
28-ietni mężczyzna przeżył koszmar, gdy wielka czapa białego puchu spadła 
mu na głowę. Pechowiec trafił do szpitala. Do dziś odczuwa bóle kręgosłupa, 
które nie pozwalają mu zapomnieć o tym dramatycznym wypadku. »str.3 

j w i c D o n a l d s 

Tomasz Wantuła zapowiada koniec pobłażania 
i dla lokatorów, nie płacących czynszów 
I za mieszkania komunalne. Nieunikniona jest 
i też głęboka restrukturyzacja MZBK. »str.4 

1 , a o z ł 
w c y m 8 % V A T 

Niech zagrają nasze serca, 
nie żałujcie gotówki! »str.l3 

PROGRAM TV 
na całe 7 D N I » s t r . 18 -21 

Nowy fortepian w MOKu 
Całkiem nowiutki fortepian KAWAIRX-7 będzie 
służył naszej miejskiej kulturze »str.l6 

Funkcyjni radni powiatu 
obcięli sobie diety >str.4 

Były premier pomoże naszym 
przedsiębiorcom »str.9 

n n 1/2011 • -7 - 1 3 s t y c z n i a 2 0 1 0 Ucieczka le szpitala 
zakończyła się śmiercią 

McDonald's bije rekordy sprzedaży 
TEGO NIKT SIĘ NIE SPODZIEWAŁ » Otwarta w grudniu restauracja sieci McDonalcTs przeżywa zjawiskowy do 
tei pory w Kedzierzvnie-Koźlu, najazd głodnych klientów. Codziennie obsługuje około 4 tysiące gości. »str.ll 

Dyrektorka MOPS-u musi » str.5 

przeprosić byłą podwładną 

Do Koźla kierowcy będą musieli jeździć obwodnicą aż do końca zimy. 

dopiero 
na wiosnę 
Nie ma szans na szybkie zakoń-
czenie remontu mostu im. Długo-
sza. Jeszcze przez kilka miesięcy 
kierowcy będą musieli korzystać 
z obwodnicy wszystkiemu winna 
sroga zima i większy zakres robót 
niż wcześniej planowano. 

» Prace na moście im. Długosza trwają już kilka miesięcy. To jedy-
na przeprawa przez Odrę poza mostem na obwodnicy. 

53-latka z Koźla nie chciała leżeć w sylwestrową noc pod kro-
plówką i w tajemnicy przed lekarzami opuściła oddział szpitalny. 

Dwa dni później jej ciało znaleziono w pobliskim parku. »str. 9 
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D R U G A S T R O N A 

» CYTAT TYGODNIA: » Z informacji skarbnika powiatu wynikało, 
ze obniżenie diet funkcyjnych radnych nie będzie miało wielkiego wpływu na 

finanse powiatu. Ale podejdźmy do tego tak, że najpierw trzeba się wykazać, a jeśli 
nasza praca będzie dobra, będzie można powrócić do dyskusji o wysokości diet 

PIOTR JAHN, przewodniczący rady powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (Platforma Obywatelska) 

» Z Policji 
22 grudnia 

Około godziny 7:20 dy-
żurny Komendy Powiatowej 
Policji w Kędzierzynie-Koźlu 
odebrał anonimowy telefon 

o ładunku wybuchowym 
podłożonym w jednej ze 
szkół na osiedlu Azoty. 
W dwóch szkołach, które 
znajdują się na osiedlu zarzą-
dzono ewakuację uczniów. 
Po sprawdzeniu obydwu 
szkół okazało się, że alarm 
był fałszywy. Policjanci szu-
kają autora bombowego żar-
tu. 

26 grudnia 
Na ulicy Karola Miarki 

policjanci zatrzymali 19-lat-
ka, który miał przy so-
bie 1,35 grama marihuany 
Bezpośrednią przyczyną in-
terwencji było zakłócenie 
ciszy nocnej, do jakiego do -
szło na miejscu zatrzymania 
nastolatka. 

1 stycznia 
W Śródmieściu doszło 

do kradzieży samochodu 
osobowego marki volkswa-
gen golf. Właściciel pojazdu 
o jego zniknięciu powiadomił 
dyżurnego policji około połu-
dnia. Poszukiwania auta nie 
trwały długo. Niewiele po-
nad godzinę od przyjęcia 
zgłoszenia funkcjonariusze 
namierzyli skradzionego gol-
fa na parkingu przed hiper -
marketem E. Leclerc. Na sa -
mochodzie widoczne były 
ślady włamania. 

5 stycznia 
Interwencją policjantów 

skończyła się awantura ba-
rowa w jednym z lokali 
w Śródmieściu. Policjanci 
zostali wezwani do bójki 
między dwoma mężczyzna-
mi. Okazało się, że przyczy-
ną konfliktu był... jednoręki 
bandyta czyli popularny au-
tomat do gier hazardowych. 
Na całe szczęście dla krew-
kich panów skończyło się je-
dynie na siniakach. 

Mamy nowego 

obywatela 

29 grudnia 2010 roku, o go-
dzinie 11:00 w Złotej Sali 
Opolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Wojewoda Opolski 
Ryszard Wilczyński wręczył 
akt uznania za obywatela 
polskiego oraz decyzję o przy-
jęciu oświadczenia woli naby-
cia obywatelstwa polskiego. 
Nowym obywatelam został 
Fethi Amenas, Algierczyk 
mieszkający w Kędzierzynie-
-Koźlu. W 2007 roku ożenił 
się z Polką, która pojechała 
do Algierii na wczasy. Ame-
nas jest prywatnym przedsię-
biorcą i prowadzi w Kędzie-
rzynie kiosk z galanerią. 

MAM 

» Komentarz » Z ostatniej chwili 

Wybrać najlepsze rozwiązanie 50 milionów euro 
dla Opolszczyzny 

LESZEK STAŃSKI 

Zobaczymy, co wyjdzie 
z zamierzeń dyscyplinowa-
nia mieszkańców bloków ko-
munalnych, z których tylko 
jeden na trzech regularnie 
i terminowo opłaca czynsz. 
Prezydent miasta ma w tej 
kwestii trudne zadanie, ze 
względu na przepisy bar-
dziej stojące po stronie cwa-
nych kombinatorów niż 
uczciwych podatników. Ci 
pierwsi nie płacą za mieszka-
nie, a drudzy są zmuszeni ło-
żyć na ich bieżące utrzyma-
nie. Najważniejsze, że wresz-
cie po stronie władz miasta 
widać wolę i determinację, 

żeby sprawy wyprostować 
i zmobilizować lokatorów, 
a w razie potrzeby oczyścić 
mieszkaniowy zasób komu-
nalny z ludzi, którzy nie po -
czuwają się do podstawo -
wych obowiązków. Dziwi 
mnie jedno: pracownicy 
MZBK proponują prezyden-
towi powołanie ekipy re-
montowej w ramach tej spół -
ki, bo ma to rzekomo przy-
nieść oszczędności. Kilka lat 
temu takie ekipy - właśnie 
w ramach oszczędności - by-
ły likwidowane, a niezbędne 
prace w drodze przetargu 
zlecano specjalistycznym fir-
mom. Wszystko działało 
w myśl zasady, że aby .napić 
się piwa nie trzeba wcale ku-
pować browaru. Propozycje 
składane teraz prezydentowi 
Wantule idą pod prąd do-
tychczasowej praktyce 
i doprawdy trudno mi zna-
leźć uzasadnienie dlaczego. 
Powinno być przecież od-

wrotnie: nawet samo istnie-
nie MZBK niekoniecznie jest 
w interesie gminy. Możliwe, 
że taniej i sprawniej miej-
skim zasobem nieruchomo-
ści zarządzałaby firma, wyło-
niona w tym celu w drodze 
przetargu. Na tej samej za-
sadzie gmina ma obowiązek 
zapewnić na jej terenie lokal -
nego transportu zbiorowego. 
Nigdzie nie jest napisane, że 
musi się tym zajmować 
MZK a nie np. spółka lub kil -
ka konkurujących ze sobą 

o pasażera spółek To jest tyl-
ko kwestia wyboru filozofii: 
czy decydujemy się na roz -
wiązania najbardziej efek-
tywne i najlepsze pod wzglę-
dem ekonomicznym, stymu-
lując także MZK do sprosta-
nia takim wymaganiom czy 
bez wżględu na koszty pod-
trzymujemy przy życiu coś, 
co i tak nie działa jak należy * 

i nawet nie zamierza zacząć 
próbować działać inaczej. 

» Komentuje Tadeusz Krotos 

NiE CMCę) (NiE Q4DAD T/ikTo 
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Inspekcja Transportu Drogowego 
bedzie kontrolować także osobówki 

Inspekcja Transportu 
Drogowego ma nowe 
uprawnienia. Od początku 
roku funkcjonariusze ITD 
poza samochodami cięża-
rowymi i autobusami mogą 
teraz kontrolować także sa-

mochody osobowe. 
Inspektorzy będą mogli 

wlepić nam mandat za prze-
kroczenie dozwolonej pręd-
kości. 

Z dróg w kraju w ciągu 6 
miesięcy zniknąć mają rów-

nież atrapy fotoradarów. Za-
miast nich w miejscach, 
w których kierowcy nagmin-
nie łamią przepisy zainstalo-
wane mają być prawdziwe 
fotoradary. 

I FP 
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REKLAM I OGŁOSZEŃ 
Opracowanie graficzne ogłoszeń 
i reklam jest własnością wydawcy 

i nie może być powielane bądź 
wykorzystywane w części lub całości 

bez jego pisemnej zgody 

Ministerstwo rozwoju re-
gionalnego przedstawiło wy-
niki wydatkowania Fundu-
szy Europejskich w 2010 
roku. 

Zgodnie z wcześniejszymi 
prognozami, województwo 
opolskie okazało się naj -
sprawniej wydatkującym 
unijne pieniądze wojewódz-
twem w kraju. W nagrodę 
za to nasz region otrzyma 
dodatkowo około 50 milio -
nów euro. 

- Od początku liderem 
było województwo opolskie 
- jako pierwsze w stawce 
otrzyma dodatkowo ok 50 
min euro. Ostatni region bę-
dzie miał do dyspozycji ok 9 
min euro - powiedziała 
4 stycznia podczas konferen-
cji prasowej w Warszawie, 
minister rozwoju regionalne-
go, Elżbieta Bieńkowska. 

Z końcem ubiegłego ro-
ku nasze województwo mia-
ło podpisanych blisko tysiąc 
wniosków na łączną kwotę 
niemalże 1,6 mld złotych. 

Opolskie było pierwszym 
regionem w kraju, który 
przekroczył wymagany 
dwudziestoprocentowy 
próg wydatków certyfiko-
wanych przez Komisję Eu-
ropejską. 

Dodatkowe środki, które 
otrzyma Opolszczyzna zo -
staną przeznaczone na pro-
gramy realizowane w ra-
mach Programu Operacyj -
nego Kapitał Ludzki. 

Jak zapowiedziała mini-
ster rozwoju regionalnego, 
ostateczny kształt rankingu 
będzie znany na przełomie 
stycznia i lutego. 

LP 

W ciągu tygodnia 
nastąpi ocieplenie 

Pogoda zmieni się w cią-
gu kolejnych siedmiu dni 
i nastąpi ocieplenie połączo-
ne z opadami deszczu. Gwał-
towny wzrost temperatury 
oraz opady mogą spowodo-
wać znaczny przyrost pozio-
mu wód gruntowych. 
W czwartek wskaźniki na 
Odrze w Koźlu pokazywa-
ły 288 cm i jest to poziom 
bardzo bezpieczny. Obecnie 
nie ma powodu do niepoko-
ju i tylko w niektórych miej-
scach na terenie całego kra -
ju mogą wystąpić niewielkie 
podtopienia. Szczególną 
uwagę na zmienne warunki 
pogodowe powinni zwrócić 
kierowcy. Nagromadzony 

na poboczach oraz chodni-
kach śnieg, będzie topniał 
i zalewał pobocza jezdni. 
Może to wywoływać efekt 
aąuaplanacji, czyli klina wod-
nego. Woda, którą nie jest 
w stanie odprowadzić bie-
żnik, powoduje zmniejszenie 
przyczepności opony, a to 
z kolei może spowodować 
poślizg pojazdu. W tej sytu-
acji należy przystosować 
prędkość pojazdu do panują-
cych na drodze warunków 
i ściągnąć nogę z gazu. Nie-
przyjemne dla mieszkańców 
Kędzierzyna-Koźla będą po-
rywy wiatru, które osiągną 
około 7 m/s. 

MAN 

» Dyżur 
prezydenta miasta 
W każdy poniedziałek w Urzędzie Miejskim w godz. 
15:00 -17:00 na mieszkańców czeka prezydent. 

» Dyżury 
radnych miejskich 
W każdą środę w Urzędzie Miejskim w godz. 15:30 -
16:30 dyżurują przewodniczący rady miasta lub jego 
zastępcy. 

» Poseł Węgrzyn czeka 
Biuro Poselskie Roberta Węgrzyna przy Alei Jana Pawła II36 
otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 
16:00. W każdy wtorek udzielane są przez prawnika 
bezpłatne poradv p r a w n e . Telefon: 77 483 45 28. 

mailto:redakcja@tygodnik7dni.pl
mailto:mniemas@tygodnik7dni.pl
mailto:wpotocki@tygodnik7dni.pl
mailto:reklama@tygodnik7dni.pl
http://www.tygodnik7dni.pt
mailto:redakcja@tygodnik7dni.pl
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KAŻDY MUSI DBAĆ 
O ODŚNIEŻANIE 
DACHU 

Kwestia usuwania śniegu z da-
chów budynków stała się tema-
tem wielu dyskusji po głośnej 
katastrofie budowlanej na tere-
nie Międzynarodowych Targów 
Katowickich 28 stycznia 2006 
roku, kiedy z powodu zalegają-
cego śniegu zawalił się dach 
hali. W wyniku katastrofy 
śmierć poniosło 65 osób, kolej-
ne 170 zostało rannych. 
Tragedia w Katowicach stała się 
przyczyną nowelizacji prawa 
budowlanego, która nastąpiła 
w marcu 2007 roku. 
Obowiązek zapewnienia bez-
piecznego użytkowania obiektu 
polega spoczywa na właścicie-
lach i zarządcach budynków. 
Organami upoważnionymi 
do dokonywania kontroli są po-
licja, straż pożarna, a także in-
spektorzy nadzoru 
budowlanego. 

MOPS nadal 

poszukuje 

kandydatów 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kędzierzy-
nie-Koźlu nadal poszuku-
je kandydatów na opieku-
nów prawnych dla osób 
całkowicie ubezwłasno-
wolnionych. Zakres pod-
stawowych zadań opieku-
nów obejmuje sprawo-
wanie pieczy nad osobą 
i majątkiem ubezwłasno-
wolnionego. Wymagania 
warunkujące dopuszcze-
nia do udziału w naborze: 
- posiadanie obywatelstwa 
polskiego, 
- pełna zdolność do czyn-
ności prawnych, 
- korzystanie z pełni praw 
publicznych, 
- stan zdrowia pozwalają-
cy na pełnienie funkcji 
określonej w ogłoszeniu, 
- niekaralność za prze-
stępstwo popełnione 
umyślnie, 
- nieposzlakowana opinia, 
- wyrażenie zgody na prze-
tworzenie danych osobo-
wych do celów rekrutacji. 

Szczegółowych infor-
macji na temat zadań 
opiekuna prawnego oraz 
wynagrodzenia dla opie-
kuna prawnego udzieli 
osobom zainteresowa-
nym Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kę-
dzierzynie-Koźlu ulica Mi-
kołaja Reja 2a, codziennie 
w godzinach od 07:15 do 
15:15. 

Zagrożenie czyha na dachach, 
Śnieg ranił 28-latka. 
UWAGA NA CHODNIKACH » Śnieg spadający z dachu jednego z budynków przy ulicy Damrota ranił 28-letniego 
mężczyznę. Do zdarzenia doszło na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. 

Kalendarz zwykły 

(nie) zwykły 

Wojewoda Opolski-Ry-
szard Wilczyński objął pa-
tronatem honorowym 
edycję kalendarza „Zwykli 
(nie) zwykli" mającego 
na celu prezentację poten-
cjału osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i wska-
zanie ich potrzeb i proble-
mów. Kalendarz powstaje 
z inicjatywy Stowarzysze-
nia na Rzecz Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym 
„Siedlisko". Kalendarz 
można kupić za pośrednic-
twem strony internetowej 
www.siedlisko.org.pl 

LESZEK PIETRZAK 

Smutne święta miał je-
den z mieszkańców nasze-
go miasta, który 23 grudnia 
został zraniony przez śnie-
g spadający z dachu jedne-
go z budynków przy ulicy 
Damrota. 

Do zdarzenia doszło około 
godziny 11:30. Zalegająca 
na dachu kamienicy czapa 
śnieżna z hukiem runęła 
na przechodzącego mę-
żczyznę, który padł na 
chodnik jak rażony prą-
dem. Jeden z przechodniów 
zadzwonił na pogotowie ra-
tunkowe, które po kilku 
minutach znalazło się na 
miejscu wypadku. 

