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Wiadomości: 
o <§> o 

W dniach 20—21 .VI w sali gimnastycznej ZSB w Kędzierzynie-
-Koźlu odbyło się seminarium Wing-Chung Kung Fu, zorganizo-
wane przez A D A M A LASKOWSKIEGO i ALEKSANDRA SZARGU-
TA - instruktorów sekcji Kung fu w naszym mieście. Uczestni-
czył w nim SIFU DAVID FAIRELOGH z Warton w Angl i i , po-
siadacz 8 stopnia w 10-stopniowej skali Wing-Chun. Jest on 
przez wielu uważany za najlepszego instruktora tego stylu Kung 
fu w Europie, toteż seminarium zebrało wielu adeptów Wing-
-Chun z całej Polski (m. in. ze Szczecina, Bydgoszczy, Nowego 
Sqcza i in.). Ogółem uczestników było około 90, w tym kilkuna-
stu obesrwatorów. Angielski instruktor prowadził w ciqgu 2 dni 
około 10 godzin zajęć, a poziom technik wykonywanych przez 
ćwiczących uznał za dość dobry. Zapowiedział także swój po-
wtórny przyjazd do Koźla, na co wszyscy miłośnicy Wing-Chun 
Kung Fu oczekujq. 

Paweł Zajqc 

O <§> O 

Żłobek w Kłodnicy nie zostanie zlikwidowany. Po ogłoszeniu za-
miaru l ikwidacj i żłobka chęć zapisania dzieci zgłosiło 25 rodziców. 

Niewykorzystane pomieszczenia będq użytkowane przez Szkołę 
Podstawową Nr 4 jako świetlica. 

W takiej sytuacji Zarząd Miasta, na wniosek kierownika Wy-
działu Oświaty zdecydował nie l ikwidować placówki. 

O (i) O 

Ponad 1.100 dzieci ze szkół podstawowych skorzysta w tym 
roku z kolonii letnich. 

Zakłady Chemiczne Blachownia zorganizowały kolonie w Du-
sznikach. Zakłady Azotowe wysyłajq dzieci do Gdyni i Pokrzyw-
nej. Sq też kolonie w Czecho-Słowacji. Cena skierowania wy-
nosiła średnio 1.300.000 zł za 14 dni pobytu, 

O ® o 
10 l ipca odbyła się 37 sesja Rady Miejskiej. Była to sesja 

specjalna, bohaterem której był ks. LUDWIK RUTYNA, któremu 
Zarzqd Miasta i radni wręczyli przyznany wcześniej tytuł „Hono-
rowego Mieszkańca Kędzierzyna-Kożla". 

Ks. Ludwik Rutyna przebywa aktualnie na misji pod Lwowem. 

W niedzielę 12 l ipca w kościele św. Zygmunta w Koźlu o go-
dzinie 12.00 ks. Rutyna odprawił uroczystq mszę świętq. 

O ® o 
6 l ipca w kozielskim LO rozpoczqł się intensywny kurs języka 

angielskiego dla uczniów szkół średnich. Zajęcia prowadzq na-
uczycielki tego języka z miasta SOEST (Holandia) . 

O <§> o 
Wakacje na Dębowej to najtańsza i tym samym najpopular-

niejsza forma spędzania tegorocznych wakacj i . Średnia dobowa 
około 1 tys. osób. 

O <§> <c> 
3 lata czekaliśmy na system moritoringu typu BAŚKI. W 

czerwcu uruchomiono 6 stacji badania poziomu zanieczyszczeń 
pochodzqcych z Zakładów Azotowych, Zakładów Chemicznych 
,,Blachownia" i Elektrowni. Całe przedsięwzięcie kosztowało 30 
mld złotych. 

(Pimo) 

O <§> o 
Światowe Centrum Ochrony Środowiska z siedzibą w Nowym 

Jorku, poprzez p. ROMANA MICHAŁKA, zorganizowało w naszym 
mieście w dniach 22-26.06 spotkanie z przedstawicielami pol-
skich zakładów chemicznych i górniczych. Współorganizatorem 
tego przedsięwzięcia była Izba Przemysłu Chemicznego w War-
szawie oraz ZA „Kędzierzyn", reprezentowane przez inż. ZBIG-
NIEWA ŚLĘZAKA. W treningu ekologicznym, oprócz przedstawi-
cieli 11 polskich zakładów przemysłowych, wzięło także udział 
5 amerykańskich instruktorów. Nadrzędną myślą i celem spot-
kania było umocnienie w przekonaniu o ważności problemu o-
chrony i poprawy środowiska naturalnego. Ponadto rozmawiano 
o sposobach robienia biznesu z Zachodem, z podkreśleniem zna-
czenia ochrony przyrody. Czyżby dla ciągle jeszcze degradowa-
nego powietrza, gleby i wody miały nastać nowe, lepsze czasy? 
Przyszłość pokaże. 

