensen. 
Film sensacyjny. W tunelu podwodnym, łączącym wy-
spę Manhattan ze stanem New Jersey, dochodzi do zde-
rzenia samochodów, zaraz potem do wielkiej eksplo-
zji. Konstrukcja tunelu zostaje osłabiona, złom 
betonowy zagradza wyjścia, uwięzieni ludzie skazani 
są na śmierć. Jest jednak droga ratunku przez szyb wen-
tylacyjny. 

Ostatni sprawiedliwy - reż. Walter Hill. Wyk. Bruce Wil-
lis, Christopher Walken, Alexsandra Powers. 
Film sensacyjny. Teksas, lata trzydzieste. Samotny wę-
drowiec przybywa do wyludnionego miasta opanowa-
nego przez dwie konkurujące bandy przemytników, 
licząc na łatwy zarobek - przybysz przyłącza się do jed-
nej z band i współpracuje z drugą. 

Twardzik z książką w tle 
W galerii „Z książką w tle" mieszczącej się w budynku 

MBP Rynek 15, od 15 stycznia do końca lutego, możemy 
oglądać wystawę prac Alfreda Twardzika. Artysta urodził 
się 1956 r. Jest sterowniczym wydziału produkcji alkoholi 
zakładu OXO. Absolwent ILO im. H. Sienkiewicza, ukoń-
czył Policealne Studium Zawodowe o kierunku projekto-
wanie architektoniczne. Zainteresowania plastyką zaczął 
zdradzać już w szkole podstawowej i rozwijał je w czasie 
nauki w liceum, dzięki pomocy i „nadzorowi" plastyka, mgr 
Peplińskiej. Od 1984 roku jest członkiem Zespołu Plasty-
ków Nieprofesjonalnych przy ZDK „Chemik" - obecnie przy 
MOK. Swoją twórczość prezentował na następujący ch wy-
stawach: - listopad 1984 r., ZDK „Chemik" (wystawa indy-
widualna) , kwiecień 1985 r., na zjeździe absolwentów I LO, 
czerwiec 1985 r., KMPiK Opole, listopad 1986 r., klub NOT 
w K-K, listopad 1996 r., klub NOT w K-K. Ponadto artysta 
wziął udział w Wojewódzkiej Wystawie Plastyki Amator-
skiej „Opole '87" oraz w wystawach poplenerowych i oko-
licznościowych Zespołu Plastyków Nieprofesjonalnych. 

Jeżeli chodzi o preferencje stylowe w sztuce, Alfred 
Twardzik lubi sztukę romańską i gotycką, w ich czystej for-
mie. Konkretnych wzorów w twórczości nie ma. Wycho-
dzi z założenia, że w twórczości innych zawsze jest coś, 
co może spowodować inspirację. Obrazy tego artysty są bar-
dzo ciekawe, oryginalne, pełne elementów współczesnego 
malarstwa. Ważne miejsce zajmuje w nich człowiek i jego 
uczucia. Odniosłam wrażenie, że artysta zadaje sobie py-
tanie nad sensem egzystencji, miejsca jednostki we wszech-
świecie. Bardzo częstym motywem jest twarz ludzka zama-
zana licznymi plamami. Warto wybrać się do MBP 
i obejrzeć wystawę. Każdy z nas przeżywa sztukę na swój 
sposób i być może znajdzie w obrazach Alfreda Twardzika 

G.Kwuwska 

NASZA 

Muzeum + Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 82-36-86 

,coś" tylko dla siebie. 
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Tu nie ma różnicy 
chłopy, czy kobity, 
wszystkie się muszą zabrać za PIT - y. 
Z lewej złotówka, po komie -grosz, 
oj, brachu bez wódki nie rozbieriosz. 
Przychody, koszty9 dochody, straty, 
a wciąż wychodzi, źe byfeś bogaty. 

Więc znów od nowa „be" minus „ce" 
a zaraz obok „ce" minus „be. 
Wynagrodzenia te ze stosunku 
i parę innych fucho - rachunków. 
Wreszcie masz wszystko porachowane 
suma sumarum, podpis, amen. 
I myślisz teraz spokojna głowa? 
To tylko stresów jnniejsza połowa". 
Bo stojąc potem w znanym urzędzie 
nie masz pewności, czy dobrze będzie. 
Patrzą na Ciebie i Twoje zeznanie 
wzrokiem mającym pełne przekonanie, 
żeś musiał namotać, zrobić przekrętu 
a Tobie spływa juz po piętach, 
bo gdy się machnąłeś choćby z zerem 
to Cię okrzykną hochsztaplerem. 
Cóz, trzeba się letko z tym oswajać. 
Trzymta się ludzie. 
Byle do maja. 

GRUBEGO POMYSŁ.. . 
NA SPRAWIEDLIWOŚĆ 

FOTO-OKO 
Nie ma to jak pod sufitem. 

Fot. Nikold Bąk 

Siwy dostał bardzo dziwny list. 
„Przyjdź pod pręgierz w sobotę pięt-
nasta dziesięć do Jurny. Ważne. 
Znak rozpoznawczy jest nasza gaze-
ta" Do Jurny było skreślone. Siwy 
w pierwszej chwili zgłupiał. Prę-
gierz? Mimochodem spojrzał na ka-
lendarz. Nie...wszystko wporządku, 
koniec dwudziestego wieku jak 
w pysk. Nagle sobie przypomniał, że 
pręgierzem Gruby nazywa byłą 
gwiazdę ku czci kiedyś przyjaciół 
w Koźlu. Ale dlaczego Gruby wysy-
ła anonimy zamiast zadzwonić? Jaki 
znak rozpoznawczy i dlaczego Jest 
Nasza Gazeta z małej? 

Siwy był na tyle zaintrygowany, 
że na spotkanie przyszedł. 

- Gdzie masz gazetę ? - Spytał 
szeptem Gruby o piętnastej jedena-
ście. 

- Zapomniałem - nie wiedzieć 
czemu szeptem odpowiedział Siwy. 

- Całe szczęście, że cię znam 
- zgodził się na dekonspirację Gruby-
chodź do Śledzia. Musimy pogadać. 

- Znasz dobrego adwokata ? - Za-
gaił przy drugim piwie Gruby. 

- Rozwodzisz się z Luśką. - Ni to 
stwierdził, ni zapytał Siwy. 

- Ty to tylko o jednym. Jak dziec-
ko - Gruby się zdegustował. - Mal-
wersancję popełniłem. 

- Malwersację - mimowolnie po-
prawił Siwy. 

- Może być. Znaczy przekręt. 
Muszę być gotowy na wszystko-
Gruby rozejrzał się wkoło, czy nikt 
nie podsłuchuje. 

- Duża ta malwersanc....tfu, 
przekręt ? - Siwy przygryzł wargi 
i rozejrzał się wokół, czy nikt nie 
podsłuchuje. 

- Kurna, dokładnie nie wiem, 
chyba tak - Gruby nie sprecyzował. 

- To przekręty robisz i nie wiesz 
nawet jakie ? - Siwy zaczynał wąt-
pić w poczytalność kumpla. 

- Bo widzisz. - Pani Stasiu jeszcze 
po jednym - przerwał w kwestii for-
malnej - Bo widzisz, tak właściwie 
to nie ja ten przekręt. Znajomy je-
den. - Gruby był mgliście nieostry. -

Po prawdzie, to spotkałem go tylko 
raz - Gruby pętlił coraz mocniej. 

- To ja idę Grubasku. Lekarza ci 
trzeba, nie adwokata - Siwy osten-
tacyjnie odsunął krzesło. 

- Czekaj, już tłumaczę- Gruby 
się skupił, aż mu włosy zafalowały. 
Czytałeś w Naszej Gazecie o tym 
radnym, co to, no wiesz...? 

- Czytałem - Siwy czytał. 
- No - powiedział Gruby. 
Siwy oniemiał - Co „no"? 
- To o niego chodzi - Gruby zni-

żył głos. 
- To ja się poddaję - Siwy od po-

czątku spotkania nie rozumiał nic, 
teraz czuł, że ktoś struga łódki 
z jego kory mózgowej. > ' 

- Siwy. To proste. Czuję się win-
ny, jakbym sam te manewry robił 
i zamierzam przyznać się do wszy-
stkiego. Trudno, nie mogę zrezy-
gnować z funkcji, bo nie mam, przy-
znam się przynajmniej. Trzeba być 
konsekwentnym. - Gruby zwiesił 
głowę. 

- Akurat ty, faceta raz widziałeś 
i już adwokata szukasz? - Siwemu 
zamigotał przedsionek. 

- Tak Siwy, mój druhu. To mię-
dzy innymi przeze mnie. Ja go wy-
bierałem. Jak bym nie wybrał, nie 
byłoby matactwa. Trzeba wiedzieć, 
kogo się wybiera - Gruby dokończył 
piwo i otworzył okno. 

Kol. Aborant 

W każdej rodzinie znajdzie się czarna 
owca. Ale dlaczego m a m nią być ja!? 

Rys. Józef Stein RfKOCZYNy^ QUTKA ) 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
IV sprzedaży: Telewizory polskie i zachodnie 

wieże, magnetowidy, radia, walkmany;.... 
A N T E N Y S i & T E Ł D T A f f U M e Z M O N T A Ż E M 

telefony, radia, odtwarzacze samochodowe, kable 
i wiele Innych artykułów elektroniki użytkowej 

P Ł Y T Y CDD Q N A S T R Ó J 

RATY BEZ ŻYRANTÓW, BEZPŁATNY TRANSPORT 

SKLEP MIMA AUDIO-YIDEO KĘDZIERZYN (CENTRUM) 
UL GŁOWACKIEGO 18 TEL 3380-42 

Usposobiona do świata jestem ra-
czej przychylnie, a życie biorę takie 
jakie jawi mi się na co dzień. Mam też 
swoje wady - bez nich byłabym mdlą-
ca. Jedna z nich - brak tolerancji dla 
notorycznych narzekaczy - malkon-
tentów - mocno mną zawładnęła ostat-
nimi czasy. Trzyma i nie chce puścić. 
Pociechą jest mi wyobrażenie, że na-
wet niespotykanie spokojny człowiek, 
któremu i na język można nadepnąć 
- Pawlak - nie „strzymałby" tego, cze-
go muszę w kontaktach międzyludz-
kich wysłuchiwać. Cała sprawa tyczy 
się kultury. W różnych okoliczno-
ściach spotykam się z opinią, że nic 
w kulturze się nie dzieje i nic mie-
szkańcom naszego grodu nie proponu-
je się. Ogólnie rzecz biorąc wszędzie 
tam, gdzie tylko nas nie ma, jest wspa-
niale - bez problemu można się „od-
chamić", a Kędzierzyn-Koźle, to kom-
pletny grajdołek zapomniany przez 
Niebo i Piekło czyli kultura zero. 

Szkoda tylko, że nikt nie zadał so-
bie trudu i nie policzył mnogiej licz-
by imprez odwołanych. Powodem nie 
był katar, czy obezwładniający wirus 
grypy gnębiący mającą wystąpić gwia-
zdę. Powodem, Kochani Czytelnicy, 
jest brak zainteresowania z Waszej 
strony, kulturą w różnych jej for-
mach. Nie chciałabym nikogo obra-
zić, ale fakty mówią za siebie. I niech 
mi narzekacz - malkontent nie wma-
wia, że kultura to teraz kosztuje. Im-
prezy kulturalne, to nie chlebek z ma-
sełkiem (a wielka szkoda!) dlatego 
odbywają się raz na jakiś czas. Raz na 
jakiś czas można więc podarować so-
bie odrobinę luksusu, nie kupować 
szmatławych, plotkarskich piśmideł, 
nie puszczać z dymem ciężko zaro-
bionych pieniążków, wyłączyć telewi-
zor (bo gra, czy trzeba, czy nie trze-
ba), video i wybrać się na koncert, 
przedstawienie, itp. A może drogi 
malkontencie chcesz dowodów? 
Jestem do usług. 