Ratownicy udzielili ran-
nemu mężczyźnie pierw-
szej pomocy, m.in. poprzez 
założenie mu kołnierza or-
topedycznego na szyję. Na-
stępnie mężczyzna trafił 
na noszach do karetki, któ-
rą został przetransporto-
wany do szpitala. 

- Pacjent został opatrzo-
ny na szpitalnym oddziale 
ratunkowym, a następnie 
wypuszczony do domu - in-
formuje Adriana Nurzyń-
ska, rzecznik kędzierzyń-
skiego szpitala. 

Choć obrażenia, których 
doznał 28-latek nie były 
tak poważne, jak można 
było przypuszczać na po-
czątku, to z pewnością 
na długo zapamięta on wy-
padek. 

- Poszkodowany opu-
ścił szpital w kołnierzu or-
topedycznym. 28-latek 
miał ogólne potłuczenia, 
narzekał również na bóle 
w odcinku szyjnym kręgo-
słupa - mówi Artur Sielski 
z Komendy Powiatowej Po-
licji w Kędzierzynie-Koźlu. 

» 28-latek został odwieziony do szpitala. 

Zgodnie z zapisami 
artykułu 160 kodeksu 

karnego: „Kto naraża 
człowieka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3". 

Teraz mężczyzna może 
dochodzić swoich roszczeń 
u zarządcy budynku. Jeśli 
poszkodowany nie dojdzie 
do porozumienia odnośnie 
zadośćuczynienia, będzie 
mógł skierować sprawę na 
drogę sądową. 

Sprawą mogą zająć się rów-
nież policjanci. Żeby tak się 
stało mężczyzna musiałby 
jednak złożyć doniesienie 
o możliwości popełnienia 
przestępstwa z artykułu 160 
kodeksu karnego. Zgodnie 
z jego zapisami „Kto naraża 
człowieka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, 
podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3". 

- Na dzień 4 stycznia 
poszkodowany nie złożył 
do nas żadnego zawiado-
mienia w tej sprawie - infor-
muje Artur Sielski. 

Kilkadziesiąt minut po 
wypadku chodnik w okolicy 
budynku, z którego spadł 
śnieg został odgrodzony ta-
śmą. Stało się tak, gdyż 
z jego dachu odpadały ko-
lejne partie mokrego śnie-
gu, stwarzając w ten spo-
sób realne zagrożenie dla 
przechodniów. 

http://www.siedlisko.org.pl
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MZK też trzeba 

uzdrowić 
Prezydent Tomasz Wantuła 
zastanawia się nad sposo-
bem uleczenia niezwykle 
skomplikowanej sytuacji Miej-
skiego Zakładu Komunikacji. 
Ta firma zarządzana jest tak 
fatalnie, że jej dochody ze 
sprzedaży biletów i reklam 
na autobusach nie pokrywają 
już nawet polowy kosztów. 
Tymczasem gmina ze swego 
budżetu ma prawo dołożyć 
przewoźnikowi najwyżej 50 
procent kwoty niezbędnej 
na jego funkcjonowanie. 
W ostatnich dniach na temat 
restrukturyzacji MZK prezy-
dent rozmawiał z szefostwem 
firmy. Decyzje na temat zmian, 
w tym być może personal-
nych, muszą zapaść szybko, 
gdyż w przeciwnym razie za-
braknie pieniędzy na działal-
ność i autobusy pozostaną 
w zajezdni. 

MZBK czekają wielkie zmiany 
PREZYDENCKIE PORZĄDKI» Tomasz Wantula zapowiada koniec pobłażania dla lokatorów, nie płacących czynszów za mieszkania komunalne. 
Nieunikniona jest też głęboka restrukturyzacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych. 

Funkcyjni radni powiatu obcięli sobie diety 
ODWAŻNA DECYZJA SAMORZĄDOWCÓW » Gdy rządzący mówią o kryzysie lub trudnościach finansowych, zwykle jest to wstęp do pojawjającej 

LESZEK STAŃSKI 

Kto nie płaci czynszu 
za mieszkanie komunalne 
już niedługo może trafić 
do mieszkania tymczasowe-
go o najniższym dopuszczal-
nym standardzie. Nowe wła-
dze miasta zapowiadają ko-
niec pobłażania dla nieuczci-
wych lokatorów. 

- I słusznie - mówi Jan 
Mandryga z os. Powstańców 
Śląskich, należącego do RSM 
Chemik - W spółdzielni czyn-
sze są wyższe niż w mieszka-
niach gminnych, a wszyscy 
płacą regularnie, bo jak nie to 
sąd, komornik i eksmisja. 
Tak samo powinno być 
w gminnych lokalach i mam 
nadzieję, że już niedługo tak 
będzie. Zadłużenie lokato-
rów względem MZBK wyno-
si około 13 min zł i rocznie 
wzrasta 1,5 min zł! Tylko 
jedna trzecia najemców pła-
ci na bieżąco za czynsz, a aż 
dwie trzecie nie uiszcza go 
wcale, albo jedynie od czasu 
do czasu. 
- Zmiana tego stanu rzeczy 
jest konieczna - uważa pre-
zydent Tomasz Wantuła, któ-
ry we wtorek wraz ze współ-
pracownikami przyjął przed-
stawicieli MZBK. W tym 
gminnym przedsiębiorstwie 
zatrudnionych jest 77 osób. 
Pracują oni w trzech admini-
stracjach budynków komu-
nalnych: ABK Śródmieście, 
ABK Pogorzelec i ABK Stare 
Miasto. Przedstawiciele 
MZBK zapoznali władze mia-
sta z opracowaną jeszcze 
pod okiem Wiesława Fąfary 
propozycją reorganizacji. Ma 
ona spowodować uspraw-

i w ostateczności sądowe, 
które może zakończyć się 
ugodą, bądź też egzekucją 
komorniczą, a w najgorszym 
przypadku eksmisją. Zda-
niem władz miasta jedynie 
straszak w postaci lokali so-
cjalnych i pomieszczeń tym-
czasowych o niskim standar-
dzie, do których trafiać będą 
dłużnicy może poprawić ścią-
galność należności czynszo-
wych. - Zmiany i to głębokie 
wydają się nieuniknione 
- czytamy w komunikacie 
po wtorkowym spotkaniu 
w magistracie. 

się w kolejnym zdaniu informacji o konieczności sięgnięcia do kieszeni podatników. Zdarzają się jednak chlubne wyjątki od tej reguły. 

- Sytuację na rynku mieszka-
niowym, a także trudności finan-
sowe MZBK mogą poprawić 
jedynie działania realizowa-
ne wielotorowo - przekonu-
je prezydent Kędzierzyna-
-Koźla, Tomasz Wantuła, któ-
ry wśród tych działań wymie-
nił m.in. remonty licznych 
w mieście pustostanów. Zde-
wastowanych i nie użytkowa-
nych mieszkań jest w Kędzie-
rzynie-Koźlu ponad 150. Nie-
które już od kilku lat stoją 
opuszczone i zdewastowa-
ne. W ostatnim czasie wyre-
montowano 24 takie lokale 
i część jest już zasiedlona. Ko-
lejny element, który zdaniem 
prezydenta miasta należy jak 
najszybciej usprawnić, to 
skuteczniejsza ze strony 
MZBK windykacja zaległości 
czynszowych. Spora część 
lokatorów nie płaci bowiem 
czynszu nie ze względu 
na swoją trudną sytuację 
materialną, bądź losową, ale 
dlatego, że czuje się bezkar-

» MZBK to dziś niewydolna firma o coraz większych problemach finansowych, a budynki niszczeją. 

MZBK musi być 
zarządzany bardziej 

efektywnie, a pustostany, 
których jest w mieście 150, 
wyremontowane 
i udostępnione lokatorom. 
Kto nie płaci za mieszkanie, 
będzie z niego przesiedlony 
do lokalu o najniższym 
standardzie 

na, a zaległości nie są w na-
leżyty sposób egzekwowa-
ne. 

- Procedura windykacyj-
na jest wyjątkowo długotrwa-
ła - zaznacza Andrzej Ko-
packi, rzecznik prezydenta 
miasta. Wszystko zaczyna się 
od upomnienia, które poprze-
dza wezwanie do zapłaty. Po-
tem następuje wezwanie po-
przedzające wypowiedzenie 
umowy najmu i jeśli nie przy-
nosi ono efektu, MZBK wypo-
wiada umowę. Na koniec ad-
ministracja wszczyna postę-
powanie przedsadowe 

Osczędności władza może 
też zacząć od siebie. Wpraw-
dzie nic nie wiadomo, by fi-
nansom powiatu miała grozić 
jakaś katastrofa, ale wybrany 
z list PO radny Henryk Chro-
mik na ostatniej sesji zapro-
ponował, by funkcyjni radni 
powiatu, czyli przewodniczą-
cy rady i jego zastępcy, a ta-
kże szefowie poszczególnych 
komisji problemowych po-
bierali w tej kadencji mniejsze 
diety, niż w poprzedniej. 

- Jeszcze niczym się nie 
wykazaliśmy podczas pracy 
w samorządzie. Jeśli będą 
sukcesy, w przyszłości można 
będzie wrócić do dotychcza-
sowych diet, ale na razie po-
winny one zostać obniżone 
- argumentował radny Chro-
mik i złożył w imieniu Platfor-
my Obywatelskiei wniosek 

o zmniejszenie poborów naj-
ważniejszych w hierarchii 
radnych o 15 procent. 

Propozycja spodobała się 
większości i została przyjęta. 
W praktyce oznacza to, że 
przewodniczący rady powia-
tu Piotr Jahn zamiast dwóch 
tysięcy złotych, jakie w po-
przedniej kadencji pobierała 
za swoją pracę jego poprzed-
niczka na tym stanowisku 
Danuta Wróbel, będzie otrzy-
mywał miesięczną dietę na 
poziomie 1700 zł. Także jego 
zastępcy oraz szefowie i wice-
przewodniczący komisji do-
staną o ok. 200-250 zł mniej-
sze wynagrodzenie. 

Zmniejszono też wyna-
zgrodzenia trójki nieetato-
wych członków zarządu po-
wiatu, którzy teraz zarabia-
ia 20 procent mniej. Bez 

zmian pozostały natomiast 
wynagrodzenia etatowych 
członków zarządu, czyli staro-
sty Józefa Gismana i jego za-
stępczyni Małgorzaty Tudaj. 
Obniżka diet i wynagrodzeń 
nie jest częstym działaniem 
samorządowców, znacznie 
częściej dochodzi do działań 
przeciwnych, czyli podnosze-
nia sobie przez samorządow-
ców uposażeń. 

W marcu 2003 roku miej-
ski radny SLD Wojciech Ja-
giełło zaproponował obniże-
nie diet o 20 procent, czym 
wprawił w osłupienie swoich 
partyjnych kolegów. Lewi-
cowcom nie wypadało jednak 
wprost odrzucić wniosku Ja-
giełły, dlatego sprytnie wy-
brnęli z sytuacji, zgłaszając 
własny projekt: obniżki diet 

o niemal niezauważalne 5 

procent. Głosami SLD 
i współrządzącej z nimi mia-
stem Mniejszości Niemieckiej 
projekt przeszedł. 

Z obniżką mieliśmy też do 
czynienia w ostatniej kaden-
cji rady miasta, ale dotyczy-
ła ona prezydenta Wiesława 
Fąfary. Wiosną ubiegłego ro-
ku zaproponował on dla sie-
bie sowitą podwyżkę, chociaż 
zarabiał ok. 11 tysięcy zło-
tych. Radni w odpowiedzi 
postanowili zadziałać w prze-
ciwnym kierunku i obniżyli 
Fąfarze zarobki do 10125 zł. 
Argumentowali, że na podwy-
żkę nie zasłużył, gdyż pracu-
je źle i skupia się głównie 
na wywoływaniu konfliktów 
z radnymi. Osiem miesięcy 
później podobną opinię wyra-
ziło 2/3 wyborców. 

f i < ; 

» - Na wyższe diety trzeba sobie zasłużyć skuteczna pracą - argumen-
tował radny PO Henryk Chromik. 

nienie zarządzania, zmniej-
szyć koszty działalności za-
kładu. Projekt zmian zakłada 
utworzenie jednej central-
nej Administracji Budynków 
Komunalnych z punktami ob-
sługi na os. śródmieście, Po-
gorzelec i Stare Miasto. Po-
nadto przy ABK miałaby zo-
stać utworzona grupa re-
montowa. Przedstawiciele 
MZBK przekonują, że takie 
kroki wymuszą zmianę miej-
sca pracy, zakresu czynności 
i być może również koniecz-
ność dokształcenia niektó-
rych pracowników, ale mają 
przynieść spore oszczędno-
ści. 

http://www.tygodnik7dni.pl
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Dyrektorka MOPS-u musi 
przeprosić byłą podwładną 
WYROK ZA OBRAŻANIE W INTERNECIE » Urszula Goliat wygrała proces z dawna szefową. Sąd uznał, że dyrektorka 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywała na internetowych forach wpisów obrażających panią Urszulę. 

LESZEK STAŃSKI 

Bezkarna anonimowość 
w sieci to mit. Boleśnie prze-
konała się o tym szefowa po-
mocy społecznej w Kędzie-
rzynie-Koźlu, którą opolski 
sąd okręgowy uznał.za win-
ną dokonywania obelżywych 
wpisów w internecie na temat 
Urszuli Goliat, byłej głównej 
księgowej Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Obe-
lżywe wpisy na jej temat po-
jawiły się na jednym z forów 
wiosną 2008, w okresie gdy 
Urszula Goliat była w ostrym 
sporze z dyrektorką MOPS-u. 
Między 13 a 24 kwietnia 2008 
na wspomnianym forum poja-
wiło się wiele wpisów, poma-
wiających Urszule Goliat 
o chorobę psychiczną, stoso-
wanie mobbingu, a nawet 
nieprzyzwoite prowadzenie 
się. Poszkodowana pracowni-
ca postanowiła złożyć w tej 
sprawie doniesienie do proku-
ratury, chcąc chronić swe do-
bre imię, a ponadto spowodo-
wać ustalenie i ukaranie 
sprawcy internetowej nagon-
ki. Mimo że wpisy nie były sy-
gnowane imieniem i nazwi-

» Każdy internauta musi mieć świadomość, że nie jest anonimowy i ponosi pełną odpowiedzialność 
za swoje słowa i czyny w sieci. 

Ponieważ sąd ustalił tyl-
ko, że wpisów dokonywa-

no z prywatnego laptopa Teresy 
K., do którego dostęp mógł mieć 
także jej syn, przeprosiny 
w lokalnej prasie wobec Urszuli 
Goliat mają zamieścić oboje 

skiem, śledczy bez trudu 
na podstawie numeru IP 
ustalili, że dokonywano ich 
z komputera w domu dyrek-
torki Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Nie postawi-
li jej jednak zarzutów, gdyż 
-jak argumentowali - nie by-
ło dowodów, że za wpisami stoi 
osobiście szefowa MOPS-u. 
Urszula Goliat nie dała jednak 
za wygraną i wytoczyła byłej 

szefowej sprawę cywilną, któ-
rej rozstrzygnięcie właśnie za-
padło przed sądem w Opolu. 
Sąd, biorąc pod uwagę, że 
do domowego komputera dy-
rektorki miał też dostęp jej 
syn, nakazał obojgu zamiesz-
czenie w lokalnej prasie prze-
prosin wobec Urszuli Goliat. 
Szefowa MOPS-u w rozmo-
wie z Tygodnikiem 7 DNI za-
żądała, byśmy nie podawali 
w kontekście tej sprawy jej 
nazwiska i pisali o niej wy-
łącznie jako o Teresie K. 
Wyrok nie jest prawomocny, 
a Teresa K. zapowiedziała 
jednocześnie, że odwoła się 
od wyroku w opisywanej 
sprawie. Przypomnijmy, że 
szefowa MOPS-u ma jeszcze 
jeden głośny proces, za rzeko-
my plagiat, jakiego dopuścić 
się miała składając pracę 
na studiach podyplomowych, 
których ukończenie było wa-
runkiem niezbędnym do ubie-
gania się o stanowisko szefo-
wej miejskiej pomocy spo-
łecznej. W tej sprawie jako 
poszkodowana, której praca 
miała być skopiowana wystę-
puje Ewa Miller, dyrektor 
Domu Dziecka w Koźlu. 

Tesco pomaga 

przetrwać zimę 

zwierzętom 

Sieć handlowa Tesco 
pod patronatem Ogólno-
polskiego Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt Ani-
mals po raz trzeci organi-
zuje akcję wsparcia dla 
schronisk. Do 19 stycznia 
2010 roku, co dziesiąta 
złotówka wydana na kar-
my Tesco i Tesco Pet Food 
zostanie przeznaczona 
na zakup pokarmu dla 5 
schronisk wybranych 
przez internautów 
na www.tesco.pl. 
-Kupując karmę dla swoje-
go czworonoga w Tesco 
możemy pomóc zwierzę-
tom, które nie miały szczę-
ścia spotkać dobrego opie-
kuna. A dzięki interneto-
wemu głosowaniu sami 
miłośnicy zwierząt pod-
powiedzą nam, które 
schronisko najbardziej po-
trzebuje pomocy - mówi 
Beata Rożek, Menedżer 
ds. Społecznej Odpowie-
dzialności Tesco. 