Arkadiusz Latusek 

O <§> o 
Od 1 l ipca drożej w MPK. Kasujemy w autobusach bilety za 

2.600 zł (ulgowe 1.300). 

Holendrzy 
w Kędzierzynie 

2.07 przybyła do Kędzierzyna 7-osobowa delegacja Towarzy-
stwa Holendersko-Polskiego z SOEST. Program ich wizyty był 
bogaty. 3.07 odwiedzi l i Dom Dziecka w Koźlu i Spółdzielnię In-
walidów. O godz. 13.00 w gabinecie prezydenta miasta MIRO-
SŁAWA BORZYMA Holendrzy uroczyście przekazali Panu prezy-
dentowi 26.000.000 zł na dofinansowanie kolonii letniej w Jarnoł-
tówku. 

Tego samego dnia było jeszcze spotkanie z f i latel istami i sze-
fostwem KS „Chemik" . Rozmawiano o ewentualnej wymianie 
sportowców pomiędzy klubami sportowymi Kędzierzyna i Soest. 

Z dyrektorem GRZEGORZEM GAWRONEM omawiano możli-
wości przeprowadzenia dwumiesięcznych pobytów szkoleniowych 
w zakładach utylizacji śmieci w Holandi i . 

4.07 Soest'ianie odwiedzil i Dom Caritasu w Koźlu. Do Holan-
di i odjechal i w niedzielę 5.07. 



c.d. wiadomości 
O <§> O 

.Znana i ceniona na całym świecie firma chemiczna BAYER z 
Leverkusen podarowała dla Domu Dziecka w Koźlu lekarstwa 
i środki medyczne. W imieniu dzieci i wychowawców serdecznie 
dziękujemy. 

O <§> o 
Od 1 lipca Zakładowy Dom Kultury „Chemik" na mocy po-

rozumienia między Zarządem Miasta a Zakładami Azotowymi 
SA stał się Miejskim Domem Kultury ..Chemik". 1.09 br. miasto 
przejmie również krytą pływalnię (po uprzednim remoncie wy-
konanym przez ZA). Po komunalizacji ww. obiektów ZA będą 
partycypować w kosztach utrzymania w 50 proc. - co najmniej 
do 1995 roku. 

Porozumienie podpisali: prezes spółki ZA SA KONSTANTY 
CHMIELEWSKI, JERZY WIERTELORZ - prokurent spółki, prezy-
dent miasta MIROSŁAW BORZYM oraz WIESŁAW MASZTALERZ 
- wiceprezydent. 

O ® o 
26.06 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W części 

pierwszej omawiano sprawy, które nie zostały przegłosowane na 
poprzedniej sesji ze wzgzlędu na brak ąuorum. Część druga se-
sji była interesująca: radny JAN MUSIAŁ złożył wniosek o odwo-
łanie zarządu. Ustalono, że radni będą głosować za odwołaniem 
każdego członka zarządu indywidualnie. W wyniku głosowania 
zarząd nie został odwołany. 

O <§> o 
Jak się okazuje można robić dobre interesy i dobre uczynki 

jednocześnie. Wystarczy tylko chcieć. Firma PROBUD z Kędzie-
rzyna-Koźla bezpłatnie wymieniła piasek we wszystkich czterech 
piaskownicach przedszkola nr 5. Koszt wyczyszczenia tych naj-
ważniejszych dla dzieci budowli wyniósł około 4 min zł. Dzię-
kujemy i zapraszamy do naśladownictwa. 

O <§> o 
25.06 w budynku Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie Za-

rządu Miasta. Wśród wielu spraw poruszano m. in. projekt 
zmiany miejsca targowiska czyli tzw. „Manhatanu" . 

o m o 
26.06 prezydent WIESŁAW MASZTALERZ przebywał w Warsza-

wie na konferencji dotyczącej organizacji Wolnych Obszarów 
Celnych. Omawiano problemy związane z powstawaniem WOC, 
uwarunkowania prawne i polityczne. 