Doskonały i na światowym pozio-
mie koncert Urszuli Dudziak w dodat-
ku za tzw. „darmochę" (znalazł się 
sponsor) oklaskiwany był przez gar-
stkę widzów (ok. 20 osób). Trzy wie-
czory gitarowe, organizowane przez 
MOK, z udziałem mistrzów gitary kla-
sycznej odbyły się przy żałosnej 
wręcz ilości słuchaczy. Przyszli tylko 
koneserzy, a koncerty organizowane 
były nie tylko z myślą o nich. Po co 
jednak sięgać do odległych czasów. 

Aż prosi się dać cieplutki przykła 
odwołanego koncertu zespół 
„Bajm". Co prawda w tym przypadk 
było nieco lepiej, gdyż znalazło si 
prawie pięćdziesięciu chętnych - n< 
prawie stutysięczne miasto. Dajm] 
spokój muzycznym szaleństwom 
Mówią, że śmiech to zdrowie. Nie 
wszystkim nam jednak na tym zdro-
wiu zależy. Taki Kabaret 60-tka bawił 
niespełna trzydziestoosobową publi-
kę w K-K. Trupem padli organizato-
rzy i to nie ze śmiechu. Zaorski, Kry-
szak, Zykun chcą żyć, więc gażą nie 
wzgardzili. My też lubimy, jak nam 
za pracę płacą. 

Może „kulturalna Maruda" wie ile 
osób uczestniczy w spotkaniach lite-
rackich organizowanych przez Biblio-
tekę Miejską? Nie zdradzę ilości, pro-
szę zgadnąć. Dla ułatwienia dodam, 
że kończyny naszego ciała spokojnie 
mogą pełnić funkcję liczydła przy roz-
wiązywaniu tego zadania. Jeszcze 
z innej gałęzi kultury drobny przykła-
dzik? Bardzo proszę! W różnych ter-
minach i różnych miejscach Kędzie-
rzyna-Koźla (NOT, MOK, osiedlowe -
domy kultury, prywatne galerie) ar-
tyści plastycy-profesjonaliści i amato-
rzy urządzają wernisaże. Dobrze, że 
mają rodziny i wielu przyjaciół, bo 
statystyczny mieszkaniec K-K ominie 
wystawę i chętnie ponarzeka, że kul-
tura, to na psy schodzi. Schodzi, scho-
dzi i jak tak będziemy ją traktować, 
to gotowa zejść z horyzontu całkowi-
cie. Nie starczyłoby łamów JNG na 
przytoczenie wszystkich imprez 
odwołanych z braku widowni. Ogra-
niczyłam się do podania dosłownie 
kilku, a dociekliwych odsyłam do 
jednostek organizujących je. 

Parafrazując znany refren kabare-
towej piosenki zachęcam kędzierza-
wych Koźlan i koźlęcych Kędzierzy-
nian do dodatniego bilansowania 
naszej lokalnej i nie tylko lokalnej, kul-
tury - „Pero - wcale nie musi być, kul-
tura zero!" Nie dajmy się stłamsić 
cywilizacyjnej papce, zamerykanizowa-
niu i chorym subkulturom. Mimo wszy-
stko Kochani Narzekacze-Malkontenci 
pozostańcie jak najszybciej kulturalny-
mi optymistami i wspierajcie wszelkie 
przejawy działalności kulturalnej 
w naszym mieście. Amatorską też! 

Wasza Mieszczka 
P.S. Jesteście cudowni! Wszystkie 

bilety na Marcina Dańca zostały wy-
sprzedane. 

NASZA GAZETA 

Janusz Siedlaczek 

Czas na PIT-y 
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NASZA 
CAZETA 

BLACHOWNIA 
CISOWA 

KĘDZIERZYN 
KŁODNICA 

KOŹLE 
LENARTOWICE 

Miejsce KŁODNICKIE 
ROGI 

SŁAWIĘCICE 

, Strofa TAXI 
Miasto. Każde hasło reklamowe jest 
dobre, by przyciągnąć potencjalne-
go klienta. Nie zawsze musi pokry-
wać się z rzeczywistością. Na wizy-
tówkach firm taksówkowych widnie-
je hasło „ bezpłatny dojazd do klien-
ta na terenie miasta". Okazuje się to 
prawdą ,ale tylko częściowo. Miasto 
podzielone jest na tzw. strefy TAXI 
i tylko w granicach pierwszej strefy 
dojazd jest darmowy. Poza nią trze-
ba płacić „powrotne". Dotychczas 
byłem przekonany o tym, że miasto 
zaczyna się i kończy tablicą Kędzie-
rzyn-Koźle. I na tym obszarze nie 
płaci się za dojazd. Skoro nie płaci-
my za dojazd do Rogów, to nie po-
winniśmy płacić i za dojazd do in-
nych odległych osiedli miasta, 

Ani chodnika, ani 
odpowiedzi 

Blachownia. Ulica Przyjaźni 
prowadząca obrzeżami tego osie-
dla nie doczekała się jeszcze cho-
dnika. Jest to nie lada problem dla 
mieszkańców, gdyż ulica należy 
do bardzo ruchliwych. Zwłaszcza 
w porze dojazdu i powrotu z pra-
cy. W połowie ubr. mieszkańcy 
wystosowali do UM pismo 
z prośbą o zajęcie się tą sprawą. 
Nie otrzymali nawet odpowiedzi 
do dnia dzisiejszego, a co dopie-
ro mówić o rozwiązaniu proble-
mu. Nie świadczy to najlepiej 
o traktowaniu ludzi przez naszą 
administrację. /Z/ 

Ten fragment niepisanego centrum K-K wygląda marnie. Fot. SAS 

Uczniowie - terroryści 
Azoty. W grudniu ubiegłego roku 
w Zespole Szkół Technicznych 
w Azotach dwukrotnie „podkładano" 
bombę. Za każdym razem dyrekcja 
szkoły zawiadamiała policję, która 
sprawnie przeprowadzała ewakuację 
szkoły i poszukiwanie bomby. Tak 
było i tym razem. Mimo szczegóło-
wych poszukiwań nie znaleziono 
nic, co było lub mogło przypominać 
materiał wybuchowy. 

W toku przeprowadzonego do-
chodzenia ustalono, że był to głupi 
kawał. Dowcipnisiami okazali się 
trzej uczniowie: Bartosz C., Tomasz S. 
oraz Grzegorz L. Wszyscy oni są ucz-
niami klas pierwszych ZST. Razem z 
nimi bawili się.w terrorystów dwaj 
inni nieletni i jeden siedemnastolatek. 

Kilka dni temu policja zakończy-
ła postępowanie wyjaśniające i prze-
kazała materiały sprawy do Sądu dla 
Nieletnich. Sąd ma podjąć decyzję, 
w jaki sposób ukarać sprawców. 
Szkoła może jedynie relegować ze 
szkoły, co prawdopodobnie uczyni. 
Ktoś jednak będzie musiał ponieść 
koszty ewakuacji. Uczniów-terrory-
stów nie będzie na to stać. Potężne 
kwoty zapłacą, rodzice. 

Wobec jednego ze sprawców 
może być orzeczona kara grzywny do 
5000 zł, oraz zwrot kosztów poszu-
kiwania bomby. 

O całym wydarzeniu powiado-
miono wszystkich uczniów i nauczy-
cieli ZST. Musieli oni „odpracować" 
dwa dni przerwy w nauce. Do chwili 
zakończenia postępowania przed są-
dem, dowcipnisie nie zostaną wyrzu-
ceni ze szkoły. Dyrekcja nie zrobiła 
tego dotychczas, na wniosek policji. 

Robert Nosol 

Tłusty czwartek 
Miasto. Przed wieloma cukier-
niami ustawiły się długie kolej-
ki. Wszyscy chcieli kupić kilka 
lub kilkanaście pączków. Jak 
nakazuje tradycja w „tłusty 
czwartek" każdy powinien 
zjeść chociaż jednego krepla, 
jak mawiają Ślązacy. Chyba ni-
komu „hurtowe" ilości smacz-
nych pączków nie zaszkodziły? 

R.N. 

Kombatanckie wybory 
Miasto. Członkowie Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych z Koła przy ZA „Kędzie-
rzyn" w połowie stycznia, w ka-
wiarni „Athena" odbyli zebranie 
sprawozdawczo - wyborcze, 
w przeddzień 52 rocznicy wyz-
wolenia Warszawy oraz 134 rocz-
nicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego. Kończąc IX kadencję 
dokonali podsumowania dorobku 
ostatnich czterech lat oraz wybra-
li zarząd na kolejną kadencję. 
W zebraniu uczestniczył również 
prezes Zarządu Miejskiego ZKRP 
IBWP Władysław Suchowierski. 

Koło liczy aktualnie 75 człon-
ków zwyczajnych i 38 podopiecz-
nych. Wiatach 1993 -96 odeszło na 
wieczną wartę 25 z tego grona. Ich 
pamięć uczczono minutą ciszy. 
Ponadto siedmiu przeszło do Kę-
dzierzyńskiego Oddziału SZZAK, 
czterech do Związku Byłych Żoł-
nierzy BCH. W okresie sprawo-
zdawczym pięciu awansowało na 
kolejne stopnie podoficerskie. 
Trzech zostało odznaczonych 
Krzyżem AK, dwaj Krzyżem BCH, 
dwaj Krzyżem Partyzanckim. 
Szesnaście osób zostało wyróżnio-
nych jubileuszowym medalem 
Federacji Rosyjskiej ustanowio-
nym z okazji 50 - lecia rozgromie-
nia hitlerowskiego faszyzmu. 

Sprawozdanie f inansowe 
przedstawił Stanisław Matlakie-
wicz, a sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej Franciszek Sołtysiak. 
Uczestnicy zebrania udzielili abso-
lutorium ustępującemu zarządowi 
oraz wybrali nowy, w składzie: 
Andrzej Wojtkiewicz - prezes, 
Czesław Topór -wiceprezes, Zbi-
gniew Iłowski - sekretarz, Cze-
sław Curyło - skarbnik, Danuta 
Jarzyna - członek zarządu. 

Zarząd koła informuje, że Biu-
ro Zarządu mieści się w hotelu AB, 
w osiedlu azotowym przy ul. Wa-
ryńskiego 3A. Tel. 81-30-44. Biuro 
jest czynne w każdą środę w godzi-
nach 17.00 do 19.00. TAP 

Bem, Rej i dziura 
Kędzierzyn. Kierowcy narzekają 
na dziurę w jezdni, przy skrzyżo-
waniu ulic Bema i Reja. Po wcze-
śniejszych interwencjach u odpo-
wiednich służb, wyrwę zasypano 
jakimś sypkim materiałem. 
Z chwilą nastania roztopów „ zasyp-
ka" została wypłukana i dziura zno-
wu sieje przerażenie wśród kierow-
ców. Ciekawe do kogo mają się 
zwracać po odszkodowania kierow-
cy,'którzy w tym miejscu uszkodzi-
li swoje samochody? R.N. 

Daj pieniądz. 
Miasto. Już kilka lat m o ż e m y 
oglądać na ulicach naszego mia-
sta żebrzących rumuńskich Cyga-
nów. Niestety nikt nie jest w sta-
nie ukrócić tego procederu. 

W myśl prawa, żebranie nie jest 
przestępstwem. Czyli jest legalne. 
I n t e rwenc j e s łużb miejskich są 
mało skuteczne. Praktycznie nie 
są w stanie zniechęcić bosonogich 
C y g a n ó w do żebrania. Jak długo 
ten stan r z e c z y ma trwać? R. N. 