W ubiegłorocznej edy-
cji akcji „Pomóżmy zwie-
rzętom" klienci Tesco i in-
ternauci oddali 94 tysiące 
głosów. Wygrały schroni-
ska z Sosnowca, Gliwic, 
Zabrza, Szczecina i Lubli-
na, na które głosowało 
kilka tysięcy osób. 

W r a n k i n g u T e s c o b i e -
r z e u d z i a ł m . i n . S c h r o -
n i s k o d l a z w i e r z ą t z K ę -
d z i e r z y n a - K o ź l a . 

http://www.tesco.pl
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Masz problem ? 
przyjdź do Biblioteki 

Wszyscy, którzy chcą sko-
rzystać z bezpłatnej porady 
specjalistów z dziedziny pra-
wa, ubezpieczeń społecznych, 
pomocy socjalnej, doradztwa 
zawodowego mogą skorzy-
stać z oferty czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Rynek 3 
w Koźlu. Taką możliwość da-
je Serwis „i-spoko - Interne-
towy Serwis Prawno-Obywa-
telski Katowice-Opole", który 
działa jako aplikacja sieciowa, 
umożliwiająca dostęp do in-
formacji obywatelskiej i po-
radnictwa prawno-specjali-
stycznego. 

Na serwis „l-spoko" składa-
ją się dwie niezależne aplika-
cje. Obywatelskie Kompen-
dium Wiedzy dostępne w In-

ternecie dla wszystkich zain-
teresowanych oraz aplikacja 
A. I. D. A. net /Asystent Indy-
widualnego Dostępu Abo-
nenckiego. Obywatelskie 
Kompendium Wiedzy to zbiór 
opracowań tematycznych 
z różnych dziedzin prawa. 
Powstało na bazie najczęściej 
zadawanych pytań specjali-
stom z dziedzin prawa, ubez-
pieczeń społecznych, pomocy 
socjalnej i poradnictwa zawo-
dowego. A. I. D. A net pozwa-
la na zadawanie pytań specja-
listom, przeglądanie rejestru 
najczęściej poruszanych pro-
blemów, wyszukiwanie adre-
sów organizacji i instytucji 
świadczących pomoc prawno-
-obywatelską. 

man 

McDonald's wsparł 
„Bajkowe przedszkole" 

Czek na kwotę 10 tysięcy 
złotych z rąk przedstawicie-
la restauracji McDonald's, 
Piotra Raja otrzymała dyrek-
torka przedszkola nr 18, zna-
nego również pod nazwą 
„Bajkowe przedszkole", Aga-
ta Gabrysz. 

Podarowane pieniądze bę-
dą przydatne przy doposaże-
niu kuchni placówki oraz ga-
binetu logopedycznego, któ-
ry działa przy sławięcickim 
przedszkolu. 

Tego typu darowizny to 

standardowe działania sieci 
przy okazji otwierania nowej 
restauracji. W ramach działań 
marketingowych sieć przeka-
zuje kwotę 10 tysięcy złotych 
wybranej placówce oświato-
wej, organizacji społecznej, 
czy też stowarzyszeniu. 

Decyzja o tym, która pla-
cówka otrzyma pieniądze 
od restauracji zapadły po 
konsultacjach z władzami Kę-
dzierzyna-Koźla. 

LP 

Wpadłeś? Należy ci się 
odszkodowanie! 
MOTORYZACJA Naprzemiennie mrozy i odwilże sprawiły, że drogi w mieście zaroiły się 
od dziur. Co zrobić jeśli w jednej z nich uszkodzimy nasz samochód? 

LESZEK PIETRZAK 

Dziurawe drogi są dla 
zmotoryzowanych mieszkań-
ców miasta prawdziwym 
koszmarem. Problem ten 
wraca każdego roku. Gdzie-
niegdzie dziury są tak duże, 
że uszkodzenie na nich sa-
mochodu jest przysłowiową 
bułką z masłem. W takich sy-
tuacjach należy jednak pa-
miętać, że możemy domagać 
się naprawienia szkód przez 
zarządcę drogi. 

Dochodzenie swoich praw 
wcale nie musi być trudne 
i czasochłonne. Większość 
zarządców dróg ubezpiecza 
się bowiem od niebezpiecz-
nych wypadków. Scedowanie 
obowiązku wypłaty na firmę 
ubezpieczeniową sprawia, iż 
zarządcy zazwyczaj chętnie 
współpracują z kierowcami, 
którzy próbują dojść swoich 
roszczeń po uszkodzeniu au-
ta w wyniku wjechania 
w dziurę. 

- Mamy podpisaną umo-
wę z firmą ubezpieczeniową, 
która chroni nas od odpowie-
dzialności od nieszczęśli-
wych wypadków, które za-

» Dziury na drogach budzą grozę w kierowcach, którzy usiłują 
omijać je stwarzając tym samym zagrożenie dla pozostałych 
uczestników ruchu. 

W takim wypadku 
bardzo ważne jest 

wykazanie, iż do zdarzenia 
rzeczywiście doszło w danym 
miejscu. 

szły na naszych drogach, 
a za które to wypadki nie po-
nosimy winy. Po powstaniu 
dziury mamy określony czas 
na jej załatanie. Jeśli kierow-
ca uszkodzi swój pojazd 
przed jego upływem, to otrzy-
ma odszkodowanie od ubez-
pieczyciela - mówi Krzysztof 
Siemaszko z Powiatowego 
Zarządu Dróg. 

W takim wypadku bardzo 
ważne jest wykazanie, iż do 
zdarzenia rzeczywiście do-
szło w danym miejscu. 
W tym celu warto na miejsce 
zdarzenia wezwać policję. 

- Po przyjeździe na miej-
sce funkcjonariusze mogą 
stwierdzić czy do uszkodze-
nia pojazdu doszło z powodu 
złego stanu nawierzchni. Je-
śli rzeczywiście tak się stało, 
to nasz protokół może być 
podstawą do dochodzenia 
roszczeń - wyjaśnia Artur 
Sielski z Komendy Powiato-
wej Policji w Kędzierzynie-
-Koźłu. 

Alternatywą w takim wy-
padku może być zrobienie 
zdjęcia na miejscu uszko-
dzenia pojazdu i znalezienie 
świadka zdarzenia. 

INWESTYCJA » Czy powstanie centrum unieszkodliwiania odpadów? 
To pytanie nurtuje władze 

samorządów zrzeszonych 
w tzw. Międzygminnym 
Związku „Czysty Region" 
(należą do niego gminy z po-
wiatu kędzierzyńsko-koziel-
skiego i okoliczne). Wspólnie 
chcą zbudować w Kędzierzy-
nie-Koźlu centrum unieszko-
dliwiania odpadów, gdzie 
trafiać będą śmieci z miasta 
i okolic. 

Zamiast składowania, 
mają być one poddane recy-
klingowi. To ekologiczne, 
a co najważniejsze opłacal-
ne. Aby tak się jednak stało 
„Czysty Region" musi dostać 
pieniądze na budowę takie-
go centrum. Szacowany 
koszt budowy to 130 milio-
nów złotych, ale 70 proc. 
wartości inwestycji można 
pozyskać z uniinych fundu-

szy. I to właśnie o te pienią-
dze w najbliższych tygo-
dniach walczyć będą przed-
stawiciele związku. 

Centrum ma powstać 
przy ul. Naftowej w miejscu 
już istniejącego Miejskiego 
Składowiska Odpadów. Gdy-
by udało się zdobyć pienią-
dze na jego budowę, byłoby 
gotowe w ciągu 3-4 lat. 

n<; 
» Zamiast składawać, można 
utylizować śmieci. 

Napad z bronią w centrum 
SPRAWCY DOTĄD NIE UDAŁO SIĘ ZŁAPAĆ » Niewysoki mężczyzna wyciągnął przedmiot 
przypominajacy pistolet i zażądał do ekspedientki całego utargu. 

Do zuchwałego napadu 
doszło w samym centrum 
Kędzierzyna-Koźla. Około 
godz. 20.00 do saloniku pra-
sowego przy ul. Grunwaldz-
kiej wszedł niewysoki, ale 
dobrze zbudowany meżczy-

Najpierw kręcił się nerwo-
wo przez kilka minut i prze-
glądał gazety. Gdy zoriento-
wał sie. że w sklepie został 

tylko on i ekspedientka, wy-
ciągnął spod kurtki przed-
miot przypominający pisto-
let i wycelował w kobietę 
stojącą za ladą. Zażądał wy-
dania całego utargu. Prze-
straszona kobieta sięgnęła 
do kasy i wyciągnęła gotów-
kę. Okazało się jednak, że 
w środku było tylko... 70 
złotych. Wyraźnie 
zdezorientowany bandyta, 
który liczył na dużo większy 

łup, chwycił za kilka niewie-
le wartych banknotów 
i uciekł ze sklepu. 

Próbująca otrząsnąć się 
z szoku sklepowa natych-
miast zadzwoniła po policję, 
która w kilka minut pojawi-
ła się na miejscu. Niestety, 
nie udało się ustalić nawet 
tego, w którą stronę mógł 
uciec poszukiwany mężczy-
zna 

Do napadu doszło jeszcze 
przed Sylwestrem, ale poli-
cji wciąż nie udało się namie-
rzyć sprawcy. Pech chciał, 
że kamery w saloniku nie 
działały w momencie napa-
du. Być może wizerunek 
bandyty został jednak zare-
jestrowany na monitoringu 
pobliskiego banku. 

n c 

Chcą robić odzysk ze śmieci 
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WYSOKOŚĆ 

KAR 

UMOWNYCH 
Zależą one od umowy i regu-
laminu, ale zazwyczaj stano-
wią wielkość niezapłacone-
go abonamentu pomiędzy 
dniem zerwania umowy 
a umownych terminem jej wy-
gaśnięcia. Zerwanie umowy 
bez opłacenia kar lub niepła-
cenie abonamentu wiąże się 
z przekazaniem długu do fir-
my windykacyjnej oraz wcią-
gnięcie nierzetelnego abo-
nenta na tzw. czarną listę, 
która blokuje numer Pesel 
u innych operatorów. 

Podwyżka VAT nie zwalnia 
abonentów z zawartej umowy 
Wzrost stawki podatku VAT na usługi telekomunikacyjne spowodował zamieszanie wśród użytkowników telefonów 
komórkowych. Otrzymywane przez nich informacje o zmianie umowy i regulaminu są nieczytelne. 

MACIEJ NIEMAS 

Pracownicy operatorów 
sieci komórkowych ostrze-
gają, że podwyżka podatku 
VAT z 22 na 23 procent nie 
może być podstawą do ze-
rwania umów i może to się 
skończyć zapłaceniem kar 
umownych. 

- Ustawa o zmianie staw-
ki VAT jest ustawą wyższego 
rzędu i wynikająca z tego 
zmiana regulaminu nie może 
być pretekstem do zerwania 
umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych. Nasz 
operator podwyższył stawkę 
podatku, ale zrekompenso-
wał to swoim abonentom ob-
niżaj ąc koszt połączenia 
do kwoty poprzedzającej zwy-
żkę - mówi Sylwia Kowalczyk 
z salonu Orange przy ulicy 
Matejki w Kędzaerzynie-Koź-
lu. 

Wszyscy operatorzy mają 
identyczne stanowisko w tej 
sprawie, choć ich reakcja 
związana z podwyżką VAT 
nieznacznie się różni. 

- Stawki usług poniżej 60 
groszy nie ulegają zmianie, 

» Miałem nadzieję, że w związku z podwyżką VAT będę mógł zmienić operatora wcześniej niż przed 
upływem umowy - mówi Wojciech Skorecki z Kędzierzyna-Koźla. 

Ustawa o zmianie stawki 
VAT jest ustawą 

wyższego rzędu i wynikająca 
z tego zmiana regulaminu nie 
może być pretekstem do 
zerwania umowy. 

natomiast powyżej tej kwoty 
podatek Vat wzrasta do 23 
procent. Również i my nie 
przewidujemy zwolnienia 
abonentów od opłaty w przy-
padku zerwania umowy - mó-
wi Przemysław Piśniak z sa-
lonu Plusa przy ulicy Karola 
M i a r k i 

- Operator Play rozgraniczył 
abonentów na strategicznych 
i podstawowych. Na podstawie 
opłacalności dokonał zmian 
i bonifikacie nie uległy jedynie 
te usługi oraz abonamenty, któ-
re wchodzą w podstawowy pa-
kiet dla osób indywidualnych 
- mówi Aldona Kucińska. 

Kolejny szynobus na naszych torach 
KOLEJE » Pojazd przyjechał do naszego miasta pod koniec grudnia. 

Pojazd przyjechał do Kę-
dzierzyna-Koźla 27 grudnia. 
Szynobus jest pierwszym 
z dwóch, które samorząd wo-
jewództwa opolskiego zaku-
pił w ramach środków z Fun-
duszu Kolejowego oraz rezer-
wy celowej budżetu państwa 
do obsługi przewozów pasa-
żerskich w naszym regionie. 

Łączna wartość kontraktu 
podpisanego z firmą Ne-

wag SA z Nowego Sącza wy-
niosła 17 milionów złotych. 
Pojazdy są wyposażone 
w 140 miejsc siedzących oraz 
ponad 140 miejsc stojących. 

Wśród rozwiązań podno-
szących komfort podróży 
znajdują się m. in.: klimatyza-
cja, monitory LCD oraz sys-
tem audio-video, umożliwia-
jący emisję reklam oraz infor-
macji pasażerskiej. Pojazdy są 

całkowicie przystosowane 
do przewozu osób niepełno-
sprawnych, wyposażone są 
w rampy wjazdowe dla osób 
na wózkach inwalidzkich oraz 
WC przystosowane do po-
trzeb takich osób. 

Nowy szynobus będzie 
kursował na trasach: Nysa 
- Kędzierzyn-Koźle, Nysa 
- Brzeg oraz Nysa - Opole. » Szynobus jest tańszy w eksploatacji w stosunku do tradycyjnego 

LP pociągu. 

Rozpoczął się 
nabór do Szkół 
Oficerskich 

Rozpoczął się nabór chęt-
nych do Akademii Woj-
skowych i Wyższych Szkół 
Oficerskich. O przyjęcie 
na studia zawodowe 
w WSO, do studium oficer-
skiego, do szkoły podofi-
cerskiej mogą się ubie-
gać osoby spełniające na-
stępujące warunki: posia-
dają obywatelstwo pol-
skie, nie są karane są-
downie, posiadają odpo-
wiednią zdolność psy-
chiczną i fizyczną do za-
wodowej służby wojsko-
wej, posiadają ukończone 
co najmniej 18 lat życia 
w dniu powołania do słu-
żby, posiadają świadec-
two dojrzałości lub świa-
dectwo maturalne. Kandy-
daci powinni złożyć do 31 
marca 2011 roku bezpo-
średnio do Komendanta 
Szkoły Wojskowej wniosek 
o przyjęcie na studia lub 
naukę i nw. dokumenty: 
świadectwo dojrzałości 
lub świadectwo maturalne 
życiorys, odpis skrócony 
aktu urodzenia, zaświad-
czenie o niekaralności 
z Krajowego Rejestru Kar-
nego, dwa zdjęcia legity-
macyjne, inne dokumenty 
np.: prawo jazdy, tytuł 
skoczka spadochronowe-
go, świadectwa (certyfika-
ty) znajomości innych języ-
ków itp. Egzaminy wstęp-
ne obejmują znajomość 
języka obcego, test spraw-
ności fizycznej oraz roz-
mowę kwalifikacyjną. 

Użyli własnych 
ciał do życzeń 
Szkolna grupa Amnesty 
International z ILO imie-
nia Henryka Sienkiewi-
cza w Kędzierzynie-Koźlu 
postanowiła złożyć życze-
nia Białorusinom organi-
zując niecodzienną akcję. 
Uczniowie ułożyli ogrom-
ny napis z własnych ciał. 
Akcja była odpowiedzią 
na apel Gazety Wybor-
czej. Do życzeń Gazety 
przyłączyli sie mi. in. An-
drzej Wajda i Jerzy Pilch. 
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HURTOWA 
] 

CENA ODZIEŻY 

Cena netto za 25 kilogramowy 
worek sortowanej angielskiej 
odzieży używanej (tzw. cream) 
wynosi około 40 złotych. W 
worku znajduje się około 130-
150 ubrań. Cena odzieży 
niesortowanej wynosi około 
50 groszy za kilogram. 

! 
Cena markowej odzieży 
nowej, ale już wycofanej ze 
sprzedaży w zachodnich 
krajach europejskich wynosi 
w Polsce około 29 złotych 
netto za sztukę. 

Cena markowych butów, 
również wycofanych ze 
sprzedaży, wynosi 59 złotych 
netto za parę. 

nowej, a jedyną różnicę wi-
doczną gołym okiem określa 
fason i data produkcji na 
wszytej przez producenta 
wewnętrznej metce ubrania. 
Ubrania są objęte gwarancją 
i również pochodzą od reno-
mowanych zachodnich pro-
ducentów. Coraz częściej do 
dyskontów trafiają kolekcje 
z krajowych sieci handlo-
wych i domów towarowych. 

Prawda o taniej odzieży może szokować 
MIASTO PRZEMIENIA SIĘ W ZAGŁĘBIE LUMPEKSÓW » Ciucholandy rosną jak grzyby po deszczu. Z jednej strony to dobrze, ponieważ klient 
musi mieć wybór, ale z drugiej strony ten sam klient płaci ciężkie pieniądze za wyrzucone wcześniej.... śmieci. 