Prezydent Masztalerz przedstawił aktualną sytuację na terenie 
Kędzierzyna-Koźla. Wnioski końcowe z konferencji nie były zbyt 
optymistyczne. Luki prawne I działania polityczne nie sprzyjają 
szybkiemu i sprawnemu powstawaniu stref wolnego handlu. 

O ( D O 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koźlu uzyska nowe pomiesz-
czenia na ul. Rynek 3. 

Tak postanowił Zarząd Miasta na posiedzeniu 25.06 przychy-
lając się do prośby dyrekcji biblioteki i Wydziału oświaty. 

Biblioteka powiększyła swoją powierzchnię o około 70 m kw. 

O <§> o 
2.07 w Klubie Kolejarza odbył się koncert - JAM SESSION 

z udziałem BLUES POWER, RADULI BAND i STRADIVARIUS. 
Krótka recenzja w środku numeru. 

O <D O 

Od 17 lipca br. do 3 sierpnia w Jarnołtówku na kolonii letniej 
zorganizowanej przez UM przebywać będzie 39 dzieci z ubogich 
rodzin Kędzierzyna-Koźla. Kierownik kolonii ALICJA GORGO-
WICZ obiecała nam, że dzieci na pewno nie będą się nudzić. 
Koszty pobytu pokrywa Urząd Miasta oraz Towarzystwo Holen-
dersko-Polskie z Soest. Życzymy wiele słońca i radości. 

O ® o 
Hurtownia ATTACK z Kędzierzyna-Koźla na ręce kierownika 

Wydziału oświaty, kultury i rekreacji UM przekazała materiały 
szkolne i biurowe o łącznej wartości 12.835.000 zł. Część tego 
ogromnego prezentu pojedzie na kolonie do Jarnołtówka jako 
upominki dla dzieci. Część została przekazana do niektórych 
szkół. Zostały jeszcze np. tornistry dla pierwszaków, flamastry, 
długopisy, które czekają na przedstawicieli Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci. 

TAJEMNICZE NUMERY 
923 - Muzyka - nie ma takiego numeru.. 

+ • + 
928 - Bajki - nie ma takiego... 

+ • + 
920 - Porady kulinarne - nie ma... 

+ • + 
939 - Informacja turystyczna - nie... 

+ • + 
924 - Informacja paszportowa -... 
927 - Horoskop - jest! (szybko i trochę niewyraźnie) 

+ • + 

926 - Zegarynka - jeest! (podaje z dokładnością - czyli co 10 
sekund) 

+ • + 
900 - Międzymiastowa? Trzeba czasami czekać 2-3 minuty. No 

cóż! Mamy przecież setki automatycznych połączeń 
+ # + 

913 - informacja informuje, że nie może poinformować, bo nie 
ma książki telefonicznej z Krakowa, Łodzi, Katowic i kilku 
innych miejscowości. Dziękujemy za informację. 

Serwusowe sprostowanie 
W poprzednim numerze ..SERWUSA" nieuchroniliśmy się przed 

błędami. Wszystkiemu winien pośpiech i tzw. ..chochlik drukar-
ski". 

Po pierwsze: pan WIESŁAW MASZTALERZ - wiceprezydent Mia-
sta ma dwie literki „zet" w nazwisku. Przepraszamy. 

Po drugie. Przykro nam, że Komenda Rejonowa Policji w Kę-
dzierzynie otrzymała tylko 80 MILIONÓW złotych a nie jak napi-
saliśmy 80 MLD zł z przenaczeniem na zakup komputerów. 

Po trzecie. W tekstach „SERWUSU" pojawiło się około 18 lite-
rówek, za które serdecznie przepraszamy wrażliwych czytelników. 

PIOTR MOC 



Wakacje '92 Serwusowe 
recenzje 

Klub Kolejarza przy dworcu PKP w Kędzierzynie spełnia wszy-
stkie warunki by impreza rockowa się udała: sala o akustyce 
kreciej nory, scena wielkości pudełka zapałek, duchota, ciasnota 
i jednocześnie kompletny luz, wspaniała atmosfera na scenie 
i na widowni. Ktoś chodzi, ktoś pali papierosa, ktoś popija pyf-
ko i wszyscy słuchajg muzyki. A było czego słuchać. 