Wędkarze w Januszkowicach 
Azoty. 21 grudnia odbyli zebra-

nie sprawozdawczo - wyborcze, 
podsumowali działalność w ka-
dencji 1993 - 96, wybrali nowe 
władze wędkarze z koła „Azoty". 
W 1997 r. zamierzają dokończyć 
pracę w ośrodku w Januszkowi-
cach (dawny ośrodekZAK), prze-
prowadzić i brać udział w wielu 
zawodach. 

Do nowego zarządu koła zo-
stali wybrani: Józef Adam Drozd 
(prezes), Bernard Jendrzejczyk 
(wiceprezes), Michał Doboszyń-
ski (wiceprezes d/s sportu), Wie-
sław Widul iński (gospodarz 
koła), Edeltrauda Krukiewicz 
(skarbnik), Jan Hebda (sekre-
tarz), Jerzy Snopczyński (czł. 
zarz. d/s/ szkolenia młodzieży), 
Zdzis ław Boreta ( r zeczn ik 
oskarżenia), Bronisław Zięcina 
(czł. zarz.). 

Komisję Rewizyjną wybrano 
w składzie: Jan Macie jewicz 
(przewodniczący) oraz Ryszard 
Ryt i Antoni Walczak (członko-
wie). W skład Sądu Organizacyj-
nego weszl i : M icha ł Gądz ik 
(przew.). oraz Zenon Mordal , 
Eugeniusz Tyszkowski, Robert 
Walczak i Adamm Giet (członko-
wie). Konrad Błaszczyk został 
wybrany na komendanta Sraży 
Rybackiej. 

Zarząd koła PZW „Azoty" peł-
ni dyżury wkażdy poniedziałek w 

Woprowcy z drużyny blachowniańskiej, w trakcie przygotowań Dębowej do bezpłatnej Ś U Z „ w k i * * S 4 S 

godzinach 17.00 do 19.00 w MOK 
przy ul. Świerczewskiego w K-K 
(dawny D K „Chemik" ) w pokoju 
19 lub 33) . 

T e r m i n a r z z awodów węd-
k a r s k i c h organizowanych 
przez koło P Z W „Azoty" w 1997 
r. (miejsce zawodów : kanał Gli-
wicki - „Nowa Wieś" . 

20.04. - o twarc i e sezonu. 
11.05. - mistrzostwa koła. 21.09. 
- zakończenie sezon u. 01.06. - za-
wody „ D z i e ń Dziecka". 08,06. 

- eliminacje do I.S.M.0.15.06. - in-
dywidualne mistrzostwa I.S.M.0. 
1 tura (kanał ulg i w Opolu. 22.06. 
- i n d y w i d u a l n e mistrzostwa 
I.S.M.O. I I tura (kanał Gliwicki 
„Kłodnica") . Z a w o d y spiningowe, 
01.05 . - „O puchar Kanału Gliwic 
kiego" (I i II tura ) . (0)6.07. - zawo-
dy „O puchar N y s y " (rzeka Nysa 
w K o p i c a c h ) . 11. i o . - zawody 
„O puchar O d r y " (rzeka Odra w 
Mikol in ie ) . 16.08. - „Indywidual-
ne mistrzostwa okręgu" w Tura 
wie. 07.09. - z awody spiningowe 
ko ła ( k a n a ł G l iw i ck i „Nowa 
Wieś" ) 05.10. - mistrzostwa koła 
w spiningu (kanał Gliwicki „Nowa 
Wieś " ) . 

T e r m i n y pozostałych zawo 
dów sponsorowanych podawane 
będą na ogłoszeniach lub w sie-
dzibie koła P Z W „Azoty" (MOK 
ul. Świerczewskiego w K-K). 

TAP 

ZAK - okręgowa stacji kontroli pojazdów 
A z o t y . Jej budowa jeszcze trwa. 
usuwane są usterki stwierdzone 
podczas wstępnego odbioru, które 
nie pozwalają na ostateczne uru-
chomienie stacji kontroli. Może do 
połowy, a nie dalej jak do końca 
'utego stacja zostanie oddana do 
eksploatac j i . Taką nadzieję ma 
P r z y ® 2 ł y gospodarz obiektu mgr 
u i ł Hubert Staryczyk - kierownik 
^akładu Transportu Samochodo-
wego w „Azotach". W trakcie roz 
m o w y doda ł - nasza placówka 
oędzie miała uprawnienia do wyko-
nywania badań technicznych poją 
zaow w pełnym zakresie przewi 
dz i anym dla Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów. Będzie topiel 
sza na terenie województwa jedno-

. uPoważniona do wykonywa 
nia wszystkich czynności w ramach 
nadań technicznych pojazdów (pel 
ny zakres badań). Będzie to jedna 
z m e h C 2 n y c h w kraju stacji o takich 
możliwościach badań. TAP h 
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jednym z przykładów na to jest 
ciągłe zmienianie funkcji przezna-
czenia poczekalni dla podróżnych, 
na stacji PKP w Kędzierzynie-Koź-
jU. Doszło do tego, że to obszerne 
pomieszczenie zaledwie w piątej -
a może w jeszcze mniejszej - części 
s łuży podróżnym. Większość prze-
znaczona została na działalność 
handlową i rozrywkową, a więc 
przynoszącą PKP regularny 
i wymierny dochód. Część 
poczekalni od dość dawna 
z a j m u j e sklep z różnościa-
mi, ale nie on stanowi pro-
blem. Za taki raczej uznać 
należy zestaw ponad dwu-
dziestu gier zręcznościo-
wych pod wdzięczną nazwą 
„Fun Art Factory". Wywoły-
wany przez urządzenia i młodzież 
z nich korzystającą jazgot, nie tyl-
ko nie stwarza miłej atmosfery, ale 
uniemożliwia wręcz usłyszenie ja-
kiejkolwiek informacji podawanej 
przez stacyjny głośnik. 

W związku z drastycznym ogra-
niczeniem miejsca dla podróżnych 
zrodziła się jeszcze jedna uciążli-
wość, która głównie w okresie chło-
dów, daje się we znaki. Stanowią ją 
przebywający w poczekalni bezdo-
mni, prowadzący koczowniczy tryb 
życia obywatele obcych państw 
i zwykłe tzw. menele. Bywa, że wy-
korzystane przez nich na legowiska 
ławki, uniemożliwiają korzystanie 
z poczekalni przez podróżnych. 

będą i 

W naturalny sposób na usta 
cisną się pytania: czy tak być powin-
no?, czy tak być musi? Pierwsze jest 
raczej retoryczne. Na drugie może-
my łatwiej odpowiedzieć po rozmo-
wie z naczelnikiem stacji mgr inż. 
Zdzisławem Dragułą. Okazuje się, 
że po części na to pytanie trzeba 
odpowiedzieć twierdząco. Otóż 
przeznaczenie znacznej części 
poczekalni na inne cele spowo-
dowane zostało wyraźnym zmniej-
szeniem się liczby pociągów i pa-
sażerów, a zatem i potrzeb 
„poczekalniowych". Ponadto pań-
stwowe koleje, będąc w finanso-
wym dołku, wykorzystują wszelkie 
możliwości zdobywania pieniędzy. 

Zdarza się nawet - jak twierdzą wta-
jemniczeni - że duże stacje zdoby-
wają więcej pieniędzy z działalno-
ści poza kolejowej niż ze sprzedaży 
biletów. Byłoby dobrze, gdyby 
przynajmniej część dochodów moż-
na było przeznaczyć na bieżące po-
trzeby stacji, np. na wymianę drzwi 
zdezelowanych i wypuszczających 
na zewnątrz ciepło. Ta „działka" 
kolejowej działalności nie leży już 
niestety w gestii naczelnika stacji. 

Podobnie rzecz się ma ze 
Służbą Ochrony Kolei. Czy sokiści 

chcieli i umieli poradzić so-
bie z koczującym w pocze-
kalni elementem, to też już 
sprawa zupełnie innego 
kierownictwa. 

Mimo, iż dworzec PKP 
jest autonomiczną w stosun-
ku do miasta jednostką, były 
prowadzone wstępne roz-
mowy na temat ewentualne-
go wspólnego działania dla 

poprawy wyglądu, czy funkcjonal-
ności naszej stacji. Kolej liczyła na 
pewne wsparcie przez władze miej-
skie chociażby z uwagi na świad-
czenie niewymuszonych (lub 
raczej wymuszonych przez rzeczy-
wistość) usług w postaci korzysta-
nia przez sporą część pieszych z do-
godnego PKP - owskiego przejścia 
- tunelu łączącego dwie części mias-
ta. Skończyło się na kurtuazyjnej 
wymianie zdań w atmosferze wza-
jemnego zrozumienia. 

Pozostał „Fun Art Factory", czy-
li w luźnym tłumaczeniu: Przedsię-
biorstwo Wesołej Sztuki tudzież 
Radosnej Twórczości. No i pozostał 
też podróżny. Janusz Łabuś 

Ile zarabia nasz 
p r e z y d e n t ? 

Wynagrodzenie pracowników 
samorządowych reguluje ustawa 
i rozporządzenie Rady Ministrów 
z 90 roku. Na tej podstawie Rady 
Miejskie i Gminne uchwalają 
wysokość wynagrodzenia. Pensja 
prezydenta składa się z: 
- płacy zasadniczej wg maksy-

malnej stawki w grupie XX, ak-
tualnie 1.340 zł brutto, 

- dodatku funkcyjnego w wyso-
kości 150% najniższego wyna-
grodzenia płac w grupie 1-510 
zł brutto, 

- dodatku służbowego w wyso-
kości 300% płacy zasadniczej, 
aktualnie 4.020 zł brutto, 

- wysługi lat wg obowiązujących 
przepisów -134 zł 
Razem: 6.004 zł brutto. 
Wynagrodzenie wiceprezy-

denta ustalone jest podobnie i wy-
nosi 5.087 zł. Prezydent Miro-
sław Borzym w odpowiedzi na 
interpelację radnego Macieja Rą-
balskiego, wyjaśnił także wątpli-
wości związane z mocą uchwał 
Rady. Zasady ustalania wysokości 
wynagrodzenia są aktualne do 
momentu ich zmiany w przewi-
dzianym trybie, niezależnie od 
upływu kadencji. Grupę radnych 
interesowały również korzyści 

z funkcji reprezentanta Gminy 
w Radach Nadzorczych. Prezy-
dent wyjaśnia: obowiązek, a nie 
przywilej pełnienia tej funkcji 
w Radzie Nadzorczej Wolnego 
Obszaru Celnego został na mnie 
nałożony w myśl obowiązujących 
przepisów. Wobec tego, pytają 
radni, ile wynosi dieta z tytułu 
zasiadania w Radzie Nadzorczej, 
nie podlegająca, ich zdaniem 
opodatkowaniu. 

To wynagrodzenie przekazu-
ję na cele charytatywne - zapew-
nia M. Borzym. Tutaj chciałabym 
sobie pozwolić na małą dygresję. 

W grudniu, dzięki staraniom 
Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich, ukazała się kaseta z kolęda-
mi mieszkanki naszego miasta. 
Prezydent Borzym jako jeden 
z przykładów podał, iż pewną 
kwotę przeznaczył już na ten cel. 

Kilka dni później dowiedzia-
łam się, że prezydent jedynie obie-
cał pieniądze. Ostatecznie kwota 
wpłynęła dosłownie na ostatnią 
chwilę. Sam prezes SRK w K-K 
zwrócił moją uwagę na nierzetel-
ność wypowiedzi prezydenta. 

A głowa miasta powinna świe-
cić wokół przykładem uczciwości, 
lojalności i rzetelności. A.C. 