MACIEJ NIEMAS 

Odzież używana to jeden 
z najbardziej dochodowych in-
teresów. Jeszcze 5 lat temu 
właściciele ciucholandów za-
opatrywali się w odzież zbie-
raną (w bogatych dzielnicach 
angielskich miast) od drzwi 
do drzwi, która powinna być 
przeznaczona na cele chary-
tatywne. Z czasem okazało 
się, że brytyjczycy nie nadąża-
ją z „produkowaniem" odzie-
ży na szczytne cele i hurtow-
nie postanowiły same zająć 
się pozyskiwaniem surowca. 
Przebiegłym manipulacjom 
głodnych sukcesów hurtowni-
kom uległ nawet Polski Czer-
wony Krzyż, który wydzie-
rżawił swoje pojemniki na 
odzież używaną za symbolicz-
ną cenę. Potem sprawa była 
już prosta. Zatrudnieni w re-
gionach kierowcy wstępnie 
sortowali i pakowali oddaną 
(czytaj: wyrzuconą) odzież 
i zawoziło do najbliższych 
punktów sprzedaży. Tam ce-
na sięgała nawet 90 złotych 
za kilogram (w pierwszym 
dniu sprzedaży) i towar, powi-
mo, że zużyty, rozchodził się 
jak ciepłe bułeczki. PCK szyb-
ko zorientowało się, że padło 
ofiarą „dziwnego" biznesu 
i wycofało się z umowy zby-
wając prawo do pojemników. 
Ten sposób pozyskiwania 
odzieży trwa do dzisiaj. 

Jak to wygląda u nas? 
W Kędzierzynie-Koźlu do-
chodzi do absurdalnych sy-
tuacji i coraz częściej zdarza 
się, że używana odzież jest 
wyceniania wyżej niż odzież 
nowa, oferowana tuż 
za ścianą lub piętro wyżej 
w tym samym budynku. 
Nieświadomi manipulacji 
wolnorynkowej klienci prze-
płacają za niepełnowarto-
ściowy towar i na dodatek 
są pozbawieni praw 
do zwrotu towaru i jego 
gwarancji. Gdzieś zatraciła 
się granica, która nie powin-
na rozróżniać ciucholandu 
w Niemczech od tego w Pol-
sce. Tam jednak idzie się ku-
pować używaną dwudzie-
stoletnią sukienkę (kosztu-
jącą np. 120 euro) tylko 
dlatego, że klient takiej wła-
śnie szuka. Ponieważ po-
trzebuje taką rzecz na par-
ty i musi się przebrać. U nas 
natomiast przekonuje się 
klientów, że ciucholand to 
jedyne miejsce do ubrania 
się w odzież, która ma fir-
mową metkę. A przecież 
nic błędnego. 

Lekarstwem okazują się dys-
konty, które oferują odzież 
nową, ale wycofaną już ze 
sprzedaży w zachodnich sie-
ciach handlowych. Przecięt-
na cena takiej odzieży nie 
przekracza 1/4 ceny odzieży 

W Kędzierzynie-Koźlu dochodzi do 
absurdalnych sytuacji i coraz częściej 

zdarza się, że używana odzież jest wyceniania 
wyżej niż odzież nowa, oferowana tuż za ścianą 
lub piętro wyżej w tym samym budynku. 
Nieświadomi manipulacji wolnorynkowej klienci 
przepłacają za niepełnowartościowy towar... 

http://www.tygodnik7dni.pl
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ONA MOGŁA 

BYĆ NASTĘPNA 
Los zmarłej 53-latki trzy dni 
później mogła podzielić in-
na z mieszkanek naszego 
miasta. W poniedziałek, 3 
stycznia policjanci przyjęli 
zgłoszenie o kobiecie, która 
wyszła z domu i słuch o niej 
zaginął Jej mąż nie mógł wy-
ruszyć na poszukiwania ko-
biety, gdyż musiał opiekować 
się małymi dziećmi. Po kilku 
godzinach poszukiwań funk-
cjonariusze znaleźli zaginioną 
w lasku na osiedlu Powstań-
ców Śląskich. Gdyby nie inter-
wencja policji, kobieta 
mogłaby nie dożyć do rana. 

Zmarła po ucieczce 
z kozielskiego szpitala 
TRAGEDIA W KOŹLU » Kobieta trafiła do szpitala z powodu ataku epilepsji. Kiedy tylko sanitariusze spuścili 
ją z oczu 53-latka zbiegła. Dwa dni później została znaleziona martwa w kozielskim parku. 

LESZEK PIETRZAK 

Do tragicznego zdarzenia 
doszło w sylwestrowy wie-
czór. Wtedy to, będącą pod 
wpływem alkoholu kobietę 
do szpitala zabrało pogotowie 
ratunkowe. Bezpośrednią 
przyczyną interwencji był na-
gły atak epilepsji. 

- Kobieta została przewie-
ziona do szpitala, gdzie na 
szpitalnym oddziale ratun-
kowym udzielono jej pierw-
szej pomocy. O godzinie 
19:20 kobieta oddaliła się 
bez zgody i wiedzy persone-
lu szpitala - opowiada Adria-
na Nurzyńska, rzecznik kę-
dzierzyńskiego szpitala. 

Tutaj ślad się urywa. Nie 
wiadomo co w tym czasie 
działo się z 53-latką. Kobieta 
została odnaleziona w nie-
dzielny poranek, 2 stycznia. 

- Dyżurny policji odebrał 
zgłoszenie o godzinie 7:50. 
Spacerujący w kozielskim 
parku mężczyzna natrafił 
na zwłoki kobiety w okolicy 
śluzy za domem kultury 
- opowiada Artur Sielski z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Kędzierzynie-Koźlu. 

» 53-latka samowolnie opuściła kozielski szpital. 

Wtedy to, będącą 
pod wpływem alkoholu 

kobietę do szpitala zabrało 
pogotowie ratunkowe. Bezpo-
średnią przyczyną interwencji 
był nagły atak epilepsji. 

Przybyli na miejsce zda-
rzenia policjanci o zmarłej po-
wiadomili prokuratora rejo-
nowego, który będzie wyja-
śniał okoliczności śmierci 53-
latki. 

- Wiemy, że kobieta samo-
wolnie oddaliła się ze szpita-

. la. Wstępne oględziny wy-

kazały, że kobieta nie miała 
żadnych obrażeń. Dokład-
niejszych informacji o przy-
czynie zgonu kobiety da sek-
cja zwłok - tłumaczy prokura-
tor rejonowy Eugeniusz Wę-
grzyk. 

Najprawdopodobniej kobie-
ta zmarła w noc sylwestrową. 

Były premier pomoże przedsiębiorcom 
PROFESOR ZAPRASZA » Powstała filia biura Jerzego Buzka. 

Filia biura europosła i prze-
wodniczącego Parlamentu 
Europejskiego Jerzego Buzka 
została utworzona w siedzibie 
PO przy alei Jana Pawła II36. 
Do tego kroku przekonał pro-
fesora kędzierzyńsłri poseł 
Robert Węgrzyn. Z jakimi 
sprawami mieszkańcy Kędzie-
rzyna-Koźla mogą się zwracać 
do Jerzego Buzka? 

- Profesor może pomóc 

w uzyskaniu oficjalnej wy-
kładni przepisów unijnych 
oraz innych kwestiach na sty-
ku przedsiębiorcy - Unia - wy-
jaśnia poseł Węgrzyn. To w je-
go biurze składać można proś-
by pod adresem profesora, 
które na bieżąco będą mu 
przekazywane. 

Jerzy Buzek nie pomoże 
natomiast w indywidualnych 
sprawach obywateli, uwikła-

nych w sporne sprawy z pol-
skimi urzędami i instytucjami. 

- W takich kwestiach po-
mocą służę ja oraz prawnik, 
który dyżuruje w moim biurze 
co wtorek, udzielając miesz-
kańcom bezpłatnych porad 
- informuje Robert Węgrzyn. 
W kędzierzyńskięj siedzibie 
PO można też prosić o pomoc 
opolską europosłankę Danu-
tę Jazłowiecką. ELS 

»Jerzy Buzek (z lewej) z Robertem Węgrzynem podczas ostatniej 
wizyty w Kędzierzynie-Koźlu. 

Wreszcie naprawili fotoradar 
RUCH DROGOWY » Po sześciu miesiącach usunięto usterkę. 

» Uszkodzony maszt na fotoradar znowu iest sprawny. 

Dokładnie rok po posta-
wieniu masztu pod fotoradar 
na alei Jana Pawła II jest 
szansa, że urządzenie wresz-
cie trafi do eksploatacji. 
Po sześciu miesiącach od cza-
su zamalowania znajdują-
cych się w konstrukcji szybek 
zostały one wyczyszczone. 

Przypomnijmy: konstruk-
cja pojawiła się na skrzyżowa-
niu alei Jana Pawła II i ulicy 1 
Maja na przełomie 2009 
i 2010 roku. Do czerwca 2010 roku 

urządzenie nie było ani razu 
oddane do użytku, wtedy to, 
najprawdopodobniej w czasie 
Dni Miasta nieznani sprawcy 
uszkodzili maszt. 

Postawienie dwóch masztów 
(drugi znajduje się na skrzy-
żowaniu ulicy: Przyjaźni i Tu-
wima w Blachowni) koszto-
wało urząd miasta 64 tysiące 
złotych. Urzędnicy zapew-
niali, że inwestycja znacząco 
zwiększy bezpieczeństwo 
w miejscach ustawienia kon-

strukcji. Tak się jednak nie 
stało, o ile w Blachowni kilka-
krotnie pojawił się przenośny 
fotoradar, to w Kędzierzynie 
z uwagi na akt wandalizmu 
urządzenie ani razu nie zago-
ściło w maszcie. 

O tym, czy naprawa masz-
tu oznacza, że wkrótce znaj-
dzie się w nim przenośny fo-
toradar przekonamy się 
wkrótce. Jeśli nie, nowe prze-
pisy wymuszą jego demon-
taż. 

i p 

Mówili o tym, 
że zdrowie 
jest ważne 

Opolscy kombatanci 
uczestniczyli w spotkaniu 
opłatkowym, które 5 stycz-
nia 2011 roku zorganizo-
wał Zarząd Okręgu Opol-
skiego Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajo-
wej. Na spotkanie zostali 
zaproszeni gospodarze re-
gionu, a także dyrektorzy 
szkół, które ze Związkiem 
współpracują i noszą imio-
na bohaterów Powstania 
Warszawskiego. Wśród 
składanych życzeń najczę-
ściej przewijało się to o do-
brym zdrowiu, kondycji fi-
zycznej i intelektualnej, 
która pozwoliłaby komba-
tantom sprawować ich mi-
sję jak najdłużej. Obecny 
na opłatku marszałek wo-
jewództwa opolskiego, Jó-
zef Sebesta, zaprosił całe 
środowisko na uroczysto-
ści upamiętniające 90-tą 
rocznicę powstań śląskich 
(jako region będziemy 
współorganizatorami z wo-
jewództwem śląskim). Za-
deklarował również wolę 
jak najlepszej współpracy. 
Składając zaś życzenia 
zdrowia i pomyślności, 
marszałek powiedział, iż 
samorząd województwa 
ma szczególną powinność 
wobec środowiska, które 
Związek Żołnierzy AK re-
prezentuje. 

- To wy przez wiele lat 
dawaliście przykład pa-
triotyzmu oraz tego jak 
walczyć o niepodległą oj-
czyznę - mówił marszałek. 

Większyce będą 

wybierać sołtysa 

15 stycznia 2011 roku, 
o godzinie 18:30 w świetli-
cy wiejskiej odbędzie się 
zebranie, na którym mię-
dzy innymi przeprowa-
dzone zostaną wybory soł-
tysa. Organizatorzy ze-
brania apelują do miesz-
kańców Większyc, aby nie 
byli bierni i wszyscy 
uprawnieni do głosowa-
nia, którym zależy na przy-
szłości wsi, stawili się 
w świetlicy. 

Po śniegu pojadą 

na rowerach 

W dniach 8 i 9 stycznia 
2011 roku odbędą się 74 
Mistrzostwa Polski w ko-
larstwie przełajowym. Za-
wody zostaną rozegrane 
w Gościęcinie. Nazwa za-
wodów Bryksy Cross wzię-
ła swoją nazwę od kościół-
ka św. Brykcjusza w Go-
ścięcinie, które jest miej-
scem pielgrzymek Organi-
zatorzy zapraszają ser-
decznie na tą widowisko-
wą, ze względu na plener, 
imprezę sportową. Zawo-
dy będą rejestrowane 
przez Telewizję Polską. 
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Badanie 
ankietowe 
interesantów 
Ankiety znajdziemy w bu-
dynkach urzędu miasta. 
Wypełnione kwestionariu-
sze należy wrzucić do spe-
cjalnie oznaczonej urny, 
które można znaleźć na ko-
rytarzach urzędu, w biurze 
obsługi interesanta oraz 
w kasach magistratu. Ankie-
ty można również pozosta-
wić w dowolnej jednostce 
magistratu oraz wysłać 
pocztą. Kwestionariusz jest 
dostępny w formie elektro-
nicznej na stronie BIP gmi-
ny Kędzierzyn-Koźle. 

Zaproszenie na 

wernisaż 

7 stycznia 2011 roku, 
o godzinie 18:00 w Gale-
rii Sztuk Wszelakich Miej-
skiego Ośrodka Kultury 
w Kędzierzyanie-Koźlu 
rozpocznie się wystawa 
fotografii Mirosława Ma-
Wystawa, której tytuł 
brzmi „Mój świat drew-
nem malowany" będzie 
można podziwiać do 31 
stycznia 2011 roku. Autor 
pochodzi z Jełowej, jest 
amatorem fotografem 
oraz wielkim miłośnikiem 
kolei. Jego prace są podzi-
wiane na całym świecie. 

Repertuar 

Teatru Lalki i 

Aktora 

S t y c z e ń 2 0 1 1 
0 8 stycznia, o godzinie 
16:00 „Baśniowy salonik, 
czyli Bajki Pani Zimy 
Klub, 4 złotyc, od 5 lat. 11 
stycznia, o godzinach 9:15 
i 11:15 „Podbrzybek", ma-
ła scena, 14 złotych, od 7 
lat. O godzinach 9:00 
i 11:00 Śpiąca królewna" 
duża scena, 13 złotych, 
od 4 lat. 1 2 s tyczn ia , o go-

dzinie 9:15 i 11:15 „Pod-
brzybek", mała scena, 14 
złotych, od 7 lat. O godzi-
nach 9:00 i 11:00 Śpiąca 
królewna" duża scena, 13 
złotych, od 4 lat. 16 stycz-
nia, o godzinie 11:30 
„Śpiąca królewna", duża 
scena, 13 złotych, od lat 4. 
1 8 - 1 9 s t y c z n i a , o godzi-
nach 9:15 i 11:15 „Pod-
brzybek", mała scena, 14 
złotych, od 7 lat. O godzi-
nach 9:00 i 11:00 „Śpiąca 
królewna" duża scena, 13 
złotych, od 4 lat. 2 3 stycz-
nia, o godzinie 11:00 „Pod-
brzybek", mała scena, 14 
złotych, od 7 lat. 25stycz-
nia, o godzinie 9:15 „Pod-
brzybek", mała scena, 14 
złotych, od 7 lat. Śpiąca 
królewna" duża scena, 13 
złotych, od 4 lat 2 6 stycz-
nia, o godzinie 9:15 „Pod-
brzybek", mała scena, 14 
złotych, od 7 lat. O godzi-
nie 9:00 „Śpiąca królew-
na" duża scena, 13 złotych, 
od 4 lat. 3 0 s tyczn ia , o go -

dzinie 11:30 „Śpiąca kró-
lewna" duża scena, 13 zło-
tych, od 4 lat. 

Noworoczny 

koncert kolęd 
Pracowity grudzień drogowców 

Urząd nie spełnia oczekiwań? 
Wypełnij ankietę! 

Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji zaprasza w nie-
dzielę 09 stycznia 2011 
roku, o godzinie 14:00 
do Kościoła Parafialnego 
w Wysokiej na Noworocz-
ny Koncert Kolęd. Wystąpi 
Orkiestra Dęta Gminy Le-
śnica oraz Chór Bazyliki 
z Góry Św. Anny. Będzie 
można również zobaczyć 
ruchomą stajenkę wykona-
ną przez proboszcza z Wy-
sokiei ks. Jana Sachera. 

ZIMA » W grudniu odśnieżaliśmy bez przerwy - mówią drogowcy. 
- Tak pracowitego grudnia 

nie mieliśmy od dawna. Prak-
tycznie przez cały miesiąc 
jeździliśmy po drogach przez 
24 godziny na dobę. Nie pa-
miętam też, żebyśmy w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat zuży-
li tyle soli co w tym roku - mó-
wi Józef Płocica z Usług Ko-
munalnych w Kędzierzynie-
-Koźlu. 