STRADIVARIUS - nasza kędzierzyńska kapela coraz sprawniej-
sza. Chłopcy grajq ciekawq odmiqnę rocka, robiq to dobrze, a 
reszta przyjdzie z czasem. Mam nadzieję, że jeszcze o nich u-
słyszymy. 

BLUES POWER - ich muzyka zwala z nóg. Przeglqd świato-
wych hitów rocka i bluesa od Hendrixa (i wcześniej) do Clap-
tona zagrany z wykopem i pełnq znajomościq rzemiosła. Takiej 
powtórki z historii można słuchać! 

RADULI BAND - Marek Raduli jest obecnie jednym z naj-
lepszych gitarzystów rockowych w kraju. 

Czy ktoś tego chce czy nie. Na koncercie przedstawił swoje 
kompozycje wysmakowane i pomimo skromnego instrumentarium 
(git, dr, bs) chwytajqce za uszy. Miejscami Marek grał jak Pat 
Metheny miejscami jak Krzysztof Scierański a wszystko razem 
brzmiało jak Raduli Band. Jako rodowity kędzierzynianin je-
stem mile połechtany w swojq lokalnq patriotycznq próżność, że 
taka gitara pochodzi z Kędzierzyna i co najważniejsze nadal w 
Kędzierzynie gra. 

Dziękujemy Ci Panie Kaczorowski za tę imprezę. Chcemy 
jeszcze. 

Piotr Gabrysz 

INFORMATOR 
® Urząd Miejski, ul. Piramowicza 32, tel. 229-14 
® Urząd Rejonowy, pl. Wolności 13, tel. 346-06 
® Komenda Rejonowa Policji, tel. 350-81 
® Straż Pożarna, ul. Kraszewskiego, tel. 228-11 
® Szpital Nr 1, ul. Rososewelta 4, tel. 228-82 
® Szpital Nr 2, ul. Judyma 2, tel. 350-61 
® Szpital Nr 3, ul. Orkana 15, tel. 332-07 
® Informacja PKP, tel. 359-84 
® Informacja PKS, tel. 215-15 
® PCK, pl. Wolności, tel. 344-58 
® PTTK, pl. Wolności, tel. 345-28 
® Rejonowe Biuro Pracy, pl. Wolności 13, 

tel. 344-05 
® Orbis, ul. Świerczewskiego 4, tel. 350-17 
® Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, ul. Kraszewskie-

go 6, tel. 236-86 
® Sanepid, ul. Anny 14. tel. 236-60 
® Urząd Skarbowy, ul. Piastowska 15, tel. 233-58 
® Biuro Meldunkowe, ul. Piramowicza 32, 

tel. 211-03 
% Dom Kul tury „Chemik", ul. Świerczewskiego 27, 

tel. 340-57 
• Miejski Dom Kultury, ul. Skarbowa 10, 

tel. 235-69 
® TAXI, tel. 344-40, 222-00 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE 
ZESPOŁÓW LUDOWYCH 

25 sierpnia 1992 roku (wtorek) 

godzina 17.00 — Parada Zespołów Ludowych na 
trasie ulicami: 9 Maja 6, Pionierów, Świerczew-
skiego, Pl. Wolności. 

godzina 17.30 — Pl. Wolności — Uroczyste otwar-
cie festiwalu 

godzina 18.30 — koncert inauguracyjny z udzia-
łem grup z: Hiszapnii „Erketz", Francji „Polonia 
Douai", Niemiec „Spielmannszug der Koplingsfami-
lie". Holandii „Soest", Polski „Komes". 

Po koncercie zespoły zapraszają mieszkańców do 
wspólnej zabawy na parkiecie. Bilety w cenią 10 tys. 
zł normalny, 5 tys. zł ulgowy. 

27 sierpnia 1992 roku (czwartek) 

godzina lS.SO — koncert zespołów folklorystycz-
nych z Niemiec, Francji, Holandii na kortach osiedla 
Piastów. 

28 sierpnia 1992 roku (piątek) 

godzina 17.00 — koncert zespołów folklorystycz-
nych z Niemiec, Francji, Holandii w parku miejskim 
przy ul. Świerczewskiego. 

W razie niepogody zapraszamy na koncert ww. ze-
społów do Domu Kul tury „Chemik" przy ul. Świer-
czewskiego. 

29 sierpnia 1992 roku (sobota) 

godzina 10.30 — prezentacja grup folklorystycz-
nych z Niemiec, Francji, Holandii na rynku w Koźlu 

godzina 16.00 — koncert galowy — pożegnalny 
grup z Niemiec, Francji, Holandii, Polski. 