Do szczęścia brakuje chleba 
Z roku na rok przybywa ludzi żyjących na skraje 

ubóstwa. Pozbawieni wszelkie) pomocy, próbują w so-
bie tylko znany sposób, dorobić kilka groszy na chleb. 
Zbierają starówce wtórne, a czasein kradną. Byle star-
czyło na przeżycie., Nie wszyscy korzystają z pomocy 
społecznejo Nie pozwala im na to duma lub wstyd. Prze-
ważnie jednak nie mogą skompletować dokumentów 
pozwalających ubiegać się o pomoc tego typu. 

Chcąc się dostać do domu 
Wróblewskich, trzeba przejść spo-
ry kawał leśnej drogi. Gdy szczę-

W naszym mieście wiele ro-
dzin potrzebuje wsparcia, nie tyl-
ko finansowego. Żyją wśród nas 
ludzie, dla których ciepły posiłek 
jest wielkim wydarzeniem. Tacy 
ludzie mieszkają nie tylko na ław-
kach w parku, czy dworcowej po-
czekalni. Większość z nich ma 
normalne domy i rodziny. Do peł-
ni szczęścia brakuje tylko chleba. 

Rodzina A g n i e s z k i W r ó b -
lewskiej z a j m u j e n iewie lk ie 
mieszkanko (?) w jednym z bu-
dynków przy kłodnickiej śluzie. 
Razem z nią, na kilku metrach, 
mieszka sześcioro dzieci i mąż. 
Mieszkanie to dostał j e j mąż 
z przedsiębiorstwa, w którym 
kiedyś pracował. Został zwol -
niony cztery lata temu i od tego 
czasu nigdzie nie pracuje. Po po-
przedniej pracy pozosta ło ob-
skurne lokum. 

ście sprzyja i nie. trafi się na 
zamknięte szlabany, to w pół 
godziny będziemy na miejscu. 
Powybi jane szyby w oknach, 
ciemna i odrapana klatka nie 
zachęca do częstych wizyt. Jest 
okropnie. 

Takie samo wrażenie odnosi 
się w niewielkiej kuchni - sypial-
ni, w której gnieździ się cała rodzi-
na pani Agnieszki. Odpadający 
tynk, brudne ściany, przeciekają-
cy dach, porozwieszane pod sufi-
tem ciuchy dzieci, to stały krajo-
braz w tym domu. Potrzebny jest 
gruntowny remont. Nic jednak nie 
da się zrobić bez pieniędzy. Tych 
w tym domu ciągle brak. 

A. Wróblewska: - Żyjemy za 
126 zł z opieki społecznej. Czasa-

mi uda się coś zarobić mężowi 
i najstarszemu synowi. Obaj do-
rywczo pracują na budowie. To 
co zarobią, przeznaczamy na 
jedzenie i tylko na to nas stać. Gdy-
by nie doraźna pomoc, to marzy-
libyśmy teraz. Niedawno dosta-
łam węgiel i wreszcie jest ciepło. 

O ciężkiej sytuacji material-
nej r odz iny Wróblewskich 
wiedzą również nauczyciele ze 
szkoły, w której uczą się dzieci. 
Nauczyciele jak mogą tak poma-
gają. Organizują zbiórki ubrań, 
które przekazują najbardziej 
potrzebującym. Niestety takich 
potrzebujących dzieci w tej 
szkole jest o wie le więcej . 
Dyrekcja sama boryka się z po-
ważnymi problemami. Już dwa 
razy Telekomunikacja odcięła 
szkole telefony. Jedyną formą 
pomocy na którą stać szkołę, 
jest kubek ciepłego mleka. Bez-
płatne dożywianie jest niemoż-

l iwe, gdyż brak jest odpowie-
dniego zaplecza. 

Teoretycznie pan Wróblewski 
mógłby podjąć jakąkolwiek stałą 
pracę. Nie pozwala mu na to jego 
charakter. Z powodu swojej „cha-
rakterności" został zwolniony 
z pracy na śluzie. Poza tym woli 
sobie wypić, niż się przemęczać. 
Taką opinię wystawili znający 
Wróblewskich ludzie mieszkający 
w okolicy. 

Niedawno A. Wróblewskiej 
zaproponowano pomoc w znale-
zieniu pracy. „Podjęłabym się 
praktycznie każdej roboty. Byłam 
już palaczem. Tylko z kim mam 
zostawić najmłodsze dziecko, 
które ma dwa lata". Nad dziećmi 
sąd ustanowił opiekę kuratora. 
Kurator często odwiedza dom 
przy śluzie. Dzieje się tak nie tyl-
ko z powodu panującej biedy. Co 
jakiś czas policja prowadzi docho-
dzenia w sprawie kradzieży na 

kolei. Prawie zawsze ma to zwią-
zek z Wróblewskimi. Dzieci są 
przesłuchiwane w szkole, gdyż 
z powodu ciągle opuszczonych 
szlabanów policjanci nie mogą się 
dostać do domu. 

W lutym zostanie przerwana 
pomoc z opieki społecznej. Ma to 
być spowodowane niezarejestro-
waniem się w MOPS obojga mał-
żonków, oraz uchylaniem się od 
pracy głowy rodziny. 

Takich rodzin jak ta, w K-K 
jest bardzo dużo. W przerażającej 
większości są to rodziny alkoho-
lików. Dzieci są zaniedbywane, 
a każda złotówka przepijana. 
Jeżeli jeszcze mają gdzie mie-
szkać, to ich domy przypominają 
składowiska materiałów nie-
potrzebnych. Dzieci nierzadko 
wspierają rodziców w spożywa-
niu alkoholu. Prędzej, czy póź-
niej stają się dziećmi ulicy. 

Tekst i zdjęcia: Robert Nosot 
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. . ba r ( i2iej, że stan ich higieny 
juz z odległości kilku metrów na-
kazuje zachowanie szczególnej 
ostrożności w ewentualnych bliż-
szych kontaktach. 

Do dyspozycji podróżnych po-
zostają jeszcze dwie ławki usytuo-
wane tuż obok... toalet w stacyjnym 
hallu. Gdzie indziej też nie ma miej-
sca, bo wszędzie króluje handel. 

Radosna 
twórczość 
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Człowiek, który oszukał miasto 
Mirosław Borzym po raz pierwszy został radnym 

i prezydentem Kędzierzyna-Koźla w 1990 roku. Było 
to bezprawie, które - delikatnie mówiąc - uszło uwa-
dze ówczesnej komisji wyborczej. Wiem o tym od pew-
nego już czasu. Dopiero jednak ostatnio udało mi się 
uzyskać niezbite dowody. Dziękuję za telefon, który 
w zeszłym roku stał się zaczynem moich dociekań. 
Mirosław Borzym nie miał prawa kandydować, ponie-
waż był na stałe zameldowany w Warszawie przy 
ul. Srebrnogórskiej 12. 

Ordynacja wyborcza jasno precyzuje, że miejscem 
stałego zameldowania musi być miasto, w którym 
zgłasza się swoją kandydaturę na radnego. Nie chcę 
być gołosłowny, przytoczę zatem stosowne artykuły 
i paragrafy. Teraz, co prawda, fakt ten nie ma znacze-
nia, bo poprzednich wyborów nie można anulować. 
Wystawia jednak świadectwo człowiekowi, który po-
daje się za prawnika. 

Jak wieść gminna niesie, tego 
typu machlojki zdarzają się w na-
szym kraju, ale niezwykle rzadko 
ujrzą one światło dzienne, bo nad 
tym czuwają już komisje wybor-
cze. 

Zajrzyjmy zatem do księgi 
meldunkowej RSM „Chemik" 
w K-K. Otóż wynika z niej, że cała 
rodzina - bez pana domu - za-
meldowała się na pobyt stały 
w naszym mieście, prawie 10 lat 
temu, przy ul. 22 Lipca 6 d/ 3. Pan 
Borzym melduje się czasowo 
w latach 1987-89 i 1990-93. Na-

sobie zamieścić. Tu rodzi się py-
tanie: Czy zostały sfałszowane 
listy wyborcze? To jednak wykra-
cza poza mój temat. 

Ciekawostką jest natomiast 
fakt, iż z danych wynika, że pre-
zydent Borzym - w pewnym okre-
sie - miał dwa meldunki w K-K: 
stały i czasowy. Zmieniał też do-
wody osobiste, co każdy obywa-
tel uczynić może. Dowód wyda-
ny w Warszawie 5 lipca 1984 r. 
(nr WL 6778558), został zmienio-
ny w K-K 13 czerwca 1995 roku 
(DD 3442000). Ciekawe, czy 

Nie sposób pominąć też kwestii, że 
miejsce na liście wyborczej mógł 
zająć ktoś inny. 

Zapytałem dyrektora Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu, Stani-
sława Skakuja, o wynika kontroli 
w Urzędzie Miasta w K-K. Usłysza-
łem: - Pan Mirosław Borzym za-
meldował się na pobyt stały 
w maju 1991 roku. Wcześniej 
był to pobyt czasowy. 

Do ustawy - ordynacja wybor-
cza do rad gmin (Dz.U. Nr 16, poz. 
96) wydane zostało stosowne 
rozporządzenie. 

Wypada zatem sięgnąć do 
Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 

r 
Nazwisko i imię 

(imiona) Imiona rodzicóm Data 
i miejsce urodzenia Adres miejsca pobytu stałego 
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gle znajduje się meldunek na po-
byt stały w 1991 roku. Jakby nie-
co za późno, bo wybory były pod 
koniec maja, ale rok wcześniej. 
Stan faktyczny dokumentuje 
wpis do książki meldunkowej 
RSM „Chemik", który pozwalam 
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przez organy administracji właści-
we dla ewidencji ludności. Paragraf 
dwa, dodaje: W spisie wyborców 
umieszcza się osoby mające w dniu 
wyborów ukończone 18 lat i zamel-
dowanie na pobyt stały w daeej 
gminnie (podkr. moje). 

Ordynacja wyborcza do rad 
gmin w art. 17 mówi jednoznacz-
nie, że w spisie wyborców figurują 
tylko osoby ze stałym miejscem 
zamieszkania w danej gminie. 
Wynika z tego jasno, że w 1990 
roku radnym w K-K nie został 
ktoś, kto miał do tego ustawowe 
prawo. Jego miejsce zajął Miro-
sław Borzym, do dziś miłościwie 
nam panujący. 

Przed laty prezydent popełnił 
poważne wykroczenie, które dzi-
siaj można oceniać nie tylko w ka-
tegoriach moralnych. Już wcze-
śniej Jarema Stępowski śpiewał: -
Nie masz cwaniaka nad warsza-
wiaka... 

Komentarza nie będzie. Wy-
starczy tytuł, który mniejszym 
przyznaję osobiście Panui Pre-
zydentowi Borzymowi: Czło-
wiek, który oszukał miasto. 
Smutną i jednoznaczną tego 
wymowę udowodniłem jasno. 

Andrzej Szopiński-Wisła 

Już dwa lata mieszkańcy 
bują w p r o w a d z i ć w życie pomysł 

utworzenia w Miejscu Kłodnickjni 

zielonej dzielnicy miasta. Znajdy 
je się tu nieczynne już wyrobis^ 

żwirowni, które doskonale nadaj* 
się na kąpielisko. 

Zielona 

dzielnica 
Akwen oddalony jest od centrum 

K-K zaledwie sześć kilometrów. Dy-
rektor żwirowni chciałby przekazać 
miastu wyrobisko z przeznaczeniem 
właśnie na teren rekreacyjny. c0 

najmniej trzy razy zwracał się do 
wydziału Inicjatyw Miejskich UM 
z wnioskiem, by ktoś się wreszcie tym 
problemem poważnie zainteresował. 