Utrzymanie dróg w stanie 

przejezdności to zadanie 
trudne i kosztowne. W ubie-
głym roku tylko na odśnieża-
nie 30 kilometrów dróg 
w mieście wydano ponad 400 
tysięcy złotych. Ponad mi-
lion złotych wydano na drogi 
powiatowe, tych jednak jest 
o wiele więcej, gdyż poza dro-
gami w mieście Powiatowy 
Zarząd Dróg ma pod swoją 
opieka trasy przecinające 

ościenne gminy. 
Trudno oszacować ile za-

płacą zarządcy dróg za tego-
roczną akcję zima. 

- Wszystko zależy od tego 
jak długo potrwa. Póki co, 
wciąż spływają do nas ra-
chunki za grudzień - opowia-
da Krzysztof Siemaszko, za-
stępca dyrektora Powiato-
wego Zarządu Dróg. 

IP » Drogowcy mieli w grudniu pełne ręce roboty. 

BADANIE ZADOWOLENIA INTERESANTÓW MAGISTRATU » Na stronie internetowej kędzierzyńsko-kozielskiego 
urzędu miasta znajduje się ankieta dotycząca stopnia zadowolenia mieszkańców z kontaktu z magistratem. 

LESZEK PIETRZAK 

Po raz kolejny urzędnicy 
kędzierzyńsko-kozielskiego 
magistratu przygotowali dla 
petentów ankietę, dotyczącą 
stopnia zadowolenia intere-
santów urzędu. Kwestiona-
riusz ankiety zawiera 10 py-
tań, badanie potrwa do 14 
stycznia. 

- Tego typu badanie ma 
na celu podniesienie jakości 
usług świadczonych w urzę-
dzie. Każdego dnia w ró-
żnych jednostkach magistra-
tu jego pracownicy obsługu-
ją setki mieszkańców nasze-
go miasta. Uwagi interesan-
tów są dla urzędników dosko-
nałymi wskazówkami - infor-
muje Andrzej Kopacki, rzecz-
nik prasowy prezydenta Kę-
dzierzyna-Koźla. 

Dzięki ankiecie interesan-
ci mogą ocenić zarówno kom-
petencje oraz sprawność za-
łatwiania spraw przez urzęd-
ników, jak również ocenić 
formularze, które przyszło 
im wypełniać czy też dostęp 
do informacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej na stronie 
internetowej gminy. 

» Zostałam mile obsłużona, wiec pochwaliłam urzędników - mówi Mirela Fedor z Kędzierzyna-Koźla. 

Andrzej Kopacki: 
Uwagi interesantów są 

dla urzędników doskonałymi 
wskazówkami. 

- Uwagi mieszkańców są 
dla nas o tyle cenne, że urzęd-
nicy pomimo tego, iż na co 
dzień mają do czynienia z for-
mularzami, to znają je z zu-
pełnie różnej perspektywy 
niż petenci. Zachęcamy 
mieszkańców do wzięcia 
udziału w badaniu, gdyż 

w ten sposób mogą przyczy-
nić się oni do podniesienia ja-
kości usług świadczonych 
w urzędzie - mówi Andrzej 
Kopacki. 

Badanie ankietowe intere-
santów jest prowadzone w ra-
mach systemu zarządzania 
jakością ISO. 
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McDonald's bije 
rekordy popularności 
TEGO NIKT SiĘ NIE SPODZIEWAŁ » Otwarta w grudniu restauracja sieci McDonald's przeżywa 
zjawiskowy do tej pory w Kędzierzynie-Koźlu, najazd głodnych klientów. 

MACIEJ NIEMAS 

W nowo otwartym McDo-
nalds'ie trwa prawdziwa ob-
ława. Pomimo, że pierwsza 
fala głodnych klientów już 
przeszła i w tygodniu ła-
twiej dostać się do lady to 
w weekendy zainteresowa-
nie ofertą restauracji wraca 
ze zdwojoną siłą. Kierownik 
restauracji nie kryje zadowo-
lenia z takiego obrotu spra-
wy i twierdzi, że pracowni-
cy są przygotowani do takiej 
pracy. 

-Jesteśmy bardzo zado-
woleni z liczby gości i obro-
tów nowo otwartej restau-
racja McDonald's w Kę-
dzierzynie-Koźlu. W pierw-
szych dniach po otwarciu 
przez nasz lokal przewijało 
się codziennie aż 5 - 6 tys. 
osób. Obecnie liczba gości 
wynosi średnio około 4 tys. 
co także jest bardzo do-
brym wynikiem. Myślę, że 
już dziś możemy powie-
dzieć, że otwarcie restaura-
cji McDonald's w Kędzierzy-
nie-Koźlu było strzałem 
w dziesiątkę. Testem rów-

OSTRE 

PROCEDURY 
Sposób przygotowywania 
posiłków w sieci 
McDonalcTs jest ściśle 
określony przez procedury 
i robi ogromne wrażenie. 
- Mięso jest transporto-
wane oraz przechowywa-
ne w temperaturze 
minus 22 stopni Celsju-
sza, nie zawiera po 
obróbce termicznej więcej 
niż 12 procent tłuszczu 
a tylko jedno miasto 
(Łodź) ma lepszą wodę 
niż ta, którą używamy 
do sporządzania napojów 
- spokojnie tłumaczył 
podczas prezentacji, 
Piotr Raj. 

» Podczas prezentacji dla mediów, menedżer sieci McDonald's 
Piotr Raj prezentował sposób przygotowywania żywności. 

W pierwszych dniach 
po otwarciu przez nasz 

lokal przewijało się codziennie 
aż 5 - 6 tys. osób. 

nież bardzo zadowolony 
z załogi, która mimo nie-
wielkiego jeszcze doświad-
czenia dzielnie daje sobie 
radę ze sprawną obsługą 
- mówi kierownik restaura-
cji Paweł Rybicki. 

Uruchomili giganta za 300 mln 
SUKCES » Nowa instalacja w ZAK zgodnie z planem już produkuje kwas azotowy. 

Uruchomiono największą 
w ostatnich latach w branży 
chemicznej inwestycję -nowo-
czesną instalację do produkcji 
kwasu azotowego „TK V". 
W październiku instalacja zosta-
ła przekazana do rozruchu me-
chanicznego, obejmującego te-
sty sprawdzające wszystkie ob-
wody i urządzenia, po nim na-
stąpił rozruch technologiczny. 
Zgodnie z zapowiedziami insta-

lacja miała być uruchomio-
na jeszcze przed końcem bieżą-
cego roku. 

Kilka dni temu popłynął 
pierwszy kwas z instalacji-po-
wiedział Krzysztof Jałosiński, 
Prezes Zarządu ZAK SA -Ta 
inwestycja to nie tylko spełnie-
nie wymogów unijnych - to 
również umocnienie pozycji 
ZAK SA i całej Grupy Kapita-
łowej Azoty Tarnów jako cenio-

nego i budzącego zaufanie pro-
ducenta. Zastosowanie nowo-
czesnych technologii doprowa-
dzi także do zwiększenia zdol-
ności produkcyjnych naszych in-
stalacji i istotnie wpłynie na po-
prawę warunków pracy oraz 
oszczędność surowców. 

Nowa instalacja zakłada 
produkcję kwasu azotowego 
o wydajności 900 ton na dobę 
oraz stopu azotanu amonu 

w ilości 1.800 ton na dobę, 
a ponadto budowę zbiorni-
ków stokażowych kwasu azo-
towego 2x200 m3. Instalacja 
TK V i jej technologia zawiera 
wiele rozwiązań o charakterze 
nowatorskim m. inw zakresie 
automatyki przemysłowej, wy-
korzystanych materiałów kon-
strukcyjnych czy systemu 
ograniczenia emisji. 

ELS 

Kolejny przetarg na podzamcze 
DO TRZECH RAZY SZTUKA » Gmina Kędzierzyn-Koźle ogłosiła III przetarg na sprzedaż bu-
dynku zabytkowego kozielskiego Podzamcza. 

Wszczęcie procedury 
przetargowej było skompliko-
wane i czasochłonne z uwa-
gi na fakt, że jest to zabytek. 
Władze Kędzierzyna-Koźla 
dołożyły wszelkich starań by 
wszystkie sprawy formalno-
-prawne zostały załatwione 
i to się stało. Uporządkowa-
no wszystkie sprawy geode-
zyjno-architektoniczne i ar-
cheologiczne dotyczące 
obiektu. Rozmowy i neaocia-

cje z wojewódzkim konser-
watorem zabytków, który 
musiał wydać decyzję za-
równo na podział geodezyjny 
nieruchomości, jak i jej sprze-
daż nie były łatwe, ale zakoń-
czyły się sukcesem. Przepro-
wadzono niezbędne prace 
archeologiczne, skatalogo-
wano wszystkie elementy 
ważne z historycznego i ar-
chitektonicznego punktu wi-

dzenia, które muszą zostać 

zachowane po remoncie. 
Przygotowano projekt tech-
niczny, który uzyskał akcep-
tację służb konserwatorskich 
w Opolu. Wstępne plany za-
kładają, że mógłby tam po-
wstać luksusowy hotel lub re-
gionalne centrum rekreacyj-
no-biznesowe oraz muzeum. 
Istniejąca koncepcja suge-
ruje odtworzenie dawnej fo-
sy wokół budynku wraz z mo-
stem zwodzonym. Jedna ze 

ścian od strony dziedzińca 
ma zostać oszklona po to, aby 
eksponować walory archi-
tektoniczne obiektu. Cenną 
informacją dla potencjalnych 
inwestorów będzie zapewne 
fakt, że Rada Miasta Kędzie-
rzyn-Koźle podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż podzamcza z bo-
nifikatą w wysokości 75 pro-
cent. 

MAM 

Pensja minimalna 
poszła w górę 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Kędzierzynie-Koźlu przypo-
mina o wzroście minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

Zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 5 
października 2010 roku, 
w sprawie wysokości mini-
malnego wynagrodzenia 
za pracę w 2011 roku 
od dnia 1 stycznia 2011 roku 
minimalne wynagrodzenie 
w Polsce wynosi 1386 złotych. 

Minimalna płaca wzrosła 
zatem o 69 złotych w stosun-
ku do roku 2010. 

Informacja ta jest istot-
na dla pracodawców. Zgodnie 
z uregulowaniami ustawy 
o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, po-
wiatowe urzędy pracy nie 

mogą przyjmować od praco-
dawców ofert, w których 
określone uposażenie jest ni-
ższe od minimalnej płacy kra-
jowej. 

Podanie wysokości wyna-
grodzenia jest obowiązkiem 
pracodawcy, który chce zgło-
sić ofertę pracy Pracownicy 
Powiatowych Urzędów Pracy 
nie przyjmują ofert, w których 
nie ma określonego wyna-
grodzenia za pracę. 

Podwyższenie płacy mini-
malnej do 1386 złotych brut-
to oznacza, że osoby zarabia-
jące najniższą krajową po raz 
pierwszy będą otrzymywać 
„na rękę" kwotę przekracza-
jącą tysiąc złotych (1032,34 
zł). 

DA 
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Rok strefy 
rekreacyjnej 
TO BYŁ STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ » Strefa rekreacyjno-sportowa przy alei 

» 5 stycznia 2011 roku 
policjanci z Komendy 
Powiatowej w Kędzierzynie-
Koźlu pożegnali swojego 
kolegę, Marka Kolendę. 
W ostatniej drodze 
funkcjonariuszowi 
towarzyszyła rodzina, 
koledzy z pracy, oraz liczni 
znajomi i przyjaciele. 
Policjanci wystawili obok 
trumny wartę honorową 
oraz oddali salwę 
honorową ku czci zmarłego. 
Starszy aspirant Marek 
Kolenda zmart w wieku 
40 lat, osierocił żonę 
i dziecko. 

Jana Pawła II jest najbardziej obleganym obiektem w Kędzierzynie-
Koźlu. Właśnie mija rok od oddania jej do użytku. 

Pomimo, że oficjalna data przypada na luty 
(otwarcia dokonał Marszałek Województwa 
Opolskiego - Józef Sebesta oraz ówczesny Pre-
zydent Miasta Wiesław Fąfara), to mieszkań-
cy Kędzierzyna-Koźla korzystali ze strefy już 
miesiąc wcześniej. 

Największym atutem obiektu jest bezpłatny 
dostęp do wszystkich urządzeń. Osoby pragną-
ce skorzystać z oferty strefy mogą np. ćwiczyć 
w nieograniczonym zakresie, chyba że (jak to 
pokazała historia), zepsuje się któreś z urządzeń 

Łączny koszt budowy strefy wyniósł 1 mln 
700 stys. zł, z czego dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego wyniosło 
1 min 170 tys. zł (69 procent), a pozostałą 
kwotę stanowił wkład własny z budżetu gmi-
ny Kędzierzyn-Koźle (31 procent). Zadanie 
w rekordowo krótkim czasie zrealizowała fir-
ma Eurobud z Kędzierzyna-Koźla. Zgodnie 
z umową inwestycja powstała w ciągu 90 dni. 

»10 stycznia 2011 roku 
w 17 rozgłośniach Polskiego Radia 

oraz w około 30 rozgłośniach 
regionalnych południowej Polski, 

zespół Karawana (Kędzierzyn-Koź-
le) rozpoczyna kampanię promują-

cą nowy singiel pt „Masz moc, 
jesteś światłem, przeznaczeniem". 

Kampanii towarzyszy szereg kon-
kursów oraz wywiadów. Zespół 
dołączył także do akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

i podarował do licytacji 
gitarę akustyczną. 

O instrument można „powalczyć" 
za pośrednictwem Radia PARK 

Na zdjęciu Michał „Kacper" 
Kacperczyk, wokalista i lider 

zespołu, udziela wywiadu 
w Polskim Radiu Opole. 

» 4 stycznia 2011 roku, w godzinach od 8:14 do 11:05 doszło do częściowego zaćmienia słońca. 
Wtorkowe zaćmienie było widoczne w Europie, północnej Afryce i zachodniej Azji. Maksymalna 
faza zaćmienia była widoczna w północnej Szwecji. Ostatnie zaćmienie słońca o dużej fazie wi-
doczne z terenu Polski można było obserwować 1 sierpnia 2008 roku, a następna okazja nada-
rzy się dopiero 20 marca 2015 roku. 

Co sądzimy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? 
ZAPYTALIŚMY » To już XIX edycja grania dla najmłodszych. O znudzeniu nie ma jednak mowy, kędzierzynianie wciąż chętnie pomagają. 

Przez ostatnie kilka 
lat angażowałem się 
w kwestę jako wolonta-
riusz. W tym roku niestety 
nie będę mógł tego zrobić 
ze względu na obowiązki 
zawodowe. Z pewnością 
sam wrzucę jednak 
pieniądze do puszki. 

Jak każdego roku, 
tak i w tym wspomogę 
orkiestrę. Zbiórka 
pieniędzy na sprzęt 
szpitalny dla dzieci 
to dobry pomysł. 
Nasze szpitale ciągle 
są niedoposażone. Jeśli 
my im nie pomożemy, 
to nie zrobi tego nikt 
inny. 

Popieram akcję 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, bo jej idea jest dobra. 
Wiem też, że pieniądze 
rzeczywiście trafią 
dla dzieciaków, które 
potrzebują naszej pomocy. 

Pawoł Zomb Kamil Korejba Marianna Dydfeld 

http://www.tygodnik7dni.pl
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UCZESZ Się NA 

WIELKI FINAŁ 

Pod takim szyldem wraz 
z orkiestrą zagra salon 
fryzjerski „Pasja" 
przy ulicy Harcerskiej 22. 
W niedzielę cały dochód 
z usług świadczonych w za-
kładzie zostanie przekazany 
na konto WOŚP. Korzystając 
z usług salonu możemy nie 
tylko dobrze wyglądać, ale 
też pomóc chorym dzieciom. 
Imprezie towarzyszyć będą 
również inne atrakcje, 
wśród nich licytacje 
cennych przedmiotów. 
W salonie usługi świadczyć 
będzie również profesjonal-
na wizażystka, również 
w tym wypadku dochód 
zasili konto orkiestry. 

Czy wiesz że... 

Nasi milicjanci 

ginęli z rąk 

rabusiów 

Latem 1948 roku, przy 
próbie aresztowania Sta-
nisława Iwaszkiewicza, 
przywódcy grupy rabun-
kowej, zginęli w Sławięci-
cach funkcjonariusze 
Ochotniczej Rezerwy Mi-
licji Obywatelskiej Franci-
szek Zimert oraz Hiero-
nim Fleming. Sprawca zo-
stał aresztowany dopiero 
cztery lata później w jed-
nym z miast Wielkopolski. 
Rozpoznał go były słu-
chacz Młodzieżowego 
Ośrodka Szkoleniowego 
w Sławięcicach. Iwaszkie-
wicz stawił opór aresztu-
jącym go milicjantom i zo-
stał śmiertelnie ranny. 

Stanisław Iwaszkiewicz 
był jednym z oficerów Na-
rodowych Sił Zbrojnych 
oraz Ukraińskiej Powstań-
czej Armii. Doskonale wy-
szkolony i wysportowany 
stanowił zagrożenie nie 
tylko dla funkcjonariuszy 
ale i ludności cywilnej, 
a przede wszystkim re-
patriantów przybyłych 
na ziemie odzyskane. 