W czasie trwania prezentacji zespołów na rynku 
kozielskim o godzinie 10.30 galeria „ALBA" zapra-
sza na wystawę nrac twórców ludowych. 

Turystyka 
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Ziemi Ko-

zielskiej PTTK organizuje obozy górskie: 
1. 12-19.VII (8 dni) - Bieszczady - 20 miejsc, 160 

tysięcy za noclegi i przewodnika. 
2. 17-23.VII (7 dni) - Słowacja - Mała Fatra, 10 

miejsc. Koszt noclegów około 60 koron za dobę. 
Wszelkie informacje — Oddział PTTK, Pl. Wol-

ności 3. 
Młodzieżowy Klub Turystyczny „WRZOS" organi-

zuje obozy letnie: 
4-12.VII - Bieszczady - obóz wędrowny pod na-

miotami - 15 miejsc. 
15-30.VIII - obóz kolarski - Polska środkowa i pół-

nocna z dojazdem nad jeziora w Borach Tucholskich 
- 15 miejsc. 

Wszelkie informacje u Radka, tel. 225-21. 
Wszelkie informacje o imprezach PTTK w gablo-

cie przy Placu Wolności (obok poczty). 



SPORT 
21.06 na kortach przy szpitalu w Koźlu odbył się otwarty tur-

niej tenisowy zorganizowany przez RYSZARDA BIELSKIEGO a 
finansowany przez UM. Zainteresowanie było tak duże. że tur-
niej, który rozpoczął się o godzinie 9 rano pomimo rozgrywek 
systemem pucharowym zakończył się dopiero o godzinie 19.30. 
Organizator zaskoczony tak dużą popularnością tenisa ziemnego 
zapowiedział powtórkę imprezy. 

+ • + 
17 lipca w Urzędzie Miasta nastąpi uroczyste pożegnanie re-

prezentantki Polski w pływaniu na Olimpiadę w Barcelonie. 
MAGDĘ KUPEC przyjmie Prezydent Miasta - MIROSŁAW BO-
RZYM. 27 lipca Magda wystartuje w pierwszej swojej konkuren-
cji. Przypomnijmy, że reprezentować będzie nasz kraj na dystan-
sie 50, 100 i 200 metrów. Madziu! Trzymamy kciuki! + • + 

Utalentowany piłkarz, 17-letni GRZEGORZ KALICIAK - repre-
zentant Polski juniorów, piłkarz Chemika Kędzierzyn od przysz-
łego sezonu ma szanse na grę w I lidze piłkarskiej. Grzegorzem 
interesują się działacze i trenerzy Wisły Kraków i Widzewa Łódź. 
Trwają rozmowy na temat wysokości transferu. 
Dyrektor klubu p. B. GOŁĄBEK poinformował ,,Serwis", że kluby 
proponują kwotę 200-300 min zł. Klub optuje przy 500 min zło-
tych. Transfer ma być dokonany do końca lipca br. + • + 

Siatkarze Chemika Kędzierzyn są na zasłużonym urlopie. 10 
sierpnia rozpoczynają treningi. 8 sierpnia zaplanowano wyjazd 
do Wisły na dwutygodniowy obóz sportowy. W przyszłym sezo-
nie grać bedą na stałe BIEZDUSZEW i BARANICZENKO z WNP. 

+ • + 
Trzech aktualnych Mistrzów Polski posiada kadra lekkoatle-

tów Chemika Kędzierzyn. H. KRIEGER w pchnięciu kulą, B. Kl-
LIŃSKA na 400 metrów i T. MAJCHRZAK w rzucie dyskiem. 

OGŁOSZENIE-PRZETARG 
Zarząd Miejski w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie 
Uchwały nr VIIj30|90 Rady Miejskiej z dnia 6 wrześ-
nia 1990 roku w sprawie określenia zasad oddawa-
nia w użytkowanie lokali stanowiących własność 

Gminy Kędzierzyn-Koźle 
o r g a n i z u j e 

zamknięty przetarg czynszowy w dniu 30 lipca 
1992 r. w Urzędzie Miasta przy ul. Piramowicza 32 
w Kędzierzynie-Koźlu na następujące lokale użyt-
kowe: 

ZGM „Centrum", ul. Grunwaldzka 4 
Głowackiego 9;2 "bez określ. 1.616,0 40,40 

ZGM „Pogorzelec", ul. Ligonia 5a 
Kozielska 6|3 bez określ. 1.154,4 28,86 
Kozielska 6|4 bez określ. 1.620,0 40,50 

ZGM „Stare Miasto", ul. Piastowska 51 
Główna 23 bez określ. 2.974,2 74,36 

Kryteria wyboru ofert: 
1. )Remont i przystosowanie lokalu do własnych potrzeb na wła-

sny koszt. 