Pomysł ten przedstawiono jesz-
cze w poprzedniej kadencji ówcze-
snemu wiceprezydentowi Dariuszo 
wi Jorgowi. Ważniejszym okazał się 
wtedy problem odremontowania 
i przekazania miastu całkowicie zni-
szczonego kąpieliska w Kłodnicy. Do 
dnia dz is ie jszego basen ten jest 
nieczynny. Jego stan jest fatalny. 
Remont może kosztować kolosalne 
pieniądze. 

Mieszkańcy Miejsca Kłodnickie 
go przychylnie nastawieni są do 
wszelkich inicjatyw mogących dać 
im pieniądze i radość życia. Inicjaty-
wa utworzenia zielonej dzielnicy 
może usprawnić infrastrukturę dziel 
nicy. Może wreszcie zostanie podła 
czony gaz i instalacja odprowadzania 
ścieków. Wierzą w to, że jest to jedy-
na możliwość rozwoju oddalonej od 
centrum dzielnicy. Teraz jest to bo 
wiem dzielnica zapomniana przez 
wszystkich. 

Wybudowanie kąpieliska w tym 
miejscu byłoby pewnym udogodnię 
niem dla mieszkańców wielkich osie-
dli, takich jak „Piastów", czy „Po 
wstańców Śląskich. Nie musieliby 
podróżować autobusami na drugi 
kraniec miasta, by wypocząć na De 
bowej lub w Rogach. 

Zbliża się lato. Może już teraz po 
winno się pomyśleć o miejscach 
wypoczynku dla naszego wielkiego 
miasta. Robert Nosol 

r 
istnieje możliwość obejrzenia 
starego dowodu, bo interesują 
mnie kartki, na których wpisuje 
się zameldowania. 

Wszystko potwierdza fakt, iż 
pan Mirosław Borzym w 1990 
roku oszukał swoich wyborców. 

dokończenie ze str. 1 

Z poderżniętym gardłem 

1990 r. w sprawie spi-
sów wyborców dla wyborów do rad 
gmin (Dz. U. Nr 22, poz. 136). I cóż 
tam czytamy w rozdziale pierw-
szym, paragraf jeden? Spisy wybor-
ców sporządza się na podstawie 
rejestru stałych mieszkańców 
(podkr. moje), prowadzonego 

Kędzieżyn w Opolu 
Napisaliśmy tak w poprzednim 

JNG z premedytacją, cytując po prostu 
organizatorów koncertu charytatyw-
nego, zorganizowanego w Opolu, za 
pieniądze kilku naszych przedsię-
biorstw. Nie sądziliśmy, że spadnie na 
nas taka burza telefonów. Cieszymy się 

z nich, bo świadczą o tym, że mamv 
uważnych czytelników, choć przy 
znać musimy, że poprzednia środa i 
czwartek, przez to „ż", były dla nas 
dość męczące. Dziękujemy wszystkim 
za życzliwość i uwagę. 

Redakcja 

Nie zauważył napastników, 
którzy dobiegli do parku nie 
oświetloną uliczką kilka minut 
przed nim. Gdy dotarł alejką do 
końca szpitalnego muru - nastą-
pił atak. Otrzymał kilka uderzeń 
w twarz. Prawdopodobnie bu-
telką. Wtedy stracił przytomność. 
Napastnicy kopali ofiarę po całym 
ciele. Próbowali zerwać z szyi sre-
brny łańcuszek, dla którego być 
może dokonali napadu. 

Ofiara napaści: - Nie bardzo 
pamiętam całe zajście, gdyż by-
łem w szoku. Gdy przestali 
mnie kopać, myślałem tylko 
o tym by nie stracić przytomno-
ści. Wiedziałem, że jak pozo-
stanę w parku, to się wykrwa-
wię i umrę. Doczołgałem się do 
jezdni, byłem pewien, że tutaj 
ktoś mnie znajdzie. 

Leżącego na ulicy człowieka 
;r zauważył kierowca taksówki. 
?n Wezwał pogotowie i policję. My-
£ ślał, że jest to ofiara wypadku, 

którego sprawca zbiegł. Podczas 
udzielania pomocy okazało się, że 
M. jest pobity i ma rozległe obra-
żenia wewnętrzne. Natychmiast 
przewieziono go do szpitala, gdzie 
przeprowadzono skomplikowaną 
operację „wyłączenia" pękniętego 
jelita. Założono kilkadziesiąt 
szwów na twarzy. Na szyi pozszy-
wano długą ranę ciętą, która praw-
dopodobnie powstała poprzez 
duszenie ofiary jej własnym łań-
cuszkiem. Przez kilka dni stan 
M. był krytyczny. Powoli jednak 
wraca do zdrowia. Skutki napadu 
będzie odczuwał jednak jeszcze 
bardzo długo. 

W wyniku natychmiastowej 
akcji policji, do której użyto psa 
tropiącego, zatrzymano dwóch 
sprawców. Przewieziono ich do 
aresztu kilkadziesiąt minut po 
napadzie. Trzeci ze sprawców jest 
jeszcze poszukiwany. Jego ujęcie 
to kwestia kilku najbliższych dni. 

Robert Nosol 
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Któż z nas, mieszkańców K-K, 
starszych i młodszych, nie pamię-
ta tej postaci o pochylonej, niczym 
pod brzemieniem minionych lat 
sylwetce, w czarnej sutannie, 
skroniach pokrytych szronem 
i ufnym radosnym spojrzeniu peł-
nym wiary w dobro człowieka. 

Pamiętamy Go z wczesnego ran-
ka, gdy udawał się do miejscowego 
szpitala z pociechą i dobrym słowem 
do chorych, cierpiących. 

Pamiętamy Go z godzin połu-
dniowych, kroczącego w żałobnym 
kondukcie bez względu na pogodę, 
gdy odprowadzał mieszkańca swej 
parafii na miejsce wiecznego spo-
czynku, zaś jego głęboka zaduma 
wyrażała pytanie: „Czy jako kapłan 
uczyniłem wszystko, dla zbawienia 
tej duszy?". 

Pamiętamy Go z godzin wie-
czornych, gdy rowerem lub motoro-
werem udawał się do jednej z pod-
kozielskich miejscowości dla 
spełnienia obowiązków kapłań-
skich lub ubrany w kombinezon 
roboczy wykonywał jakąś pracę czy 
to przy kościele, czy domku kate-
chetycznym, czy przy rozbudowie 
cmentarza. Trudno wtedy było Go 
rozpoznać wśród grona innych pra-
cujących. Pamiętamy Go również 
z okazji niedziel i świąt, gdy wypeł-
niał liczne posługi duszpasterskie 
lub otoczony gromadką dzieci, słu-
chał ich piosenek i wierszyków. 

Parafia Pw.Św. Floriana 
w Kędzierzynie-Koź/u Azo-
tach, organizuje w dniach od 
15 do 30 września 1997 r. 
pielgrzymkę do Fatimy, 
Lourdes i La Salette. 

Informacje na temat piel-
grzymki - w parafii Św. Floria-
na /teł. 813 - 670/, lub bez-
pośrednio - po mszach Św. 
wieczornych (ok. godz. 18.45). 
Zgłoszenia do 1 marca 97 r. 

Ludwik Rutyna (z lewej) odbiera Medal Za Zasługi dla Miasta, z rąk 
Emila Matuszyka, przewodniczącego RM. Fot. D. Nurzyński 

Pamiętamy Go przede wszyst-
kim z codziennego szarego dnia, 
gdy przemierzał ulice naszego 
miasta, czy to pomagając staru-
szce z laską przejść przez jez-
dnię, czy to pouczając bawiące 
się w pobliżu ulic dzieci, czy to 
- gdy przystawał na kozielskim 
rynku przy grupce młodzieży dla 
wspólnego radowania się z mło-
dości, czy słuchającego z uwagą 
zwierzeń wielodzietne) matki 
o bolączkach codziennego życia, 
czy to obdarzającego dobrym 
słowem robotnika układającego 
chodnikowe płytki... 

Całe zresztą życie ks. infułata L. 
Rutyny zostało zawarte w słowach 
z „Ewangelii" - „Syn Boży nie po to 
przyszedł na świat, aby mu służo-
no, lecz po to, aby sam służył". Ks. 
Rutyna z pełnym poświęceniem sta-
rał się wprowadzać w czyn służenie 
dla dobra drugiego człowieka. Był 

niezmiernie uczynny dla ludzi nie-
zależnie od jch pozycji społecznej, 
stanu majątkowego, czy światopo-
glądu. 

Ludwik Rutyna przyszedł na 
świat 10 lutego 1917 r. w Podza-
meczku, pow. Buczacz, w dawnym 
województwie tarnopolskim w ro-
dzinie chłopskiej. 11 maja 1941 r. 
w niecałe dwa lata po wkroczeniu na 
te tereny Armii Czerwonej przyjął, 
w głębokiej konspiracji, święcenia 
kapłańskie w katedrze lwowskiej 
z rąk biskupa Bazinka. 

Podczas wojny jego rodzice zo-
stali zamordowani prze Ukraińców, 
zaś on sam cudem uniknął śmierci, 
uciekając przez okno. Rzucony za 
nim granat nie wybuchnął. W 1945 
r. musiał wraz ze swoimi parafiana-
mi opuścić rodzinne strony i przy-
był na Ziemię Prudnicką, gdzie pra-
cował jako proboszcz w różnych 
miejscowościach. 

21 czerwca 1958 r. przyjął pa-
rafię kozielską. Pasterzował 
w niej nieprzerwanie przez 32 
lata, pełniąc dodatkowo obo-
wiązki dziekana dekanatu ko-
zielskiego (od 1964r.). Wykorzy-
stując duże zrozumienie i ofiarność 
parafian przeprowadzał liczne pra-
ce konserwacyjno - remontowe obu 
kozielskich koiciołów i ich filii 
w Większycach, Kobylicach i Ko-
źlu-Rogach. Jego starania przyczy-
niły się do ukończenia w 1984 r. bu-
dowy domu katechetycznego. 
Aktywnie pracował na rzecz koziel-
skiego środowiska. Prowadzenie 
kozielskiej parafii przypadło ks. 
Rutynie w trudnym okresie prześla-
dowań komunistycznych i represji 
milicyjnych - był inwigilowany 
przez służby specjalne UB m.in. 
podczas I Peregrynacji Kopii Obra-
zu Jasnogórskiego, w 1965 r. 

W grudniu 1990 r., w wieku 73 
lat, przeszedł na emeryturę. Korzy-
stając ze zmiany klimatu polityczne-
go na Ukrainie i odpowiadając na 
apel Polaków Ziemi Lwowskiej i Ta-
ronopolskiej wraca w rodzinne 
strony, aby otoczyć mieszkańców 
opieką duszpasterską i nauczy-
cielską. 11 maja, w archikatedrze 
lwowskiej uroczyście obchodził 50 
- lecie święceń kapłańskich przy 
udziale licznej grupy koźlan. 21 lu-
tego 1992 r. Rada Miejska w K-K, 
w uznaniu jego zasług, nadała mu 
tytuł Honorowego Obywatela na-
szego miasta. 10 lipca tegoż roku 
podczas uroczystej sesji wręczono 
ks. Rutynie dyplom z tytułem. 

Z okazji 80 - tych urodzin, 
życzymy Ci Dostojny Jubilacie, wie-
lu jeszcze lat pełnych zdrowia i sił, 
w głoszeniu Dobrej Nowiny, aby 
każde Twoje Słowo, tak jak ewange-
liczne ziarno, padło na żyzny grunt 
przynosząc plon, co najmniej tysiąc-
krotny, i aby jak najwięcej zabłąka-
nych owieczek dzięki Tobie trafiło 
do wspólnej owczarni, w której pa-
nowałaby wieczna radość. 