Dlaczego 

właśnie KoFaMa 

Zniszczenia wojenne wy-
musiły zamknięcie wielu 
zakładów na terenie po-
wiatu. Kozielską Fabrykę 
Celulozy i Papieru w Koź-
lu Porcie, jedną z więk-
szych fabryk tego typu, 
również dotknął ten sam 
los. Z urządzeń przemysło-
wych pozostała jedynie 
bocznica kolejowa. W miej -
scu zakładów powstała Ko-
zielska Fabryka Maszyn. 

Cisek twierdzą 

polskości 

Cisek od zawsze zamiesz-
kiwała ludność o polskiech 
korzeniach. Świadczy 
o tym nie tylko nazwa 
geograficzna, ale i nazwi-
ska mieszkańców. W ak-
tach sądowych (dotyczą-
cych mieszkańców Ciska) 
odnoszących się do daro-
wizn, testamentów lub 
transakcji wynika, że miej-
scowość zamieszkiwali 
Stajszczyk, Serżysko, Cze-
chowski, Cichoń, Jarzyna, 
Chwałek, Liszka, Mora-
wiec, Zorembik, Plane-
torz. Wolny czy Karkosz. 
Według spisu powszech-
nego, przeprowadzonego 
w 1910 roku, na łączną 
ilość 1219 mieszkańców, 
zaledwie 13 podało język 
niemiecki jako ojczysty. 
Wśród mieszkańców Ci-
ska było wielu działaczy 
plebiscytowych, walczą-
cych w powstaniach ślą-skich. 

Niech zagrają nasze serca, 
nie żałujcie gotówki! 

. ' " . » " - • ; • • • ; - - ^ 

XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY » W najbliższą niedzielę na ulicach miast i wsi całej Polski 
pojawią się wolontariusze z puszkami. Nie inaczej będzie w Kędzierzynie-Koźlu. 

MACIEJ NIEMAS 

Tradycyjnie już Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy 
zagra w drugą niedzielę 
stycznia. W tym roku pienią-
dze zbierane w czasie kwesty 
zostaną przeznaczone na za-
kup sprzętu dla dzieci z cho-
robami urologicznymi i nefro-
logicznymi. 

W ubiegłym roku grająca 
dla dzieci z chorobami onko-
logicznymi orkiestra zabrała 
blisko 43 miliony złotych. 

Świetny wynik udało się 
zanotować również w na-
szym mieście. 

- W roku 2010 zebrali-
śmy 108 tysięcy złotych. Rok 
i dwa lata wcześniej były to 
sumy wynoszące niespeł-
na 60 tysięcy złotych - infor-
muje Ariadna Miernicka 
z Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Kędzierzynie-Koźlu. 

To właśnie MOK od wielu 
lat czynnie angażuje się w po-
moc orkiestrze. Nie inaczej 
będzie w tym roku. W nie-
dzielę Dom Kultury „Che-
mik" zamieni się w siedzibę 
sztabu głównego WOŚP. 

Zbiórce towarzyszyć bę-
dzie wiele imprez kultural-
nych. O godzinie 14:30 roz-
pocznie się loteria fantowa, 
pół godziny później na scenie 
zaprezentują się młodzi arty-
ści z sekcji tematycznych 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 

O godzinie 18:00 w Gale-
rii Sztuk Wszelakich odbę-
dzie się koncert „Granie 

» Marzena (z lewej) i Urszula z salonu fryzjerskiego „Pasja" z nożyczkami w ręku wspomogą orkie-
strę Owsiaka. 

To właśnie MOK 
od wielu lat czynnie 

angażuje się w pomoc orkie-
strze. Nie inaczej będzie w tym 
roku. W niedzielę Dom Kultury 
„Chemik" zamieni się w siedzibę 
sztabu głównego WOŚP. 

od serca", wystąpią w nim 
muzycy z naszego miasta. 
Jak każdego roku punktem 
kulminacyjnym zbiórki be-
dzie „światełko do nieba", 
które zostanie zapalone na 
parkingu przed DK „Che-
mik". 

Świętować będą również 
w innych częściach miasta. 
W sobotę, 8 stycznia w ko-
zielskim pubie „Pod Lwami" 
odbędzie się bal karnawało-
wy z karaoke. 

Z kolei na niedziele zapla-

nowano tam turniej bilardo-
wy, który wystartuje w samo 
południe. 

Podobnie jak w ubiegłych 
latach na ulicach naszego 
miasta kwestować będzie 
około 200 wolontariuszy. 
Wsparcia orkiestrze udzielą 
również przedsiębiorcy i fir-
my z Kędzierzyna-Koźla. 
W ubiegłych latach do naj-
większych darczyńców mo-
żna było zaliczyć firmy: ZAK 
SA, KOCHEM, Petrochemia 
i Famet. 
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Powiat realizuje 

projekt za 3 mln 

złotych 

Powiat Kędzierzyńsko-Ko-
zielski realizuje projekt 
inwestycyjny warty nie-
spełna 3 mln złotych. Po-
lega on na ograniczeniu 
energochłonności budyn-
ków Zespołu Szkół w Ko-
mornie. Dzięki jego reali-
zacji szkoła zaoszczędzi 
średniorocznie około 200 
ton węgla (dotąd spalała 
około 247 ton, po projek-
cie będzie to 25 ton w tak 
zwanym „szczycie". W sa-
mych opłatach za korzy-
stanie ze środowiska pla-
cówka zaoszczędzi rocznie 
ponad 4,5 tys. złotych. 
Ocieplenie przegród bu-
dynków pozwoli zaoszczę-
dzić rocznie 790 MWh 
energii cieplnej. Po odjęciu 
wszystkich kosztów ener-
gii elektrycznej zużytej 
do napędu sprężarek 
pomp ciepła i ujmując zu-
żywany odtąd węgiel, 
szkoła zaoszczędzi rocznie 
na całej inwestycji ok. 160 
tys. złotych. A w klasach 
będzie nieporównywalnie 
lepszy klimat i warunki 
cieplne, cała instalacja bę-
dzie łatwo regulowalna, 
nie będzie strat przez 
przenikanie, a co najwa-
żniejsze: zniknie problem 
niskiej emisji na terenie 
sołectwa, gdyż placówka 
spalała dotychczas naj-
więcej paliwa stałego. Za-
kończenie projektu pla-
nowane jest na ko-
niec 2011 lub począ-
tek 2012 roku. 

Licealiści znowu 

oddadzą krew 

Uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego imienia 
Henryka Sienkiewicza 
w Kędzierzynie-Koźlu we-
zmą udział w kolejnej ak-
cji poboru krwi. 17 stycz-
nia 2011 roku, o godzi-
nie 9:00 rano, w sali nr. 12 
(centrum medialne) krew 
będą mogli oddać nie tyl-
ko licealiści, ale i wszyscy 
ci, którzy wezmą za sobą 
dowód osobisty lub pasz-
port. 

Sesja dla 

nauczycieli 

15 stycznia 2011 roku, 
w Domu Parafialnym 
przy parafii Ducha Święte-
go na osiedlu Piastów 
w Kędzierzynie-Koźlu, od-
będzie się sesja formacyj -
na dla nauczycieli, kate-
chetów i wychowawców. 
Tematem spotkania bę-
dzie „Bajki dla i ne dla 
dzieci. O bajkach filmo-
wych i opowiadanych". 
Koszt uczestnictwa wyno-
si 20 złotych. Zgłoszenia 
są przyjmowane pod nu-
merem telefo-
nu 7 7 4 8 3 7 2 4 4 

ILOŚĆ OSÓB 

ZBADANYCH 

W EURODENGDE, 

W 2010 ROKU 

1. Mammografia - 937 
2. Profilaktyka szyjki 
macicy - 555 
3. Profilaktyka chorób 
tarczycy - 2000 
4. Profilaktyka chorób 
gruczołu krokowego -
1333 
5. Profilaktyka gruźlicy 
i chorób płuc - 833 
6. Profilaktyka zaburzeń 
odżywiania u dzieci - 700. 

Na dowód wyłudzają nawet 
badania mammograficzne 
BRAK KOORDYNACJI Z URZĘDEM MIASTA NARAŻA NA STRATY » Nowe dowody osobiste nie mają rubryki o wymel-
dowaniu. Wykorzystują to naciągacze, którzy wyłudzają specjalistyczne badania. 

MACIEJ NIEMAS 

żsamości. Niestety nie ma-
my obecnie możliwości zwe-
ryfikowania pacjentów - do-
daje Adam Cybulski. 

Za badania specjalistyczne 
płaci Gmina Kędzierzyn-Koź-
le. Koszt badań wynosi oko-
ło 500 tys. rocznie. 

Centrum Diagnostyki 
Medycznej i Stomatologicz-
nej Eurodent w Kędzierzy-
nie-Kożlu, które świadczy 
usługi w zakresie badań 
specjalistycznych, skarży się 
na nieuczciwych klientów. 

- Pacjent przychodzi i le-
gitymuje się dowodem oso-
bistym stwierdzając, że 
mieszka na terenie Kędzie-
rzyna-Koźla, na pobyt stały. 
Podpisuje na liście wykona-
nie badania oraz podpisuje 
oświadczenie, że jest zamel-
dowany. W momencie, kiedy 
dajemy listę do Urzędu Mia-
sta dowiadujemy się, że da-
ny pacjent nie jest zameldo-
wany w dniu badania na te-
renie miast - mówi Adam 
Cybulski, właściciel Euro-
dentu. 

Firma wysyła do pacjentów 
faktury, ale niska kwota za 
badanie i brak wpłaty są 
kwalifikowane jako niska 
szkodliwość społeczna. 

- Mając dane pacjenta 
wystawiamy mu fakturę. Ba-
danie mammograficzne 

» Magdalena Pietrzak z firmy Eurodent prezentuje aparat do badań mammograficznych. 

Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że ludzie czasem 

nieświadomie posługują się 
nieaktualnym dowodem 
tożsamości. 

kosztuje 80 złotych, badanie 
wewnątrzczaszkowe 80 zło-
tych, a zdjęcie płuc 30 zło-
tych. Moglibyśmy te osoby 
zaskarżyć, ale nie o to cho-
dzi. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że ludzie czasem 
nieświadomie posługują się 
nieaktualnym dowodem to-

To będzie ciężki rok dla bezrobotnych. 

Cięcia w urzędzie pracy 
GOSPODARKA » Po ubiegłorocznym rekordowym roku, Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu otrzyma w tym 
roku mniej pieniędzy na działania systemowe. Pracownicy urzędu przygotowują się do zaciskania pasa. 

Mniejsze środki na prze-
ciwdziałanie bezrobociu to 
efekt uchwalonej 17 grud-
nia 2010 roku ustawy budże-
towej na 2011 rok. Zgodnie 
z nią do urzędów pracy trafić 
ma w tym roku nieco ponad 
3 miliardy złotych. W ubie-
głym roku kwota ta wyniosła 
7 miliardów złotych. 

- W ubiegłym roku ze 
środków Funduszu Pracy 
otrzymaliśmy 6,5 miliona zło-
tych. W tym roku mamy 
otrzymać zaledwie trzecią 
część tej kwoty - przyznaje 
Maria Labus, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Kę-
dzierzynie-Koźlu. 

Zmniejszone wpływy 
z Funduszu Pracy odbiją się 

. przede wszystkim na najbar-
dziej popularnych formach 
przeciwdziałaniu bezrobociu. 
Będzie mniej środków na sta-
że, szkolenia i dotacje na roz-
poczęcie własnej działalności 
dla bezrobotnych. W minio-
nym roku na same staże 
urząd przeznaczvł ponad 

6 milionów złotych, teraz 
kwota ta będzie o wiele ni-
ższa. 

- W związku z tym będzie-
my musieli zwrócić szcze-
gólną uwagę na efektywność 
stażów. Na uprzywilejowa-
nej pozycji będą stały osoby 
należące do tzw. grup ryzyka 
- opowiada Maria Labus. 

W praktyce może to ozna-
czać, że stażów bedzie mniej, 
ale nie tylko. Problemy z pozy-
skaniem stażystów mogą mieć 
pracodawcy, którzy nie da-
dzą gwarancji tego, że osoba 
skierowana na staż po jego za-
kończeniu znajdzie pracę. Mo-
żliwe również, że staże będą 
krótsze niż w ubiegłym roku. 

- Mniejsze wpływy z bu-
dżetu sprawią, że inaczej roz-
łożymy akcenty naszej pracy. 
Planujemy zacieśnić współ-
pracę z pracodawcami, a ta-
kże zintensyfikować działania 
w ramach klubu pracy - zapo-
wiada dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kędzierzy-

nie Koźlu. I D 

REKORDOWY 

ROK 2010 
Dla Powiatowego Urzędu 

Pracy miniony rok był 
okresem wytężonej pracy. 
Dzięki dotacji budżetowej 
oraz dużej ilości środków, 
które kędzierzyńsko 
-kozielski urząd pracy 
pozyskał z innych źródeł 
z aktywnych form pomocy 
skorzystało ponad 3 tysią-
ce bezrobotnych. 

Największym zaintereso-
waniem cieszyły się staże 
pracownicze. Z tej formy 
pomocy skorzystało 
ponad 1200 osób. Blisko 
pół tysiąca osób znalazło 
zatrudnienie podczas 
usuwania szkód majowej 
powodzi. To ostatnie 
zadanie ma być 
kontynuowane również w 2011 roku. 

» Mimo mniejszych środków na 2011 rok będziemy się starali jak 
najlepiej pomóc bezrobotnym - mówi dyr. Maria Labus. 

http://www.tygodnik7dni.pl
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Miasto pomoże ci 
pozbyć się odpadów 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH » Śladem ubiegłych lat urząd organizuje 
zbiórkę uciążliwych ze względu na gabaryty przedmiotów gospodarstwa domowego. 

LESZEK PIETRZAK 

Akcja zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych ma 
w naszym mieście długą 
historię. Za cenę około 200 
tysięcy złotych urzędnicy 
przyczyniają się do zmniej-
szenia liczby nielegalnych 
wysypisk w mieście, popra-
wiając w ten sposób kom-
fort życia jego mieszkań-
ców. 

- Zbierane będą stare 
meble oraz sprzęt RTV 
i AGD. Już 5 lutego niepo-
trzebnych gratów będą się 
moglf pozbyć mieszkańcy 
osiedli: Koźle Rogi oraz Koź-
le Zachód - mówi Andrzej 
Kopacki, rzecznik prasowy 
prezydenta miasta. 

Od kilku lat akcja cieszy 
się bardzo dużym zaintere-
sowaniem ze strony miesz-
kańców miasta. Rekordo-
wym rokiem pod względem 
ilości nagromadzonych od-
padów był rok 2009. 

- W ubiegłym roku odpa-
dów nie było już tak wiele. 
Istotny wpływ na to miała 
majowa powódź. Wielu 
mieszkańców bezpośrednio 

» Mam parę rzeczy, które od dawna mi zawadzają więc 
skorzystam z okazji - mówi Elżbieta Polak ze Slawięcic. 

Mieszkańcy wszystkich 
osiedli na terenie 

miasta będą mieli aż cztery 
okazje do pozbycia się 
uciążliwych odpadów. 

po opadnięciu wody wynio-
sło zniszczone przedmioty 
gospodarstwa domowego, 
które następnie zostały wy-
wiezione poza akcją zbiórki 
- informuje Henryk Dylong, 
dyrektor kędzierzyńsko-ko-
zielskiego oddziału firmy 
Remondis, która zajmie się 
wywozem odpadów. 

Mieszkańcy wszystkich 
osiedli na terenie miasta 
będą mieli aż cztery okazje 
do pozbycia się uciążliwych 
odpadów. Odpowiedzial-
na za wywóz śmieci firma 
Remondis apeluje, aby 
mieszkańcy, którzy zdecy-
dują się na oddanie odpa-
dów, składowali je w miej-
scach widocznych dla pra-
cowników firmy. 

W ramach akcji pracow-
nicy firmy Remondis uprząt-
ną również już istniejące 
na terenie miasta dzikie 
składowiska odpadów wiel-
kogabarytowych. Informa-
cje o istnieniu takich miejsc 
można przekazać do firmy 
zajmującej się wywozem od-
padów pod numerami tele-
fonów: 77 482 67 05 oraz 
77 482 46 03 

Sylwestra spędzili w szpitalu 
CZAD ZNÓW NIEBEZPIECZNY >> Trzy osoby trafiły do szpitala z objawami zatrucia. 

Bardzo wcześnie sylwe-
strową zabawę zakończyły 
trzy osoby, które ostatni wie-
czór 2010 roku postanowiły 
spędzić w jednym z bloków 
przy ulicy Wieczorka. 

- Na kilkadziesiąt minut 
przed północą zostaliśmy 
wezwani na miejsce. Wcze-
śniej pogotowie zabrało 
do szpitala trzy osoby, które 
przebywały w mieszkaniu. 

wszystkie z podejrzeniem 
podtrucia tlenkiem węgla 
- opowiada młodszy bryga-
dzista Leszek Morkis z kę-
dzierzyńsko-kozielskiej stra-
ży pożarnej. 

Przybyli na miejsce zda-
rzenia strażacy nie stwierdzi-
li podwyższonego stężenia 
tlenku węgla w mieszkaniu. 

- Najprawdopodobniej lo-
kal został grruntownie prze-

wietrzony. Jest to standardo-
we działanie, które należy 
wykonać w przypadku po-
dejrzenia zatrucia czadem 
- mówi Leszek Morkis. 