2. Wysokość stawki czynszu. 
Wadium w wysokości jw. zł oraz opłatę manipula-
cyjną w wysokości 150.00 złotych należy wpłacić 
odrębnie na każdy lokal do kasy Urzędu najpóźniej 
w przedzień przetargu. 

Po wpłaceniu wadium, oferty należy składać w Se-
kretariacie Urzędu. Lokale można oglądać w dniach 
16 do 30 lipca 1992 roku w godz. od 9.00 do 13.00 
za pośrednictwem odpowiedniego ZGM. 
W razie niedojścia do skutku I przetargu na który-
kolwiek z ww. lokali II przetarg odbędzie się w go-
dzinę po zakończeniu I przetargu. 
Przetarg odbędzie się w oparciu o obowiązujący re-
gulamin przetargu z dnia 10 kwietnia 1990 roku. 

OGŁOSZENIA 
Z A K Ł A D P O G R Z E B O W Y 

ul. Głowackiego 24 
od 8.00—16.00 tel. 354-53 
od 16.00— 8.00 tel. 341-84 

PEŁNY SERWIS 

M I E J S K I O Ś R O D E K K U L T U R Y 
z a p r a s z a 

w każdy piątek lipca i sierpnia 
(przy sprzyja jącej pogodzie!) 

do PARKU przy ul. Świerczewskiego w Kędzierzynie 
na F E S T Y N 

Zapewniamy muzykę non-stop w godzinach od 20.00 
do 24.00. 

M I E J S K I O Ś R O D E K K U L T U R Y 
47-200 Koźle ul. Skarbowa 10 tel. 235-69 

wynajmie 
(§) autobus „Autosan" na 38 miejsc 

(§) kosiarkę do t rawy 
(§) samochód „Nysa" 

(§) ciągnik z przyczepą 
® sprzęt nagłaśniający z obsługą 

(§) videofilmowanie 
(§) dużą salę bankietową z obsługą 

CENY KONKURENCYJNE ! 

FSO 1500 KOMBI (1987) 
zamienię na PF 126p . Skodę 105 lub sprzedam 

tel. 348-80 (po godz. 20.00) 

B A R D Z O T A N I O 
SPRZEDAM DOMEK DO REMONTU 

(działka 7 ar) w Dziergowicach, ul. Raciborska 22 
Idealne ustytuowanie na lokal gastronomiczny 
tel. 348-80 (po godzinie 20.00). 

P I L N I E , P O N I Ż E J W A R T O Ś C I 
sprzedam rozpoczętą budowę domu 160 m kw. 

z materiałami i gotowym garażem 
wolnostojącym 30 m kw. 

Kędzierzyn-Koźle, tel 421-73 w godz. od 7.00—12.00 

S P R Z E D A M M I E S Z K A N I E 
50 m kw.„ II piętro 

Centrum Tel. 352-61 

Wszystkich Czytelników SERWISA informujemy, że istnieje mo-
żliwość zamieszczenia ogłoszeń drobnych i ramkowych po bar-
dzo atrakcyjnych cenach: 

SŁOWO - 2.000 zł 
CM KW. - 3.500 zł 

Informacje dotyczące rynku pracy zamieszczać będziemy bez-
płatnie. Zapraszamy. 

Wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefo-
nu 212-28 lub osobiście w pokbju 222 (Urząd Miasta). 

SKŁAD I DRUK: 
opracowanie całości: 

SKŁAD I DRUK: PIOTR MOC 
Drukarnia „KOŹLE" PIOTR GABRYSZ 

spółka z o.o. współpraca: 
ul. Poniatowskiego 9 ELŻBIETA BARCIAK 

47-200 Kędzierzyn-Koźle ARKADIUSZ LATUSEK 
tel. 236-91 PAWEŁ ZAJĄC 

Druk. K-K 567-92 2.000 BEATA POGWIZD Druk. K-K 567-92 2.000 
IWONA PIONTEK 