Florian Witoń 
P.S. 10 lutego ks. infułat Lu-

dwik Rutyna przebywał wśród nas. 
W tym dniu w MOK przy ul. Skar-
bowej wręczone zostały mu zebra-
ne wśród parafian dary pieniężne 
i rzeczowe, przeznaczone na po-
trzeby renowacji kościołów w deka-
nacie buczackim. Potrzeby w tym 
zakresie są tam ogromne. 

F e r i e 
z Internetem 

Pod takim hasłem Zespół Marketingu Te-
lekomunikacji Polskiej SA w Opolu i Przed-
siębiorstwo Informatyczne „Optimus" SA 
serwis w Opole, przygotowały dwudniową 
imprezę dla dzieci i młodzieży. 

W Szkole Podstawowej nr 1,3 
lutego, i dzień później w SP 2, przy 
pięciu stanowiskach młodzi lu-
dzie mogli, pod czujnym okiem fa-
chowców z obu firm, łączyć się 
z fcałym światem.. 

- Imprezę zorganizowaliśmy 
między innymi po to, by zapew-

nić młodzieży zajęcia w czasie 
ferii - powiedział Stanisław 
Chmielewski kierownik Biura 
Obsługi Klientów TP SA w K-K. 
Jest to okazja do zapoznania 
dzieci z techniką komputerową, 
która zarazem promuje tę ideę 
globalnej wioski, czyli Internet. 

Okazało się, ku miłemu zasko-
czeniu organizatorów, że młodzi 
ludzie już dawno zapoznali się 
z nowoczesną techniką kompute-
rową. Kilkanaście osób, które sta-
le oblegały stoiska, nie miało 
większych problemów z połącze-
niem się z wielkim światem. Cały 
sprzęt komputerowy został wy-
pożyczony i zamontowany przez 
pracowników Optimusa, nato-
miast Telekomunikacja Polska 
SA sponsorowała imprezę po-
przez rezygnację z dochodów wy-
nikających z połączeń. Łatwo 
więc obliczyć, ile przez te dwa dni 
straciła firma. 

- Tracimy, czy nie tracimy -
trudno powiedzieć - oponował 
Chmielewski - W tej chwili dostę-
pów do Internetu jest wiele. No, 
jeżeli przyjmiemy, że jest pięć 
stanowisk, działających przez 

sześć godzin, to wystarczy 
podzielić przez 3 minuty za jed-
nostkę razy 18 groszy. 

Z ulotki TP SA: Internet to 
gigantyczna pajęczyna łącząca 
miliony komputerów na całym 
świecie. To nieprzeliczone strony 
informacji na każdy temat. Inter-
net, to sieć rozwijająca się w nie-
wiarygodnym wręcz tempie. O ile 
nie posiadasz własnego konta 
internetowego e-mail, możesz ko-
rzystać z następujących usług: 
W W W - nieograniczonego dostę-
pu do informacji podanych w bar-
dzo atrakcyjnej formie, TELNET 
- zdalnego logowania się przez 
sieć z jednego komputera na dru-
gi, FTP - ściągania plików z odle-
głych komputerów. W sieci ist-
nieją archiwa udostępniające 
ogromne ilości publicznie dostęp-
nego oprogramowania. Arka 

„Nawracajcie się 
i wierzcie Ewangelii" 
- słowa z obrzędm posy-
pania głów popiołem 
w Środę Popielcową, 

Ze źródła 
światła 

Pewnego wieczora odwiedzili 
mnie znajomi. Przyjechali ze swo-
im kolegą - Chińczykiem. Bin - bo 
takie jest jego imię, jest buddystą. Od 
pierwszych chwil Bin zainteresował 
się naszym budującym się kościo-
łem w osiedlu „Azoty". Ciekawiło go 
wiele spraw związanych z moją. 
pracą. Wywiązała się długa dysku-
sja. Z rozmowy wynikało, że Bin nie 
wierzy w Boga i życie pozagrobowe. 
Pokazałem mu książkę pt. „Uczeni 
0 Bogu" zawierającą wyznania wia-
ry i wypowiedzi największych uczo-
nych świata o Bogu. Bin był zdumio-
ny tą książką, gdyż dotychczas nie 
uświadamiał sobie, jak stwierdził, 
że prawie wszyscy najwięksi ucze-
ni naszego globu byli ludźmi głębo-
ko wierzącymi. Ten fakt mocno go 
poruszył, ponieważ on sam, jako 
student, uważał siebie za człowieka 
nauki. 

Później zadałem mu pytanie, 
czy stara się być dobrym człowie-
kiem. Po chwili zastanowienia od-
powiedział twierdząco. Zadałem mu 
następne pytanie - Dlaczego starasz 
się być dobrym człowiekiem? Dla-
czego starasz się być dobry dla in-
nych? Po co? Co ci z tego przyjdzie? 
Przecież nikt ci tego nie wynagrodzi, 
skoro Boga nie ma. Nie lepiej było-
by, gdybyś starał się żyć źle? Mógł-
byś wykorzystywać innych, kraść, 
kombinować. Jeśli będziesz spryt-
ny, to nikt cię za to nie ukarze. Mógł-
byś sobie urządzić bardzo łatwe 
1 wygodne życie w ten sposób. - Na 
to, po zastanowieniu się Bin odpo-
wiedział, że stara się być dobry dla 
innych ludzi, bo wtedy i oni będą do-
brzy dla niego. - Ale przecież nieraz, 
i to nawet bardzo często, ludzie od-
płacają złem za dobro - odpowie-
działem - i wtedy taka filozofia życia 
się nie sprawdza. Na ten zarzut Bin 
nie udzielił konkretnej odpowiedzi. 
Ale w tym momencie on postanowił 
zaatakować. Zapytał, dlaczego ja, 
jako ksiądz katolicki, czyli człowiek, 
który powinien namawiać ludzi do 
dobrego, namawiam go, żeby źle 
postępował. Odpowiedziałem, że 
celowo zadałem takie pytanie, aby 
zmobilizować go do zastanowienia 
się nad tym, dlaczego i po co stara 
się być dobrym człowiekiem. Wcale 
jednak nie chcę namawiać go do 
złych czynów. - Bin - zapytałem - czy 
gdybyś teraz dowiedział się, że je-
steś chory na raka i nagle zacząłbyś 
bardzo cierpieć, i dowiedziałbyś się, 
że niedługo umrzesz w dużych cier-
pieniach z powodu tej choroby.... 
Czy wtedy popełniłbyś samobój-
stwo? Bo po co cierpieć? - Bin dłużej 
się zastanawiał i wreszcie odpowie-
dział, że odpowiedź na to pytanie 
jest trudna i być może popełniłby 
samobójstwo. Odpowiedziałem mu, 
że według nauki chrześcijańskiej 
każde cierpienie ma sens i dużą war-
tość, przygotowuje człowieka do 
szczęścia po śmierci. 

(dalszy ciąg mojej rozmowy 
z buddystą za dwa tygodnie) 

Ks. Janusz DWorzak 
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Duży i otoczony ogrodem dom na ulicy Pamięci Sybiraków 8, obojętnie 
mijany jest przez przechodniów. Nosi on nazwę Caritasu - jest to łacińskie 
słowo oznaczające miłość. Budynek powstał w 1908 roku. Do użytku kościel-
nego został oddany w 1960 roku. Dziś zamieszkuje w nim 50 upośledzonych 
chłopców. Opiekują się nimi siostry zakonne. 

Caritas znaczy miłość 
W Caritasie są 4 oddziały, 

w każdym jest około 12 chłopa-
ków. Zatrudnionych jest 6 pielę-
gniarek. Chłopcy zapewnioną 
mają opiekę lekarską. Doktor 
zawsze wzywany jest w razie cho-
roby dziecka. Cierpią one na różne 
schorzenia: przede wszystkim na 
porażenie mózgowe. Rzadsze są 
przypadki Downa, wodogłowia lub 
autodestrukcji. 

U dzieci występuje upośledze-
nie umysłowe. Uszkodzony układ 
nerwowy powoduje niedowład 
kończyn górnych, lub dolnych, 
wadę słuchu lub wadę wzroku. 
Część dzieci porusza się na wóz-
kach inwalidzkich, lub cały czas 
leżą w łóżkach. Niektóre nie mają 
problemów z poruszaniem się. 

Niektóre dzieci są skryte, 
„zamknięte" w sobie. Spowodo-
wane to jest różnymi urazami 
psychicznymi z czasów dzieciń-
stwa. Często rodzice nie potrafili 
ich pokochać, odtrącali je od siebie 
i oddawali do zakładu. Rozłąka 
z najbliższymi, brak kontaktu 
z matką i ojcem, wytworzył liczne 
zahamowania wobec drugiego 
człowieka. Takie „mury" są trudne 
do obalenia dla zdrowych ludzi 
i wymagają dużo cierpliwości. 

Wszystkie dzieci są och-
rzczone, były u I Komunii Św. 
Jednak nie zostały bierzmowa-
ne. Siostra Magdalena tłumaczy to 
tym, że sakrament bierzmowania 

wymaga dojrzałości duchowej, 
której te dzieci nie posiadają. Wia-
ra jest bardzo ważnym elementem 
ich życia. To naturalne, że siostry 
zakonne dbając o ich dobro moral-
ne, starają się o to, aby bliżej 
poznały Boga. W Caritasie zbudo-
wana jest mała kapliczka, w której 
odprawiane są nabożeństwa 
i msze święte. 

Na każdym oddziale prowa-
dzona jest rehabilitacja bierna 
np. masaże. Na stałe zatrudniona 
jest tylko jedna rehabilitantka. Jest 
to oczywiście niewystarczające wo-
bec olbrzymich potrzeb Caritasu. 
Na parterze znajduje się sala ze 
sprzętem rehabilitacyjnym, rowe-
rami, materacami do masażu, „ba-
senem suchym", ugulem. Ugul, to 
specjalna siatka na której umie-
szcza się chore dziecko wykonują-
ce ćwiczenia ruchowe. 

Sprzęt leczniczy jest bardzo 
drogi. Stanowi to duży problem 
dla rozwoju rehabilitacji. Dla 
przykładu jedno łóżko kosztuje 12 
-13 milionów starych złotych. Ma-
rzeniem siostry Magdaleny, dyrek-
torki zakładu, jest rozwój hydrote-
rapii i fizykoterapii. Brak do tego 
specjalnego sprzętu. Przydałaby 
się nietypowa wanna, która ma 
wmontowany zespół wewnętrz-
nych urządzeń do masażu. 

Trwają projekty nad moderni-
zacją budynku. Obecnie pewien 
architekt przygotowuje projekt wy-

budowania windy dla osób porusza-
jących się na wózkach. Dla Tomka, 
Filipa, Jarka i wielu innych, brak 
windy i podjazdu jest problemem 
nie do rozwiązania. Siostra Magda-
lena w przyszłości ma zamiar stwo-
rzenia „szkoły życia" w Caritasie. 
Głównym celem owej szkoły jest 
doskonalenie u dzieci form samo-
dzielnego życia. Chodzi o podsta-
wowe czynności takie jak: jedze-
nie, korzystanie z ubikacji, 
rozmowa telefoniczna, praca przy 
komputerze. Jest to możliwe tylko 
dla niektórych dzieci np: dla Fili-
pa. Ma ponad 27 lat, pochodzi 
z Warszawy. Do Koźla został prze-
wieziony z Domu Małego Dziecka 
z Opola. Pięknie gra na organach, 
potrafi liczyć pisać i czytać. 

Utrzymanie takiego domu 
wymaga dużych nakładów fi-
nansowych. Pieniądze pochodzą 
z budżetu państwowego - Woje-
wódzkiego Zespołu Pomocy Spo-
łecznej. Jest to jednostka nadrzęd-
na, która reguluje liczbę etatów, 
stawkę płac i zakup sprzętu lecz-
niczego. Pomocy udziela również 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Opo-
lu-PFRON. 