Nie były to jedyne tego ty-
pu zgłoszenia w ostatnim 
czasie. W ciągu kilku dni po-
przedzających noc sylwe-
strową, kędzierzyńsko-ko-
zielscy strażacy dwukrotnie 
interweniowali w związku 

z podejrzeniem zatrucia tlen-
kiem węgla. 

Każdego roku z powodu 
zaczadzenia ginie w naszym 
kraju kilkadziesiąt osób. Jed-
nym z najgłośniejszych tego 
typu wypadków była 
śmierć 23-letniej mieszkan-
ki naszego miasta, która 
zmarła w wyniku zatrucia 
tlenkiem węgla 31 grud-
nia 2008 roku. LP 

Wielka impreza w Azotach 
SPORT » Najlepsi młodzi badmintoniści z całej Europy przyjadą do nas już za dwa tygodnie. 
W hali „Azoty" odbędą sie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Badmintonie. 

Nasze miasto po raz trze-
ci będzie areną zmagań Mię-
dzynarodowych Mistrzostw 
Polski Juniorów w Badminto-
nie. Rok temu w hali „Azoty" 
zaprezentowali się sportow-
cy z 12 państw Europy. 

W t y m r o k u s w ó j u d z i a ł 
w t u r n i e j u zapowiedzieli 
już przedstawiciele aż 18 
krajów Starego Kontynentu, 
wśród nich znajdą się repre-

zentanci m. in.: Austrii, Fran-
cji, Czech i Finlandii. Po raz 
pierwszy na imprezie rozgry-
wanej w naszym mieście 
zjawią sie zawodnicy z kra-
jów wyspiarskich. 

Zainteresowanie udzia-
łęm w zawodach jest tak 
duże, że Europejska Federa-
cja Badmintona, która jest 
organizatorem zawodów po-
stanowiła ustanowić limit 
zgłoszeń. Takie oosunięcie 

będzie gwarancją tego, że 
w Kędzierzynie-Koźlu zapre-
zentują się wyłącznie najlep-
si juniorzy i juniorki Starego 
Kontynentu. 

Pierwszym dniem zma-
gań będzie piątek, 21 stycz-
nia. Finałowe rozstrzygnię-
cia zaplanowano na niedzie-
lę, 23 grudnia. Wtedy też od-
będzie się wręczenie meda-
li i pucharów oraz uroczyste 

zakończenie imprezy. 
Uczestnicy zawodów 

zmierzą się we wszystkich 
możliwych konkurencjach. 
Zarówno juniorzy jak i ju-
niorki konkurować będą 
w grach pojedynczych i de-
blowych oraz mikście. 

Jak zapewniają pracowni-
cy Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, nigdy wcze-
śniej zawody nie miały tak 
mocnej obsady. LP 

Trwają zapisy na 
wyjazd do Madrytu 

W dniach od 9 do 22 sierp-
nia 2011 roku odbędzie się 
wyjazd na Światowy Dzień 
Młodzieży do Madrytu. Wszy-
scy zainteresowani proszeni 
są o kontakt z księdzem Ad-
rianem Bombelek pod nume-
rem telefonu 602458147. 

Program uczestnictwa 
przewiduje: 
9 sieipnia-wyjazd, Lyon, Ars, 
Barcelona, Monserat, 11-14 
sierpnia-udział w Dniach 
w Diecezji Ciudad Real; 15-
22 sierpnia-udział w ŚDM; 22 

sierpnia - przelot do Polski. 

Koszt 280 euro plus 600 
złotych obejmuje: samolot 
(Hiszpania-Polska), autokar 
(Polska, Francja, Hiszpania), 
podczas ŚDM Pakiet A (PASS, 
plecak pielgrzyma, bilet ko-
munikacji miejskiej, wyży-
wienie, zakwaterowanie), pa-
kiet solidarnościowy. 1 nocleg 
ze śniadaniem w okolicach 
Barcelony (10 sierpnia). 
Ubezpieczenie. 

MAN 
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Goło i wesoło 
na początek karnawału 
MOGĄ POKAZAĆ ZBYT WIELE » 20 stycznia 2011 roku, o godzi-
nie 20:00, Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, zaprasza 
na spektakl komedię pt. „Golo i wesoło". 

Komedia „Goło i wesoło" 
autorstwa Stephena Sincla-
ire'a i Anthony'ego McCarte-
na zawojowała cały świat 
i nie schodzi z afisza od pra-
premiery w Mercury The-
atre w Auckland w Nowej Ze-
landii w 1987 roku. Spektakl 
święcił sukcesy w USA, Kana-
dzie, Anglii, Francji, Niem-
czech, Australii, Ameryce Po-
łudniowej i krajach skandy-
nawskich. Obecnie jest wiel-
kim przebojem w Rosji. Wszę-
dzie przyjmowany z entuzja-
zmem, zarówno przez pu-
bliczność jak i krytyków te-
atralnych. „Goło i wesoło" 

okazało się hitem nie tylko 
w teatrach. Film na podsta-
wie sztuki, pod tym samym 
tytułem podbił także kina. 
Podobnie jak w scenariuszu 
filmowym, spektakl opowiada 
historię kilku bezrobotnych, 
którzy będąc zupełnie bez 
pieniędzy, bez perspektyw, 
wpadają na pomysł, aby zało-
żyć grupę striptizerów o na-
zwie „Napalone Nosorożce". 
Komedia została przystoso-
wana do polskich realiów 
i dzieje się w Tomaszowie 
Mazowieckim. Tego przedsta-
wienia nie można pominąć. 

MAN 

Biblioteka Śląska 
zaprasza do konkursu 

Biblioteka Śląska i Syndy-
kat Dziennikarzy Republiki 
Czeskiej w Ostrawie zapra-
szają do udziału w kolejnej 
edycji konkursu „Śląska Foto-
grafia Prasowa". Konkurs or-
ganizowany jest od ośmiu lat 
i jest to najważniejsza tego ty-
pu impreza w regionie. Jego 
zadaniem jest nie tylko wybór 
i nagrodzenie najlepszych fo-
tografii wykonanych przez 
profesjonalistów, ale też zasy-
milowanie środowiska fotore-
porterów. Swoją nagrodę spe-

cjalną przyznają też czytelni-
cy Biblioteki Śląskiej. W ubie-
głym roku do konkursu przy-
stąpiło 58 śląskich fotogra-
fów, którzy nadesłali 481 
prac, do finału zakwalifikowa-
no 30 autorów i 164 prace. 
Prace powstałe w 2010 roku 
i dotyczące wydarzeń tego ro-
ku wraz z wypełnionymi for-
mularzami i oświadczeniami 
należy przesyłać do końca 
stycznia 2011 roku. Infor-
macje na stronie internetowej 
Biblioteki. MAN 

Trwa II edycja festiwalu 
14 zespołów przyjedzie do Kędzierzyna-Koźla w ramach II edycji KOZ ALL MUSIC FESTIYAL 

30 grudnia 2010 roku od-
było się posiedzenie jury, 
podczas którego wyłoniono 
najlepsze zespoły, które na-
desłały swoje płyty demo. 

- Próbowaliśmy ograni-
czyć się do założonych w re-
gulaminie 12 zespołów, ale 
poziom nadesłanych zgło-
szeń był bardzo wysoki i by-
ło to szalenie trudne. Osta-
tecznie wybraliśmy czter-
naście - mówi Wiesław 
Kwinta - przewodniczący 
jury Koz All Music Festival. 

Wykaz zespołów, które zosta-
ły zaproszone na eliminacje 
do Kędzierzyna-Koźla wy-
gląda następująco: 

1. Kapela z Orliczka z Poznania. 
2. KnoW z Wrocławia. 
3. OSSA z Dąbrowy Górniczej. 
4. HEROES GET REMEMBERED 
z Warszawy. 
5. Chemical Garage z Wodzi-
sławia Śląskiego. 
6. MAIGRA z Wrocławia. 
7. De Trebles z Dąbrowy Górni-
czej. 

8. Fat Belly Family ze Szczecina. 
9. SPLOT z Sycowa. 
10. SEMI DRY ze Szczecina. 
11. Poison Words z Cieszyna. 
12. Vecordia z Warszawy. 
13 NoXX z Ostródy. 
14. WAY NO WAY z Warszawy. 

Jury doceniło warsztat, 
dojrzałość muzyczną, po-
mysł, jak również wartość 
artystyczną, reprezentowa-
ną przez artystów 

- Wszystkie zakwalifiko-
wane zespoły zostaną poin-

formowane telefonicznie 
o terminach przesłuchań, 
początkowo zakładaliśmy 
pierwsze przesłuchanie już 
w styczniu, ale zmuszeni je-
steśmy przenieść je na luty 
- dodaje Ewa Kowalczyk-
-Lecibil z Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. 

Pierwsze przesłuchanie 
odbędzie się 25 lutego, 
kolejne 25 marca, a ostatnie 
29 kwietnia. 

MAN 

Domu Kultury zakupił 
nowy fortepian 

Stanisławów ożyje w Muzeum 
Muzem Śląska Opolskiego zaprasza na promocję książki Tadeusza Olszańskiego 

13 stycznia 2011 roku, 
0 godzinie 17:00, w Mu-
zeum Śląska Opolskiego, od-
będzie się promocja książki 
pt. „Stanisławów jednak ży-
je". Autorem książki jest Ta-
deusz Olszański, polski 
dziennikarz, publicysta, tłu-
macz znanych powieści wę-
gierskich „Chłopców z placu 
broni" Ferenca Molnara 

i „Byłem asystentem dokto-

ra Mengele" Miklosa Nyisz-
li. Autor wielu książek o te-
matyce sportowej. Dyrektor 
Ośrodka Kultury Polskiej 
w Budapeszcie. Swoje fa-
scynacje narodem, kulturą 
i kuchnią węgierską opisał 
w przewodniku kulinarnym 
Nobel dla papryki. Kore-
spondent Polskiego Radia 
i Telewizji na Węgrzech oraz 
w Jugosławii. Od wielu lat 

jest publicystą tygodnika 
„Polityka". W 2008 opubliko-
wał wspomnieniową książkę 
Kresy Kresów. Stanisławów, 
obejmującą okres dzieciń-
stwa spędzonego w Stanisła-
wowie. Kolejna jego publika-
cja to książka „Stanisławów 
jednak żyje. Stały współpra-
cownik „Kuriera Galicyjskie-
go". Współorganizatorem 
promocji jest Stowarzyszenie 

Współpracy Polska - Wschód. 
Spotkanie poprowadzi Jerzy 
Hickiewicz, również rodem 
ze Stanisławowa, profesor 
Politechniki Opolskiej. Ksią-
żkę wzbogacają fotografie 
pochodzące z rodzinnych ar-
chiwów autora. Promocja 
odbędzie się w sali odczyto-
wej Muzeum Śląska Opol-
skiego w Opolu wejście od 
ulicy Muzealnej. MAN 

Ogłoszony kilka tygodni temu przez Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu przetarg 
został rozstrzygnięty na korzyść modelu KAWAI RX-7. 

The Kawai Musical 
Manufacturing LTD 
To Japońska firma 
specjalizującą się w produkcji 
instrumentów klawiszowych 
oraz syntezatorów. 

O wysokiej jakości sprzętu 
decyduje wdrażanie nowych 
technologi, które pozwalają 
na zastąpienie drewna 

i metalu przez syntetyczny 
polimer. Dzięki tym 
innowacjom znacznie 
przedłuża się żywotność 
instrumentu. Zastosowanie 
nowych materiałów 
nie wpływa negatywnie 
na brzmienie muzyki. 

zwieńczeniem Roku Chopi-
nowskiego 2010. 

Na przełomie lutego 
i marca koncert chopinow-
ski na fortepianie zagra uty-
tułowana pianistka z Kę-
dzierzyna-Koźla, Oliwia Gra-
bowska. 

MACIEJ NIEMAS 

Przyjazdowi i rozładowy-
waniu nowego instrumentu 
towarzyszyli pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
nie kryjąc ogromnej radości. 
Stary fortepian zostanie 
w Domu Kultury i będzie wy-
korzystywany podczas zajęć 
muzycznych sekcji działa-
jących przy MOK'u. Instru-
ment kosztował prawie 118 
tysięcy złotych. Miasto prze-
kazało na ten cel 60 tysięcy 
złotych, a reszta pochodziła 
z budżetu ośrodka. 

- To dla nas historyczna 
chwila, bo i zakup jest wyjąt-
kowy. Fortepian z pewnością 
będzie nam służył kilkadzie-
siąt lat. Jest to instrument 
z bardzo wysokiej półki. 
Przy rozstrzyganiu proce-
dury przetargowej korzy-
staliśmy z pomocy rzeczo-
znawcy, który bardzo po-
chlebnie wypowiadał się 
o modelu KAWAI RX-7 - wy-
jaśnia dyrektor MOK, An-
drzej Wróbel. 

Dyrektor podkreślił rów-
nież, że zakup nowego forte-
pianu jest w pewnym sensie 

» Fortepian KAWAI RX-7 jest częściowo wykonany z syntetycznego 
polimeru, dzięki czemu wydłuża się żywotność instrumentu 

Fortepian z pewnością 
będzie nam służył 

kilkadziesiąt łat. Jest to 
instrument z bardzo wysokiej 
półki - mówi Andrzej Wróbel 

http://www.tygodnik7dni.pl
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Dobrego wychowania nauczy 
nas czterech kabareciarzy 
DADZĄ NAM LEKCJĘ DOBRYCH MANIER »16 stycznia 2011 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, 
o godzinie 18:00, wystąpi kabaret Hrabi w programie pt. „Savoir vivre". 

» Spektakl Savoir vivre (na zdjęciu) jest jednym z najdłuższych i trwa ponad 2 godziny. 

N iby wszyscy wiemy jak 
się zachować, że trzeba 

powiedzieć „dzień dobry, 
do widzenia i przepraszam". 
Ale w jakich sytuacjach tego nie 
mówić? 

Banialuka wystawi Tomcia Paluszka 
TEATR LALEK ZAPRASZA » Rodzice mogą zaprosić swoje dzieci na barwny spektakl teatralny. 

MACIEJ NIEMAS 

Kabaret Hrabi powstał 
pod koniec 2002 roku. Ze-
spół Hrabi tworzy dwoje 
aktorów byłego kabaretu 
Potem (Dariusz Kamys i Jo-
anna Kołaczkowska), Łu-
kasz Pietsch (pianista) oraz 
Tomasz Majer, który jesie-
nią 2003 roku zastąpił 
Krzysztofa Szubzdę. 

Program „Savoir vivre" do-
tyczy starego jak świat za-
gadnienia, dotyczącego wy-
chowania. Niby wszyscy 
wiemy jak się zachować, 
że trzeba powiedzieć „dzień 
dobry, do widzenia i prze-
praszam". Ale w jakich sy-
tuacjach tego nie mówić? 
Jak pocałować kobietę 
w dłoń żeby nie popełnić 
faux pas, i czy wypada ze so-
bą nosić do tego celu chus-
teczkę. Mówimy smacznego 
gdy ktoś z bólem istnienia 
nachyla się nad podaną 
przez kelnera potrawą 
i oczom nie wierzy, czy ra-
czej spojrzeć ze współczu-
ciem i poklepać po ramie-
niu? Kultura picia alkoholu. 

15 stycznia 2011, na sce-
nie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Kędzierzynie-Koźlu, 
o godzinie 12:00, wystąpi Te-
atr Lalek „Banialuk" z Biel-
ska-Białej. Aktorzy wystąpią 
w przedstawieniu pt. „Tomcio 
Paluszek". Bilety na spektakl 
są już do nabycia w kasie ki-
na Chemik, w cenie 15 zło-
tych. W przedstawieniu, któ-
rego reżyserem jest Witold 

Mazurkiewicz, występują m. 
in.: Katarzyna Pohl, Włodzi-
mierz Pohl, Radosław Sa-
dowski oraz Tomasz Sylwe-
strzak. Muzykę skomponował 
Krzesimir Dębski a nad sce-
nografią czuwa Jerzy Rudzki. 
Opowiedziana w sposób nie-
zwykle zabawny historia 
dzielnego Tomcia Paluszka, 
który broni Królewnę przed 
złym Zbójem Madejem. Sym-

patyczne postaci, przyjazne 
lalki, zaskakująca scenogra-
fia, rytmiczne piosenki - baj-
kowa atmosfera, która na 
pewno zaczaruje najmłod-
szych. Przedstawienie o tym 
jak być sobą - Tomcio Palu-
szek staje się odważny, a Kró-
lewna przestaje być kapry-
śna. 

Premiera Tomcia Paluszka 

Czy istnieje coś takiego? 
Tak, istnieje i nadszedł czas 
by o tym mówić, żeby skoń-
czyć z dzikim pijaństwem 
a rozpocząć erę upadlania 
się w bardziej kulturalnej 
formie. O tym wszystkim 
i zabawnych kontekstach 
bon tonu podczas tańca, je-

odbyła się 10 lutego 2008 ro-
ku. Przedstawienie jest prze-
znaczone dla dzieci od lat 3. 