Natomiast siostry zakonne 
podlegają diecezji opolskiej: 
Biskup wyznaczył osobę do kiero-
wania tego typu placówkami na 
terenie Opolszczyzny. Jest nią 
Arnold Dresznel. 

W Caritasie panują bardzo 
dobre warunki materialne. Dzieci 
posiadają dużo zabawek. W czasie 
gier i zabaw przygrywa im magne-
tofon. Bardzo lubią muzykę łatwą 
i przyjemną - czyli disco - polo. 
28.01.97 roku trwał w Caritasie 
wielki bal maskowy. Dzieci świet-
nie się bawiły. Sala była pięknie 
udekorowana. Z sufitu zwisały ba-
lony, kolorowe łańcuchy. Wśród 
przebranych nie brakowało górni-
ków, kucharzy, królów. W daw-

nych czasach upośledzonych 
traktowano jako „podgatune! 
ludzi zdrowych. Teraz zmienił 
się światopogląd społeczeństwa 
Wystarczy tylko popatrzeć na 
Caritas, na panującą tam atmo-
sferę miłości do dzieci, ab. 
zdać sobie sprawę z zaistnia 
łych zmian na lepsze. Oby było 
ich jak najwlęcejo 

Telefon do siostry Magdalen 
82-24-47. 

Gizela Kurowska 

Jest duża przerwa. Na koryta-
rzach spory tłok. W kawiarence 
ustawiła się długa kolejka. Każdy 
spragniony jest gorącej herbatki 
lub pobudzającego cappuccino. 
Jest gwarno i głośno. Nagle wcho-
dzi niepozorna dziewczyna, która 
wzbudza powszechne zaintereso-
wanie. Ludzie szepczą do siebie: 
Ale wieśniara! Dlaczego zawsze 
jeżeli ktoś ubierze się niegustow-
nie narażony jest na podobnego 
typu kpiny? W kędzierzyńskich 
szkołach ponadpodstawowych ist-
nieje ten problem. Dyskryminacja 
ludzi mieszkających na wsi jest 
dość powszechnym zjawiskiem. 
Szczególnie wśród miastowej mło-
dzieży jest ono jeszcze bardziej 
intensywne. 

Nastolatkom brak jest toleran-
cji wobec ludzi mówiących trochę 
inaczej, mających inny światopo-
gląd i ubierających się nieco ina-
czej. Z trudem akceptujemy 
odmiennych od siebie. Młody czło-
wiek w wieku dojrzewania czasem 
przejawia okrucieństwo i złośli-
wość. Od zawsze istniał podział na 
tzw. buraków i miastowych. Róż-
nice dotyczą muzyki, ubioru, spo-
sobu spędzania wolnego czasu 
i spraw religijnych. 

Dlaczego tak się dzieje? 
Dlaczego niektórzy uważają, 

ludzi ze wsi za gorszych? Wszyscy 
jesteśmy ludźmi i nie ma żadnej 
różnicy pomiędzy miastowym 
a tym ze wsi. Aby to wyjaśnić, trze-
ba sięgnąć do paru faktów histo-
rycznych i do czynników psycho-
logicznych. W psychice ludzkiej 
utarł się trwały stereotyp wieśnia-
ka: nie potrafiącego się wysłowić, 
prostolinijnego, nieskomplikowa-
nego i ograniczonego. Oczywiście 
to tylko etykietka, niesprawiedliwy 
osąd. Może kiedyś tak było, ale 

Miasto i wieś 

Symbioza, czy antagonizm? 

w obecnych czasach te różnice się 
zacierają. Wieś rozwija się, „doga-
nia" miasto, nowocześnieje. 

Przekonanie o niższości ludzi 
ze wsi powstało w okresie zacofa-
nego feudalizmu, w którym chłop 
nie posiadał wykształcenia. Był 
analfabetą, poddanym pana, ma-
jącym ograniczoną swobodę oso-
bistą. Przywilej piotrowski z 1496 
roku wydany przez Jana Olbrach-
ta określił chłopskie prawa spo-
łeczne na następne wieki. Do mia-
sta, w ciągu roku, może odejść ze 
wsi tylko jeden chłop, a spośród 
synów chłopskich tylko jeden 
w ciągu roku może odejść na służ-
bę lub naukę, pod warunkiem po-
wrotu do rodzinnej wsi. Chłop był 
„przywiązany" do ziemi. Nie miał 
żadnych szans na polepszenie 

swej sytuacji. Wybuchały powsta-
nia chłopskie, które jednak nicze-
go nie zmieniły. 

Minęły wieki 
zaszły ogromne zmiany poli-

tyczne, społeczne, obyczajowe 
a jednak? Ile zostało jeszcze prze-
sądów i krzywdzących opinii? 

Sporną kwestią jest szkolnic-
two. Kiedyś możliwości „tego ze 
wsi" były ograniczone. Na studia 
wybierała się sama elita. Żeby 
studiować, trzeba było mieć (te-
raz sytuacja identyczna) boga-
tych rodziców i odpowiednie 
znajomości. Domenę w szkolnic-
twie zdobył kler. Do dziś, ksiądz 
jest wielką osobistością na wsi. 
Ma duży wpływ na swych para-
fian. Dużo osób na wsi chodzi do 

kościoła w obawie przed krytyką 
samych siebie, jako ateistów. 

Dosyć popularny jest pogląd, 
że w wiejskich podstawówkach 
panuje niższy poziom. Trudno się 
pozbyć owych uprzedzeń, pomi-
mo tego, że coraz więcej młodzie-
ży wiejskiej studiuje, robi karie-
rę. Jednak jak wynika z danych 
statystycznych, w szkołach śre-
dnich uczy się przede wszystkim 
młodzież miejska, natomiast 
w zawodówkach, jest przewaga 
wiejskiego środowiska. 

Część dzieci na wsi dziedzi-
czy po rodzicach gospodarstwa 
rolne i tym samym są one pozba-
wione wolnego wyboru przy-
szłej pracy i stylu życia. Znam 
przypadek zdolnej, inteligentnej 
dziewczyny, która chciała zo-
stać prawnikiem, jednak rodzi-
ce jej nie pozwolili i musiała 
przejąć gospodarstwo rolne. „Jął 
chcą skończyć zawodówka 
i przejąć gospodarka" - tym zda-
niem jeden chłopak określił 
swoje plany życiowe. Jemu do 
szczęścia nie jest potrzebne wy-
ższe wykształcenie i studiowa-
nie Platona. Chociaż z drugiej 
strony, jest to krzywdzące, dla 
tych nastolatków pochodzących 
ze wsi, którzy uczą się w liceach, 
technikach, ekonomikach. Naj-
ważniejsza jest przecież inteli-
gencja i charakter człowieka, 
a nie tytuł naukowy. 

Następną kwestią jest gwara 
i konflikty narodowościowe trwa-
jące na Śląsku od wielu lat. Kie-
dy słyszę: 

„A jął żech powiedzioł " 
śmieję się - oto opinia pewne 

dziewczyny, którą zapytałam c 
sądzi na temat gwary. 

Rzeczywiście dla człowieka; 
co dzień nie mającego kontaktu 
Śląskiem może stanowić to źród: 
śmiechu, ale nie powinno okaz 
wać się pogardy dla gwary, kio 
jest wynikiem wielu procesc 
historycznych. Chodziłam do po: 
stawówki, w której większo* 
mówiła po śląsku. Taki zwycza 
wynieśli z domu, przesiąkniętej 
tradycją poniemiecką. Na wsi du 
żą rolę odgrywa tradycja. Ludz • 
łamiący wielopokoleniowe zwy 
czaję skazani są na izolację, ciąg--
plotki. Trudno jest zachować pr 
watność wobec ludzkiej ciekawe-
i wtrącania się w intymne spraw 
Wieś jest dosyć konserwatywni 
natomiast miasto szybciej akceptu 
je nowości i ekscesy. Dotyczy! 

również zachowań ludzkich. 

Miasto i wieś 
- pierwotnie te dwie osady113 

wzajem się uzupełniały, żyły ^ 
swoistej symbiozie. Według W 
klopedii PWN wieś to osiedle za# 
szkałe przez ludność, której wie 
szość trudni się pracą na ro1" 
stanowiącą główne źródło jej utr 
mania i wykonaną dla zaspokoję" 
żywnościowych potrzeb mia?1 

Natomiast miasto, to jednostka p 
wstała historycznie, w wyniku & 
pienia się ludzi w celu wykony-
nia zawodów nierolnicze 
wyróżnia się produkcją dóbr i^1; 
gami dla pozamiastowego odbio[l 

W czasach obecnych, te defin1; 
utraciły nieco na znaczeniu. Mfe* 
miastowymi, a wieśniakami*^ 
Pują antagonizmy. Trudno się1 

szukać tej słynnej, polskiej tole^ 
cji, która ostatnio stała się towâ  
niezwykle rzadkim i cennym 

Gizela Karou* 
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Hej, Walenty, coś ty taki spięty! 
Rozchmurz twarz swoją, bądźże uśmiechnięty. 
Dzień Zakochanych - może zapomniałeś? 
Walentynka czeka, nic jej nie dałeś. 

To prawda, winna temu ostra zima. 
Chodzę zmarznięty, 60 raraz trzyma i trzyma. 

Moje serce gorące, myślę o święcie, 
A ukochanej wręczę pieska w prezencie. 

Helena Piasecka 

Mamy nadzieję, że żaden z na-
szych czytelników nie zapomni o tym 
święcie. W Dnie Zakochanych, 14 lu-
tego, osoby zakochane przesyłają lub 

też wręczają osobi-
ście „walentyn-
ki" - kolorowe 
kartki z miło-

snymi wyznania-
mi. Poczta Polska 

wydała nawet z tej okazji okoliczno-
ściowe znaczki. 

Niewiele osób jednak wie, że św. Wa-
lenty nie był patronem zakochanych, 
a osób nerwowo chorych. Biskup Walen-
ty zmarł śmiercią męczeńską w roku 269 
po Chrystusie. Za życia był kapłanem 
Rzymu. W świecie katolickim znany jest 
jako patron osób cierpiących na padacz-
kę lub inne choroby nerwowe. 

Anglicy, znani ze specyficznego po-
czucia humoru, najwyraźniej stwierdzi-

li, że stan zakochania można przy-
równać do choroby psychicznej i od 
XVI wieku dzień imienin św. Walen-
tego obchodzą jako Dzień Zakocha-
nych. Od tamtego czasu w literaturze 
angielskiej można znaleźć wzmianki 
na temat tego szczególnego dnia, np. 
u Willima Szekspira, Samuela Pepy-
sa, czy Karola Dickensa. 

Forma wysyłania kartek z miło-
snymi życzeniami popularna jest 
głównie w Stanach Zjednoczonych 
i w Anglii. Do Europy i Polski trady-
cja ta dotarła na początku lat 90 - tych. 

Już miesiąc przed Dniem Zako-
chanych w księgarniach pojawiają się 
specjalne, walentynkowe kartki. Moż-
na je wysyłać zupełnie anonimowo 
lub też podpisać po prostu: Walenty. 
Jest jednak pewna cecha wspólna 
łącząca wszystkie „walentynki": ser-
ce. Są to serca przebite strzałą, płoną-

ce, podawane na dłoni, albo na tacy. Zawsze jest 
czerwone. Przy jego pomocy wiele nieśmiałych 
osób może wyznać ukochanej osobie miłość. 
I może rzeczywiście jest to jakiś sposób na wy-
leczenie „miłosnej nerwicy"? 