Teatr Lalek Banialuka zo-
stał wyróżniony w 2010 roku 
licznymi nagrodami. Wśród 
nich znalazły się m. in.: 
• ZŁOTA MASKA 2010 
za „Król umiera" Eugene Io-
nesco w inscenizacji i reżyse-
rii Francois'a Lazaro 

KABARET 

JUŻ 

WYSTĘPOWAŁ 
Kędzierzyńsko-Kozielska 
publiczność zna kabaret 
z programu pt. „Kobieta 
i Mężczyzna" 
zaprezentowanym w mar-
cu 2008 roku oraz 
pt. „Syf i Malaria" 
zaprezentowanym 
w styczniu 2010 roku. 
Oba występy odbyły się 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem widzów. 

dzenia czy pierwszej rand-
ki, już w najnowszym pro-
gramie kabaretu Hrabi pt. 
„SAVOIR VIVRE". 

Bilety w cenie 35 zło-
tych (parter) oraz 35 zło-
tych (balkon) są do nabycia 
w kasie kina Chemik. 

• Laur Dembowskiego 2010 
w kategorii Aktor dla Ry-
szarda Sypniewskiego za ro-
lę Króla Berengera w przed-
stawieniu „Król umiera" 
• Nagroda Dyrektora Teatru 
Lalek Banialuka w sezo-
nie 2009/2010 dla Włodzimie-
rza Pohla za pomysł i insceni-
zację przedstawienia Carpe 
diem. 

MAN 

Celtycki sen już 

w tę niedzielę, 

w Głogówku 

Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury w Głogówku oraz 
Parafia Św. Bartłomieja 
Apostoła zapraszają na 
koncert kolęd i ballad 
ilandzkich. 9 stycznia 
2011 roku, o godzinie 
17:30, w kościele parafial-
nym wystąpi zespół Car-
rantuohill. 

Carrantuohill to polska 
grupa muzyczna, która 
powstała w 1987 roku. 
Nazwa zespołu pochodzi 
od nazwy najwyższego 
szczytu w Irlandii. Podczas 
koncertu muzycy posługu-
ją się takimi instrumentami 
jak skrzypce, uilleann pi-
pes (odmiana dud), buzu-
ki, cytra, bodhran, flety, tin 
whistles, akordeon, man-
dolina, gitara basowa, gi-
tara akustyczna itp. 
Do dnia dzisiejszego ze-
spół zagrał ponad 1000 
koncertów, zarówno 
w kraju, jak i za granicą. 
W swojej historii grał dla 
publiczności m.in. w Cze-
chach, Irlandii, Francji, 
Niemczech, USA (na spe-
cjalne zaproszenie Cze-
sława Miłosza), Rosji. Wy-
stąpił również w latach 
1997,1999 i 2004 na jed-
nym z największych festi-
wali muzyki irlandzkiej 
Cork Folk Festival. Zespół 
ma na swoim koncie 13 
wydawnictw. Dwie kase-
ty, 11 płyt CD oraz dwie 
płyty DVD. Wstęp na 
koncert wolny. 

Szalona sobota 

w klubach 

8 stycznia kędzierzyńsko-
-kozielskie kluby oferują: 

Pub Semafor zaprasza na Li-
stę przebojów - zabawę 
przy największych hitach. 

Pub PRL zaprasza na Disco 
dance-zabawę przy muzy-
ce współczesnej. 

Pub Avangarda zaprasza 
na Saturday Night Fever. 
Zagra DJ Qiu. 

Do Biblioteki na 

rodzinne czytanki 

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Kędzierzynie-
-Koźlu zaprasza 15 stycz-
nia 2011 roku na „Ro-
dzinne czytanki". Piąta 
edycja czytanek zostanie 
otwarta spotkaniem ph. 
„Najbezpieczniejszy jest 
dom rodzinny", podczas 
którego będzie można się 
zapoznać z książką Anny 
Onichimowskiej „Koniec 
świata i poziomki". Go-
ściem specjalnym tego so-
botniego popołudnia, bę-
dzie pedagog Elżbieta 
Osińska-Sobczyk. 
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» Dyżury aptek 
7 stycznia 
„Lawenda" 
Sławięcicka 22 
77 48 17 098 

„Jantar" 
Piastowska 40 
77 48 26 630 

8 stycznia 
„Urtica" 
Królowej Jadwigi 12 
77 48 19 066 

„Panaceum" 
Rynek 1 
77 48 23 331 

9 stycznia 
„Kozielska" 
Kozielska 20 
77 47 25 390 

„Melisa Bis" 
Anny 12 
77 48 22 370 

10 stycznia 
„Pod Bazylią" 
Chopina 15/1 
77 48 35 976 

„Aloes" 
24 Kwietnia 2 
77 48 25 239 

11 stycznia 
„Apteka w KAUFLANDZIE' 
Kozielska 36 
77 48 14 057 

„Twoja Apteka" 
Piastowska 1 
77 48 20 598 

12 stycznia 
„Salus Bis" 
Azoty Dworzec Kolejowy 
77 481 3495 

„Remedium" 
Roosevelta 4 
77 40 61 116 

13 stycznia 
„Dobra dla Ciebie 
Mieszka 11 
77 48 10 752 

„Aronia" 
Chrobrego 8 
77 48 21 454 

» Krzyżówka 

i 
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Nie jest ważne jak się zaczyna, 
ważniejsze jak się kończy 
SIATKÓWKA » Siatkarze ZAKSY rozpoczęli nowy rok od porażki 2:3 ze Skrą Bełchatów. W meczu z mistrzem Polski, 
byli bardzo bliscy wygranej. Prowadzili już 2:0. Po kontuzji Pawła Zagubnego nie potrafili się jednak pozbierać. 

WOJCIECH POTOCKI 

- Mecze z ZAKSĄ są dla 
nas zawsze bardzo trudne 
- mówił przed pierwszym 
w 2011 roku spotkaniem Plu-
sLigi trener bełchatowskięj 
Skry Janusz Nawrocki. Jego 
zespół przegrał w lidze tylko 
jeden mecz, a z ZAKSĄ przez 
ostatnie dwa sezony wygrał 
wszystkie potyczki. 

Kiedy więc w pierwszym se-
cie niedzielnego meczu goście 
prowadzili 5:0, a gospodarze nie 
mogli skończyć żadnego ataku 
niejeden kibic pomyślał sobie, że 
będzie katastrofa. „Prawdzi-
wych mężczyzn poznaje się nie 
po tym jak zaczynają, ale jak 
kończą" pomyślałem sobie 
po raz pierwszy w tym meczu. 

- Gramy za miękko - tłuma-
czył swoim graczom trener 
Krzysztof Stelmach i próbował 
mobilizować ich do gry. Udało 
się! Mariusz Wlazły największa 
strzelba Skry zaczął bowiem 
atakować po autach, a Jakubo-
wi Jaroszowi i Michałowi Rucia-
kowi szło coraz lepiej. ZAKSA 
odrobiła straty i wygrała pierw-
szego seta 25:22. W wypełnio-
nej po brzegi hali Azoty zapano-
wał entuzjazm. Tylko grupka 
ubranych w żółte koszulki kibi-
ców Skry schowała flagi. Co 
wtedy myśleli? - Prawdziwych 
mistrzów poznaje się, nie po tym 
jak zaczynają, ale jak kończą 
- powiedział mi zaniepokojony 
Michał, który przyjechał do Kę-
dzierzyna ze Zgierza pod Łodzią. 
Kiedy w drugim secie ZAKSA 
prowadziła 12:9 pomyślałem 
sobie, że to jednak ja mam ra-
cję i gospodarze są bliżej zwycię-
stwa. 

Niestety, Paweł Zagumny, 
który rozgrywał świetne spotka-
nie i co chwilę posyłał szybkie 
piłki na skrzydła, po jednej z ak-
cji upadł na parkiet, a po kilku 
minutach został z niego zniesio-
ny. „Guma" pojechał do szpita-

ZAKSA -PGE Skra 
Bełchatów 2:3 
(25:22,25:19,21:25, 

14:25,8:15) * 

ZAKSA: 
Zagumny, 

Gladyr, Uranut, Jarosz, 

Czarnowski, Ruciak, 

Gacek (l) oraz Pilarz, 

Kaźmierczak, Idi, 

Witczak. 

» Gdyby nie kontuzja Pawła Zagumnego, to ZAKSA pokonałby mistrza Polski. Niestety drużyna się 
„posypała". 

Krzysztof 
Stelmach: 
byliśmy już 
w ogródku, 
witaliśmy się 
z gąską. Przy-
darzyła się 
kontuzja Paw-
ła Zagumnego. 
Mój zespół się 
załamał, zaczę-
ły się błędy 
i niepewność. 

la z kostką obłożoną lodem, 
a zastąpił go Grzegorz Pilarz. 
Ten dla odmiany dopiero kilka 
dni wcześniej zaczął treningi 
po złamaniu ręki. Mimo całego 
zamieszania rozpędzona ZAK-
SA wygrała drugą partię 25:19. 
Im dłużej trwał mecz tym lepiej 
grali goście, a gospodarze wręcz 
odwrotnie. Role się więc odwró-
ciły. Skra zdobywała punkty 
po atakach Wlazłego, który na 
dodatek zaczął bombardować 
naszych siatkarzy zagrywką. 

-Jak będziemy tak grali, to 
nie wygramy tie-breaka - po-
wtarzał kilkakrotnie zdenerwo-
wany Krzysztof Stelmach, a je-
go dobrze dotąd, spisująca się 
drużyna rozsypała się jak źle 
ustawiony domek z kart Nie po-
mogły zmiany, ani ryzykow-
na zagrywka. 

- Im gorzej nam szło tym sil-
niej chcieliśmy serwować, a to 
nam zupełnie nie wychodziło 
- komentował PO sootkaniu 

Grzegorz Pilarz, który wrócił 
do gry w dramatycznym mo-
mencie i widać było, że braku-
je mu meczowego ogrania. 

Przy stanie 2:2 tylko nielicz-
ni, najwierniejsi kibice wierzyli 
jeszcze w sukces gospodarzy. 
Za to grupka fenów z Bełchato-
wa szalała z radości. Zespół 
trenera Nawrockiego nie zmar-
nował okazji na kolejne zwycię-
stwo, a głównym bohaterem 
i zdobywcą decydujących punk-
tów okazał się Mariusz Wlazły. 
„Szampon", który na początku 
spotkania miał pretensje do Ru-
ciaka, że ten po ataku stopami 
przechodzi na stronę rywali, 
rozwiał nadzieje kędzierzynian, 
posyłając bomby z zagrywki. 
Uderzona przez niego piłka le-
ciała często z szybkością po-
nad 118 kilometrów na godzi-
nę. Facet, który na początku 
spotkania „walił piłką po trybu-
nach" teraz działał z siłą kowa-
la i precyzja chirurga. 

- Prawdziwego mężczyznę 
poznaje się nie po tym jak zaczy-
na, ale po tym jak kończy - po-
myślałem po ostatniej akcji Wla-
złego. 

Przyglądał się jej Paweł Za-
gumny, który zdążył wrócić ze 
szpitala, ale na parkiet już nie wy-
szedł. Gdyby nie jego kontuzja, 
prawdopodobnie ZAKSA za-
miast jednego, zarobiłaby trzy 
punkty a mecz skończyłby się po-
rażką mistrzów Polski 0:3. Po raz 
kolejny okazało się, że ławka re-
zerwowych ZAKSY jest jednak 
za krótka i nie gwarantuje utrzy-
mania wysokiego poziomu gry 
Na szczęście naciągnięcie więza-
deł w stawie skokowym Zagum-
nego nie jest groźne. Nie pojechał 
on jednak na mecz pucharu CEV 
do Hiszpanii, ale jest duża szansa 
na to, że zagra wbardzo ważnym 
spotkaniu z Resovią. Mecz ten zo-
stanie rozegrany w hali Azoty 
i rozpocznie się o godz 14.45. Za-
powiada sie ekscytująco. 

Dariusz Broj: Budżet jest mocno okrojony 
SIATKÓWKA »- Sekcje? Może je będziemy likwidować - powiedział nam dyrektor MOSiR, Dariusz Broj. 

- Styczeń to miesiąc podsu-
mowań. Jakim pana zdaniem był 
mijający rok dla kędzierzyńskie-
go sportu? 

- Myślę, że niezły. Siatka-
rze ZAKSY wciąż są w czo-
łówce PlusLigi i teraz mają 
szanse na medal, badminto-
niści zdobyli drużynowe wice-
mistrzostwo Polski, Paula Żu-
kowska to mistrzyni naszego 
kraju i czołową pływaczką, 
młodzież też zdobyła kilka ty-
tułów i medali. Tylko piłkarze 
wciąż walczą o powrót do lat 

świetności. Myślę jednak, że 
teraz, kiedy Chemik gra na 
stadionie Kuźniczka, i tu 
przyjdą lepsze czasy. 

- Wielkich imprez organizo-
wanych przez MOSiR nie było jed-
nak zbyt wiele. Nawet szumnie za-
powiadane młodzieżowe mistrzo-
stwa Europy juniorów w triathlo-
nie zostały odwołane. 

- Cóż siła wyższa. Powódź 
dotknęła nie tylko nasze mia-
sto. Jeśli chodzi o inne impre-
zy. to ich poziom i jakość za-

leżą przede wszystkim od mo-
żliwości finansowych. A te nie 
były zbyt wielkie. Udało nam 
się jednak zorganizować wie-
le zawodów na szczeblu po-
wiatowym czy wojewódzkim. 
Przyznam jednak że zbyt wie-
lu rodzynek w tym cieście nie 
było. 

- Niech pan nie będzie taki 
skromny. Nowy rok zaczynacie 
ttz przytupem"! 

- Ma pan na myśli siatkar-
skie ..Koziołki" i Międzynaro-

dowe Mistrzostwa Polski 
w badmintonie? To imprezy, 
które na stałe weszły do ka-
lendarza sportowego w na-
szym mieście i mają doskona-
łą opinię wśród uczestników. 

- Czy to prawda, że w tego-
rocznym budżecie na sport będzie 
jeszcze mniej pieniędzy niż wcze-
śniej? 

- Na to się zanosi. Na ra-
zie działamy w ramach prowi-
zorium, ale mamy dostać 
o 30 procent mniei środków. 

- Czyli co? Rozwiążecie sekcje, 
nie przyjadą światowe gwiazdy 
triathlonu? 

- Triathlon jest w między-
narodowym kalendarzu, ale 
jego organizacja zależy teraz 
od decyzji prezydenta i Rady 
Miasta. A sekcje? Być może 
będziemy je likwidować. 
Na razie czekamy na budżet. 
Jedno jest pewne imprezy dla 
mieszkańców nie znikną z ka-
lendarza, a nawet poszerzymy 
naszą ofertę dla amatorów. PYTAŁ: Wojciech Potocki 

Siatkarski 

Plus 

dla Pawła 

Zagumnego? 

To już tradycja. Po raz 
czwarty fani siatkówki 
przyznają najlepszym Siat-
karskie Plusy I chociaż 
miniony sezon nie był re-
welacyjny to jednak kilku 
siatkarzy zasłużyło na wy-
różnienie. Kto? Chociażby 
Paweł Zagumny. Rozgry-
wający ZAKSY i reprezen-
tacji jest jednym z pięciu 
kandydatów do tytułu 
w kategorii siatkarz roku. 
Rywali ma jednak bardzo 
utytułowanych. Mariusz 
Wlazły, Bartosz Kurek, 
Marcin Możdżonek i Piotr 
Nowakowski to naprawdę 
doborowe grono. Najlep-
szym siatkarzem 2010 ro-
ku zostanie tylko najlepszy 
z piątki nominowanych. 
Kibice z Kędzierzyna-Koź-
la na pewno będą głosowa-
li na „Gumę". Jak to zrobić? 
Trzeba węjść na stronę in-
ternetową www.siatkar-
skieplusy.pl i... oddać głos 
klikając obok nazwiska 
kandydata. Plebiscyt trwa 
do 18 stycznia, a wyniki po-
znamy na Wielkiej Gali 
Siatkarskich Plusów, która 
odbędzie się w Warsza-
wie, w Teatrze Polskim, 
trzy dni później. 

WOJ 

Badmintonowe 

reminiscencje 

Mamy już co prawda 
rok 2011, ale winni jeste-
śmy naszym czytelnikom 
zaległą informację. Tuż 
przed świętami, 18 grud-
nia w hali Azoty odbył się 
turniej Silesian Cup. 
Na starcie stanęli junio-
rzy i młodzicy z całego 
kraju. Doskonały świą-
teczny prezent zrobił so-
bie kędzierzynianin Mi-
chał Walentek. Zawodnik 
UKS 15 wygrał turniej 
juniorów pokonując w fi-
nale 2:0 (21:18, 21:17) 
Wojciecha Buczyńskie-
go z Orbitka Straszęcin. 
Gratulujemy! 

WOI 

Koziołek wraca 

pod siatkę? 

Kędzierzyńsko-kozielski 
„Koziołek 2011" zacznie 
„skakać" po hali Azoty już 
za tydzień. Właśnie w pią-
tek 14 stycznia o godz. 
14.00 rozpoczną się pierw-
sze mecze międzynarodo-
wego turnieju kadetów. To 
już szósta edycja tych nie-
zwykle popularnych w ca-
łym kraju zawodów. 
O szczegółach napiszemy 
w następnym numerze na-
szego tygodnika, który jest 
patronem prasowym im-
prezy. 

WOI 
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