Arka 

o \yy\\oy\cxc\\ od jA do 
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serdeczności i fę 0+0 1 niebieska różę.. M y -

śl ę./ 2e takiej n i k iWam — urocze — jeszcze V\ie o f iarował T y m 

większa dla mnie przyjemność, ź e ja, skromny dziennikarz, 

mogę. ulubionym Czytelniczkom właśnie taka sprezentować. 
Bądźc i e nieustannie radosne, pałrzaie pozytywnie na ota-

czający W a s świat i kockanyck mężczyzn. Al ieck panowie 

w lot pojmują Wasze ukryte pragnienia, traktuje jak najdroż-
szy klejnot i o łworza drogę, do serca. Po zwó l c i e czerpać 
rozkosz z e swego istnienia, j festeście najpiękniejsze. P o z o -

stańcie na z awsze księżniczkami męskick marzeń. 
jASzopiński- Wisła 

"Red. naczelny 

Drzewo i cień, osa w bzu kiści 

miła strzeż mnie, 

strzeż od nienawiści. 

2 okazji urodzin dużo zdrowia, 

pomyślności oraz najlepsze 

walentynkowe życzenia 

dla 9łeni <7>. tą drogą 

przesyła kochający 9t G-

Ocb! Ciułał ffa wiem, źe... że 

Cię kocham -Dudek. 

* m * 
9*liej serce i patrzaj w serce. 

Rinnie - ''Paweł. * * * 

Gosiu! (pamiętaj, że wciąż 

Cię kocham i nic nie może 

nas rozłączyć, 

kochający Maciek. 

m 9 
kochać - to lak łatwo 

powiedzieć, dlaczego wciąż 

nie możesz tego słowa 

wymówić Kosiu? 

Andrzej. 

kochanemu „ %umcajsowi dużo 

uścisków, mnóstwo całusów 

przesyła, 'Hanka. 

Jflojej najukochańszej 

Dorocie Qerard. 

Drogiej kochanej pani 

Darbarze Deblessem. 

wszystkiego co bliskie serduszku, 

przesyła - zakochany. Ktoś? 

m + + 
Swo. pamiętasz tę szaloną noc? 

Dyło nam jak w raju. 9*loże 

moglibyśmy to powtórzyć? Sfidam. 

Pamiętaj, że Cię kocham. « m + 
kochanej Sli najserdeczniejsze 

życzenia walentynkowe przesyła 
Hubert. 

+ * + 

2 okazji Dnia Zakochanych 

przesyłam kochanej 

Sli życzenia wszystkiegó 

co najlepsze. Siu uśmiechnij się. 

9ł życzenia przesyła ktoś, 
kogo znasz. « « 

derce istnieje, aby być dawane 

z pieśnią lub ze łzami. 
^Kiciuni - Hocur. « « « 

^isiu, oszczędzaj moje nerwy, 

które i tak już są słabe. 
cTwoja Walentynka. 

barkowi, który mnie nie 

zauważa, kochająca 

9lnka z 7 b. 

9tioniko. ach Woniko? Czy 

wiesz, że Cię kocham ? Andrzej. 

m + * 
cKochanemu Adasiowi 

malentynkomego buziaka 

przesyła żona Sisia. 
m + m 

Qdy dwoje ludzi los połączy, 

uczuciem tkliwym i gorącym, 

gdy wśród tysięcy ludzkich serc, 

dwa mają w życiu wspólny cel, 

niebiosom dzięki za ten dar. 

Znalazłeś miłość - wielki skarb. 

Adrianowi - 9*lagda. * « « 
Swo, kocham Cię - Dogdan. 

• ¥ • 
Różowych okularów na dziś 

i wszystkie te dni, które 

spędzimy razem, z okazji 

Dnia Zakochanych 

Wirkowi życzy Qrażyna. 

m + * 
Walentynki są tylko raz w roku, 

a ja kocham Cię przez cały rok. 

Deacie - Qrzegorz. 

„ Wisienko", jakaś ty słodka. 

Dariusz. 
m + * 

0Kazik, w Dniu Zakochanych 

życzę Ci, żebyś zawsze kochał 
i był kochany - Wanda. 

* * * 

J2olek, mam na Ciebie chrapkę 

- 9łga. . * + + 

Norbert, pamiętasz mnie? 

(Spotkaliśmy się w kaskadzie 

i się zakochałam. Kaśka. • * * 
(pawłowi, na wieczną pamiątkę -

Sfineth. 

m • * 
cTylko ty i ja, pocałunki 

i kwiaty. 9Ó dla ciebie ściąłem 

włosy, Daśka. (Spotkajmy się 

wiesz gdzie. Obiecuję, że przyjdę 

z bukietem róż. 

yfta górze róże na dole fiołki, 

my się kochamy jak dwa aniołki 

- cKrzysiu, kocham Cię -
cPatrycja z 3 b. 

(JAam 15 lał i byłam zakochana 

już sześć razy (Teraz kocham 

flarka z „ budowlanki" 

- zwariowana Matylda. 
* * + 

9lniu, nasze serca tańczą walca, 

a cTy nie chcesz tego zrozumieć 

- (Robert. * * « 
2 okazji Dnia Zakochanych 

przesyłam Waldkowi gorące 

pozdrowienia - zakochana 

Wiesia. 

* * m 
Wojtkowi % i Grześkowi 2. 

walentynkowe pozdrowienia 

przesyłają 
(fiśka i 9łgata z Dlachowni. 

« « f 

cKrysiu - niech nasze małżeń-

stwo przetrwa jeszcze wiele lat 

- mąż Sfidam. 

o • 
o ™ 

CKochanemu Maćkowi 

- kochająca Swa. 

m * 9 
kochajmy się. to takie 

przyjemne. SRnecie - Darek « « • 
cKocham, kocham, kocham, 

kocham - Ciebie kocham 9ZS? 

• m 9 
(Kocham, to piękne słowo, ciągle 

odkrywam je na nowo 

i choć niewiele umiem, kocham 

Cie i rozumiem. - Qizela 

spotkajmy się w poniedziałek 

u Śledzia. (](ocbam Cię. 

* * m 
Wszyscy mężczyźni to kłamcy, 

zmiennicy, paple, obłudnicy, pyszałki 

lub tchórze, nędzni i zmysłowi... 

&lfred De Wusset) 

Najserdeczniejsze życzenia 

walentynkowe wspaniałym 

kolegom: Wiarusowi, Dudzia-

kowi. Grajkowi. (Koniakowi. 

(Korkowi, (pustemu, a w szcze-

gólności (Koziemu i 2azie 

składają ^Magda & Marlena 

Rys. Józef Stein 

JEST 
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Całość, Jurij Ziniewicz po-
chodzący z Białorusi, rozpoczął 
od prostszych numerów: jednym 
uderzeniem dłonią w gwóźdź 
przebił grubą deskę. Z łatwością 
zginał pręt i skręcał gwoździe. 
Prawdziwe emocje miały się jed-
nak dopiero zacząć. 

Asystent mistrza, jego brat 
Oleg Ziniewicz, rozłożył na par-
kiecie sali gimnastycznej, skrzy-
neczkę pełną tłuczonego szkła. 
Spacer po szkle, to dla mistrza 
prawie przyjemność. Jego gołe 
stopy wyszły bez szwanku, nawet 
wówczas, gdy dodatkowym ob-
ciążeniem stała się jedna z nau-
czycielek. Obok skrzyneczki po-
stawiono drabinkę z mieczy, po 
których mistrz wszedł na malut-
ki podest i skoczył wprost na 
ostrza kawałków tłuczonych bu-
telek. Na środek sali zapraszanych jest sześć dorosłych osób (wśród 
nich ulubieniec prowadzącego pokaz - redaktor naczelny JNG). 

Jurij Ziniewicz kładzie się na S2kle, na nim Oleg układa spe-
cjalny podest, wywołane osoby proszone są, by na „trzy - cztery 
stanąć na podeście. Ciało mistrza wytrzymuje obciążenie około 610 
kg (rekord to 650 kg). 

Mistrz ponownie skręca z niebywałą lekkością gruby stalowy 
pręt. Czterech dorosłych mężczyzn 
(w tym oczywiście red. nacz.) po-
mimo wielkiej siły i zawzięcia, nie 
jest w stanie go rozprostować. 

Nadszedł czas na numer koja-
rzący się nam z fakirem. Mistrz kła-
dzie się na deskę najeżoną gwoź-
dziami, Na jego piersiach Oleg 
kładzie ciężkie, metalowe kowa-
dło. Mimo kilku solidnych uderzeń 
wielkim młotem, mistrz wychodzi 
z tego bez szwanku. Na zakończe-
nie jeszcze zginanie pręta szyją 
i zafundowana dwóm chłopcom 
„russkaja karuzela". Przy burzy 
oklasków Jurij Ziniewicz opuszcza 
salę i znajduje kilka minut na roz-
mowę z dziennikarzami JNG. Wy-
wiad z mistrzem, w następnym 
numerze. ARKA 

Zdjęcia: A. Szopiński-Wisła 

MISTRZ JURIJ 
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H a m l e t , 

Przed laty, umarł śmiercią nagłą i tragiczną, basen 
w Koźlu. Było to za panowania Zenona Charczuka w domu 
kultury. Wziął się też za basen. Remont został rozpoczęty. 
Rozwalono starą nieckę, próbowano zrobić nową... zostawio-
no rozbabrany plac budowy. Utopionych pieniędzy nikt nie 
poszukiwał. Diagnoza brzmiała: winnych brak. Przybyły le-
karz stwierdził zgon pacjenta na własną prośbę. I tak jeden 
z miejskich basenów przestał istnieć. Do dziś nie mogę zro-
zumieć, co się stało. Gdybym spytał, to pewnie już nikt nie 
pamięta jaki był powód, albo bym się dowiedział, że zabra-
kło forsy. To po co rozbabrano basen, mógł zdychać sam, 
a nie wsparty gminnymi pieniędzmi. Naszymi zatem. Jest to 
jeden z kolejnych przykładów gospodarności w K-K. Niko-
mu za to włos z głowy nie spadł. 

Więcej szczęścia miał basen w Kłodnicy. Mógł umrzeć 
sam. Odchodził powoli, choć pamiętam, że chyba na krótko 
próbowano go jeszcze wskrzesić. Polegało to na tym, że od-
nowiono starego trupa i jeszcze trochę podychał. Potem strze-

lił kopytami o dno. Brak gotówki - tym razem przynajmniej nie 
topionej nadaremno - spowodował nagłe zejście. W dobytku 
miasta skreślono kolejny punkt Szkoda - ten wyraz jest zbyt 
skromny, żeby podkreślić ubolewanie z powodu takiej niefra-
sobliwości. Gdzie byli ratownicy? Dlaczego nikt nie próbował 
a może próbował, tylko z miernym skutkiem, znaleźć pienią-
dze na odrestaurowanie całego kompleksu basenów, boisk, 
terenów rekreacyjno-sportowych. 

Myślę, źe tę oazę można jeszcze reanimować, tylko konni 
będzie się chciało chodzić wokół sprawy i żebrać o pieniądze. 
Łatwiej powiedzieć koniec, bo z tego nikt nie rozUczy. Wytłu-
maczenie bowiem jest proste: kasa pusta, nie ma szmalu, nie 
ma remontu, spokojna głowa i spokojna czaszka, to nie będzie 
Hamlet, ale zwyk\a fraszka. The end. Koniec aktu pierwszego 
l zarazem ostatniego. "jŚMm 

DOBRANOC. ŚVUCIE SPOKOJNIE. Co następne go 
pozwolimy zamienić w kupę gruzu! Tu niepotrzebna 
wojna. Jesteśmy samowystarczalni. f i l i i 

SAS 
Zdjęcia: Marceli Popek 


